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أثر استخدام أنموذج وودز في تحصیل طالب الصف الخامس 
العلمي في مادة الفیزیاء وتنمیة تفكیرھم الناقد

الباحث رضوان محمد مصطفىأ.م.د. أحمد جوھر محمد أمین 
جامعة الموصل–كلیة التربیة

٣٠/١٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٩/١١/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
البحث إلى معرفة أثر استخدام أنموذج وودز في تحصیل طالب الصف  هدف

الخامس العلمي في مادة الفیزیاء . 

وللوصول الى هذا الهدف تم صیاغة فرضیتین صفریتین . وللتحقق من هاتین 

الفرضیتین تم اختیار عینة من طالب الصف الخامس العلمي في اإلعدادیة المركزیة للبنین وبلغ 

) طالبًا ، وتوزعت هذه العینة إلى مجموعتین إحداهما تمثل المجموعة ٧١دها (مجموع أفرا

طالبًا على التوالي ، وأجریت  )٣٦،  ٣٥(التجریبیة واألخرى تمثل المجموعة الضابطة وبواقع 

الذكاء، تحصیل مادة الفیزیاء للسنة السابقة ، (عملیة التكافؤ على مجموعتي البحث في متغیرات 

.)، التفكیر الناقدالعمر الزمني

وقد تم تدریس المجموعة التجریبیة وفقًا ألنموذج وودز والمجموعة الضابطة وفقًا 

للطریقة اإلعتیادیة .

وتطلب البحث وجود أداتین : األولى إختبار تحصیلي في مادة الفیزیاء وتكون 

قة) واالختیار من ) فقرة إختباریة موضوعیة من نوع المزاوجة (المطاب٤٥بصیغته النهائیة من (

متعدد والتكمیل (ملء الفراغات) . أما األداة الثانیة فهي إختبار التفكیر الناقد وتكون بصیغته 

) مجاالت لقیاس القدرات العقلیة الناقدة ممثلة ٥) فقرة إختباریة موزعة على (٧٥النهائیة من (

ط ، التفسیر) .بقدرات (االستنتاج ، تقویم الحجج ، معرفة االفتراضات ، االستنبا

وبعد جمع البیانات وتحلیلها إحصائیًا أظهرت النتائج ما یأتي : 

مجمـــوعتي البحـــث فـــي تحصـــیل مـــادة الفیزیـــاء ولصـــالح بـــین یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة -١

المجموعة التجریبیة .

ولصــــالح مجمــــوعتي البحــــث فــــي تنمیــــة التفكیــــر الناقــــدبــــین یوجــــد فــــرق ذو داللــــة إحصــــائیة -٢

لتجریبیة .المجموعة ا
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The Effect of Using Woods’ Model on the Achievement of
Fifth Scientific Grade Students in Physics and Developing

Their Critical Thinking

Assistant Professor Dr. Ahmed Jawher M.
Researcher Radwan M. Mustafa
College of Education / University of Mosul

Abstract:
The study aimed at knowing the effect of using Woods’ model on

the achievement of fifth scientific grade students in physics and

developing their critical thinking .

To achieve this objective , two null hypotheses have been formed .

And to examine the validity of the two hypotheses , a sample of (71)

students has been chosen from the scientific fifth grade in Al-Markazya

secondary school for boys. The sample is divided into two groups the first

one is the experimental group and the second one is the control group

consisting of (35 – 36) students respectively. The two groups have

undergone to equivalence process in variables of (intelligence,

achievement of physics during last year, the age and the critical thinking).

The experimental group has been taught according to Woods’

Model and the control group in the traditional method .

The study required two tools, the first one is represented in an

acquisitive test in physics, consisting of (45) objective test items of

matching type and multiple choices to fill blanks. The second tool is the

critical thinking test, consists which of (75) testing items distributed into

(5) fields of testing the critical thinking abilities represented in the skills

of (concluding, assessing evidence, knowing the hypotheses, deduction

and interpretation) .

Collecting and statistically analyzing the data , the two researchers

have reached the following results:
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1. There is a statistical difference between the two groups of the study in

achievement of physics for the sake of the experimental group .

2. There is a statistical difference between the two groups of the study in

developing critical thinking for the sake of the experimental group .

Problemمشكلة البحث of the Research
ول العـالم المتقدمـة للوصـول إلـى معرفـةیعد علم الفیزیاء أحد العلوم المهمة التـي تسـعى د

أســـراره ومكنوناتـــه لمـــا فیهـــا مـــن عوامـــل النجـــاح والتقـــدم المســـتمر لتلـــك الـــدول ولمعرفتهـــا أن مـــن 

علــى  یسـتطیع مسـك زمـام هــذا العلـم فإنـه سـیتربع علــى قیـادة العـالم بـال منــازع ، كونـه علمـًا یحـوي

یجعلــه مقیاســًا لتقــدم أو تخلــف هــذه الدولــة أو أســرار الطاقــة والــذرة واللیــزر والفضــاء و... الــخ ممــا

تلك .

لــذلك نلحــظ اهتمامــًا متزایــدًا بتــدریس هــذا العلــم فــي المــدارس إذ أجریــت علیــه الكثیــر مــن 

البحوث والدراسات التربویة بغیة الوصول به إلى درجة من الفهم واإلدراك لدى المتعلمین . 

  )١٣٣:  ١٩٩٠زغرب ، (

صفه علمًا أكثر من غیره من العلوم من سوء الفهم وعدم االستیعاب ولقد عانى الفیزیاء بو 

وضعف التواصل اإلیجـابي والبّنـاء بینـه وبـین الطلبـة مـن جهـة ، وبینـه وبـین مدرِّسـي الفیزیـاء مـن 

جهة أخرى ، ومن ثّم بین عامة الناس ، ومن خالل عمل الباحث فـي مختبـرات الفیزیـاء فـي كلیـة 

علـــــى كثیـــــر مـــــن البحـــــوث والدراســـــات الخاصـــــة بتـــــدریس الفیزیـــــاء التربیـــــة ومـــــن خـــــالل إطالعـــــه

والصــــعوبات التــــي تواجههــــا وكــــذلك مــــن خــــالل زیاراتــــه المتكــــررة لكثیــــر مــــن المــــدارس اإلعدادیــــة 

والثانویة وأخذه آلراء كثیر من مدرسي المادة وأهل االختصاص من جهة والطلبة مـن جهـة أخـرى 

تعلمهــا ومــن ثــّم انخفــاض التحصــیل الدراســي لــدى ، وجــد أن عــدم اســتیعاب هــذه المــادة وصــعوبة

طلبــة المــدارس اإلعدادیــة بشــكل عــام والصــف الخــامس العلمــي بشــكل خــاص یعــود ألســباب عــدة 

شخصــتها كثیــر مــن الدراســات والبحــوث ســواء علــى الصــعید المحلــي أو األجنبــي منهــا مــا یتعلــق 

بالطالــب أو بالمــدرس ، أمــا أبــرز بالمنــاهج المتبعــة فــي تــدریس مــادة الفیزیــاء ، ومنهــا مــا یتعلــق

األســباب األخــرى التــي تقــف وراء ذلــك فهــي الطرائــق التدریســیة التقلیدیــة المتبعــة مــن قبــل المــدرس 

فـــي تـــدریس هـــذه المـــادة والتـــي كانـــت ســـببًا رئیســـًا فـــي تـــدني المســـتوى المعرفـــي والتحصـــیلي لـــدى 

إلیه العدید مـن الدراسـات ما أشارتالطالب فضًال عن محدودیة قدرته على التفكیر السلیم ، وهذا 

