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Abstract
The present study aims at assessing the effect of using Jirlack and Ely's pattern in the
achievement of the
female students of the fourth scientific year in biology and developing critical thinking. The sample of
the study is divided into two groups: the controlling group and the experimental one.الملخص
يهدف البحث الى التعرف الى أثر استخدام انمـوذج جيـرّلك وأيلـي فـي تحصـيل طالبـات الصـف ال اربـع العلمـي فـي مـادة األحيـاء

وتنمية التفكير الناقد لديهن .ولتحقيق هدف البحث ،صاغت الباحثات فرضـيتين صـفريتين مالئمتـين للبحـث واختـارت تصـميما تجريبيـاً ذا

ضــبط الجزئــي ،كافــأت الباحثــات بــين مجمــوعتي البحــث فــي عــدد مــن المتغي ـرات ،كمــا أعــدت الباحثــات ( )176هــدفا ســلوكيا للمجــال
المعرفــي ،واعــدت خطط ـاً تدريســية لموضــوعات الفصــول المحــددة ،درســت الباحثــات مجمــوعتي البحــث بنفســها فــي مــدة التجربــة التــي

استمرت تسعة اسابيع ،كما طبقت الباحثات اّلختبار التحصيلي المكون من ( )50فقرة من نوع اختيار من متعـدد ذوات البـدائل اّلربعـة،
بعـد ان تــم التأكــد مــن صـدقه وثباتــه ،كمــا طبقــت الباحثـات اختبــار التفكيــر الناقــد والـذي يتكــون مــن ( )75فقـرة مقسـمة الــى اقسـ ٍـام خمــس،

وبعــد اســتعمال اّلختبــار التــائي ( )t-testفــي معالجــة البيانــات اّلحصــائية ،اظهــرت النتــائج تفــوق المجموعــة التجريبيــة علــى المجموعــة
الضابطة في المتغيرين التحصيل والتفكير الناقد.
الفصل االول

التعريف بالبحث
مشكلة البحث

أصبحت انمـاط التربيـة التقليديـة عـاجزة عـن مسـايرة التغيـرات التـي يمـر بهـا العـالم بسـبب تضـاعف المعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة

لذلك تطلب تربيـة متجـددة تعمـل علـى اكسـاب الحقـائق والمفـاهيم لمواكبـة واسـتيعاب تلـك التغيـرات ،ولقـد أصـبح مـن الضـروري ان تواكـب

تل ــك التغيـ ـرات العلميـ ـة التعليمي ــة متطلب ــات العص ــر الح ــالي والمتوق ــع ح ــدوثها مس ــتقبال ،اذ ل ــم تع ــد المن ــاهج الد ارس ــية ترك ــز عل ــى كمي ــة
المعلومــات المقدمــة للمــتعلم فقــط ،وانمــا تركــز ايضــا علــى الط ارئــق واّلســاليب التــي يعتمــدها المــتعلم فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن
مصادر مختلفة (الربيعي.)1 :2006 ،
وتــرى ا لباحثــات ان الطريقــة التقليديــة المتمثلــة بــالتعلم المعتمــد عل ــى الحفــظ ش ــائع فــي العديــد مــن الم ــدارس العامــة وبــاألخص
الم ــدارس اّلعداديــة والتــي تتضــمنها بعــض الكت ــب المليئــة بــالمواد يشــوبها الكثيــر مــن الغم ــوض ل ــذلك ّلبــد مــن التخلــي عنه ــا واعتم ــاد
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استراتيجيات حديثة وذلك يتطلب بذل المزيد من الجهود من اجل تقصي العوامل التي تؤثر في مستوى التحصيل وبالتالي ّل تثير عمليـة
التفكيــر ل ــدى الطالبــات وبــاألخص التفكيــر الناقــد والــذي يمثــل شــكل مــن اشــكال التفكيــر الــذي يســمح للفــرد بممارســة التفكيــر المنطقــي
والواقعي ،وهذا ما اكدتـه الكثيـر مـن الد ارسـات التـي اجريـت فـي العـراق كد ارسـة اّلسـدي  ،2009ود ارسـة الشـامي  ،2012والتـي اظهـرت
نتائجها وجود انخفاض في تحصيل الطالبات في مادة اّلحياء ولمعرفة اسباب هذا اّلنخفاض فـي التحصـيل الد ارسـي زارت الباحثـة عـدد

من المدارس اّلعداديـة وقابلـت عـدد مـن المدرسـات وبلـغ عـددهن  12عـن طريـق اسـتبانة اسـتطالعية فوجـد أنهـن يـواجهن صـعوبات فـي
تدريس مادة اّلحياء كما أكدن وجود ضعف في التحصيل الدراسي لمادة اّلحياء ،كما أكدت العديد من المـؤتمرات منهـا المـؤتمر العلمـي
السنوي الخامس عشر الذي عقد في كلية التربية اّلساسية بالجامعة المستنصـرية ( )2013الـذي هـدف الـى تحفيـز البـاحثون للبحـث فـي
افضل الطرائق التدريسية والبرامج التعليمية التي تساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتنمـي مهـارات التفكيـر بصـورة عامـة والتفكيـر

الناقـد بصــورة خاصـة لــدى المتعلمـين علــى وفـق المعــايير العالميــة (الجامعـة المستنصـرية :2013 ،ب) .وهـذا ممــا دفـع الباحثــات لد ارســة
متغ يري التحصيل والتفكير الناقد والعمـل علـى تنميـة التفكيـر الناقـد فـي مـادة علـم اّلحيـاء التـي تكـون ذات صـلة مباشـرة فـي حيـاة المـتعلم
وكــذلك التحصــيل الد ارســي الــذي يمثــل النــاتج النهــائي لعمليــة الــتعلم لــذلك فــأن التعــرف علــى اثــر أنمــوذج جي ـرّلك وأيلــي فــي رفــع مســتوى
وبناء على ذلك فقد تمثلت مشكلة البحث بالسؤال اآلتي:
التحصيل وتنمية التفكير الناقد يعد مشكلة حقيقية،
ً
ما أثر استخدام أنموذج جيرّلك وايلي في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة اّلحياء وتنمية التفكير الناقد لديهن ؟
أهمية البحث

لقد حظي مفهـوم التربيـة باهتمـام الفلسـفات التـي تناولـت الطبيعيـة اّلنسـانية وتفسـير عمليـات الـتعلم والنمـو عنـد اّلنسـان وهـذا مـا

ادى الى اختالف مفهوم التربية بين الفلسفات التربوية ونظرة المربين الـى دور التربيـة فـي حيـاة اّلنسـان فمـنهم مـا نظـر الـى التربيـة علـى
انها اعداد الفرد للحياة ومنهم ما رأى ان التربية هي الحياة (عطية.)25 :2010 ،
ولكي تحقق التربية بشكل جيد في المجتمع ّل بد من وجود منهج يواكب تطورات المجتمع ّلن المـنهج يعـد المحـور اّلساسـي فـي

العملية التربوية.

فالمنهج الدراسي هو منظومة فرعية من منظومة التعليم تتضمن مجموعة عناصـر مرتبطـة تبادليـا ومتكاملـة وظيفيـا وتسـير علـى
وفق خطة عامة شاملة يتم عن طريقها تزويد المتعلمين بمجموعة من الفرص التعليمية التي من شأنها ان تحقـق النمـو الشـامل المتكامـل
للمتعلم الذي هو الهدف اّلسمى والغاية اّلعم للعملية التعليمية (بحري.)17 ،2012 ،
وضــمن إطــار مقومــات المــنهج العلمــي الحــديث تســهم المؤسســة التعليميــة فــي مختلــف م ارحــل منظومتهــا بــدور كبيــر فــي غــرس

مقومات التفكير الناقد وتدريسه أي اّلنتقال في عمليات التـدريس والـتعلم والتعلـيم مـن مـنهج الـذاكرة الـذي يعتمـد علـى الحفـظ والتلقـين إلـى
منهج التجديد واألبداع ،بمعنى آخر اّلنتقال من منهج التلقين في عملية التدريس إلى منهج التفكير واإلبداع (بوكيت.)10 :2008 ،

كما ان لطرائق التدريس اث ار كبي ار في تحقيق اهداف التربية وينبغي ان نعلم ان المدرس الناجح ّل يعلم بالمادة فحسب وانما يعلم
بطريقته واسلوبه وشخصيته وعالقته مع طلبته وهو في حقيقته طريقة ناجحـة فـي توصـل التـدريس لطلبتـه بأيسـر السـبل فمهمـا امتلـك مـن

مادة علمية (فرج.)2009:19 ،

وأن اســتخدام التقنيــات فــي التــدريس وظهــور نمــاذج تدريســية متنوعــه حــدا بالبــاحثين التربــويين الــى د ارســتها وتجربتهــا للكشــف عــن
اهميتهــا وأثرهــا فــي العمليــة التعليميــة ،ولمــا كــان مــن أهــم النتــائج التــي تــم التوصــل أليهــا هــي أن لكــل انمــوذج خصوصــيته وأنــه ّليوجــد
انموذج تدريسي يتناول بنجاح جميع خصائص التعليم والمتعلمين ،فمهما بلغ اتساع األنموذج التدريسي وشموله فأنـه ّليمكـن أن يحتـوي
جميع المتغيرات والعالقات التي تتشابك في العملية التعليمية (الدريج.)34-33 :2004 ،

ويبدو أن العامل الذي يحـدد اسـتخدام أنمـوذج محـدد دون غيـره ،هـو الموقـف التعليمـي وخصـائص الطـالب واحتياجـاتهم وطبيعـة
المحتوى التعليمي الذي يراد تحقيقه لدى الطلبة (قطامي ونايفة ،)11 :1998 ،ومن النماذج التدريسية انمـوذج جيـرّلك وايلـي الـذي يبـين
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أن المعلم هو المسؤول عن أعداد الموقف التعليمي ووضع أسـتراتيجيات التـدريس وتنظـيم مجموعـات العمـل وتحديـد وتوزيـع الـزمن الـالزم
لكل أستراتيجية وتخصـيص المكـان تجهيـز امكاناتـه وتنظيمـه وكـذلك اختيـار مصـادر الـتعلم كمـا يقـوم المعلـم بـالتقويم سـواء كـان مبـدئياً و

نهائيـاً وفــي ضــوء ذلــك يمكــن أن نســتدل علــى مــدى تحقيــق أهــداف هــذا الموقــف مــن خــالل التغذيــة الراجعــة وتحليلــه للنتــائج التــي حصــل
عليها من التقويم النهائي (احمد)86-84 ،1993 ،

ان اختيــار ط ارئــق التــدريس المالئمــة يســاهم فــي تنميــة التفكيــر الناقــد الــذي يعــد مــن ان ـواع التفكيــر المهمــة خاصــة فــي تــدريس
المتعلمــين علــى اســس منهجيــة تســاعدهم فــي مســتقبلهم علــى تفســير الظـواهر الطبيعيــة بشــكل منطقــي بعيــدا عــن الخ ارفــة فهــذا النــوع مــن
التفكير له اهمية في تحديد المعـارف وتفسـيرها وقبـول المهـم منهـا ورفـض المعـارف غيـر القائمـة علـى اسـس منطقيـة علميـة (عبـد الهـادي

وعياد.)89 ،2009 ،

فضال عن انه اكثر انواع التفكيـر فاعليـة ّلن عملياتـه ّل تقتصـر علـى اسـتدعاء المعلومـات او اّلفكـار مـن الـذاكرة وانمـا تتعـدى
الــى ايجــاد العالقــة بــين اّلفكــار المتنوعــة وال ـربط بــين اّلســباب والمســببات وبــين النتــائج واّلحــداث وتحليــل اّلفكــار وتركيبهــا كمــا انهــا ّل
تقتصر على مجال معين وانما على جميع مواقف الحياة (عدس وتوت.)189 ،1998 ،
هدفا البحث

يهدف البحث الى معرفة أثر استخدام انموذج جيرّلك وأيلي في:

-1
-2

تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة األحياء

تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة األحياء.

