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جامعة بنها -كلية الرتبية 

تدريس العلوم  يوالعقول ف يالتعرف على فاعلية نموذج األيديهدف البحث الحالي إلى 
مف  البحفث ، وتكونف  ممموعفة يعفدا العليا لدى تالميذ الصف  األول اإ لتنمية مهارات التفكير

ضفابةة عففد  ا لففى مممفوعتي  ممموعففة قسفم  إ يعففدا ول اإة بالصف  األوتلميففذ ا( تلميفذ  87)
وممموعفففة ، بالةريقففة المتبعفففة بالمففدار   " المفففا ة وترهي هففا"  رسففف  و ففدة تلميففذ ا وتلميففذة ( 41)

،  والعقفففول يباسفففتمدام نمففوذج األيفففدنففففس الو ففدة   رسفف تلميففذ ا وتلميفففذة ( 46تمري يففة عفففد  ا )
ط فففب ق لي ففا واعفففدم ا علففى ممموعفففة  ير مهفففارات التفكيففر العليفففا الففذاختبففا يففففالبحففث وتمثلفف  ا اة 

 البحث إلى:نتائج توصلت ، و البحث
بففففففففففففي  ( α ≤ 01,0ة عنففففففففففففد مسفففففففففففتوى  اللففففففففففففة )  صففففففففففففا يذات  اللفففففففففففة إق و وجفففففففففففو  فففففففففففففر 

الختبفففففففار  يالتة يفففففففب البعفففففففد ي رجفففففففات تالميفففففففذ الممموعففففففة ال فففففففابةة والتمري يفففففففة ففففففف ىمتوسففففففة
وذلففففففم علففففففى مسففففففتوى المهففففففارات يففففففذ الممموعفففففة التمري يففففففة مهفففففارات التفكيففففففر العليففففففا لصففففففال  تالم
 .الفرعية والر يسة والدرجة الكلية لالختبار
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هل ففرو  العلفو والتكنولوجيفا، هفان  ينعيشه اآلن ثورة معرفية  ا لة ف يمشهد العصر الذ
، متعلمي  استيعابها والتعامل معهالى الينبغى ع يم  نتيمتها ظهور هو  ا ل م  المعلومات الت

تنمففففية التفكففففففير  يالبففد مف  البحفث عف  أففيي واسفاليل جديفدة للفتعلو تسففهو ففهفان ولمواجهفة ذلفم 
 مرا ل التعليو الممتلفة.  يومهاراته لدى المتعلمي  ف

 فيرعلفى ان التعلففيو مف  اجفل التفكففير او تعلففيو مهفارات التفكفففف ترافوي  يفث اتففب مع فو ال
المر لففة  يتنميففة مهففارات التفكيففر مفف  ا ففو ا ففداف تففدريس العلففوم ففف دهمففا تعفف ، فدف مهففو للترايففة

علفى ضفرورة اال تمفام بتنميففة  مصففر ياإعدا مفة  يفث اتفدت المعفايير القوميففة لتفدريس العلفوم فف
 )وزارة التربيةة مهفارات التفكيفر، مف  خفالل تهييففة بييفة تعلفو تشفمق علفى النقففال والحفوار والت مفل 

 )*((200 :36 والتعليم،
تتفدرج مف  البسففاطة إلفى التعقيففد. فنفرى  ال يففة لمهفارات التفكيففر  ةو نفا  مسفتويات عديففد

الترافففويي  مقسفففمون مهفففارات التفكيفففر إلفففى مممففففوعتي ، الممموعفففة األولفففى   فففى مهفففارات التفكيففففر 
  .(2000 :110 )كرم،  مهارات التفكير المعقدة/ العليا يالممموعة الثانية  ، و األساسية

إلفى ثالثففة مسفتويات  ففى  مهفارات التفكيففر الففدنيا، ( 10:2003زيتةةو) )مقسففمها بينفففما 
 مهارات التفكير الوسةى )الوسيةية( ومهارات التفكير العليا.

مف  ا ففو  Higher Order Thinking Skills(HOTS)العليفا  وتعفد مففهارات التفكففير
ان ( Magsino,2014:1)يفففث اتفففففففد ماجسفففينوممفففل تنميتهفففا لففففدى التالميفففذ،   يالمهففففارات التففف

فففتعلو وممارسففة  فففي تدريفففس العلفففففوم،  ففام وخاأففة يتنمفيففة مفهففففارات التفكفففففير العلفففيا  ففدف تعليففففففم
محتاجونهففا  يمهفارات التفكيففر العليفا  اخففل وخفارج المدرسففة يفذو  التالميففذ بالمهفارات واأل وات التفف

إممفففا   لففففول  يلففففديهو وتوظيفهفففا ففففف يتة يففففب المعلومفففات التفففلفهفففو واسفففتنتاج وتصففففني  وتقفففويو و 
 .تواجههو يللمشكفالت المديدة الت

وقةةت تعةةةتاه  اةةامر ابمتاةةةام تاكةةاراه التحيثةةةر العليةةةا دثةةث امةةةتم  كةةا العت ةةةت  ةةة  
 ةاوأى بتنمية قفدر  يالذ (1994) يعدا لتةوير التعليو اإ يالمؤتمر القوم :الاؤتاراه و نكا
عشفر "منفا ا التعلفيو وتنميففة  يالثففان يالعلمفعليفا، والمفؤتمر  ياتمسففتو  يفف يفرالتالميفذ علفى التفك

ب ستراليا للتعليو  دوليالمؤتمر الو  ،(2000) التفكير" للممعية المصرية للمنا ا وطرق التدريس
التمةففي ، اقفر انففه عنفدما يتفر  التالميففذ المدرسفة ممفل ان مكونففوا قفا ري  علفى  يالفذ( 2001)

                                        

( )اسفو عا لفة المؤلف ، السففنة  6  طAPA ،2012تتبفق البا ثفة ن فام توثيففب الممعيفة األمريكيفة لعلفو الففنفس ) )*(
 رقو الصفحة او الصفحات(.
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 يالمفؤتمر الففدولو  ، (Nessbitt-Hawes, 2005:8)و فل المشفكالت ، يفل التحلوالتن فيو ، و 
نسفانية للعلوم اإ يالدول المؤتمرو  ،(2010)ندونسيا ا يالمنعقد ف يوالتقن يللتعليو والتدريل الفن

المنعقففففد فففففي جمعيففففة هويذالنففففد  يالمففففؤتمر الففففدولو  ،(2011)سففففنغافورة  يجتماعيففففة المنعقففففد فففففواإ
الرتبفة لففدى  ياتففد علفى ا ميففة تنميفة مهففارات التفكيفر عففال يالفذ (2011)للمو فواي  والمتفففوقي  

 .تالميذ المو واي  والعا يي جميق ال
تنميففة مهففارات التفكيففر العليفففا التففي ا تمفف  بالعديففد مفف  البحففور والدراسفففات تمففا اجريفف  

HOTS (2008ر ضةةا) )مثفل  راسفات  مرا فل التعلفيو الممتلففة  يمفا ة العلفوم بفروعهفا فف يفف 
تنميففة  يإبتكفر( ففف -سففتمقا -شفار   -سفتراتيمية )تففون ا ففدف  إلفى التعففرف علفى فاعليففة  يتفال

ي، مهففارات التفكيففر العليفففا والمفففاييو العلميفففة لففدى ممموعففة مففف  تالميففذ الصففف  المففامس االبتفففدا 
تفدريس العلفوم  ي دف  إلى التعرف على فاعليفة اسفتمدام ن ريففة تريفذ فف يالت( 2008عبته )و

التفكيففر عفالى الرتبففة واإتمففاة نحفو استمدامفففها لففدى ممموعفة مفف  تالميففذ الصفف   لتنميفة مهففارات
تنمية مهفارات التفكيفر العليفا  إلى  دف  يالت( Garcia , 2015جارسيا )و  ،يالسا   االبتدا 

عف  طريففب تحليففل بعففي الق ففاما ال يييففة للكففرة لفدى تالميففذ الصفف  السففا   االبتففدا ي بففالفل ي  
العففروا  –عففرا األفففالم  –سففتراتيميات التدريسفية )المناقشففة   مفف  االاألرضفية باسففتمدام عففد

، وتوأففل  تلففم لعففل األ وار( –خففرا   المفففاييو  -المناقشففة بالممموعففات الصففغيرة –التقدمميفة 
الدراسات إلى فاعلية االسترتيميات والمعالمفات المسفتمدمة ففي تنميفة مهفارات التفكيفر العليفا ففي 

 .لة االبتدا يةالمر  العلوم لدى تالميذ
التففى  دفففف   (2007 حاةت   ) راسفة   واالمر فة اإعدا مفة اجريف  عفدة  راسفات منهففا

لتنميفة  تفدريس العلفوم ياستمففدام مدخفففل  فل المشفكالت مفتو فة النهامفة فف إلفى التعفرف علفى اثفر
قطةةةةةي   راسفففففة و ، اإعففففدا ى يمهففففارات التفكيففففر العليفففففا لففففدى ممموعففففة مففففف  تالميففففذ الصففففف  الثففففان

اتتسففففاا المففففففاييو  يالمففاف ففف التففى  ففدف  إلففى التعففرف علففى اثففر اسففتمدام الممت ففر( 2008)
، بففاألر ن يالعليففففا لففدى ممموعففة مف  تالميففذ الصفف  التاسففق األساسفف الفيففذيا ية ومففففهارات التفكفففير

 -زاوج -ستراتمية )فكرا دف  إلى التعرف على فاعلية  يالت( 2009) ي وصبر  يالحرب  راسةو 
تنميففة العمليففات المعرفيففة العليفا واإتمففاة نحففو المففا ة لففدى ممموعففة مفف   يلو العلففوم فففشفار ( لففتع

التى  دف  إلى التعرف  (2010) أدات راسة و تالميذ الص  الثانى المتوس  بالمدينفففة المنورة، 
تحصفففيل المفففففاييو الفيذيا يفففففة واتتسفففففاا مهففففارات  يعلفففى فاعليفففة اسفففتمدام المعمففففل اإفتراضفففى فففف

ي، ر العليففا والدافعيففة نحفو تعلففو العلففوم لفدى ممموعففة مفف  تلميفذات الصفف  الثالففث اإعففدا التفكيف
ا إلى فاعلية االسترتيميات والمعالمات المستمدمة في تنميفة مهفارات  وانته  تلم الدراسات ام  

  . التفكير العليا في العلوم لدى تالميذ المر لة اإعدا مة.
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 اورى و تةةةةةةأ وتةةةةةة  أ ةةةةةةو  راسفففففففففففة  ات منهفففففاواالمر فففففة الثانويففففففة اجريففففف  عففففففدة  راسفففففف
(Dori, Tal & Tsaushu: 2003) فدف  إلفى التعفرف علفى فاعليفة تفدريس و فدة  يالتفف 

 راسفة و  ،تنميفففة مهففارات التفكففففير العليففا يال يولوجيا الحيوية باستمدام مدخل  راسفة الحالة واثره ف
إستراتيميتى خرا   التفكير والنماذج العلمية  دف  إلى التعرف على فاعلية  يالت (2014) يعفيح
العليا لدى ممموعة م  طالا الصف  األول  تنمية مفاييو الكيمياء النووية ومهارات التفكير يف

 دف  إلى التعرف على هيفية تنمية مهارات  يالت( Magsino:2014 اجسثنو ) راسة و  ي،الثانو 
خالل التعلو المتمرهذ  ول المشكلة لدى ممموعة م   فصل ال يولوجيا الحيويفة م  يالتفكير العليا ف

ففا إلففى فاعليففة االسففترتيميات والمعالمفففات طففالا المر لففة الثانويففة  ، وانتهفف  تلففم الدراسفففات ام  
  المستمدمة في تنمية مهارات التفكير العليا في العلوم لدى تالميذ المر لة الثانوية.

نميفة مهفارات التفكيفر العليفا عف  طريفب ا تمام العديد م  الدراسفات بت و اا سبق  تضح
، ابتكر( –استمق –شار   –مية )تون ستراتياستراتيميات تدريسية ممتلفة مثل ااستمدام نماذج و 

، والففتعلو سفتراتيميتى خففرا   التفكيففر والنمفاذج العلميففةاو ومفدخل  ففل المشفكالت مفتو ففة النهامففة، 
تنميفة  يتو إستمدامها فف يستراتيميات التوم  المال ظ ان النماذج واالالمتمرهذ  ول المشكلة، 

 إليفففه مهففارات التفكيففر العليففا جميعهففا تعتمففد علففى الففدور النشففف  للمففتعلو، و ففذا يتفففب مففق مففا اشففار
ان تعليو التفكففير وتعلمه يتةلل قيام التالميذ بدور نشففف  يتماوز  فففدو   (130:1999جروا) )

تعتمفففد  يلمعلففو وشففرو اته. ومفف  النمففاذج التدريسففية التففلتوجيففففهات ا يالمففففلو  واالستمففففا  السل ففف
  على نشاط المتعلو  اخل الفصل نموذج األيففدى والعقول.

