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استخذام منىرج "ويرتوك" البنائي يف تنويت املفاهين 
 تاملنطقيت والتفكري املنطقي لذي طالب املرحلت الثانىي

 

 متهيذ:

يعد العصر احلارل عصرًا للثورة ادلعلوماتية الفائقة والتقدم التكنولوجي ادلذىل، ويتميز ىذا العصر       
خاصة التعليمية، ما من التحديات على سلتلف األنظمة بالتغَت السريع ُب شىت اجملاالت، ويفرض العديد 

 زلاولة لفم  معييات احلارر والتكيف معما، ومن يستلزم التعامل مع ىذا التغَت السريع  بفاعلية ووعي، ُب
متعلمُت لديم  القدرة على التفكَت ادلنيقي  يتيلب َتالتحديات ادلستقبلية، فذلك التغ ٍب التميؤ دلواجمة

ليمتلكوا القدرة على استيعاب التغَتات ادلعلوماتية والتكنولوجية اذلائلة ويساعلوا ُب بناء وحدة  ؛واخلالق
 اظ على مكتسباتو.الوطن واحلف

 َب ظلط جديد من التعلي ، تعلي  من أجل تنمية التفكَت، تعلي  ػلقق للمتعل  وعليو ينبغي التفكَت
 ادلعييات وادلمارات الىت ػلتاجما ليكون قادرا على استخدام عمليات التفكَت َب توظيف ادلفاىي  حلل

مبتكرة  ادلعرفة وتسخَتىا للوصول إذل حلول ادلشكالت الىت تتحداه والعقبات الىت تقف َب طريقو، وتوظيف
  .ومنيقية خلدمة البيئة من حولو

كمدف تربوي ليس مسئولية رلال دراسي معُت أو رلموعة من ادلواد دون غَتىا، وتنمية التفكَت 
لذا ينبغي أن تنتقل طرق التدريس بادلتعل  من  ؛ولكنو مسئولية مشًتكة وموزعة بُت مجيع  ادلواد الدراسية

اليت تعتمد على توليد ادلعلومات  التفكَتإذل ثقافة افة الذاكرة اليت تعتمد على احلفظ  والتذكر للمعلومات ثق
ادلبٍت على الفم  العميق ذي ادلعٌت الذي ؽلكن ادلتعل  من توظيفما ُب  ادلواقف ادلختلفة حلل ما يواجمو من 

 مشكالت.

(Nayak, A., & Rao, V., 2004, 215,216) 

لديو الدافعية  رتتوافحياتو ينبغي أن داد ادلتعل  الذي يتخذ من التفكَت ظليًا إعتياديًا ُب وآلية إع
 ت من مصدروليسحيث أهنا تأٌب من داخل ادلتعل   ؛لإلصلاز، فالدافعية لإلصلاز ذلا دورىا ُب  تنمية التفكَت

م وادلتعة والتحدى والررا عن خارجى، فالذى يدعو ادلتعل  للتفكَت أن يشعر بأنو مدفوع عن طريق األىتما
عن طريق الضغوط اخلارجية، وكذلك فإن االستقاللية ُب احلك   والرغبة ُب خوض  العمل بنفسو وليس
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داء ادلمام واليت سبثل مجيعما  بعض خصائص الدافعية لإلصلاز  لدى ادلتعل   تعد أادلخاطر وادلعرفة وادلثابرة ُب 
  (Papilla, D., 2003, 237)للمتعل  ادلفكر.  ُب الوقت نفسو من  اخلصائص ادلميزة

وتعد النظرية البنائية من النظريات اليت ورعت األسس لبعض اليرق واالسًتاتيجيات ادلستخدمة ُب 
  عملية إكتساهبا؛ حيث تشَت إذل أن التعلعملية التعلي  والتعل ، فقد إىتمت بنمط بناء ادلعرفة وخيوات 

عادة بناء ادلتعل  دلعرفتو من خالل عملية تفاوض إجتماعي مع اآلخرين بنائية مستمرة ونشية تتضمن إ
م، 2003إلحداث تكيفات تتواءم مع الضغوط ادلعرفية ادلمارسة على خربتو. )أمحد جابر أمحد السيد، 

258) 

من خالل نظريتو عن  (Vygotsky)ومن ادلساعلُت ُب بلورة معادل الفلسفة البنائية "فيجوتسكي" 
من خالل نظريتو عن التمثيالت ادلعرفية و"أوزوبل" من خالل  (Bruner)تماعي، و"برونر" النمو اإلج

من خالل ماقدمو عن البنائية اإلنسانية. )عبدالرمحن  (Novak)نظريتو عن التعل  ذي ادلعٌت، و"نوفاك" 
 (118م، 2006السعدين، ثناء السيد، 

 لماثؽلُت، األول البنائية ادلعرفية و ىُت أساسنظري للتعل  ُب روء إذباوالبنائية ذلا إطار فلسفي و 
"بياجيو" والذي ركز على النشاط البنائي للمتعل  ُب زلاولة منو لفم  العادل، فالتعل  ػلدث عندما ؼلتلف 
الواقع وتوقعات ادلتعل  حبيث يكون لزامًا عليو مواجمة ىذا التعارض والتغلب عليو، والثاين البنائية الثقافية 

من خالل التفاعل بُت  أول ما ػلدث وؽلثلما "فيجوتسكي" الذي يرى أن التعل  ػلدث اإلجتماعية
ادلتعلمُت، وأن كل وظيفة من وظائف النمو الثقاُب للمتعل  تت  على مستويُت، األول ادلستوى اإلجتماعي ُب 

ال زيتون، ظل التعاون بُت ادلتعلمُت، والثاين ادلستوى الفردي داخل عقل ادلتعل . )حسن زيتون، كم
 (62 -59م، 2003

وأصحاب البنائية اإلجتماعية يركزون على ما وراء البيئة اإلجتماعية دلوقف التعل  فيما ييلق عليو 
بسياق التأثَتات الثقافية واإلجتماعية، وما يتضمنو من عادات، وتقاليد، ولغة، حيث يرون أن العقل كائن 

ذىن ادلتعل ، لتسميل التفاعل اإلجتماعي والثقاُب. )كمال  بولوجي يبٍت نظامًا يتواجد بصورة متساوية ُب
 (216، م2004زيتون، 

وتتعدد االسًتاتيجيات والنماذج التدريسية اليت تستخدم أفكار البنائية اإلجتماعية ُب التدريس ويعد 
 أحد النماذج اليت تعكس رؤية "فيجوتسكي" (generative learning model)ظلوذج "ويًتوك" البنائي 

وىو ظلوذج بنائي مبٍت على  (Osborn & Wittrock) ُب التدريس وقد ورع بواسية "أوزبورن وويًتوك"
فرض أن ادلتعل  يأٌب إذل الفصل ولديو معرفو سابقة )ادلفاىي  اليومية( واليت ردبا تتناسب أو ال تتناسب مع 
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لتوليد العالقات واإلرتباطات بُت  ادلفاىي  العلمية اجلديدة، لذا على ادلعل  أن يعيي الفرصة للمتعلمُت
 ,Delena, N,. & Roger)ادلعلومات اجلديدة. وادلعلومات ادلخزنة ُب الذاكرة لبناء ادلعٍت اجلديد بنجاح. 

T., 1994, 98) 

  التوليدي يتمثل ُب أن العقل ليس مستقباًل سلبيًا للمعلومات، ولكنو يبٍت بنشاط وجوىر التعل
 (Furey, D., 2002, 156)االستنتاجات من خالل التفسَتات.  تفسَتاتو ذلا ويتوصل إذل

ونظرًا لإلىتمام بتنمية ادلفاىي  وأظلاط التفكَت لدى ادلتعلمُت؛ فقد أوصت العديد من الدراسات 
لتدريس ادلقررات وادلوروعات الدراسية وتؤكد على النواحي  ةحديثعلى ررورة البحث عن اسًتاتيجيات 

وعدم اإلقتصار على النواحي ادلعرفية فقط عند تناول ادلفاىي  وأظلاط التفكَت ادلختلفة؛ الوجدانية والسلوكية 
( اليت استمدفت التعرف على فعالية استخدام ظلوذج 2006ومن ىذه الدراسات: دراسة كامل احلصري )

أثر التعل  وأشارت  الكوارث البيئية على تنمية التفكَت الناقد وبقاء وحدةالبنائي اإلجتماعي ُب تدريس التعل  
نتائج الدراسة إذل فعالية النموذج ُب تنمية التفكَت الناقد واإلذباه ضلو احملتوى الدراسي، ودراسة "لينتَت" 

(Linter, T., 2006)   اليت أكدت على أعلية مدخل األحداث اجلارية ُب التدريس على تنمية الوعي
اليت استمدفت  (2007)ادلتعلمُت، ودراسة نوال فممي  بالكوارث اليت تواجو اجملتمع الدورل والقومي لدى

التعرف على أثر استخدام ظلوذج باييب البنائي ُب تنمية الوعي بادلخاطر البيئية لدى اليالب، وأشارت 
 نتائجما إذل فاعلية النموذج ُب تنمية الوعي لدى اليالب.

ُب تدريس ادلفاىي  وأظلاط التفكَت  ئيةناالباستخدام االسًتاتيجيات والنماذج  ليةفاعشلا سبق يتضح 
لدى ادلتعلمُت، كما أن ىناك ررورة لإلىتمام بتنمية ادلفاىي  ادلنيقية والتفكَت ادلنيقي لدى طالب ادلرحلة 
الثانوية وتزويدى  بادلعارف وادلمارات اليت تفيدى  ُب التصرف السلي  ُب ادلواقف احلياتية، ومن ىنا تبدو 

اليت استمدفت تنمية ادلفاىي  ادلنيقية والتفكَت ادلنيقي لدى طالب ادلرحلة الثانوية من  أعلية الدراسة احلالية
 خالل استخدام أحد ظلاذج البنائية اإلجتماعية وىو ظلوذج "ويًتوك" البنائي.

 :اإلحساس باملشكلت
دلعلمُت أكدت نتائج العديد من ادلؤسبرات والندوات والدراسات السابقة على ررورة وأعلية تدريب ا 

على اسًتاتيجيات التدريس احلديثة واليت تسم  ُب تنمية أظلاط التفكَت لدى ادلتعلمُت، ودبا يسم  ُب ربقيق 
األىداف التعليمية، كما إىتمت العديد من اذليئات الدولية بتيوير تدريب ادلعلمُت ُب روء اإلذباىات 

 قبل اإلطلراط ُب ممنة التدريس ال يعد كافياً، كما احلارل ؛ نظرًا ألن اإلعداد والتدريباحلديثة ليرق التدريس
 أن ىناك عالقة موجبة بُت تدريب ادلعل  والقدرة على تنمية التفكَت لدى متعلميو.
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هبدف التعرف على أساليب التدريس الفعلية ُب  1وشلا يدع  ذلك ماقامت بو الباحثة من زيارات ميدانية 
حظة األداء التدريسي إتضح ظليية التدريس التقليدي والذي يوصف مادة ادلنيق بادلرحلة الثانوية، ودبال

بكتابة ادلعل  لبعض ادلفاىي  على السبورة وشرحة وتوريحو ذلا، مع غياب شبو تام دلشاركة اليالب، كما 
إتضح رعف اخلربة لدى ادلعلمُت باسًتاتيجيات التدريس احلديثة اليت تعتمد على ادلتعل ؛ نظراً لعدم معرفتم  

ا ا، كما لوحظ اإلقتصار على مستويات التحصيل الدنيا لدى ادلتعلمُت على حد سواء، واإلىتمام بالقضايهب
ادلدرسة، وال ترتبط بالواقع العملي؛ دبا ال يتفق مع مفموم اسًتاتيجيات  نياقوادلشكالت اليت ال زبرج عن 

مستوى احلفظ واالستظمار للمعلومات، التدريس احلديثة، وعليو ػلصر ادلعل  نفسو ُب أدىن ادلستويات وىو 
 وعدم اإلىتمام دبستويات التفكَت العليا للمتعلمُت.

على عينة من اليالب يتضمن بعض ادلستويات العليا ُب  2كما قامت الباحثة بتيبيق إختبار 
َت إذل رعف التفكَت وادلرتبط دبادة ادلنيق، والذي تبُت من نتائجو تدن اجلانب ادلعرُب ذلذه ادلفاىي  شلا يش

 العمق ادلعرُب وقلة شلارسة األنشية اليت تربط تلك ادلفاىي  بالقضايا احلياتية. 

كذلك أجرت الباحثة مقابالت غَت مقننة مع عينة من ادلعلمُت ىدفت لسؤاذل  عن مدى معرفتم   
استجاباهت  باسًتاتيجيات التدريس اليت هتدف لتنمية جوانب التفكَت ادلختلفة لدى اليالب، وقد أمجعت 

 على قصور وارح من الناحيتُت ادلعرفية واألدائية ذلذا األمر؛ نظراً لعدم تدريبم  عليما.

وادلناىج الدراسية بصفة عامة ميالبة بأن تتحمل دورىا ومسئوليتما أكثر من أي وقت مضى ُب  
ب ادلرحلة الثانوية، وعلى تنمية الوعي ُب تنمية ادلفاىي  ادلنيقية والتفكَت ادلنيقي لدى اليالب وخاصة طال

الرغ  من ذلك فإن األساليب ادلتبعة ُب تعلي  ادلواد الدراسية ُب مراحل التعلي  العام تركز على تلقُت ادلتعلمُت 
ادلعلومات واحلقائق وادلفاىي  دون النظر إذل اجلوانب األخرى ادلمارية والوجدانية واليت ثبت قصورىا الوارح 

 ( 42م، 1990ه أو سلوك. )أمحد اللقاين وآخرون، ُب تكوين مفموم أو إذبا

وُب روء ماتقدم يتضح قصور اليرق واألساليب ادلستخدمة ُب تدريس ادلواد الدراسية عن تنمية  
ما أكدتو نتائج بعض البحوث والدراسات  وىذا التحصيل وممارات التفكَت لدى طالب ادلرحلة الثانوية

اليت تناولت ظلوذج "ويًتوك"البنائي ُب رلال تدريس مادة ادلنيق ادلقررة على طالب السابقة، وندرة الدراسات 
 ادلرحلة الثانوية.

                                                           

 امت الباحثة ببعض الزيارات ادليدانية لعدد من ادلدارس الثانوية بإدارة بنما التعليمية.( ق (1
 ( طالبة ُب مادة ادلنيق دبدرسة أم ادلؤمنُت الثانوية.32قامت الباحثة بتيبيق االختبار على عينة عددىا ) (2) 
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 :هشكلتالذراست
رباول الدراسة احلالية توظيف ظلوذج التدريس التوليدي دبحتوى مادة ادلنيق لدى عينة الدراسة  

ريس السائدة، اليت تقتصر على عرض ادلعل  احلالية للتعرف على دوره ُب معاجلة أوجو القصور ُب طريقة التد
للحقائق وادلفاىي  ادلتضمنة دبحتوى الدرس وتكرارىا عند توافر وقت باحلصة، وُب روء ما تقدم سبت صياغة 

 مشكلة الدراسة ُب األسئلة التالية:

 : ما أسس ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب التدريس؟1س

 ادلرحلة الثانوية وفق خيوات ظلوذج "ويًتوك" البنائي؟ : ما صورة وحدة ادلنيق ادلقررة على طالب2س

: ما فاعلية وحدة ادلنيق ادلعدة وفق خيوات ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تنمية بعض ممارات التفكَت 3س
 ادلنيقي لدى طالب ادلرحلة الثانوية؟

بعض ادلفاىي  ادلنيقية : ما فاعلية وحدة ادلنيق ادلعدة وفق خيوات ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تنمية 4س
 ادلقررة على طالب ادلرحلة الثانوية؟

: ما العالقة اإلرتباطية بُت ادلفاىي  ادلنيقية وممارات التفكَت ادلنيقي لدى اجملموعة التجريبية ُب القياس 5س
 البعدي على أدواهتا؟

 :حذود الذراست
 قتصرت حدود الدراسة الحالية على:ا 

 ر طالب ادلرحلة الثانوية العامة ُب مادة ادلنيق.بعض ادلفاىي  ادلتضمنة دبقر  -1

 عينة من طالب ادلرحلة الثانوية دبدرسة بنما الثانوية بنات، مدرسة الشيماء الثانوية بنات. -2

 حدود تدريب عينة الدراسة على خيوات ظلوذج "ويًتوك" البنائي قبل البدء ُب التدريس. -3

ادلرحلة الثانوية من خالل التدريس ذل  بنموذج  تنمية بعض ادلفاىي  ادلنيقية لدى عينة من طالب -4
 "ويًتوك" البنائي.