فرضيتا البحث

يتم التحقق من هدفا البحث من خالل الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين:

ّ.1ل يوجد فرق ذو دّللـة احصـائية عنـد مسـتوى دّللـة ( )0.05بـين متوسـطي درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة اللـواتي يدرسـن مـادة
عل ــم األحيــاء باســتعمال أنمــوذج جيــرّلك وايلــي ودرجــات طالبــات المجموعــة الض ــابطة الل ـواتي يدرســن م ــادة عل ــم األحيــاء بالطريقــة
األعتيادية في التحصيل.

ّ .2ل يوجد فرق ذو دّللة احصائية عند مستوى دّللـة ( )0.05بـين متوسـطي درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة اللـواتي يدرسـن مـادة
عل ــم األحيــاء باســتعمال أنمــوذج جيــرّلك وايلــي ودرجــات طالبــات المجموعــة الض ــابطة الل ـواتي يدرســن م ــادة عل ــم األحيــاء بالطريقــة
اّلعتيادية في التفكير الناقد.
حدود البحث

يقتصر البحث على:

.1الحد البشري :طالبات الصف الرابع العلمي.
.2الحد المكاني :المدارس األعدادية والثانوية للبنات في قضاء المحاويل_ناحية جبلة
.3الحد الزمني :الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2016-2015

.4الحــد المعرفــي :الفصــول األخي ـرة (الفصــل الســابع والثــامن والتاســع والعاشــر والحــادي عشــر) مــن كتــاب علــم األحيــاء المقــرر تدريســه
للصف الرابع العلمي من و ازرة التربية ،ط.2014 ،5
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تحديد المصطلحات

.1أنموذج  :Modelعرفه كل من:
( .1توفيــق ومحمــد )2002 ،بأنــه" :تطبيــق لنظريــة تعلــم ،ويختلــف عنهــا مــن حيــث األهــداف والمضــمون ،حيــث يســعى فيمــا وراء الطــابع
الوصــفي والتفســيري لنظريــة الــتعلم وذلــك بتحديــد مجموعــة منظمــة مــن اإلج ـراءات التــي يمكــن تطبيقهــا فــي غرفــة الصــف"( .توفيــق
ومحمد.)139 :2002 ،

( .2الدريج )2004 ،بأنه :أداة تحليلية أو أسلوب في التحليل بقدر ما يساهم في التطور التقني بوجه عام ،فانه يساهم أيضا في إرساء
دعائم علم التدريس( .الدريج)32 :2004 ،
التعريف االجرائي :ترتيب منظم لعدد من الخطوات التي تتفاعل فيما بينها تقوم الباحثة بتنفيذها أثناء التدريس لخلـق بيئـة تعليميـة مناسـبة
لغرض تحقيق اّلهداف الموضوعة.

أنموذج جيرّلك وايلي :عرفه كل من:
( )1الرواضــية وأخــرون )2011 ،بأنــه :أنمــوذج وضــع مــن قبــل جيـرّلك وأيلــي لتخطــيط البـرامج التعليميــة ،ويركــز هــذا النمــوذج علــى أن
المعلـم هــو المــنظم والموجــه والمرشــد والمقــوم للعمليـة التعليميــة ،ولــيس مجــرد الناقــل لجوانــب الـتعلم ،الهــدف منــه التركيــز علــى عمليــة

الت ــدريس واس ــتخدام الوس ــائل التعليمي ــة ،كم ــا يعتم ــد ه ــذا النم ــوذج عل ــى المنح ــى النظ ــامي ف ــي تص ــميم التدريس(الرواض ــية وأخ ــرون،
.)2011:175

( )2ذهــب ) 2008 ،بأنــه :مجموعــة الخط ـوات التــي اتبعتهــا الباحثــات فــي تــدريس المفــاهيم اّلحيائيــة لطالبــات المجموعــة التجريبيــة التــي
تتضــمن تنظــيم المــادة التعليميــة واختيــار األســاليب واألنشــطة والوســائل المناســبة لتحقي ــق الهــدف المقص ــود وهــو اكتســاب الطالبــات
المفاهيم اّلحيائية واستبقائها(ذهب.)2008:15 ،

التعريف اّلجرائي
خطــة تقــوم بوضــعها الباحثــة فــي تــدريس مــادة األحيــاء لطالبــات المجموعــة التجريبيــة وهــذه العمليــة تشــكل نظامـاً كــامالً ومتكــامالً لتحقيــق

الهدف المقصود وهو رفع مستوى التحصيل للطالبات وتنمية التفكير الناقد لديهن.

التحصيل:

عرفه كل من بأنه:
( .1الربيعي )1999 ،بانه :انجاز الطالب نوعاً وكماً خالل فصل دراسي معين " (الربيعي.)137 :1999 ،

( .2عالم )2006 ،بأنه :درجة أو مستوى النجاح الذي يحرزه المتعلم في مجال دراسي عـام أو متخصـص فهـو يمثـل أكتسـاب المعـارف
والمهارات والقدرة على استخدامها في مواقف حالية أو مستقبلية وهو الناتج النهائي للتعلم (عالم)2006:123 ،

التعريف اّلجرائي :مستوى األنجاز المعرفي الذي تحققه طالبـات الصـف ال اربـع العلمـي فـي مـادة األحيـاء ،مقـد ار بالـدرجات التـي يحصـلن
عليها في األختبار التحصيلي المعد من الباحثات لهذا الغرض.
التفكير :عرفه كل من:

بأنه :التقصي المدروس للخبرة من اجل الوصول إلى هدف ما ،وهذا الهدف قـد يكـون الفهـم أو اتخـاذ القـرار ،أو
( .1دي بونوّ )2001 ،
التخطيط أو حل المشكالت أو الحكم على األشياء أو القيام بعمل ما (دي بونو.)19 ،2001 ،

بأنه :عملية ذهنية نشطة ،وهو نوع من الحوار الداخلي المستمر مع الذات أثناء القيام بعمـل ،أو مشـاهدة منظـر ،أو
( .2خالدّ )2013 ،
اّلستماع لرأي (خالد)15 ،2013 ،
وقد تبنت الباحثات تعريف (دي بونو )2001 ،كتعريف نظري.
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التعريف اّلجرائي :هو عملية عقلية منظمة تستطيع عن طريقها طالبـات المجمـوعتين (التجريبيـة والضـابطة) ،الوصـول إلـى هـدف معـين
كالفهم أو التخطيط أو اتخاذ القرار ،أو حل المشكالت أو التقييم أو الوصول إلى افتراضات ومعلومات جديدة حول موضوع معين.
التفكير الناقد

(.1التل ) 2009 ،بأنه :هو التمييز بين األفكار السلبية وغيرها ويشمل هذا النوع من التفكير اخضـاع المعلومـات التـي لـدى الفـرد لعمليـة
تحليل وتمحيص لمعرفة مدى مالئمتها لما لديه(التل.)180 :2009 ،

(.2جـروان )2010 ،بأنـه :هـو تفكيـر يتصـف بالحساسـية للموقـف ،وباشــتماله علـى ضـوابط تصـحيحية ذاتيـة ،وباعتمـاده علـى محكــات
في الوصول الى األحكام(جروان.)61 :2010 ،
التعريف اّلجرائي :قـدرة الطالبـة علـى اّلسـتجابة الصـحيحة للمواقـف التـي يتضـمنها اّلختبـار المعـد مـن قبـل الباحثـات والمتضـمن خمسـة
اختبارات فرعية هي اّلستنتاج ومعرفة المسلمات أو اّلفتراضات ،واّلستنباط ،والتفسير وتقـويم الحجـج والتـي يعبـر عنهـا بالـدرجات التـي

تحصل عليها الطالبة.
علم األحياء

عرفته فرحات  2005بأنه :احد العلوم الحديثة التي نحتاجها في حياتنـا اليوميـة فهـو مـن العلـوم المهمـة والضـرورية حيـث يعرفنـا بمـا فـي
اجسامنا مـن أعضـاء وخاليـا ووظـائف حيويـة وهـو كـذلك يعرفنـا بالكائنـات الحيـة والنباتـات ومـا يوجـد حولنـا فـي البيئـة المحيطـة(.فرحات،

.)5 :2005
األول مــن صــفوف المرحلــة اإلعداديــة ويــدرس الطــالب فيــه م ـواداً علميــة صــرفة كالفيزيــاء والكيميــاء
الصــف الرابــع العلمــي :هــو الصـ ّ
ـف ّ
واألحياء.
الفصل الثاني

خلفية نظرية ودراسات سابقة
المحور األول :خليفة نظرية:

النماذج التعليمية

عدة لعناية تصميم منهاج معين وتطبيقه في غرفة الصف وفي اّلحداث
الم ّ
إن نماذج التعليم هي مجموعة من الخطط المحكمة و ُ
التعليمية األخرى وتقويمه ،فهـي تهـتم باختيـار ط ارئـق التـدريس وأسـاليبه المناسـبة والمطـورة لوضـع المنـاهج ،أو اختيـار المحتـوى المناسـب
وطرائق التدريس واساليبه واستعمال األنشطة والوسائل المتفقة مع المحتوى(الزغول وشاكر)111 :2010 ،

أهمية االنموذج

إن اســتعمال نمــاذج التــدريس يرمــي الــى معاملــة التــدريس كعلــم يفيــد مــا توصــلت إليــه الد ارســات واألبحــاث فــي ســيكولوجية الــتعلم