  . )٢٠١٠)و(سلیمان، ٢٠٠٨)(الخفاجي،٢٠٠٤كدراسة(حماش،
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كمــا أن المضــي بإتبــاع الطرائــق التقلیدیــة فــي التــدریس أدى أیضــًا إلــى تــدني واضــح فــي 

وفـــي هـــذا الصـــدد أشـــار مســتوى التفكیـــر بشـــكل عـــام والتفكیــر الناقـــد بشـــكل خـــاص لـــدى الطلبــة ، 

) بان تنمیة قدرات التفكیر عند الطلبة یتطلـب مزیـدًا مـن التخطـیط ٢٠٠٧ي ، الحربي في (الزرنوق

القائم على التفكیر بكل البدائل المتاحة لمزید من االستثمار والتطویر في شتى میادین الحیاة ولن 

یتــوفر ذلــك إال بتبنــي البــرامج التــي تعمــل علــى تنمیــة قــدرات ومهــارات التفكیــر المختلفــة لــدیهم ممــا 

اســتخدام الطرائــق التدریســیة واالســتراتیجیات المناسـبة مــع تلــك البــرامج لتفعیلهــا واســتثمار یسـتوجب

ما لدى الطلبة من طاقات كامنة ، وأن إتباع الطرائق التدریسیة ذات الطابع التقلیدي من شأنه أن 

حلـول یؤثر سـلبًا علـى تنمیـة قـدرات ومهـارات التفكیـر لـدى هـؤالء الطلبـة ومـن ثـّم تولـد صـعوبات ال

  )٢:  ٢٠٠٧(الزرنوقي ، لما یواجههم من المشاكل في المستقبل .

ولمــا كانــت عملیــة تطــویر مهــارات الطلبــة فــي التفكیــر بشــكل عــام والتفكیــر الناقــد بشــكل 

خـــاص فـــي مـــادة الفیزیـــاء تقـــع علـــى عـــاتق المـــدرس مـــن خـــالل تنظیمـــه لمواقـــف تعلیمیـــة معـــززة 

التدریس بشـكله التقلیـدي فـي مدارسـنا والخـالي مـن ذلـك یؤكـد لممارسة التفكیر الناقد ، إال أن واقع 

لدى الطلبة للمراحل كافة في مجاالت مختلفـة بشـكل عـام على أن هناك تدني في مستوى التفكیر 

) و(أمـین، ٢٠٠٢الخفـاجي والعبیـدي، (والتفكیر الناقد بشكل خاص وهذا ما أكدتـه دراسـة كـل مـن 

  . )٢٠٠٨) و(كركوكلي، ٢٠٠٣

كانیة لتنمیة قدرات ومهارات التفكیر الناقد لدى الطلبة عن طریـق الـتعلم الفعـال وهناك إم

الذي یغذي مهارات التعرف والتحلیل والذي یجعل الطلبة قادرین على تنمیة االعتمـاد علـى الـنفس 

في تحلیلهم لكل من األدبیات والوسائط ولیس عن طریق االستماع السلبي . 

  )٣٧٥: ٢٠٠٥إبراهیم ، (

ضوء ما تقدم قام الباحثان بالبحث والتقصي عما یسـهم فـي حـل المشـكالت المتعلقـة وفي 

ــــق التــــدریس  ــــاء والتخفیــــف مــــن صــــعوبات تعلمهــــا وحصــــرا إهتمامهمــــا بطرائ ــــدریس مــــادة الفیزی بت

ــــادة  وأســــالیبها، العتقادهمــــا بــــأن طرائــــق التــــدریس وأســــالیبها هــــي إحــــدى الوســــائل الفعالــــة فــــي زی

الناقـد فـي هـذه المـادة ، إذ تعـد الطرائـق التدریسـیة إحـدى الوسـائل الفعالـة التحصیل وتنمیة التفكیر

لذلك فقد سعى الباحثان للبحث عن لتحقیق التغیرات المطلوبة في شخصیة المتعلم ونمط تفكیره ، 

أنموذج تدریسي متطور ومرن ومالئـم للواقـع التدریسـي فـي مدارسـنا مـن جهـة وللحاجـات التعلیمیـة 

Woods(على أنمـوذج وودزأخرى ، وقد وقع االختیـار لطلبتنا من جهة Model( الـذي قـد یسـهم

واالرتقاء بمستوى تحصیل الطالب ومستوى تحقیق تدریس أكثر فاعلیة وٕازالة صعوبات التعلمفي 

فــي الفیزیــاء ، وذلــك نظــرًا لمــا یتمتــع بــه هــذا األنمــوذج مــن حداثــة تتناســب والتطــور تفكیــرهم الناقــد

علم الفیزیاء ، وكذلك لما یمتلكه من مراحل تتداخل فیها وتتعزز الجوانـب العقلیـة الذي وصل إلیه 

والمهاریة والوجدانیة لدى الطالب بما یؤهله ألن یكون مركزًا للعملیة التعلیمیة .
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باإلجابة على السؤال اآلتي :مشكلة البحثوبناءًا على ما سبق حدد الباحثان 

تحصیل طالب الصف الخامس العلمي في مـادة الفیزیـاء ما أثر استخدام أنموذج وودز في

وتنمیة تفكیرهم الناقد ؟

Importanceأھمیة البحث of the Research
إن أهــم مــا یمیــز العصــر الــذي نعیشــه هــو التغیــرات الســریعة والمفاجئــة ، إذ یطالعنــا یومــًا 

لوجیــة ، وهــذه كلهــا ســاهمت بعــد یــوم بالمزیــد مــن المعــارف العلمیــة وبــالكثیر مــن التطبیقــات التكنو 

وتســاهم فــي حــل المشــكالت التــي تواجــه اإلنســان أینمــا كــان ، بــل وأصــبح یتــأثر بنتائجهــا بطریقــة 

مباشرة وغیر مباشرة في شتى مجاالت حیاته .

وممـــا الشـــك فیـــه أن هـــذه التغیـــرات والتطـــورات العلمیـــة قـــد أثـــرت ومـــا تـــزال علـــى العملیـــة 

تعلیمیة الیوم أن تواجـه بشـكل أو بـآخر هـذا الكـم الهائـل المتفجـر التعلیمیة فأصبح على األنظمة ال

مــن المعــارف والحقــائق والمعلومــات وأن تعیــد النظــر مــرات ومــرات فــي مناهجهــا وطرائــق تدریســها 

ووسائلها التعلیمیة وأسالیبها التقویمیة وأنشطتها العلمیة في إطار شامل متكامل مستمر بما یؤهلها 

  )١١:  ٢٠٠٧مازن ، (طور في هذا العالم المتغیر .لمواجهة الجدید والمت

إحــداث تغیــرات جذریــة فــي أســالیب وطرائــق تــدریس العلــوم كــي تســهم فــي ممــا یســتدعي

مســاعدة الطلبــة علــى إكســابهم قــدرًا مــن المعــارف والمهــارات واالتجاهــات التــي تتصــل بالمشــكالت 

والناقــد المطلوبــة إلعــداد الطالــب للحیــاة والقضــایا العلمیــة وكــذلك قــدرًا مــن مهــارات التفكیــر العلمــي 

.یـًا هـدفًا مـن أهـداف تـدریس العلـومالیومیة . إذ أصبح إعداد الطالب المتنـور علمیـًا والمثقـف حیات

   )٣٩: ١٩٩٩النجدي وآخرون ، (

ومن العلوم التي لها عالقة مباشرة باإلنسان وبظروف حیاته هو علـم الفیزیـاء ، فهـو علـم 

نســــان علــــى فهــــم الظــــواهر الطبیعیــــة المحیطــــة بــــه ، وزیــــادة قدرتــــه علــــى یهــــدف إلــــى مســــاعدة اإل

   )٣:  ٢٠٠٠القریشي ، (إخضاعها للقیاس والتقدیر، ومن ثم قدرة اإلنسان على االنتفاع بها .