االستدالل  –التحك  بادلتغَتات  –تنمية بعض ممارات التفكَت ادلنيقي )االستدالل التناسيب  -5
االستدالل التوافقي( لدى عينة من طالب ادلرحلة الثانوية من خالل التدريس ذل   –الًتابيي 

 .بنموذج "ويًتوك" البنائي
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 :حتذيذ هصطلحاث الذراست
 (Generative learning model) نموذج"ويتروك"البنائي: -1

"ويًتوك" البنائي ُب الدراسة احلالية بأنو: "ظلوذج بنائي يعكس رؤية "فيجوتسكي" ُب  وذجمبنيقصد  
لبعض وبينم  التدريس ويؤكد على نشاط ادلتعل  أثناء عملية التعل  واحلوار وادلناقشة بُت اليالب بعضم  ا

وبُت ادلعل  من خالل العمل ُب رلموعات صغَتة هبدف توليد العالقات بُت ادلعلومات السابقة وادلعلومات 
اجلديدة ادلقدمة ُب دروس ادلنيق؛ حىت يتحقق بناء معرُب جديد ذو معٌت قائ  على الفم  ويتكون من 

 ق(.التيبي -التحدي -الًتكيز -أربعة أطوار تعليمية ىي: )التمميد

 :مهارات التفكير المنطقي -2

اليت تواجمو وخاصة غَت ادلألوفة منما ُب حالة  للمشكالت قدرة اليالب على توليد احللول واإلجابات
( وتوصف ممارات التفكَت ادلنيقي إجرائياً 16م، 2007جاىزية احلل ذلا. )محدي مرسي، إيماب السيد، 
الب كممام واليت دل يتعرض ذلا من قبل، وغالباً يت  ذلك بأهنا التوصل إذل حلول للمشكالت ادلكلف هبا الي

من خالل دمج ادلعييات ادلتوفرة لديو ببنيتو ادلعرفية وذلك للتوصل ذلذا احلل وتتمثل ممارات التفكَت ادلنيقي 
االستدالل  –االستدالل الًتابيي  –التحك  بادلتغَتات  –بالدراسة احلالية ُب ممارات )االستدالل التناسيب 

 التوافقي(.

  :خطوات الدراسو وإجراءاتها -3

 رباول الدراسة احلالية اإلجابة عن تساؤالهتا من خالل خيواهتا اإلجرائية التالية:  

مراجعة البحوث والدراسات السابقة واألدبيات اليت تناولت ظلوذج "ويًتوك" البنائي، وتنمية ادلفاىي    -أوال
ما أسس ظلوذج ر النظري وذلك لإلجابة عن السؤال األول: وممارات التفكَت ادلنيقي من خالل اإلطا

 "ويًتوك" البنائي ُب التدريس؟.
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إجراءات الدراسة وذلك إعداد الوحدة ادلعدة وفقا خليوات ظلوذج "ويًتوك" البنائي من خالل   -ثانياً 
فق خيوات ظلوذج السؤال الثاين: ما صورة وحدة ادلنيق ادلقررة على طالب ادلرحلة الثانوية و  عنلإلجابة 

 "ويًتوك" البنائي؟، ٍب ربط الوحدة ادلعدة وفقاً خليوات ظلوذج "ويًتوك" البنائي.

 ربديد مدى فاعلية الوحدة ادلعدة وفقاً خليوات ظلوذج "ويًتوك" البنائي وذلك من خالل: -ثالثاً 

، وعررمما الدراسة واليت تشمل إختبار ربصيلي، إختبار ممارات التفكَت ادلنيقي اتأدو إعداد  -
 على رلموعة من احملكمُت لبيان مدى صالحيتمما، وتعديلمما ُب روء آرائم .

من طالب ادلرحلة الثانوية دبدرسة بنما الثانوية بنات، مدرسة الشيماء الثانوية بنات  عينةالإختيار  -
 التابعة إلدارة بنما التعليمية دبحافظة القليوبية.

 مارات التفكَت ادلنيقي على عينة الدراسة قبلياً.تيبيق اإلختبار التحصيلي، وإختبار م -

 تدريس الوحدة ادلعدة وفقاً خليوات ظلوذج "ويًتوك" البنائي للمجموعة التجريبية. -

 تيبيق اإلختبار التحصيلي، وإختبار ممارات التفكَت ادلنيقي على رلموعيت الدراسة بعدياً. -

 النتائج ومناقشتما؛ وذلك لإلجابة عن األسئلة التالية:رصد البيانات ومعاجلتما إحصائياً، وتفسَت   -رابعاً 

ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تنمية بعض ادلفاىي  ادلنيقية ادلقررة اعلية وحدة ادلنيق ادلعدة وفقًا ما ف -
 على طالب ادلرحلة الثانوية.

التفكَت ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تنمية ممارات  خيوات وفقاً  ما فاعلية وحدة ادلنيق ادلعدة -
 ادلنيقي لدى طالب ادلرحلة الثانوية.

ما العالقة اإلرتباطية بُت ادلفاىي  ادلنيقية وممارات التفكَت ادلنيقي لدى اجملموعة التجريبية ُب  -
 القياس البعدي على أدواهتا؟.

 تقدًن التوصيات وادلقًتحات ُب روء النتائج اليت أسفرت عنما الدراسة التجريبية.  -خامساً 

  :لذراستفروض ا
ذات داللة إحصائية بُت متوسيي درجات طالب اجملموعة التجريبية والضابية  فروقتوجد  -1

 ُب القياس البعدي إلختبار ممارات التفكَت ادلنيقي لصاحل اجملموعة التجريبية.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسيي درجات القياسُت القبلي والبعدي ليالب  -2
ختبار ممارات التفكَت ادلنيقي لصاحل اجملموعة التجريبية لصاحل القياس اجملموعة التجريبية إل

 البعدي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسيي درجات طالب اجملموعة التجريبية والضابية  -3
 ُب القياس البعدي لإلختبار التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية.

رجات القياسُت القبلي والبعدي ليالب توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسيي د  -4
 اجملموعة التجريبية لإلختبار التحصيلي لصاحل القياس البعدي.

( بُت تنمية ادلفاىي  ادلنيقية وبعض ممارات 0.05يوجد إرتباط دال إحصائي عند مستوى ) -5
 التفكَت ادلنيقي للمجموعة التجريبية ُب القياس البعدي.

 :أهويت الذراست
 راسة فيما يلى:تتضح أىمية الد 

تستمد الدراسة احلالية أعليتما من حيث مسايرهتا لإلذباىات احلديثة، واليت تدعو إذل التعلي  من  -1
 أجل تنمية التفكَت واإلىتمام بوجمة النظر الثقافية واإلجتماعية للنظرية البنائية. 

" البنائي والذي قد إعداد دليل معل  يشتمل على زلتوى وحدة ادلنيق وفقًا خليوات ظلوذج "ويًتوك -2
 يساعد ُب تنمية ادلفاىي  ادلنيقية وبعض ممارات التفكَت ادلنيقي لدى طالب ادلرحلة الثانوية.

توجيو أنظار سلييي ادلناىج بضرورة تضمُت مناىج ادلواد الفلسفية وخاصة عل  ادلنيق ظلاذج  -3
 ثانوية.تدريسية هتدف إذل زيادة التحصيل وتنمية التفكَت لدى طالب ادلرحلة ال

تفيد مقومي ادلناىج ُب بناء إختبارات ُب مادة ادلنيق تقيس التحصيل الدراسي، وقدرات التفكَت  -4
 ادلنيقي.

وُب روء متغَتات الدراسة احلالية يتناول اجلزء التارل اإلطار النظري من خالل بعض النقاط 
نموذج التوليدي، وطرح دور األساسية اليت تعكس متغَتات الدراسة احلالية؛ حيث إشتمل على فلسفة ال

النموذج التوليدي ُب تعل  ادلفاىي ، كما عرض ألطواره بصورة سلتصرة، وتناول شليزات النموذج التوليدي ُب 
التدريس، ودور ادلعل  فيو بشكل إجرائي، وأخَتًا عرض دلمارات التفكَت ادلنيقي ودور النموذج التوليدي ُب 

ًب التوثيق ببعض ما أتيح من حبوث ودراسات تناولت تلك النقاط أو  تنميتما، وُب أثناء عرض تلك النقاط
 بعض منما، وفيما يلي عرض لإلطار النظري والدراسات السابقة للدراسة احلالية.
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 :فلسفت النوىرج التىليذي -1

 ،(Osborn & Wittrock)ك( ًت ظلوذج "ويًتوك" البنائي كان على يد كل )أوزبورن ووي 
كي ُب التعل  والذي يقًتح أن التعل  ػلدث عندما يصل ادلتعلمُت بواسية مًتمجًا ألفكار فيجوتس

ادلعلومات السابقة ادلوجودة لديم  وادلعلومات اجلديدة لبناء أفكار جديدة تتالءم وشبكة ادلفاىي  
   (Lynette, S., 2003, P18)لديم . 

مراحل أو أطوار  ل  ويتكون من أربعبنائية ُب التعويعد ظلوذج " ويًتوك" البنائي أحد ظلاذج الفلسفة ال
تعليمية ىي: اليور التمميدي، واليور الًتكيزي، وطور التحدي، وطور التيبيق القائ  على نظرية 
"فيجوتسكي" اليت توجو النظر إذل تعل  ادلتعلمُت من خالل احلوار والتفاوض وتوليد ادلعٌت مع العل ، فادلتعل  

 بأنو (Jon, E., 2001)ويعرفو "جون"  ن ريح الظواىر والتفكَت ذباىمايستخدم اللغة والكتابة والرمز لتو 

تلك العملية النشية اليت يكامل فيما ادلتعل  األفكار اجلديدة مع سلييات البنية الذىنية ادلوجودة لديو 
 هبدف ربويل ادلعلومات إذل شكل أكثر سمولة لتذكره.

أٌب إذل ادلدرسة هبيكل من ادلعلومات القبلية )اليومية( وىذا النموذج البنائي مبٍت على فرض أن ادلتعل  ي
واليت ردبا تتناسب أي تتوافق مع ادلفاىي  اجلديدة ُب درس العلوم، لذا ينبغي على ادلعل  أن يعيي الفرص 
للمتعلمُت لتوليد العالقات واإلرتباطات ذات ادلعٌت بُت ادلعلومات اجلديدة وبعضما وادلعلومات ادلخزنة 

 الذاكرة طويلة ادلدى لبناء ادلعٌت اجلديد بنجاح، حيث أن أساس ظلوذج "ويًتوك" ىو أن العقل بالفعل ُب
ليس مستملكًا سلبيًا للمعلومات، ولكنو يبٍت بنشاط تفسَتاتو للمعلومات ويتوصل إذل االستنتاجات من 

ا ادلتعل  وما تتضمنو من خالل ىذه التفسَتات وبالتارل يتحقق الفم  العميق ذو ادلعٌت للمممة اليت يقوم هب
 معلومات جديدة.

(Deubel, P., 2003, 109) 

ويتمثل اذلدف من ظلوذج "ويًتوك" ُب إحداث التغَت ادلفاىيمي عن طريق عمليات التوليد النشط 
 اليتوالديناميكية اليت يقوم هبا ادلتعلمون واليت تقود إذل إعادة تنظي  بناء ادلفاىي  وإذل العالقات والتوسعات 

 معٌت. تزيد الفم  وربقق تعلماً ذا

(Daniel, P., & Elizabeth, P., 1999, 79) 

 وُب روء ما تقدم يتضح أن لنموذج "ويًتوك" البنائي ما ؽليزه عن غَته من النماذج؛ حيث أنو:

 ظلوذج بنائي معرُب يستخدم ُب التدريس ويقوم على نظرية فيجوتسكي للنمو ادلعرُب. -
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 ليمية وىي: التمميد والًتكيز والتحد والتيبيق.يتضمن أربعة أطوار تع -

يؤكد على نشاط وإغلابية ادلتعل  ُب عملية التعل  من خالل تكوين الروابط بُت خرباتو السابقة  -
 والتعل  اجلديد واحلوار وادلناقشة مع زمالئو.

ادلعلومات فادلعل  يستييع إثارة التعلي  التوليدي لدى طالبو من خالل مساعدهت  على الربط بُت 
وادلفاىي  اليت اكتسبوىا من خالل إحتكاكم  بالبيئة واسًتجاع ادلعلومات ادلخزنة ُب الذاكرة طويلة ادلدى 

 وادلعلومات وادلفاىي  اجلديدة ادلقدمة ذل  ُب الدروس شلا يساعد على تكوين بناء معرُب جديد بنجاح.

يس أن عددًا كبَتًا من ادلعلمُت وقد أورحت رلموعة من الدراسات اليت أجريت ُب رلال التدر 
يعتمدون ُب تدريسم  دلادهت  على اليرق ادلعتادة اليت تعتمد على اإللقاء والتلقُت من جانب ادلعل ؛ 

 ادلتعلمُت سرعة نسيان إذل والسلبية من جانب ادلتعل  والًتكيز على احلفظ واالستظمار شلا أدى
ن ٍب إطلفاض مستوى ربصيلم ، ومن ىذه الدراسات وعدم اإلحتفاظ هبا لفًتة طويلة؛ وم لمعلوماتل

( اليت استمدفت التعرف على أثر استخدام بعض الوسائط ادلتعددة 2004دراسة "خَتية عبد اللييف" )
للتدريس بالصف األول الثانوي ُب إكتساب ادلفاىي  اجلغرافية و الوعي اإلقتصادي، وقد توصلت 

  تنمية ادلفاىي  والوعي اإلقتصادي.الدراسة إذل فاعلية الوسائط ادلتعددة ُب

( اليت استمدفت التعرف على فاعلية مدخل القراءة من خالل احملتوى 2006ودراسة "ىبة أمحد" )
ُب تنمية التحصيل واإلذباه وبقاء أثر التعل  للمادة الدراسية لدى طالب الصف األول الثانوي وقد 

ة التحصيل واإلذباه وبقاء أثر التعل  لدى اليالب عينة أشارت نتائجما إذل فاعلية مدخل القراءة ُب تنمي
( اليت استمدفت التعرف على أثر 2008الدراسة، ودراسة "حامد طالفحة، وعمر أبو إصبع" )

استخدام اجلداول والرسوم البيانية ُب ربصيل طلبة الصف التاسع األساسي للمواد الدراسية خاصة مادة 
ألوذل وقد توصلت الدراسة إذل فاعلية استخدام اجلداول والرسوم البيانية اجلغرافيا ُب مدارس تربية إربد ا

ُب رفع مستوى التحصيل لدى اليالب عينة الدراسة، وقد عزت ىذه الدراسات رعف مستوى 
 التحصيل لدى ادلتعلمُت إذل طرق التدريس التقليدية اليت يستخدمما معلمو ادلواد الدراسية ُب التدريس.