 يرؤيفة جديفدة فف Model Hands-On & Minds-Onويعفد نمفوذج األيفدى والعقفول
قفد ظهر و .(2011 :26، ي) ثو  عملية التفعلو يتعلففيو العلوم فهو يفففؤهد على انمفففففراط المتففعلو ف

"  Georges Charpakجورج شارافا  "  يعلى يد عالو الفيذياء الفرنس1996 ذا النموذج عام 
  à laتعلففيو وتعلففو العلففففوم تح  مسمى " تفمشرو  لتةويففففر1992الحففففاأل على جا ففففذة نففففوال عفام

Pâte La main "cherche (Académie des sciences, Institut national de re

pédagogique, Ministère de l’éducation nationale & Délégation inter 
ministéri elle à la Ville et au développement social urbain, 2000: 7).  
ويفةلب علي نففففموذج األيدي والعففقول مسمفيات متفعد ة فالمرهذ الفرنسي للففثقافة والتعاون 

" بينمفا اخففففذه المرهفذ القفومي ''La main à la Pâteالعمفي  " هترجمفة لفف اطلفب عليفه "اليففد ففي 
والتففعاون بمسفمي "اليفد  الفرنسي للثففقافة للففبحور التراوية والتنمففية في مشروعه المفففشتر  بالمرهذ

سففكندرية مسففمي "اتتشفف  بنفسفففم" امففا بعففي البففا ثي  فيف فففلون المفكففرة" بينمففا ت نفف  مكتففففبة األ
  .(50 :2008، ي" )التسوقلية بالمدخل الفرنسيمالع م رة"ال ه بمسمياستمدام
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 ي(، والتسةوقJegede & Taylor, 1995: 1وتةا لور ) يجيجت وقد اشففار هل مف 
التي تعتمد علي  المعرفية إلى ان نفففموذج األيفففففدي والعقففول ينتمي إلي الن رية ال نا ية(، 50:2008)

 ا وموجها.وام ا مق بييته م  خالل تعلو نش ، وان مكون  ور المعلو مرشد  تفاعل التلميذ مق اآلخري  
العلوم تعتاه  اامر تعليم  يونارا ألماي  ناوذج األ تى والعقول وأنه رؤي  جت تة ف

 : ابمتاام ته و نكا
 في العديد م  الدول الفرانكفونية )الناطقة باللغفة الفرنسفية( باإضفافة إلفي بعفي  هتة يق

 -تففونس -هولوم يفا -ال رازيففل -هنفدا -بلميكفا -السففنغال -خفري مثففل "المغفراالفدول األ
 اسبانيا". -شيلي -سلوفاتيا -تروتيا -الصي 

   باسفففففففففففففففففففففففو المشفففففففففففففففففففففففرو  بعنففففففففففففففففففففففففوان (2003)إنشفففففففففففففففففففففففاء موقفففففففففففففففففففففففق علفففففففففففففففففففففففى اإنترنففففففففففففففففففففففف 
.www.mapmonde.org  

 قول ا تم  باستمدام نموذج األيدى والع يإجراء العديد م  البحور والدراسات السابقة الت
اسفرت التي  (2002إ راهيم )مرا ل التعليو الممتلفة ومنها   راسة  يتدريس العلوم ف يف

ستقصفففففاء علمففففي بسيففف  علي تحصيل ااثر استمدام نمفففففففوذج األيدي والعقول في مهففام ع  
تفكير ممموعة م  الةالا المتفوقي  والعا يي  بالص  األول الثففانوي واتتسابهو مهارات ال

التي اسففرت عف   (Schmidit : 2004 اثته ) راسة ، و العلمي واالتما ات العلمية
فاعلية استمدام نموذج األيدي والعقول في تحصيل المفاييو الفيذيا ية في و دة الةقس لدى 

إلفى  (Bligin :2006ج  )ي لة راسه  ، هما توأل م  تالميذ الص  التاسق ةممموع
ففا عمليففات العلفففو واالتمففاه نحففو المففا ةتنميففة  ينمففوذج فففالفاعليففة   راسفففة ، وتوأففل  ام  
ة في تنمية التحصيل، واإتماه نحو العمل اليدوي، ومهارات تفاعلي (2006) يالشربثن

عفف   (2010 ثةو ي ) واسففرت  راسففة .الصف  األول الثفانوى اتمفاذ القفرار لفدي طففالا
، ساسية لديهومليات العلو األاتساا المفاييو العلمية للتالميذ وتنمية بعي ع ية فتفاعلي

تنمية  يفعالية استمدام نموذج األيدي والعقول ف( التى اسفرت ع  2016و راسة طه )
 .ما ة العلوم يالتحصيل واعي عمليات العلو األساسية والتكاملية ف

ا تمام بعي الدراسات باستمدام نموذج األيفدى والعقفول ففى تفدريس و اا سبق  تضح 
، و راسفففة (Schmidit: 2004 ةةاثته )إعدا مففة )المتوسففةة( مثففل  راسففة العلففوم بالمر لففة ا

بعفي الدراسفات باسفتمدام نمفوذج هما ا تمف   ،(2016طه )و راسة  (Bligin:2006ج  )ي ل
، (2002إ ةةراهيم )تفدريس العلفوم لتنميفة بعفي مهفارت التفكيفر مثفل  راسفه  ياأليفدى والعقفول فف

 . (2006) يالشربثن و راسه
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عففدا ي، إال انففه  ميففة مهفارات التفكيففر العليففا لففدى تالميفذ الصفف  األول اإافالر و مفف  ا و 
مازال  نا  تدن ففي مسفتوى مهفففففارات التفكيففر العليفففففا لفدى  فؤالء التالميفذ وقفد يرجفق ذلفم إلفى ان 

االممفابي للتلميففذ  طفرق التفدريس المتبعفة ففي المفدار  مازالف  متمرهفذة  فول المعلفو وتهمفل الفدور
وللت تففد مففف   فففذا التففدني قامففف  البا ثفففة بففيجراء  راسفففة اسفففتةالعية وذلفففم  المعرففففة، فففي اتتسفففاا

اختبفار رو  للعمليفات المعرفيفة و ، (1995عزيةزة السةثت )بتة يب اختبار التفكير الناقد  اعفدا  
علففى ممموعفة مف  تالميففذ ( 2001اال السةةعثت البنةا )وعجةوة  عبةةت العةال دا ةةتالعليفا  ترجمفة 
عدا مة المشترهة، التابعة وتلميدة بمدرسة  انوت اإ ا( تلميذ  43 ي عد  ا )عداالص  األول اإ

وقفففففد ، 2014الفصففففل الدراسفففففي األول عففففام  إ ارة زفتففففا التعليميففففة، محاف فففففة الغرايففففة. وذلفففففم فففففي
توأفل  نتففا ا  ففذه الدراسفة إلففى ان متوسفف   رجفات التالميففذ فففي اختبفار مهففارات التفكيففر الناقففد 

(، ومتوسففف   رجففات التالميففذ ففففي 85ان الدرجففة الع مففى لالختبففار)فففي  فففي   34,26تكففل  ففو 
(، و فذا 105ففي  في  ان الدرجفة الع مفى لالختبفار) 6,28اختبار العمليات المعرفية العليفا  فو 

 عدا ي.ما اتد وجو  تدن في مستوى مهارات التفكير العليا لدى تالميذ الص  األول اإ
اسففة مهفففارات التفكيفففر العليففا ففففي العلفففوم وهمففا اوأففف  بعفففي الدراسففات التفففي ا تمففف  بدر 

للمففتعلو لتنميتهففا. ون ففرا ألن  ب ففرورة اسففتمدام طففرق ونمففاذج تدريسففية قا مففة علففى الففدور النشفف 
نموذج األيدي والعقول م  النماذج التدريسية التي تعتمد على إممابية المتعلو، واث   فاعليته في 

فاعليفة نمفوذج األيفدي والعقفول بحث   فكرة تنمية بعي مهارات التفكير، فم   ذا المنةلب نبع
 في تدريس العلوم لتنمية مهارات التفكير العليا لدى تالميذ الص  األول االعدا ي.

 

في تدني مستوى مفهارات التفكفففير العليفففا لفففدى تالميفففذ الص   يالحال بحثتمثل  مشكلة ال
 اإجابة ع  السؤالي  التاليي  البحث الحالي  لهذه المشكلة  اول األول االعدا ي، وللتصدي

 عدا ي؟ما مهففارات التفكففير العليففا التي ينبغي تنميتفها لدى تالميفذ الصفف  األول اإ 

  مفا فاعليفة نمففوذج األيفدي والعقففول ففي تففدريس العلفوم لتنميففة مهفارات التفكيففر العليفا لففدى
 عدا ي؟تالميذ الص  األول اإ

 ي. عدا تنميتها لدى تالميذ الص  األول اإ يينبغ يمهارات التفكير العليا الت تحديد 

 تففدريس العلففوم لتنميفة مهففارات التفكيففر  يوالعقففول فف يالتعفرف علففى فاعليففة نمفوذج األيففد
 .يعدا العليا لدى تالميذ الص  األول اإ

 قفففد مسففففتفيد منففففه معلمففففو العلففففومالففففذي والعقففففول  ياأليففففد تقفففدمو  ليففففل المعلففففو وفففففب نمفففوذج 
ا في  ذا الممال.   والبا ثون ام  
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 تنمية مهارات التفكير العليا  يقد مستفيد منها المتعلمون ف يتقدمو اوراق عمل التلميذ الذ
 .لديهو ع  طريب األنشةة المت منة فيها

  في  ذا الممالالبا ثون د منه ، الذي قد مستفيمهارات التفكير العليالقيا   رختباابناء. 

 الحالي على:البحث  اقتصر
 عدا ي، بمدرستي  م  المدار  التابعة إ ارة زفتى ممموعة م  تالميذ الص  األول اإ

  .وتلميذة ا( تلميذ  87التعليمية بمحاف فة الغراية قوامها )

 ففي الفصفل الدراسفي األول علفى التالميفذ المقرر  و دة "الما ة وترهي ها" م  هتاا العلوم
 . 2017/ 2016للعام الدراسي 

 التمثيلففي(، القيفا  المنةقففي  العليفا التاليففة )التحليفل "القيففا  التشف يهي مهفارات التفكيففر(
 -المرتبةفففففة بمهمفففففة التفكيفففففر" )المقففففدمات المفقفففففو ة(، تحليفففففل العالقفففففات المرتبةفففففة و يفففففر

 الترهيل "الترهيل التمريدي –را ي، االستدالل االستنباطي" "االستدالل االستق االستدالل
 –التقففويو "طفرأل األسففيلة –)العالقفات الممفر ة(، الترهيففل التتفابعي، تحليففل المصفا  " 

عنهفا االستدالل االستنتاجي"( و ى المهارات المتدنية لدى ممموعة الدراسفة همفا اسففرت 
 نتا ا التحليل العاملي.

