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( مهارات التفكير فى محتوى المنهج Fusionأنشطة تفكير مقترحة وفق أسلوب صهر )

وتحليلها والميل نحو التفكير الكيميائية لتنمية المهارات  األساسية لتنظيم المعلومات 

 الثانوىالنشط لدى طالب الصف األول 

 

 *المعتز باهلل زين الدين محمد/ أ.م.د 

 المستخلص

( مهارات Fusionهدف هذا البحث إلى التعرف على فاعلية أنشطة تفكير مقترحة وفق أسلوب صهر )    

التفكير فى محتوى منهج الكيمياء ، فى تنمية المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها، 

ولتحقيق ذلك تم تصميم أنشطة تفكير مقترحة  التفكير النشط لدى طالب الصف األول الثانوى،والميل نحو 

( مهارات التفكير فى محتوى منهج الكيمياء بالصف األول الثانوى، كما تم Fusionوفق أسلوب صهر )

ية وتحليلها، إعداد أدوات القياس والتى تمثلت فى اختبار المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائ

ومقياس الميل نحو التفكير النشط  وتكونت عينة البحث من مجموعة من طالب الصف األول الثانوى، 

( مهارات التفكير فى محتوى منهج الكيمياء، ثم مقارنة Fusionدرست أنشطة تفكير  وفق أسلوب صهر )

اختبار المهارات األساسية  البحث من خالل البيانات التى تم الحصول عليها من تطبيق مجموعةنتائج 

لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها، ومقياس الميل نحو التفكير النشط  قبلياً وبعدياً ، وتمثلت نتائج البحث 

 فيما يلى:

فيى  أفيراد مجموعية البحيثبيين متوسيطد درجيات ( 0.05عند مستوى )وجود فرق دال إحصائياً  .1

المعلومييات، ميين اختبييار المهييارات األساسييية لتنظيييم المعلومييات  التطبيقييين القبلييى والبعييدى لمكييو  تنظيييم

 الكيميائية وتحليلها، لصالح التطبيق البعدى.

بيين متوسيطد درجيات أفيراد مجموعية البحيث فيى ( 0.05عند مستوى )وجود فرق دال إحصائياً  .2

نظيييم المعلومييات التطبيقييين القبلييى والبعييدى لمكييو  تحليييل المعلومييات، ميين اختبييار المهييارات األساسييية لت

 الكيميائية وتحليلها، لصالح التطبيق البعدى.

بين متوسطد درجيات أفيراد مجموعية البحيث فيى ( 0.05عند مستوى )وجود فرق دال إحصائياً   .3

التطبيقين القبلى والبعدى الختبار المهارات األساسية لتنظييم المعلوميات الكيميائيية وتحليلهيا ككيل، لصيالح 

 التطبيق البعدى.

( بين متوسطد درجيات أفيراد مجموعية البحيث فيى 0.05د فرق دال إحصائياً عند مستوى )وجو  .4

 التطبيقين القبلى  والبعدى لمقياس الميل نحو التفكير النشط  لصالح التطبيق البعدى.

 

 صهر مهارات التفکير ، تنظيم ، تحليل ، المعلومات ، التفکير النشط : الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

فد ظل ما نعيشه اليوم من تطور معرفة وتقدم علمد وتكنولوجد متالحق، تبير  الحاجية إليى ريرور      

إعييداد الطييالب لمواكبيية التايييرات االجتماعييية واالقتصييادية والعلمييية والتكنولوجييية فييد مجتميي  متسييار  

بمثابية تووييد الفيرد التاير، ويتأتى ذلك مين خيالل العميل عليى إكسياب الطيالب مهيارات التفكيير التيى ت عيد 

باألدوات التد يحتاجها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية م  أي نو  من المعلومات أو المتايرات التيد ييأتد 

 بها المستقبل، مما يجعل تنمية مهارات التفكير تكتسب أهمية متوايد  كحاجة لنجاح الفرد وتطور المجتم .

ييايا التربويية التيد تلقيى الرعايية واالهتميام عنيد الينظم ومن هنا أصيبحت قييية تنميية التفكيير مين الق    

التربوييية الحديثيية، حيييث لييم يعييد هييدف العملييية التربوييية عنييدها يقتصيير علييى إكسيياب الطييالب المعييارف 

والحقائق وملء عقول الطلبة بها، بل تعداها إلى تنمية مهارات التفكير السليم لديهم، مميا يحقيق مبيدأ اليتعلم 

ا ، ويسيياعد الطييالب علييى  ييياد  فاعلييية معالجيية المعلومييات رييمن الميييدا  المعرفييد المسييتمر مييدى الحييي

 (.Beyer, 2008) المستمر فى التوس 

  2016) (Miri,et,al.,2008(، )2016،26ينادى عديد من التربويين) فتحى جروا ، و   

Abdyrova,) القر  الحادى  بيرور  تنمية مهارات التفكير للطالب، كمتطلب أساسى لمواجهة تحديات

يأتى بها المستقبل،  والعشرين، حتى يمكنهم التعامل بفاعلية م  أى نو  من المعلومات أوالمتايرات التد

بل البد أ  يكو  هناك تعليم منتظم وهادف لهذه المهارات، من خالل استخدام أساليب تعليم التفكير، بما 

تخدامها بكفاء  عالية، فمهارات التفكير قابلة للتعلم يؤدى إلى إتقا  الطالب لهذه المهارات والقدر  على اس

حياتية أو أكاديمية جديد ، ويتيمن تعليم مهارات التفكير تعلم استراتيجيات  فوالتوظيف فى مواق

 وعمليات ذهنية مناسبة للموقف الذى تستخدم فيه هذه المهارات.

ت والمنيياهج الدراسييية، ورييرور  لييذا فهنييه يجييب تيييمين عمليييات ومهييارات التفكييير رييمن المقييررا     

اعتبارها نقطة البداية التى ينباى أ  تركيو عليهيا مختليف البيرامج والمنياهج واألنشيطة التيى تسيعى لتنميية 

التفكير، فتدريس مهيارات التفكيير يعتبير مياد  ثريية لتحدييد واسيتخدام عملييات التفكيير فيى محتيوى الميواد 

  محتييوى الميينهج الدراسييى، ممييا يعمييق ويثييرى فهييم الطييالب الدراسييية، بحيييث تتكامييل مهييارات التفكييير ميي

 .( Heijltjes, 2014,512للمحتوى )

 ,.et.al)(،Evagorou& Dillon,2009) (،2013ولقيد اتفيق عدييد مين التربيويين )نايفية قطيامى ،     

2007 Swartz.,رئيسييين لتعليييم وتنمييية مهييارات التفكييير ميين خييالل المحتييوى أ  هنيياك أسييلوبين  ( علييى

الدراسيييى، األسيييلوب األول يسيييمى أسيييلوب التعلييييم مييين أجيييل التفكيييير، ويطليييق علييييه أسيييلوب  الامييير 

Immersion أو التعليييم المثييير للتفكييير، وينييادى أصييحاب هييذا االتجيياه بتعليييم التفكييير رييمنياً فييى أثنيياء  

نمييى هييذه تييدريس الميياد  الدراسييية ميين خييالل اسييتخدام أسيياليب وطرائييق واسييتراتيجيات تدريسييية معينيية ت

المهارات لدى الطالب، أو مين خيالل القييام بممارسيات تدريسيية معينية مثيل تهييية البييية الصيفية، واليتعلم 

التعاوند، والعصف اليذهند، وطيرح األسييلة وهيرهيا، ويمكين فيى هيذا األسيلوب تعلييم أو تنميية عيدد مين 

 Lauernسلوب  لورين ريونك مهارات التفكير معاً فى المورو  أو الدرس الواحد، ومن أنصار هذا األ

Resnickير البار ينفك ، إحدى علماء تدريس الت. 

واألسلوب الثانى من أساليب تعليم وتنمية مهارات التفكير من خالل المواد الدراسيية، واليذى يعتبير مين     

المينهج،    مهارات التفكيير فيى محتيوى Fusion  أسلوب صهر  تنمية التفكير هواالتجاهات الحديثة  فى 
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وينييادي أصييحاب هييذا االتجيياه بيييرور  تنمييية مهييارات التفكييير ميين خييالل صييهرها فييى محتييوى الميينهج 

الدراسى بشكل وارح ومقصود، وذلك بهعاد  بناء محتوى المنهج وتييمينه مجموعية مين أنشيطة التفكيير 

لمنهج، بما يحقيق التى تهدف إلى تنمية مهارات تفكير مقصود  ومحدد ، حسب طبيعة محتوى ا ، المنهجية

التكامل بين تنمية مهارات التفكير واسيتيعاب محتيوى المياد  الدراسيية بطريقية عميقية وواعيية، كميا يحقيق 

مبدأ التعلم المستمر طيوال الحييا ، ويسياعد الطيالب عليى  يياد  فاعليية معالجية المعلوميات ريمن المييدا  

  Robert Swartzسية  روبرت سوارتو المعرفد المستمر فى التوس ، ومن أنصار هذا األسلوب ومؤس

 (.  247، 2013  وهما من أبر  علماء تعليم التفكير)نايفة قطامى، Robert Ennis روبرت إنيس 

مهارات التفكير فى محتوى المنهج إلى خصوبة المنهج وعميق اليتعلم، هيذا  Fusionصهر  حيث يؤدى    

فى عيدد مين  أساسد التفكير فى المحتوى كهدفصهر مهارات  أسلوب وقد تبنت بعض من الدول المتقدمة

هيذا  وذليك أل  ار كثير من ميامين هذا األسلوب فى تعليم التفكيير، بالمدارس، وصاهت معامل حية الخت

التفكييير، وينمييذ  الطييالب لمهييارات  ق محتييواه وإتقييا يييعمتو الدراسييد فاعلييية الميينهجيسييهم فييى األسييلوب 

ييات التفكيير ملعليى تنظييم انيدماجهم فيى ع طيالبالتعياوند، ويسياعد الالتفكير الجيد وينمى مهارات التعلم 

 (.64، 2009على نحو أفيل )ابراهيم الحارثى، 

ويجب عند تخطيط وبناء المناهج الدراسية التى تسعى لتنمية التفكيير، أ  ييتالءم محتيوى هيذه المنياهج      

والسيكولوجد للطيالب، وميا  دولوجبيمو الوما يقدم بها من أنشطة تفكير م  كل من مراحل الن والمقررات

يتوافر لديهم من مهارات وعمليات نمطية عقلية ومعرفية، لذلك يجب تحديد مهارات التفكيير المناسيبة لكيل 

 (.Behar&Niu, 2011, 24مرحلة عمرية، ومن ثم بناء المناهج والبرامج على أساسها)

تيدريس مهيارات أو عملييات التفكيير المركبية، حييث وتعتبر مرحلة المراهقة هى الوقت األكثير مناسيبة ل   

تتيييح اكمكانيييات المعرفييية المتنامييية للمييتعلم المراهييق فرصيية مناسييبة لتنمييية مهييارات التفكييير التنظيمييية 

والتحليلية، فتنمية مهارات التفكير يكو  أكثر كفاء  فى المراحل العمريية اليدنيا كالطفولية والمراهقية، عنيه 

 ,.Stine,M., Elizabeth A., Hussey,Kة المتقدميية كالنيييج والشيييخوخة )فييى المراحييل العمرييي

2015 .) 

 ,Heijltjesحيييث يييرى عديييد ميين البيياحثين فييى مجييال تنمييية مهييارات التفكييير خييالل محتييوى الميينهج )   

2014,508 ) ،(Rule,2015, 40)،(  أ  التركييو عليى 14-11، 2011، محميد نوفيل، محميد سيعفا )

له فاعلية كبيير  فيى التخفييف مين أ مية التعلييم المعاصير،  التعليم الثانوىفكير فى مرحلة تنمية مهارات الت

حيث يكو  تفكير الطاليب تفكييراً رمويياً، ويصيبح قيادراً عليى تنفييذ المهيام واألعميال عليى أسياس منطقيد 

 وعقالند، ولديه منهجاً قائماً على التفكير االستداللد، وإدراك العالقات بين األفكار.

مجاالت العلوم المختلفة فى المرحلية الثانويية، تمثيل مجياالً خصيباً لتنميية مهيارات التفكيير، ولما كانت      

فهنه ينباد التركيو على تنمية  المهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليلها بشكل هادف ومقصود كأحيد 

ت مين خيالل األنشيطة المناسيبة التيد أهداف تدريس العلوم، وإتاحة الفرصة للطالب لممارسة هيذه المهيارا

يجب تيمينها فى المنهج المدرسى فى مختلف المراحل التعليمية خاصية فيى مرحلية المراهقية، حييث يبيدأ 

الطالب فى الميل إلى استخدام عمليات التفكير المجرد، والتى تستوجب االهتميام بهيا مين خيالل المعالجيات 

طيب عقيول وانفعياالت هيؤالء الطيالب وتلبيى متطلبياتهم الفكريية العلمية السليمة فى إطار ماد  دراسية تخا

(Cardra,2014,38). 
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لذا أصبح هناك ررور  لالهتمام بأسلوب صهر مهارات التفكير مين خيالل تصيميم أنشيطة تفكيير فيى      

محتوى مناهج العلوم فى المرحلة الثانوية كمتطليب رئيسيى فيى بيرامج التربيية العلميية، وتخطييط محتيوى 

ناهج بحيث تتيمن هذه األنشطة، وررور  تبنى أساليب واتجاهات حديثة فى تنمية أنمياط مختلفية مين الم

 مهارات التفكير اليرورية لمواجهة المشكالت الحياتية، والتعامل بفاعلية م  متطلبات عصر المعلومات.

 اإلحساس بمشكلة البحث:

ة مهيارات التفكيير ريمن مجياالت منهجيية بتيدريس وتنميي المتخصصيين عدييد مينبالرهم مين اهتميام      

عديد ، كأحد االتجاهات الحديثة فى تطوير المناهج وطرق التدريس، والتى بدأت تأخذ طريقها إليى منياهج 

العلوم، إال أنه ال توال هناك حاجة كبير  لتكثيف األبحيا  والدراسيات والتطبيقيات الميدانيية للوصيول إليى 

ة فيميا يتعليق بمهيارات التفكيير األساسيية التيى تمثيل النيوا  األساسيية ، خاصيمرحلة النيج فى هذا المجيال

 (. (Rule, A., 2015لعمليات التفكير المركبة 

ورهم اهتمام عديد من الدراسات والبحو  بتنمية أنوا  مختلفة من مهارات التفكير من خالل استخدام      

ت إلى تنمية مهارات التفكير المعرفية وهير ( التى هدف2005برامج  تفكير مختلفة، كدراسة حسام ما   )

( التييى هييدفت إلييى تنمييية مهييارات التفكييير المنطقييى ، ودراسيية 2007المعرفييية ، ودراسيية عفييت طنيياوى )

( التى هيدفت إليى تنميية مهيارات التفكيير الناقيد، ودراسية را يد محميد را يد 2009)عوت عبد الرؤوف، 

التيى هيدفت إليى تنميية   Hue(2011ر المعاصر، ودراسية )( التى هدفت إلى تنمية مهارات التفكي2009)

( التيى هيدفت إليى 2012بعض مهارات التفكير األساسية، ودراسية محميد الموسيوى وعيدى عبيد الجلييل )

التيى هيدفت إليى تنميية التفكيير اكبيداعى Tok& Mueseyens (2012) تنمية التفكيير العلميى، ودراسية 

( 2015إلييى تنمييية مهييارات التفكييير عييالى الرتبيية، ودراسيية ) ( التييى هييدفت2015ودراسيية منييار حسييين )

Bell& Loon ( التى هيدفت 2017التى هدفت إلى تنمية التفكير التحليلى النقدى، ودراسة عائشة حلمى )

 إلى تنمية مهارات التفكير األساسية لدى تالميذ المرحلة اكبتدائية.

(، ) يماء عبد 2018)سحر يوسف ، (،2016و سيبر، إال أ  العديد من التربويين )روبرت جيه، ولوي    

(، أ ار Akinoglu, Karsantik,2016( ،)Opfer, Pedder & Lavicza, 2011(، )2017السالم ،

إلى أنه ما ال هناك قصوراً  فيى تيدريس التفكيير للطيالب، يتمثيل بوريوح فيى ريعف االهتميام بممارسية 

لدراسييية، وأ  مهييارات التفكييير المسييتهدفة فييى منيياهج الطييالب لمهييارات التفكييير بوجييه عييام فييى الفصييول ا

العلوم دو  المستوى المطليوب، وأ  معظيم الطيالب يفتقيرو  بشيكل ملحيوظ إليى اميتالك مهيارات التفكيير 

التى تمكنهم من تنظيم المعلومات وتحليلها، من أجل توظيفها فى التعامل بفاعلية مي  المشيكالت والمواقيف 

 الحياتية المختلفة.