ویعــد هــذا العلــم مــن العلــوم الطبیعیــة األساســیة التجریبیــة التــي تعتمــد الظــواهر الطبیعیــة 

یلة ، والفكر العلمي المحلل المركب أسلوبًا ومنهجًا ، فهو المجال موضوعًا ، والتجربة والقیاس وس

للســعي اإلنســاني لفهــم العــالم وتفســیره انطالقــًا مــن وجهــة النظــر بــأن العلــم یمكــن أن یلبــي حاجــات 

اإلنسان ، وكفعالیة إنسانیة وأنموذج لحل المشكالت عن طریق تضـمین منـاهج الفیزیـاء اإلنسـانیة 

Newton(.ئة في جمیع برامج تعلیم الفیزیاءء بالبیباقتراح ربط الفیزیا , 1987 : 7(

ولقــد أصــبح عمــل مــدرس الفیزیــاء حالیــًا أكثــر تعقیــدًا مــن الســابق ویحتــاج إلــى الكثیــر مــن 

الجهد في التخطیط للدرس ألن النظرة لهذا العلم لم تعد قاصرة على انه هیكل من المعلومات ولـم 
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معلومــات فقــط بــل یهــتم بتنمیــة العملیــات العقلیــة لــدى المتعلمــین یعــد دور المــدرس هــو االهتمــام بال

وتدریبهم على طرائق التفكیر وأسلوب حل المشكالت إلى غیر ذلك من األهداف .

وقد ظهـرت هنـاك محـاوالت عدیـدة فـي مجـال اسـتخدام أو اسـتحداث نمـاذج وٕاسـتراتیجیات 

فیزیاء من حیث قـدرتها علـى تنظـیم كـم المعرفي في علوم التدریسیة تستطیع التعامل مع االنفجار

المفـــاهیم والمعلومـــات والعالقـــات والنظریـــات والقـــوانین التـــي یتلقاهـــا الطالـــب أثنـــاء دراســـته بحیـــث 

تتحقق صفة التكامل والترابط والوظیفیة ومن ثم یستطیع الطالب استخدام تلك المعرفة في حـل مـا 

یواجهه من مشكالت في حیاته المستقبلیة .

التعلمیة-سبب االهتمام بنماذج التدریس الحدیثة هي حاجات الطلبة التعلیمیة ویبدو أن

ذا مـا اسـتطعنا إالمستخدمة في تدریسهم والتي قد تكون غیر فاعلـة عمومـًا، فـاألسالیبفضًال عن 

تـــوفیر نمـــاذج أو مصـــادر تدریســـیة نافعـــة فـــان ذلـــك یمكـــن أن یتـــیح فرصـــًا أمـــام المدرســـین لتنمیـــة 

لدى الطلبة مثل الجوانب االجتماعیة والنفسیة والخلقیة .جوانب مختلفة

  )١٢:  ١٩٩٨، وقطاميقطامي(

ومن النمـاذج الحدیثـة المسـتخدمة فـي تـدریس العلـوم بشـكل عـام والفیزیـاء منهـا بشـكل خـاص هـو 

Woods(أنموذج وودز  Model , المسـتند إلـى النظریـة البنائیـة ، حیـث قـام روبـن وودز )1994

نموذجــه ومـن ثــم أخضـعه للتجریــب علـى مجموعــة مـن الطلبــة فـي مــادة العلـوم وبالــذات فــي ببنـاء أ

ـــه  ـــة لیؤكـــد مـــن خالل ـــة وفـــق إســـتراتیجیةموضـــوع الكهربائی ـــات العقلی أن ممارســـة المتعلمـــین للعملی

التفســـیر) مـــن شـــأنه أن یســـهم فـــي رفـــع مســـتوى تحصـــیلهم ومشـــاركتهم داخـــل –المالحظـــة-(التنبـــؤ

,Woods).فیما بینهم وینمي قدرتهم على التفكیرالصف ویزید التعاون  1994 : 33-35)

إن خصوصیة أنموذج وودز تكمن في توظیف مهارات عقلیة أساسـیة یمكـن تنمیتهـا لـدى 

المتعلمین في المراحل الدراسیة المختلفة وفي المواد التي فیهـا ربـط بـین الجـانبین النظـري والعملـي 

ها الفیزیاء .وبشكل خاص في مناهج العلوم ومن

فالتنبؤ هو إحدى المهارات العقلیة والتي تتضمن قدرة المتعلمین على اسـتخدام معلومـاتهم 

السابقة أو خبراتهم للتنبؤ بالظاهرة المراد دراستها أو حادثة مـا فـي المسـتقبل ، وهـذا یـتم فـي ضـوء 

الدراســة . أمــا موضــوعالمعلومــات المتــوفرة أو األحــداث الجزئیــة المتصــلة بالظــاهرة أو الحادثــة أو

المالحظة فتعني االنتباه المقصود والمضبوط للظواهر أو األحداث بهدف اكتشـاف األسـباب التـي 

-١٥٢:  ٢٠٠٩(عبد الهادي وعیاد ، أدت إلى ظهورها وذلك من خالل استخدام حاسة أو أكثر

واسـتخالص معنـى ) . والتفسیر هو مهارة عقلیة غایتها إضفاء معنى على الخبرات الحیاتیة ١٥٣

فعندما نقدم تفسیرًا لخبرة ما إنما نقوم بشرح المعنى الذي أوحت به إلینـا ، وعنـدما نسـأل عـن منها

كیفیــة توصــلنا لمعنــى معــین مــن خبرتنــا فإننــا نقــوم بإعطــاء تفصــیالت تــدعم تفســیرنا لتلــك الخبــرة

  ) ١٦٧:  ٢٠١٠(جروان ،
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سبیًا فقد تناوله عدد محدود من الدراسـاتونظرًا لكون أنموذج وودز من النماذج الحدیثة ن

,Woodsكالدراسـة األصـیلة التـي قـام بهـا وودز ( ) علـى أنموذجـه والتـي بینـت فاعلیـة هـذا 1994

، أمــا علــى للطلبــة وتغییــر مفــاهیمهم الخاطئــةإحــداث إعــادة التركیــب للبنیــة المعرفیــةاألنمــوذج فــي 

ن ألنمـوذج وودز تـأثیرًا إیجابیـًا فـي تحصـیل ) أ٢٠٠١، ة (الـداینيالصعید المحلـي فقـد بینـت دراسـ

) فقــد ٢٠٠٢طلبــة الصــف الخــامس االبتــدائي فــي مــادة العلــوم ، أمــا دراســة (الخفــاجي والعبیــدي ، 

أظهــرت أن أنمــوذج وودز كــان فــاعًال فــي تنمیــة التفكیــر الناقــد لــدى طلبــة الجامعــة ، كمــا أظهــرت 

تجریبیــة التــي درســت وفقــًا ألنمــوذج وودز ) تفــوق طالبــات المجموعــة ال٢٠٠٤دراســة (العبیــدي ، 

علــى المجموعــة الضــابطة التــي درســت بالطریقــة االعتیادیــة تحصــیلیًا فــي مــادة الجغرافیــة للصــف 

) في دراستها إلى تفوق طالبات المجموعة التجریبیة ٢٠٠٧الرابع العام . كما توصلت (الربیعي ، 

ة التــــي درســــت بالطریقــــة االعتیادیــــة التــــي درســــت وفقــــًا ألنمــــوذج وودز علــــى المجموعــــة الضــــابط

) فقـد أظهـرت ٢٠٠٧تحصیلیًا وكذلك في تنمیـة المهـارات العملیـة لـدیهّن ، أمـا دراسـة (الحیـدري ، 

أن ألنموذج وودز تأثیرًا ایجابیًا في تحصیل طالب الصف األول المتوسط في مادة العلـوم العامـة 

ممـا دعـا الباحـث وشـجعه قلیة لدى الطالب . وأن هذا األنموذج كان فاعًال في تنمیة المهارات الع

إلى تبني هذا األنموذج في دراسته وخصوصًا أنه ال توجد دراسة قد تناولت أثر هذا األنموذج فـي 

كـــل مـــن التحصـــیل والتفكیـــر الناقـــد ســـویة فـــي مـــادة الفیزیـــاء فضـــًال عـــن طـــالب الصـــف الخـــامس 

العلمي . 