 :احملور األول: منوذج األيدى والعقول
 أوًلا: ماهية نموذج األيدي والعقول:

تعفد ت اراء التراففويي   ففول تعريفف  نمففوذج األيففدى والعقفول فمففنهو مفف  عرفففه علففى انففه 
 انه استراتيمية محد ة للتدريس مشار  (Flick, 1993: 2فثلك )استراتيمية تدريس  يث يرى 

 .يمسمى بنشاط العلوم العمل معالمة الموا  و و ما ينش  ف التلميذ بشكلخاللها 
( انه استراتيمية تفدريس تعتمفد علفى 2003للثقافة والتعاون ) يبينما يرى المرهذ الفرنس

إلففى التفاعففل مففق اآلخففري  مففف   يمبففا ا الففتعلو النشفف ، وتغييففر  ور التلميففذ مفف  المسفففتق ل السففل 
 (.2007 :23، ي)لطحاإرشا  والتوجيه فق "  المعلو خر، و ورآجانل وال يية م  جانل 

 Georgesخر على انه اسلوا تدريس  يث عرفه جورج شاراا  )عرفه البعي اآل بينما

Charpak:2001 تعلو العلوم  يسلوا للتدريس معتمد على الحوا  الممس للتالميذ فا( على انه
 .(482 :2008، )رياضوفهمه  محي  بهو،  تى يتسنى لهو اتتشافه ياتصالهو بالعالو الذ وتةوير
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 يالت( 197،2006))أدالم(الشربثنى تعري   يا م  عرفه على انه نموذج هما فواخير  
ف ا عرفتفه علفى انفه نمفوذج للتعلفيو والفتعلو معمفل علفى توظفففففي   فوا  المتعففففلو ومهاراتفه العقليفة مع 

  . داف المرجوة لدمهعمليات البحث واالستقصاء بهدف تحقيب األ يا اء ممتل  األنشةة ف يف
التلميذ  مهاراتنموذج للتعليو والتعلو معتمد على توظي   على أنهبحث الحالي عرفه اليو 

ففففا فففففي  اثنفففاء تعلففففو و ففففدة "المففففا ة وترهي هفففا" مفففف  هتففففاا العلففففوم للصفففف  األول اليدويفففة والعقليففففة مع 
  .التقويو( لدمه –لالترهي -االستدالل –العليا )التحليل بهدف تنمية مهارات التفكير ياإعدا 

 ثانًيا: أهمية نموذج األيدي والعقول:
فارد ن العلفوم مفا ة ممفل يففف، طبقفا للرابةفة الدوليفة لتةفوير العلفوم ولففيس  ان تُفؤد دى او تُمد

يث ففوالعقول   يو نا تكم  ا مية نموذج األيد، (Tate, 2003: 1)تعليمها  ممر  تدريسها او
 Ates))اازةةةةرلةي  وا ةةةأتو  (Satterthwait, 2010: 7)اترويت ةةةةةةةةةةةةةةةس  فففففم تفل ارففففففففففففففففففاش

& Eryilmaz: 2011, 3 بالمقارنة  يالتالميذ على التفوق الدراس نشةة العملية تساعدان األ
  :دثث تعاأ على يبال راما التقليدمة القا مة على الكتاا المدرس

هما ان التالميذ الصحيحة،  بالمفاييو العلمية ة تعذيذ فهو التالميذ واست دال المفاييو الم -1
يتعلمففون بشفففكل اف ففل عنفففدما مسففتةيعون اللمفففس والمعالمففة والرسفففو وتسففميل ال يانفففات 

 هو بصورة جا ذة.يلإجابة  م  تقدمو اإنفسهو بدال   ب معلوماتوعندما مكتشفون ال
 العلوم.ما ة ممابية نحو تنمية اتما ات التالميذ اإ -2

  ل المشكالت. ير فبتكاتشميق اال -3

 تحسي  مهارات القراءة والحساا والتواأل لدى التالميذ. -4

 يفث ان التلميفذ يفتعلو ؛ نشفةة المنذليفة يفدعو تعلفو التالميفذاأل يمشارهة األسرة ابنفا هو فف -5
 .سرته لهابشكل اف ل وادافعية ات ر عند متابعة 

 :إطار التعلم بنموذج األيدي والعقولثالًثا: 
، ليفة بسفيةةميدى والعقفول على تقديفو الما ة العلفمية فى أورة تمارا عمقوم نمفوذج األ

إجفراء  ففذه األنشفففةة  يتهفتو بحففوا  التلميفذ وتفكيففره، همففا انفه يوظفف  خفامفففات ال ييففة البسفففيةة ففف
التسةةوقى و ، (26 ،25: 2007) يلطحةويفتو ذلفم علفى ارافق مرا فل ر يسفة  فد  ا  ،والتفففمارا

  يفيما يل( 57 -2008 :54)
 .دأـــنبا ـــهية ـــرحلـــم -1

التالميففذ ليعفففف روا  ةمةر هففا المعلففو إثففار  يت ففدا  ففذه المر لففة بممموعففة مفف  التسففاؤالت التفف
عف  خففف راتهو ومعففففارفهو السفففابقة المرت فففةة بموضففو  الفدر ، مففق إعفففةاء الحريفة للتالميففذ ليع ففروا 

 مر له فرا الفروا. ع  افكار و  تى ولو هان   ير أحيحة،  يث انها بمثابة
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 اف.ــث واالكتشــة البحــرحلــم -2

( تالميفففذ  يفففث 6-3ممموعفففات يتفففراوأل عفففد  ا ) ي فففذه المر لفففة معمفففل التالميفففذ فففف يوفففف
وذلفم مف  خفففالل اسففتمدامهو للمفففوا  واأل وات ب نفسفففهو للتحقففب  ةلفففيمممفار  التالميفذ األنشفففةة الع
السفابقة بحيففث مال  فون، مستكشففون، مممعففون  المر لفة ياقتر ف  ففف يمف  أفحة الفففروا التف

المعةيات، مقارنون، ين مون ويةر ون التساؤالت، محللون، مفسرون ويتبا لون المعلومات  اخل 
 الممموعة الوا دة، بينما مقوم المعلو بمساعدة ومال  ة التالميذ وتقييو ا ا هو. 

 ى. ـــاء المعنـــة بنـــرحلـــم -3

اثنفففاء مر ففففلة البحفث  يال  وه وتوألوا إليففه فف قش التالميذ هل ما ذه المر لة ينا يوف
 يواإتتشففاف مففف  خفففالل الحفففوار  اخففل الممموعفففة، ثفففو مقومفففون بعقففد مقففففففارنات بفففي  النتا فففففا التففف

توأفففلوا إليفففه مففف   توأففل  إليهفففا الممموعفففات، ويفسفففرون ويحللفففون المشفففكالت ثففو يلمصفففون مفففا
  يو الحوار وتقييو المعلومات.معلومات، بينما مقوم المعلو بتن

 المعرفة. يمرحلة التوسع ف -4

بفي   األفكفار المديفدة ومعلومفاتهو السفابقة   ذه المر لة مقوم التالميذ بمحاولة الرا  يوف
 ، راستفففهو للمفوا  الدراسفية األخفرى ياثناء العمل مفق المعففارف المكتس ففة فف يالمعارف المكتسففبة ف
 .ية المحيةة بهوالمعارف المكتسبة وال ي

لية التى تتو  اخل نموذج األيدى والعقفول تفوفر ففر  ممما تقدم يت   ان األنشةة الع
المعنفففى وتعمفففل علففففى تنميفففة مهفففارات التفكيفففر الممتلفففففة، همفففا ان تقسفففيو التالميفففذ إلففففى  يالفففتعلو ذ

ث إن جتمفاعى مفق األقفران،  يفا مشبق  اجاتهو للتفاعفل اإممموعات والسماأل لهو بالتمريل مع  
تفكيففر و مف  خفالل التحففدر  يالفذى ينمف يممكف  التالميففذ مف  االستكشفاف الشفففه يالعمفل التعفاون
 .(Tate, 2003: 2-3)مق اآلخري  

 ا:ـــــري العليـــــارات التفكـــــمه :ثانياحملور ال
 أوًلا: ماهية مهارات التفكير العليا:
 العليا ومنها  تعد ت تعريفات مهارات التفكير

ها على انها ممموعة م  فففعرفت يالت (Resnick , 1987 : 44) )لوري ( يسنكر تعري  
  .محد ة ا لمعاييرتتةلل الحكو على المواق  المعقدة وتحليلها طبق   ياألنشةة العقلية المتةورة الت

سةالم  (، وأ ةو(Polly & Ausband, 2009: 29وأوسةبانت  ي ةول تففب هفل مف وا
(Abosalem, 2016: 2)  علفى  مفتعلوتحفدر عنفدما محصفل ال يالعمليفات التف  فىعلفى انهفا
الفذاترة ثفو يراةهمففا بفبعي ويعيفد تن ففيو  يلمعلومفات الممذنفة فففاى إلففمعلومفات جديفدة باإضفافة 
 مواق  محيرة. يمما   لول فاو اجل تحقيب  دف ما اوتةوير  ذه المعلومات م  



   د/ الشافعي جاد ، أ.د / أبوالسعود أمحد ،أ/ سهام حممد شعرية
 

 520 

 Zohar) ي واور  ومةرز و، (Dori et al., 2003: 771)آخرو) و  ي اور ل م  فب هفتاتما 

& Dori, 2003: 147 )تتمةى مر لة الفهو والتة يب  ينشةة المعرفية التعلى انها  ى األ
نه طبقا لتصني  بلوم معت ر  فظ ا يث  (Bloom, 1956منمفي المستوى م  تصني  بلوم )
 .رات تفكير عليابينما التحليل والترهيل والتقويو مها)اساسية( واسترجا  المعلومات مهارات تفكير  نيا 

علفى االسفتمدام الواسفق للعمليفات العقليفة تلميفذ قفدرة العلةى أنكةا بحةث الحةالي عرفكا اليو 
المعقدة م  تحليل واستدالل وترهيل وتقويو في ا اء األنشةة الممتلفة بهدف  ل المشكالت التي 

 فكير العليا المعد لذلم. تواجهه، وتقا  اجرا يا بالدرجة التي محصل عليها التلميذ باختبار مهارات الت
 ثانًيا: خصائص مهارات التفكير العليا:

خصفا   ومالمف  ر يسفة تميففذه  Higher Order Thinkingالمسفتوى  يللتفكيفر عفال
 ي و ثةر ، (Resnick, 1987: 3) ريسةنك فد  ا هفل مف   يعف   يفرة مف  انمفاط التفكيفر العفا 

، Barak & Dori, 2009: 460)، وباراك واوري )(Mri et al., 2007: 355)آخرو) و 
  :يفيما يل( 2015 :38والعياصرة )(، Ali, 2012: 22) وعلى
 ا بشكل مس ب.اى مسار الفعل به ليس محد   معقد  يتفكير  ير  ساب -1

  فريدة او منفر ة. متعد ة، لكل  ل مميذاته وعيواه، وليس  لوال  مقدم  لوال    البا ما -2

ا إلى تة يب معايير متعد ة، تتعارا ا يان ف محتاج، هما وتفسيرات  قيقة ايت م  ا كام   -3
  .مق بع ها البعي

مهمفة التفكيفر مكون هفل شفم متعلفب ب تد،  يث ال يت م  عدم اليقي  اوعدم الت  البا ما -4
   .امعروف   المقدمة

 يالعثففففففور علفففففى الن ففففففام ففففففف يت ففففففم  ففففففرا المعنففففففى اوي، همففففففا يت فففففم  التن ففففففيو الفففففذات -5
 الفوضى الواضحة.

 . يعمل ذ ن التةوير وا،  يث تحتاج انوا  الحكو محتاج إلى بذل المهد -6
 تعلم مهارات التفكير العليا: :ثالًثا 

اشفارت العديففد مفف  األ بيففات التراويفة التففي ا تمفف  بففتعلو مهفارات التفكيففر العليففا إلففى ان 
العتةةةوم  نفففا  ممموعفففة مففف  الممارسفففات العامفففة التفففي تعمفففل علفففى تنميفففة تلفففم المهفففارات  فففففففد  ا 

  فيما يلي ( 224 :225 ،2007ارة )والجراح وبش
   إتا فة الفرأفة للتالميفذ للت مفل ففي  ففاالت ومواقف  الحيفاة الحقيقيفة، وتذويفد و بففالفر

ع  الراى، والدفا  ع  اإجابات مق ا ترام آراء اآلخري ، وعدم التر    المناسبة للتع ير
 بمصو  األفكار المةرو ة.
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 هو البعي واي  التالميذ ومعلمهو.تشميق التعاون والتفاعل بي  التالميذ واع  

  .تشميق االتتشاف، و ل المعرفة واالستقصاء، وتحمل المسيولية اثناء التعلو 

   ا المما إ خال التالميذ في مواق  ومهمات تفكير معقدة مفتو ة النهامة، مما يوفر فرأ 
 عدة  لول للمشكلة الوا دة.

  بي  ما لدى التالميذ مف  خ فرات سفابقة  تقدمو المعرفة المديدة بةريقة من مة والرا  بي
 واي  المعرفة المديدة.