ومن خالل معايشة الباحث للواق  الراهن لتدريس الكيمياء فيى الصيف األول الثيانوى، فيى ظيل تطبييق      

منظومة التقويم المطور  التى تعتمد عليى التفكيير والبحيث واسيتخدام أسييلة الكتياب المفتيوح والتيى تتطليب 

 -ختبيارات، ييرى أنيه يخفيقتنظيم المعلومات وتحليلها لإلجابة عن األسيلة الوارد  فى هيذه النوعيية مين اال

فى تنمية المهارات األساسية الال مة  لتنظيم المعلومات وتوظيفها فى فهيم الطيالب لمحتيوى  -إلى حد كبير

المنهج المدرسد، واتيح ذلك من خالل مقابلة عينة عشوائية من موجهى الكيمياء والموجهين األوائل فيى 

( إدار  12( موجيه، تمثيل )25والقليوبيية، بليع عيددها )بعض اكدارات بكل من مديريات القاهر  والجييو  

%( من العينة، أ  ما يقدم للطالب من حيث طبيعة محتواه وطريقة تدريسيه يركيو 92تعليمية،  حيث أكد )

على المعلومات وتحصيلها، وال يتيمن أنشطة تفكيير تشيج  الطيالب عليى ممارسية  المهيارات األساسيية 
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وأ  الهييدف األسييمى للمعلييم هييو حصييول الطالييب علييى أكبيير قييدر ممكيين ميين لتنظيييم المعلومييات وتحليلهييا، 

المعلومات بصرف النظرف عين جيدواها، وعيووف الطيالب عين البحيث واالستقصياء عين الموريوعات 

 المرتبطة بالمنهج.

كما  ادت  كوى الطالب والمعلمين مين التعاميل مي  منظومية التقيويم المطيور  عنيد تطبييق اختبيارات     

كتيياب المفتييوح فييى نهاييية الفصييل الدراسييى التييى تعتمييد علييى التفكييير والبحييث وتحليييل المعلومييات، أسيييلة ال

واتيح ذلك من خالل مقابلة عدد من طالب الصف األول الثانوى بعد أدائهم الختبيارات الكيميياء، عيددهم 

قطيم وإدار  السييد  ( طالب وطالبة من مدارس مختلفة تابعة لكل من إدار  الويتو  وإدار  الخليفة والم87)

%( من الطالب بمستوياتهم المختلفة أ  المعلوميات المطلوبية لإلجابية عين 89عائشة والوايلى، حيث أكد )

أسيلة االختبارات موجود  بالفعل فى الكتاب المدرسى، ولكنهم يفتقدو  القدر  عليى تنظييم هيذه المعلوميات 

عييية ميين األسيييلة، كمييا أكييد معظييم الطييالب أنهييم وتحليلهييا، ممييا يييؤدى إلييى صييعوبة اكجابيية علييى هييذه النو

يفيلو  اكجابات الجاهو ، وال يحبذو  التفكير أو البحيث عين المعلوميات سيواء فيى الكتياب المدرسيى أو 

 هيره من مصادر المعرفة، أل  ذلك عملية  اقة ومجهد  وتستارق وقتاً فى التفكير من وجهة نظرهم.

التى اعتاد الطالب عليها، والتى تركو على الحفظ والتيذكر، أدى إليى يتيح من ذلك أ  أساليب التقويم     

اقتصار الطالب على االهتمام بالتحصيل والنجاح واالنتقيال إليى المسيتوى األعليى، وحصيول نسيبة كبيير  

من الطالب على درجات أو نسب عالية ال تتناسب م  أدائهم وسلوكهم، الذى يظهر فيى عيدم قيدرتهم عليى 

قصاء، وتنظيم المعلومات وتحليلها عند مواجهتهم ألى موقف تعليمد جديد أو مشكلة حياتية، البحث واالست

وبذلك أصبح هناك انفصال بين ما يدرسه الطالب فيى المدرسية وبيين ميا يتطلبيه المجتمي  منيه، فيى عصير 

 يرتبط فيه النجاح والتفوق بمدى القدر  على تنظيم التفكير واستخدام أدواته.

ا سييبق تبيير  الحاجيية إلييى رييرور  صييهر مهييارات التفكييير المرتبطيية بتنظيييم المعلومييات فييى رييوء ميي    

وتحليلها فى محتوى منهج الكيمياء، وذلك بتيمين المحتوى مجموعة من أنشطة التفكير، التى تثيير تفكيير 

الطييالب وتحييثهم علييى التفكييير النشييط فيهييا، بهييدف تعميييق وإثييراء مورييوعات الميينهج وتنمييية المهييارات 

ساسييية لتنظيييم المعلومييات وتحليلهييا، ممييا يسييهم فييى تطييوير قييدرات الطييالب وتوويييدهم بيياألدوات التييى األ

 تجعلهم قادرين على توظيف هذه المعلومات بفاعلية فى مواجهة مواقف ومشكالت الحيا  اليومية.

 مشكلة البحث:

بناًء على ميا سيبق تحيددت مشيكلة البحيث الحيالى فيى   ريعف مهيارات تنظييم المعلوميات وتحليلهيا،       

وعيووف الطييالب عيين التفكيير عنييد الييتعلم، وقصييور تييمين محتييوى ميينهج الكيميياء ألنشييطة تفكييير وفييق 

 ( لتنمية هذه المهارات  Fusionأسلوب الصهر)

 اإلجابة عن السؤال الرئيس التالى: وللتصدى لهذه المشكلة حاول البحث        

مهييارات التفكييير فييى محتييوى ميينهج ( Fusionوفييق أسييلوب صييهر)مييا فاعلييية أنشييطة تفكييير مقترحيية    

الكيمياء فى تنمية المهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليلهيا، والمييل نحيو التفكيير النشيط ليدى طيالب 

 الصف األول الثانوى؟

 ؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:عن هذا الس عويتفر     

ما أنشطة التفكيير المقترحية وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج الكيميياء بالصيف  .1

 األول الثانوى؟ 
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ما فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج الكيميياء فيى  .2

 المعلومات الكيميائية لدى طالب الصف األول الثانوى؟تنمية المهارات األساسية لتنظيم 

ما فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج الكيميياء فيى  .3

 تنمية المهارات األساسية لتحليل المعلومات الكيميائية لدى طالب الصف األول الثانوى؟

أسلوب صهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج الكيميياء فيى ما فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفق  .4

 تنمية المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها ككل، لدى طالب الصف األول الثانوى؟

ما فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر مهارات التفكيير فيى محتيوى مينهج الكيميياء  .5

 ر النشط  لدى طالب الصف األول الثانوى؟فى تنمية الميل نحو التفكي

 أهداف البحث:

 هدف البحث إلى :     

التعرف على فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج   .1

الكيمييياء فييى تنمييية المهييارات األساسييية لتنظيييم المعلومييات الكيميائييية وتحليلهييا لييدى طييالب الصييف األول 

 ى.الثانو

التعرف على فاعلية أنشطة التفكيير المقترحية وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج  .2

 الكيمياء فى تنمية الميل نحو التفكير النشط  لدى طالب الصف األول الثانوى.

 أهمية البحث:

 :تمثلت أهمية هذا البحث فيما يمكن أن يسهم به لكل من      

 الباحثين فى مجال تتمية التفكير:  .1

خطوات تصميم أنشطة تفكير، وفق أسلوب حيث يمكن أ  يستر د الباحثين فى مجال تنمية التفكير من    

صهر مهارات التفكير فى محتوى منهج الكيمياء، فى تصميم أنشطة تفكير مماثلة لتنمية مهارات تفكير 

 مختلفة.

 مصممى المناهج التعليمية : .2

حيث يقدم البحيث كتييب للطاليب يشيتمل عليى أنشيطة تفكيير وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى       

محتوى منهج الكيمياء لدى طالب الصف األول الثانوى، يمكن االستفاد  منه فى تصميم أنشيطة تفكيير فيى 

 مجاالت العلوم المختلفة.

 القائمين على تنفيذ العملية التعلمية: .3

اكجراءات المتيمنة فى دليل المعلم لتدريس أنشطة التفكير وفق أسلوب  معلمو  منحيث يستفيد ال   

صهر مهارات التفكير فى منهج الكيمياء لتطوير أدائهم التدريسى، بما ينمى مهارات تنظيم المعلومات 

 وتحليلها.
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 خبراء التقويم فى المؤسسات التعليمية والبحثية:  .4

  عن القياس والتقويم من كل من اختبار المهارات األساسية لتنظيم يستفيد المسيولو حيث يمكن أ     

فى قياس مهارات التفكير والميل نحو استخدام ، مقياس الميل نحو التفكير النشطو المعلومات وتحليلها،

 التفكير النشط.

 منهج البحث والتصميم التجريبى :

 استخدم الباحث المنهجين البحثيين التاليين:       

المينهج الوصييفى التحليلييى عنييد تحديييد المهييارات األساسييية لتنظيييم المعلومييات وتحليلهييا، وإعييداد كييل ميين  -

أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر مهارات التفكير، وأداتى القياس المسيتخدمتين فيى البحيث التيى 

 شط(.تتمثل فى ) اختبار تنظيم المعلومات وتحليلها، ومقياس الميل نحو التفكير الن

 –الميينهج التجريبييى ذو التصييميم التجريبييى األولييى ) تصييميم المجموعيية الواحييد  ذى االختبييار القبلييى  -

مهيارات التفكيير فيى ( Fusionوفيق أسيلوب صيهر)البعدى(، عنيد قيياس فاعليية أنشيطة التفكيير المقترحية 

 ر النشط.تنمية كل من المهارات األساسية لتنظيم وتحليل المعلومات، والميل نحو التفكي

 حدود البحث:

 اقتصر البحث على: 

مجموعة من طالب الصف اسماعيل القبانى الثانوية، بهدار  الوايلى التعلمية بمحافظة القاهر ، حيث  .1

تمثل الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية المحيطة بها، قطا  عريض من المدارس الثانوية، وال 

 بها.تتطلب  روط خاصة مختلفة للقبول 

صييهر أنشييطة التفكييير فييى محتييوى وحييد    الكيمييياء مركييو العلييوم  ميين مقييرر العلييوم بالصييف األول   .2

وذلك لما تتيمنه من موروعات مرتبطة بواق  وحيا  الطالب، يمكن من خاللها تصيميم أنشيطة الثانوى، 

مين خاللهيا تنميية تفكير وتطبيقات تثير تفكير الطالب، وما تتييمنه مين معلوميات متعيدد  ومتباينية يمكين 

 مهارات تنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها.

تحديد أوجه الشبه واالختالف، والتصنيف وفق خصائص مشيتركة، والترتييب فيى سيياق وفيق  مهارات .3

 ، كمهارات أساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية محك، وتمثيل المعلومات فى صور  رموية

، وتحديد العالقات واألنمياط ، وتحدييد األفكيار األساسيية، وتحلييل تمييو العناصر والمكونات  مهارات  .4

 األخطاء العلمية، كمهارات أساسية لتحليل المعلومات الكيميائية.

، والرهبة فى ممارسة التفكيير ، واالسيتمتا  بالبحيث والتقصيى، االهتميام بمراجعية أهمية التفكير للتعلم .5

 كأبعاد  للميل نحو التفكير النشط .  األفكار وتقويمها، مشاركة األفكار م  اآلخرين، 
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 فروض البحث: 

 حاول البحث الحالى اختبار صحة الفروض التالية:

ن متوسييطد درجييات أفييراد مجموعيية البحييث فييى بييي( 0.05عنييد مسييتوى )يوجييد فييرق دال إحصييائياً  .1

التطبيقييين القبلييى والبعييدى لمكييو  تنظيييم المعلومييات، ميين اختبييار المهييارات األساسييية لتنظيييم المعلومييات 

 الكيميائية وتحليلها، لصالح التطبيق البعدى.

بييين متوسييطد درجييات أفييراد مجموعيية البحييث فييى ( 0.05عنييد مسييتوى )يوجييد فييرق دال إحصييائياً  .2

يقييين القبلييى والبعييدى لمكييو  تحليييل المعلومييات، ميين اختبييار المهييارات األساسييية لتنظيييم المعلومييات التطب

 الكيميائية وتحليلها، لصالح التطبيق البعدى.

بييين متوسييطد درجييات أفييراد مجموعيية البحييث فييى ( 0.05عنييد مسييتوى )يوجييد فييرق دال إحصييائياً  .3

سية لتنظييم المعلوميات الكيميائيية وتحليلهيا ككيل، لصيالح التطبيقين القبلى والبعدى الختبار المهارات األسا

 التطبيق البعدى.

( بييين متوسييطد درجييات أفييراد مجموعيية البحييث فييى 0.05يوجييد فييرق دال إحصييائياً عنييد مسييتوى )  .4

 التطبيقين القبلى  والبعدى لمقياس الميل نحو التفكير النشط  لصالح التطبيق البعدى.

 مصطلحات البحث

 صطلحات البحث فيما يلى:تحددت م        

 أنشطة التفكير :  -1

هى مجموعة من األنشطة التى ييتم فيهيا صيهر مهيارات التفكيير األساسيية، تتييح للطيالب االنيدما  فيى     

عملية التفكيير، وتتناسيب مي  مييولهم وقيدراتهم، ويميارس مين خاللهيا الطيالب مهيارات تنظييم المعلوميات 

 الكيمياء بالصف األول الثانوى.وتحليلها من خالل محتوى منهج 

 المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية :  -2

بعييض المهييارات العقلييية األساسييية، التييى تتمثييل فييى  علييى أداءالصييف األول الثييانوى هييى قييدر  طييالب    

يبهيا أوجه الشيبه واالخيتالف بيين المعلوميات الكيميائيية، وتصينيفها وفيق خصيائص مشيتركة، وترتمقارنة 

إجرائيياً بالدرجية وتقاس وفق محك محدد، وتمثيلها فى صور  رموية، لتحقيق أهداف أو أداء مهام محدد ، 

التى يحصل عليها الطالب فيى مكيو  تنظييم المعلوميات الكيميائيية مين اختبيار المهيارات األساسيية لتنظييم 

 المعلومات وتحليلها المعد لارض البحث الحالى.

 ة لتحليل المعلومات:المهارات األساسي  -2

تميييو بعض المهارات العقلية األساسية التيى تتمثيل فيى  هى قدر  طالب الصف االول الثانوى على أداء   

عناصيير ومكونييات المعلومييات الكيميائييية، وتحديييد العالقييات بينهييا، واسييتخال  األفكييار األساسييية التييى 

إجرائيياً بالدرجية وتقياس أو أداء مهيام محيدد ، تتيمنها، وتحليل ما بها من أخطاء علميية، لتحقييق أهيداف 

التى يحصل عليها الطالب فيى مكيو  تحلييل المعلوميات الكيميائيية مين اختبيار المهيارات األساسيية لتنظييم 

 المعلومات وتحليلها المعد لارض البحث الحالى.
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 الميل نحو التفكير النشط : -3

فى عملية التعلم، بحيث يفكرو  فيما يتعلمونه، ويهتميو  يقصد بالتفكير النشط إيجابية واندما  الطالب     

 ,Belleبييهدراك العالقييات بييين األفكييار والتمييييو بينهييا، فييى بيييية اجتماعييية تشييج  علييى عملييية الييتعلم )

Alessio, & Clare,2012. ) 

فييى  قصيد بالميييل نحيو التفكييير النشيط بأنيه رهبيية طيالب الصييف األول الثيانوى ولايرض هيذا البحييث ي        

ممارسيية التفكييير، والتفاعييل ميي  األفكييار والمعلومييات التييى يدرسييها، واالسييتمتا  بالبحييث والتقصييى عنهييا، 

ومشاركة اآلفكار م  اآلخيرين، واالهتميام بمراجعية هيذه األفكيار وتقويمهيا، ويحيدد إجرائييا بالدرجية التيى 

 حث الحالى.يحصل عليها الطالب فى مقياس الميل نحو التفكير النشط المعد لارض الب

 خطوات البحث وإجراءاتها:

 لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة الفروض اتبع الباحث اإلجراءات التالية:

. تحديد المهارات األساسيية لتنظييم المعلوميات وتحليلهيا التيى يمكين تييمينها فيى محتيوى مياد  الكيميياء 1

ن خالل مراجعية وتحلييل األدبييات والبحيو  بالصف األول الثانوى وفق أسلوب صهر مهارات التفكير، م

 والدراسات السابقة فى مجال صهر مهارات التفكير فى محتوى المنهج.

. إعداد كتيب للطالب فى أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج 2

 الكيمياء بالصف األول الثانوى.

تفكيير المقترحية وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى . إعداد دلييل المعليم لتيدريس أنشيطة ال3

 منهج الكيمياء بالصف األول الثانوى.

 . إعداد أداتد القياس المستخدمتين فى البحث والتأكد من صدقهما وثباتهما وتشمل:4

 اختبار المهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليلها. -

 مقياس الميل نحو التفكير النشط . -

 تحديد مجموعة البحث من طالب الصف األول الثانوى بمحافظة القاهر .. 5

 . تطبيق أداتى القياس قبلياً على مجموعة البحث.6

تييدريس أنشييطة التفكييير المقترحيية وفييق أسييلوب صييهر مهييارات التفكييير فييى محتييوى الميينهج الكيمييياء  . 7

 لمجموعة البحث.