عديدة لبلورة اسًتاتيجيات تنفيذية يتبعما ادلعل  داخل غرفة الصف الدراسي  وقد جرت زلاوالت
ألكساب ادلتعلمُت ادلفاىي  واإلذباىات وفق ادلرتكزات األساسية للفلسفة البنائية، وتؤكد ىذه 
االسًتاتيجيات على ادلشاركة الفكرية والعقلية للمتعل  ُب نشاطات التعل  حبيث ػلدث تعل  ذو معٌت 

على الفم ، ومنما ظلوذج "ويًتوك" البنائي والذي يعد من النماذج البنائية اليت ؽلكن أن يستخدمما قائ  
 ادلعل  إلكساب طالبو ادلفاىي  وادلعارف واإلذباىات.



01 
 

 (47م، 2003)ناىد نوىب، 

العديد من البحوث والدراسات فعالية ىذا النموذج ُب ربقيق بعض نواتج العملية  نتائجبتت وقد أث
يت ال (Daniel, P., 1996)تعليمية ُب سلتلف ادلواد الدراسية ومن ىذه الدراسات دراسة "دانيال" ال

اإلجتماعية والعمل ُب رلموعات صغَتة من خالل التدريس  التعاالتفاستمدفت التعرف على تأثَت 
ما فعالية الدراسي ادلقًتح، وقد أظمرت نتائج وىتحللمك" البنائي ُب فم  ادلتعلمُت بنموذج "ويًتو 

اليت  (Harry, v., 1996)النموذج التوليدي ُب فم  ادلتعلمُت للمحتوى، أما دراسة "ىاري" 
استمدفت تغيَت مفاىي  ادلعلمُت حول عل  التدريس وأساليبو باستخدام ظلوذج "ويًتوك" البنائي وأظمرت 

 أساليبو داخل الفصول.نتائجما فاعلية النموذج ُب تغيَت مفاىي  عينة الدراسة حول عل  التدريس و 

اليت استمدفت فحص  (Daniel, P., & Elizabeth, P., 1999)ودراسة "دانيال وإليزابيث" 
دور البيانات ادلتناقضة اليت يت  تقدؽلما من خالل ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب إعادة بناء اإلطارات 

الية ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب بناء التفسَتية للمتعلمُت واستيعاهب  للمادة، وأظمرت نتائج الدراسة فع
 اإلطارات التفسَتية ادلناسبة للمتعلمُت وتغيَت فممم  واستيعاهب  للمادة.

( اليت استمدفت التعرف على أثر استخدام نظرية "فيجوتسكي" 2002ودراسة "ناصر زلمود" )
ستويات ادلختلفة، وقد )ظلوذج "ويًتوك" البنائي( ُب ربصيل ادلادة الدراسية لدى ادلتعلمُت ذوي ادل
 أظمرت نتائجما فعالية النموذج التوليدي ُب زيادة التحصيل لدى عينة الدراسة.

( اليت استمدفت التعرف على فعالية التدريس وفقًا لنموذج 2004ودراسة "أميمة عفيفي" )
ُت، وقد توصلت "ويًتوك" البنائي ُب التحصيل وتنمية بعض ممارات التفكَت ودافعية اإلصلاز لدى ادلتعلم

 إذل فعالية ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب استمدفتو الدراسة.

اليت استمدفت الدمج بُت التدريس  (Maria, H., & kish, Z., 2004)ودراسة "ماريا"  
بنموذج "ويًتوك" البنائي واإلنًتنت وأثر ذلك على التحصيل وتنمية ممارات التفكَت العليا لدى 

ائجما فعالية التدريس بكل من ظلوذج "ويًتوك" البنائي واإلنًتنت على التحصيل ادلتعلمُت وقد أظمرت نت
 وتنمية ممارات التفكَت العليا لدى عينة الدراسة.

( اليت استمدفت التعرف على فعالية التدريس باستخدام خرائط 2005ودراسة "ىناء عبد اجلليل" )
قية ووعي ادلتعلمُت بادلشكالت الصحية ادلعاصرة وقد السلوك والبنائية اإلجتماعية ُب تنمية الًتبية اخلال
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أظمرت نتائجما فعالية كل من خرائط السلوك والبنائية اإلجتماعية )ظلوذج "ويًتوك" البنائي( ُب تنمية 
 الًتبية األخالقية والوعي بادلشكالت الصحية ادلعاصرة لدى عينة الدراسة.

اليت استمدفت التعرف  (Lee, H., & Grabowski, B., 2009)ودراسة "رل وجرابويسكي" 
على فعالية اسًتاتيجيات التعل  التوليدي وما وراء ادلعرفة ُب فم  ادلوروعات واحملتوى الدراسي ادلعقد 
وتسميل التعل  الذاٌب؛ وقد أظمرت نتائج الدراسة فعالية االسًتاتيجيتُت ُب زيادة الفم  والقدرة على 

 التعل  الذاٌب لدى عينة الدراسة.

ومن خالل مراجعة ىذه البحوث والدراسات اليت تناولت ظلوذج "ويًتوك" البنائي يتضح فعالية ىذا 
النموذج ُب ربقيق بعض نواتج العملية التعليمية كما يالحظ على تلك اجملموعة من البحوث والدراسات 

ل وادلفاىي  وممارات اليت استخدمت ظلوذج "ويًتوك" البنائي أهنا إقتصرت ُب أىدافما على تنمية التحصي
 تيرقتاالستقصاء العلمي وحل ادلشكالت والًتبية األخالقية والتفكَت اإلبتكاري واالستدالرل، ودل 

واحدة منما إذل تنمية ادلفاىي  ادلنيقية والتفكَت ادلنيقي لدى طالب ادلرحلة الثانوية شلا يعد قصوراً حبثياً 
تنمية ادلفاىي  ادلنيقية والتفكَت ادلنيقي عن طريق استخدام ُب ىذا اجملال لذا تستمدف الدراسة احلالية 

 ظلوذج "ويًتوك" البنائي لدى طالب ادلرحلة الثانوية.

 :أسس بناء منىرج "ويرتوك" البنائي -2

يبٌت ظلوذج "ويًتوك" البنائي على فكرة أساسية وىي أن معرفة ادلتعل  القبلية تعد شرطاً أساسياً لبناء 
اعل بُت معرفة ادلتعل  اجلديدة ومعرفتو القبلية يعد أحد ادلكونات ادلممة ُب ادلعٌت؛ حيث أن التف

عملية التعلي  ذى ادلعٌت، ولذلك يمت  ظلوذج "ويًتوك" البنائي بصفة أساسية بالبنيات ادلعرفية لدى 
بُت  ، كما يمت  بالروابط الىت تتولدادلتعلمُت واليت يت  على أساسما إختيار ادلدخالت احملسوسة

 ذلا ادلتعلمون ومظاىر زبزينما َب بنيتم  ادلعرفية وتكوين ادلعٌت من خالل ادلثَتات الىت يتعرض
وادلعلومات اليت يت  اسًتجاعما من البنية ادلعرفية للمتعلمُت، وكذلك يمت   سةادلدخالت احملسو 

 بتقوًن ادلعاين اليت ًب التوصل إليما.

امة تعترب األساس العلمي ذلذا النموذج وعليو يقوم ظلوذج "ويًتوك" على عدة أسس ع 
 كاآلتى:  يوالدعامات القوية اليت يستند عليما البناء الرئيسي لنموذج "ويًتوك" وىذه األسس ى

(Kathleen, B., & Barbara, G., 2001, 124-153) 

  (Motivation) الدافعية: - أ
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ية التعل  ومسئوليتم  عن ربقيق يؤكد ظلوذج "ويًتوك" البنائي على الدور النشط للمتعلمُت أثناء عمل
أىداف التعل  وتوليد العالقات والوصالت بُت ادلعرفة ادلوجودة لديم  وادلعرفة اجلديدة، شلا يساعدى  على 
ربقيق الفم ، وؽلكن للمعل  أن يزيد من دافعية ادلتعلمُت ُب ربقيق الفم  عن طريق إعزاء التعل  إذل رلمود 

علمون النجاح ُب توليد العالقات وربقيق الفم  إذل رلمودى  سوف يزيد ذلك من ادلتعلمُت، فعندما يعزي ادلت
النجاح ُب التعل  إذل آخرين أو عوامل خارجية، فاجلمد  ادلتعلمون الدافعية للتعل  لديم  ولكن عندما يعزي

تساعدى   الذي يوظفونة ُب التعل  يقل وتنخفض دافعيتم ، كما أن معرفة ادلعلمُت إلىتمامات ادلتعلمُت
 على إبتكار طرق وأساليب تزيد من دافعيتم  ضلو التعل .

 (Attention) :اإلنتباه - ب

يعتمد النموذج التوليدي ُب جوىرة على احملافظة على نشاط ادلتعلمُت وإنتباىم  أثناء عملية التعل  
ىي  اليت توصلوا وؽلكن للمعل  أن ػلقق ذلك من خالل توجيو األسئلة اليت تتيلب بناء وشرح ادلعٌت للمفا

إليما وكذلك من خالل توجيو ادلتعلمُت لًتكيز إنتباىم  على وصف األحداث والظواىر كوسيلة لتوليد بنية 
 ادلعلومات وعلى ادلشكالت ادلرتبية باخلربات السابقة.

 (Knowledge Creation): اإلبداع المعرفي  -جـ

لعالقات بُت ادلعلومات اجلديدة وادلعلومات تشمل عملية اإلبداع ادلعرُب توليد وبناء ادلتعلمُت ل
السابقة ادلوجودة لديم ، فالنقية األساسية ُب النموذج ىي وظائف التوليد عن طريق إبداع عالقات بُت ىذا 
الك  اذلائل من ادلعلومات ادلخزنة ُب الذاكرة طويلة ادلدى وادلعلومات اجلديدة من أجل بناء تراكيب معرفية 

 أكثر إتقاناً.

 (Generation): التوليد  -د

ادلعل  معلومات جاىزة للمتعلمُت وإظلا ينبغي أن يكتشف ادلتعلمون  دًنتقادلعرفة ال تبٌت من خالل 
ادلعٌت ادلقصود بأنفسم  وىذا يتوقف على اليريقة اليت يفكر هبا ادلتعلمون ُب ادلعلومات ادلقدمة ذل ، وكيف 

لتوليدي يرشد ادلعل  مىت وكيف ييسر للمتعلمُت بناء وتوليد العالقات يربيوهنا دبعرفتم  السابقة، وفن التعل  ا
بُت ادلعلومات السابقة وادلعلومات اجلديدة وتدريب ادلتعلمُت على كيفية التحك  ُب عملياهت  التوليدية حىت 

بُت  لتعلمم ، وؽلكن للمعل  أن ييسر للمتعلمُت عملية توليد العالقات وموجمُت يصبحوا مستقلُت ُب ذلك
ادلعلومات السابقة واجلديدة من خالل األمثلة واستخدام الصور واألشكال التوريحية، شلا يساعد اليالب 

 على توليد عالقات بُت ادلعلومات اليت يتعلموهنا وبُت معتقداهت  وخرباهت  حوذلا.
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 :أطىار منىرج "ويرتوك" البنائي -3
 ,Daniel)ًتوك" البنائي مثل دراسة "دانيال" باإلطالع على بعض الدراسات اليت تناولت ظلوذج "وي

(، ومن خالل األدبيات 2005(، ودراسة "ىناء عبد اجلليل" )2004ودراسة "أميمة عفيفي" ) (1999
 ة ىي:بنائي يسَت وفق أربعة أطوار رئيس"ويًتوك" ال وذجملناليت تناولت ىذا النموذج تبُت أن التدريس وفقاً 

 (Preliminary phase): الطور التمهيدي - أ

يتعرف ادلعل  على األفكار ادلوجودة لدى ادلتعلمُت ) ادلفاىي  القبلية( من خالل أي نشاط يسمح 
للمعل  بذلك مثل: طرح األسئلة، عرض عملي بسيط، أو نشاط ؽلد حبدث سلالف )نتيجة مفاجئة أو غَت 

كتابيًا ُب كراساهت  اليومية عن متوقعة(؛ أو إختبار قبلي سلتصر، والسماح لكل متعل  باالستجابة لفظيًا أو 
أسئلة ادلعل  ادلصاحبة ألي نشاط، وكذلك من خالل تدريب ادلعل  للمتعلمُت على اسًتاتيجية التساؤل 
الذاٌب لتعرف مدى معرفتم  السابقة، والتفكَت ُب تفكَتى  والتعبَت عن ذلك بصوت مرتفع من خالل شغل 

بات ادلتعلمُت، ومن خالل ىذه ادلناقشة يتعرف ادلعل  على الفصل بأكلمو ُب مناقشة حوارية لعرض استجا
ادلعلومات اليت لدى ادلتعلمُت قصور فيما ومتيلبة لتعل  ادلفاىي  اجلديدة وكذلك تعل  ادلفاىي  اخليأ واليت 

ىنا ال يقوم ادلعل  بأى زلاولة لتصحيح استجابات و ردبا تتدخل أو تعوق تعل  أو فم  ادلفاىي  اجلديدة ، 
تعلمُت أو اإلشارة إذل أي خيأ أو تقدًن ادلعٌت العلمي للمفموم، وُب ىذه ادلرحلة تظمر عملية إبتكار ادل

 ادلعلومات القبلية.

 (Focus Phase): الطور التركيزى - ب

يقس  ادلعل  ُب ىذا اليور ادلتعلمُت إذل رلموعات صغَتة غَت متجانسة ربصيليًا ويقدم ذلا أنشية تركز 
لومات وادلفاىي  ادلستمدفة أو الظاىرات ادلتعلقة بتلك ادلفاىي  أو السلوكيات ادلراد إنتباىم  على ادلع

إكتساهبا، وإتاحة الفرصة ذل  للتعبَت عن األفكار وادلفاىي  بألفاظم  اخلاصة والتفاوض واحلوار بُت ادلتعلمُت 
مدفة ُب الدرس احلارل، فيمد داخل اجملموعات شلا يساعدى  على الربط بُت ادلعرفة اليومية وادلعرفة ادلتس

ادلتعلمُت خبربة ادلفموم ادلستمدف من خالل إكتشافم  للمفموم ربت توجيو ادلعل ، ويسمى ىذا اليور 
أحيانًا بيور اإلنتباه حيث يكون على ادلعل  تركيز إنتباه ادلتعلمُت على األفكار والظواىر ادلستمدفة ادلتضمنة 
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سئلة ذات الصلة باألنشية اليت يقومون هبا، وتقدًن ادلساعدة ذل  ُب ُب كل نشاط، وذلك من خالل طرح األ
 النقاط اليت تواجمم  فيما بعض الصعوبات.