البد أن یرتبط بتحقیق أهداف تدریس العلوم لذلك فإن استخدام هذا األنموذج في التدریس 

األهـداف المهمـة التـي ینبغـي أن ، ومـن بـین بصورة عامة وأهداف تدریس الفیزیاء بصورة خاصـة

ال یغفلهــا تــدریس الفیزیــاء باســتراتیجیاته ونماذجــه المتنوعــة هــو تنمیــة التفكیــر لــدى المتعلمــین بكــل 

  خ .أبعاده النقدیة واإلبتكاریة والعلمیة و...ال

إذ تحتـــل عملیـــة التفكیـــر مكانـــة مهمـــة فـــي العمـــل التربـــوي وتهـــدف المنـــاهج الدراســـیة فـــي 

معظم دول العالم المتقدم إلى جعل المتعلم قادرًا على تعلم طرائق التفكیر حتى تمكنـه مـن التكیـف 

مــع المجتمــع الــذي یعــیش فیــه وحــل المشــكالت التــي تواجهــه فــي الحیــاة ســواء داخــل المدرســة أم 

ا ، ولقد أكدت البحوث أن الفشل فـي تنمیـة التفكیـر ومهاراتـه یمثـل سـببًا أساسـیًا فـي ظهـور خارجه

  . )٢٩٩:  ٢٠٠٥إبراهیم ، (صعوبات التعلم والتعثر في الدراسة

الـذي أصـبح تعلیمـه وتعلـیم مهاراتـه وللتفكیر أنماط متعـددة ومـن أهمهـا هـو التفكیـر الناقـد

یـة لـدول العـالم وهـدفًا رئیسـًا تسـعى مناهجهـا لتحقیقـه ، وذلـك غایة أساسیة لمعظم السیاسات التربو 

حیاة الفرد أو المجتمع . لما حققه من نتائج ایجابیة ثبت أثرها سواٌء في

، تحسـین مهـارات التفكیـر لـدى الطلبـةوالهدف األساسي من تعلیم وتعلم التفكیر الناقد هـو 

تهم ، كما أن تشجیع روح التساؤل والبحث التي تمكنهم بالتالي من النجاح في مختلف جوانب حیا
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واالســتفهام ، وعــدم التســلیم بالحقــائق دون التحــري أو االستكشــاف یــؤدي إلــى توســیع آفــاق الطلبــة 

المعرفیـــة ، ویـــدفعهم نحـــو االنطـــالق إلـــى مجـــاالت علمیـــة أوســـع ، ممـــا یعمـــل علـــى ثـــراء بنـــائهم 

  )٢٢٥:  ٢٠١٠، أبو جادو ومحمد (المعرفي وزیادة التعلم النوعي لدیهم

والتفكیـــر الناقـــد باعتبـــاره أحـــد أهـــداف التربیـــة المعاصـــرة ، یجـــب تنمیتـــه وتـــدریس مهاراتـــه 

والتــدریب علیهـــا وفقــًا للطرائــق التدریســیة المناســبة علــى الــرغم مــن النمــو والتطــــور الحاصــلین عنــد 

المجتمــع ومشــاركة فــي فاعلــة أفــراد المجتمــع ، وذلــك مــن اجــل بنــاء شخصــیة موضــوعیة ومواطنــة

McFarland(الحر . , 1985 : إلى أنه یمكن تنمیة التفكیر ) ٢٠٠٩ فتح اهللا ،(ویشیر)277

الالزمة من خالل توجیه انتباه الطلبة إلى تحدید المشكالتومنها الفیزیاء الناقد في تدریس العلوم 

دي القـدرات العقلیـة ، لمعالجتها وتحلیلها وتفسیر النتائج ، وتكلیفهم بنشـاطات تتطلـب االنتبـاه وتحـ

وأیضــا مــن خــالل توجیــه عنایــة الطلبــة للتفكیــر فــي تفكیــرهم وتوجیهــه نحــو الوصــول إلــى الحلــول 

وجدیر بالذكر أن هنـاك عـدة  )٩١:  ٢٠٠٩فتح اهللا ، (األفضل واستبعاد الحلول غیر المالئمة .

ـــد ـــة مهاراتـــه ل ـــر الناقـــد وتنمی ـــة تناولـــت التفكی ـــة وعربیـــة ومحلی ى الطلبـــة مـــن خـــالل دراســـات أجنبی

استخدام نماذج وطرائق تدریسیة مختلفة وكذلك عالقتـه مـع بعـض المتغیـرات األخـرى ، وقـد اطلـع 

الباحثان على الكثیر منها واستفادا منها في بلورة مرتكزات بحثهما واتجاه سیره ومن هذه الدراسات 

Kjos(هـي : دراسـة  & Long , سـین التفكیـر فـي تحواسـتخدمت طریقـة حـل المشـكلة)1994

فــي ) واســتخدمت إســتراتیجیتي كلوزمــایر واألحــداث المتناقضــة ١٩٩٩العلــواني ، (ودراســة الناقــد ، 

) التــي ٢٠٠٣أمــین ، (، ودراســة الفیزیــاء تعلــم المفــاهیم الفیزیائیــة وفــي تنمیــة التفكیــر الناقــد لمــادة

لتفكیــر الناقــد ، ودراســة اســتخدمت نمطــین مــن حــل المشــكلة فــي تنمیــة المفــاهیم الفیزیائیــة وتنمیــة ا

كركــــوكلي ، () للتعــــرف علــــى مهــــارات التفكیــــر الناقــــد لــــدى الطلبــــة ، ودراســــة ٢٠٠٥العبیــــدي ، (

التي استخدمت إستراتیجیة مقترحة لتدریس الریاضیات في تنمیـة التفكیـر الناقـد ، ودراسـة )٢٠٠٨

یــة التحصــیل واالتجــاه واســتخدمت خــرائط التفكیــر القائمــة علــى الــدمج فــي تنم )٢٠٠٩فــتح اهللا ، (

) واســــتخدمت ٢٠٠٩نحــــو العمــــل التعــــاوني والتفكیــــر الناقــــد لمــــادة العلــــوم ، ودراســــة (الحدیــــدي ، 

أنمـــوذج التـــدریس المعرفـــي فـــي اكتســـاب المفـــاهیم الریاضـــیة وتنمیـــة التفكیـــر الناقـــد، وغیرهـــا مـــن 

.الدراسات األخرى
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قاط اآلتیة : وفي ضوء ما تقدم یمكن إجمال أهمیة هذا البحث في الن

یتماشــى هــذا البحــث مــع االتجاهــات الحدیثــة فــي اختیــار نمــاذج تدریســیة وتوظیفهــا فــي عملیــة .١

التـدریس والتــي قـد تســهم فــي رفـع المســتوى المعرفــي للطلبـة وتنمــي تفكیــرهم بشـكل عــام والناقــد 

منه بشكل خاص . 