  . أيا ة اسيلة م  نو  لماذا؟ هي ؟ ماذا إذ ا ؟ لكونها تشمق التالميذ على التفكير  ون قيو 

 فالسؤال الذي محتاج  ،إعةاء الوق  المناسل للتالميذ م  اجل التفكير بعد طرأل السؤال
 ق ل اإجابة عنه.إلى التفكير محتاج إلى وق  مناسل 

  تق ففففففل اسفففففففتمابات التالميفففففففذ ولفففففففيس إطفففففففالق األ كفففففففام عليهفففففففا، ألن ذلفففففففم ينهفففففففي ويمنفففففففق
 العديد م  استماباتهو.

 رابًعا: تصنيفات مهارات التفكير العليا:
 لمهارات التفكير العليا تصنيفات عديدة منها  

  فففىأففن  مهفففارات التفكيففر العليففا إلفففى ثففالر مهففارات  يالففذتصةةنيب  لةةةوم وز الئةةةه   
  .(Ivie, 1998: 35) "التحليل، الترهيل، التقويو"

  تصنيب نثوكو ب وتريحزNewcomb & Trefz إلى مهفارتى "اإبفدا   هاأنف يالذ
 . (Edward & Briers, 2000: 4" )والتقويو

 تصنيب أال وانيال Udall & Daniels إلى ثالثة انماط  النم  األول  هاأنف يالذ
ومهفففارات التفكفيففففر  ي، مهففارات التفكيفففر االسففتنباطيسفففتقرا ويت ففم  "مهفففارات التفكيففر اال

ويشتففففمل علفففى" مهفففارات الةففففالقة، المففففرونة واألأفففففالة. الففففنم   ي". النففففم  الثفففانيالتقييمففف
 .(38:2003) حاوا، الثالث ويشتمل على مهارات  ل المشكلة

   ي واور  زومرتصني (Zohar & Dori, 2003: 147 )إلى المهارات  هاأنف يالذ
 ،إجراء المقارنات،  ل المسا ل  ير الحسابية المعقدة ،توجية األسيلة ،"الترهيل تالية ال

ومهففففارات البحفففث  ،الواضففحة التعفففرف علففى الفرضيفففات  يفففر ،التفاعففل مففق المتناق ففات
 والتوأل إلى االستنتاجات".، مثل أيا ة الفروا، تمةي  التمارا يالكالسيك

 وفرا بتو)  تصنيب إليسانترAlexandr & Frampton القراءة"  إلى هاأنف يالذ ،
 .(Aksela, 2005: 36) االستدالل، التوليد، التمةي ، التقييو واالنتهاء )االبرام("

  تصةةةةةةةةنيب او ةةةةةةةة Domin االسففففففففتنتاج، التمةففففففففي  والتقيففففففففيو ها إلفففففففى أففففففففنف يالففففففففذ  
(Aksela, 2005: 36). 
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 تصنيب زولرZollar ل المشكالت، عمل  ،ةتوجية األسيل"  مهاراتها إلى أنف يالذ 
 .(Aksela, 2005: 36) ي"مناقشة، التفكير الناقد والتفكير التقييم

 تصةةنيب سشةةوارتزرSchwartzer االستقصففاء، معالمفففة "  مهففاراتإلففى  هاأففنف يالفففذ
 .(Aksela, 2005: 36)" ال يانات ومهارات التفكير الناقد

 المال  فففة، "  مهفففارات ها إلفففىأفففنف يالفففذ (2007 :227)وآخةةةرو) العتةةةوم  تصةةةنيب
الوأفففف ، التن فففففيو، التسففففاؤل الناقفففففد،  فففففل األسففففففيلة مفتو ففففة النففففففهامة، تحلفففففيل ال يانفففففات 

 ونمذجتها، أففففيا ة التن ؤات، التة يب، التحليل، الترهيل والتقويو".

  تصةنيب أنترسةو) وكرالةولAnderson & krathwohl  ويعفرف بتصفني  بلفوم
 اإبففففففففدا " –التقففففففففويو -"التحليففففففففل ي فففففففففالمعففففففففدل وفيففففففففه تتمثففففففففل مهففففففففارات التفكيففففففففر العليففففففففا 

 Youns, kiong & Heong, 2010: 84)). 

  تصنيب  ارزانوMarzano ( مهفار 13الذى أن  مهارات التفكفففير العليا إلفى )فى  ة 
"المقارنفففة، التصفففني ، تحليفففل الفففرؤى، االسفففتنتاج، االسفففتقراء، التلمفففي ، اتمفففاذ القفففرار، 

 ل المشفففففففكالت، االستقصفففففففاء، واالبفففففففدا "الفففففففدعو،  ففففففف تحليفففففففل األخةفففففففاء، التفسفففففففير، بنفففففففاء
(Heong, et al., 2011: 121). 

 (تصنيب را وس واولثباس وفيال ورRamos, Dolipas & Villamor, 2013: 

 التقويو". -اإستدالل –المقارنة –أن  مهارات التفكير العليا إلى "التحليل يالذ (48

   والنجتى وسةةعواى  (،2003 :41(، وزيتو) )1999 :41جراوا) )تما اتفب هل م
علففى تصففني  مهففارات التفكيفففر ( 2015 :38والعياصةةرة ) ،(2005 :212ورا ةةت )

العليفففا إلففففى  مهفففارات اتمففففاذ القفففرار،  ففففل المشفففكالت، التفكيففففر الناقفففد، التفكيففففر اإبففففداعى 
 .وراء المعرفى ما والتفكير

 مهارات التفكير العليا:طرق قياس : خامًسا
 ( ) ياجةةةةةةا أكسةةةةةةال التفكيففففففر العليفففففا ذهففففففففففففففففرت منهففففففا توجفففففد طففففففرق عديففففففدة لتقيفففففيو مهففففففارات

(Aksela, 2005: 47 طففريقتي   مفا )  مف  خفالل إختبففارت  ذلفمو طريقة  الييةاس التقلثةةتي
طريقة  الييةاس الاحتةوح ويعةرل تالييةاس الةواقعي أو  والةريقة الثانيفة  فى، اإختيار م  متعد 

و األ اء، وخففففرا   المفففففاييو، والمقفففففابالت ، وتقيففففياألسففففيلة المفتو ففففة  ويكففففون عفففف  طريففففبالبةةةةت أ 
  الشمصية، والعروا الشفهية، وملفات اإنماز.
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 ( توجفففد فففففروق ذات  اللففففة إ صففففا ية عنففففد مسففففتوى  اللففففة α ≤ 0,01 بففففي  متوسففففةي )
 رجففات تالميففذ الممموعففة ال ففابةة و رجفففات تالميففذ الممموعففة التمري يففة فففي التة يفففب 

الختبففار مهففارات التفكيففر العليففا لصففال  تالميففذ الممموعففة التمري يففة وذلففم علففى البعففدي 
 مستوى المهارات الفرعية والر يسة والدرجة الكلية لالختبار.

 وفق ا لإلجراءات التالية  يمسير البحث الحال
 ، وذلك من خالل:تالميذ الصف األول االعداديحتديد مهارات التفكري العليا اليت ينبغي تنميتها لدى أولًا: 
العليفا الففوار ة ب  بيفات البحفففور والدراسففات  تمميفق التصفنيفات الممتلففة لمهففارات التفكيفر -1

تحديد المهارات األتثر بهدف  إعدا  مصفوفة بهذه التصنيفاتو السابقة العراية واألجن ية 
الت، التقفففففويو، التحليفففففل،  فففففل المشفففففك" اتمهففففار ، وايعفففففدا  المصففففففوفة ات ففففف  ان اشففففيوع  

الترهيفل، اتمفاذ القفرار، معرففة االفتراضفات، التمةفي ، التن فيو، االسفتنتاج، االسفتدالل، 
 .ا بالتصنيفات الممتلفةشيوع  ت  و اتثر المهارا ، واإبدا "التفسير

م  استراتيميات التفكير  يث تتةلل  "دأ الاشكاله واتخاذ القرار"ن را  ألن مهارتى و 
 والتخطةةي " التناةةيم" تىومهففار ، القيففام بسسلسفة مفف  المةفوات المتتابعففة الماأفة بهمفاتفل منهمفا 

 & Andersonمهفففارات التحليفففل الفرعيففة وففففب تصفففني  اندرسفففون وهراثفففول  ضفففم  مففا 

krathwohl, 2001)) ، وففب تصفني  اندرسفون  "التركثةب" فى نفسفها مهفارة  "اإل ةتا""مهفارة و
 سفتبعا  و والعمفل علفى تنميفة مفاا تو لذلم، ((Anderson & krathwohl, 2001وهراثول 
سفففتدالل واال ،التفسففير ،معرفففة اإفتراضففاتالتقففويو، التحليففل، الترهيففل، مفف  مهففارات " ي ففو متففدن
 ." لدى ممموعة الدراسةاالستنتاج –ستنباط(اال –ستقراء)اال

تحديفد مسففتوى تالميففذ الصفف  األول اإعففدا ي ففي مهففارات التفكيففر العليففا التففي   يفف   -2
بنسل شيو  مرتفعة، وذلم عف  طريفب تة يفب ممموعفة مف  االختبفارات التفي ت فو  فذه 

 المهارات و ى 

  الذي مقيس ( 1981 اتوح سلياا) )وفاروق عبت السالم  اختبار التفكير الناقد  اعدا
 االستنتاج(. –االستنباط  –تقويو المناقشات  –التفسير  –مهارات )معرفة اإفتراضات

 الفذي مقفيس مهفارات )الدقفة ففى ( 1995عزيزة السثت )لناقد  اعدا  اختبار التفكير ا
 االستنتاج(. –تقويو الحما  –االستدالل  –فح  الوقا ق
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  اال السعثت و عجوة عبت العال دا تاختبار رو  للعمليات المعرفية العليا  ترجمة
 التقويو(. –الترهيل  –)التحليل  الذي مقيس مهارات( 2001البنا )

 نةةةوري  و ثترفاسةةةثو) يفورنيفففا لمهفففارات التفكيفففر الناقفففد الصففورة )ا( إعفففدا  اختبففار هال
الفذي تففو (، 2000اال السةةعثت البنةةا )وعبةةت العةال دا ةةت عجةةوة ، ترجمففة فاسةثو) 

 –، الفذي مقففيس مهفارات )التحليففل(2003عبةةته،) تعفديل بعفي مفر اتففه ففى  راسففة
 االستنتاج(.  –التقويو 

سفففا   االبتفففدا ي بمدرسفففة  فففانوت االبتدا يفففة ذلففم علفففى ممموعفففة مففف  تالميفففذ الصففف  ال
( 100( بقريففة  فانوت مرهففذ زفتففى محاف ففة الغرايففة قوامهففا )1المديفدة و ففانوت االبتدا يففة رقففو )

. واعفد رأفد  رجفات التالميفذ ففي المهففارات 2015/2016تلميفذ وتلميفذة ذلفم ففى العفام الدارسفي 
ا أ) أكثر الاكاراه وجت و ساا متوسةاتها بالتصنيفات الممتلفة باألراق اختبارات  األتثر شيوع 

 –االسفففتدالل  –االسففتنتاج  –التحليفففل  –مهفففارات التقففويو  ى  فف ا لةةةتى  جاوعةةة  التراسةةة تةةةتني  
لكفف  تفو اسففتبعا  مهفارة "االسففتنتاج" ألنهفا ضففم  المهفارات الفرعيففة لمهفارة التقففويو تحفف  ، الترهيفل

 -االسففففتدالل –)التحليفففل األراففففقت للمهفففارامسفففمى "االسفففتدالل االسففففتنتاجي"، وفيمفففا يلففففي وأففف  
 التقويو( موضق ا تمام الدراسة وتعريفاتها اإجرا ية  –الترهيل 

 ل: ـــــــــارة التحليـــــــــمه -1

ففففرف إجرا ي ففففا علففففى انهفففففا  إلففففى عناأفففففر ا العلميففففة علففففى تمذ فففففة المعرفففففة  تلميففففذالقففففدرة وتُعد
وتقففا   ،بينهففا مفف  عالقففات يففل مففاللتعففرف علففى تلففم العناأففر وطريقففة تن يمهفا وتحل األساسفية

 .التحليل المعد لذلم محصل عليها التلميذ باختبار يإجرا ي ا بالدرجة الت

 وتت م  ثالر مهارات فرعية  ى 
   ديفد العناأفر المكونفة قفدرة التلميفذ علفى تح   فى مهارة القياس التشبيهي )التمثيلـي

 . اج الكلمات بمهمة التفكيرع  طريب إ را  عالقات التشابه والتماثل بي  ازو  للمعرفة
 ــ قففدرة التلميفذ علفى تحليففل  فى  :)المقــدماا الموقــودة ي مهــارة القيــاس المن ق

  .تؤيده يتميذ االستنتاج ع  المقدمات التالتي  وخاأة تلم المكونة للمعرفة العناأر
 قدرة التلميذ  ى   مهارة تحليل العالقاا المرتب ة وغير المرتب ة بمهمة التوكير

 المرتبةة بمهمة التفكير. و ير تمييذ بي  المعلومات المرتبةةليل العالقات لعلى تحل
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 دالل: ــــــــارة االستــــــــمه -2

علفى ترتيفل الحقفا ب والمعلومفات وتن يمهفا بهفدف  تلميفذإجرا ي ا على انها قدرة ال وتُعدرف
بالدرجفة التفي محصففل التوأفل إلفى اسففتنتاجات او إتمفاذ قفرارات او  ففل مشفكلة، وتقفا  إجرا ي ففا 

 عليها التلميذ باختبار االستدالل المعد لذلم.