 (Challenge Phase): يطور التحد  -جـ

يقود ادلعل  مناقشة الفصل اجلماعية )الفصل ككل( لكي يقارن، ويشارك طالب كل رلموعة 
تركز على  ادلناقشةألخرى أي أن ىذه خرين ُب اجملموعات امالحظاهت  وفممم  وأفكارى  مع اليالب اآل

التحقق من إثبات األفكار اجلديدة اليت يت  توليدىا ُب مرحلة الًتكيز أو نفيما وتقدًن األداء ادلساعد ادلناسب 
من قبل ادلعل  للتغلب على الصعوبات ُب بناء الفم  وادلعٌت للمفموم العلمي ادلستمدف، ٍب تقدًن ادلفموم 
العلمي ادلستمدف من وجمة نظر العلماء من قبل ادلعل ، ومقارنة ادلتعلمُت مفاىيمم  اليومية بو، وذلك من 
خالل استخدام اسًتاتيجية التساؤل الذاٌب من قبل ادلتعلمُت، أي أن التحدي ًب أواًل بُت أفكار اليالب 

وم العلمي ادلستمدف أي أن بعض الدرجات من ادلولدة خالل مرحلة الًتكيز، ثانياً بُت ادلفاىي  اليومية وادلفم
 التعارض ادلفاىيمي قد ػلدث عندما يكيف اليالب األفكار اجلديدة.

 (Application Phase): طورالتطبيق  -د

يتيح ادلعل  ُب ىذا اليور للمتعلمُت الفرصة لتيبيق األفكار اجلديدة اليت توصلوا إليما ُب مواقف 
دور ادلعل  ىنا طرح ادلواقف ادلعقدة لتيبيق ادلتعلمُت للفكرة أو ادلفموم  أخرى مشاهبة ُب احلياة ويكون

اجلديد، عن طريق استخدام ادلفاىي  كأدوات وظيفية حلل ادلشكالت وإعياء ادلتعلمُت الوقت الذي ػلتاجونو 
موم من للتفكَت ُب تعلمم  اجلديد، كما يؤدى ىذا اليور دورًا مممًا ُب إتساع مدى فم  ادلتعلمُت للمف

خالل األنشية اليت تقدم ذل  ُب ىذا اليور واليت تعينم  على تعمي  خرباهت  السابقة على مواقف جديدة، 
 على ادلواقف ادلشاهبة. وىذا ؽلنع ادلتعلمُت من التيبيق اآلذل للمفموم وبذلك يتحقق الفم  العميق للمفموم

 :دور كل هن املعلن واملتعلن يف منىرج "ويرتوك" البنائي -4

 دور المعلم:  - أ

عل  وفق ظلوذج "ويًتوك" البنائي أدوار كثَتة حيث يكون ىو ادلسئول عن زبييط أنشية التعل  للم
على ادلعل   ُب كل أطواره، وعند تنفيذ أحد الدروس والتخييط ذلا طبقًا ألطوار ظلوذج "ويًتوك" البنائي

 أن يتبع اخليوات التالية:

 (Harry, V., 2003, 24- 26)( 58 -57، 2005)ىناء عبد اجلليل، 
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 مراجعة األفكار ادلشاهبة ليبيعة ادلوروع ُب عقول اليالب وربديد ادلفموم ادلراد تقدؽلو للمتعلمُت. -

 صياغة بعض ادلشكالت والصعوبات اليت قد يقابلما ادلتعلمون ُب كل طور من أطوار النموذج. -

 الصلة دبا يراد تعلمو.كتابة قائمة بكل ما ؽلكن توفَته من اخلربات احلسية وثيقة  -

التخييط لليور التمميدي عن طريق ربديد األسئلة اليت سبس خربات ادلتعل  وترتبط بقضايا رلتمعو  -
وتشعره باحلاجو إذل اإلىتمام وادلشاركة إلغلاد احللول ذلذه األسئلة، وهبذا تتكون لديو القدرة على 

وآراء أعضاء رلموعتو، وبالتارل يشعر  أو مشكلة يواجمما، بتعدد آرائو طبيعية تفسَت أي ظاىرة
بقيمة ما يدرسو من معلومات علمية ُب حل ما يواجمو من مشكالت، ودبا ينمي فيو الثقة بالنفس 

 وتعديل سلوكو وإحًتام آراء اآلخرين.

عمل جلسات للحوار بُت ادلعل  ومجيع ادلتعلمُت داخل الفصل للتخييط ليور الًتكيز هبدف  -
لمية الصحيحة زلل ادلفاىي  اليومية اخلاطئة، وذلك من خالل تقبل أخياء إحالل ادلفاىي  الع

 ادلتعلمُت وتوجيمم  لتصحيح األخياء بأنفسم  والتوصل إذل اإلجابات الصحيحة.

توفَت مشكالت تيرح أمام ادلتعلمُت عند التخييط ليور التيبيق وييلب منم  التفكَت ُب األشياء  -
 ، وربط األفكار ذات العالقة خبرباهت  ادلدرسية.اليومية  ة وما ؽلروا بو ُب حياهتاحمليي

 توجيو األسئلة ذات النمايات ادلفتوحة. -

 تنظي  العمل داخل الفصل واألنشية. -

 تقدًن ادلساعدة للمتعلمُت عند احلاجة أثناء التعل . -

 صلوا إليما.تزويد ادلتعلمُت دبشكالت أو مواقف حقيقية لتيبيق ادلعلومات واألفكار اجلديدة اليت تو  -

وعليو ال يقتصر دور ادلعل  ُب ظلوذج "ويًتوك" البنائي على رلرد زبييط األنشية التعليمية ولكن يؤدي 
ادلعل  أدوار متعددة ُب النموذج التوليدي فادلعل  موجو ومرشد وميسر للتعل ، فمو ال يسيير على ادلوقف 

 يوجو ادلتعلمُت ضلو اذلدف منو. التعليمي، ولكنو يدير ادلوقف التعليمي إدارة ذكية حبيث

 :دور المتعلم - ب

أي أنو ليس  تعلمو يكون ادلتعل  مشاركًا ُب ظلوذج "ويًتوك" البنائي ويكون مسئواًل عن عملية
مستقباًل فقط للمعلومات وإظلا مستخدم نشط ذلذه ادلعلومات وتتمثل أى  أدوار ادلتعل  ُب ظلوذج التعل  

 (151، 2006م مصيفي، التوليدي ُب اآلٌب: )عبد السال

 ربط اخلربة السابقة باخلربات وادلواقف اجلديدة. -

 التعاون مع أفراد رلموعتو لتنفيذ األنشية التعليمية ادلختلفة. -
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 إحًتام وجمات نظر األخرين. -

 مقارنة ما توصل إليو من معلومات ومفاىي  مع وجمة نظر العلماء. -

 صل إليما مع أفراد رلموعتو.مناقشة اجملموعات األخرى ُب ادلعلومات اليت تو  -

 توظيف ادلعلومات اليت توصل إليما ُب حل ادلشكالت اليت تواجمو ُب حياتو اليومية. -
 :شروط فاعليت استخذام منىرج"ويرتوك" البنائي يف عوليت التذريس -5

ؽلكن من خالل العرض السابق ألسس ظلوذج "ويًتوك" البنائي وأطواره وأدوار كل من ادلعل  وادلتعل  
ديد بعض الشروط لزيادة فاعلية استخدام ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب عملية التدريس داخل غرفة الصف  رب

 كما يلي:

 تدريب ادلتعلمُت من قبل ادلعل  على أطوار ظلوذج "ويًتوك" البنائي وكيفية تنفيذىا. -

 أن يت  التدريس بنموذج "ويًتوك" البنائي من خالل رلموعات التعل  التعاونية. -

 تبٌت األنشية التعليمية بصورة تدع  التفاعل بُت ادلتعلمُت. أن -

 تنظي  حجرة الدراسة بيريقة تسمح للمعل  بالتنقل بُت اجملموعات. -

 أن يشجع ادلعل  ادلتعلمُت على ادلشاركة ُب عملية التعلي  وتقبل أفكار اآلخرين. -

 اجة.أن يقدم ادلعل  اإلرشادات للمجموعات وتقدًن ادلساعدة ذل  وقت احل -
 :املفاهينمنىرج"ويرتوك" البنائي وتعلن  -6

 ظريةنان السياق ادلرتبط هبما، ُب روء ًب تصنيف ادلفاىي  ادلتعلمة إذل صنفُت يعكس
ادلفاىي  اليومية )التلقائية( والصنف الثاين ادلفاىي ، وتتكون ادلفاىي  اليومية  اممنم"فيجوتسكي"، األول 

دلدرسة، وادلفاىي  تتكون من خالل التفاعالت واخلربات داخل من خالل التفاعالت واخلربات خارج ا
ُب الظواىر وتبٌت على ادلظمر ادلادي والسمات الشكلية للظواىر  ركزمتتادلدرسة، كما أن ادلفاىي  اليومية 

وتعتمد على اخلربات اليومية وتتجو صاعداً من الظواىر إذل العمومية، وُب ادلقابل تتكون ادلفاىي  العلمية 
  (Rowan, J., 2004, 412)ن خالل عمليات عقلية، وتتجو ىابية ذباه الظواىر. م

وتشَت نظرية فيجوتسكي إذل أن ظلوذج "ويًتوك" البنائي يعتمد على العمليات التفكَتية اليت تنتج 
دي عن عمل الدماغ أثناء تعل  ادلفاىي   وحل ادلشكالت اليت قد تيرأ  ُب احلياة اليومية، فالتعل  التولي

ينشأ عندما يستخدم ادلعل  اسًتاتيجيات معرفية وفوق معرفية ليصل إذل تعل  لو معٌت، ولذا فإن ظلوذج 
"ويًتوك" البنائي يقوم التعل  من أجل الفم  أو التعل  القائ  على ادلعٌت فمو يتضمن عمليات يؤديما 

 ادلتعل  لربط ادلعلومات اجلديدة بادلعرفة واخلربات السابقة.
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 :التفكري املنطقي ودور منىرج"ويرتوك" البنائي يف تنويتهاههاراث  -7
بإعتبار التفكَت عملية ذىنية يبٍت من خالذلا ادلتعل  خرباتو العملية وادلعرفية لذا يعد التفكَت عملية 
بواسيتما تولد األفكار ويت  ربليلما بصورة وظيفية، وعليو فقد أصبحت قدرة ادلتعل  على التفكَت التوليدي 

ب أساسي ُب العلوم اليبيعية، وقد تناولت بعض األدبيات التفكَت مورحة أنو يعرب عن إمكانية ادلتعل  متيل
 على توظيف معلومات أو أفكار سابقة ُب استخراج معلومات أوأفكار جديدة مرتبية هبا.

اإلكتشاف ويعترب التفكَت مظمرًا مم  من مظاىر التعل  العميق، فمو غلمع بُت القدرة على اإلبتكار و 
 ,.Shiland, T)التفسَت والتنبؤ واإلتقان والتوسع، ويؤكد ذلك ما توصلت إليو دراسة  ممارات بواسية

؛ حيث أظمرت أعلية احلوار السقراطي ُب توليد األفكار والكشف عن مدلوالهتا عند حدوث التغَت  (1997
واليت أورحت أن  (Chin, C., & Brown, D., 2000)ادلفمومي للمفاىي  لدى اليالب، ودراسة 

طبيعة  -اإلختالفات بُت ادلداخل ادلتعمقة وادلداخل السيحية ُب التعل  تقع ُب مخسة عناصر ىي: التفكَت
مداخل إسبام ادلممة، وعليو فالتفكَت عنصر فعال لتحقق  -أنشية ما وراء ادلعرفة -طرح األسئلة -التفسَتات

 لقدرة على اإلكتشاف.تنمية ا وخاللالتعل  العميق لدى ادلتعل  من 

وُب روء التحديات اليت تواجو ادلتعلمُت؛ حيث الدور النشط ُب عملية التعلي  والتعل  والذي يتمثل ُب 
شلارسة عمليات التفسَت وإختبار صحة الفروض، والتعمق ُب حل ادلشكالت الواقعية، واإلعتماد على التعل  

  الصفي التقليدي،كل ذلك يسم  ُب إتاحة ل  ألظلاط التعلأيضا مغايرة ادلعالسابق وربيو بالتعل  الالحق، 
الفرصة للمتعلمُت بأن يقوموا بتوليد األفكار وادلعلومات دبا يشكل البنية ادلعرفية ادلًتابية ويغَت من دورى   

 (133 -130، 1999إذل الدور اإلغلايب الفعال. )فتحى جروان،  لُتبكمستق

 ة بعدة خصائص أعلما أنو:ويتميز التفكَت كعملية عقلية معرفي

 نشاط عقلي غَت مباشر. -

 ينيلق من اخلربة احلسية احلية. -

 إنعكاس للروابط والعالقات بُت الظاىرات واألحداث واألشياء ُب شكل لفظي ورمزي. -

 يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالنشاط العملي لإلنسان. -

ى نتيجة من مقدمات ويعد التفكَت ادلنيقي أحد أنواع التفكَت الذي يت  بو احلصول عل
تتضمن النتيجة دبا فيما من عالقات والتفكَت ادلنيقي ررورة الزمة التفكَت العلمي، من زاوية أن 

حيث نصوغ  Hypothetical Deductiveالتفكَت العلمي ىو تفكَت إفًتاري استنتاجِت 
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د حدد بياجية لنتوصل إذل استنتاجات زبضع لقواعد منيقية، وق ياً ذبريب صحتما الفرريات وطلترب
 (133 -123، 1996مخس خصائص سبيز التفكَت ادلنيقي: )خليل اخلليلي، وآخرون، 

 Prepositional Reasoning: االستدالل التناسبي - أ

التناسبية بُت أكثر من ويتيلب ىذا االستدالل من الفرد القدرة على أن يستدل على طبيعة العالقة 
 النسبة والتناسب. استخدامبعنصر 

 Controlling Variables: بالمتغيراتالتحكم  - ب

ويتيلب من الفرد القدرة على عزل العوامل اليت تؤثر ُب ظاىرة معينة وذلك من بُت رلموعة من العوامل 
 ػلددىا ىو.

 Correlational Reasoning: االستدالل الترابطي  -جـ

أو اجملموعات وربديد الكمية بُت عناصر اجملموعة  العالقاتالفرد القدرة على دراسة ويتيلب من 
 نسب كل منما، ٍب مقارنة النسب وأخَتاً إعياء إحتماالت معينة.

 Combinatorial Reasoning: االستدالل التوافقي -ىـ

ويتيلب قدرة الفرد على التعامل التجرييب أو النظري لعمل أكرب عدد شلكن من اإلرتباطات بُت 
 اطات منظمة ومنسقة وليست عشوائية أو مكررة.العناصر موروع الدراسة وشريية أن تكون اإلرتب

، 1998ادلنيقي ست عمليات ىي: )أبو السعود أمحد،  لتفكَتلوىناك من يشَت إذل أن عمليات 
40- 41) 

 Conservation Reasoning: االستدالل باإلحتفاظ - أ

ويتمثل ُب أن يدرك الفرد أن بعض صفات األشياء وادلوروعات تظل ثابتو بدون تغَت رغ  
اػلدث من تغَتات ظاىرية تؤثر ُب صفات األشياء كالشكل واللون أو الًتتيب للمكاين، ويقدر م

 ىذا بأداء اليالب على ادلممتُت األوذل والثانية ُب اإلختبار.