ونظرياتــه ،مــن مبــادئ وتعميمــات ونظريــات ،وتوظيفهــا فــي التــدريس الصــفي ،ألن ذلــك ّل يشــكل اهتمامــا للمــدرس فيمــا يهمــه ،لــذلك فــإن
المنظ ـرين التربــويين معنيــون أكثــر مــن غيــرهم بمعرفــة نظريــات الــتعلم واتجاههــا وافت ارضــاتها ومفاهيمهــا ومبادئهــا وفلســفتها بهــدف تحديــد

الظروف المناسبة التـي يمكـن فيهـا تبنـي ط ارئـق التـدريس الـذي يعتمـد فـي أصـوله نظريـة تعلـم مـا ،ومسـوغات اسـتعمال فـي التـدريس دون
غيره ،ومزاياه بهدف فاعلية التدريس ،أن كل أنمـوذج يقـدم دلـيال لتسلسـل األهـداف والنشـاطات ويؤسـس تنظيمـا هرميـا أو عالقـة للمعرفـة،
وكــذلك يمتلــك مميـزات منفــردة تســاعد المــدرس علــى اختيــار أنمــوذج تخطيطــي ألي محتــوى تعليمــي ،وعلــى الــرغم مــن أن كــل منــه يمتلــك

مصادر قوة داخلية ،فإنه ّل يوجد أنموذج أفضل بنحو أساس ،أن المدرس كصانع قرار ينبغي أن يختار الطريقـة التـي تقـدم لـه المسـاعدة
على تخطيط الدرس وتنظيمه وتطبيقه (زاير وسماء)2015:144 ،
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منحى النظم في تصميم التعليم

يختلف التربويون حول كيفية توظيف اّلسس النظرية في عمليـة تصـميم التعلـيم ،فمـنهم مـن يـرى ضـرورة اّلعتمـاد علـى اّلسـس

والنظريات دون غيرها ،وهنالك من يعتقد بامكانية اّلفادة من اّلسس حسـب ظـروف التصـميم والسـياقات المتـوافرة ،ويـذهب انصـار الـراي
اّلول ا لــى ان محاولــة اّلفــادة مــن النظريــات المختلفــة ربمــا يوقــع المصــمم فــي تناقضــات واشــكاليات عديــدة قــد تــنعكس ســلبا علــى علميــة
التصميم ،والحقيقة ان ما جاء في اّلدب التربوي المنشور حول موضوع تصميم التعليم يشـعر القـارئ بـان هنالـك ضـبابية كبيـرة فـي قـراءة
التربـويين لالسـس النظريـة لتصـميم التعلـيم ،فحقـل تصـميم التعلـيم مــازال فـي طـور النشـوء ،ممـا يؤكـد ضـرورة اّلخـذ بـالراي الفريــق اّلول،
وهو اّلستناد الى عدد محدود ومتجانس من اّلسس النظرية (الرواضية واخرون ،2011 ،ص .)152
تعريف التصميم التعليمي

يعــرف تصــميم التعلــيم بأنــه عمليــة وضــع خطــة منظمــة ّلســتعمال عناصــر بيئــة المــتعلم والعالقــات المترابطــة فيهــا بحيــث تدفعــه

لالســتجابة فــي مواقــف معينــة تحــت ظــروف معينــة إلكســابه خب ـرات محــددة واحــداث تغيي ـرات فــي ســلوكه أو أدائــه مــن شــأنها ان تحقــق
اّلهــداف (الرواضــية واخــرون ،2011 ،ص ،)52أو هــو تنظــيم ادوات الــتعلم وادوات الــذهن واســتخدامها وتشــغيلها بهــدف تحســين عمليــة
التعلم والتعليم والتدريب (قطامي واخرون ،2008 ،ص ،)215ويعرف ايضا بانه خطـة توجيهيـة تقتـرح اعتمـادا علـى نظريـة تعلـم معينـة،
ومجموعة نتاجات واجراءات مسبقة تسهل على المعلم عملية تخطـيط نشـاطاته التدريسـية علـى مسـتوى اّلهـداف والتنفيـذ والتقـويم (جـامع،

 ،2010ص.)209
العوامل التي ساعدت على تبني منحى النظم في تصميم التعليم

هنــاك عــدة عوامــل ســاعدت علــى تبنــي هــذا المنحــى فــي مجــال تصــميم التعلــيم منهــا زيــادة اّلهتمــام بفك ـرة الفــروق الفرديــة بــين

المتعلمــين ومــا تفرضــه مــن ضــرورة تبنــي ط ارئــق واســتراتيجيات تدريســية تتناســب مــع احتياجــات كــل مــتعلم وخصائصــه العقليــة مــا قدمتــه
أبحاث علم النفس السلوكي (سكنر) Skinnerفيما يتعلق بالتعلم اإلنساني وما تمخضت عنـه تلـك األبحـاث مـن نتـائج ،وحـدوث تقـدم فـي

مجــال صــناعة األجهـزة والمـواد التعليميــة البص ـرية والســمعية ،وظهــور حركــة األهــداف الســلوكية فــي مجــال التعلــيم (زيتــون ،1999 ،ص
.)58
أنموذج المنحى المنظومي للتعليم لجيرالك وايلي 1980 ،Gerlack and Ely

وقــد ظهــر أنمــوذج جيـرّلك وايلــي بشــكل مفصــل فــي كتابهمــا (التعلــيم والوســائل منحــى منظــومي Teaching and Media

 )Asystematic Approachعام ( 1980عبيد وآخرون ،2001 ،ص .)137
ورافق ذلك ظهور نماذج أخرى ظهرت ومن أهمها أنموذج ونك ( )Wong ،1974وأنموذج ديك وكاري (Dick and ،1979
 )Caryوأنمــوذج كانييــه وبرجــز ( )Gagne and Birggis ،1979وأنمــوذج كمــب ( )Kemp ،1985وأنمــوذج روب ـرتس (،1996
 )Robertsوأنموذج الحيلة (الحيلة( )1999 ،الناشئ ،2003 ،ص.)5

وتم تطوير هذا األنموذج لتوضيح عملية التعليم وكذلك استعمال الوسائل التعليمية في تسهيل عملية التعلم (الحيلة ،2003 ،ص
)79
خطوات انموذج جيرالك وأيلي :ويتكون هذا األنموذج من عشر خطوات وهي:

تحديد المحتوى :إن عملية تحديد محتوى التعلم أو (الخبرات التعليمية) تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باألهداف التي يتم تحديـدها فـي بدايـة
التصـميم ،ويشـير المحتــوى إلـى المـادة والموضــوع بمـا يتضــمنه مـن حقـائق وأفكــار متصـلة بــه ومفـاهيم ومبـادئ ومهــارات واتجاهـات وقــيم،

تشــكل جميعهــا مــا يســمى بــالمحتوى التعليمــي الــالزم لتحقيــق األهــداف التــي تــم اشــتقاقها مــن المقــررات الد ارســية أو المنــاهج (الرواضــية
واخرون.)176 :2011 ،
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تحديــد األهــداف التعليميــة :تمثــل األهــداف التعليميــة المخرجــات المتوقعــة لمنظومــة التعلــيم س ـواء كانــت هــذه المنظومــة مقــر اًر د ارســياً أو

برنامجاً دراسياً أو وحدة دراسية أو درساً واحداً(زيتون.)2001:148 ،

تقيــيم الســلوك المــدخلي للمتعلمــين :ويــتم مــن خــالل د ارســة خصــائص المتعلمــين وقــدراتهم وخلفيــاتهم العلميــة الــذي يتضــمن مــدى تــوفر
الخبرات السابقة التي تشكل بنية معرفية أساسية للتعلم الجديد. p: 23) ، 1980 ،(Gerlack and Ely ،

تحديد إستراتيجية التعليم :وفي هـذه الخطـوة يـتم اتخـاذ قـ ار اًر بشـأن إسـتراتيجية التـدريس التـي سـيتم اسـتعمالها لتحقيـق األهـداف أو النـواتج
التي يتم رصدها ويـتم اّلختيـار هنـا بمـدى مـن الطريقـة التفسـيرية (طريقـة الشـرح) إلـى اسـتعمال األسـئلة (طريقـة اّلسـتجواب) حيـث يكـون

المعلم مسهالً ومساعداً في كشف قدرات الطلبة وان كل طريقة ممكنة اّلستعمال ولها مكانتها في التعلـيم يمكـن اسـتعمالها حيـث تسـتعمل
في هذه الخطوة أيضا أساليب متنوعة أخرى مثل المحاضرة والمناقشة أو تقديم تقارير لفظية وغيرها و يتخللها توظيـف للوسـائل التعليميـة

(زيتون.)2001:281 ،
تنظيم مجموعات العمل :تتضمن هذه الخطوة كيفية ترتيب الطالب وتنظيم المجموعات داخل الغرف الصفية وفـق مـا تقتضـيه سـتراتيجية
التــدريس (د ارســة ذاتيــة ،أو مجموعــات كبي ـرة كانــت أم صــغيرة ،أو الصــف كلــه) وذلــك لغــرض تحقيــق األهــداف التعليميــة بشــكل مناســب
وبدرجة عالية من اإلتقان.

توزيع الوقت :وهذا يعتمد على طبيعة األهـداف وكـذلك طبيعـة األسـتراتيجيات واألسـاليب الـالزم اسـتخدامها لتحقيـق األهـداف وينظـر إلـى
الوقت بأنه ثابت ويقسم بين اّلستراتيجيات المتعددة المستعملة في الدرس الواحد . p: 23) ، 1980 ،(Gerlack and Ely

تحديد المكان :تتضمن هذه الخطوة تحديـداً للمكـان الـذي سـيتم فيـه التعلـيم غرفـة الصـف ،أو المختبـر أو ورشـة عمـل وينظـر إلـى المكـان
بأنه غير ثابت مما يساعد على تزويد الطالب بخبرات خارج غرفة الصف حسب األهداف المراد تحقيقها.

اختيار مصادر التعلـيم :تتضـمن هـذه الخطـوة تحديـد المصـادر التـي يـراد اإلفـادة مـن خبراتهـا ،سـواء كـانوا خبـراء فـي مجـاّلت المعرفـة أو

إحدى المهارات ،أو مواد وأجهزة تعليميـة مختلفـة ،أو اإلفـادة مـن المصـادر المتـوافرة فـي مجـاّلت البيئـة المحيطـة ،ويـتم اختيـار المصـادر
على وفق وقت الدرس ووضع الصف وأيضا حسب الحاجة وحسب توافرها.