 وتت م  مهاراتان فرعيتان  ما  
 نتيمة او  إلى عملية عقلية تمك  التلميذ م  الوأول    ىقرائيمهارة االستدالل االست

 قاعدة عامة م  خالل تتبق المقدمات المذ ية.

 نتيمفة إلفى تمكف  التلميفذ مف  الوأفول عمليفة عقليفة    فى مهارة االستدالل االستنبا ي
  عامة.م  خالل تتبق المقدمات الجذ ية 

 ب: ـــــركيـــــارة التـــــمه -3

فففرف ففف او العناأفففرفكفففار علفففى وضفففق األ تلميففففذالقفففدرة إجرا ي فففا علفففى انهفففا  وتُعد بةريقففففة  امع 
محصل عليها  يا بالدرجة التوتقا  إجرا ي   نتاج شم م تكر او معرفة جديدة،إمن مة و مترابةة 

 .التلميذ باختبار الترهيل المعد لذلم

 وتت م  ثالر مهارات فرعية  ى 
 قدرة التلميذ على استنتاج ممموعة  ى   )العالقاا المجردة  يمهارة التركيب التجريد

 م  العالقات الممر ة م  خالل ال يانات المتا ة بهدف الوأول إلى معرفة جديدة.

 قدرة التلميذ على تكوي  نسب متراب  م  األفكار المتسلسة     ىيمهارة التركيب التتابع
 للوأول إلى معرفة جديدة.

 قدرة التلميذ على تحليل المصا   المشترهة فى المهمة    ى مهارة تحليل الخصائص
  موضق التفكير.

 م: ــــــويــــــارة التقــــــمه -4

فرف و علفى شفم مفا وففب محفم معففي  علفى إأفدار  كف تلميفذإجرا ي فا علفى انهفا قفدرة ال وتُعد
وتقفا  بالدرجفة التفي محصفل  مف  خفالل ممارسفة عمليتفى طفرأل االسفيلة واالسفتدالل االسفتنتاجي،

 عليها التلميذ باختبار التقويو المعد لذلم.
 وتت م  مهاراتان فرعيتان  ى  

  تعينفه علفى الحكفو علفى  يقفدرة التلميفذ علفى طفرأل األسفيلة التف   فى مهارة  رح األسـئلة
  .عرفة المتا ةالم

 تانف   إذا قفدرة التلميفذ علفى تقيفيو األ كفام وتحديفد مفا   ى يمهارة االستدالل االستنتاج
  ذه األ كام منةفية ام  ير منةقية. 
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 ، وقد مت ذلك من خالل:إعداد دليل املعلم وأوراق عمل التلميذ وفق منوذج األيدي والعقول : ثانًيا
 :يـــوى العلمـــار المحتـــاختي -1

المقفرر علفى تالميفذ  العلوم اكتشف وتعلةم"" م  هتاا "الاااة وتركثبكا"تو اختيار و دة 
، إعا ة تن يمها 2017/ 2016الص  األول االعدا ي بالفصل الدراسي األول، للعام الدراسي 

ممك   يمذيد م  األنشةة والتمارا العملية الت وفب مرا ل نموذج األيدي والعقول وذلم الن بها
 .والعقول ييدسهو فى تنمية مهارات التفكير العليا، هما تساعد فى توظي  نموذج األان ت
 بالوحدة المختارة وفق نموذج األيدي والعقول: إعداد دليل المعلم -2

تو إعدا   ليفل للمعلفو بو فدة "المفا ة وترهي هفا" وففب نمفوذج األيفدي والعقفول، هفى مسترشفد 
وذلفم لتحقيفب األ فداف المرجفوة منهفا، وقفد اشفتمل  فذا  به المعلو في تدريس موضوعات الو فدة،

 الدليل على 
 : وتضمن محتوياا الدليل وصوحاته:الوهرس

 وت من  الفكرة العامة للدليل، وتعري  المعلو بنموذج األيدي والعقول، هما  :مفدمة الدليل
  ت من  ن ذة ممتصرة ع  ع  مهارات التفكير العليا وتعريفاتها اإجرا ية.

 علفى تحديففد ة المعلففو مسفاعدوت فم  الهففدف مف  الففدليل المتمثفل فففي " :ف مددا الدددليل الهددد
سفتمدام اوتحقيفب تلفم األ فداف علفى نحفو فعفال عف  طريفب  "الاةااة وتركثبكةا"ا فداف و فدة 
 .والعقول ينموذج األيد

    وت فمن  ممموعفة مف  اإرشفا ات والتوجيهفات العامفة التفي ينبغفي  :توجيهات عامدة لمعلمد
و مراعاتهفا اثنففاء تفدريس الو ففدة الممتفارة باسففتمدام نمفوذج األيففدي والعقفول بهففدف علفى المعلفف

 تنمية مهارات التفكير العليا لدى التالميذ.
   واشفتمل  بيان فا بعفد  الفتفرات الالزمفة لتفدريس موضفوعات الو فدة،  :الخطة الزمنيدة اقرتحةدة

 ( فترات  راسية.9وعد  ا )
 وت من  األ داف العامة التي ينبغي ان تتحقب لدى التالميذ بانتهاء  :األهداف اللامة لموةدة

  و وجداني.  و مهاري وما  و معرفي وما  راسة الو دة وتنوع   ذه األ داف بي  ما
 وقد روعى عند عرا هل  ر  تحديد األ داف   دروس الوةدة اقتضعنة بدليل اقلم  وعرضها

 ل التعليميففة المسفاعدة علففى تحقيقهففا ثففو عففرا خةففة المرجفوة منففه، والمففوا  واأل وات والوسففا
السير فى الدر ، ومهارات التفكير العليا التي قد تسهو األنشةة المستمدمة بكل مر لة فى 
 تنميتها، وانهامة الدر  تو عرا ممموعة م  اسيلة التقويو التي تقيس ا داف الدر .

   سففتعانة بهففا فففى إعففدا   ليفففل اإتففو وضففق قا مففة بفففبعي المراجففق العلميففة التففي تففو  :اقراجدد
 ، والتى قد مستفيد منها للمعلو في إثراء الما ة العلمية.المعلو
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 إعداد أوراق عمل التلميذ بوحدة "المادة وتركيبها". -3
وفق ففا لنمففوذج األيففدي والعقفففول،  تففو إعففدا  اوراق عمففل للتلميففذ فففي و ففدة "المففا ة وترهي هففا"

قصففففففا ية المففففففذو ة بالصففففففور والرسففففففوم واألشفففففففكال  يففففففث ت ففففففمن  ممموعففففففة مفففففف  األنشففففففةة االست
التمةيةية يليها ممموعة م  األسيلة التي تشمق التالميفذ علفى ممارسفة مهفارات التفكيفر العليفا، 

 على العناأر التالية  اوراق العمل اشتمل وقد 
 الوهرس: وتضمن محتوياا أوراق العمل وصوحاتها.

 لعمل، بمانل بعي اإرشا ات التي ممل وت من  الهدف م  اوراق ا :مرتدمة أوراق اللعل
 على التلميذ اتباعها عند استمدام  ذه األوراق مذو ة بالصور الدالة عليها. 

 وقد روعى فى عرا  ذه األوراق ما يلي الدروس اقتضعنة بأوراق اللعل وعرضها ، 
 .وضق انشةة مال مة لة يعة النموذج المستمدم 

  وخةوات العمل به بصورة بسيةة وواضحة.تحديد اسو هل نشاط وا دافه وا واته 

  .توجيه األنشةة المستمدمة إلى تنمية مهارات التفكير العليا الممتارة بنسل متمانسة 

 والصحة العلمية للعبارات الوار ة ب وراق العمل. اال تمام بالصيا ة اللغوية 

 توسففق إضفافة انشففةة منذليفة بكففل  ر  وذلففم بهفدف مسففاعدة التالميففذ علفى التة يففب وال
  ول موضو  الدر  بمساعدة و عو األسرة. 

  ت من  اوراق العمل ممموعة م  اسيلة التقويو بنهامة اوراق العمل الماأة  :أسئمة الترتوي
بكفل  ر ، مففق مراعففاة التنففو  فففي اسففيلة التقففويو وقياسففها لا ففداف بكففل مسففتوياتها وقياسففها 

 لمهارات التفكير العليا.

 تو تذويد اوراق العمل بممموعة م  المصا ر والمراجق العلمية. :اقصادر واقراج  اللمعية 

علفى ممموعفة مف  الم فراء والمحكمفي ، إبفداء  وقد تو عرا  ليل المعلو، واوراق العمفل
 أال يتهو، وإجراء التعدمالت  تى اأبحوا في أورتهما النها ية. ارا هو  ول

 حصائًيا:ثالًثا: إعداد اختبار مهارات التفكري العليا وضبطه إ
 تو إعدا  اختبار مهارات التفكير العليا وفب المةوات التالية 

 لدى التالميذ.ت التفكير العليا امهار مستوى ختبار إلى قيا  يهدف اال :تحديد الهدف من االختبار -1
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م  خالل مراجعة ا بيات البحور والدراسات السابقة التي ا تم  : بناء مفرادات االختبار -2
 رات التفكير العليا.بتنمية بمها

 –)التحليففففل  هالتفففاليمرتبفففة  ر يسففففية اراعفففة ابعفففا يتكفففون االختبففففار مففف   :وصـــف االختبــــار  -3
االختبار يتكون ( سؤال، واذلم 15التقويو( هل بعد يتكون م  ) -الترهيل  –االستدالل 

( سففؤال مفف  نفو  االختيففار مفف  متعففد  واألسفيلة المفتو ففة لقيففا  مهففارات 60مفف  )ي الكلف
  جدول مواأفات اختبار مهارات التفكير العليا  يويمثل المدول التال، فكير العلياالت

 ( مواصفات اختبار مهارات التفكري العليا1جدول )
 ؤالــــــا الســــــى يقيسهــــــارات التــــــامله

 ةـــدد األسئلـــــــع ةـــــــام األسئلـــــــأرق
 ةــــــرعيــــــالفارة ــــــامله املهارة الرئيسة

 التحليل
 5 5،4،3،2،1 القياس التشبيهي ) القياس التمثيلي(

 5 10،9،8،7،6 القياس املنطقي )املقدمات املفقودة (
 5 15،14،13،12،11 حتليل العالقات املرتبطة وغري املرتبطة مبهمة التفكري

 االستدالل
 7 22،21،20،19،18،17،16 االستدالل االستقرائي

 8 30،29،28،27،26،25،24،23 االستدالل االستنباطي

 الرتكيب
 5 35،34،33،32،31 الرتكيب التجريدي )العالقات اجملردة(

 5 40،39،38،37،36 الرتكيب التتابعي
 5 45،44،43،42،41 حتليل اخلصائص

 التقويم
 7 52،51،50،49،48،47،46 طرح األسئلة

 8 60،59،58،57،56،55،54،53 االستدالل االستنتاجي
 سؤال 60  مهارات فرعية 10 مهارات رئيسة4

( سفؤال اختيفار مف  53( سفؤال منهفا )60يتكون االختبار م  ) :طريقة تصحيح االختبار -4
متعففد  وسففبعة اسفففيلة مفتو ففة اإجابففة ولكفففل سففؤال  رجففة وا فففدة، واففذلم مكففون المممفففو  

 (  رجة. 60الكلي لالختبار )

تو مراعاة الدقة والوضوأل عند أيا ة تعليمات االختبار  تى  ار:صياغة تعليمات االختب -5
 مسهل على التلميذ اتباعها عند االجابة ع  االختبار.