 ث.تطبيق أداتى القياس بعدياً على مجموعة البح .8

 . رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا وتفسيرها فى روء فروض البحث.9

 . تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات فى روء نتائج البحث.10
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 اإلطار النظري للبحث

 تم تحديد عناصر اكطار النظرى للبحث فى المحاور التالية:    

 فى منهج الكيمياءأوالً: أنشطة التفكير القائمة على صهر مهارات التفكير 

 ثانياً: المهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليلها وعالقتها بمهارات التفكير

 ثالثاُ: الميل نحو التفكير النشط .

 وفيما يلى عرض  لهذه العناصر بشئ من التفصيل:         

 أوالً: أنشطة التفكير القائمة على صهر مهارات التفكير فى منهج الكيمياء:

   فى تعليم التفكير أو التعليم المرتكو على التفكير، على التكامل بيين Fusionيعتمد أسلوب   الصهر      

مهارات التفكير ومحتوى الماد  الدراسية بحيث يتم تنمية مهارات التفكير بشكل وارح ومقصود فى إطار 

مى العيادى، وهيذا يتطليب مينهج الدراسيى النظياالمحتوى دروس المواد الدراسية التى يدرسها الطيالب فيى 

من المعلم توظيف محتوى دروسه اليومية لتدريس مهار  التفكير المستهدفة، أى صيهر مهيار  التفكيير مي  

المحتوى معاً، وذلك بهعاد  بناء محتوى المنهج ، وتييمينه مجموعية مين أنشيطة التفكيير التيى تهيدف إليى 

، بميا يحقيق التكاميل بيين تعلييم المحتيوى وتنميية تنمية مهارات التفكير معينة، حسب طبيعة محتوى المنهج

 .(Tok & Mueseyen , 2012مهارات التفكير)

ففى هيذا األسيلوب ييتم صيهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى المينهج، بحييث يصيمم المعليم دروسيه وفيق     

فيى المنهج المقرر وييمنه المهار  التى تتناسيب مي  محتيوى اليدرس، ويعتميد هيذا األسيلوب عليى طريقية 

إعداد الدروس تختلف عن الطريقة التقليدية التد تعيود المعلميو  عليهيا، حييث تبيدأ بتحدييد أهيداف اليدرس 

لكل من المحتوى المعرفيد ومهيار  التفكيير، والميواد المسيتخدمة، ثيم المقدمية لكيل مين المحتيوى المعرفيد 

والتفكيير فيى التفكيير، وتطبييق ومهار  التفكير، ونشاطات التفكيير المسيتمد  مين محتيوى المياد  الدراسيية، 

صهر مهارات  أسلوب رتكوالتفكير وانتقال فاعلية التدريب ألنشطة خار  الماد  الدراسية والتقويم، حيث ي

                                                               عليى المبيادا التاليية:      التفكيير فيى محتيوى المينهج 

(Swartz,et.al., 2007) 

 االهتمام المتوا   بكل من فهم المحتوى، وتعلم مهار  التفكير فى وقت واحد أثناء عملة التدريس. -

 تمثل مهارات التفكير المراد تعلمها جوءاً من أساسياً من المنهج  -

 يصمم المعلم الدرس وفق المنهج المعتاد وييمنه المهار  التى تناسب م  محتوى الدرس. -

 تعلم المحتوى م  إجراءات تعلم مهارات التفكير. تتشابك إجراءات -

 يتم تنمية مهار  التفكير من خالل إجراءات متتابعة ومقصود  حسب طبيعة المهار . -

 عملية صهر مهارات التفكير م  المحتوى الدراسد مستمر  م  تدريس محتوى المنهج. -
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التفكييير األساسييية يمكيين صييهرها خييالل فييى أكييدت نتييائج الدراسييات والبحييو  علييى أ  مهييارات لقييد و    

محتوى المنهج ، كما توصلت إلى أ  مهارات التفكير العليا تظهر بصور  أكثر وروحاً من خيالل أنشيطة 

صهر مهارات التفكير ، والتى تتطلب إعاد  بناء معقد لدروس المحتوى، واستخدام أساليب تدريس متنوعة 

ر التيى تيدرس، وسيتخدام اسيتراتيجيات ميا بعيد المعرفية المختلفية، بما فى ذلك التعقيب على عملييات التفكيي

 حيث يتم موجها موجاً حكيماً لتعويو تعلم الطالب لمهارات التفكيير وانيدماجهم النشيط فيى محتيوى المينهج

 (.25، 2016)روبرت جيه، لويو سيبر، 

يتيو ، )حسين  (، Yang& Chung, 2009( ،)Zohar, Schwartzer, 2005وييرى كيل مين )     

( أ  أنشييطة التفكييير تثييير عقييول الطييالب للتفكييير، وتتيييح لهييم ممارسيية مهييارات التفكييير  53-64، 2008

وعملياته بشكل تطبيقى، وهناك أنوا  متعدد  من أنشطة التفكير التى يمكين للمعليم أ  يختيار مين بينهيا فيى 

ى وميين هييذه كييل درس، وينييو  ميين هييذه األنشييطة حسييب طبيعيية كييل مورييو  ميين مورييوعات المحتييو

األنشييطة، أنشييطة البحييث عيين عالقييات بييين األ ييياء والظييواهر، وأنشييطة المقارنيية والتصيينيف والتفسييير 

أنشيطة إثيار  الخييال وتمثييل المعلوميات و أنشطة توليد األسييلة وحيل المشيكالت واتخياذ القيرار،ووالتنبؤ، 

 قات والربط بينها.وصياهة الفروض، وأنشطة إنتا  األفكار وتوليدها، وأنشطة تفسير العال

مجموعية مين القواعيد    (Eragamreddy , 2013( ،)Ritchart& Perkins, 2008ويحيدد كيل مين )  

األنشطة التى يمكن صيهرها فيى محتيوى المينهج، لتنميية مهيارات التفكيير التى يجب مراعاتها عند اختيار 

      : تتمثل فيما يلىاألساسية، 

 وتسهم فى توظيف المعلومات.أ  تتتناسب م  طبيعة المحتوى  -

 أ  تكو  مثير  الهتمام الطالب وتحفو تفكيرهم، وال تعتمد على مجرد استدعاء المعلومات. -

 أ  تتوافر األدوات واكمكانيات الال مة لتنفيذها وتطبيقها عملياً. -

 أ  تكو  حقيقية ومرتبطة بواقعهم المعايش، وذات معنى وماوى لهم. -

 ات هير الصفية.ف، وإ  تعذر ذلك يمكن ممارستها رمن التكلييمكن ممارستها داخل الصف -

 يمكن ممارستها فى مجموعات تعاونية أو فى  كل أنشطة فردية. -

ختلف األنشطة المناسبة لتنمية مهارات التفكير عن هيرها من األنشطة الصفية الشائعة فى أنها تتميو وت    

 (67، 2017) محمود هانم ،                                               بالخصائص التالية:

أنشطة مفتوحة، بمعنى أنها ال تستلوم باليرور  إجابة واحد  صحيحة، بيل أنهيا تهيدف لحيث الطيالب  -

 على البحث عن عد  إجابات مالئمة ومقبولة.

 تتطلب استخدام أكثر من مهار  من مهارات التفكير العليا. -

 الطالب لألفكار وليس استرجا  المعلومات.تركو أنشطة التفكير على توليد  -

 تهئ فرصاً حقيقية للطالب للكشف عن طاقاتهم والتعبير عن خبراتهم الذاتية. -
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 توفر فرصاً لمراعا  الفروق الفردية بين الطالب بصور  فعالة، كما أنها تلبى احتياجات الطالب. -

واليربط بيين خبيرات اليتعلم السيابقة  تفتح آفاقاً واسعة للبحث واالستكشاف والمطالعة وحيل المشيكالت، -

 والالحقة، وبين خبرات التعلم فى الموروعات الدراسية المختلفة.

أ  أسلوب صهر مهارات التفكير يعتمد  (Cote, et.al., 2014، ) (89، 2013وترى )نايفة قطامى،      

هيارات التفكييير بشييكل عليى تنمييية مهييارات التفكيير ميين خييالل محتيوى الميياد  الدراسييية، بحييث يييتم تعليييم م

ميينهج الدراسييى الوارييح ومقصييود فييى إطييار محتييوى دروس المييواد الدراسييية التييى يدرسييها الطييالب فييى 

النظامى العادى، وهذا يتطلب من المعلم توظيف محتوى دروسه اليومية لتدريس مهار  التفكير المستهدفة، 

 ويرتكو أسلوب صهر مهارات التفكير على المبادا التالية:

 تنمية مهار  التفكير المستهدفة من خالل إجراءات متتابعة مقصود  حسب طبيعة المهار . يتم -

 تعليم مهار  التفكير رمن محتوى الدروس اليومية يعد األفيل لتوظيف الوقت لتعلمها. -

 يكو  مركواً ومحدداً، ويأخذ  كل أفكار رئيسية. -الذى يتم فى إطاره تعليم المهار  -محتوى الدرس -

تعلييم مهييار  التفكيير ميين خيالل هييذا األسييلوب يوييد ميين قيدر  الطالييب علييى التفكيير فيمييا يتعلميه ميين هييذا  -

 المحتوى.

 االهتمام المتوا   بكل من فهم المحتوى، ولتعلم المهار  أثناء تدريس محتوى المنهج. -

لمنهج، من خالل إتاحة استخدام أنشطة التفكير القائمة على صهر مهارات التفكير فى محتوى ا يتمو       

الفرصة للطالب ألداء نشاط تفكيري مرتبط بمحتوى الماد  الدراسية بصور  تعاونية، وذلك من خالل 

صهر مهار  التفكير المستهدفة بشكل وارح م  محتوى الدرس، بحيث يمارس الطالب إجراءات مهار  

لتاذية الراجعة  للطالب من خالل طرح التفكير من خالل محتوى الماد  الدراسية، ويقوم المعلم بتقديم ا

 أسيلة عليهم، وتقديم إر ادات وتوجيهات لهم تساعدهم فى تحسين أدائهم.

هنيياك بعييض العوامييل ( أ  Davies, et.al.,2013(، )39، 2007يييرى كييل )مجييدى عبييد الكييريم، و     

واالعتبارات التى يجب مراعاتها عند صهر مهارات التفكير من خالل محتوى منهج الكيمياء، وتتحدد هذه 

 العوامل فيما يلــى:  

 تهيية المواقف التى تستشير التفكير لدى الطالب وتحفوهم على التفاعل االجتماعد والعمل التعاوند. -

اعد عليى تنميية اليوعد ليديهم بعملييات ومهيارات التفكيير وكيفيية تقديم تاذيية راجعية للطيالب، بميا يسي -

 اكتسابها وتنميتها.

إدار  مناقشات حول موروعات المحتيوى، تشيج  الطيالب عليى االخيتالف فيى اليرأى، وتقبيل اليرأى  -

 اآلخر.

إتاحة الفرصة للطالب للعب أدواراً فى أحدا  مختلفة، تظهر فيها تناقييات واختالفيات تسياعدهم فيى  -

 لية التفكير.عم
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 جعل التالميذ يخططو  الجتماعات أو ندوات يعبرو  فيها عن آرائهم ووجهات نظرهم المختلفة. -

بحييث تيدعو إليى التسياؤل والتفكيير ، طرح األسيلة التى تثير اهتمام الطالب حول موقف أو مشيكلة ميا -

 العميق.

 المطلوبة من خاللها.إر اد الطالب إلى مصادر التعلم المتنوعة للحصول على المعلومات  -

 إثار  خيال الطالب لطرح مويد من األفكار المتنوعة المرتبطة بموروعات المحتوى. -

 تحفيو الطالب على ابتكار أفكار جديد ، وطرح حلول بديله حول موقف أو مشكلة مطروحة. -

ثييم  تشيجي  الطييالب علييى جميي  المعلومييات والبيانييات ومعالجتهييا، وإبيرا  مييا بينهييا ميين عالقييات، وميين -

 استخدام هذه العالقات فى مواقف جديد  ومختلفة. 

( إلييى بعييض القواعييد التييى يجييب Costa, 2008(، )2016كمييا يشير)مصييطفى نييورى، فييؤاد عيييد ،     

 :المناهج الدراسية تتمثل فيما يلى مراعاتها عند صهر مهارات التفكير فى محتوى 

 .تحديد مهارات التفكير المناسبة لطبيعة محتوى المنهج -

 تحديد إجراءات مهارات التفكير المراد صهرها فى محتوى المنهج . -

 تنظيم طريقة اندما  الطالب فى عمليات التفكير على نحو أفيل. -

 مارسة نفس المهار  فى مواقف أو دروس جديد .مإتاحة الفرصة للطالب ل -

 توفير نظام صفى مخطط له ومنظم لتعليم الطالب كيفية استخدام هذه المهارات. -

 وجيه ممارسات الطالب من قبل المعلم نحو تعلم المهار .ت -

 تهيية الفرصة للطالب للقيام بالتاذية الراجعة وتصحيح إجابتهم بأنفسهم. -

 تهيية الفرصة للطالب للتدريب المستقل على استخدام المهار  فى مواقف جديد . -

 تعميم تطبيق المهار  على أمثلة أو مواقف تطبيقية جديد . -

استفاد الباحث من العيرض السيابق لألدبييات والكتابيات التربويية المتعلقية بأنشيطة التفكيير القائمية ولقد      

على صهر مهارات التفكير فى المنهج فى تحديد أنوا  أنشطة التفكير المناسبة لمحتوى مينهج الكيميياء بميا 

االعتبيارات التيى يجيب يتناسب م  خصائص طالب الصف األول الثانوى، كما تم االستفاد  من العواميل و

مراعاتها عند تصميم أنشطة التفكير وفق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج الكيميياء، فيى 

 تصميم أنشطة التفكير المستخدمة لتنمية المهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليلها فى البحث الحالى.

 ها وعالقتها بمهارات التفكير:ثانياً: المهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليل

، ولكين يتفياوت االهتميام بهيا حسيب المختلفية أهداف الميواد الدراسيية أهم من مهارات التفكيرتنمية  تعد    

طبيعة كل ماد  دراسية، ويرج  ذلك إلى أ  مهارات التفكير تتدر  من البساطة إلى التعقيد حسب المواقف 
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مهارات التفكير تختلف مين مياد  فالعملية المتيمنة فى كل ماد  دراسية والتى تستخدم فيها هذه المهارات، 

مهارات وعمليات تفكير أكثر تعلقاً بمورو  دراسى أومجال معيين  دراسية معينة إلى ماد  أخرى، وهناك

مين تعلقهييا بمورييو  أو مجييال آخيير، فاكتسيياب عملييية صييياهة المفييردات مفيييد فييى اللاييات األجنبييية، بينمييا 

، 2011إجراء عمليات التحليل والتقويم وطرح الفرريات أكثر ارتباطياً بمجياالت العليوم )فتحيى جيروا ،

69.)  

بييالرهم ميين اتفيياق عديييد ميين التربييويين والمتخصصييين فييى مجييال تعليييم التفكييير علييى أهمييية تيييمين و    

 مهارات التفكير فى محتوى المنهج الدراسى، إال أ  هناك اختالف بينهم فى تحديد هذه المهارات.

يير مهيارات التفك( 2013، )سيعيد عبيد العوييو، (34، 2007حيث حدد )صالح أبوجادو، محمد نوفل،     

 األساسية فيما يلى:

 -االسيتنتا  -وتشيمل مهيارات: التنبيؤ ،:  وتتمثل فى إقامية عالقيات سيبب ونتيجيةلتسبيبمهارات ا -1

 .التقدير -الحكم

 شيمل مهيارات:وت ،وخليق المعنيى : أى ربط الخصائص المعروفة باير المعروفةمهارات التحويل -2

 .االستقرائد المنطقد المجا  -المياها 

وتشيمل مهيارات: تحدييد ، : أى الكشف عن العالقات والعملييات المنتظميةعالقاتمهارات تكوين ال -3

 االستدالل المنطقد. -التحليل والتركيب -تحديد األنماط -تحديد الكليات -األجواء

والتصينيف  -التجمي  والتفريد  -: وتشمل مهارات تحديد أوجه التشابه واالختالفمهارات التنظيم  -4

 إرافة معنى جديد للمعلومات بتمثيلها برمو . –دا  وترتيب األح -فى مجموعات

وتشييمل مهييار   ،: أى التعييرف علييى الخصييائص الفردييية والتعريفييات والحقييائقمهااارات التمييااز -5

 التعرف على سمات المشكلة أو األداء.

تحديد  -تحديد العالقات واألنماط -تحديد الخصائص والمكونات : وتشمل مهارات:مهارات التحليل -6

 .الرئيسيةاألفكار 

 ( مهارات التفكير كما يلى:84-82، 2015فى حين صنف ) جودت سعاد  ،          

وتتيييمن التمييييو بييين الحقيقيية والييرأى ، والمصييادر الصييحيحة وهييير الصييحيحة ،  مهااارات التمييااز : -1

 واالفترارات والتعميمات، والمعلومات ذات الصلة وهير ذات الصلة.