 Proportional Reasoning: االستدالل التناسبي -ب

ت القائمة ويتمثل ُب أن يدرك الفرد معٌت ما يقدم من أفكار وتقدًن إجابات للمشكال
 ىذا بأداء ادلممتُت الثالثة والرابعة. قدربي  ادلرتبية بالنسبة والتناسب، و على إدراك ادلفاى
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 Controlling Variables: ضبط المتغيرات -جـ        

ويتمثل ُب قدرة الفرد على ربط كل العوامل اليت تؤثر ُب التجربة ماعدا عاماًل واحدًا فقط وىو   
 وربديد آثاره، ويقدر ىذا بأداء اليالب على ادلممتُت اخلامسة والسادسة. ادلتغَت  التجرييب

 Probability Reasoning: االستدالل اإلحتمالي -د  

ويتمثل ُب قدرة الفرد على التفكَت وإنتاج اإلحتماالت ادلمكنة حلل مشكلة معياة وكيفية استخدامو  
 والثامنة. ةالسابعدلممتُت بأداء اليالب على النظرية اإلحتماالت، ويقدر ىذا 

  Correlation Reasoning: االستدالل الترابطي -ىـ 

ويتمثل ُب قدرة الفرد على معرفة العوامل ادلتعلقة دبشكلة معياة، وإدراك العالقات بُت ىذه  
ويقدر ىذا بأداء العوامل، حبيث يستييع أن ػلك  عما إذا كانت نتيجة مشتقة من ىذه العوامل أم ال، 

 التاسعة والعاشرة. ُتمتادلمالب على الي

 Combinatorial Reasoning:االستدالل التوليفي "التوحيدي" -و 

ويتمثل ُب قدرة الفرد على استخدام قواعد ادلنيق الرياري ُب الربط بُت العوامل ادلرتبية بادلشكلة  
 األخَتتُت ُب اإلختبار. ُتمتادلمويقدر ىذا بأداء اليالب على ، ااهتتأثَت وعدم  ااهتتأثَت وربديد 

ويالحظ أن ممارات التفكَت ادلنيقي سالفة الذكر تتفق مع اخلصائص اخلمس اليت حددىا "بياجيو"  
للتفكَت ادلنيقي، وأريف ذلا ممارة االستدالل باإلحتفاظ مؤكدًا على عدم إغفال ادلالحظة والذاكرة ُب 

 عمليات التفكَت.

 :احلذيثتمنارج التذريس  ضىء دراست املنطق يف -8

إن دراسة ادلنيق عندما تقوم على أسس سليمة تعد من الدراسات ادلممة ليالب ادلرحلة الثانوية، 
ومن ٍب فإن مشكلتما تكمن ُب طريقة تدريس موروعاهتا، فإذا دل يت  تدريسما بيريقة تثَت إنتباه وتفكَت 

والتقوًن، فيمكن  والوعى وادلعاجلة الفم  افةثقة احلفظ والتكرار اآلرل إذل ادلتعلمُت، وترتقي بتفكَتى  من ثقاف
بالعديد من ادلفاىي  ادلنيقية الرئيسية والفرعية،  خرتذو اإلنصراف عنما، فمادة ادلنيق أن تؤدي إذل النفور أ

وكذلك تشمل العديد من القوانُت ادلنيقية، شلا يتيلب استخدام طرق تدريس تتناسب مع طبيعة ادلادة وتربز 
تورح العالقة بُت ادلفاىي  ادلنيقية، والتعريف على التفصيالت ادلختلفة للقوانُت والقضايا  أعليتما  حبيث
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ادلنيقية، والكشف عن أخياء التفكَت ادلختلفة، والتعرف على عالقات السبب والنتيجة.. إخل وحىت نستييع 
 كىناستفادة منما كان طالبنا على اال تفعيل دراسة مادة ادلنيق بالصورة اليت ربقق أىدافما، ومساعدة

ررورة للبحث عن ظلاذج تدريسية حديثة تسم  ُب إبراز أعلية مادة ادلنيق، وتساعد ادلتعلمُت على تنظي  
 عملية تعلمم ، والوعي هبا، وظبيما ومن ىذه النماذج ظلوذج "ويًتوك" البنائي.

ة ادلعٌت بالنسبة م( إذل أن مادة ادلنيق أصبحت عدؽل1996فقد أشارت دراسة سامي الفيايري )
مادة  للمتعلمُت، وإنعكس ذلك على زبوفم  منما وعدم إقباذل  عليما، إذا أصبحت من وجمة نظرى 

أن قلق التحصيل ُب مادة قد و ب احلفظ واالستظمار على عكس طبيعة ادلنيق الذي يعد أداة للتفكَت، تتيل
ا تتناول دودة الفائدة ُب حياهت  العملية، وأهنيرجع لعدة أسباب منما: إعتقاد اليالب أن مادة ادلنيق مادة زل

م  غالباً ما ينسون ما تعلموه ُب ىذه ادلادة ُب فًتة وجيزة، وكذلك عدم إحساس موروعات رلردة، ولذلك ف
اليالب باأللفة ضلو مادة ادلنيق نظرًا لعدم إتصاذلا حبياهت  نتيجة لقصور طرق تدريسما، كما أرجع بعض 

  مادة ادلنيق بسبب طرق التدريس ادلتبعة حيث ال تتاح ذل  الفرصة للمناقشة احلرة اليالب قلقم  من تعل
 والتساؤل، ورعفم  ُب الربط بُت ادلفاىي  اليت سبق تعلمما بادلفاىي  اجلديدة.

م( على أن دراسة مادة ادلنيق ال ربقق اذلدف 1999وأكدت نتائج دراسة سونيا عبد احللي  )
م( 2005ة القدرة على شلارسة التفكَت السلي ، كما أكدت دراسة زينب سادل )األساسى ذلا من حيث تنمي

التدريس احلالية َب مادة الفلسفة وادلنيق وررورة استخدام طرق تدريس تربز أعلية ادلادة،  على قصور طرق
 وتساعد على تنمية ممارات التفكَت.

( واليت 2008راسة إؽلان زلمد )ومن الدراسات اليت ربققت من فعالية ظلاذج التدريس احلديثة د
سبثلت مشكلتما ُب قصور طرق التدريس السائدة ُب تدريس مادة ادلنيق، حيث اإلعتماد على اليريقة 
التقليدية، األمر الذي يؤدي إذل عدم ربقيق التحصيل الواعي دلوروعات ادلادة، وعدم شلارسة ممارات 

ة، لدى طالب الصف األول الثانوي، شلا يستوجب استخدام التفكَت العليا، وبالتارل عدم ربقيق أىداف ادلاد
اسًتاتيجية تدريس حديثة قد تسم  ُب تنمية قدرهت  على التحصيل وشلارسة ممارات ما وراء ادلعرفة، وأشارت 

 النتائج إذل ما يلي:

وسيي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابية ُب اإلختبار أن ىناك فرقاً دال إحصائياً بُت مت -
 التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية ُب التيبيق البعدي.

أن ىناك فرقًا دال إحصائيًا بُت متوسيي درجات طالب اجملموعتُت التجريبية والضابية ُب مقياس  -
 ق البعدي.ممارات ما وراء ادلعرفة لصاحل اجملموعة التجريبية ُب التيبي
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 إن خرائط  التفكَت تتس  بالفاعلية ُب تنمية التحصيل وممارات ما وراء ادلعرفة ُب ىذه الدراسة. -

دراسة هبدف مقارنة  Mattheis, F., el al., (1992)وُب نفس اإلطار أعد ماثيس وآخرون 
توسية ُب  دلدارس ادلممارات عمليات العل  التكاملية، وممارات التفكَت ادلنيقي لدى عينتُت من تالميذ ا

بالواليات ادلتحدة، وبلغ عدد أفراد العينة  North Carolinaمن اليابان وكارولينا اجلنوبية  كل
( طالبًا من كارولينا اجلنوبية واليابان على الًتتيب، وًب قياس عمليات العل  4397( طالبة، )3291)

 ( ، أما التفكَت ادلنيقيTIPSالتكاملية )التكاملية باستخدام الصورة ادلعدلة إلختبار عمليات العل  
 وأشارت نتائج الدراسة إذل مايلي: (GALT)اجلمعي  فقد ًب قياسو بأختبار التفكَت ادلنيقى

مجيع ادلكونات مقارنة  ُب إختبار التفكَت ادلنيقي ُب امرتفعً أظمرت اليالب اليابانيون أداء  -
 جنوب كارولينا. منباليالب 

ُب القدرة على تيبيق ممارات  ُتياألمريكحصائية بُت اليالب اليابانيُت و توجد فروق ذات داللة إ -
 عمليات العل  التكاملية والفروق لصاحل اليابانيُت.

أن التحسن ُب ممارات التفكَت ادلنيقي، وممارات عمليات العل  التكاملية من صف إذل آخر  -
 بقاً للجنس ُب كال ادلتغَتين.متساو بُت اجملموعتُت، وإنو ال توجد فروق بُت اجملموعتُت ط

واحلق أنو إذا أردنا إعداد اليالب للفم  الصحيح دلادة ادلنيق، واالستفادة منما ُب احلياة، وشلارسة 
ممارات التفكَت ادلختلفة، فال بد أن نعلمم  طرق وممارات التفكَت اليت هتيؤى  دلا سيواجمونو ُب مواقف 

م  حبفظ ادلعلومات أو ترديدىا واليت سيتخياىا التقدم العلمي وثورة احلياة ادلختلفة، وال نكتفي ُب تعليم
ادلعلومات، فمادة ادلنيق ليست رلرد جس  من ادلعلومات النظرية أو القوانُت ادلنيقية اليت تتيلب احلفظ 

ادلبادئ والًتديد، بل إهنا مادة ذلا طبيعة خاصة سبيزىا عن غَتىا من ادلواد األخرى، فادلنيق يمت  بالبحث ُب 
العامة للتفكَت الصحيح، فمجالو الفير اإلنساين ولكن من زاوية خاصة، وىي الشروط اليت ذبعل الفكر 
صحيحًا وخاليًا من التناقض ُب مجيع العمليات االستداللية كما يتيح ادلنيق لدراسة فممًا وارحًا ليبيعة 

 الصحيح. مبادئ االستدالل ادلنيقي ومناىجو، وتنمية القدرة على التفكَت

 :إخراءاث الذراست
عررت الدراسة ُب اجلزء السابق للمفاىي  األساسية ذلا، كما عمدت على ربط الدراسات السابقة ذات 
الصلة بتلك ادلفاىي ، واليت ًب اإلفادة منما ُب صياغة فروض الدراسة، وكذلك ُب بناء أدوات الدراسة، 

ول اجلزء التارل ، وإختيار األساليب اإلحصائية ادلناسبة، ويتناوإختيار العينة، وبناء مواد ادلعاجلة التجريبية
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ادليدانية، من حيث بناء أدوات الدراسة ومواد ادلعاجلة التجريبية، وكيفية إعدادىا وربيما،  الدراسةإجراءات 
 وخيوات إجراء التجربة االستيالعية والنمائية، والنتائج ادلرتبية بالدراسة ادليدانية.

 أدواث الذراست وهادة املعاجلت التدريبيت: إعذاد -أولا 

 ختبار التفكري املنطقي:ا -1

 الهدف من اإلختبار: (1-1)

ظلوذج " ويًتوك" البنائي ُب تنمية ممارات التفكَت  يةفاعلمدف اإلختبار إذل التعرف على ي     
التحك   -تناسيب)االستدالل النوية العامة وادلتمثلة ُب ممارة ادلنيقي ادلتوافرة لدى طالب ادلرحلة الثا

 االستدالل التوافقي(، وذلك بعد تدريب ادلعل  على تنمية تلك ادلمارات. -االستدالل الًتابيي  -بادلتغَتات

 وضع التعليمات: (1-2)

خيوة إعداد التعليمات مممة إلثبات أثر دقتما على الدرجات اليت ػلصل عليما اليالب؛ لذا      
اذلدف من اإلختبار وعدد مفرداتو وطريقة اإلجابة عنما  إىتمت الدراسة خبيوة إعدادىا حبيث تضمنت

 وروعي فيما اإلعتبارات التالية:

 أن تكون بنود اإلختبار مرتبية بادلمارات احملددة. -

 لليالب ررورة اإلجابة عن كل البنود. تورحأن  -

 اللغوية والعلمية. احيةلنابنود اإلختبار من  سالمةصياغة و  دقة -

 إلجابة عن اإلختبار.أن تورح الزمن الالزم ل -

 محتويات اإلختبار: (1-3)

 -تضمن اإلختبار التفكَت التوليدي على مخسة عشر سؤااًل مشلت ممارة )االستدالل التناسيب
االستدالل التوافقي(، وقد جاءت البنود ُب شكل مشكالت  -االستدالل الًتابيي -التحك  بادلتغَتات

 اإلجابةرر، وعليو زبتلف اطًا وثيقًا باحملتوى الدراسي ادلقوقضايا يتعرض ذلا اليالب حبيث تكون مرتبية إرتب
 من طالب آلخر وفق ما ؽلتلك من ممارات تفكَت منيقي وأسلوب تنظي  وعرض لإلجابة.

 التصحيح: حا تمف (1-4)
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ًب تقدير مخس درجات كحد أقصى لكل بند من بنود اإلختبار، وعليو تصبح الدرجة الكلية 
 .حدة رجة األقل ُب روء مستوى استجابة كل طالب على(، وروعي ربديد الد75لإلختبار )

 صدق االختبار: (1-5)

 ًب عرض الصورة األولية لإلختبار على األساتذة ادلتخصصُت، إلبداء الرأي حول النقاط التالية:

 إرتباط  بنود اإلختبار بادلمارات احملددة. -

 دقة صياغة وسالمة بنود اإلختبار من الناحية اللغوية والعلمية. -

 وتعديل بنود اإلختبار.حذف أ -

 رد ُب اإلختبار.دل ت إرافة بنود -

ونتيجة ذلك أوصى األساتذة ادلتخصصُت بضرورة إجراء بعض التعديالت العامة اليت تزيد من 
، ووفق ما تضمنتو مالحظاهت ، ى آراءلمية، وقد ًب التعديل ُب روء موروعية اإلختبار ودقتو وسالمتو الع

د وصاحل  للتيبيق على العينة االستيالعية، وصار عدد مفردات إختبار التفكَت وبالتارل أصبح اإلختبار مع
 ( مفردة.18( مفردة بداًل من )15ادلنيقي )

 التجربة االستطالعية: (1-6)

ادلؤمنُت الثانوية ببنما  َتأم( طالبة دبدرسة 42ًب تيبيق اإلختبار )استيالعياً(، على عينة قوامما )
 وذلك هبدف:

 ر.حساب ثبات اإلختبا -

 الصدق التجرييب لإلختبار. -

 ربديد زمن اإلجابة على اإلختبار. -

 إعادة صياغة بعض العبارات الغامضة على اليالب كي تتس  بالوروح. -

 التأكد من وروح التعليمات. -

 (  حساب ثبات اإلختبار:1-6-1)

لقياس يقصد بثبات األداة دقتما ُب القياس وادلالحظة وعدم تناقضما مع  نفسما، أو أن أداة ا
أكثر من مرة ربت نفس الظروف أو ظروف متماثلة، وىناك طرق سلتلفة  استخدمت تعيي نفس النتائج إذا

الدراسة ًب استخدام معادلة معامل ألفا إلغلاد معامل اإلتساق  ىذاحلساب ثبات أدوات القياس، وُب 
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تخدام اإلختبار كأداة للقياس (، وىذه القيمة ذبعلنا نيمئن إذل اس0.834الداخلي لألختبار، واليت بلغت )
 ُب ىذه الدراسة.