تقويم األداء :تشير هذه الخطوة إلى قياس إنجاز المتعلمـين وتحصـيلهم ،أضـافة الـى اتجاهـاتهم نحـو المحتـوى والتعلـيم مـن قبـل المعلمـين
أو مصممي التعليم ،وترتبط خطوة تقييم األداء باألهداف السلوكية التي وضعت في الخطوة الثانية مما يؤكد علـى اّلهتمـام بتقيـيم النظـام

نفسه ،ويتم تقييم تحصيل الطلبة أما بالطريقة الشـفوية أو الكتابيـة أو بالمالحظة أو غير ذلك.
تحليـــل التغذيـــة الراجعـــة :تتض ــمن ه ــذه الخط ــوة األش ــارة ال ــى فاعلي ــة التعل ــيم ،حي ــث إنه ــا ترك ــز عل ــى إع ــادة النظ ــر باختي ــار األه ــداف
واّلستراتيجيات واتخاذ الق اررات المناسبة حول ذلك ،ويتم إجراء التغذية الراجعة ألداء الطلبة و ألداء المعلم نفسـه ،وبنـاء مخطـط لتحسـين

فاعلية وكفاية األنموذج سواء كان بإجراء تحسينات أو إدخال تعـديالت علـى أي خطـوة مـن خطـوات األنمـوذج ،(Gerlack and Ely
. p: 23) ،1980
ثانيا :التفكير :يعد التفكير شكل من اشكال السلوك اّلنساني اذ يمكن اّلستدّلل عليـه عـن طريـق نتائجـه ومـا يظهـره المـتعلم فـي مواقـف
المختلفــة ،كمــا يعتبــر مــن أهــم الخصــائص التــي تميــز اّلنســان عــن غي ـره مــن المخلوقــات ،وهــذا اّلداء الــذهني نــاتج عــن تركيــب الــدماغ
وتعقيده مقارنة مع تركيبة الدماغ البسيط (العبايجي )14 :2012
التفكير الناقد :يعد التفكير الناقد من اكثر اشكال التفكير تعقيدا نظ ار ّلرتباطه بسلوكيات عديدة كالنمط وحل المشـكالت وارتباطـه الوثيـق
بالتفكير المجرد والتفكير التأملي من حيث تشابه العديد من الخصائص.

ويعـود مفهـوم التفكيــر الناقـد فـي أصــوله إلـى أيـام ســقراط التـي عرفــت معنـى غـرس التفكيــر العقالنـي بهـدف توجيــه السـلوك ،وفــي

العصر الحديث بدأت حركة التفكير الناقد مع أعمال جون ديوي عندما استعمل فكرة التفكير المنعكس واّلستقصـاء ،وفـي الثمانينـات مـن
القرن العشرين بدأ فالسفة الجامعات بالشعور أن الفلسفة يجب أن تعمل شيئاً لإلسـهام فـي حركـة إصـالح المـدارس والتربيـة ،ومـن ثـم بـدأ
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علمـاء الــنفس المعروفــون فـي بنــاء وجهــات النظـر الفلســفية المتعلقــة بـالتفكير الناقــد ووضــعها فـي أُطــر معرفيــة وتربويـة ّلســتغالل القــدرات
العقلية واإلنسانية (مجيد.)115 :2008 ،
ان التفكير الناقد هو شكل من اشكال التفكير عالي الرتبة الذي يتطلب استخدام مهارات التفكير المتقدمـة ،ويعتبـر التفكيـر الناقـد

شكل من اشكال القدرة على حل المشكالت (العتوم ،واخرون.)71 :2009 ،
مهارات التفكير الناقد:

حــددت الكثيــر مــن األدبيــات التربويــة مهــارات متنوعــة للتفكيــر الناقــد ،وحــدد واطســن وكالســر ( )Watson & Glaserهــذه

المهارات بما يأتي:
اّلفتراضات :هي القدرة على التمييز بين درجات صدق معلومات محددة او عدم صدقها ،والتمييز بين الحقيقة والرأي.
التفســير :هــو القــدرة علــى تحديــد المشــكلة ،والتعــرف علــى التفســيرات المنطقيــة ،وتقريــر فيمــا إذا كانــت التعليمــات والنتــائج المبنيــة علــى
معلومات معينة مقبولة ام ّل.

اّلستنباط :ويشير إلى قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج المترتبة على مقدمات ،أو معلومات سابقة.
اّلستنتاج :ويشير إلى قدرة الفرد على استخالص نتيجة من حقائق معينة ،ويكون لدى الفرد القدرة على إدراك صحة النتيجة مـن خطئهـا
في ضوء المعلومات المعطاة.
تقويم الحجج :وهو قدرة الفرد على تقويم الفكرة ،وقبولها أو رفضها ،والتمييز بين المصـادر األساسـية والثانويـة والحجـج القويـة والضـعيفة،
واصدار الحكم على مدى كفاية المعلومات (الحالق.)48 :2010 ،

دور المدرس في تطوير التفكير الناقد

ان تنمية التفكير الناقد وتطويره تكون من خالل آستعمال األساليب والوسائل والط ارئـق التـي تعمـل علـى إكسـاب مهـارات التفكيـر

الناقــد لــدى الطلبــة ،وكــذلك تــوجيههم وتشــجيعهم علــى اّلســتنتاجات وطــرح أفكــار جديــدة وتبادلهــا مــع زمالئهــم ،ومســاعدتهم علــى الــتمكن
المفاهيم العلمية ،وتوضيح أراء الطلبة ومناقشتها.
المحور الثاني دراسات سابقة

أوال .:دراسات عربية

دراسة الزهيري (" :)2006أثر انموذج جيرّلك وايلي في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة الكيمياء"
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى معرفــة (أثــر انمــوذج جي ـرّلك وايلــي فــي تحصــيل طالبــات الصــف الخــامس العلمــي فــي مــادة الكيميــاء)،
أجريت هذه الدراسة في العراق ،تكونت عينة البحث من ( )60طالبة من طالبات الصف الخامس العلمي ،كما اعـدت الباحثـات اختبـا اًر

تحصيلياً مكونـاً مـن ( )60فقـرة ،ومقيـاس للتفكيـر العلمـي وطبقـت األداتـان علـى المجمـوعتين فـي وقـت واحـد ،وقـد أظهـرت نتـائج البحـث
تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن مادة الكيمياء على وفق انموذج جيـرّلك وايلـي علـى طالبـات المجموعـة الضـابطة الالتـي

درسن المادة نفسها بالطريقة اّلعتيادية (الزهيري :2006 ،ل).
د ارســة ذهــب (" :)2008أثــر اســتخدام انمــوذج جي ـرّلك وايلــي فــي اكتســاب المفــاهيم اّلحيائيــة واســتبقائها لــدى طالبــات الصــف الخــامس
العلمــي " ،هــدفت هــذه الد ارســة إلــى معرفــة (أثــر اســتخدام انمــوذج جيـرّلك وايلــي فــي اكتســاب المفــاهيم اّلحيائيــة واســتبقائها لــدى طالبــات
الصف الخامس العلمي).

أجريــت هــذه الد ارســة فــي الع ـراق فــي جامعــة بابــل /كليــة التربيــة األساســية ،واســتعملت الباحثــات التصــميم التجريبــي ذو الضــبط
الجزئي /وبلغت عينة البحث ( )64طالبة ،واعدت الباحثات اختبا اًر ّلكتساب المفاهيم من نوع اّلختيار من متعـدد مكونـاً مـن ( )50فقـرة

تــم التحقــق مــن صــدقه وثباتــه ،واســفرت النتــائج عــن مايــأتي تفــوق المجموعــة التجريبيــة الالتــي تــدرس مــادة اّلحيــاء علــى وفــق انمــوذج
جيرّلك وايلي على المجموعة الضابطة الالتي تدرس على وفق الطريقة اّلعتيادية (ذهب.)98-70:2008 ،
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دراسات اجنبية

دراسة " :)2000) Hillerفاعلية تصميم تعليمي_ تعلمي للتدريس المختبري التركيبي لعلوم الهندسة الوراثية"
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف (فاعلية تصميم تعليمي_ تعلمي للتدريس المختبري التركيبي لعلوم الهندسة الوراثية).
أجريــت هــذه الد ارســة فــي كنــدا ،تكونــت عينــة البحــث مــن( )28طالبـاً وطالبــة مــن طلبــة الســنة الثانيــة قســم علــوم الحيــاة تــم تــوزيعهم علــى

مجموعتين تجريبيـة وضـابطة ،وقـد أظهـر نتـائج البحـث زيـادة فـي المقـدرة اّلبداعيـة للعمـل المختبـري ولصـالح المجموعـة التجريبيـة للعمـل
المختبــري المنهجــي وأن التمــارين المتتابعــة قــد تتطلــب أمــا زيــادة القــدرة اّلبداعيــة وزيــادة درجــة التجديــد أو زيــادة عــدد الم ارحــل العمليــة

للتدريب(.)p;215 ،2000 ،Hiller
دراسة " :Rizal ; 2012تأثير وسائل اإلعالم اّلجتماعية لمهارات التفكير الناقد لطالب الصف الرابع"
أجريت هذه الدراسة في سمبرينا  -اندنوسيا وهدفت هذه الد ارسـة الـى تعـرف (تـأثير وسـائل اإلعـالم اّلجتماعيـة لمهـارات التفكيـر

الناقد لطالب الصف الرابع).

وقد استعمل الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت العينة الد ارسـة ( )38طالبـاً درسـوا علـى سـتة مواضـيع مختلفـة تنـاقش عـن طريـق

وسائل اّلعالم ومواقع التواصل اّلجتماعية ،اعد الباحث اختبا ار للتفكير الناقـد يضـم مهـارات التفكيـر الناقـد الخمـس ،وبعـد تحليـل النتـائج
توصــل الباحــث الــى وجــود اثــر لوســائل اّلعــالم فــي تنميــة التفكيــر الناقــد لــدى الطلبــة كمــا ان وســائل اّلعــالم تحفــز وتشــجع الطلبــة علــى
الحوار والنقاش ()p1307 ،Rizal:2012
دالالت ومؤشرات حول الدراسات السابقة

.1اهداف الدراسة :تباينت اهداف الدراسات السابقة بتباين مشكالتها ،فهدفت دراسة الزهيري( ،)2006الى تعرف انموذج جيـرّلك وايلـي
في تحصيل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة الكيمياء ،وهدفت دراسة ذهب( )2008الى تعرف اثر استخدام انموذج جيرّلك

في اكتساب المفاهيم األحيائية واستبقائها لدى طالبـات الصـف الخـامس العلمـي ،وهـدفت د ارسـة ) )2000 Hillerالـى تعـرف فاعليـة
تصــميم تعليمــي _تعلمــي للتــدريس المختبــري التركيبــي لعلــوم الهندســة الوراثيــة ،وهــدفت د ارســة )2012) ، Rizalإلــى تعــرف تــأثير
وسائل اإلعالم اّلجتماعية لمهارات التفكير الناقد لطالب الصف الرابع ،أما البحث الحـالي فهـدف إلـى معرفـة (أثـر اسـتخدام إنمـوذج

َّ
لديهن).
جيرّلك وايلي في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة األحياء وتنمية التفكير الناقد

.2المرحلــة الد ارســية :اختلفــت الم ارحــل الد ارســية التــي تناولتهــا الد ارســات الســابقة ،فقــد طبقــت فــي المرحلــة المتوســطة ،د ارســة الزهيــري
( )2006ودراسة ذهب ( )2008و دراسة )2012) ، Rizalفي المرحلة األعدادية ،ودراسة ) )2000 Hillerفي المرحلة الجامعية،
أما الدراسة الحالية فقد أجري في المرحلة اإلعدادية.
 .3حجــم العينــة :تباينــت أحجــام العينــات الســابقة فكانــت ( )28طالبـاً وطالبــة فــي د ارســة  ، 2000) ،(Hellirو( )60طالبـاً وطالبــة فــي

دراسة (الزهيري )2006 ،و( )64في دراسة ذهب ( ،)2008أما دراسة )2012) ، Rizalفاشـتملت علـى ( )38طالـب ،أمـا الد ارسـة
الحالية فقد كان عدد أفراد العينة ()64

ودرســة ذهــب ( ،)2008أمــا د ارســة
ا
.4جــنس العينــة :اقتصــرت بعــض الد ارســات علــى جــنس اإلنــاث فقــط كد ارســة (الزهيــري،)2006 ،
 ، 2000) ،(Hellirودراسة )2012) ، Rizalفقد كانت العينة مختلطة أما الدراسة الحالية فاقتصرت على جنس اإلناث فقط.