وتتيييمن مهييارات الوصييف ، وتييدوين المالحظييات، وعييرض  :مهااارات جمااع المعلومااات وعر ااها  -2

 المعلومات ، وطرح األسيلة.

وتتيييمن مهييارات تقييييم الييدليل ، ووريي  المعييايير أو المحكييات، مهااارات التقياايم وحاال المشااكالت:  -3

 وإصدار األحكام، وطرح الفرريات واختبارها.

عمييييم ، والتصييينيف ، وتطبييييق وتتييييمن  مهيييارات الت مهاااارات بنااااء المفااااهيم والتعمااايم والتنظااايم: -4

 اكجراءات، والتنبؤ، والتنظيم المتقدم.
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( مهارات التفكير إلى فييات يتكيو  كيل منهيا مين 65-63، 2012بينما  صنف )مجدى عبد الكريم ،        

 مهارات فرعية أساسية:

ذات تحدييد المشيكلة  -وتتيمن مهيارات تحدييد العالقية بيين السيبب والنتيجية مهارات االستقراء : -1

التعيرف عليى العالقيات بيين  -تحدييد المعلوميات المناسيبة -االستدالل من خيالل المقارنية -النهاية المقترحة

 الظواهر وتمييوها.

التحليل  -استكشاف العبارات المتعاررة -وتتيمن مهارات استخدام المنطق مهارات االستنباط : -2

 حل المشكالت المكانية. -من خالل عمليات القياس المنطقد

إنتييا   -وتتيييمن مهييارات إعييداد قييوائم لصييفات األ ييياء واألحييدا  مهااارات اإلنتااا  أو التوليااد: -3

ترتييب  -إنتيا  األفكيار المطيور  والمعدلية -إنتا  األفكار الفرييد  -إنتا  األفكار المتنوعة -األفكار المتعدد 

 المعلومات.

الحكم على مصداقية المصدر أو  -التمييو بين الحقائق واآلراء وتتيمن مهارات مهارات التقويم: -4

التعيرف  -الكشف عن نواحد التحيو واألفكار المبتذلة -التعرف على المسلمات الفرعية وتمييوها -المرج 

 تقويم المناقشات. -ضعلى أوجه التناق

صييياهة الحلييول  -توريييح المشييكلة -وتتيييمن مهييارات تحديييد المشييكالت مهااارات حاال المشااكلة: -5

الوصييول إلييى النتييائج  -تطبيييق الحييل -اختيييار أفيييل الحلييول -ر المرتبطيية بالمشييكلةإنتييا  األفكييا -المناسييبة

 النهائية.

( إلى قائمية الجمعيية األمريكيية لتطيوير المنياهج والتعلييم 65-63، 2016بينما أ ار )فتحى جروا  ،      

ثل هذه المهارات فيما للمهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليلها،  والتى يمكن تعليمها وتعويوها، وتتم

 :يلى

 المشكلة، وتحديد التوجهات واألهداف. وتتمثل فى تحديد مهارات التركيز: -1

وتتمثييل فييى الحصييول علييى المعلومييات ميين خييالل المالحظيية، وإثييار  مهااارات جمااع المعلومااات:  -2

 التساؤالت.

 تخوين المعلومات، واستدعاء المعلومات من الذاكر . وتتمثل فىمهارات التذكر:   -3

وتتمثل فى تحدييد أوجيه الشيبه واالخيتالف بيين  يييين أو أكثير، وتصينيف  مهارات تنظيم المعلومات: -4

ري  األ يياء أو المفيردات فيد منظومية أو سيياق وفيق وو، األ ياء فد مجموعات وفق خصائص مشتركة

 محك معين، إرافة معنى جديد للمعلومات بتمثيلها برمو  أو مخططات أو رسوم بيانية.

لتمييييو بييين األ ييياء والتعييرف علييى عناصييرها ومكوناتهييا، وتحديييد ا وتتمثييل فييىالتحلياال: مهااارات   -5

 العالقات واألنماط ، والتعرف على الطرائق الرابطة بين المكونات، تحليل األخطاء العلمية.

هيو أبعيد مين المعلوميات المتيوفر ، واسيتخدام وتتمثيل فيى اسيتنتا  ميا  المهارات اإلنتاجية/التوليدياة:  -6

وتطييوير األفكييار األساسييية والمعلومييات المعطييا  ، معرفيية السييابقة فييى التنبييؤ بمعلومييات وأحييدا  جديييد ال

 وإهناؤها بتفصيالت مهمة.
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إعيياد  بنيياء األبنييية المعرفييية ، وتلخيييص المورييو  وتجريييده وتتمثييل فييىمهااارات التكاماال والاادمج:   -7

 القائمة كدما  معلومات جديد .

ى اتخاذ معايير كصدار األحكام والقرارات، وتقديم اكثبات على صحة أو : وتتمثل ف مهارات التقويم  -8

الكشيييف عييين الماالطيييات أو الييوهن فيييد االسيييتدالالت المنطقيييية، والتميييييو بيييين اآلراء ، ودقيية االدعييياءات

 والحقائق.

( معظيم مهيارات التفكيير السيابقة فيى محيورين 26-25، 2019بينما صنف )عيدنا  يوسيف وآخيرو ،    

 ن كما يلى:رئيسيي

 مهارات التفكير األساسية: -1

وهى تشكل لبنات بناء التفكير، كما أنهيا ريرورية وأساسيية لتنميية مهيارات التفكيير العلييا أو عملييات      

 -التطبييق -التفسيير -الوصيف  -المالحظية -التفكير المركبة، ومين أهيم هيذه المهيارات:  الفهيم واالسيتيعاب

 تنبؤ.ال -طرح األسيلة -التلخيص -االستنباط -االستقراء -التصنيف -المقارنة

 عمليات التفكير المركبة:  -2

تتطلييب االسييتخدام الواسيي  والمعقييد للعمليييات العقلييية، وترتكييو علييى ووهييى عمليييات ذات مسييتوى أعلييى   

المهارات األساسية، وتتكو  كل منها من عدد من الخطوات أو اكجراءات المتسلسلة، ومن أهيم المهيارات 

 -التفكييير االبتكييارى  -اتخيياذ القييرار -حييل المشييكالت -بيانيياتتحليييل ال –التفكييير الناقييد   -تنظيييم المعلومييات

 التفكير وراء المعرفد. -اكستقصاء العلمد

ولقد استفاد الباحث من العرض السابق لمهارات التفكير وعالقتها بالمهارات األساسيية لتنظييم وتحلييل      

المركبيية المتمثليية فييى تنظيييم  المعلومييات، فييى تحديييد المهييارات األساسييية واليييرورية لمهييارات التفكييير

المعلومات وتحليلها، والتى يمكن تنميتها من خالل أنشطة التفكير وفق أسلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى 

البحث الحالى، حيث تم تحديد مهارات تحديد أوجه الشبه واالختالف، والتصنيف وفق خصائص مشتركة، 

ور  رموية، كمهارات أساسية لتنظييم المعلوميات والترتيب فى سياق وفق محك، وتمثيل المعلومات فى ص

الكيميائية، كما تم تحديد مهارات تمييو العناصر والمكونات ، وتحديد العالقات واألنماط ، وتحديد األفكيار 

 األساسية، وتحليل األخطاء العلمية كمهارات أساسية لتحليل المعلومات الكيميائية.

 ألسباب التالية:ولقد تم اختيار هذه المهارات ل       

اتفيياق معظييم الكتابييات واآلراء التربوييية علييى أ  هييذه المهييارات هييى المهييارات األساسييية المكونيية   -1

 للمهارات المركبة مورو  البحث المتمثلة فى تنظيم المعلومات وتحليلها.

  يو  هذه المهارات وأهميتها فى مختلف مجاالت العلوم المختلفة، كما يمكن صهرها فى محتوى فيى -2

 فرو  مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية.

أ  هذه المهارات تمثل أدوات أساسية للتفكير الفعيال يجيب تييمينها فيى بيرامج التفكيير فيى مجياالت   -3

العلوم المختلفة، وذلك لمواجهة المشكالت التى يقابلها الفرد فى حياته اليوميية ومالحقية التطيورات العلميية 

 والتقنية.
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أكثيير مناسييبة لخبييرات واسييتعدادات طييالب الصييف األول الثييانوى، حيييث تتيييح لهييم أ  هييذه المهييارات  -4

 الفرصة للتفكير بعمق فى المحتوى، وتنظيم المعلومات وبناء استبصارات واكتشاف عالقات جديد .

مهارات التفكير تعتبر بدائل مطروحة ييتم ، حيث أ  أ  هذه المهارات تتناسب م  طبيعة ماد  الكيمياء -5

منها بما يتناسب م  محتوى الماد  المراد تدريسها، بحيث يؤدى استخدام تلك المهارات من خيالل االختيار 

 ذلك المحتوى إلى مساعد  الطالب على التعلم.

قييد  الييبتناسييب هييذه المهييارات ميي   المسييتوى العقلييى لطييالب الصييف األول الثييانوى، حيييث يكييو  الط -6

 يمكنه من تعلم هذه المهارات.وصل إلى مستوى من النيج العقلد والمعرفد الذي 

 ثالثاُ: الميل نحو التفكير النشط: 

( أ  الميول تعبر عن اهتماميات وتنظيميات وجدانيية تجعيل الفيرد  203،  2008يري )عايش  يتو ،     

يعطد انتباهاً واهتماماً لمورو  معين ، ويشترك فد أنشطة عقلية أو عمليية تيرتبط بيه، ويشيعر بقيدر مين 

ممارسته لهذه األنشطة. ومن ثم فه  الميول تمثل نوعات سلوكية  خصية إيجابية نحو  ئ ما االرتياح فد 

  أو مورو  ما.

( أ  الميييل يعتبيير  ييعور عنييد الفييرد يدفعييه إلييد 108 - 107م ،  2005ويييذكر فييؤاد سييليما  قييالد  )      

المتعيدد  ، وعياد  ميا يكيو   االهتمام بشيئ ميا واالنتبياه نحيوه ، أو يدفعيه إليد تفيييل  يئ مين بيين بديالتيه

 مصحوباً باالرتياح، ويمكن إعتبار الميل اهتمام الفرد بنشاط معين يجد الفرد فد ممارسته راحة ومتعة.

ويهدف تدريس العلوم بوجه عام إلد تنمية الميول العلمية لدي الطيالب، ويكيو  ذليك بقصيد جعيل حييا      

رافة إلى ذلك فهنها تستمر معه، وقيد تصيبح ليه فيد المسيتقبل الطالب الدراسية أكثر حيوية وإيجابية، وباك

مؤ راً  لمدى متابعة الدراسات العلمية، ويمكن لمعلم العلوم أ  ينمد الميول العلمية أثناء تدريسيه، ويمكنيه 

أيياً أ  ينميها من خالل األنشطة والندوات والمناقشات العلمية والرحالت التعليمية وهيرها مين األنشيطة 

 (.400، 2014مية داخل هرفة الصف وخارجها)عايش  يتو  ، العل

وحييث أ  التفكييير هيو أحييد القيدرات العقلييية التيى تسيياعد الطيالب علييى التقيدم والتطييور عبير مييراحلهم      

التعلمية المختلفة، وعليى اليرهم مين أهميية اميتالك الطيالب لمهيارات التفكيير األساسيية، إال أ  المييل نحيو 

لب أساسى لكى يصبح الطالب مفكراً،  كما أ  الميل نحو التفكير النشيط يشيير إليى ميا ليدى التفكير يعد متط

المتعلم من فيول علمى ودواف  متسقة لالندما  الفعال فى التفكير عند مواجهة المواقف المختلفة، واتخياذ 

 (.(LaVenia, et.al., 2010 القرار المناسب

ت التفكيير فيد درجية قابليتهيا للتشيكيل، فقيد يكيو  مين الصيعب الميل نحيو التفكيير عين مهيارا ويختلف     

إحدا  تايرات كبير  فد مهارات التفكير كما تقاس باختبارات القدرات العقلية، وذلك مقارنة بالميول نحيو 

التفكير التد يمكن التأثير فيها بشكل كبير. لذا فه  االهتمام بتعديل المييل نحيو التفكيير النشيط كمخير  تعليم  

م نمو مهارات التفكير. فالميل نحو التفكيير النشيط يعتبير داللية  قويية عليى االسيتقالل المعرفيد ونييج يدع

الشخصية؛ فالطالب اليذى لديية تفكيير نشيط فيميا يتعلميه يصيبح أكثير قيدر  عليى ممارسية التفكيير العقالنيد 

كبيير  مين االسيتقالل  المر  والقادر على تقييم اآلراء والقيايا بطريقية منطقيية، وهيو  يخص لدييه درجية

والوعد بالذات، وفد الاالب هذا هو ما يميو الشخصية المنتجة والناجحة )رعد ر وقيى، اسيتبرق لطييف، 

2018 ،134.) 
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النشط يمثل عمليات النشياط العقليى التيى يقيوم بهيا الفيرد لتحلييل المعلوميات ومعالجية الرميو   فالتفكير     

أجيل الحصيول عليى حليول للمشيكالت التيى يواجههيا الفيرد فيى  والبيانات واسيتخدامها بطيرق متنوعية مين

المواقييف التعليمييية والحياتييية المختلفيية ، ويعبيير عيين  إيجابييية وانييدما  الطييالب فييى عملييية الييتعلم، بحيييث 

يفكييرو  فيمييا يتعلمونييه ، ويكييو  لهييم أدوار فاعليية فييى صيين  القييرار حييول كيفييية الييتعلم، ميين خييالل البحييث 

ومات وتحليل العالقيات والتميييو بينهيا فيى بييية اجتماعيية تشيج  عليى عمليية اليتعلم واالستقصاء عن المعل

 (.419، 2018الفعال )دميرى عبد الحسين، مير عبد الجابر، 

ويمثييل الميييل نحييو التفكييير النشييط المكييو  الوجييدانى لمهييارات التفكييير بجانييب مكييو  العمليييات العقلييية     

بشيكل مسيتمر السيتخدام مهيارات التفكيير أثنياء معالجية المعلوميات،  للمهار ، ألنه يحفيو الطيالب وييدفعهم

 ,Kangلتوظيفها فى حل المشكالت التى تواجههم فى المواقف المختلفية واتخياذ القيررات السيليمة حيالهيا)

2015, 45) .) 

يييل فالطالييب الييذى يمتلييك الميييل نحييو التفكييير النشييط واسييتخدام مهاراتييه يكييو  أكثيير إهتماميياً بتحل       

المعلومات وتوظيفها، والرهبة فى التفكير المسيتقل واتخياذ القيررات الصيحيحة وإدراك كيفيية التعاميل مي  

 & ,Belle, Alessioحجييم المعييارف والمعلومييات فييى ظييل عصيير المعلومييات واالنفجييار المعرفييى)

Clare,2012 .) 

لذا فه  الميل نحو التفكير النشط ي عبر عن داف  داخلى مستمر لدى الطاللب الستخدام التفكير واالنيدما      

فى الموقف التعليمى أثناء عملية التعلم، كما يعبر عن رهبة واهتمام الطالب باالنخراط فيى التفكيير، وبيذل 

مختلفيية، وتحقيييق األهييداف المرجييوه المويييد ميين الجهييد بهييدف توظيييف المعلومييات فييى مواجهيية المواقييف ال

(Bell& Loon,2015, 76). 

( أ  هنياك مكونيات أساسيية للمييل نحيو التفكيير النشيط تتمثيل فيى  Giancarlo,et.al., 2004وييرى )     

الرهبة فى التعلم، والتوجه نحو التعلم، واالستمتا  بحل المشكالت الصعبة، والتركيو الذهنى فى العالقيات 

( أ  2017، والتكامل المعرفى م  اآلخرين. بينما يرى )صالح أبوجيادو ، محميد نوفيل، بين الموروعات

مكونات الميل نحو التفكيير النشيط تتمثيل فيى الرهبية فيى البحيث عين المعلوميات، واالنتبياه للموريو  قييد 

ختلفية، البحث، والتركيو على كل ماله عالقة بالمورو ، واالستناد إلى المنطق عنيد مواجهية المواقيف الم

 وطرح األسيلة التى تتميو بالوروح.

( أ  الميل نحو التفكير النشط له عد  عناصر تتمثل فى اكندما  71، 2016ويحدد )محمد العسيرى،       

النشط فى المهام الصعبة، واالهتمام باالفكار المختلفة، وحيب البحيث واالستقصياء، والبحيث عين التحيدى، 

أ  أبعاد الميل نحو التفكير النشيط تتمثيل  (Facione,2015,10بينما يرى ) واالنفتاح العقلى م  اآلخرين.