ـــر الناقـــد بوصـــفه حاجـــة ملحـــة مـــن ح.٢ ـــة التفكی ـــه مـــن أهمی ـــة یســـتمد البحـــث أهمیت اجـــات التربی

المعاصرة وهدفًا تربویًا أساسیًا من أهداف تدریس العلوم .

مـــن المتوقـــع أن یســـهم التـــدریس وفقـــًا ألنمـــوذج وودز فـــي إكســـاب الطلبـــة عـــددًا مـــن المهـــارات .٣

األساســـیة مثـــل إبـــداء الـــرأي مـــن خـــالل التنبـــؤ وتعزیـــز القـــدرات العملیـــة مـــن خـــالل المالحظـــة 

الل التفسیر فضًال عن التعاون وتحمل المسؤولیة .وتعزیز القدرات الذهنیة من خ

Theھدف البحث aim of the Research

یهدف البحث الحـالي إلـى معرفـة أثـر اسـتخدام أنمـوذج وودز فـي تحصـیل طـالب الصـف 

الخامس العلمي في مادة الفیزیاء وتنمیة تفكیرهم الناقد .

Hypothesesفرضیات البحث of the Research

حقیق هدف البحث تم صیاغة الفرضیتین اآلتیتین :تلغرض 

 : بـین متوسـط درجـات طـالب المجموعـة ١ال یوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائیة الفرضیة األولى

التجریبیــة التــي تــدرس علــى وفــق أنمــوذج وودز ومتوســط درجــات طــالب المجموعــة الضــابطة 

لمادة الفیزیاء .التي تدرس على وفق الطریقة االعتیادیة في اإلختبار التحصیلي 

: ال یوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات طــالب المجموعــة الفرضــیة الثانیــة

التجریبیــة التــي تــدرس علــى وفــق أنمــوذج وودز ومتوســط درجــات طــالب المجموعــة الضــابطة 

.التفكیر الناقد٢التي تدرس على وفق الطریقة االعتیادیة في تنمیة 

  . ) ٠,٠٠١ ، ٠,٠١ ، ٠,٠٥یقصد بالداللة اإلحصائیة عند مستویات الرفض (  )١(

.الختبار البعدي والقبليیقصد بالتنمیة هو متوسط الفرق بین درجات ا )٢(
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Limitationsحدود البحث of the Research
تحدد البحث الحالي بما یأتي :

طالب الصـف الخـامس العلمـي فـي المـدارس اإلعدادیـة والثانویـة النهاریـة فـي مدینـة الموصـل .١

  . )٢٠١٠ – ٢٠٠٩(للعام الدراسي 

. )٢٠١٠ – ٢٠٠٩(الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .٢

زیــاء المقــرر تدریســه للصــف الخــامس العلمــي الفصــول : الثــاني والثالــث والرابــع مــن كتــاب الفی.٣

. ٢٠٠٨الطبعة (الخامسة عشر) لسنة  )٢٠١٠ – ٢٠٠٩(للعام الدراسي 

Definitionتحدید المصطلحات of Basic Terms
Modelاألنموذج.أوالً 

عرفه كل من :

–Mayer's التقنیات والطرائق المستندة إلى نظریات تعلم معینة مصممة بأنه:(1995)

,Mayer's(لوصول إلى تحقیق أهداف تعلیمیة منتقاة .ل 1995: 687(

هــو اإلســتراتیجیات التــي یســتعملها المعلــم فــي الموقــف التعلیمــي ) : ١٩٩٨قطــامي وقطــامي (–

بهدف تحقیق نـواتج تعلیمیـة لـدى الطلبـة مسـتندًا إلـى افتراضـات یقـوم علیهـا األنمـوذج ویتحـدد 

)٣٦: ١٩٩٨قطامي وقطامي، (.تقدیمفیه دور المعلم والطلبة وأسلوب ال

خطة وصیغة متكاملة تتضمن تصمیم محتوى معین أو موضوع ما بأنه) : ٢٠٠٢الزغـلول (–

)٣١٩: ٢٠٠٢الزغلول، (وتنفیذه وتوجیه عملیة تعلمه داخل غرفة الصف وتقویمه .

Woodsأنموذج وودز.ثانیاً  Model
Woodsعرفه – تضـمن ثـالث مراحـل متتابعـة هـي : التنبـؤ یأنمـوذج تدریسـي بأنه:(1994)

والمالحظة والتفسیر تنفذ من قبل المتعلمین ویتم العمل بها ضمن مجموعات صغیرة وبإرشـاد 

,Woods(وتوجیه من قبل المعلم . 1994: 34(

الالزمة إلعداد الخطط هو مجموعة اإلجراءات المتتابعةوالتعریف اإلجرائي ألنموذج وودز : –

مادة الفیزیاء للصف الخامس العلمي وفقًا لثالث مهارات عقلیـة محـددة فـي أنمـوذج التدریسیة ل

التنبــؤ ، المالحظــة ، التفســیر) وذلــك ضــمن مجموعــات طالبیــة صــغیرة متعاونــة (وودز وهــي 

وبإشراف مدرس المادة 
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Achievementالتحصیل.ثالثـاً 
عرفه كل من :

–Good داء في مهارة معینة أو مجموعة من المعارفانجاز أو كفاءة في األبأنه:(1973)

,Good(والتقدم في الدراسة .المكتسبة 1973: 7(

النتیجة النهائیة التي تبین مستوى الطالب ودرجة تقدمه في تعلـم مـا بأنه) : ١٩٩٧الخلیلي (–

)٦: ١٩٩٧الخلیلي، (.یتوقع منه أن یتعلمه

مــن معــارف ومهــارات وقــیم بعــد مــروره هــو مــا یكتســبه الطالــب) : ٢٠٠٦الشــعیلي ومحمــد (–

)٥٤: ٢٠٠٦الشعیلي والبلوشي، (بالخبرات والمواقف التعلیمیة المعدة مسبقًا .

هــو كــل مــا حققــه طالــب الصــف الخــامس العلمــي مــن معرفــة والتعریــف اإلجرائــي للتحصــیل : –

وره ومهـــارات ومـــا اكتســـبه مـــن حقـــائق ومفـــاهیم ومبـــادئ علمیـــة فـــي مـــادة الفیزیـــاء نتیجـــة لمـــر 

بالخبرات التعلیمیة والتعلمیة المخطط لها في البحث ، ویقاس التحصیل بالدرجة التي یحصـل 

علیها الطالب في االختبار التحصیلي المعد لهذا الغرض .

Criticalالتفكیر الناقد.رابعاً  Thinking
عرفه كل من :

–Paul لكه من یفكر بشكل منتظم بأنه نوع فرید من أنواع التفكیر الواعي الذي یمت:(1995)

.وفق معاییر ذكیـة مـع األخـذ بنظـر االعتبـار طرائـق التفكیـر وتقـویم أثـره فـي ضـوء األهـداف

)Paul, 1995: 2(

بأنه سلسلة من النشاطات والمهارات العقلیة التي یقوم بها عقل اإلنسان ) : ٢٠٠٧عبده (–

عملیة البحث عن المعنى في عندما یتعرض لمثیر یتم استقباله عن طریق الحواس ثم تتم

)٧٨: ٢٠٠٧عبده ، (المواقف المختلفة .

بأنه تفكیر تأملي محكوم بقواعد المنطق والتحلیل ، یمارس فیه ) :٢٠٠٩العتوم وآخرون (–

 )٧٣: ٢٠٠٩(العتوم وآخرون، الفرد اإلفتراضات والتفسیر وتقویم المناقشات واالستنباط .