 .5النت ــائج :توص ــلت الد ارس ــات الس ــابقة إل ــى وج ــود ف ــروق ذات دّلئ ــل إحص ــائية ب ــين مجموع ــات البح ــث التجريبي ــة والض ــابطة لص ــالح
المجموعات التجريبية في المتغيرات التابعة ،اما الدراسة الحالية فسوف تعرض نتائجها في الفصل الرابع.
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الفصل الثالث

منهجية البحث واجراءاته

يضم هذا الفصل وصفاً لمنهجية البحث واإلجراءات المتبعة من تصميم تجريبي للبحـث ،وتحديـد مجتمـع البحـث وعينتـه ،وتكـافؤ

مجمــوعتي البحــث ،وضــبط المتغي ـرات الدخيلــة ،وصــياغة األهــداف الســلوكية ،واعــداد الخطــط التدريســية ،وأداتــا البحــث ،وتحديــد الوســائل
المستعملة في عملية تحليل البيانات.
أوال :منهج البحث

يعــد المــنهج التجريبــي عصــب العلــوم الحديثــة ،كمــا يعــد الدعامــة القويــة التــي تقــام عليهــا المعرفــة العلميــة ،ويمكــن تعريــف البحــث

التجريبي على أنه تغير عمدي ومضبوط للشـروط المحـددة لحـدث مـا ،مـع مالحظـة التغيـرات الواقعـة فـي ذات الحـدث وتفسـيرها (ملحـم،
 ،)422 :2010لذا اعتمدته الباحثات لمالءمته هدف البحث وفرضياته.
ثانيا :التصميم التجريبي

يقصد بالتصـميم التجريبـي هـو (تخطـيط الظـروف والعوامـل المحيطـة بالظـاهرة التـي ندرسـها بطريقـة معينـة ومالحظـة مـا يحـدث)

(الباوي وأحمد.)105 :2013 ،

لذلك اعتمدت الباحثات تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي مالئما لظروف هذا البحث فجاء التصميم على ما موضح في شكل اّلتي.
المجموعات

المتغير المستقل

التجريبية

أنموذج جيرّلك وايلي

الضابطة

ــــ

المتغير التابع
التحصيل والتفكير الناقد

اّلختبار
اختبار تحصيلي بعدي واختبار التفكير الناقد
البعدي

ثالثا :مجتمع البحث وعينته:
أ .مجتمع البحث

ويقصد به جميع اإلفراد أو األشياء أو الطالب الذين يشكلون موضوع مشكلة البحث ،وهو جميع العناصر ذات العالقـة بمشـكلة

الدراسة التي يسعى الباحث إلى أن يعمم عليها نتائج الدراسة (عباس وآخرون.)217 :2011 ،

ويتكــون مجتمــع البحــث مــن طالبــات الصــف ال اربــع العلمــي فــي المــدارس اّلعداديــة والثانويــة النهاريــة للبنــات التــي تضــم شــعبتين
فأكثر في محافظة بابل /قضاء المحاويل للعام الدراسي  2016 -2015وقد زارت الباحثة المديرية العامة لتربية بابل (شعبة اإلحصاء)
بموجب الكتاب الصادر من رئاسة جامعة بابل  /قسم الدراسات العليا للتعرف علـى المـدارس اّلعداديـة والثانويـة للبنـات التابعـة لهـا التـي
تقع في قضاء المحاويل وكانت المدارس تضم ( )12مدرسة ثانوية واعدادية.
ب .اختيار عينة البحث

عينة البحث هي جزء من مجتمع البحث األصلي ،يتم اختيارها بأساليب مختلفة ،وبطريقة تمثل المجتمع األصلي ،وتحقق أغراض البحث،

وتُغني الباحث عن مشقة دراسة المجتمع األصلي بكامله ،لذا تنقسم عينة البحث الحالي على ما يأتي:
أ .عينة المدارس

يتطلب البحث اختيار مدرسة واحدة من المدارس اإلعدادية والثانوية للبنات ضمن حدود محافظة بابل /قضاء المحاويل علـى أن

ّل يقل عدد شعب الصف الرابع العلمـي فيهـا عـن شـعبتين وتحقيقـاً لـذلك فقـد اسـتعانت الباحثـة بقسـم اإلحصـاء فـي المديريـة العامـة لتربيـة

بابل لتحد يد المدارس اإلعدادية والثانوية النهارية للبنات التي تضـم شـعبتين أو أكثـر للصـف ال اربـع العلمـي وكـان عـدد تلـك المـدارس ()7

ثالث منها ثانوية ،وأربع مدارس إعدادية ،اختارت الباحثات إعدادية (أم المؤمنين) للبنات بطريقة عشوائية* إلجراء بحثهن فيها.
ٌ

*

اختارت الباحثة المدرسة بالطريقة السحب العشوائي البسيط اذ كتبت اسماء المدارس على ارواق ووضعتها في كيس ثم قامت بسحب ورقة فكانت تحمل اسم
اعدادية ام المؤمنين.
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ب .عينة الطالبات

زارت أحــدى الباحثــات إعداديــة (أم المــؤمنين) للبنــات بموجــب الكتــاب الصــادر مــن مديريــة تربيــة بابــل ،فوجــدت أنهــا تحــوي أربــع

شعب للصف الرابع العلمي (أ ،ب ،ج ،د).
**

وبطريق ــة الس ــحب العشـ ـوائي

اختي ــرت ش ــعبة (ج) لتمث ــل المجموع ــة التجريبي ــة اّلول ــى الت ــي ت ــدرس طالباته ــا باس ــتعمال المتغي ــر

المستقل (أنموذج جيـرّلك وايلـي) ،واختيـرت الشـعبة (د) لتمثـل المجموعـة الضـابطة التـي تـدرس طالباتهـا بالطريقـة اّلعتياديـة وّل تتعـرض
ال ــى أي متغي ــر مس ــتقل ،وبع ــد اســتبعاد الطالب ــات ال ارس ــبات م ــن الع ــام الماضــي م ــن ك ــل ش ــعبة إحص ــائياً بلــغ ع ــدد طالب ــات العين ــة ف ــي

المجموعتين ( )64طالبة بواقع ( )32طالبة في كل مجموعة.
رابعا -تكافؤ مجموعتي البحث

حرصت الباحثات قبل البدء بالتجربة على تكـافؤ طالبـات مجمـوعتي البحـث احصـائياً فـي بعـض المتغيـرات التـي تـرى انهـا تـؤثر

في نتائج التجربة على الرغم من ان طالبات العينة من منطقة واحدة ومن مدرسة واحدة ومن الجنس نفسه ،وهذه المتغيرات هي:
أ -العمر الزمني محسوباً بالشهور.

ب -التحصيل الدراسي لألباء.

ج -التحصيل الدراسي لألمهات.
د -درجات مادة اّلحياء في اختبار نهاية الكورس األول للعام الدراسي .2016-2015
هـ  -اختبار المعلومات السابقة.
و -اختبار رافن للذكاء .S-P-M
ز – اختبار التفكير الناقد القبلي.

حصلت الباحثات على المعلومات الخاصة بالعمر الزمني والتحصيل الدراسي لألبوين من البطاقـات المدرسـية للطالبـات ،وللتأكـد
مــن صــحة المعلومــات فقــد تــم توزيــع اســتمارة معلومــات علــى الطالبــات امــا درجــات مــادة األحيــاء فــي أختبــار نهايــة الكــورس األول فقــد تــم
الحصول عليه من سجل درجات الطالبات.
خامسا :ضبط المتغيرات الدخيلة

يقصد بالضبط تثبيـت العوامـل جميعـاً وتحديـدها ،مـا عـدا العامـل الـذي يـراد معرفـة أثـره ،والضـبط مـن العناصـر المهمـة مـن اجـل

سيطرة الباحثين على عملهم وانجاح تجاربهم (رؤوف.)158 :2001 ،

 -1الحوادث المصاحبة :ويقصد بها ما قد يتعرض له أفراد العينة من حوادث في أثناء مدة التجربة قد تمنعهم من مواصلة التجربة ،ولم
يتعرض أفراد العينة ألي حادث يؤثر في المتغير التابع الى جانب األثر الناجم عن أثر المتغير التجريبي.

 -2االندثار التجريبي :يقصد باّلندثار التجريبي ،ترك أو غياب عدد معين مـن أفـراد العينـة فـي إحـدى مجمـوعتي البحـث عـن الـدوام أو
اّلنتقال خالل مدة التجربة فإن هذا الغياب يمكن أن يؤثر في نتـائج التجربـة ،ولـم تتعـرض مجمـوعتي البحـث إلـى التـرك أو اّلنقطـاع

أو اّلنتقال من شعبة إلى أخرى أو من المدرسة واليها ،ما عـدا حـاّلت التغيـب الفـردي التـي تكـاد تكـون مجمـوعتي البحـث متسـاويات
فيه تقريباً.

 -3الفــروق فــي اختيــار العينــة :حاولــت الباحثــات – قــدر المســتطاع – الســيطرة علــى الفــروق بــين أف ـراد العينــة وذلــك بــإجراء عمليــات
التكافؤ بينها في بعض المتغيرات التي يمكن أن يكون لتداخلها مع المتغيـر المسـتقل أثـر فـي المتغيـر التـابع ،فضـالً عـن هـذا تجـانس

أفراد العينة في النواحي اّلجتماعية ،والثقافية ،واّلقتصادية وذلك ّلنتمائهن لبيئة اجتماعية واحدة.