فى الفيول البحثى، وحب االستطال  واالستقصاء، وبيذل المحياوالت للتوصيل إليى األسيباب والعالقيات، 

 والشاف للحصول على المعلومات الجدير  بالثقة والمصداقية.

يات والكتابات التربوية فى مجال الميل نحو التفكير النشط، ولقد استفاد الباحث من العرض السابق لألدب    

فد استخال  مكونات الميل نحو التفكير النشط التى اتفقت عليهيا معظيم اآلراء والكتابيات السيابقة، والتيى 

أهميية تمثل أبعاد مقياس الميل نحو التفكير النشط الذى تم إعداده فى البحث الحالية، وتتمثل هذه األبعاد فى 

، والرهبة فى ممارسة التفكيير ، واالسيتمتا  بالبحيث والتقصيى، واالهتميام بمراجعية األفكيار تفكير للتعلمال

 وتقويمها، ومشاركة األفكار م  اآلخرين.
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 خطوات البحث وإجراءاته: 

 : تصميم أنشطة تفكير وفق أسلوب صهر مهارات التفكير:أوالً 

التفكيير فيى محتيوى مينهج الكيميياء بالصيف األول تم تصيميم أنشيطة تفكيير وفيق أسيلوب صيهر مهيارات  

 الثانوى من خالل اكجراءات التالية:

 اختيار المحتوى العلمى : -1

إ  اختيار المحتوى ذو العالقة بمهارات التفكير يمثل عنصراً مهما وأساسياً من عناصر البرنامج الفعال    

لتنمية مهارات التفكير، لذلك ينبايى اختييار المياد  الدراسيية بشيكل دقييق مين أجيل تطبييق مهيارات التفكيير 

 وممارستها بكفاء  عالية.

تطبيق صهر مهارات التفكير من خالل ذلك المحتيوى، أى هنياك حيث أ  المحتوى العلمى يحدد إمكانية    

ررور  تتوجب تحديد المحتوى الدراسيى المالئيم لتنميية مهيارات التفكيير، واليذى يمكين أ  يكيو  وسييطاً 

تربوييياً مناسييباً لتطييوير التفكييير وتنمييية مهاراتييه، فييالمحتوى المالئييم يييؤدى إلييى بنيياء وتطييوير عمليييات 

المشييتقة ميين الميياد  الدراسييية التييى يييتم تقصيييها، كمييا أ  طبيعيية المحتييوى المعرفييى االستبصييار والمعييارف 

 (.87، 2015تفرض قيوداً على اكجراءات الخاصة بتنمية مهارات التفكير )جودت سعاد ، 

ومن خالل اطال  الباحث على محتوى مناهج العلوم بالصف األول الثانوى، تم اختيار وحد    الكيميياء    

 وم   وذلك لألسباب التالية:مركو العل

ما يتيمنه محتوى هذه الوحد  من معلومات ومبادا أساسية يجب تعميق فهم الطالب لها، باعتبارهيا  (1)

أساسية لما سيدرسه الطالب فى الكيمياء فيما بعد، فى السنوات الالحقة المرحلة وفق منظومة التقويم  قاعد 

 الجديد .

فى الكيميياء، التيى تتطليب تنظييم  معلومات والمبادا والقوانينمن اليتيمن محتوى هذه الوحد  عديد  (2)

 المعلومات وتبويبها وتحليلها.

، لما تتيمنه من موروعات  تمثل هذه الوحد  مجاالً خصباً، يمكن أ  يسهم فى تحقيق أهداف البحث (3)

مهيارات  ممارسيةيمكن من خاللها تصميم عديد من أنشطة التفكير ، التيد تتييح الفرصية للطيالب للبحيث و

 التفكير المرتبطة بتنظيم المعلومات وتحليلها.

ما تتيمنه الوحد  من العديد من الموروعات الهامة، المرتبطة بيية الطيالب وحيياتهم اليوميية والتيى  (4)

 تتيح الفرصة للطالب بالبحث والتقصى وتنظيم المعلومات وتحليلها.

 :)*(تفكيروفق أسلوب صهر مهارات الإعداد كتيب ألنشطة التفكير  -2

تم  تصميم أنشطة تفكير مرتبطة بموروعات محتوى وحد    الكيمياء مركو العلوم   من خيالل صيهر    

المهارات األساسيية لتنظييم المعلوميات وتحليلهيا، بشيكل واريح ومقصيود فيى إطيار محتيوى هيذه الوحيد ،  

كتيييب للطالييب    بحيييث تتكامييل هييذه المهييارات ميي  محتييوى المورييوعات المتيييمنه فيهييا، فييى صييور   

 يتيمن كل نشاط من أنشطة التفكير التى تم تصميمها ما يلى:

 الهدف من النشاط -

                                                           
)*(
 (  كتيب الطالب1ملحق ) 
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 المد  الومنية لتنفيذ النشاط -

 مهارات التفكير المتيمنة فى النشاط -

 إجراءات تنفيذ النشاط -

 األدوات والوسائل لتنفيذ النشاط -

 المنتج المطلوب من النشاط -

 هذا وقد راعى الباحث فى إعداد أنشطة التفكير المتضمنة فى محتوى الوحدة ما يلى:     

 تناسب هذه األنشطة م  ميول وحاجات طالب الصف األول الثانوى -

 تنو  أنشطة التفكير بحيث تشمل مهارات متعدد  من مهارات تنظيم المعلومات وتحليلها. -

 تاطية األنشطة لموروعات محتوى الوحد . -

 حدى تفكير الطالب وتشجعهم على ممارسة مهارات التفكير بشكل تطبيقىتت -

 تهيية الفرصة للطالب للقيام بالتاذية الراجعة وتصحيح إجابتهم بأنفسهم. -

 تعميم تطبيق مهارات التفكير على أنشطة ومواقف تطبيقية جديد . -

 :)*(إعداد دليل المعلم لتدريس أنشطة التفكير وفق أسلوب الصهر -3

معليم الكيميياء بالصيف األول الثيانوى لتيدريس أنشيطة التفكيير المقترحية وفيق لقام الباحث بهعيداد دلييل     

باكر ييادات ، يمييده أسييلوب صييهر مهييارات التفكييير فييى محتييوى ميينهج الكيمييياء بالصييف األول الثييانوى

األنشيطة، والخطية  والتوجيهات، والوسائل واألدوات الال مة لتنفيذها، واكجيراءات المتبعية فيى تنفييذ هيذه

 الومنية لتنفيذها، كما يووده بالتكليفات واألنشطة اكرافية التى يستخدمها لتقويم الطالب.

 التأكد من صالحية كتيب الطالب ودليل المعلم: -4

تم عرض كل من كتيب الطالب ودليل المعلم على مجموعة من المحكمين من أعياء هيية تدريس    

وم والمتخصصين ، وذوى الخبر ، فى مجال تنمية وتعليم التفكير، وبعض من المناهج وطرق تدريس العل

 وذلك كبداء الرأى فيما يلى: معلمى وموجهى العلوم،

 مدى وروح صياهة أنشطة التفكير وصحتها العلمية. -

 مدى مناسبة مهار  التفكير التى تم صهرها م  المحتوى  -

 تحليلهامدى ارتباط األنشطة بمهارات تنظيم المعلومات و -

 مدى مناسبة أنشطة التفكير لطالب الصف األول الثانوى. -

 مدى وروح وصحة إجراءات تنفيذ األنشطة. -

 مدى االتساق والتكامل بين دليل المعلم وكتيب الطالب -

 مدى وروح دور كل من المعلم والطالب. -

وقد اتفق الساد  المحكمو  على صالحية كل من كتيب الطالب ودليل المعلم، وفق أسلوب صهر      

مهارات التفكير فى محتوى منهج الكيمياء للصف األول الثانوى، وبذلك أصبح كل منهما صالح للتطبيق 

      على مجموعة البحث.

                                                           
)*(
 (  دليل المعلم.2ملحق ) 
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معلام( ألنشاطة التفكيار وفاق أسالوب صاهر وبالتوصل إلى صالحية كل من ) كتيب الطالاب، ودليال ال      

 مهارات التفكير، يكون قد تم اإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث والذى ينص على: 

  ما أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر مهارات التفكير فى محتوى منهج الكيميياء بالصيف األول 

 الثانوى؟  

 :ثانياً: إعداد أداتى القياس فى البحث

 تم إعداد أداتى القياس المستخدمتين فى البحث الحالى كما يلى:         

 إعداد اختبار المهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليلها  فى الكيمياء: -1

نظراً لندر  الدراسات التى اهتمت بهعداد أدوات لقياس مهارات تنظيم وتحليل المعلومات، تم االستفاد       

والبحييو  السييابقة التييى تناولييت قييياس مهييارات التفكييير بوجييه عييام، والكتابييات واألدبيييات ميين الدراسييات 

المرتبطة بمهارات تنظيم وتحليل المعلومات، والتى سبق اك يار  إليهيا فيى اكطيار النظيري للدراسية، فيى 

الثيانوى وفيق  إعداد اختبار المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها لطيالب الصيف األول

 الخطوات التالية:

 تحديد الهدف من االختبار: -أ

هدف هيذا االختبيار إليى قيياس المهيارات األساسيية لتنظييم المعلوميات الكيميائيية وتحليلهيا ليدى طيالب      

الصف األول الثانوى، من أجل الحصول على بيانات وارحة تعكس قدر  الطالب على استخدام المهارات 

م المعلوميات وتحليلهيا فييى الكيميياء، بعيد دراسيتهم ألنشييطة التفكيير المقترحية وفيق أسييلوب األساسيية لتنظيي

 صهر مهارات التفكير فى محتوى منهج الكيمياء.

  تحديد مكونات وأبعاد االختبار: -ب

ب تم تحديد مكونين رئيسيين الختبار المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلهيا لطيال        

 الصف األول الثانوى، ويتكو  كل مكو  من أبعاد محدد  كما يتيح فيما يلى:

المكون األول لالختباار: ويقايس المهاارات األساساية لتنظايم المعلوماات الكيميائياة، ويتكاون مان األبعااد 

 الفرعية التالية:

 تحديد أوجه الشبه واالختالف -

 التصنيف وفق خصائص مشتركة -

 محك.الترتيب فى سياق وفق  -

 تمثيل المعلومات فى صور  رموية. -

 



 2020 يونيه                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 326 - 

المكااو الثااانى لالختبااار: ويقاايس المهااارات األساسااية لتحلياال المعلومااات الكيميائيااة، ويتكااون ماان األبعاااد 

 الفرعية التالية:

 تمييو العناصر والمكونات  -

 تحديد العالقات واألنماط  -

 تحديد األفكار األساسية -

 تحليل األخطاء العلمية -

 مفردات االختبار:صياغة  -جـ 

 بالنسبة لمفردات المكون األول: المهارات األساسية لتنظيم المعلومات:         

 التى تقيس المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية كما يلى: تم صياهة المفردات    

 :مقارنة أوجه الشبه واالختالف (1)

ة اختييار مين متعيدد، يتكيو  كيل منهيا مين جيوئين ( مفردات فى هذا البعد فى صيور  أسييل5تم صياهة )   

 هما: 

 مقدمة السؤال: ويتيمن عدد من المفاهيم أو التفاعالت.   - أ

 االستجابة: وتتيمن أرب  عالقات تشابه واختالفات مقترحة - ب

 ويطلب من الطالب تحديد أى عالقات التشابه واالختالف تعتبر صحيحة.         

 ( درجات.5ويخصص لكل مفرد  منها )درجة( ، وبذلك تكو  الدرجة المخصصة لهذا البعد ) 

 التصنيف وفق خصائص مشتركة: (2)

( مفردات فى هذا البعد فى صيور   أسييلة اختييار مين متعيدد، يتكيو  كيل منهيا مين جيوئين 5تم صياهة )  

 هما:

 مقدمة السؤال: ويتيمن عدد من المتايرات أو المعادالت  - أ

 تجابة: وتتيمن أرب  تصنيفات مقترحة لهذه األ ياء. االس - ب

 ويطلب من الطالب تحديد أى هذه التصنيفات يمثل التصنيف الصحيح لها.          

 ( درجات.5ويخصص لكل مفرد  منها )درجة( ، وبذلك تكو  الدرجة المخصصة لهذا البعد ) 

 :مهارة الترتيب فى سياق وفق محك (3)

 هذا البعد فى صور  أسيلة اختيار من متعدد، يتكو  كل منها من جوئين هما:( مفردات فى 5تم صياهة )

 مقدمة السؤال: ويتيمن عدد من التفاعالت أو البيانات - أ

 االستجابة: وتتيمن أرب  ترتيبات مقترحة لهذه األ ياء.  -ب       

 ويطلب من الطالب تحديد أى هذه الترتيبات يمثل الترتيب الصحيح لها.             

 ( درجات.5ويخصص لكل مفرد  منها )درجة( ، وبذلك  تكو  الدرجة المخصصة لهذا البعد )     
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 تمثيل المعلومات فى صورة رمزية: (4)

 ( مفردات فى هذا البعد فى صور  أسيلة اختيار من متعدد، يتكو  كل منها من جوئين هما:5تم صياهة ) 

 مقدمة السؤال: ويتيمن مجموعة من المعلومات أو البيانات -أ

 االستجابة: وهى عبار  عن أرب  تمثيالت أو رمو  تعبر عنها.  -ب

 بشكل صحيح عن هذه المعلومات. ويطلب من الطالب اختيار التمثيل أو الرمو الذى يعبر    

 ( درجات.5ويخصص لكل مفرد  منها )درجة( ، وبذلك  تكو  الدرجة المخصصة لهذا البعد )   

 بالنسبة لمفردات المكون الثانى:  المهارات األساسية لتحليل المعلومات :

 ة كما يلى:التى تقيس المهارات األساسية لتحليل المعلومات الكيميائي تم صياهة المفردات    

 :تمييز العناصر والمكونات (1)

 ( مفردات فى هذا البعد فى صور  أسيلة اختيار من متعدد، يتكو  كل منها من جوئين هما: 5تم صياهة )

 مقدمة السؤال: ويتيمن عدد من العالقات أو الكليات أو المجموعات. - أ

 االستجابة: وتتيمن أرب  عناصر مقترحة.  - ب

 يد أى هذه العناصر متيمنه تعتبر صحيحة.ويطلب من الطالب تحد        

 ( درجات.5ويخصص لكل مفرد  منها )درجة(، وبذلك  تكو  الدرجة المخصصة لهذا البعد ) 

 تحديد العالقات واألنماط   (2)

 ( مفردات فى هذا البعد فى صور   أسيلة اختيار من متعدد يتكو  كل منها من جوئين هما:5تم صياهة )

 عدد من البيانات أو الحقائق أو الوحداتمقدمة السؤال: ويتيمن  - أ

 االستجابة: وتتيمن أرب  عالقات مقترحة لهذه األ ياء.  - ب

 ويطلب من الطالب تحديد أى هذه العالقات تمثل العالقة الصحيحة.        

 ( درجات.5ويخصص لكل مفرد  منها )درجة(، وبذلك تكو  الدرجة المخصصة لهذا البعد ) 

 تحديد األفكار األساسية:  (3)

 ( مفردات فى هذا البعد فى صور  أسيلة اختيار من متعدد يتكو  كل منها من جوئين هما:5تم صياهة ) 

 مقدمة السؤال: وتتيمن مجموعة من المعلومات أو البيانات -أ

 االستجابة: وتتيمن أرب  أفكار رئيسية تدور حول هذه المعلومات.  -ب

 ستخال  أى هذه األفكار تمثل الفكر  األساسية الصحيح لها.ويطلب من الطالب ا        

 ( درجات.5ويخصص لكل مفرد  منها )درجة( ، وبذلك  تكو  الدرجة المخصصة لهذا البعد )
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 تحديد األخطاء العلمية: (4)

 ( مفردات فى هذا البعد فى صور  أسيلة اختيار من متعدد يتكو  كل منها من جوئين هما:5تم صياهة ) 

 السؤال: ويتيمن مجموعة من  المعلومات أو االستنتاجات.مقدمة  - أ

 االستجابة: وهى عبار  عن أخطاء علمية فى هذه المعلومات أو االستنتاجات.  - ب

 ويطلب من الطالب تحديد الخطأ العلمى الموجود فى هذه المعلومات.     