 (  الصدق التجريبي لإلختبار:1-6-2)

الداخلي ذلما وصدق ادلقارنة اليرفية ويت  عررما فيما  اقاإلتسمن الصدق التجرييب لإلختبار يتض
 يلي:

 (  االتساق الداخلي:1-6-2-1)

ُب اإلختبار؛حيث يقصد بو ربديد يستخدم صدق اإلتساق الداخلي الستبعاد األسئلة غَت الصاحلة 
التجانس الداخلي لإلختبار، دبعٌت أن يمدف كل سؤال إذل قياس نفس الوظيفة اليت تقيسما األسئلة األخرى 
ُب اإلختبار، ولتحديد اإلتساق الداخلي ًب حساب معامالت اإلرتباط بُت كل سؤال والدرجة الكلية 

(، وبذلك أصبح 0.01ط ذلا داللة إحصائية عند مستوى )لإلختبار، وقد أظمرت األسئلة معامالت إرتبا
 اإلختبار يتمتع بدرجة عالية من اإلتساق الداخلي.

 (  إعادة صياغة بعض العبارات الغامضة باإلختبار:1-6-3)

من خالل تساؤالت اليالب ادلتكررة أثناء التجربة االستيالعية عن بعض األسئلة ًب توريح تلك 
 انب الغموض، شلا دعا إلعادة بعض الصياغات اليت تكرر تساؤل اليالب حوذلا.األسئلة ذل  وإزالة جو 

 (  التأكد من وضوح التعليمات:1-6-4)

قبل البدء ُب اإلجابة عن  اإلختبار كان ىناك حرص على قراءة التعليمات العامة لإلختبار من قبل 
 مفردات بيريقة سليمة. اليالب، وتوريح تلك التعليمات ذل  كي يتسٌت ذل  اإلجابة عن مجيع

 

 اإلختبار في صورتو النهائية: (1-7)

بعد اإلنتماء من خيوات إعداد اإلختبار، والوثوق دبدى صدقو وثباتو، أصبح اإلختبار ُب شكلو 
قدرة على قياس ممارات التفكَت ادلنيقي اليت ًب ربديدىا بالدراسة، ( سؤااًل، ولو 15ئي، يتكون من )النما

 نوية العامة. لدى طالب ادلرحلة الثا
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 ختبار التحصيل املعريف:ا   -2

 ( الهدف من اإلختبار:2-1)

يمدف إختبار التحصيل ادلعرُب تعرف مدى سبكن طالب ادلرحلة الثانوية العامة من ادلفاىي  ادلنيقية 
 ادلتضمنة بوحدة ادلنيق ادلقررة عليم  بالفصل الدراسي الثاين.

 (  وضع التعليمات:2-2)

 ختبار وعدد مفرداتو وطريقة اإلجابة عنو، وروعي فيما اإلعتبارات التالية:تضمنت اذلدف من اإل

 أن تكون سملة، وارحة ، وسلتصرة ، ومباشرة. -

 أن تورح لليالب ررورة اإلجابة عن كل مفردة. -

 أن تورح لليالب إختيار إجابة واحدة لكل مفردة. -

 أن تورح الزمن الالزم لإلجابة عن اإلختبار. -

 إلختبار:(  محتويات ا2-3)

 -فم  -( بندًا مشلت ادلستويات ادلعرفية الثالث )تذكر20تضمن إختبار التحصيل ادلعرُب على )
تيبيق(، وجاءت مجيعما ُب شكل اإلختيار من متعدد؛ حيث يت  إختيار استجابة واحدة أو أكثر من 

 أربعة بدائل مقًتحة.

 (  مفتاح التصحيح:2-4)

 مثل فيما يلي:ًب ورع قواعد لتصحيح اإلختبار تت 

 حدد لكل مفردة صحيحة درجة واحدة واخليأ صفراً. -

 صحح اإلختبار على أساس مجع اإلجابات الصحيحة لكل طالب. -

 ختبار:صدق اال(  2-5)
 ًب عرض الصورة األولية لإلختبار على األساتذة ادلتخصصُت، ألبداء الرأي حول النقاط التالية:

 ار.حذف أو إرافة أو تعديل مفردات اإلختب -

 سالمة ادلفردات من الناحية العلمية. -

 مدى مناسبة صياغى مفردات اإلختبار لليالب. -
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 مدى مناسبة أسئلة اإلختبار؛ لقياس ما ورع لقياسو. -

 مدى وروح تعليمات اإلختبار. -

 ( مفردة.24( بدال من )20وقد بلغت عدد مفردات اختبار التحصيل ادلعرَب )

 (  التجربة االستطالعية:2-6)
ادلؤمنُت الثانوية ببنما، وذلك  َتأم( طالبة دبدرسة 42بيق اإلختبار )استيالعياً(، على عينة قوامما )ًب تي

 هبدف:
 حساب ثبات اإلختبار. -

 الصدق التجرييب لإلختبار. -

 اإلختبار. عنربديد زمن اإلجابة  -

 حساب معامل السمولة والصعوبة  والتمييز دلفردات اإلختبار. -

 ات الغامضة على اليالب كي تتس  بالوروح.إعادة صياغة بعض العبار  -

 التأكد من وروح التعليمات. -

 (  حساب ثبات اإلختبار:2-6-1)
(، وىذه القيمة ذبعلنا نيمئن إذل استخدام 0.82ًب استخدام معادلة ألفا كرومباخ واليت بلغت )

 اإلختبار كأداة للقياس ُب ىذه الدراسة.
 (  الصدق التجريبي لإلختبار:2-6-2)

 فيما يلي: وصدق ادلقارنة اليرفية ويت  عررو الداخلي لو اقاإلتسمن الصدق التجرييب لإلختبار يتض
 (  االتساق الداخلي:2-6-2-1)

ًب حساب معامالت اإلرتباط بُت كل سؤال والدرجة الكلية لكل إختبار، وقد أظمرت األسئلة 
أصبح اإلختبار يتمتع بدرجة عالية من ( ، وبذلك 0.01معامالت إرتباط ذلا داللة إحصائية عند مستوى )

 اإلتساق الداخلي.
 (  حساب معامل السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات اإلختبار:2-6-3)

السمولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات اإلختبار باستخدام معادليت معامل  تمعامالًب حساب 
 السمولة ومعامل الصعوبة.
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 معامل السمولة -1امل الصعوبة = مع                           

(  بينما ترواحت معامالت الصعوبة بُت 0.52 -0.33السمولة بُت )  التمعاموقد  تراوحت  
 .سمولة وصعوبة مقبولة ( وىي تعترب معامالت0.48 -0.67)

-0.31كما ًب حساب معامالت التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار والىت تراوحت بُت )
  معامالت سبييز مقبولة.( وىى تعترب0.64

 (  إعادة صياغة بعص العبارات الغامضة باإلختبار:2-6-4)

من خالل تساؤالت اليالب ادلتكررة أثناء التجربة االستيالعية عن بعض األسئلة ًب توريح تلك 
 األسئلة ذل  وإزالة جوانب الغموض، شلا دعا إلعادة بعض الصياغات اليت تكرر تساؤل اليالب حوذلا.

 (  التأكد من وضوح التعليمات:2-6-5)

ختبار ا لكلص على قراءة التعليمات العامة ختبار كان ىناك حر ا  كل قبل البدء ُب اإلجابة عن
وتوريح تلك التعليمات ذل  كي يتسٌت ذل   وقراءة واستيعاب التعليمات اخلاصة لألختبار ،من قبل اليالب

 اإلجابة عن مجيع مفردات بيريقة سليمة.

 اإلختبار في صورتو النهائية: (2-7)

بعد اإلنتماء من خيوات إعداد اإلختبار، والوثوق دبدى صدقو وثباتو، أصبح اإلختبار ُب شكلو 
 تعرف مدى استيعاب ادلفاىي  على( سؤااًل، ولو القدرة 20من ) اختبار التحصيل ادلعرَب النمائي، يتكون

 طالب ادلرحلة الثانوية العامة.  ىادلنيقية ادلتضمنة بوحدة ادلنيق ادلقررة قياس عل

 هادةاملعاجلت التدريبيت)دليل املعلن(. -3

 أىداف دليل المعلم:

 ىناك ىدف عام يسعى الدليل لتحقيقو وأخرى خاصة من خالل موروعاتو فيما يلي:

لدى حدد اذلدف العام لدليل ادلعل  ُب تنمية ادلفاىي  ادلنيقية وبعض ممارات التفكَت ادلنيقي الهدف العام:
 طالب ادلرحلة الثانوية العامة.
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ورعت أىداف خاصة بكل موروع من موروعات الدليل؛ حيث حددت األىداف ُب األىداف الخاصة:
وجدانية(، وورع عنوان خاص لكل درس وزلتوى ووسائل وأنشية وإجراءات  -ممارية -صورة ) معرفية

 تنفيذ وخية سَت وأساليب تقوًن.

 وىرج التىليذي:إعذاد دليل املعلن وفقا للن
 وقد ًب إعداد دليل ادلعل   طبقا للخيوات التالية:

قسمت الوحدة ادلقررة طالب ادلرحلة الثانوية العامة إذل عدة موروعات، ػلتوى كل  -1
 موروع  على بعض احلقائق وادلفاىي . 

رية ًب بناء موروعات الوحدة ادلقررة طالب ادلرحلة الثانوية العامة وفق األسس العلمية والنظ -2
 واليت تضمنت بكل درس األطوار التالية: ،البنائى لنموذج "ويًتوك"

حيث يقوم ادلعل  بالتمميد للدرس من خالل ادلناقشة واحلوار، وإثارة بعض  الطور التمهيدى: -
 هتدف الستغالل التعل  ، أيضًا القيام ببعض األنشية اليتالتساؤالت، لتحفيز تفكَت ادلتعلمُت

وتصويب أظلاط الفم  اخليأ اليت ؽلتلكما واليت تتضح من خالل معاررتما السابق لدى ادلتعل  
للمعرفة اجلديدة، وىنا ال يقوم ادلعل  بأي زلاولة لتصحيح استجاباهت  أو اإلشارة إذل أهنا خيأ أو 

 تقدًن ادلفموم العلمي.

سمح ذل  ادلتعلمُت إذل رلموعات غَت متجانسة ت  يبتقسوفيو يقوم ادلعل   الطور التركيزي: -
بالتفاوض واحلوار فيما بينم  دبا يساعدى  على الربط بُت ادلعرفة اليت ؽلتلكوهنا وادلعرفة ادلستمدفة، 
ويقدم ذل  أنشية تستمدف ادلفاىي  واألفكار ادلرادة، ويتيح ذل  فرصة التعبَت عنما بلغتم  اخلاصة، 

تركيز إنتباه ادلتعلمُت على األفكار ويسمى ىذا اليور أحيانًا بيور اإلنتباه حيث يكون على ادلعل  
والظواىر ادلستمدفة ادلتضمنة ُب كل نشاط، وذلك من خالل طرح األسئلة ذات الصلة باألنشية 

 اليت يستقصوهنا، وتقدًن ادلساعدة ذل  ُب النقاط اليت تواجمم  فيما بعض الصعوبات.

أكد من صحة أفكارى  الىت والذى يتيح من خاللو ادلعل  للمتعلمُت الفرصة للت طور التحدى: -
، حيث تبادل األفكار ووجمات النظر فيما بينم ، وعندما ؼلفق ادلتعلمُت الثاىن توصلوا إليما باليور

أو التفسَت العلمى السلي  يبدأ ادلعل  دبساعدهت  حىت ػلدث الدمج َب الوصول إذل ادلعرفة ادلنشودة 
  بُت ادلعرفة السابقة والتعل  احلاذل.

ىذا اليور للمتعلمُت الفرصة لتيبيق األفكار اجلديدة اليت توصلوا إليما  يتيح حيث :يقطور التطب -
من خالل  ادلتعلمُت للمفموم اجلديد ُب مواقف أخرى مشاهبة ُب احلياة اليومية وىنا يتسع فم 
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، على مواقف جديدةاألنشية اليت تقدم ذل  ُب ىذا اليور واليت تعينم  على تعمي  خرباهت  السابقة 
 وبذلك يتحقق الفم  العميق للمفموم.

ًب عرض الدليل على بعض ادلتخصصُت، إلبداء مالحظاهت  العامة على الدليل، وقد   -3
كانت ىذه ادلالحظات مممة ومفيدة وُب صمي  تنظي  وإعداد قواعد صحيحة يقوم 
الدليل عليما مثل األىداف وطرق تقدًن الدرس وترتيب خيواتو ُب روء فلسفة ظلوذج 

 يًتوك" البنائي."و 

ًب عرض الدليل بعد التعديل على بعض ادلتخصصُت للتأكد من صدق الدليل وقد أجري  -4
 عليو بعض التعديالت اليت ُأخذ هبا، وبالتاذل أصبح الدليل معد وجاىز لالستخدام.

 وقد اشتمل الدليل على الجوانب التالية:

 لبنائي وبيان كيفية استخدامو.عن ظلوذج "ويًتوك" ا نظرىدمة للمعل  ربتوي على إطار مق -

 األىداف العامة للدليل. -

 التوزيع الزمٍت لتدريس الوحدة. -

 األنشية اليت تضمنتما الوحدة. -

 الصياغة اإلجرائية ألىداف كل موروع. -

األدوات والوسائل التعليمية الالزمة لتحقيق بعض أىداف كل موروع حبيث ؽلكن احلصول عليما  -
 بسمولة.

 موروع مراعاة ليبيعة ادلوروع وخصائص ادلتعل . التميئة اخلاصة بكل -

 خيوات السَت ُب ادلوروع، لتحقيق األىداف العامة واإلجرائية من خالل ظلوذج "ويًتوك" البنائي. -

 التقوًن، وقد ًب استخدام أسئلة تقوؽلية متنوعة لكل موروع من موروعات الوحدة. -

َت ادلنيقي وإختبار التحصيل ادلعرُب على ًب تيبيق إختبار التفك التأكد من تكافؤ المجموعات:
( 30الضابية وعددىا )( طالبة و 30يبية وعددىا )طالب ادلرحلة الثانوية العامة اجملموعة التجر 

 طالبة، وفيما يلي ملخص نتائج التيبيق القبلي:
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 (1جدول )
إختبار  طة علىقيمة )ت( ومستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين المجموعة التجريبية والضاب
 التفكير المنطقي وإختبار التحصيل المعرفي في التطبيق القبلي

اإلنحراف  المتوسط العدد العينة االختبار
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى الداللة  ت
 (5...عند )

التفكَت 
 ادلنيقي

  1.060 5.803 15.10 30 ذبريبية
58 

 
954. 

 غَت دالة إحصائيا
 .911 4.987 13.77 30 رابية

التحصيل 
 ادلعرُب

  .330 1.807 6.10 30 ذبريبية
209. 

 غَت دالة إحصائيا
 .346 1.894 6.00 30 رابية

 
بالنظر إذل بيانات اجلدول السابق يتضح أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

درجات  التحصيل ادلعرُب بُت متوسيي( ُب القياس القبلي إلختبار التفكَت ادلنيقي وإختبار 0.05)
اجملموعة التجريبية والضابية من طالب ادلرحلة الثانوية العامة عينة الدراسة التجريبية والضابية؛ 

( ألختبار التفكَت ادلنيقي وىي أقل من قيمة )ت( اجلدولية 0.954فبلغت قيمة )ت( احملسوبة )
( إلختبار التحصيل 0.209احملسوبة ) (، كما بلغت قيمة )ت(58( عند درجة حرية )1.684)

(، وعليو يصبح ىناك 58( عند درجة حرية )1.684ادلعرُب وىي أقل من قيمة )ت( اجلدولية )
 تكافؤ وذبانس بُت عينة الدراسة على إختبار ممارات التفكَت ادلنيقي وإختبار التحصيل ادلعرُب.