**

اتبعت الباحثة الطريقة نفسها في اختيار الشعب.
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موحـدتين بـين مجمـوعتي البحـث ،وهمـا اّلختبـار التحصـيلي،
 -4أداة القياس :تحكمت الباحثات في هذا المتغير عبر اسـتعمالها أداتـين ّ
واختبار التفكير الناقد اللذان اتصفا بالموضوعية والصدق والثبات.
 -5اإلجراءات التجريبية :حاولت الباحثات السيطرة على هذا المتغير عبر اإلجراءات اآلتية:

أ -سـرية البحـث :حرصـت الباحثـة علـى سـرية البحـث باّلتفـاق مـع إدارة المدرسـة فلـم تخبـر الطالبـات بطبيعـة البحـث وأهدافـه ،بــل
أوحت لهن أنها مدرسة ،كي ّل يتغير نشاطهن أو تعاملهن مع التجربة ،مما يؤثر في سالمة النتائج.

ب -المــادة الدراســية :كانــت المــادة الد ارســية المحــددة للتجربــة موحــدة لمجمــوعتي البحــث وهــي الفصــول الخمســة اّلخيـرة مــن كتــاب
األحياء المقرر تدريسه لطلبة الصف الرابع العلمي للسنة الد ارسية .2016 – 2015

ج -القائم بالتدريس :لتفادي تأثير هـذا العامـل فـي نتـائج التجربـة ،فقـد درسـت أحـدى الباحثـات بنفسـها طالبـات مجمـوعتي البحـث،
وهذا يضفي على نتائج التجربة درجة من درجات الدقة والموضوعية.

د -توزيــع الحصــص :تمــت السـيطرة علــى هــذا المتغيــر عبــر التوزيـع المتســاوي للــدروس بــين مجمـوعتي البحــث ،فقــد كانــت الباحثــة
تدرس ست حصص أسبوعياً ،بمعدل ثـالث حصـص لكـل مجموعـة ،بحسـب مـنهج و ازرة التربيـة وباّلتفـاق مـع إدارة المدرسـة تـم
تنظيم جدول توزيع حصص مادة األحياء للصف الرابع العلمي ،بين المجموعتين بصورة متكافئة.

هـ -المدرسة :طبقت التجربة في مدرسة واحدة راعت الباحثة فيها أن تكون غرفة الصف متشابهة مع الغرفة األخرى في اإلضاءة
والتهوية وطالء الجدران والستائر وعدد األبواب والشبابيك.

و -مــــدة التجربــــة :كان ــت الم ــدة الزمني ــة ألجـ ـراء التجرب ــة متس ــاوية لمجم ــوعتي البحـــث ،إذ ب ــدأت التجرب ــة يـــوم الثالث ــاء الموافـــق
 2016/2/23وانتهت يوم الثالثاء .2016 /4 /19

سادسا :متطلبات البحث
 -1تحديــد المــادة العلميــة :قبــل المباش ـرة فــي تطبيــق التجربــة حــددت الباحثــة المــادة الد ارســية مــن كتــاب األحيــاء المقــرر للصــف ال اربــع
العلمي في الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية ( )2016 – 2015وقد ضـمت المـادة التدريسـية الفصـول الخمسـة اّلخيـرة مـن

الكتاب بحسب الخطة السنوية.
 -2صياغة األهداف السلوكية :ان لصياغة اّلهداف السـلوكية دور كبيـر فـي قيـاس سـلوك المـتعلم ومالحظتـه بعـد مـرور المـتعلم بخبـرة
تعليمية معينة (العدوان ومحمد ،)2011:58 ،وقد صاغت الباحثة ( )176مائـة وسـتة وسـبعون هـدفاً سـلوكياً اعتمـاداً علـى األهـداف

العامــة ومحتــوى موضــوعات مــادة اّلحيــاء التــي ســتدرس فــي التجربــة ،موزعــة بــين المســتويات بلــوم الســتة فــي المجــال المعرفــي ،وقــد
عرضـتها الباحثــات اّلهــداف علــى مجموعــة مــن المحكمــين والمتخصصــين فـي التربيــة وط ارئــق التــدريس واســاتذة اّلحيــاء ،وفــي ضــوء

مالحظاتهم اعتمدت األهداف التي نالت نسبة اتفاق أكثر من ( )%80إذ عدلوا عدد من األهداف ولم يتم حذف اي منها.
-3إعداد الخطط التدريسية :ان قيام المعلم بعملية التخطيط يسهم في اختيار األداة واألنشطة وأساليب التقويم التي تتوافق مـع مسـتويات
المتعلمــين وتســتثير دافعيــتهم للتفاعــل مــع عمليــة التعلــيم والــتعلم (حــافظ ،)132 :2012 ،وبمــا أن التــدريس النــاجح يحتــاج إلــى إعــداد
خطط تدريسية فقد أعدت الباحثة خططا تدريسية لتدريس مادة األحياء لطالبات مجموعتي البحث على وفـق (انمـوذج جيـرّلك وايلـي)
لطالبات المجموعة التجريبية ،أما المجموعة الضابطة فقد درست وفق الطريقة اّلعتيادية وقد عرضت الباحثـات أنمـوذج مـن الخطـط
التدريسية على مجموعة من الخبراء والمختصين في طرائق تدريس العلوم العامة واساتذة اّلحياء ألخذ أرائهم ومالحظتهم ومقترحاتهم

فــي أعــداد تلــك الخطــط وجعلهــا ســليمة تضــمن نجــاح التجربــة وفــي ضــوء مــا أب ـداه الخب ـراء مــن مالحظــات أجريــت بعــض التعــديالت
الالزمة عليها وأصبحت جاهزة التنفيذ.
 -4االختبار التحصيلي :وبعد التثبت من صـالحية اّلهـداف السـلوكية وصـدقها ،صـاغت الباحثـة اّلختبـار التحصـيلي ،فتكـون اّلختبـار
من ( )50فقرة موضوعية من نوع اختيار من متعدد ،وحددت الباحثات التعليمـات الالزمـة باّلختبـار ،وكيفيـة اإلجابـة عـن فق ارتـه كمـا
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حـددت الباحثــة درجــة واحـدة لكــل فقـرة مـن فقـرات اّلختبــار اذا كانــت صـحيحة و(صــفر) إذا كانــت اإلجابـة خاطئــة أومــن دون إجابــة،
وبالت ــالي تك ــون الدرج ــة العلي ــا لالختب ــار ( )50درج ــة ،والدرج ــة ال ــدنيا (ص ــفر) ،وب ــذلك أص ــبح اّلختبـ ـار ج ــاه اًز لتطبيق ــه عل ــى عين ــة
استطالعية ليتسنى للباحثة تحليل فقراته إحصـائياً والتثبـت مـن ثباتـه ومـدى صـالحية فق ارتـه مـن حيـث درجـة صـعوبة كـل فقـرة ودرجـة

تمييزها.

 صدق االختبار :لغرض التحقق من صدق اّلختبار اعتمدت الباحثة نوعين من الصـدق احـدهما ظـاهري هـو الصـدق الـذي يـدل علـىمــا يقيســه اّلختبــار ظاهريــا ولــيس مــا يقيســه اّلختبــار بالفعــل ويعتمــد علــى الفحــص المبــدئي لمحتويــات اّلختبــار(العجيلي وآخــرون،

 ،)73 :2001ولغ ــرض التثب ــت م ــن الص ــدق الظ ــاهري عرض ــت الباحث ــة فقـ ـرات اّلختب ــار التحص ــيلي ،عل ــى مجموع ــة م ــن الخبـ ـراء
والمختصــين فــي المنــاهج وط ارئــق التــدريس والقيــاس والتقــويم ،واعتمــدت الباحثــة علــى نســبة ( )%80مــن اتفــاق اآلراء بــين المحكمــين
بشــأن صــالحية الفق ـرة حــداً أدنــى لقبــول الفقـرة ضــمن اّلختبــار ،وكــذلك اســتعمل الباحثــة مربــع كــاي (كــا )2فــي حســاب نســبة اّلتفــاق
وكانت قيم مربع كاي المحسوبة اعلى من القيمة الجدولية البالغة ( )3.84وبذلك لم تحذف اي فقرة ولكن عـدلت الباحثـات عـددا مـن

فق ـرات اّلختبــار فــي ضــوء اراء الخب ـراء ،أمــا صــدق المحتــوى فيقصــد بــه فحــص مضــمون او محتــوى اّلختبــار فحصــا دقيقــا منتظمــا
لغــرض تحديــد مــا إذا كــان يشــتمل علــى عينــة ممثلــة لميــدان الموضــوع الد ارســي الــذي يقيســه (العجيلــي واخــرون ،)73 :2001 ،لــذا
اعـدت الباحثــات اّلختبـار التحصــيلي فـي ضــوء جـدول مواصــفات – خريطــة اختباريـة -صــممتها لهـذا الغــرض ،وتـم عــرض اّلختبــار
التحصيلي على الخبراء والمحكمين ،وبذلك تمكنت من التثبت من صدق المحتوى لفقرات اّلختبار وصالحيتها.
التطبيق االستطالعي لالختبار

عين ــة
يس ــتعمل التطبي ــق اّلس ــتطالعي لغ ــرض التحلي ــل اّلحص ــائي (الخص ــائص الس ــايكومترية) ،طبق ــت الباحث ــة اّلختب ــار عل ــى ّ

اســتطالعية ،اختيــرت عشـوائياً مؤلفــة مــن ( )100طالبــة فــي اعداديــة المحاويــل للبنــات فــي مركــز المحاويــل  /حــي الزه ـراء يــوم الثالثــاء
الموافق ( )2016/4/5بعد أن تأكدت الباحثة من أن الطالبات قد درسن مفردات المادة نفسـها التـي درسـتها أحـداهن لطالبـات مجمـوعتي

البحث ،وهدف الباحثة من ذلك:
 -1التحقق من وضوح فقرات اّلختبار وتعليماته.
- 2تحليل فقرات اّلختبار واحتساب اآلتي:
أ ـ مستوى صعوبة الفقرات.
ب ـ قوة تمييز الفقرات.
ت ـ فاعلية البدائل غير الصحيحة.
ث ـ حساب ِ
معامل الثبات

يعــرف ثبــات األداة هــي األداة التــي تعطــي نتــائج متقاربــة أو نفــس النتــائج إذ مــا طبقــت أكثــر مــن مـرة فــي ظــروف متماثلــة (نوفــل