 ( درجات.5د )ويخصص لكل مفرد  منها )درجة(، وبذلك  تكو  الدرجة المخصصة لهذا البع   

صياغة مفردات اختبار المهاارات األساساية لتنظايم المعلوماات الكيميائياة وتحليلهاا  عي فيورهذا وقد   

 ما يلى:

 أ  تعبر مفردات كل مهار  عن طبيعة المهار  التى تقيسها. -

 مالءمة البدائل المقترحة م  الهدف من المفرد . -        

 .أ  يتناسب محتوى المفردات م  مستوى طالب الصف األول الثانوى -        

 صحة ووروح محتوى المفردات من الناحية العلمية. -

محتوى ماد  الكيمياء الذى على مدى تحصيل التالميذ لالمفردات تعتمد اكجابة على هذه أ  ال  -

 الطالب.يدرسه الطالب، حتى ال يكو  التحصيل عامل مؤثر فى استجابات 

 أ  تكو  االستجابات مرتبطة بمورو  السؤال، ومحتملة من وجهه نظر الطالب. -

 كتابة تعليمات االختبار: -د

تعتبر التعليمات موجهات أساسيية، تسياعد الطيالب عليى االسيتجابة لمفيردات االختبيار بسيهولة ويسير،     

 وتيمنت تعليمات االختبار ما يلى:

 جيد  لتحديد المطلوب.قراء  مفردات االختبار قراء   -

 ى سؤال دو  إجابة.أعدم ترك  -

 التفكير بعمق قبل التسر  فى اكجابة. -

 كتابة البيانات بخط وارح فى المكا  المخصص فى استمار  اكجابة. -

 عدم البدء فى اكجابة قبل السماح له بذلك. -

 صدق االختبار: -هـ 

للتحقق من صيدق اختبيار المهيارات األساسيية لتنظييم المعلوميات وتحليلهيا ، والتأكيد مين أنيه يقييس ميا      

ور  لقياسه، تم عرض المقياس فى صورته األولية على مجموعة من الساد  المحكمين المتخصصين فى 

 لرأي فيما يلى:مجال القياس والتقويم، والمناهج وطرق التدريس وعلم الكيمياء، و وذلك كبداء ا

 مدى وروح تعليمات االختبار. -

 مدى وروح المطلوب من كل مفرد  من مفردات االختبار. -

 مدى مالءمة البدائل المقترحة للهدف من المفرد . -

 مدى  صدق وارتباط المفرد  بالبعد الخا  بها فى االختبار. -

 مدى صحة ووروح الصياهة اللاوية لمفردات االختبار. -
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 المعلومات المتيمنة فى مفردات االختبار.مدى صحة  -

هذا وقد اتفق السادة المحكمون على صالحية مفردات اختباار المهاارات األساساية لتنظايم المعلوماات     

  .الكميائية وتحليلها

 التجربة االستطالعية لالختبار:  -و

مين طيالب الشيهيد محميود سيامى  -هير مجموعة البحث -تم تطبيق االختبار على مجموعة استطالعية    

 الثانوية، التابعة كدار  الوايلى التعليمية، وذلك لتحديد ما يلى:

 زمن االختبار: -

ى تبين أ  متوسط الومن المناسيب كنتهياء جميي  الطيالب مين اكجابية عليى جميي  مفيردات االختبيار حيوال

( دقييائق كلقيياء التعليمييات علييى الطييالب، و ييرح كيفييية االسييتجابة علييى مفييردات 10( دقيقيية، منهييا )60)

 االختبار.

 درجة ثبات االختبار: -

تم حساب معاميل ثبيات االختبيار مين خيالل اسيتخدام طريقية إعياد  االختبيار، ثيم حسياب معاميل االرتبياط  

ا ييدل عليى أ  االختبيار عليى درجية عاليية مين الثبيات، (،  ممي0.86لبيرسو ، حيث بلع معامل االرتباط )

 وبذلك يصبح االختبار صالح للتطبيق.

 الصورة النهائية لالختبار)*(: -ى

( 40بعد التأكد مين صيدق االختبيار، وحسياب ثباتيه، أصيبح االختبيار فيى صيورته النهائيية مكونياً مين )    

( مواصييفات اختبييار 1يلهييا ، ويورييح جييدول )مفييرد  تقيييس المهييارات األساسييية لتنظيييم المعلومييات وتحل

 المهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليلها فى صورته النهائية:

  (1جدول ) 

 مواصفات اختبار المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها فى الصورة النهائية

عدد  المهارة المكون

 المفردات

رقم 

 المفردة

الوزن  الدرجة

النسبي 

للمهارات 

 الفرعية

الوزن النسبى 

للمحاور 

 الرئيسة

 المكون األول:

تنظاااااااااااااااااااااااايم 

 المعلومات

  

 تحديد أوجه الشبه واالختالف

 التصنيف وفق خصائص مشتركة

 الترتيب فى سياق وفق محك.

 تمثيل المعلومات فى صور  رموية

5 

5 

5 

5 

1-5 

6-10 

11- 15 

16-20 

5 

5 

5 

5 

12.5% 

12.5% 

12.5% 

12.5% 

 

 

50% 

  %50 20  20 تنظيم المعلومات  

 المكون الثانى: 

تحليااااااااااااااااااااااال 

 المعلومات

 تمييو العناصر والمكونات 

 تحديد العالقات واألنماط 

 تحديد األفكار األساسية

 تحليل األخطاء العلمية

5 

5 

5 

5 

21- 25 

26-30 

31-35 

36-40 

5 

5 

5 

5 

12.5% 

12.5% 

12.5% 

12.5% 

 

 

50% 

  %50 20  20 تحليل المعلومات  

 %100  40  40 المجمو  الكلى لالختبار االختبار ككل

                                                           

 وتحليلها(: اختبار المهارات األساسية لتنظيم المعلومات 3)*( ملحق )
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 إعداد مقياس الميل نحو التفكير النشط : -2

 تم بناء مقياس الميل نحو التفكير النشط  لدى طالب الصف األول الثانوى وفقاً للخطوات التالية:      

 تحديد الهدف من المقياس: -أ

الصيف األول الثيانوى نحيو  مييول طيالب الصيف األولتحدد الهيدف مين المقيياس فيى التعيرف عليى        

 التفكير النشط أثناء عملية التعلم.

 تحديد أبعاد المقياس: -ب

 تم تحديد أبعاد أو محاور المقياس من خالل ما يلى:

تحليل الدراسات واألدبيات السابقة التى تناولت الميل نحو التفكير النشط، والتيى تيم اك يار  إليهيا فيى   - أ

 األبعاد التى تمثل أبعاد مقياس الميل نحو التفكير النشط  كما يلى:تحديد اكطار النظرى للدراسة، حيث تم 

 أهمية التفكير للتعلم -

 الرهبة فى ممارسة التفكير -

 بحث والتقصىاالستمتا  بال -

 اكهتمام بمراجعة األفكار وتقويمها -

 مشاركة األفكار م  اآلخرين -

استطال  رأى الساد  المحكمين فى أبعاد مقياس الميل نحو التفكير النشط  المقترحة، حيث اتفق السياد   -ب

 المحكمين على صالحية هذه األبعاد كمحاور لمقياس الميل نحو التفكير النشط .

 عبارات المقياس:صياغة  -جـ

( عبار  تعكس األبعاد المحيدد  سيلفاً، ولقيد تيم صيياهة 30حيث ا تملت الصور  األولية للمقياس على )    

، حيييث يوجييد أمييام كييل عبييار  عييدد ميين الخمسييةذات االسييتجابات  علييى طريقيية ليكييرتمفييردات المقييياس 

الطاليب اختييار االسيتجابة التيى تتناسيب مي   ( ، وعليىأبيدا   -نيادرا   -احيانياً  -هالبا   -عاد  ) االستجابات، هى

( 5 -1( أميام كيل عبيار ، وهيذه االسيتجابات لهيا أو ا  تقيدير تتيراوح مين )وذلك بور  عالمة )ميوله 

 :( التالى2يتيح من جدول )حسب نو  العبار  )موجبة أو سالبة( كما 

 (2جدول)

   قد روعى فى صياهة عبارات المقياس ما يلى: هذا و  

 أ  تكو  لاة العبارات بسيطة ووارحة. -

 تجنب استخدام العبارات المركبة التى تحتوى على أكثر من فكر . -

 أال تكو  العبارات هامية أو محتملة ألكثر من معنى. -

 أو يرفيها معظم أفراد مجموعة البحث. تجنب العبارات التى يمكن أ  يوافق عليها -

 أبدا   نادرا   أحياناً  غالباً  عادة نوع العبارة

 1 2 3 4 5 موجبة

 5 4 3 2 1 سالبة
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 ا  لعدد العبارات السالبة.كأ  يكو  عدد العبارات الموجبة مساوياً بقدر اكم -

 أ  يكو  تو ي  العبارات عشوائياً فى المقياس. -

 أ  تصاغ العبارات فى صور  تقريرية أو خبرية. -

 .المقياسأ  تكو  العبارات متنوعة و املة ألبعاد  -

 تقريباً(. -هالباً  -دائما -)كل لبعض األلفاظ التى تحمل تعميماً أو عدم تأكد مثتجنب استخدام  -

 كتابة تعليمات المقياس: -د

بحييث تييمنت الهيدف مين المقيياس وقواعيد االسيتجابة عليى بنيود المقيياس المقياس تم إعداد تعليمات      

 ما يلى:التى تحددت في

 على جمي  عبارات المقياس. لتلميذأ  يجيب ا -

 عبارات المقياس بدقة قبل االستجابة لها. الطالب أ  يقرأ -

 أ  يستجيب الطالب لعبارات المقياس بحرية وصدق. -

 الطالب أكثر من استجابة لكل عبار . أال يختار -

 .ميوله( أمام كل عبار  تحت االستجابة التى تتفق م  أ  يي  الطالب عالمة ) -

 حتى يؤذ  له بذلك.ستجابة على بنود المقياس التلميذ فى االأ التنبيه بأال يبد -

 تحكيم المقياس: -هـ 

 بعد إعداد المقياس فى صورته األولية تم عرره على مجموعة من المحكمين كبداء الرأى فيما يلى:     

 مناسبة عبارات المقياس لطالب الصف األول الثانوى. -

  مول العبارات لألبعاد الخمسة المحدد  للمقياس. -

 يمو  عبارات المقياس فى قياس ما ورعت لقياسه.صدق م -

 سالمة الصياهة اللاوية لعبارات المقياس ووروحها. -

 وروح تعليمات المقياس. -

طاالب الصاف األول الثاانوى وقد اتفق السادة المحكمون علاى صاالحية بناود المقيااس لقيااس مياول      

 نحو التفكير النشط.

 التجربة االستطالعية للمقياس:  -و

مين مدرسيية طالبيياً ( 40تيم تطبييق المقييياس عليى مجموعية اسييتطالعية هيير مجموعيية البحيث عيددها )     

 ناصر الثانوية بنين التابعة كدار  الوايلى التعلمية، وذلك لتحديد ما يلى:

 درجة ثبات المقياس: - 

ويٌطليق عليى معاميل  ، Cronbachتم حساب معامل الثبات للمقياس باسيتخدام  معادلية ألفيا كرونبيا       

( المحسوبة تساوى ووجد أ  قيمة معامل الثبات ) (ة معامل ألفا )لثبات االختبار المحسوب بهذه المعاد

 ( مما يدل على أ  المقياس على درجة عالية من الثبات.0.89)

 حساب زمن المقياس: - 

لحساب  من المقياس الستجابة الطيالب عليى عبيارات المقيياس، تيم حسياب اليومن اليذى اسيتارقه أول     

طالب لالستجابة عليى عبيارات المقيياس، واليومن اليذى اسيتارقه آخير طاليب، ثيم حسياب متوسيط اليومن، 
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الطيالب، و يرح ( دقيائق كلقياء التعليميات عليى 5( دقيقة، منهيا )45وكا  الومن المناسب ألداء المقياس )

 كيفية االستجابة لعبارات المقياس.

 الصورة النهائية للمقياس)*(:  -ى

بعد التأكد من صدق المقياس، وحساب ثباته، وتحليل بنوده، أصبح المقياس فى صورته النهائية، مكوناً من 

م تحديدها سلفاً، تقيس فى مجموعها األبعاد األربعة لمقياس الميل  نحو التفكير النشط التى ت، ( بنداً 30)

 ( يورح تو ي  بنود )عبارات( مقياس الميل نحو التفكير النشط  على أبعاده، كما يلى:3والجدول )

 ( 3جدول ) 

 توزيع البنود على األبعاد فى مقياس الميل نحو التفكير النشط  فى الصورة النهائية

 

 ثالثاً:إجراءات تجربة البحث:

 تحددت إجراءات تجربة البحث فيما يلى:       

 اختيار مجموعة البحث: -1

أميير مدرسية تم اختيار مجموعة البحث بطريقة عشوائية من من طالب الصف األول الثيانوى، بمدرسية   

( مواصييفات مجموعيية 4بييهدار   ييرق مدينيية نصيير بمحافظيية القيياهر ، ويورييح جييدول ) الشييعراء الثانوييية

 البحث:

 (4جدول )

 مواصفات مجموعة البحث

 العدد التجريبي العدد الكلى الفصول المدرسة البيان

 مدرسة أمير الشعراء الثانوية  مجموعة البحث

 

2 /4 39 70 

2/3 37 

                                                           

 (: مقياس الميل نحو التفكير النشط.4)*( ملحق )

 أبعاد 

 المقياس

الوزن 

 النسبي 

 لألبعاد

العدد  العبارات السالبة العبارات الموجبة

اإلجمالي 

 للمفردات

 الدرجة

 أرقامها عددها أرقامها عددها

 -6 -1 3 ٪20 أهمية التفكير للتعلم

11 

3 16-21– 26 

 

6 30 

الرغبااااة فااااى ممارسااااة 

 التفكير

20٪ 3 2- 7- 

12 

3 17- 22-27 

 

6 30 

االسااااااااتمتاع بالبحااااااااث 

 والتقصى

20٪ 3 3- 8- 

13 

3 18- 23- 28 6 30 

اإلهتمام مراجعة األفكار 

 وتقويمها

20٪ 3 4- 9- 

14 

3 19- 24- 29 6 30 

مااااع مشاااااركة األفكااااار 

 اآلخرين

20٪ 3 5- 10-

15  

3 20- 25- 30 

 

6 30 

 150 30  15  15 %100 المجموع
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 القبلى ألدوات القياس:التطبيق  -2

تم تطبيق اختبار المهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليلها ومقياس الميل نحو التفكير النشيط قبليياً،    

بهييدف تحديييد المسييتوى القبلييى ألفييراد مجموعيية البحييث، فيمييا يتعلييق بكييل ميين المهييارات األساسييية لتنظيييم 

 ككل، والميل نحو التفكير النشط. المعلومات وتحليل المعلومات كل على حده، وتنظيم المعلومات وتحليلها

 تدريس أنشطة التفكير وفق أسلوب صهر التفكير: -3

تم تدريس أنشطة التفكير القائمة على صهر مهارات التفكير فى محتوى وحد    الكيمياء مركو العلوم      

 من مقرر الكيمياء بالصف األول الثانوى وفق اكجراءات التالية:

أفراد مجموعة البحث لتوريح أهمية أنشطة التفكير المتيمنة بالوحد   تم عقد لقاء تمهيدى م   (1)

فى تعميق فهمهم لموروعات محتوى الوحد  وتنمية مهارات التفكير لديهم، وررور  إيجابيتهم 

 ومشاركتهم فى تنفيذ هذه األنشطة.

نفييس ( أسيابي  بواقي  حصيتين أسيبوعياً، وهيى 8لمييد  )، تيدريس أنشيطة التفكيير لمجموعية البحيث (2)

 المد  المحدد  وفق تو ي  المنهج الدراسد.

مالحظيية ومتابعيية تنفيييذ تجربيية، للتأكييد ميين سييير العمييل وفقيياً لهييدف البحييث، والوقييوف علييى   (3)

 الصعوبات والمشكالت التى تواجه تنفيذ تجربة البحث، وور  الحلول للتالب عليها.

 التطبيق البعدى ألدوات القياس:  -4    

، تييم تطبيييق اختبييار المهييارات األساسييية لتنظيييم المعلومييات تييدريس األنشييطة المقترحييةبعيد االنتهيياء ميين    

وتحليلها ومقياس الميل نحو التفكير النشط بعدياً، بهيدف تحدييد المسيتوى البعيدى ألفيراد مجموعية البحيث، 

ظيييم فيمييا يتعلييق بكييل ميين المهييارات األساسييية لتنظيييم المعلومييات وتحليييل المعلومييات كييل علييى حييده ، وتن

 المعلومات وتحليلها ككل، والميل نحو التفكير النشط.

وبعد ذلك تم رصد الدرجات فى جداول تمهيداً لمعالجتها إحصائياً للتوصل للنتيائج والتحقيق مين صيحة      

 فروض البحث.