التجريبية، وإجراءات التيبيق القبلي وبعد اإلنتماء من إعداد أدوات الدراسة ومادة ادلعاجلة 
ومجع البيانات، يعرض اجلزء التارل النتائج ادلرتبية بإختبار التفكَت ادلنيقي والنتائج ادلرتبية بإختبار 
التحصيل ادلعرُب مع مناقشة وتفسَت تلك النتائج ُب روء فروض الدراسة وتوظيف اإلطار النظري 

 الدراسة احلالية.واألدبيات ذات الصلة ُب تدعي  نتائج 
 نتائح الذراست: -ثالثاا 
فيما يلي عرض لنتائج التحليل اإلحصائي، ومناقشة النتائج وتفسَتىا ادلرتبية بإختبار التفكَت        

التوليدي وإختبار التحصيل ادلعرُب، وذلك إلختبار صحة فروض الدراسة ادلرتبية هبما ، وقد ًب عرض ىذه 
لية وىي النتائج ادلرتبية دبمارات التفكَت ادلنيقي، والنتائج ادلرتبية بالتحصيل ادلعرُب، النتائج وفقاً للمحاور التا

 والنتائج ادلرتبية بالعالقة بُت تنمية ادلفاىي  والتفكَت ادلنيقي.
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 عرض النتائج المرتبطة بمهارات التفكير المنطقي. (1)

و: ما فاعلية وحدة ادلنيق ادلعدة ( من أسئلة الدراسة ونص3ترتبط نتائج ىذا احملور بالتساؤل رق  )
وفق خيوات ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تنمية بعض ممارات التفكَت ادلنيقي لدى طالب ادلرحلة 

الدراسة ونصو: توجد فروق ذات  التساؤل بالفرض األول من فروض ذاهبالثانوية عينة الدراسة؟، ويرتبط 
التجريبية والضابية ُب القياس البعدي إلختبار داللة إحصائية بُت متوسيي درجات طالب اجملموعة 

ممارات التفكَت ادلنيقي لصاحل اجملموعة التجريبية، كما يرتبط هبذا التساؤل الفرض الثاين من فروض 
الدراسة ونصو: توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسيي درجات القياسُت القبلي والبعدي ليالب 

ارات التفكَت ادلنيقي لصاحل اجملموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي، اجملموعة التجريبية، إلختبار مم
وللتحقق من صحة الفرض األول والثاين ًب تيبيق إختبار التفكَت ادلنيقي بعديًا على عينة الدراسة 
التجريبية والضابية، وًب حساب قيمة )ت( للتعرف على داللة الفروق بُت اجملموعة التجربيبة والضابية 

بُت القياسُت القبلى  كما ًب حساب قيمة )ت( للتعرف على داللة الفروق،  ختبار التفكَت ادلنيقيُب إ
 ويتضح ذلك ُب اجلداول التالية: والبعدى للمجموعة التجريبية َب اختبار التفكَت ادلنيقى

 (2جدول )
ى قيمة )ت( ومستوى الداللة  اإلحصائية للفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة عل

 إختبار التفكير المنطقي في القياس البعدي 

اإلنحراف  المتوسط العدد العينة
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  ت
الداللة عند 

(...5) 
 داالً إحصائياً  16.902 58 1.828 10.012 61.37 30 ذبريبية
 1.101 6.030 25.30 30 رابية
( بُت 0.05إحصائية عند مستوى ) ذات داللة فروقنو توجد نات اجلدول السابق أيتضح من بيا 

متوسيي درجات اجملموعة التجريبية والضابية ُب القياس البعدي إلختبار التفكَت ادلنيقي لصاحل اجملموعة 
اجلدولية واليت قيمتما  ( وىى أكرب من قيمة )ت(16.902احملسوبة ) التجريبية؛ حيث بلغت قيمة )ت(

أداء اجملموعة التجريبية ُب ممارات التفكَت ادلنيقي، وعليو يت  قبول  مستوى إذل ربسن (، شلا يشَت1.684)
الفرض األول من فروض الدراسة سالف الذكر، ويورح الرس  البياين التارل حج  الفروق بُت ادلتوسيُت 

 ومقدار التغَت الذي حدث بعد تيبيق النموذج ادلقًتح.
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لتجريبية والضابطة على إختبار التفكير المنطقي في ( الفروق بين المجموعة ا1شكل )

 القياس البعدي.

 (3جدول )

قيمة "ت" ومستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة 
 التجريبية على إختبار التفكير المنطقي.

اإلنحراف  المتوسط العدد القياس
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى الداللة  ت
 (5...عند )

 دالة إحصائياً  21.632 29 1.060 5.803 15.10 30 القبلي
 1.828 10.012 61.37 البعدي    

( بُت 0.05يتضح من بيانات اجلدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
القياس  ر التفكَت ادلنيقي لصاحلإلختبامتوسيي درجات اجملموعة التجريبية ُب القياسُت القبلي والبعدي 

)ت( اجلدولية واليت قيمتما  ( وىي أكرب من قيمة21.632البعدي؛ حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة )
التجريبية ُب ممارات التفكَت ادلنيقي، وعليو يت   اجملموعة أداء مستوى إذل ربسن َتيش(، شلا 1.654)

الذكر، ويورح الرس  البياين التارل حج  الفروق بُت  قبول الفرض الثاين من فروض الدراسة سالف
 ادلتوسيُت ومقدار التغَت الذي حدث بعد تيبيق النموذج ادلقًتح.
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( الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على إختبار التفكير 2شكل )
 المنطقي

ممارات التفكَت ادلنيقي لدى عينة وللتأكد من فعالية ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تنمية بعض 
الدراسة، ًب تيبيق معادلة حج  التأثَت ادلوجو ادلكمل للداللة اإلحصائية، ُب روء قيمة )ت( ودرجة احلرية، 

 واليت تتضح نتائجما باجلدول التارل:

 (4جدول )

ة تأثير نموذج "ويتروك" البنائي في تنمية بعض مهارات التفكير المنطقي لدى عينة الدراس
 التجريبية على إختبار التفكير المنطقي

 
 الفاعلية

 
 د.ح

 
 قيمة )ت(

 مربع إيتا 
η 2 

 
 مستوى حجم األثر

 كبَت 0.94 21.632 29 الداخلية
 كبَت 0.83 16.902 58 اخلارجية

 
يتضح من اجلدول السابق أن قيمة حج  التأثَت ادلرتبية بقيمة مربع إيتا ذات تأثَت كبَت، شلا يؤكد 

ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تنمية بعض ممارات التفكَت ادلنيقي لدى عينة الدراسة على إختبار التفكَت  فعالية
 ادلنيقي.
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(، ودراسة "أميمة عفيفي" 2002دراسة "ناصر زلمود" )و وتتفق ىذه النتائج مع ما توصلت إليو 
، ودراسة "هاري" (Daniel, 1996)دراسة "دانيال" (، 2005راسة "ىناء عبد اجلليل" )(، ود2004)

(Harry, 1996)   "ودراسة "دانيال وإليزابيث(Daniel, & Elizabeth, 1999)  "ودراسة "ماريا
(Maria, 2004)  "ودراسة " رل ولي  وجرابويسكي(Lee; Lim & Grabowski, 2009)  ودراسة

(Park, Kay, 2010)  ودراسة(Scheinholtz, Jennifer, 2009)  ودراسة(Gale, Foster, 

 واليت أظمرت مجيعما فعالية ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تنمية ممارات التفكَت لدى عيناهتا. (2007
 وقد يرجع ذلك إلى:

التفسَت( خالل مراحل  -التلخيص -بعض االسًتاتيجيات مثل )التساؤل الذاٌب عل تادلاستخدام  -
التقيي  غلعل ادلتعل  مدركًا للثغرات  النموذج ادلختلفة غلعل ادلتعل  على وعي دبعرفتو وتقييمما وىذا

واإلختالل فيما يتوصل إليو من معلومات ومن ٍب الشعور باحلاجة للتحسُت والتيوير والتوصل إذل  
 ادلعلومات واألفكار اجلديدة الصحيحة القيمة، وبالتارل ظلو القدرة على التفكَت ادلنيقي.

ما لدى ادلتعلمُت من مفاىي  مرتبية دبادة  يسم  التفكَت ادلنيقي خالل مرحلة التمميد ُب عرض -
ادلنيق، وخالل مرحلة الًتكيز ومرحلة التحدي ُب شرح وتلخيص وتفسَت ما ًب توليده ومن معاين 

عالقات بينما وادلقارنة بُت ادلفاىي  وتكاملما، دور ُب تنمية التفكَت ادلنيقي لدى  للمفاىي  ومن
 عينة الدراسة التجريبية.

فظي خالل ىذه األنشية وادلشاركة من خالل  البيئة التعاونية ة الصفية والتفاعل اليالقيام باألنش -
 بعضما،و اليت تسمح للمتعلمُت باستقصاء وتوليد ادلعٌت للمفاىي  والعالقات بُت ادلفاىي  اجلديدة 

ناقشات ما لديم  من معرفة مسبقة، وتوفَت احلرية للتعبَت عن ادلفاىي ، وادلو  وبُت ادلفاىي  اجلديدة
التفاورية وإحًتام آراء اآلخرين وتأجيل إصدار األحكام، كل ذلك غلعل بيئة الفصل بيئة ثرية 

 تسم  ُب تنمية التفكَت ادلنيقي لدى عينة الدراسة التجريبية.

يقوم النموذج على تقدًن األداء ادلساعد من قبل ادلعل  أو القرين األكثر خربة، والسحب التدرغلي  -
من قبل ادلعل  وفقًا لتقدم أداء ادلتعلمُت للوصول إذل الكفاءة واالستقاللية ُب أداء  لألداء ادلساعد

ادلمام ومن ٍب ربمل مسئولية التعل  واالستقالل ُب التفكَت والوصول إذل مرحلة التنظي  الذاٌب 
 للتعل ، فإن ذلك قد يؤدي إذل تنمية التفكَت ادلنيقي لدى عينة الدراسة التجريبية.

 ظلوذج "ويًتوك" البنائي على أنو عملية توليدية للمعرفة، يت  من خالذلا تعديل ما لدى ينظر إذل -
 جديدة وصحيحة يفممما من خالل تعاونو بديلة، لكي يعاد بناؤىا على معانادلتعل  من أفكار 

َت مع معلمو وأقرانو، وىذا بدوره ينمي القدرة على ادلرونة ُب التفكَت ادلنيقي وتوجيو مسار التفك
ادلنيقي دلتيلبات ادلوقف ويتضح ذلك ُب مرحلة التحدي عندما تقدم كل رلموعة من اليالب 
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تفسَتاهتا دلا توصلت إليو من معٌت للمفاىي  من أجل إثباهتا أوتعديلما، وعند مقارنة ادلتعل  بُت ما  
 كان لديو من مفاىي  وما توصل إليو من مفاىي .

 ىيم المنطقية:عرض النتائج المرتبطة بتنمية المفا (2)

( من أسئلة الدراسة ونصو: ما فاعلية وحدة ادلنيق ادلعدة 4ترتبط نتائج ىذا احملور بالسؤال رق  )
وفق خيوات ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تنمية بعض ادلفاىي  ادلنيقية ادلقررة على طالب ادلرحلة الثانوية 

وض الدراسة ونصو: توجد فروق ذات داللة السؤال بالفرض الثالث من فر  ذاهبعينة الدراسة؟، ويرتبط 
إحصائية بُت متوسيي درجات طالب اجملموعة التجريبية والضابية ُب القياس البعدي لإلختبار 

الفرض الرابع من فروض الدراسة ونصو: ريبية، كما يرتبط بالسؤال ذاتو التحصيلي لصاحل اجملموعة التج
ات القياسُت القبلي والبعدي ليالب اجملموعة توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسيي درج

التجريبية لإلختبار التحصيلي لصاحل القياس البعدي، وللتحقق من صحة الفرض الثالث والرابع ًب تيبيق 
إختبار التحصيل ادلعرُب بعديًا على عينة الدراسة التجريبية والضابية، وًب حساب قيمة )ت( للتعرف 

ة التجريبية والضابية ُب إختبار التحصيل ادلعرُب، كما ًب حساب قيمة على داللة الفروق بُت اجملموع
)ت( للتعرف على داللة الفروق بُت القياسُت القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ُب إختبار التحصيل 

 ادلعرُب ويتضح ذلك ُب اجلداول التالية:
 (5جدول )

عة التجريبية والضابطة على إختبار قيمة )ت( ومستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين المجمو 
 التحصيل المعرفي في القياس البعدي

اإلنحراف  المتوسط العدد عينةال
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  ت
الداللة عند 

(...5) 
 دالة إحصائياً  10.672 58 0.340 1.863 16.33 30 ذبريبية
 0.490 2.684 9.97 30 رابية

 

( بُت 0.05انات اجلدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )يتضح من بي
 اجملموعةالتحصيل ادلعرُب لصاحل  ختبارإلالبعدي والضابية ُب القياس  متوسيي درجات اجملموعة التجريبية

ما ( وىي اكرب من قيمة )ت( اجلدولية واليت قيمت10.672؛ حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة )التجريبية



15 
 

(، شلا يشَت إذل ربسن مستوى أداء اجملموعة التجريبية ُب تنمية ادلفاىي  ادلنيقية، وعليو يت  قبول 1.684)
دراسة سالف الذكر، ويورح الرس  البياين التارل حج  الفروق بُت ادلتوسيُت الفرض الثالث من فروض ال

 ومقدار التغَت الذي حدث بعد تيبيق النموذج ادلقًتح.

 
 ادلنيقي ُب القياس البعدي الفروق بُت اجملموعة التجريبية والضابية على اختبار التحصيل ادلعرُب  (3شكل ) 

 (6جدول )

 قيمة "ت" ومستوى الدالة اإلحصائية للفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على 

 اختبار التحصيل المعرفي

اإلنحراف  المتوسط العدد القياس
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  ت
الداللة عند 

(...5) 
 دالة إحصائياً  20.961 29 0.330 1.807 6.10 30 القبلي
 0.340 1.863 16.33 البعدي
 

( بُت 0.05يتضح من بيانات اجلدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
التحصيل ادلعرُب لصاحل القياس  ختبارإلالقياسُت القبلي والبعدي متوسيي درجات اجملموعة التجريبية ُب 

( وىي اكرب من قيمة )ت( اجلدولية واليت قيمتما 20.961البعدي؛ حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة )
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  قبول (، شلا يشَت إذل ربسن مستوى أداء اجملموعة التجريبية ُب تنمية ادلفاىي  ادلنيقية، وعليو يت1.654)
من فروض الدراسة سالف الذكر، ويورح الرس  البياين التارل حج  الفروق بُت ادلتوسيُت  رابعالالفرض 

 ومقدار التغَت الذي حدث بعد تيبيق النموذج ادلقًتح.