وفلاير ،)276 :2010 ،وقد اعتمدت الباحثات درجات ( )100طالبـة مـن عينـة التحليـل اّلحصـائي ،وبعـد أن قسـمت الباحثـات اّلختبـار
علــى قســمين ،فق ـرات فرديــة ،وفق ـرات زوجيــة ،اســتعملت معادلــة ارتبــاط بيرســون ( )Bearsonفبلــغ معامــل الثبــات ( )80 ،0ثــم صــححته
بمعادلـة سـبيرمان –بــروان التصـحيحية ( )sperman –Brawnفبلــغ ( )89 ،0وهـو معامــل ثبـات جيــد ومقبـول بالنســبة إلـى اّلختبــارات

أن معامل الثبات ُيعد جيداً إذا بلغ ( )%68فأكثر.
غير المقننة ،إذ ّ
 -5اختبار التفكير الناقد

بعــد اّلطــالع علــى اّلختبــارات التــي بنيــت لقيــاس التفكيــر الناقــد ّلحظــت الباحثــات اعتمــاد اغلبهــا علــى القــدرات التــي تضــمنها

اختبـار واطسـن – كالسـر ( )W – Gللتفكيـر الناقـد حيـث يعـد هـذا اّلختبـار األكثـر شـيوعا واعتمـادا لـدى العـاملين فـي المجـال التربـوي
والنفسي وانه األكثر صدقا وثباتا لذا اعتمدت الباحثات قدراته العقلية في بناء اختبار البحث الحالي وهي:
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 .1معرفة اّلفتراضات :وهي العملية العقلية التي يتعرف من خاللها الفرد افتراضات متضمنة في المواقف المقدمة إليه.
 .2التفسـير :وهـي العمليــة العقليـة التــي يحكـم مــن خاللهـا الفــرد علـى اّلسـتنتاجات المقترحــة هـل هــي مرتبـة منطقيــا مـع المعلومــات
المقدمة إليه أو ّل ؟ على فرض أن هذه المعلومات صحيحة.

ـاء علـى أهميتهـا وصـلتها
 .3تقويم الحجج :وهي العملية العقلية التي يميز من خاللها الفرد بين الحجج القوية والحجـج الضـعيفة بن ً
باألسئلة المقدمة إليه.
 .4اّلستنباط :وهي العملية العقلية التي يصل الفرد فيها إلى نتيجة ما بناءا على وجود مقدمتين منطقيتين.
ـاء علــى
 .5اّلســتنتاج :وهــو العمليــة العقليــة التــي يتوصــل مــن خاللهــا الفــرد إلــى اســتنتاجات معينــة بــدرجات متفاوتــة مــن الدقــة بنـ ً
حقائق وبيانات مقدمة إليه ()1991: 120 ،Watson & Glaser
 -إعداد الصيغة األولية لالختبار.

بعد تحديد قدرات التفكير الناقد ،تم صياغة مواقف اّلختبار وفقراته وقـد تضـمن اّلختبـار بصـيغته األوليـة ( 75فقـرة) بواقـع ()5

مواقف لكل اختبار فرعي ،فضال عن إعداد تعليمات للطالبات توضح كيفية اإلجابة عن فقرات اّلختبار مع إعطاء مثال توضيحي لكـل
قدرة من قدرات اّلختبار ،لتيسير اإلجابة.
 -صدق االختبار

لغرض التثبت من صدق اّلختبار ،وتحقيقه لألهداف التي وضع من اجلها ،عرضته الباحثات على نخبة من المتخصصين في

ط ارئـق التــدريس وفـي العلــوم التربويـة والنفســيةّ ،لسـتطالع آرائهــم حــول مـدى مالءمــة فقـرات اّلختبــار ،وفـي ضــوء مالحظـاتهم تــم إعــادة
صياغة بعض الفقرات حسب رأي بعض المحكمين لتحقيق عنصر الوضوح فيها ،وقد استخدمت الباحثات مربع كاي (كا )2للمقارنـة بـين
استجابات الموافقين وغير الموافقين من الخبـراء علـى كـل فقـرة مـن فقـرات اّلختبـار لمعرفـة دّللـة الفـروق بـين آراء الخبـراء وقـد كانـت قـيم

(كا )2المحسوبة جميعها اعلى من القيمة الجدولية لذى ابقت الباحثات على الفقرات جميعها
ثبات االختبار

يقصــد بثبــات اّلختبــار مــدى الدقــة واّلتقــان واّلتســاق الــذي يقــيس بــه اّلختبــار الظــاهر الــذي وضــع مــن اجلهــا ،وقــد تــم حســاب

معامــل الثبــات بطريقــة اعــادة اّلختبــار إذ طبقــت الباحثــات اختبــار التفكيــر الناقــد علــى طالبــات الصــف ال اربــع العلمــي فــي مدرســة أســماء
للبنــات يــوم األحــد الموافــق  ،2015/12/ 20ثــم أعــدن تطبيــق اّلختبــار نفســه علــى طالبــات العينــة نفســها بعــد مضــي ( )15يومـاً ،وبعــد

تصــحيح اّلجابــات اّلختبــار فــي المـرتين حســبت الباحثــات معامــل اّلرتبــاط بــين درجــة الطالبــات فــي اّلختبــار األول ودرجــتهن فــي إعــادة
اّلختبار باستعمال معامل ارتباط بيرسون ،وقد بلغ معامل الثبات قبل التصحيح ( )0.82وبذلك ينماز اّلختبار بدرجة عالية من الثبات.
سابعا  :تطبيق التجربة

ـححت
 -1اّلختبــار التحصــيلي :طبقــت الباحثــات اّلختبــار التحصــيلي البعــدي فــي يــوم اّلحــد الموافــق  ،2016/4/17وبعــدها صـ ّ
الباحثات إجابات الطالبات وكانت الدرجة العليا لالختبار هي ( )47درجة ،والدرجة الدنيا هي (.)16

 -2اختبــار التفكيــر الناقــد :بعــد اّلنتهــاء مــن تطبيــق اّلختبــار التحصــيلي علــى مجمــوعتي البحــث طبقــت الباحثــات اختبــار التفكيــر
الناقد على مجموعتي البحث في وقت واحد في يوم الثالثاء الموافق ( )2016 / 4 / 19وأشرفت الباحثات على عملية تطبيق

اّلختبار ،وكانت الدرجة العليا لالختبار هي ( )69درجة ،والدرجة الدنيا هي (.)31
ثامنا :الوسائل االحصائية :استعملت الباحثات الوسائل اّلحصائية المناسبة لمتطلبات البحث
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الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات

.أوال :عـرض الـنـتائج

الفرضية الصفرية االولى

وللتحقق من مدى صحة الفرضية اّلولى استعملت الباحثات اّلختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقلتين للتأكد مـن دّللـة الفـرق

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة حسب ما موضح بالجدول (.)1
جدول ()1

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) (tالمحسوبة التي حصلت عليها طالبات مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي
المتوسط

اّلنحراف

الحسابي

المعياري
5.63
6.58

المجموعة

حجم العينة

التجريبية

32

34.34

الضابطة

32

28.81

القيمة التائية

درجة الحرية
62

الدّللة

المحسوبة

الجدولية

3.615

2.000

اّلحصائية
دالة بمستوى
0.05

وبعد المعالجة اإلحصائية الموضحة اعـاله ووجـود فـروق ذات دّللـة احصـائية ظهـر ان المتوسـط الحسـابي للمجموعـة التجريبيـة

بلغ ( )34.34في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعـة الضـابطة ( )28.81وهـذا يـدل علـى وجـود مؤشـرات لفـروق المتوسـط الحسـابي
والتباين لدرجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اّلختبار التحصيلي الذي تم اجراؤه بعد إنهاء التجربة.
الفرضية الصفرية الثانية

وللتحقق مـن مـدى صـحة هـذه الفرضـية اسـتعملت الباحثـات اّلختبـار التـائي ( )t-testلعينتـين مسـتقلتين للتأكـد مـن دّللـة الفـرق

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة حسب ما موضح بالجدول ()2
جدول ()2

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) (tالمحسوبة التي حصلت عليها طالبات مجموعتي البحث في اختبار التفكير الناقد
البعدي

حجم

المتوسط

اّلنحراف

العينة

الحسابي

المعياري

التجريبية

32

56.31

8.24

الضابطة

32

46.47

8.56

المجموعة

درجة الحرية
62

القيمة التائية

الدّللة

المحسوبة

الجدولية

4.689

2.000

اّلحصائية
دالة بمستوى
0.05

وبعد المعالجة اإلحصائية ووجود فروق ذات دّللة احصائية ظهر ان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية بلغ ( )56.31فـي
حــين بلــغ المتوســط الحســابي للمجموعــة الضــابطة ( )46.47وهــذا يــدل علــى وجــود مؤشـرات لفــروق المتوســط الحســابي والتبــاين لــدرجات
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في اختبار التفكير الناقد الذي تم اجراؤه بعد إنهاء التجربة.
ثــانـيـا :تـفـسـيـر النتائج

إن النتائج التي تمخض عنها البحث الحالي يمكن تفسيرها على وفق ما أظهرت نتائج البحث تفوق طالبات المجموعة التجريبية

الالئي درسن باستعمال أنموذج جيرّلك وايلي على طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن على وفق الطريقـة اّلعتياديـة فـي اّلختبـار
التحصيلي واختبار التفكير الناقد ،وقد يعزى السبب في ذلك على ما ترى الباحثة إلى األسباب اآلتية:
اوال فيما يخص التحصيل:

 -1إن أنمــوذج جي ـرّلك وايلــي أســهم فــي جعــل الطالبــات عناصــر فعالــة ومشــاركة فــي العمليــة التعليميــة ممــا أدى إلــى تكــوين اتجاهــات
ايجابية نحو المادة المدروسة وجعلهن قادرات على إخراج أفكارهن من اجل المشاركة في الحوار واإلجابة عن التساؤّلت وهذا بدوره
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ســاعد فــي تحســين مســتواهن التحصــيلي وهــذا مــا جــاء موافقــا لد ارســة (ذهــب )2008 ،اذ اظهــرت النتــائج تفــوق طالبــات المجموعــة
التجريبيــة الالتــي درســن مــادة اّلحيــاء علــى وفــق أنمــوذج جيـرّلك وايلــي علــى طالبــات المجموعــة الضــابطة الالتــي درســن علــى وفــق
الطريقة اّلعتيادية (ذهب.)96 ،2008 ،

 -2إن مشاركة الطالبات في أفكارهن ،وأحاسيسهن ،وانفعاّلتهن ،سـاعدهن علـى خلـق منـا ٍخ نفسـي مفض ٍـل لـديهن ،والتوقعـات والتعامـل
مع المواقف المختلفة ،كما ساعدهن على اّلحتفاظ بمستوى اّلنتباه ،والتركيز على المظـاهر المهمـة واسـتخالص األفكـار ،واكتسـاب
الخبرات مما أدى إلى تحسن قدرتهن على فهم المادة مما زاد من تحصيلهن وهذا ما اكدته الدراسات السابقة ومنها دراسة (الزهيري،
 ) 2006اذ اظهــرت نتــائج البحــث تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة الالتــي درســن مــادة الكيميــاء علــى وفــق انمــوذج جيـرّلك وايلــي
على طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن المادة نفسها بالطريقة اّلعتيادية (الزهيري)91 :2006 ،