 تفسيرهاالبحث و رابعاً: نتائج

ئج البحث التى تم التوصل إليها للتحقق من فروض البحث المتعلقة بأسيلة البحث، ويعرض الباحث نتا      

   بعد تطبيق أدوات البحث ومعالجة البيانات إحصائياً فيما يلى:

 ( النتائج المرتبطة باختبار المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية:1)

 تم التحقق من مدى صحة الفرض األول من فروض البحث الذى ينص على:  

بين متوسطد درجات أفراد مجموعة البحث فى التطبيقين ( 0.05عند مستوى )  يوجد فرق دال إحصائياً 

القبلييى والبعييدى لمكييو  تنظيييم المعلومييات، ميين اختبييار المهييارات األساسييية لتنظيييم المعلومييات الكيميائييية 

 وتحليلها، لصالح التطبيق البعدى .
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ة داللية الفيروق بيين متوسيطد وذلك بحساب المتوسط الحسابد واالنحراف المعياري وقيمية )ت(، لمعرفي 

فى التطبيقين القبلى والبعدى لمكو  تنظيم المعلومات، من اختبار المهارات  مجموعة البحثأفراد  درجات

      ( التالى:6األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها، كما يتيح من جدول )

 (6)جدول 

 مجموعة البحث فى التطبيقين  أفراد  قيمة )ت( وداللة الفروق بين متوسطي درجات

 المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية ختبارالقبلى والبعدى ال

 البيان

 

عدد أفرأد 

 التطبيق العينة
متوسط 

 الدرجات

مجموع مربع 

االنحرافات عن 

 متوسط الفروق

 قيمة )ت(

 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 (0.05عند مستوى )

 المهارات األساسية 

 لتنظيم المعلومات

 

 

70 
 القبلى

6.3 

 دالة أحصائياً  37.6 486.7 

 17.9 البعدى

 ( :6يتضح من جدول )

(، مما 0.05(، وهى أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )37.6أ  قيمة )ت( المحسوبة بلات )  

أفراد درجات  ( بين متوسطد0.01)يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية، ختبار فى التطبيقين القبلى والبعدى ال مجموعة البحث

 لصالح التطبيق البعدى.

ولبيا  فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر مهارات التفكير فى تنمية المهارات األساسية    

)مرب  أوميجا، وقيمة (dومات، تم حساب كل من حجم التأثير )لتنظيم المعل
2
ω) كما يتيح فى جدول ،

 ( التالى:7)

 (7)جدول 

)( وقيمة مربع أوميجا dالتاثير)  حجم
2
ωألنشطة التفكير وفق أسلوب صهر مهارات التفكير ) 

 فى تنمية المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية 

 البيان

 

قيمة  )ت( 

 المحسوبة

قيمة مربع  حجم التأثير  (dقيمة ) 

أوميجا)
2
ω) 

 الفاعلية

المهارات األساسية 

 لتنظيم المعلومات

 مرتفعة 0.91 كبير 6.4  37.6

 

 (:7يتضح من الجدول )

)مربيي  أوميجييا(، وقيميية 6.4بلاييت ) (dأ  قيميية حجييم التييأثير )    
2
ω)  (، ممييا يييدل علييى أ  0.91)بلاييت

المقترحيية وفييق أسييلوب صييهر مهييارات التفكييير ذات فاعلييية فييى تنمييية المهييارات األساسييية أنشييطة التفكييير 

 لتنظيم المعلومات الكيميائية.
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 وبذلك تتحقق صحة الفرض األول من فروض البحث ومن ثم تم قبول هذا الفرض.    

وبالتوصل إلى هذه النتيجة، يكاون قاد تام اإلجاباة عان الساؤال الثاانى مان أسائلة البحاث والاذى يانص     

 على: 

ما فاعلية أنشطة التفكيير المقترحية وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج الكيميياء فيى   

 لثانوى؟  تنمية المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية لدى طالب الصف األول ا

 ( النتائج المرتبطة باختبار المهارات األساسية لتحليل المعلومات الكيميائية:2) 

 تم التحقق من مدى صحة الفرض الثانى من فروض البحث الذى ينص على:  

بين متوسطد درجات أفراد مجموعة البحث فى التطبيقين ( 0.05عند مستوى )  يوجد فرق دال إحصائياً 

لمكييو  تحليييل المعلومييات، ميين اختبييار المهييارات األساسييية لتنظيييم المعلومييات الكيميائييية القبلييى والبعييدى 

 وتحليلها، لصالح التطبيق البعدى.

وذلك بحساب المتوسط الحسابد واالنحراف المعياري وقيمية )ت(، لمعرفية داللية الفيروق بيين متوسيطد  

و  تحليل المعلومات، من اختبار المهارات فى التطبيقين القبلى والبعدى لمك مجموعة البحثأفراد  درجات

      ( التالى:8األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها، كما يتيح من جدول )

 (8)جدول 

 مجموعة البحث فى التطبيقين  أفراد  قيمة )ت( وداللة الفروق بين متوسطي درجات

 المهارات األساسية لتحليل المعلومات الكيميائية ختبارالقبلى والبعدى ال

 البيان

 

عدد أفرأد 

 التطبيق العينة
متوسط 

 الدرجات

مجموع مربع 

االنحرافات 

عن متوسط 

 الفروق

 قيمة )ت(

 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

عند مستوى 

(0.05) 

 المهارات األساسية 

 لتحليل لمعلومات

 

 

70 
 القبلى

5.9 

 أحصائياً دالة  35.6 546.78 

 18.1 البعدى

 

 ( :8يتضح من جدول )  

(، مما 0.05(، وهى أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )35.6أ  قيمة )ت( المحسوبة بلات )   

 أفراددرجات  ( بين متوسطد0.01يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المهارات األساسية لتحليل المعلومات الكيميائية، ختبار مجموعة البحث فى التطبيقين القبلى والبعدى ال

 لصالح التطبيق البعدى.

ولبيا  فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر مهارات التفكير فى تنمية المهارات األساسية     

)مرب  أوميجا، وقيمة (dثير )لتحليل المعلومات، تم حساب كل من حجم التأ
2
ω) كما يتيح فى  جدول ،

 ( التالى:9)
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 (9)جدول 

)( وقيمة مربع أوميجا dالتاثير)  حجم
2
ωألنشطة التفكير وفق أسلوب صهر مهارات التفكير ) 

 فى تنمية المهارات األساسية لتحليل المعلومات الكيميائية 

 البيان

 

قيمة  )ت( 

 المحسوبة

قيمة مربع  التأثيرحجم   (dقيمة ) 

أوميجا)
2
ω) 

 الفاعلية

المهارات األساسية 

 لتحليل المعلومات

 مرتفعة 0.89 كبير 5.8  35.6

 (:9يتضح من الجدول )

)مربيي  أوميجييا(، وقيميية 5.8بلاييت ) (dأ  قيميية حجييم التييأثير )    
2
ω)  (، ممييا يييدل علييى أ  0.89)بلاييت

 ذات فاعليية فيى تنميية المهيارات األساسيية التفكيير(أنشطة التفكير المقترحية وفيق أسيلوب صيهر مهيارات 

 لتحليل المعلومات الكيميائية.

 وبذلك تتحقق صحة الفرض الثانى من فروض البحث ومن ثم تم قبول هذا الفرض.    

وبالتوصل إلى هذه النتيجة، يكاون قاد تام اإلجاباة عان الساؤال الثالاث مان أسائلة البحاث والاذى يانص     

 على: 

فاعلية أنشطة التفكيير المقترحية وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج الكيميياء فيى ما   

 تنمية المهارات األساسية لتحليل المعلومات الكيميائية لدى طالب الصف األول الثانوى؟

 ( النتائج المرتبطة باختبار المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها ككل :3) 

 تم التحقق من مدى صحة الفرض الثالث من فروض البحث الذى ينص على:  

بين متوسطد درجات أفراد مجموعة البحث فى التطبيقين ( 0.05عند مستوى )  يوجد فرق دال إحصائياً 

القبلى والبعدى الختبيار المهيارات األساسيية لتنظييم المعلوميات الكيميائيية وتحليلهيا ككيل، لصيالح التطبييق 

 دى البع

وذلك بحساب المتوسط الحسابد واالنحراف المعياري وقيمية )ت(، لمعرفية داللية الفيروق بيين متوسيطد  

فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار المهارات األساسية لتنظييم المعلوميات  مجموعة البحثأفراد  درجات

      ( التالى:10الكيميائية وتحليلها ككل، كما يتيح من جدول )

 (10)جدول 

 مجموعة البحث فى التطبيقين  أفراد  قيمة )ت( وداللة الفروق بين متوسطي درجات

 المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها ككل ختبارالقبلى والبعدى ال

 البيان

 عدد أفراد العينة

 التطبيق
متوسط 

 الدرجات

مجموع مربع 

االنحرافات عن 

 متوسط الفروق

 قيمة )ت(

 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 (0.05عند مستوى )

 المهارات األساسية 

لتنظاااااااايم المعلومااااااااات 

 وتحليلها

 

70 
 القبلى

11.2 

 دالة أحصائياً  59.5 845.87 

 36.1 البعدى
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 ( :10يتضح من جدول )

مما (، 0.05(، وهى أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )95.5أ  قيمة )ت( المحسوبة بلات )  

 أفراددرجات  ( بين متوسطد0.01يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية ختبار مجموعة البحث فى التطبيقين القبلى والبعدى ال

 وتحليلها، لصالح التطبيق البعدى.

فق أسلوب صهر مهارات التفكير فى تنمية المهارات األساسية ولبيا  فاعلية أنشطة التفكير المقترحة و     

)مرب  أوميجا، وقيمة (dلتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها، تم حساب كل من حجم التأثير )
2
ω) كما ،

 ( التالى:11يتيح فى  جدول )

 (11)جدول 

)( وقيمة مربع أوميجا dالتأثير)  حجم
2
ω مهارات التفكير( ألنشطة التفكير وفق أسلوب صهر 

 فى تنمية المهارات األساسية لتنظيم المعلومات الكيميائية وتحليلها ككل 

 البيان

 

قيمة  )ت( 

 المحسوبة

قيمة مربع  حجم التأثير  (dقيمة ) 

أوميجا)
2
ω) 

 الفاعلية

المهارات األساسية 

لتنظيم المعلومات 

 وتحليلها

 مرتفعة 0.96 كبير 9.8 59.5

 

 (:11يتضح من الجدول )

)مربيي  أوميجييا(، وقيميية 9.8بلاييت ) (dأ  قيميية حجييم التييأثير )    
2
ω)  (، ممييا يييدل علييى أ  0.96)بلاييت

فييى تنمييية المهييارات األساسييية  أنشييطة التفكييير المقترحيية وفييق أسييلوب صييهر مهييارات التفكييير ذات فاعلييية

 لتنظيم المعلومات وتحليلها ككل.

 لبحث ومن ثم تم قبول هذا الفرض.وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث من فروض ا    

وبالتوصل إلى هذه النتيجة، يكاون قاد تام اإلجاباة عان الساؤال الراباع مان أسائلة البحاث والاذى يانص     

 على: 

ما فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج  الكيميياء فيى   

 المعلومات الكيميائية وتحليلها ككل، لدى طالب الصف األول الثانوى؟  تنمية المهارات األساسية لتنظيم 

 ( النتائج المرتبطة بمقياس الميل نحو التفكير النشط :4)

 تم التحقق من مدى صحة الفرض الرابع من فروض البحث الذى ينص على:  

لبحث فى التطبيقين بين متوسطد درجات أفراد مجموعة ا( 0.05عند مستوى )  يوجد فرق دال إحصائياً 

 القبلى والبعدى لمقياس الميل نحو التفكير النشط، لصالح التطبيق البعدى.
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وذلك بحساب المتوسط الحسابد واالنحراف المعياري وقيمية )ت(، لمعرفية داللية الفيروق بيين متوسيطد  

نشيط ، كميا يتييح فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس الميل نحو التفكير ال مجموعة البحثأفراد  درجات

      ( التالى:12من جدول )

 (12)جدول 

 مجموعة البحث فى التطبيقين  أفراد  قيمة )ت( وداللة الفروق بين متوسطي درجات

 مقياس الميل نحو التفكير النشطالقبلى والبعدى ل

 البيان

 

 عدد أفرأد العينة
 التطبيق

متوسط 

 الدرجات

مجموع مربع 

االنحرافات عن 

 متوسط الفروق

 قيمة )ت(

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

عند مستوى 

(0.05) 

المياااااال نحااااااو  

 التعلم النشط

 

70 
 القبلى

77.9 

 دالة أحصائياً  76.7 969.23 

 112.3 البعدى

 ( :12يتضح من جدول )   

(، مما 0.05(، وهى أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )36.6أ  قيمة )ت( المحسوبة بلات )  

 أفراددرجات  ( بين متوسطد0.01على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )يدل 

 ، لصالح التطبيق البعدى.مقياس الميل نحو التفكير النشط مجموعة البحث فى التطبيقين القبلى والبعدى ل

ل نحو التفكير ولبيا  فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر مهارات التفكير فى تنمية المي   

)مرب  أوميجا، وقيمة (dالنشط ، تم حساب كل من حجم التأثير )
2
ω)( التالى:13، كما يتيح فى  جدول ) 

 (13)جدول                                   

)( وقيمة مربع أوميجا dالتاثير)  حجم
2
ωألنشطة التفكير وفق أسلوب صهر مهارات التفكير ) 

 فى تنمية الميل نحو التفكير النشط 

 البيان

 

قيمة  )ت( 

 المحسوبة

قيمة مربع  حجم التأثير  (dقيمة ) 

أوميجا)
2
ω) 

 الفاعلية

المهارات األساسية 

 لتنظيم المعلومات

 مرتفعة 0.98 كبير 13.9  76.7

 

 (:13يتضح من الجدول )

)أوميجيامربي  (، وقيمية 13.9بلات ) (dأ  قيمة حجم التأثير )    
2
ω)  (، مميا ييدل عليى أ  0.98)بلايت

أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر مهارات التفكير ذات فاعلية فى تنمية الميل نحو التفكير النشيط 

. 
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 وبذلك تتحقق صحة الفرض الرابع من فروض البحث ومن ثم تم قبول هذا الفرض.       

وبالتوصل إلى هذه النتيجة، يكون قد تم اإلجابة عن السؤال الخاامس مان أسائلة البحاث والاذى يانص     

 على: 

ما فاعلية أنشطة التفكيير المقترحية وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى محتيوى مينهج الكيميياء فيى   

 تنمية الميل نحو التفكير النشط  لدى طالب الصف األول الثانوى؟  

 البحث: تفسير نتائج

 أوالً: تفسير النتائج المرتبطة بتنظيم المعلومات وتحليلها:

فى روء النتائج السابقة يتيح فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر التفكيير فيى محتيوى      

 منهج الكيمياء فى تنمية المهارات األساسية لتنظيم المعلومات وتحليلها.

تفكيير المقترحية وفيق وفيق أسيلوب صيهر التفكير،أتاحيت للطيالب فرصية وقد يرج  ذلك إلى أ  أنشيطة ال 

للعمييل فييى بيييية صييفية منفتحيية تشييج  علييى التفكييير والبحييث عيين المعلومييات وتجميعهييا وتصيينيفها وفييق 

خصائص مشتركة، وتحديد أوجه الشبه واالختالف بينها، كما أتاحت للطالب تجمي  البيانات وترتيبهيا فيى 

تمثيل المعلوميات فيى صيور  رمويية فيى أ يكال أو مخططيات او للطالب الفرصة لتسلسل معين، وأتاحت 

كمييا أتاحييت أنشييطة معييادالت، ممييا سيياعد الطييالب علييى ممارسيية مهييارات تنظيييم المعلومييات بشييكل جيييد، 

مين خيالل تميييو العناصير بيين هيذه  التفكير التيى مارسيها الطيالب  فرصية لتحلييل المعلوميات أو البيانيات

تحديد أ كال العالقات بين هذه البيانات وأنماطها، كما أتاحت األنشطة للطالب فرصة تحليل المعلومات، و

وإبرا  ما بينها من عالقيات، ومين ثيم اسيتخدام ، وتصنيف األحدا  أو الوقائ  أو األ ياء، األخطاء العلمية

 ات.هذه العالقات فى مواقف جديد  ومختلفة، مما أدى إلى تنمية مهارات تحليل المعلوم

ورهم ندر  الدراسات التى تناولت العالقة بيين أنشيطة التفكيير المصيممة وفيق  أسيلوب صيهر مهيارات     

التفكييير وتنمييية مهييارات تنظيييم المعلومييات وتحليلهييا، فييه  هييذه النتيجيية تتفييق ميي  نتييائج بعييض الدراسييات 

مييد را ييد ، ودراسيية را ييد مح Ibler(2006، ودراسيية )Brothertone &Peter (2006) كدراسيية 

،  Tok& Mueseyens(2012)(، ودراسية 2010(، ودراسة سمية المحتسب ورجاء سويدا  )2009)

(، ودراسة حنا  عبيده 2017(، ودراسة  يماء سليم )2012ودراسة محمد الموسوى وعدى عبد الجليل )

ر، كمهيارات (، والتى تناولت فاعلية األنشيطة العلميية فيى تنميية أنيوا  مختلفية مين مهيارات التفكيي2019)

التفكير العلمى والناقد واالبتكارى بوجه عام، إال أ  البحث الحالى ركو عليى أنشيطة التفكيير وفيق أسيلوب 

صهر مهارات التفكير فيى محتيوى مينهج الكيميياء لتنميية المهيارات األساسيية لتنظييم المعلوميات وتحليلهيا 

 بصفة خاصة.