 
التحصيل  ختبارإوالبعدي للمجموعة التجريبية على ( الفروق بين القياسين القبلي 4شكل )
 المعرفي

ك" البنائي ُب تنمية بعض ادلفاىي  ادلنيقية لدى عينة الدراسة، ًب وللتأكد من فعالية ظلوذج "ويًتو 
تيبيق معادلة حج  التأثَت ادلوجو ادلكمل للداللة اإلحصائية، ُب روء قيمة )ت( ودرجة احلرية، واليت تتضح 

 نتائجما باجلدول التارل:

 (7جدول )

دى عينة الدراسة التجريبية تأثير نموذج "ويتروك" البنائي في تنمية بعض المفاىيم المنطقية ل
 على إختبار التحصيل التعريفي

 د.ح الفاعلية
 

 مربع إيتا  قيمة )ت(
η 2 

 مستوى حجم األثر

 كبَت 0.94 20.961 29 الداخلية
 كبَت 0.66 10.672 58 اخلارجية

يؤكد يتضح من اجلدول السابق أن قيمة حج  التأثَت ادلرتبية بقيمة مربع إيتا ذات تأثَت كبَت، شلا 
فعالية ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تنمية بعض ادلفاىي  ادلنيقية لدى عينة الدراسة التجريبية على إختبار 

 التحصيل ادلعرُب.
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(، ودراسة )سحر زلمد، 2003دراسة )ناىد عبد الرارى،  ما توصلت إليو مع النتائجوتتفق ىذه 
( 2007( ودراسة نوال فممى )2006( دراسة كامل احلصري )2004( "خَتية عبد اللييف" )2000

ودراسة شيباردسون  (Shepardson,1999ودراسة شيباردسون) (Linter, 2006) ودراسة "لينتَت" 
واليت أظمرت مجيعما  (Shiland, 1997)ودراسة شيالند  (Shepardson, & Mojy, 1999) وموجي

 فعالية ظلوذج ويًتوك البنائي ُب تنمية ادلفاىي  لدى عيناهتا.

 د يرجع ذلك إلى:وق

يتيح ظلوذج "ويًتوك" الفرصة لبناء ادلعرفة من خالل عمليات استقصاء توليدية نشية يت  فيما توليد  -
اليالب للعالقات ذات ادلعٌت بُت ادلعلومات اجلديدة اليت يت  تعلمما وادلعرفة واخلربات ادلسبقة 

ت اجلديدة اليت يت  تعلمما، فالتعل  لديم ، وكذلك توليد العالقات ذات ادلعٌت بُت أجزاء ادلعلوما
وفقًا لنموذج "ويًتوك" يقوم على أساس الفم  العميق وتوليد ادلعٌت، دلا يت  التوصل إليو من 

 مفاىي .

شلارسة األنشية الصفية ادلرتبية دبحتوى مادة ادلنيق ُب مرحلة الًتكيز غلعل ادلفاىي  ادلنيقية الصعبة  -
 ملموسة وذلا معٌت. واجملردة

لبعض االسًتاتيجيات مثل اسًتاتيجية التساؤل الذاٌب والتلخيص والتفسَت  باليالخدام تاس -
والتيبيق أثناء استخدام ظلوذج "ويًتوك" ُب التدريس غلعل اليالب على وعي دبا لديو من معرفة 

 مسبقة وماتكون لديو من معرفة جديدة وتنظيمما ذاتياً شلا يؤدي إذل زيادة التحصيل.

 بين المفاىيم المنطقية ومهارات التفكير المنطقي. لعالقةاإلرتباطيةعرض نتائج ا (3)

بُت  األرتباطية ( من أسئلة الدراسة ونصو: ما العالقة5ترتبط نتائج ىذا احملور بالتساؤل رق  )
ادلفاىي  ادلنيقية وممارات التفكَت ادلنيقي لدى اجملموعة التجريبية ُب القياس البعدي على أدواهتا؟، كما 

بط هبذا التساؤل الفرض اخلامس من فروض الدراسة ونصو: يوجد إرتباط دال إحصائي عند مستوى يرت
( بُت تنمية ادلفاىي  ادلنيقية وبعض ممارات التفكَت ادلنيقي للمجموعة التجريبية ُب القياس 0.05)

عرُب البعدي، وللتحقق من صحة الفرض ًب حساب معامل اإلرتباط بُت درجات إختبار التحصيل ادل
 وإختبار التفكَت ادلنيقي بعدياً، ويتضح ذلك فيما يلي:

 (8جدول )
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معامل أرتباط بيرسون ومستوى الداللة اإلحصائية للمجموعة التجريبية من طالب المرحلة 
 الثانوية العامة

 مستوى الداللة معامل إرتباط بيرسون العدد األدوات
  إختبار التحصيل ادلعرُب

30 
 
0.776 * 

 
 إختبار التفكَت ادلنيقي (0.01)دال عند 

 

 كنؽليتضح من قيمة معامل اإلرتباط باجلدول السابق أنو يقًتب من اإلرتباط التام ادلوجب، وعليو 
القول بأن ىناك عالقة قوية بُت التحصيل ادلعرُب للمفاىي  ادلنيقية وممارات التفكَت ادلنيقي لدى عينة 

 الفرض اخلامس من فروض الدراسة سالف الذكر. الدراسة التجريبية، وعليو يت  قبول

 وقد يرجع ذلك إلى:

نقل زلور العملية التعليمية إذل ادلتعل ، ؽلكن ادلتعل  من التعبَت عن رأيو وادلشاركة اإلغلابية ُب  -
ادلتعلمُت واليت قد تؤدي هب  إذل اإلنسحاب من  بعض ادلناقشات، والتقليل من مشكلة احلرج لدى

 ي، فتزداد ثقة ادلتعل  بنفسو وإقبالو على التعل .ادلوقف التعليم

توفَت عنصر اإلثارة والتشويق من خالل إثارة األسئلة ُب مرحلة التمميد، ومعرفة ما لدى ادلتعل  من  -
 مفاىي  منيقية وتركيز إنتباه ادلتعل ، كل ذلك يدفع ادلتعل  إذل مزيد من التعل .

نشية التعليمية، واليت تساعد ادلتعل  على التفاعل مع توفَت خربات متعددة ومتكاملة من خالل األ -
ادلفاىي  ادلنيقية ادلستمدفة، حبيث يعتمد ادلتعل  على نفسو ويتحمل مسئولية تعلمو مع باقي أفراد 

 اجملموعة ومن ٍب يزداد عمق التعل .

تلفة من التعزيز العمل على زيادة دافعية ادلتعلمُت للتعل  أثناء التدريس عن طريق استخدام أنواع سل -
 بعد كل تقدم ُب دروس الوحدة لزيادة نشاط ادلتعلمُت.

دور ادلعل  كموجو وميسر ومدع  باألداء ادلساعد للتغلب على صعوبات التعل  اليت قد تواجو  -
ادلتعلمُت ُب فم  ادلفاىي  ادلنيقية يقلل من اإلحباط أواإلخفاق لدى ادلتعل  ويعزز الرغبة ُب 

 يقي ُب الصعوبات وزيادة مستوى اليموح.إعادةالتفكَت ادلن

وعليو فإن النتائج اليت توصلت إليما الدراسة احلالية تعزز وتضيف إذل نتائج العديد من الدراسات 
والبحوث السابقة اليت أجريت حول فعالية النماذج واالسًتاتيجيات ادلتعلقة بالتعل  البنائي عامة وظلوذج 
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فعاليتما ُب ربقيق تنمية ادلفاىي  وبعض ممارات  -ُب معظمما -كدت"ويًتوك" البنائي خاصة، واليت أ
 التفكَت.

 تىصياث الذراست:
 ُب روء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة، توصي الباحثة دبا يلي:

تدريب معلمي ادلواد الفلسفية على استخدام ظلوذج "ويًتوك" البنائي ُب تدريس ادلواد الفلسفية  -
 بادلرحلة الثانوية.

ظلوذج "ويًتوك" البنائي وكيفية استخدامو من خالل مقرر ادلواد الفلسفية للمعلمُت بكليات تدريس  -
 الًتبية.

 إعادة تنظي  زلتوى كتب ادلواد الفلسفية بادلرحلة الثانوية ُب روء ظلوذج "ويًتوك" البنائي. -

تبارات تدريب معلمي ادلواد الفلسفية قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة على إعداد واستخدام اإلخ -
 التحصيلية ادلوروعية وإختبارات التفكَت ادلنيقي.

 استخدام الوسائل واألنشية اليت تنمي التفكَت ادلنيقي. -

 املقرتحاث:
دراسة عن فعالية استخدام ظلوذج " ويًتوك" البنائي ُب تدريس ادلواد الفلسفية، وُب مراحل تعليمية  -

 سلتلفة.

تنمية التفكَت ادلنيقي لدى ادلتعلمُت ذوي السعات العقلية  ظلوذج " ويًتوك" البنائي ُب دراسة فعالية -
 ادلختلفة.

 إجراء دراسات حول فعالية برامج تدريبية للمعل  الستخدام ظلوذج "ويًتوك" البنائي. -

 املراخع
ممارات التفكَت ادلنيقي و (: تنمية ممارات عمليات العل  التكاملية 1998أبو السعود زلمد أمحد ) -1

 ئة الفصل ادلفضلة لتعل ُب روء أبعاد بي

 العدد الرابع. العلوم بادلرحلة اإلعدادية،  رللة الًتبية العلمية، اجمللد األول،

، سوىاج، 2(: أساليب تعلي  وتعل  الدراسات اإلجتماعية،  اجلزء 2003أمحد جابر أمحد السيد ) -2
 دار زلسن لليباعة.
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 عادل الكتب.، اىرةقماعية، الدلواد اإلجت(: تدريس ا1990أمحد حسُت اللقاين وآخرون ) -3
(: "فعالية التدريس وفقا لنموذج "ويًتوك" البنائي ُب ربصيل مادة العلوم 2004أميمة زلمد عفيفي ) -4

وتنمية التفكَت اإلبتكاري ودافعية اإلصلاز لدى طالب ادلرحلة اإلعدادية"، رسالة دكتوراه، كلية البنات، 
 جامعة عُت مشس.

"فاعلية خرائط التفكَت ُب تنمية التحصيل وممارات ما وراء ادلعرفة  (:2008إؽلان حسنُت زلمد ) -5
، 132لدى طالب الصف األول الثانوي ُب مادة ادلنيق"، رللة ادلناىج وطرق التدريس، مصر، ع 

 (.81-20ص )
(: أثر استخدام اجلداول والرسوم البيانية ُب 2008حامد عبد اهلل طالحفة، عمر صبحي أبو إصبع ) -6

ة الصف التاسع األساسي ُب مادة اجلغرافية ُب مدارس تربية إربد األوذل، رللة العلوم طلبربصيل 
 .234-211، يونيو، ص ص 2، العدد 9الًتبوية والنفسية، كلية الًتبية، جامعة البحرين، اجمللد 

(: البنائية منظور ابستمولوجي وتربوي، 1992حسن حسُت زيتون، كمال عبد احلميد زيتون ) -7
 ة: دار ادلعارف.االسكندري

(: التعل  والتدريس من منظور النظرية البنائية، 2003حسن حسُت زيتون، كمال عبد احلميد زيتون ) -8
 القاىرة: عادل الكتب.

(: أثر استخدام ظلوذج "دي بونو" على تنمية م2007محدى زلمد مرسي، إيماب السيد شحاتو ) -9
 معة أسيوط، رللة دراسات ادلستقبل )يونيو(.التفكَت التوليدي لدى تالميذ ادلرحلة اإلعدادية، جا

(: تدريس العلوم ُب مراحل التعلي  العام، دار القل  للنشر والتوزيع، 1996خليل اخلليلي وآخرون ) -10
 ديب.

(: " أثر استخدام بعض الوسائط ادلتعددة لتدريس وحدة البيئة 2004خَتية إبراىي  عبد اللييف ) -11
فاىي  اجلغرافية والوعي اإلقتصادي"، رسالة ماجستَت، كلية بالصف األول الثانوي ُب إكتساب ادل

 الًتبية، جامعة الزقازيق.
(: "فعالية اسًتاتيجية األلغاز ادلنيقية ُب تنمية ممارات التفكَت واإلذباه ضلو 2005زينب سادل زلمد ) -12

 حلوان. مادة الفلسفة بالصف األول الثانوي" رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة
ُب خفض قلق ربصيل اليالب  V(: "فعالية خرائط ادلفاىي  والشكل 1996سامي زلمد الفيايري ) -13

 (.25دلادة ادلنيق بادلرحلة الثانوية" رللة كلية الًتبية، جامعة الزقازيق، يناير، العدد )
صيل (: "فعالية التدريس وفقًا لنظرية بياجيو وفيجوتسكي ُب رب2000سحر زلمد عبد الكرًن ) -14

ادلفاىي  الفيزيائية والقدرة على التفكَت االستدالرل الشكلي لدى طالبات الصف األول الثانوي"، 
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 31، اإلمساعيلية، 1ادلؤسبر العلمي الرابع للًتبية العلمية للجميع، اجلمعية ادلصرية للًتبية العلمية، اجمللد 
 .254 -203أغسيس، ص ص  3 -يوليو

 (: "أثر استخدام بعض اسًتاتيجيات التعل 2006مد عيد )عاطف زلمد سعيد، رجاء أمحد زل -15
حل ادلشكالت لدى طالب  تماعية على التحصيل وتنمية ممارةس الدراسات اإلجُب تدري النشط

ادلرحلة اإلعدادية"، رللة دراسات ُب ادلناىج وطرق التدريس، اجلمعية ادلصرية للمناىج وطرق 
 .141-99اير، ص ص ، فرب 111العدد  التدريس، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس،

(: الًتبية العلمية مداخلما واسًتاتيجياهتا، 2006، ثناء مليجي السيد ) السعدىن زلمد الرمحنعبد  -16
 احلديثة. باالكتالقاىرة ، دار 

القاىرة: دار  (: اإلذباىات احلديثة ُب تدريس العلوم،2001عبد السالم مصيفي عبد السالم ) -17
 .212 -211الفكر العريب، ص ص 

(: تدريس العلوم ومتيلبات العصر، القاىرة، دار الفكر 2006عبد السالم مصيفي عبد السالم ) -18
 العريب.

ُب تدريس وحدة  (: فعالية استخدام ظلوذج التعل  البنائي اإلجتماعي2006كامل دسوقي احلصري ) -19
البيئية لدى تالميذ الصف الكوارث البيئية على تنمية التفكَت الناقد واإلذباه ضلو مواجمة الكوارث 

السادس اإلبتدائي، رللة اجلمعية الًتبوية للدراسات اإلجتماعية، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، العدد 
 .89-65، مايو، ص ص 7

 ، القاىرة، عادل الكتب.2(: تدريس العلوم للفم  رؤية بنائية، ط 2004كمال عبد احلميد زيتون ) -20
(: " أثر استخدام نظرية فيجوتسكي ُب ربصيل مادة 2002ناصر عبد الرازق زلمد زلمود ) -21

الرياريات لدى طالب الصف الرابع اإلبتدائي ذوي ادلستويات ادلختلفة" رللة كلية الًتبية بأسوان، 
 .215 -172، ديسمرب، ص ص 16جامعة جنوب الوادي، العدد 

العلوم لتعديل التصورات (: " فعالية النموذج التوليدي ُب تدريس 2003ناىد عبد الراري نويب ) -22
البديلة حول الظواىر اليبيعية ادلخيفة واكتساب ممارات االستقصاء العلمي واإلذباه ضلو العلوم لدى 
طالب الصف األول اإلعدادي"، رللة الًتبية العلمية، اجلمعية ادلصرية للًتبية العلمية، كلية الًتبية، 

 ، سبتمرب.3، العدد 6جامعة عُت مشس، اجمللد 
(: " أثر استخدام ظلوذج باييب البنائي ُب تنمية الوعي بادلخاطر البيئية 2007ال عبد الفتاح فممي )نو  -23

لدى طالب الصف األول اإلعدادي ُب مادة العلوم"، رللة الًتبية العلمية، اجلمعية ادلصرية للًتبية 
 .214-163، سبتمرب، ص ص 3، العدد 10العلمية، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس، اجمللد 
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ماجستَت،كلية البنات، جامعة "، رسالة أثر التعل  ُب مادة اجلغرافيا لدى طالب الصف األول الثانوي
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