كیر تأملي استداللي تقییمي ذاتي ، یتضمن مجموعة من هو تف) : ٢٠١٠أبو جادو ومحمد (–

العملیات العقلیة المعرفیة المتداخلة كالتفسیر والتحلیل والتقییم واالستنتاج بهدف تفحص 

اآلراء والمعتقدات واألدلة والبراهین والمفاهیم واإلدعاءات التي یتم االستناد علیها عند إصدار 

صنع قرار ، مع األخذ بعین االعتبار وجهات نظر ما ، أو حل مشكلة معینة ، أو حكم

) ٢٣١: ٢٠١٠أبو جادو ونوفل، (اآلخرین .

هـو مجموعـة مـن المهـارات العقلیـة التـي یقـوم بهـا طـالب والتعریف اإلجرائي للتفكیـر الناقـد :–

الصف الخامس العلمـي عنـد تعرضـهم لموقـف مـا أو مشـكلة معینـة فـي الفیزیـاء والتـي تمكـنهم 
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لــى األشــیاء المتعلقــة بــالموقف أو المشــكلة وفهمهــا وتقویمهــا للوصــول إلــى الحــل مــن الحكــم ع

المناسب ، وتتضـمن هـذه المهـارات االسـتنتاج وتقـویم الحجـج ومعرفـة االفتراضـات واالسـتنباط 

والتفسیر ، ویقاس التفكیر الناقد بالدرجة التـي یحصـل علیهـا الطالـب فـي االختبـار المعـد لهـذا 

  الغرض 

البحثإجراءات 
Experimentalاختیار التصمیم التجریبي.أوالً  Design

ــــةا عتمــــد الباحثــــان التصــــمیم التجریبــــي الــــذي یطلــــق علیــــه تصــــمیم المجموعــــات المتكافئ

)Equivalent Groups Design()ذات االختبـارین القبلـي والبعـديCohen , 2003: 213(

صمیم مجموعتین متكافئتین في عدد من كونه یناسب هذا البحث ویحقق أهدافه إذ یتضمن هذا الت

المتغیــــرات ، وقــــد ُأتخــــذت األولــــى بوصــــفها مجموعــــة تجریبیــــة تــــدرس علــــى وفــــق أنمــــوذج وودز، 

واألخرى ضابطة تدرس وفق الطریقة االعتیادیة .

Populationتحدید مجتمع البحث.ثانیاً  of the Research
ي المدارس اإلعدادیة والثانویـة یتكون مجتمع البحث من طالب الصف الخامس العلمي ف

) والبـالغ ٢٠١٠ – ٢٠٠٩للعام الدراسي (مركز محافظة نینوىالنهاریة للبنین في مدینة الموصل

) مدرسة إعدادیة وثانویة نهاریة للبنین .٣١) طالبًا وموزعین على (٢٨٢٣عددهم (

Sampleاختیار عینة البحث.ثالثاً  of the Research
البحث وتعیین أماكن المـدارس وٕامكانیاتهـا مـن حیـث عـدد الشـعب وقـع بعد تحدید مجتمع

االختیار على اإلعدادیة المركزیة للبنین قصدیًا من مجتمع المدارس، وذلك لألسباب اآلتیة :

علـى  إحتواء المدرسة على مختبر للفیزیاء یصلح كقاعة دراسیة متكاملة لتطبیق تجربة البحث.١

الطلبة .

ـــداء إدارة المدر .٢ ســـة ومـــدرس الفیزیـــاء اســـتعدادهما للتعـــاون مـــع الباحثـــان وتقـــدیم التســـهیالتإب

الالزمة إلجراء تجربة البحث .

موقع المدرسة كونها تقع في بیئة متجانسة ثقافیًا واجتماعیًا ..٣

وحــــددت مجموعتــــا البحــــث التجریبیــــة والضــــابطة عشــــوائیًا إذ اختیــــرت شــــعبة (ب) لتمثــــل 

س مادة الفیزیاء على وفق أنموذج وودز وشعبة (أ) لتمثـل المجموعـة المجموعة التجریبیة التي تدر 

االعتیادیة .الضابطة التي تدرس نفس المادة بالطریقة
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وقد تم استبعاد الطالب الراسبین من مجموعتي البحث إحصائیًا ، بسبب الخبرة السابقة . 

) أدناه :١وكما موضح في الجدول (

  )١الجدول (

عدد أفراد عینة البحث

طریقة التدریسالمجموعةالشعبة
عدد الطالب 

قبل االستبعاد

عدد الطالب 

الراسبین

عدد الطالب 

بعد االستبعاد

  ٣٦  ٦  ٤٢  الطریقة االعتیادیةالضابطة  أ

  ٣٥  ٥  ٤٠  أنموذج وودزالتجریبیة  ب

  ٧١  ١١  ٨٢  المجموع الكلي للطالب

Equivalenceتكافؤ مجموعتي البحث.رابعاً  of the Two Groups
كي یكون البحث صادقًا بالدرجة التي یمكن أن یعزى فیها الفرق بین المجموعة التجریبیة 

والمجموعة الضابطة إلى المتغیر المستقل ولیس إلى متغیرات أو عوامل دخیلة أخـرى، فقـد أجـرى 

الباحثـان عملیـة التكــافؤ بـین مجمــوعتي البحـث فــي متغیـرات مــن الممكـن أن تكــون ذات أثـر كبیــر 

، العمـــر الزمنـــي ، ل الدراســـي الســـابق لمـــادة الفیزیـــاء، التحصـــیالـــذكاء(فـــي نتـــائج البحـــث وهـــي : 

، وبعد استخراج المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لهـذه المتغیـرات لكـل )والتفكیر الناقد

درجــت أ االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتینمــن المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة ومــن ثــم تطبیــق 

) أدناه .٢النتائج في الجدول (
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  )٢الجدول (

نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث في متغیرات التكافؤ

المتغیر

المجموعة
القیمة 

التائیة 

المحسوبة

الضابطةالتجریبیة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

متغیر الذكاء
٠,٨٨  ٦,٥٢٥  ٩٠,٣٨  ٧,٠٧  ٩١,٨  

التحصیل السابق 

للفیزیاء
٠,٥٨٥  ٨,٤٤٣  ٦٥,٨٣  ٨,٣٩  ٦٧  

العمر الزمني 

بالشهور
٠,٢٦٨  ٩,٨٢٢  ٢٠١,٧٧  ٢٠٢,٣٨١٩,٣٤٢  

  ١,٥٢  ٤,٠٥  ٤٧  ٣,٧  ٤٨,٤التفكیر الناقد القبلي

) أن القـیم التائیـة المحسـوبة لمتغیـرات التكـافؤ األربعـة جمیعهـا أقـل ٢یتضح من الجـدول (

) عنــد مســتوى داللــة ٢,٠٠٠مــن أصــغر قیمــة تائیــة جدولیــة لمســتویات الداللــة المعتمــدة والبالغــة (

) وهـــذا یعنـــي أنـــه ال یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین مجمـــوعتي ٦٩) ودرجــة الحریـــة (٠,٠٥(

البحث في هذه المتغیرات وبذلك عدت المجموعتان متكافئتان .