( التييى توصييلت إلييى تنمييية 2005فيية صييالح السييميرى )لطيكمييا اتفقييت هييذه النتيجيية ميي  نتييائج دراسيية      

مهارات تنظييم المعلوميات ، وإ  اختلفيت مي  البحيث الحيالى فيى أنهيا اسيتخدمت  أنميوذ  مقتيرح لتيدريس 

التفكير لطالبات كلية التربية جامعة الملك سعود بمدينة الرياض مين خيالل محتيوى مقيرر المنياهج وطيرق 

تنمية ( التى توصلت إلى 2019أحمد عليوى الجيورى )تيجة م  نتائج دراسة كما اتفقت أيياً هذه النالتدريس.

التييدريس مهييارات تحليييل ومعالجيية المعلومييات الفيويائييية ، وإ  اختلفييت ميي  البحييث الحييالى فييى أنهييا اسييتخدمت 

 لدى طالب الصف الثالث المتوسط بدولة اكمارات.(  KWHLAQباستراتيجية )
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 المرتبطة بالميل نحو التفكير النشط :ثانياً: تفسير النتائج 

فى روء النتائج السابقة يتيح فاعلية أنشطة التفكير المقترحة وفق أسلوب صهر التفكيير فيى محتيوى      

 منهج الكيمياء فى تنمية الميل نحو التفكير النشط.

أتاحيت للطيالب  وقد يرج  ذلك إلى أ  أنشطة التفكير المقترحة وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير،      

بيية تعليمية مناسبة  جعت على التفكير وأثارت دافعيتهم للبحيث العلميى فيى جيو يتسيم بالنشياط والحيويية، 

كما أتاحت أنشطة التفكير للطالب ممارسة عمليات البحث واالستقصاء عين المعرفية، ومحاولية استكشياف 

يهم والرهبيية فييى معرفيية المويييد ميين المعلومييات والوصييول إليهييا، ممييا أثييار اهتمييام وحييب االسييتطال  لييد

المعلوميات، كمييا سيياعد التفاعييل المسييتمر بييين المعلييم والطييالب ، وتشييجيعهم علييى جمييي  المعلومييات حييول 

محاور األنشطة على  ياد  رهبة الطالب فى المعرفة العلمية  باكرافة إلى مناسبة األنشطة المتيمنة فى 

روعيى عنيد إعيداد هيذه األنشيطة الخصيائص النفسيية والعقليية  الوحد  لقدرات التالميذ واستعداداتهم، حيث

للطالب، مما ساعد على   عور الطالب بالررا واالرتياح عما يؤديه من أعمال أثناء تعلمه، وبذل الموييد 

من الجهد فى البحث عن المعلومات المرتبطة بانشطة التفكير المكلف بها،  كما ساعدت هذه األنشطة عليى 

التعليمييية التييى تستشييير التفكييير لييدى الطييالب وتحفييوهم علييى التفاعييل االجتميياعد والعمييل تهيييية المواقييف 

 مما أدى إلى تنمية ميولهم نحو التفكير النشط.التعاوند، 

ورهييم نييدر  الدراسييات التييى تناولييت العالقيية بييين أنشييطة التفكييير وفييق أسييلوب صييهر مهييارات التفكييير     

،  Rule (2015  هيذه النتيجية تتفيق مي  بعيض الدراسيات كدراسية )وتنميية المييل نحيو اليتعلم النشيط ، فيه

( ودراسية 2017(، ودراسية  ييماء سيليم )2017، ودراسة حمدا  اسيماعيل )Kessel (2010)ودراسة 

(، والتى تناولت فاعلية األنشطة العلمية فى تنمية القيم والميول العلمية والمهنية بوجه 2018سحر يوسف )

الحالى ركو على أنشطة التفكير وفق أسلوب صهر مهارات التفكير فيى محتيوى مينهج عام، إال أ   البحث 

 الكيمياء لتنمية الميل نحو التفكير النشط بصفة خاصة.

 توصيات البحث:

 فى  وء ما توصلت إليه البحث من نتائج يوصى الباحث بما يلى:                

نشطة تفكير وفق أسلوب صهر التفكير، بما يتناسب تيمين محتوى مناهج العلوم فى التعليم الثانوى أل .1

 م  قدرات واستعدادات الطالب ومعدالت تعلمهم.

تيييمين الحقائييب التدريبييية لترقييية المعلمييين علييى بييرامج تدريبييية علييى كيفييية صييهر مهييارات التفكييير  .2

أنيوا  مختلفية مين المختلفة فى محتيوى منياهج العليوم، وكيفيية تنفييذها فيى اليدروس اليوميية، بهيدف تنميية 

 مهارات التفكير لدى الطالب.

تطيوير مقييررات اكعييداد التربييوي لمعلمييد كليييات التربيية بحيييث تشييتمل علييى أسيياليب تصييميم أنشييطة  .3

تفكييير وفييق أسييلوب صييهر مهييارات التفكييير وكيفييية اسييتخدامها فييى  تنمييية  المهييارات األساسييية لتنظيييم 

 كير المختلفة.المعلومات وتحليلها  وهيرها من مهارات التف

ررور  تركيو موجهين ومشرفى مجاالت العلوم على استخدام المعلمين ألنشيطة تفكيير وفيق أسيلوب  .4

 صهر مهارات التفكير فى محتوى مناهج العلوم فى المرحلة الثانوية.
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 مقترحات البحث:

 فى  وء نتائج البحث يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:               

اعلية استخدام  أنشطة تفكيير وفيق أسيلوب صيهر مهيارات التفكيير فيى تنميية أنيوا  أخيرى مين . دراسة ف1

 التفكير، كالتفكير التوليدي واالبتكارى والناقد وهيرها.  

. دراسة فاعلية أنشطة  تفكير إثرائية وفق أسلوب صهر مهارات التفكير فى تنمية مهارات التفكيير العلييا 2

 ديمياً.لدى الطالب المتفوقين أكا

. دراسة فاعليية أنشيطة التفكيير وفيق أسيلوب صيهر التفكيير فيى تنميية المفياهيم العلميية ليدى الطيالب فيى 3

 المراحل التعليمية المختلفة.

أنشطة تفكير وفق أسلوب صهر مهارات التفكيير إجراء دراسات حول بقاء فاعلية التعلم نتيجة استخدام . 4

  مجاالت العلوم المختلفة.

مقارنة لألنشطة المختلفة  فى تنمية التفكير فى تنمية بعض الجوانب الوجدانية األخرى كالدافعية . دراسة 5

 نحو التفكير النشط واالتجاه نحو البحث العلمى.

 المراجع:

 ، القاهر  ، الروابط العالمية للنشر والتو ي .4( : تعليم الفكير، ط2009ابراهيم مسملم الحارثى ) .1

فيى تنميية مهيارات تحلييل  (KWHLAQ(: فاعليية التيدريس باسيتخدام )2019أحمد عليوى الجييورى ) .2

ومعالجيية المعلومييات الفيويائييية لييدى طييالب الصييف الثالييث المتوسييط ، مجليية الفنييو  واألداب وعلييوم األنسييانيات 

 .167-138(، ديسمبر، 46)1واالجتما ، كلية اكمارات للعلوم التربوية، 

التفكيير ونظرياتيه، دلييل للتيدريس واليتعلم والبحيث، عميا ،  (: أطر2008جابر عبد الحميد جابر) .3

 دار المسير  للنشر والتو ي .

، القاهر ، 6ط، (: تدريس مهارات التفكير) م  ميات األمثلة التطبيقية(2015جودت أحمد سعاد  ) .4

 دار الشروق للنشر والتو ي .

المعرفيية وفيوق المعرفيية، الجمعيية (: التربية العلمية لتعلييم مهيارات التفكيير 2005حسام ما   ) .5

المؤتمر العلمى التاس  )معوقات التربيية العلميية فيى اليوطن العربيى(، القياهر ،  ، المصرية للتربية العلمية

   15-75. 

، عميا ، 3ط ،رؤية تعليمية فى تنمية العقول المفكر  -(: تعليم التفكير2008حسن حسين  يتو  ) .6

 دار الشروق للنشر.

(: فاعليية أنشيطة فاعليةائيية فيى الكيميياء قائمية عليى ميدخل العليوم 2017)يلاسيماعحمدا  محمد  .7

( فى تنمية اليوعى بيالمهن العلميية  والمييول العلميية لطيالب STEMوالتكنولوجيا الهندسية والرياريات )
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ية للتربية المرحلة الثانوية ذو استراتيجيات التعلم العميق والسطحى، مجلة التربية العلمية، الجمعية المصر

 .56 -1(، فبراير، 2) 20العلمية، 

(: أنشطة قائمة على مدخل العلوم والتكنولوجييا الهندسيية والريارييات 2019حنا  محمود عبده ) .8

(STEM ،لتنمية مهارات التفكير االبتكارى وتحصيل العلوم لدى التالميذ المكفيوفين بالمرحلية اكبتدائيية )

 50-1، مايو، 5( 22لمصرية للتربية العلمية، )مجلة التربية العلمية، الجمعية ا

(: فاعلييية نمييوذ  التفكييير النشييط فييى التحصيييل 2018دميييرى عبييد الحسييين، مييير عبييد الجييابر ) .9

والييذكاء البصييرى لييدى طلبيية كلييية التربييية، مجليية الفنييو  واألداب وعلييوم األنسييانيات واالجتمييا ، كلييية 

 .437-417(، ديسمبر، 32) 1اكمارات للعلوم التربوية، 

(:إسييتراتيجية تدريسييية مقترحيية لتنمييية مهييارات التفكييير المعاصيير فييى 2009را ييد محمييد را ييد ) .10

العلوم لدى طالب المرحلة اكعدادية، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، المؤتمر العلمى الحيادى 

ة، جامعية عيين  يمس، (، دار الييياف1) 3تطوير المناهج الدراسية بين األصالة والمعاصير،  -والعشرو 

 .763 -705، يوليو،  29 -28

(: التفكييير وأنماطييه ، دار الكتييب العلمييية، 2018رعييد مهييدى ر وقييى ، واسييتبرق مجيييد لطيييف ) .11

 لبنا ، بيروت.

 الرياض، مكتبة جرير.، تعليم التفكير (:2016روبرت جيه، لويو سيبر ) .12

لتنمية الممارسات العلمية  NGSSللجيل القادم ( : أنشطة قائمة على معايير العلوم 2018سحر محمد يوسف )  .13

والهندسيية والتفكييير الناقيد والميييول العلميية فييى العليوم لييدى طالبيات المرحليية اكبتدائيية بالسييعودية، مجلية التربييية العلمييية، 

 108 -59(، 10) 21الجمعية المصرية للتربية العلمية، 

 عما  ، دار الثقافة للنشر والتو ي . ،(:  تعليم التفكير ومهاراته 2013سعيد عبد العويو )  .14

لتعلييم التفكيير فيى  CORT(: فاعليية دميج ثيال  أجيواء مين برنيامج 2010سمية المحتسب، رجياء سيويدا  ) .15

علميية، والقيدر  عليى اتخياذ محتوى كتب العلوم لتعليم التفكير فيى محتيوى كتيب العليوم فيى التحصييل وتنميية المهيارات ال

 .167-122( ، 8) 24القرار لدى طالبات الصف الساب  األساسى، مجلة جامعة النجاح للعلوم اكنسانية، فلسطين، 

( وفيق الصيفوف المقلوبية فيى العليوم STEM(: اسيتخدام أنشيطة )2017) يماء عبد السالم سليم  .16

مييذ المرحلية اكعداديية، مجلية التربيية العلميية، الجمعيية لتنمية مهارات التفكير األساسية والقيم العلمية لتال

 .160-127( ، أكتوبر، 10)20المصرية للتربية العلمية، 

،  عميا ، دار المسييير  6النظريية والتطبيييق ، ط  -( : تعليييم التفكيير2017صيالح أبوجيادو ، محمييد بكير نوفيل ) .17

 للنشر والتو ي  والطباعة.

العالمية المعاصر  فى مناهج العلوم وتدريسه، عما ، دار الشروق للنشير  ( : االتجاهات2008عايش  يتو  )  .18

 والتو ي .

( : الميول العلمية وعالقتهيا بمتاييرات الصيف التعليميى والجينس والتحصييل فيى العليوم 2014عايش  يتو  ) .19

 .433 -389(، 113)29لطلبة المرحلة األساسية فى األرد ، المجلة التربوية، الكويت، 
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(: برنامج مقترح فى العليوم فيى ريوء اليتعلم التقيدمى وفاعلييةه فيى تنميية مهيارات 2017محمد حلمى )عائشة  .20

( 9)18التفكير األساسية لدى تالميذ المرحلة اكبتدائية، مجلة البحث العلمى فى التربية، كلية البنات، جامعة عين  يمس،  

 ،451- 474. 

(: التفكير نماذ  نظرية وتطبيقات عملية، 2019عدنا  يوسف، عبد الناصر دياب، موفق بشار  ) .21

 األرد ، دار المسير  للنشر والتو ي .

(:فاعلية تعليم بعض مهارات التفكير لبرنامج كورت بطريقتى )الدمج 2009عوت عبد الرؤوف ) .22

مى مقابل الفصل( فى ماد  األحياء على التفكير الناقد وإدراك العالقات بين المفياهيم ومفهيوم اليذات األكيادي

الحيادى  العلميى لدى طالب الصف األول الثيانوى، الجمعيية المصيرية للمنياهج وطيرق التيدريس، الميؤتمر

( ، دار الييافة، جامعية عيين  يمس، 1) 3تطوير المناهج الدراسية بين األصالة والمعاصر،  -والعشرو 

 .1025 -980، يوليو،  29 -28

مج التربييية العلمييية، الجمعييية المصييرية (: تعليييم التفكييير فييى بييرا2007عفييت مصييطفى الطنيياوى ) .23

 -، فاييد31/7 -29/7التربيية العلميية إليى أيين، القياهر ،  -للتربية العلمية، المؤتمر العلميى الحيادى العا ير

 .251-233اكسماعيلية،     

، عميا ، دار الفكير 9ط ،مفياهيم وتطبيقيات –(: تعليم التفكيير 2016فتحى عبد الرحمن جروا  )  .24

 نشر والتو ي .للطباعة وال

( : أسيس تخطييط المنياهج وبنياء سيلوك االنسيا  فيد التعلييم النظيامد  2005فؤاد سليما  قيالد  )  .25

 وتعليم الكبار، اكسكندرية : مكتبة بستا  المعرفة.

( : فاعلية أنموذ  مقترح لتدريس التفكير فى تنميية مهيارات تنظييم 2005لطيفة صالح السميرى ) .26

ية التربية جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، مجلة العلوم التربويية والدراسيات المعلومات لدى طالبات كل

 .87 -41(، 1) 18اكسالمية، جامعة الملك سعود، 

اسييتراتيجيات مسييتقبلية  -اتجاهييات حديثيية فييى تعليييم التفكييير (:2007مجييدى عبييد الكييريم حبيييب ) .27

 ، القاهر ، دار الفكر العربى.2لأللفية الجديد ، ط

 ، القاهر ، دار الفكر العربى. استراتيجيات تعليم التفكير (:2012د الكريم حبيب )مجدى عب .28

( : فاعلية دمج مهارات التفكير ريمن المحتيوى 2012محمد حبيب الموسوى، عدى عبد الجليل ) .29

المعرفييى فييى تحصيييل ميياد  الكيمييياء والتفكييير العلمييى، مجليية العلييوم التربوييية، الجمعييية العراقييية للعلييوم 

 .363 -335(، 87) 1بوية، التر

مجلية  ،(:التربيية العلميية رؤى المسيتقبل فيى ريوء الماريى والحارير2006محمد صابر سيليم ) .30

 .130-100( ، 4)1، التربية العلمية، الجمعية المصرية للتربية العلمية

(: أسياليب التفكيير والدافعيية العقليية ليدى طلبية كليية التربيية بجامعية 2016محمد على العسيرى ) .31
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Abstract  

This Research aimed to identify the effectiveness Proposed Thinking Activities 

based on Fusion thinking skills approach in the Chemistry Curriculum Content 

in developing Organizing and Analyzing Chemical information and the 

tendency towards active thinking for first secondary students. To achieve that, 

Thinking Activities based on Fusion thinking skills approach in the Curriculum 

content of Chemistry were prepared,The sample of the Research consisted of 

group of first secondary student studied Thinking Activities based on Fusion 

thinking skills approach in the Curriculum content of Chemistry, then the results 

of the group research were compared through the data that was obtained from 

the application Organizing and Analyzing Chemical information test and the 

tendency towards active thinking scale in the pre- and the post applications. 

The results of the Research were as follows: 

1- There are statistically significant differences at level (0.05), between the 

average of the degrees of individuals research group in the pre- and the post 

applications, for Organizing and Analyzing Chemical information test as a 

whole, in favor of the the post application.  

 

2- There are statistically significant differences at level (0.05), between the 

average of the degrees of individuals research group in the pre- and the post 

applications, for the tendency towards active thinking scale, in favor of the the 

post application. 

 

Keywords: Fusion thinking skills, organizing ,analyzing, information, active 

thinking 