تفو إجففراء الدراسففة االسفتةالعية لالختبففار علففى عينففة  التجربــة االســتط عية ل ختبــار:   -6
( 1/6( تلميفذة مف  تلميفذات الصف  األول اإعفدا ي التفي تمثفل فصفل )50مكونفة مف  )

محاف فة الغرايففة وذلفم بهففدف  -مف  مدرسفة الشففهيد ع فد المهففيم  السفكري لل نفات بذفتففى
 تحليل االختبار و ساا أدقه وثباته وتحديد زمنه.
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 ار:   ـــــــدق االختبـــــــاب صـــــــأوًلا: حس 
 ين:ـــــــــدق المحكمـــــــــص -1

والمحكمففففففي  البفففففففداء علفففففففى ممموعففففففة مفففففف  الم ففففففراء  ذلففففففم مفففففف  خففففففالل عففففففرا االختبففففففار
 يلي  ارا هو  ول ما

  العليا.  ختبار لقيا  هل مهارة م  مهارات التفكيراالمدى مناسبة مفر ات 

 ختبار وهفايتها.اال مدى مناسبة تعليمات  
  ختبار.االمدى  قة أيا ة مفر ات 
  ختبار.اال لمفر اتواللغوية الصحة العلمية 

ي المفر ات لتتناسل مق المهارة التي وقد اشار بعي المحكمي  إلى ضرورة تعديل بع
وقفد اجريف  التعفدمالت التفي  تعديل أيا ة بعفي ال فدا ل ففي بعفي المففر ات، تقيسها، وهذلم

 اشار إليها الم راء والمحكمي . 
 طريقة الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(: -2

بة الحرجة وقد وجد ان النس، تو  ساا الصدق التمييذي م  خالل  ساا النسبة الحرجة
( و ذا معني ان االختبار مميذ تمييذ ا واضح ا بي  2,58( و ى ات ر م  القيمة المدولية )14,4تساوى )

 المستويات القوية والمستويات ال عيفة، مما معني أدق االختبار في قيا  ما وضق لقياسه.
 ار:   ـــــات االختبـــــاب ثبـــــحس ثانًيا:

قتى إعا ة التة يفب ومعامفل الففا هرونبفال والمفدول التفالي تو  ساا ثبات االختبار بةري
 يوض  ذلم 

 ( معامل ثبات اختبار مهارات التفكري العليا بطريقتى إعادة التطبيق وألفا كرونباخ2جدول )

 طريقة إعادة التطبيق الطريقة
 معامل ألفا كرونباخ )معامل ارتباط بريسون(

 0,89 **0,91 معامل ثبات االختبار

 0,01  عنت  ستوى **اال

ان قيمة معامل إرتباط بيرسون لمرتى التة يب لالختبار  الة   تضح    الجتول السا ق
(، همفففا ان قيمفففة معامفففل ثبفففات االختبفففار بةريقفففة الففففا هرونبفففال قيمففففة 0,01عنفففد مسفففتوى  اللفففة )

 يدل على ثبات االختبار وامكانية الوثوق في نتا مه. مما ،مرتفعة
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 ار:ــــب لالختبــــاســــن املنــــزمــــثالًثا: ال

تفو  سففاا الففذم  المناسففل لإلجابفة عفف  اسففيلة االختبففار هكفل باسففتمدام معا لففة  سففاا 
(  قيقة باإضافة إلى 65، ووجد ان زم  اإجابة ع  االختبار )(467: 2008)السثت، الذم  
 (  قيقة.85(  قيقة تعليمات، واذلم مكون زم  اإجابة ع  االختبار)20)
بعفد الت تفد مف  أفدق وثبفات االختبفار، وتحديفد زمنفه اأفب  : الصورة النهائية ل ختبـار  -7

 اإختبار في أورته النها ية وأال  للتة يب على ممموعة الدراسة.

 :ثـــلبحة اـــربـــيذ جتـــراءات تنفـــإج رابًعا :
، 2017/ 2016بففدات تمراففة البحففث فففي بدامففة الفصففل الدراسففي األول للعففام الدراسفففي 

 وفق ا لإلجراءات التالية 
 والتصميم التجريبـي: بحثاختيار مجموعة ال -1

 ففي متفامثلتي  بمدرسفتي  اإعفدا ي األول الصف  تالميذ م  الدراسة ممموعة اختيار تو
 تالميففففذ عففففد  بلفففي وقففففد الغرايففففة، بمحاف فففة زفتففففا بمدينففففة التعليميفففة اإ ارة مففففدار  مفففف  اإمكانفففات
 ضففففابةة ممموعفففة مممفففوعتي  إلفففى تقسفففيمهو تفففو وتلميفففذة، تلميفففذ ا( 91) ام فففد ي   الدراسفففة ممموعفففة
 المدار  في المتبعة الةريقة باستمدام" وترهي ها الما ة" و دة تدر  وتلميدة تلميذ ا( 43) عد  ا

 األيفففدي نمفففوذج باسفففتمدام الو فففدة نففففس تفففدر  وتلميفففذة تلميفففذ ا( 48) عفففد  ا تمري يفففة وممموعففة
 أل اة  البعفدي التة يفب وعف  التة يفب  صف  بعفي عف  المتغي في  الميفذالت وااستبعا  والعقول،
 يوض  التالي والمدول وتلميذة، تلميذ ا( 87) النها ي الدراسة ممموعة تالميذ عد  اأب  الدراسة
   تفصيلي ا للدراسة التمري ي التصميو

 (( التصميم التجرييب للبحث )جمموعة البحث واملدارس اليت اختريت منها3جدول )
 العدد النهائي العدد املبدئي الفصل اجملموعة املدرسة

ــي     ــيم األساسـ ــراهيم ســاي للتعلـ مدرســة ابـ
 اعدادي ( بدهتورة . –)ابتدائي 

 41 43 1/2 الضابطة

 46 48 1/5 التجريبية مدرسة حانوت اإلعدادية املشرتكة

 : بحثالتطبيق القبلي ألداة ال -2

ليا ق لي ا على تالميذ الممموعتي  )ال ابةة والتمري ية( تو تة يب اختبار مهارات التفكير الع
 وذلم للت تد م  مدى تكافؤ الممموعتي . ،(  قيقة85مق االلتذام بذم  االختبار المحد  )
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لداللفة الفففروق بفي  متوسففةى  وللت تفد مف  مففدى تكفافؤ المممففوعتي  تفو  سفاا قيمففة "ت"
الممموعة التمري ية في التة يب الق لي في  رجات تالميذ الممموعتي  ال ابةة و رجات تالميذ 

المهففارات الفرعيففة والر يسففية التففي يت ففمنها اختبففار مهففارات التفكيففر العليففا وهففذلم الدرجففة الكليففة 
  لالختبار، وذلم وفب المدول التالى

 ( داللة الفروق بني متوسطى درجات تالميذ اجملموعتني الضابطة 4جدول )
 ختبار مهارات التفكري العلياالي والتجريبية فى التطبيق القبل

املهارة 
الدرجة  املهارة الفرعية الرئيسة

 العدد اجملموعة العظمى
 )ن(

املتوسط 
 احلسابي)م(

االحنراف 
 املعياري)ع(

قيمة"ت " 
 احملسوبة

 الداللة
0,01 

ɑ 
Sig 

 التحليل

 1,07 1,39 48 التجريبية 0,84 غري دالة 0,210 1,06 1,35 43 الضابطة 5 القياس التشبيهى)التمثيلى(
 1,12 1,33 48 التجريبية 0,94 غري دالة 0,076 78,0 1,35 43 الضابطة 5 القياس املنطقى )املقدمات املفقودة(

ــري    ــة وغ ــات املرتبط ــل العالق حتلي
 1,11 1,61 48 التجريبية 0,99 غري دالة 0,002 0,79 1,61 43 الضابطة 5 املرتبطة مبهمة التفكري

 2,19 4,33 48 التجريبية 0,94 غري دالة 0,076 1,61 4,30 43 الضابطة 15 التحليل ككل

 االستدالل

 1,22 2,58 48 التجريبية 0,85 غري دالة 0,195 0,93 2,63 43 الضابطة 7 االستدالل االستقرائى
 1,22 2,21 48 التجريبية 0,14 دالةغري  1,503 1,14 2,58 43 الضابطة 8 االستدالل االستنباطى

 2,01 4,79 48 التجريبية 0,28 غري دالة 1,100 1,55 5,21 43 الضابطة 15 االستدالل ككل

 الرتكيب

 1,05 2,04 48 التجريبية 0,25 غري دالة 1,169 0,99 1,79 43 الضابطة 5 الرتكيب التجريدى )العالقات اجملردة(
 0,79 0,75 48 التجريبية 0,15 غري دالة 1,441 0,71 0,98 43 الضابطة 5 ب التتابعىالرتكي

 1,19 1,65 48 التجريبية 0,32 غري دالة 1,013 1,03 1,88 43 الضابطة 5 حتليل اخلصائص
 2,27 4,44 48 التجريبية 0,64 غري دالة 0,474 1,99 4,65 43 الضابطة 15 الرتكيب ككل

 التقويم

 1,19 1,06 48 التجريبية 0,40 غري دالة 0,843 1,08 0,86 43 الضابطة 7 طرح االسئلة
 1,24 2,56 48 التجريبية 0,36 غري دالة 0,926 0,92 2,35 43 الضابطة 8 االستدالل االستنتاجي

 1,91 3,63 48 التجريبية 0,24 غري دالة 1,180 1,37 3,21 43 الضابطة 15 التقويم ككل
االختبار 

 ككل
 6,48 17,19 48 التجريبية 0,88 غري دالة 0,157 4,43 17,37 43 الضابطة 60 االختبار ككل

 . 89النتائج عنت ارجاه دري  )ا.ح( =
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 مما 0,01ان قيمة "ت"  ير  الة إ صا يا عند مستوى  اللة   تضح    الجتول السا ق
 الممموعتي  في هل مهارة فرعية ور يسة وفى االختبار هكل وذلم ق ل تنفيذ التمراة. يدل على تكافؤ 

 . البحثالتدريس لمجموعتى  -3

معفا ل تسفق فتففرات  بمفا 2/11/2016و تفى  29/9/2016تفو تنفيفذ التمرافة بدامفة مفف  
 صة( و ى نفس عد  الحص  الوار ة في خةة الوزارة، وذلم على ممموعتى البحث.  يث 18)
ام معلو الفصل بالتدريس للممموعة ال ابةة و دة "الما ة وترهي ها" بالةريقة المتبعة في المدار ، ق

 بينما قام  البا ثة بتدريس نفس الو دة باستمدام نموذج األيدي والعقول لتالميذ الممموعة التمري ية. 
 .بحثالتطبيق البعدي ألداة ال -4

على تالميذ الممموعتي  )ال فابةة والتمري يفة(  تو تة يب اختبار مهارات التفكير العليا
ا للمعالمة اإ صا ية.  وتو رأد النتا ا تمهيد 

بعد االنتهاء م  التة يب البعدي الختبار مهارات التفكيفر العليفا علفى مممفوعتى البحفث 
ختبفار، ثفو معالمفة ال يانفات إ صفا ي ا ال ابةة والتمري ية، تو رأد  رجفات هفل ممموعفة ففي اال

 Independent "ه" للاجاوعاه الاستقل  اختبار للتحقب م  أحة فرا البحث باسفتمدام

Samples T-test ب رناما التحليل اإ صا ي للعلوم االجتماعية SPSS (18)  لحساا  اللة
رات الفرعيفففففة الفففففروق بففففي  متوسففففةي  رجففففات تالميففففذ الممموعفففففة ال ففففابةة التمري يففففة فففففي المهففففا

 والمهارات الر يسة والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير العليا.
تمففا تففو  سففاا  مففو األثففر لمعرفففة التبففاي  فففي  رجففات المتغيففر التففابق التففي ترجففق إلفففى 

2المتغير المستقل، عف  طريفب  سفاا قيمفة مرافق إيتفا 
η  أ ةو دطةب مف  خفالل المعا لفة التاليفة(

 (: 439: 1991وصااق، 
2ع إ تا ) رب

ηارجاه الحري  2/ه2( = ه + 
توجةت فةةروق ذاه ابلة  إدصةةائي  عنةةت " الختبفار أفحة الففرا الففذي يفن  علفى انففه