Researchمستلزمات البحث.خامساً  Requirements
لغــرض تحقیــق أهــداف البحــث وفرضــیاته تطلــب مــن الباحــث تهیئــة عــدد مــن المســتلزمات 

  وهي:

تحدید المادة العلمیة -١

مــن الكتــاب )الثــاني ، الثالــث ، الرابــع(حــددت المــادة العلمیــة المشــمولة بالبحــث بالفصــول 

) وكما یأتي :٢٠٠٨المدرسي المقرر لمادة الفیزیاء للصف الخامس العلمي (النجم وآخرون ، 

.)الحركة والسرعة(الفصل الثاني : -

. )القوة(الفصل الثالث : -

.)قوانین نیوتن في الحركة الخطیة(الفصل الرابع :-
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صیاغة اإلغراض السلوكیة-٢

وتعد األغراض السلوكیة خطوة أساسیة مهمة في إعداد أي برنامج تعلیمي لكونها توضح 

نتهائه من دراسة المحتوى التعلیمي للبرنامج . ما على المتعلم أن یحققه عند ا

  )٩٨: ١٩٩٥الخلیلي وآخرون، (

اعتمـادًا وفي ضوء األهداف العامة لتدریس مادة الفیزیـاء لطلبـة الصـف الخـامس العلمـي و 

قــام الباحثــان بصــیاغة األغــراض الســلوكیة وقــد علــى تحلیــل المــادة التعلیمیــة ضــمن حــدود البحــث

إسـتیعاب ، وفقًا لتصنیف بلـوم فـي المسـتویات األربعـة األولـى (تـذكر،) غرضًا سلوكیاً ٦٠بلغت (

) ، ١تطبیق، تحلیل) على التوالي ، وتم عرض هـذه األغـراض علـى مجموعـة مـن الخبـراء (ملحـق

وصـالحیة مســتویاتها وذلـك لمعرفــة آرائهـم فــي صـیاغتها ومــدى تحقیقهـا ألهــداف تـدریس المحتــوى

التعلیمیة ، إذ تم تعدیل بعض األغراض السلوكیة بحسـب مـا جـاء المعرفیة ومدى عالقتها بالمادة

به الخبراء من آراء ، ومن ثم استقرت على الصیغة النهائیة لها .

إعداد الخطط التدریسیة-٣

أعد الباحثان مجموعة من الخطط الیومیة لتدریس المجموعتین التجریبیة والضابطة وذلك 

ــــأنموذج وودز وبفــــي ضــــوء المفــــردات المقــــرر تدریســــها ، حســــب الخطــــوات التدریســــیة المحــــددة ب

أنمــوذٍج مــن الخطــط التدریســیة لكــل مجموعــة مــع األغــراض ، وقــد تــم عــرض والطریقــة االعتیادیــة

على مجموعة من الخبراء والمختصین في مجال الفیزیاء والتربیة وطرائق التدریس لبیـان السلوكیة 

وفــي ضــوء ذلــك أجریــت بعــض التعــدیالت ) ،١آرائهــم حــول مــدى صــالحیتها ومالءمتهــا (ملحــق

الالزمة علیها وأصبحت جاهزة للتنفیذ ، وتم إعـداد بـاقي الخطـط التدریسـیة علـى وفـق األنمـوذجین 

المعدلین . 

Toolsأداتا البحث.سادساً  of the Research
تطلب تحقیق أهداف البحث وفرضیاته أداتین :

إختبار تحصیلي في مادة الفیزیاء .. ١

إختبار التفكیر الناقد .. ٢

وفیما یأتي توضیح لمراحل إعداد األداتین :

االختبار التحصیلي : .١

من متطلبات البحث الحالي إعداد اختبار تحصیلي یسـتخدم لقیـاس تحصـیل الطـالب فـي 

مادة الفیزیاء لكل من المجموعتین التجریبیة والضـابطة وذلـك لمعرفـة تـأثیر كـل مـن أنمـوذج وودز 

والطریقة االعتیادیة في التحصیل .



أحمد جوهر ورضوان محمد

٦٦

مادة الدراسیة التي وتعد االختبارات التحصیلیة طریقة منظمة لتحدید مستوى الطالب في ال

قد تعلمها مسـبقًا بصـیغة رسـمیة ، مـن خـالل إجاباتـه عـن عینـة مـن األسـئلة (الفقـرات) التـي تمثـل 

   )١٩:  ٢٠٠٦العبادي ، (محتوى المادة الدراسیة .

لــــذلك قــــام الباحثــــان بإعــــداد إختبــــار تحصــــیلي بمــــا یــــتالئم مــــع محتــــوى المــــادة الدراســــیة 

ادها مســبقًا وفقــًا لتصــنیف بلــوم فــي المجــال المعرفــي الــذي یضــم واألغـراض الســلوكیة التــي تــم إعــد

مستویات (التذكر، االستیعاب ، التطبیق ، التحلیل) .

وقــد أعــد جــدول المواصــفات وذلــك فــي ضــوء األغــراض الســلوكیة بحیــث كــان عــدد فقــرات 

شـــمل إختباریـــة أعـــدت مـــن نـــوع االختبـــارات الموضـــوعیة وت ) فقـــرة٤٥االختبـــار بصـــیغته األولیـــة (

(االختیــار مــن متعــدد والمطابقــة وٕاكمــال الفراغــات) ، إذ تتمیــز هــذه االختبــارات بالشــمول وبســهولة 

: ١٩٨٩ ســمارة وآخــرون ،(إجرائهــا وتصــحیحها وقلــة التكــالیف واإلقتصــاد فــي الجهــد عنــد تصــحیحها .

  . )٣(دولالجأما توزیع فقرات االختبار على المستویات المعرفیة األربعة فیتضح من  )٦٥

  )٣الجدول (

العددأرقام الفقراتالمستوى المعرفي

التذكر
٢٩، ٢٣، ٢٠، ١٧، ١٥، ١٤، ١٢، ٤، ٣، ١ ،

٤٢،  ٤٠،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٢،  ٣١، ٣٠   

١٧

االستیعاب
٢٨، ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٨، ١٦، ١٠، ٩، ٦، ٥ ،

٤٥،  ٤٤،  ٤١،  ٣٩، ٣٣ 
١٥

٣٨٧، ٣٤، ٢٦، ٢٢، ١١، ٨، ٧التطبیق

٤٣٦، ٣٧، ٢٥، ٢١، ١٣، ٢التحلیل

توزیع فقرات االختبار حسب المستویات المعرفیة
صدق االختبار :-

یقصــد بصــدق االختبــار أن یقــیس مــا وضــع لقیاســه بمعنــى أن االختبــار الصــادق اختبــار 

ًا إلیها .یقیس الوظیفة التي یزعم أنه یقیسها وال یقیس شیئا آخر بدًال منها أو مضاف

  )٢٧٢:  ٢٠٠٠ملحم ، (

وللتحقــق مــن صــدق االختبــار تــم عرضــه بصــیغته األولیــة مــع قائمــة بــاألغراض الســلوكیة 

والكتاب المنهجي المقـرر لمـادة الفیزیـاء فضـًال عـن جـدول المواصـفات علـى مجموعـة مـن الخبـراء 

) ١رسي الفیزیاء (ملحـقوالمختصین في مجال القیاس والتقویم وطرائق تدریس الفیزیاء والعلوم ومد

% فأكثر) معیـارًا لقبـول الفقـرة مـن عـدمها . وفـي ضـوء مـا أبـدوه مـن  ٨٠وتم اعتماد نسبة إتفاق (

مالحظـــات حصـــلت جمیـــع فقـــرات االختبـــار علـــى هـــذه النســـبة وأكثـــر، فضـــًال عـــن تعـــدیل بعـــض 
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إلیهــا ، الفقــرات مــن حیــث الصــیاغة والمحتــوى الفیزیــائي وكــذلك إضــافة بعــض الرســوم التوضــیحیة

وبهذا تم التحقق من الصدق الظاهري و صدق المحتوى لالختبار .