ثانيا :فيما يخص التفكير الناقد:

 -1إن أنموذج جيرّلك وايلي أسهم فـي زيـادة تركيـزهن علـى األفكـار المهمـة ،وتجـاوز التفاصـيل غيـر الضـرورية فـي الموضـوع ،والـربط
بين األفكار المهمة من دون غيرها ،وزيادة قدرتهن على التمييز بين األفكار الرئيسة من الفرعية ،وهذا بـدوره زاد مـن قـدرة الطالبـات
على التفكير الناقد.
 -2إن مشاركة الطالبات في أفكارهن ،وأحاسيسهن ،وانفعاّلتهن ،ساعدهن على اكتساب الخبرات مما أدى إلى تحسن قدرتهن على فهم
المــادة وبالتــالي ضــاعف فعــاليتهن فــي التفكيــر الناقــد ،وهــذا مــا جــاء موافق ـاً لنتــائج د ارســة (جــابر )2013 ،اذ اظهــرت النتــائج تفــوق

طالب المجموعة ا لتجريبيـة الـذين درسـوا علـى وفـق انمـوذج اّلستقصـاء العـادل علـى طـالب المجموعـة الضـابطة الـذين درسـوا علـى
وفق الطريقة التقليدية في اختباري التحصيل والتفكير الناقد (جابر)102 :2013 ،
ثالثا :االستنتاجات:

في ضوء نتائج البحث التي توصلت إليها الباحثات يضع استنتجن اآلتي:

 -1هناك حاجة تعليمية ماسة عند طالبات الصف الرابع العلمي إلى استعمال أساليب تدريسية حديثة ومنها أنموذج جيرّلك وايلي
التي تعمل على إكسابهن طريقة التفكير الصحيحة التي يتوصلن من طريقها إلى المعرفة.

 -2إن تــدريس مــادة اّلحيــاء باســتعمال أنمــوذج جي ـرّلك وايلــي يحقــق األهــداف التربويــة الحديثــة التــي تركــز علــى الفهــم اكثــر مــن
الحفظ والتلقين.
 -3إن استعمال أنموذج جيرّلك وايلي في تدريس اّلحياء يعين الطالبات على فهم المادة وحفظها ،كما ينمي تفكيـرهن الناقـد وهـذا
ما تمخض عنه البحث الحالي.
رابعا :التوصيات:

في ضوء النتائج واّلستنتاجات التي توصلت إليها الباحثات يمكن الخروج بالتوصيات اآلتية:

 -1ضرورة التدريس باستعمال أنموذج جيرّلك وايلي ألنه يعد من الطرائق المناسبة لطالبات المرحلة اإلعدادية.

 -2إجراء دورات تدريبيـة لمدرسـي مـادة اّلحيـاء فـي المرحلـة اإلعداديـة لتـدريبهم علـى اعتمـاد الطـرق التدريسـية الحديثـة واألسـاليب
التي أثبتت نجاحها بالتجريب ،ومنها أنموذج جيرّلك وايلي.
خامسا :المقترحات:

استكماّلً للبحث اآلتي تقترح الباحثات إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في:

 -1مراحل دراسية أُخر.
-2مواد دراسية أُخر.
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المصادر
-1

احمد ،حامد منصور ،المدخل إلى تكنلوجيا التعيلم ،سلسلة تكنلوجيا التعليم  ،-1-المنصورة ،دار الكتب المصرية.1993 ،

-2

البــاوي ،ماجــدة إبـراهيم واحمــد عبيــد حســن ،فاعليــة برنــامج مقتــرح فــي التحصــيل وتنميــة الــوعي العلمــي اّلخالقــي والتفكيــر الناقــد.
ط ،1دار الصفاء ،عمان.2013 ،

-3
-4

بحري ،منى يونس ،المنهج التربوي اسسه وتحليله ،دار صفاء ،عمان.2012 ،
التل ،أمل يوسف ،التعلم والتعليم ،دار كنوز المعرفة العلمية ،عمان.2009 ،

 -5توفيق ،احمد مرعي ومحمد محمود الحيلة ،طرائق التدريس العامة ،عمان ،دار المسيرة.2002 ،
-6

جامع ،حسن ،تصميم التعليم ،ط ،1عمان.2010 ،

-7

الجامعــة المستنص ـرية  /كليــة التربيــة األساســية ،المــؤتمر العلمــي الســنوي الخــامس عشــر للمــدة مــن( )9-8أيــار ،مكتبــة التميمــي

-8

جروان ،فتحي عبد الرحمن ،تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ،ط ،5دار الفكر ،عمان.2010 ،

للطباعة واّلستنساخ بغداد.2013 ،

 -9حافظ ،محمود محمد ،مؤشرات جودة التعليم في ضوء المعايير التعليمية .ط ،1دار العلم واإليمان.2012 ،
 -10الحالق ،علي سامي ،اللغة والتفكير الناقد اسس نظرية واستراتيجيات تدريسية ،ط ، ،1دار المسيرة ،عمان.2010 ،
عمان.2003 ،
 -11الحيلة ،محمد محمود ،التصميم التعليمي نظريته وممارسته ،ط ،1دار المسيرةّ ،
 -12خالــد ،حســن ظــاهر ،تنميــة مهــارات التفكيــر اّلبــداعي لــدى طلبــة الصــفوف اّلساســية الثالثــة األولــى ،ط ،1دار أســامة ،عمــان،
.2013
 -13الــدريج ،محمــد ،التــدريس الهــادف(من نمــوذج التــدريس باألهــداف الــى نمــوذج التــدريس بالكفايــات) ،ط ،1دار الكتــاب الجــامعي،
العين-اّلمارات العربية المتحدة2004 ،

 -14دي بونو ،إدوارد ،تعليم التفكير ،ترجمة خليل الجيوشي ،واياد ملحم ،وتوفيق العمري ،دار الرضا ،دمشق.2001 ،
 -15ذهب ،سهاد مجيد عبد األمير ،أثر استخدام أنموذج جيرّلك وأيلي في اكتساب المفاهيم اّلحيائية واستبقائها لدى طالبـات الصـف
الخامس العلمي ،جامعة بابل ،كلية التربية األساسية( .2008 ،رسالة ماجستير غير منشورة)
 -16الربيعي ،محمود داود سلمان ،طرائق واساليب التدريس المعاصرة ،ط1عالم الكتاب الحديث ،عمان.2006 ،
 -17رؤوف ،إبراهيم عبد الخالق ،التصاميم التجريبية في الدراسات النفسية والتربوية .ط ،1دار عمار ،عمان.2001 ،
 -18زاير ،سعد علي وسماء تركي داخل ،اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية ،ج ،1بغداد.2015 ،
 -19الزغلول ،وشاكر عقلة المحاميد ،سيكولوجية التدريس الصفي ،ط ،2دار المسيرة ،عمان.2010 ،
 -20الزهي ــري ،جميل ــة كــاظم ،أث ــر اســتخدام أنم ــوذج جيـ ـرّلك وأيل ــي ف ــي تحصــيل طالب ــات الص ــف الخــامس العلم ــي فــي م ــادة الكيمي ــاء
وتفكيرهن العلمي .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة ديالى – كلية التربية األساسية.2006 ،

 -21زيتون ،حسن حسين ،أساليب تدريس العلوم ،ط ،3دار الشروق ،عمان.1999 ،
 -22زيتون ،حسن حسين ،أساليب تدريس العلوم ،ط ،4دار الشروق ،عمان.2001 ،

 -23عباس ،محمد خليل وآخرون ،مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط ،2دار المسيرة ،عمان.2009 ،
 -24عبد الهادي ،نبيل ووليد عياد ،استراتيجيات تعلم مهارات التفكير بين النظرية والتطبيق ،ط ،1دار وائل ،عمان.2009 ،
 -25عبيد ،ماجدة السيد ،وآخرون ،أساسيات تصميم التدريس ،ط ،1دار صفاء ،عمان.2001 ،

 -26العتوم ،عدنان يوسف وآخرون ،تنمية مهارات التفكير(نماذج نظرية وتطبيقات عملية) ،ط ،2دار المسيرة ،عمان.2009 ،
 -27العجيلي ،صباح حسن وآخرون ،مبادئ القياس والتقويم التربوي .ط ،1مكتب احمد الدباغ ،بغداد.2001 ،
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 -28عدس ،عبد الرحمن ،مح ـ ــي الدين توق ،المدخل إلى علم النفس ،ط  ،3دار الفكر ،األردن.1998 ،
 -29العدوان ،زيد سلمان ،ومحمد فؤاد الحوامدة ،تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق ،ط :،1دار المسيرة ،عمان.2012 ،
 -30عطية ،محسن علي أسس التربية الحديثة ونظم التعليم ،ط ،1دار المناهج ،عمان.2010 ،

 -31عالم ،صالح الدين محمود ،اّلختبارات والمقاييس التربوية والنفسية ،الطبعة األولى ،دار الفكر ،عمان.2006 ،
 -32عالوي ،محمد حسن ،اّلختبارات المهارية والنفسية ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة.2000 ،
 -33فرج ،عبد اللطيف بن حسين ،التدريس الفعال ،دار الثقافة ،عمان.2009 ،
 -34فرحات ،وفاء ،موسوعة علم اّلحياء ،ط ،1دار اليوسف ،بيروت.2005 ،

 -35الفليح ،خالد عبد العزيز وآخرون ،تصميم التدريس ،ط ،1عالم الكتب الحديثة ،عمان.2009 ،
 -36قطامي ،يوسف وأخرون ،تصميم التدريس .ط ،3دار الفكر ،عمان .2008 ،
 -37قطامي ،يوسف ونايفة قطامي ،نماذج التديس الصفي ،ط ،2دار الشروق ،عمان.1998 ،
 -38مجيد ،سوسن شاكر ،تنمية مهارات التفكير اّلبداعي والناقد ،ط ،1دار صفاء ،عمان.2008 ،
 -39ملحم ،سامي محمد ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس .ط ،3دار المسيرة ،عمان.2010 ،

 -40الناشـئ ،مـازن ثــامر شـنيف ،بنــاء تصـميم تعليمــي-تعلمـي وأثـره فـي تنميــة المهـارات العلميــة والميـول نحــو علـم األحيــاء لـدى طلبــة
علوم الحياة .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة القادسية كلية التربية.2003 ،
 -41نوفل ،محمد بكر ،وفلاير محمد أبو عواد .التفكير والبحث العلمي .ط ،1دار المسيرة ،عمان 2010 ،م.
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