(  ث   توسطي ارجاه تال ثذ الاجاوع  الضاتط  وارجاه تال ثذ  α ≤0,01 ستوى ابل  )
 ثةةةذ الاجاوعةةة  التجريبيةةة  فةةةي التطبثةةةق البعةةةتي بختبةةةار  كةةةاراه التحيثةةةر العليةةةا لصةةةالح تال

" تو وذلك على  ستوى الاكاراه الحرعي  والرئيس  والترج  اليلي  لالختبار الاجاوع  التجريبي 
ل يففان  اللفففة الفففروق بففي  متوسفففةي  رجففات تالميفففذ  للممموعفففات المسففتقلةاسففتمدام اختبففار) ت( 

 الممموعفة ال فابةة و رجففات تالميفذ الممموعففة التمري يفة فففي التة يفب البعففدي الختبفار مهففارات
 التفكير العليا، والمدول التالي يوض  ذلم 
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 ( داللة الفروق بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة الضابطة 5جدول )
 ودرجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري العليا

املهارة 
الدرجة  املهارة الفرعية الرئيسة

 العدد اجملموعة العظمى
 )ن(

وسط املت
 احلسابي)م(

االحنراف 
 املعياري)ع(

قيمة"ت" 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

 التحليل

 0,86 3,50 46 التجريبية 0,28 0,01 5,54 1,09 2,34 41 الضابطة 5 القياس التشبيهي)التمثيلي(
القياس املنطقي )املقدمات 

 1,41 3,41 46 التجريبية 0,25 0,01 5,28 1,19 1,93 41 الضابطة 5 املفقودة(
حتليل العالقات املرتبطة وغري 

 5 املرتبطة مبهمة التفكري
 1,27 2,12 41 الضابطة

5,01 0,01 0,23 
 1,33 3,52 46 التجريبية

 التحليل ككل
 2,57 6,39 41 الضابطة 15

6,96 0,01 0,36 
 2,83 10,44 46 التجريبية 

 االستدالل

 1,52 5,85 46 التجريبية 0,32 0,01 6,36 1,51 3,78 41 الضابطة 7 االستقرائياالستدالل 

 8 االستدالل االستنباطي
 1,74 3,19 41 الضابطة

6,23 0,01 0,31 
 2,34 5,98 46 التجريبية

 0,38 0,01 7,16 2,78 6,98 41 الضابطة 15 االستدالل ككل
 3,45 11,83 46 التجريبية

 الرتكيب

الرتكيب التجريدى )العالقات 
 5 اجملردة(

 0,99 2,31 41 الضابطة
11,18 0,01 0,59 

 0,91 4,59 46 التجريبية

  3,99 1,12 1,46 41 الضابطة 5 الرتكيب التتابعي
0,01 

 0,95 2,35 46 التجريبية 0,16

 1,65 3,41 46 التجريبية 0,18 0,01 4,24 1,30 2,05 41 الضابطة 5 حتليل اخلصائص

 15 الرتكيب ككل
 2,59 5,83 41 الضابطة

 2,18 10,35 46 التجريبية 0,48 0,01 8,82

 التقويم

 7 طرح االسئلة
 1,85 2,03 41 الضابطة

4,14 0,01 0,17 
 2,21 3,85 46 التجريبية

 8 االستدالل االستنتاجي
 1,08 2,93 41 الضابطة

7,46 0,01 0,39 
 1,70 5,24 46 التجريبية

 0,45 0,01 8,25 2,16 4,95 41 الضابطة 15 التقويم ككل
 2,48 9,09 46 التجريبية

االختبار 
 8,38 41,69 46 التجريبية 0,41 0,01 10,39 7,26 24,15 41 الضابطة 60 االختبار ككل ككل

  85* النتائج عنت ارجاه دري )ا.ح( =
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 السا ق  ا  لي:  تضح    الجتول
  وجففففو  فففففروق ذات  اللففففة إ صففففا ية عنففففد مسففففتوى  اللففففة(α ≤0.01 )  بففففي  متوسفففففةي

 رجفات تالميففذ الممموعففة ال ففابةة و رجففات تالميففذ الممموعففة التمري يففة فففي المهففارات 
 يالقيففا  المنةقفف -(ي)التمثيليالقيففا  التشفف يهالفرعيفة الختبففار مهففارات التفكيففر العيفا )

 -تحليفففففل العالقفففففات المرتبةفففففة و يفففففر المرتبةفففففة بمهمفففففة التفكيفففففر -دمات المفقفففففو ة()المقفففف
 -)العالقات الممر ة( يالترهيل التمريد -ياالستدالل االستنباط -ياالستدالل االستقرا 
ي( ففففي االسففتدالل االسففتنتاج -طففرأل االسفففيلة – تحليفففل المصففا   -يالترهيففل التتففابع

 عة التمري ية.التة يب البعدي لصال  تالميذ المممو 

  وجفففو  ففففروق ذات  اللففففة إ صفففا ية عنففففد مسفففتوى  اللففففة (α ≤0.01  ) بفففي  متوسففففةي
 رجفات تالميففذ الممموعففة ال ففابةة و رجففات تالميففذ الممموعففة التمري يففة فففي المهففارات 

التقويو( في  –الترهيل  –االستدالل  –التحليل العليا ) مهارات التفكير الر يسة الختبار
 ال  تالميذ الممموعة التمري ية.التة يب البعدي لص

  وجفففو  ففففروق ذات  اللففففة إ صفففا ية عنففففد مسفففتوى  اللففففة (α ≤0.01  ) بفففي  متوسففففةي
 رجففات تالميففذ الممموعففة ال ففابةة و رجفففات تالميففذ الممموعففة التمري يففة فففي التة يفففب 

 البعدي الختبار مهارات التفكير العليا هكل لصال  تالميذ الممموعة التمري ية .

 ²مرافففق إيتففا تشففير قيمفففةη  إلفففى وجفففو   مففو تففف ثير ه يفففر للمعالمففة التمري يفففة المسفففتمدمة
)نموذج األيدي والعقول( وذلم على مستوى المهارات الفرعية والمهارات الر يسة والدرجة 

( إلففى 0,16الكليفة الختبفار مهفارات التفكيففر العليفا،  يفث تروا ف  قيمففة مرافق إيتفا مف  )
 مو ت ثير ه ير للمتغير المستقل علفى المتغيفر  ( و ى نسبة تدل على ان  نا 0,59)

التابق، مما يدل على فاعلية نموذج األيدي والعقول في تنمية مهارات التفكير العليا لدى 
 تالميذ الممموعة التمري ية.

ات هفل مفف   راسفف، وتتففب  ففذه النتفا ا مففق نتفا ا وبةذلك تةةم التحقةةق  ةة  صةةح  الحةةرض
تي استمدم  نموذج األيدي والعقول في تنمية بعي ال (2011 حات )، و(2006الشربثني )

مهارات التفكير مهارات التفكير العليا في العلوم مثل مهارات إتماذ القرار ومهارات  ل المشكالت و 
ا مق  راسات هل م   التي  (2014األ قر والخطثب )، و(2008خلثأ )اإبداعي. واتفق  ام  
ة ال نا ية لتنمية مهارات التفكير العليا في العلوم لدى استمدم  معالمات تدريسية تقوم على الن ري

تالميذ المر لة اإعدا مة، هما اتفق  مق ما اشار إليه المرهذ القومي للبحور ورابةة معلمي العلوم 
القومية ومعايير التةوير المهني للمدار  األمريكية ان استمدام نماذج واسترتيميات قا مة على 

  (Dori, 2009: 459)  &  Barakي تنمية مهارات التفكير العليا التعلو ال نا ي مسهو ف
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 :يلتالا ائج على النحووياك  تحسثر تلك النت
سفا و فففي  والعقفول ينمفوذج األيفداسفتمدام  يرجفق البحفث الحفالي النتفا ا السفابقة إلفى ان

 بنفا ي مقفدم إمما  بيية تعليمية محفذة لتنمية مهارات التفكيفر العليفا؛  يفث إنفه نمفوذج استقصفا ي
، هما وميذ وتفكير لفية، تهتو بحوا  التالمعوانشةة استقصا ية أورة تمارا  يالما ة العلفمية ف

، ويسفم  ام فا للتالميفذ بف  اء إجراء  فذه األنشففةة والتفففمارا ييوظ  خفامفات ال ييفة البسفيةة ف
العليا الر يسة والفرعية  ذه األنشةة في ممموعات تعاونية، مما اسهو في تنمية مهارات التفكير 

 ويمك  إم األ ذلم تفصيال  فيما يلي  

ُسْ   -1 القيا   -التي ت من  المهارات الفرعية التالية )القيا  التش يهي  كارة التحلثأ تدحد
 رجةةع تصةةةورة المرتبةفففة بمهمففة التفكيففر(  تحليففل العالقففات المرتبةففة و يففر –المنةقففي 

ستقصفا ية التففي تحفثهو علففى إ را  عالقففات ممارسفة التالميففذ لانشففةة اال أساسةةي  إلةةى
(، همفففا قفففدم الييةةةاس التشةةةبثكيالشففبه والتماثفففل بفففي  الصفففور والمففوا  واع فففها الفففبعي )

النموذج انشةة اخرى  سن  قدرة التالميفذ علفى إ را  الففرق بفي  المقفدمات واالسفتنتاج 
فا ممموعفة مف  األنشفةة ففالييةاس الانطقةيالنفاتا عنهفا ) ي أففورة (، وقفدم النمفوذج ام  

تحلثأ العالقاه مشكالت ومسا ل علمية يليها بعي األسيلة التي نم  قدرة التالميذ على 
 ، واذلم تحسن  مهارة التحليل لدى التالميذ.الارتبط  وغثر الارتبط  تاكا  التحيثر

التفففي ت فففمن  مهففففارتى االسفففتدالل االسفففتقرا ي واالسففففتدالل  لاكةةةارة ابسةةةةتتبلبالنسفففبة  -2
توجيفه بعففي األنشففةة المقدمففة   رجةةع التحسةة  فثكةةا إلةةىات فرعيففة االسفتنباطي همهففار 

خالل النموذج إلى تنميتها، ع  طريب تقدمو ممموعة م  األمثلة التفي بينهفا خصفا   
(، همفففا ابسةةةتتبل ابسةةةتقرائيمشفففترهة وعلفففى التالميفففذ اسفففتمال  منهفففا نتيمفففة عامفففة )

تنباط مال  ففات عليهفففا ا تمفف  بعففي األنشفففةة بتقففدمو مقدمفففة عامففة وعلفففى التالميففذ اسففف
 ( وساعد ذلم في تنمية مهارة االستدالل هكل.استتبل استنباطي)

ُسْ   -3 تحليل  –الترهيل التتابعي  –بمهاراتها الفرعية )الترهيل التمريدي  كارة التركثب تدحد
ا تمام النموذج بتقدمو انشةة استقصا ية الهدف منها تنمية قدرة   رجع إلىالمصا  ( 
اسففتنتاج ممموعففة مفف  العالقففات الممففر ة بففي  ممموعففة مفف  المففوا  بهففدف التالميفذ علففى 
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(، هما هان مةلوا م  هل ممموعة إعدا   كارة التركثب التجريتياستنتاج معرفة جديدة )
ا تتابعي ا مما اسهو في تنمية ) ا تن يم  (،  كارة التركثب التتاتعيتقرير نها ي لكل  ر  من م 

بففارة عف  ممموعففة مفف  الصففور التففي بينهففا خصففا   تمفا قففدم النمففوذج انشففةة اخففرى ع
مشترهة مةلوا م  التالميذ تمميق هل فية مق بع ها البعي للمروج بصورة او لو ة 

 كةارة مممعة ومصنفة وفق فا للمصفا   المشفترهة بفي  محتوياتهفا ممفا اسفهو ففي تنميفة )
 عامة. ( وهل  ذه الممارسات سا م  في تنمية مهارة الترهيل بصفةتحلثأ الخصائص

ُسْ   -4 االسفتدالل االسفتنتاجي(  –بمهاراتيهفا الففرعيتي  )طفرأل األسفيلة   كارة التقةويماما تدحد
انفه ففي المر لفة األولفى مف  مرا فل الفتعلو وففب نمفوذج األيفدى والعقفول يتفي   فثرجع إلى

طةةةرح المعلففو لتالميفففذه الفرأفففة لةففرأل مفففا لفففديهو مففف  اسففيلة، ممفففا اسفففهو ففففي تنميففة مهفففارة 
فتحسففن  عفف  طريفب األنشففةة التففي قُففدم   ابسةةتتبل ابسةةتنتاجيا مهفارة ، امففاألسةةةل 

علفففى شففففكل مففففوا  وا وات وقفففام التالميففففذ ب  ا هففففا عملي ففففا ومففف  خففففالل المال  ففففة المباشففففرة 
توأففلوا إلفففى اسففتنتاجات و فففذا بفففدوره ا ى إلففى تنميفففة مهفففارة االسففتدالل االسفففتنتاجي ممفففا 

 اسهو في تنمية مهارة التقويو هكل.

ألنشفففةة الصفففففية التفففي قففففدمها نمفففوذج األيففففدي والعقفففول والتففففي ا ت إلفففى تنميففففة بمانفففل ا
 مهارات التفكير العليا، تو تقدمو ممموعفة مف  األنشفةة المنذليفة التفي تتةلفل هتابفة ملمصفات او

ففا مففف  مهففارات التحليفففل واالسففتدالل والترهيفففل  تنفيففذ تمففارا او اعفففدا  بحففور والتفففي  سففن  ام  
همفا قفدم النمفوذج ممموعففة مف  اسفيلة التقفويو التفي ا تمف  بقيفا  ا ففداف والتقفويو لفدى التالميفذ، 

 التعلو بكل مستوياتها هما ا تم  بقيا  مهارات التفكير العليا.
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 ة:ـــــربيـــــع العـــــراجـــــأوًلا: امل
العقول مهام استقففصاء علففمي (. اثر استمدام نموذج األيدي و 2002) إبراييو، شعبان  امد علي

بسي  في تحصيل الةالا المتفوقفي  والعا يي  بالصف  األول الثانفوي لو دة المفلية وتمايذ 
 السنوي  المؤتمر العلمياألنسفمة واتتفسابفهو مفهارات التفكفير العلمي واالتما ات العلمية. 
، امعي )رؤى مسفتق لية(ق اما ومشكالت ذوي اال تياجفات الماأفة ففي التعلفيو ق فل المف

 . 293-231مايو،     14-12م   لمرهذ القومي للبحور التراوية والتنميةالمنعقد با

منا ا البحفث وطفرق التحليفل اإ صفا ي ففي العلفوم  (.2007ابو  ةل، فؤا ؛ وأا ق، آمال)
 . القا رة  مكتبة األنملو المصرية.النفسية والتراوية واالجتماعية

(. اثر استمدام المعمل االفتراضي في تحصفيل المففاييو الفيذيا يفة 2010)ا مد، آمال سعد سيد
واتتسفاا مهفارات التفكيفر العليففا والدافعيفة نحفو تعلفو العلففوم لفدى طالبفات الصف  الثالففث 

المففففذء  ،(6)13، الممعيفففة المصفففرية للترايفففة العلميفففة، مملفففة الترايفففة العلميفففةاالعفففدا ي. 
 .46-1 األول،

(. اثفففر اسففتمدام نمفففوذج 2014لمرسففي؛ والمةيفففل، منففى فيصفففل ا مففد)األشففقر، سففماأل ففففاروق ا
االستقصففاء القففا و علففى المففدل فففي تنميففة مهففارات التفكيففر العليففا ومسففتوى الةمففوأل لففدى 

، الممعيففففة مملففففة الترايفففة العلميففففةتلميفففذات الصفففف  الثالفففث االعففففدا ي فففففي مفففا ة العلففففوم. 
 .120-73 (،4)17المصرية للتراية العلمية،

فاعليفففة نمففففوذج األيفففدى والعقفففول علفففى اتتسفففاا المفففففاييو (. 2011سفففعد محمفففد) ةبيفففومي، خدممففف
. رسفالة ماجسفتير العلمية واعي عمليات العلو األساسفية لفدى تالميفذ المر لفة االبتدا يفة

  ير منشورة، هلية التراية، جامعة المنيا.

  العراية المتحدة. اإمارات تعليو التفكير مفاييو وتة يقات(. 1999جروان، فتحي ع د الر م )
  ار الكتاا المامعي.

 -زاوج  -(. فاعلية استراتمية )فكر2009) الحراي، ع د العذيذ الفي؛ وأ ري، ما ر إسماعيل
شار ( لتعلو العلوم في تنمية العمليات المعرفية العليا واالتماه نحو الما ة لدى طالا المر لة 

 .313-281 (،3)3، تراية وعلو النفس راسات عراية في ال المتوسةة بالمدينة المنورة .

(. فاعلية استمدام المدخل المدلي التمري ي في تنمية 2009خليل، نوال ع د الفتاأل فهمي خليل)
االستقصاء العلمي ومهارات التفكير العليا لدى تالميذ الص  الثالث االعدا ي في ما ة 

لمنفففففا ا وطفففففرق ، الممعيفففففة المصفففففرية ل.  راسفففففات ففففففي المنفففففا ا وطفففففرق التففففدريسالعلففففوم
 .136-71 ،150العد   ،التدريس
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الم ففرة الفرنسففية ففي تعلففيو وتعلففو العلففوم وتة يقاتهففا فففي  (.2008) الففدسوقي، عيففد ابففو المعففاطي
. المرهفففذ القفففومي للبحفففور التراويفففة والتنميفففة بالقفففا رة  المكتفففل الففدول العرايفففة واألجن يفففة

 المامعي الحديث.
-Fابتكفر(  –اسفتمق  –شفار   –يفة اسفتراتمية )تفون (. فاعل2008) رم فان،  يفاه علفى محمفد

S-L-C  ففي تنميفة بعففي مهفارات التفكيففر العليفا والمففاييو العلميففة ففي مففا ة العلفوم لففدى
، الممعيففففة المصفففرية للترايففففة . مملففففه الترايفففة العلميفففةتالميفففذ الصففف  المففففامس االبتفففدا ي

 .196-145(، 3)11العلمية، 

راية العلمية بمدار  المر لة االبتدا ية في مصر ففي (. الت2008) رياا،  س  محمد العارف
المففؤتمر العلمففي الثفففاني عشففر  الترايففة العلميفففة ضففوء المشففروعي  )الفرنسففي واليابفففاني(. 

  ار ، المنعقففد فففي، الممعيففة المصفرية للترايففة العلميففةوالواقفق الممتمعففي  التفف ثير والتفف ثر
 .509-479     ،ا سةس 4-2م   شمس عي  ال يافة بمامعة

. القففا رة  . تعلفيو التفكيفر رؤيفة تة يقيفة ففي تنميفة العقفول المفكفرة(2003) زيتفون،  سف   سفي 
 عالو الكتل.

 المعرفة المامعية. . األسكندرية   ارالتفكير الناقد  راسة في علو النفس المعرفي(. 1995السيد، عذيذة )

 . القا رة   ار الفكر العراي.البشريعلو النفس اإ صا ي وقيا  العقل (. 2008السيد، فؤا  ال هي )
(. فعاليففة نمفففوذج األيففدي والعقففول ففففي تنميففة اإتمففاه نحفففو 2006الشففرايني، ا ففالم البفففاز  سفف )

. مملفة العمل اليدوي وإتماذ القرار وتحصيل الكيمياء لدى طالا الصف  األول الثفانوي
 .240 -193 (،1)9، تصدر ا الممعية المصرية للتراية العلمية، التراية العلمية

 ,Hands-onالعمليات العقلية ") –فعالية استراتيمية " الم رة الحسية (. 2016) طه، سمر شا ي

Minds-on)  في تنمية التحصيل واعي عمليات العلو األساسية والتكاملية في ما ة العلوم
 نصورة. ير منشورة، هلية التراية  جامعة الم . رسالة ماجستيرلدى تالميذ المر لة اإعدا مة

، مرهفذ البحفور التراويففة اختبفار التفكيفر الناقففد(. 1981ع فد السفالم، ففاروق؛ وسففليمان، ممفدوأل)
 والنفسية، هلية التراية  جامعة ام القرى، مكة المكرمة. 

برنففاما مقتفففرأل قففا و علففى االستقصفففاء فففى العلفففوم لتنميففة نذعفففات (. 2003ع ففده، ماسففر بيفففومي )
 يفر منشفورة، هليففة  هتفوراة رسفالة  .ميفذ المر ففة اإعدا مفةالتفكيفر الناقفد ومهاراتفه لفدى تال

 بنها.جامعة  ،التراية

(. فعاليفففة اسففتراتيميات ن ريفففة تريفففذ فففي تفففدريس العلففوم ففففي تنميفففة 2008) ع ففده، ماسفففر بيففومي
مهفففارات التفكيففففر عفففالي الرتبففففة واالتمفففاه نحففففو اسفففتمدامها لففففدى تالميفففذ الصفففف  السففففا   

الممعيفففة المصفففرية للمنفففا ا وطفففرق  وطفففرق التفففدريس، .  راسفففات ففففي المنفففا ااالبتفففدا ي
 .165 -138(، 203)1التدريس، 
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تنميففة مهفففارات (. 2007العتففوم، عففدنان يوسففف ؛ والمففراأل، ع فففد الناأففر ذمفففاا؛ واشففارة، موففففب)
 . عمان   ار المسيرة للنشر والتوزيق.التفكير نماذج ن رية وتة يقات عملية

 اختبار هاليفورنيا لمهارات التفكير الناقفد  (.2000سعيد)عموة، ع دالعال  امد؛ وال نا، عا ل ال

CCTSI .األسكندرية  المكتبة المصرية للنشر والتوزيق . 
. اختبففار رو  للعمليفات المعرفيففة العليففا (.2001عمفوة، ع ففدالعال  امفد؛ وال نففا، عففا ل السفعيد)

 األسكندرية  المكتبة المصرية.
ومهاراتفه. عمفان   ار اسفامة للنشففر يات تعلففيو التفكيفر اسفتراتيم(. 2015) العياأفرة، وليفد رفيفب

فاعلية استرايتميتي خرا   التفكير والنمفاذج (. 2014) والتوزيق. عفيفي، والء اسماعيل
العلميفة فففي تنميففة مففاييو الكيميففاء النوويففة ومهفارات التفكيففر العليففا لفدى طففالا المر لففه 

 اية جامعة المنوفية.رساله  هتوراة  ير منشورة، هلية التر  الثانوية.

اثففففر اسفففتمدام الممت ففففر المففففاف ففففي اتتسففففاا المفففففاييو (. 2008) قةفففي ،  سففففان يوسففف   مففففا 
ممله التراية . الفيذيا ية ومهارات التفكير العليا لدى طالا المر لة األساسية في األر ن

 .120-97(، 3)11، تصدر ا الممعية المصرية للتراية العلمية، العلمية

فعالية استراتيمية اليد المفكرة لانشةة العلمية في تنمية التحصيل (. 2007) د توفيبلةفي،  الة محم
 للبحور التراوية والتنمية. ي. شعبة بحور تةوير المنا ا، المرهذ القوموعمليات العلو

فاعلية استراتيمية اليد المفكرة في تنمية التحصيل وتنمية (. 2011) محمد، جيهان رجل عةاهلل
. رسفالة ماجسفتير المشفكالت ففي مفا ة العلفوم لفدى تالميفذ المر لفة اإبتدا يفةمهفارات  فل 

  ير منشورة، هلية التراية، جامعة بورسعيد.

اثر استمدام مدخل  فل المشفكالت مفتو فة النهامفة ففي (. 2007) محمدي ، زينل محمد ع دهللا
. رسففففالة دا مففففةتففففدريس العلففففوم لتنميففففة مهففففارات التفكيففففر العليففففا لففففدى تالميففففذ المر لففففة االع

 ماجستير  ير منشورة، هلية التراية، جامعة عي  شمس.

(. فعالية برناما مقترأل قا و على التعلو الذاتي لتنميفة فهفو وممارسفة 2003) محمو ، آمال محمد
معفايير التفدريس الحقيقففي لفدى معلمففات العلفوم بمر لففة التعلفيو األساسففي وعالقتفه بتنميففة 

، تصفدر ا الممعيفة المصفرية مملة الترايفة العلميفة ميذ  .مهارات التفكير العليا لدى تال
 .64-1(، 4)6للتراية العلمية، 

اتما ات  ديثة في تعليو العلوم (. 2005النمدي، ا مد؛ وسعو ي، منى ع د الها ي؛ وراشد، علي)
 العراي. . القا رة   ار الفكرفي ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير والن رية ال نا ية

المعفايير القوميففة للتعلفيو ففي مصففر  وثيقفة المسفتويات المعياريففة  (.2003) ارة الترايفة والتعلفيووز 
 . المملد الثالث، القا رة  مةابق وزارة التراية والتعليو.للمنها
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