التجربة االستطالعیة لالختبار :-

لغـــرض التحقــــق مـــن الخصــــائص الســــیكومتریة لفقـــرات االختبــــار وللتعـــرف علــــى وضــــوح 

التعلیمــات وكــذلك لحســاب الوقــت المســتغرق لإلجابــة مــن قبــل الطــالب تــم تطبیــق االختبــار علــى 

) طالبًا من طالب الصف الخامس العلمي في إعدادیة خالـد بـن ٥٠ستطالعیة مكونة من (عینة ا

. واتضـــح مـــن خـــالل التطبیـــق أن تعلیمـــات االختبـــار كانـــت واضـــحة ، وأن الوقـــت الولیـــد للبنـــین

) دقیقة وهذا الوقت في اإلجابة أمضاه آخر طالب ٧٠المستغرق لإلجابة عن جمیع الفقرات كان (

متحان ، وبعد تصحیح نتائج االختبار تم تحلیلها إحصائیًا ومن ثم إیجاد معامل خرج من قاعة اال

ـــار فـــي ضـــوء ذلـــك . وأصـــبح  ـــة وعـــدل االختب ـــة البـــدائل الخاطئ الصـــعوبة ومعامـــل التمییـــز وفعالی

بصیغته النهائیة مكونًا من ثالثة مجامیع من الفقرات اإلختباریة تبعًا لطریقة اإلجابة عنها وهي :

 فقرات من نوع المزاوجة أو المطابقة .١٠األولى وتتكون من (المجموعة (

) فقرة من نوع االختیار من متعدد .٢٥المجموعة الثانیة وتتكون من (

) فقرات من نوع إكمال الفراغات . ١٠المجموعة الثالثة وتتكون من (

:ثبات االختبار-

:Marshal,1972(اإلتســاق فــي النتــائج .الثبــات یعنــي ، واالختبــار الثابــت هــو )104

) ، وقد تم إعتماد ٣٣٥:  ١٩٩٣(عودة ، االختبار الذي یقیس الظاهرة بدرجة مقبولة من الدقة .

-K( )٢٠ -ریجاردسـون -كیـودر(معادلـة  R- ) لحسـاب ثبــات االختبـار، ألن هـذه المعادلــة 20

ــــــارات ــــــوع مــــــن االختب ــــــغ معامــــــ )٢٦٥:  ٢٠٠٠ملحــــــم ، (.صــــــالحة لهــــــذا الن ــــــد بل ــــــات وق ل الثب

) وهذا یدل على أن االختبار یتمیز بدرجة ثبات واستقرار عالیین ویمكـن االعتمـاد ٠,٩٢لالختبار(

علیــه ، وأصــبح بصـــیغته النهائیــة مكونـــًا مــن ثالثـــة مجــامیع مـــن الفقــرات اإلختباریـــة تبعــًا لطریقـــة 

اإلجابة عنها وهي :

) أو المطابقة .) فقرات من نوع المزاوجة ١٠المجموعة األولى وتتكون من

) فقرة من نوع االختیار من متعدد .٢٥المجموعة الثانیة وتتكون من (

) فقرات من نوع إكمال الفراغات . ١٠المجموعة الثالثة وتتكون من (
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اختبار التفكیر الناقد :. ٢

لّما كان أحد أهداف البحث الحالي هو التعرف على أثر استخدام أنموذج وودز في تنمیة 

الناقد لدى طالب الصف الخامس العلمي ، تطلب هذا إعتمـاد اختبـار للتفكیـر الناقـد، وقـد التفكیر

اطلــع الباحثــان علــى عــدد مــن الدراســات واالختبــارات الخاصــة بقیــاس التفكیــر الناقــد لــدى الطلبــة 

ولمختلــــف المراحــــل الدراســــیة ، وبعــــد المداولــــة واألخــــذ بــــآراء عــــدد مــــن األســــاتذة مــــن ذوي الخبــــرة 

فــي دراســته كــأداة  )١٩٩٩العلــواني ، (صــاص ارتــأى الباحثــان إعتمــاد االختبــار الــذي أعــده واالخت

یخــدم أغــراض البحــث الحــالي ویالئــم طبیعــة المرحلــة الدراســیة ، إذ إن فقراتــه للبحــث وذلــك كونــه 

عبارة عن مواقف وأسئلة فیزیائیة ذات عالقة بمـا درسـه الطالـب فـي مـادة الفیزیـاء ومـا مـر بـه مـن 

علمیة طیلة فترة دراسته السابقة .خبرات

Watson(لقد تـم بنـاء هـذا االختبـار فـي ضـوء اختبـار واطسـون وكالسـر & Glassier(

فــي التفكیــر الناقــد، ویتــألف مــن خمســة مجــاالت لقیــاس القــدرات العقلیــة الناقــدة ممثلــة بالمهــارات

اآلتیة :

. )فقرة١٨مواقف و ٥ویتألف من (االستنتاج :.١

. )فقرة ١٥مواقف و ٥ویتألف من (:تقویم الحجج .٢

. )فقرة ١٢مواقف و  ٣ویتألف من (معرفة االفتراضات أو المسلمات :.٣

. )فقرة ١٥مواقف و ٥ویتألف من (االستنباط :.٤

. )فقرة ١٥مواقف و ٥ویتألف من (التفسیر :.٥

  . فقرة ٧٥موقفًا تضم  ٢٣وبذلك یبلغ عدد المواقف فیه 

صدق االختبار :-

تحقق من صدق االختبـار تـم عرضـه علـى مجموعـة مـن الخبـراء والمختصـین فـي ألجل ال

) وتــم اعتمــاد نســبة ١مجــال القیــاس والتقــویم وطرائــق تــدریس الفیزیــاء وعلــم الــنفس التربــوي (ملحــق

% فأكثر) معیارًا لقبول الفقرة من عدمها . وفي ضوء ما أبدوه من مالحظات حصلت  ٨٠إتفاق (

ى هذه النسبة وأكثر، وبهذا تم التحقق من الصدق الظاهري لالختبار .جمیع فقرات االختبار عل

:ثبات االختبار-

-K-R) (٢٠-ریجاردسون -كیودر(لحساب ثبات االختبار استخدم الباحث معادلة 

) طالبًا من الصف الخامس العلمي ٦٠وذلك بعد تطبیقه على عینة استطالعیة مكونة من ()20

) وهذا یدل على أن ٠,٨٤(وقد بلغ معامل الثبات لالختبار للبنین ، في اإلعدادیة الغربیة



…أثر استخدام أنموذج وودز في تحصیل طالب الصف الخامس العلمي 

٦٩

) أن الثبات إذا بلغ ١٩٨٩االختبار یتمیز بدرجة ثبات عالیة ومقبولة إذ یرى سمارة وآخرون (

  )١٢٠:  ١٩٨٩سمارة وآخرون، () فأعلى فإنه یعد ثباتًا عالیًا . ٠,٧٥(

وضوح التعلیمات وحساب زمن اإلجابة :-

ـــدىمـــن خـــال ـــة االســـتطالعیة ذاتهـــا تبـــین أن تعلیمـــات االختبـــار كانـــت واضـــحة ل ل العین

) دقیقــة وهــذا ٩٠عــن جمیــع الفقــرات إذ بلــغ (الطــالب ، وقــد تــم حســاب الــزمن المســتغرق لإلجابــة 

.الوقت في اإلجابة أمضاه آخر طالب خرج من قاعة االمتحان

الصیغة النهائیة لالختبار :-

والثبـــات أصـــبح اختبـــار التفكیـــر الناقـــد جـــاهزًا للتطبیـــق بصـــیغته بعـــد التأكـــد مـــن الصـــدق

النهائیة .

تصحیح أداتي البحث.سابعاً 
تم تصحیح أداتي البحث على النحو اآلتي :

االختبار التحصیلي :- أ

بما أن االختبار التحصیلي هو اختبار موضوعي من نـوع المطابقـة واالختیـار مـن متعـدد 

) لإلجابـة ١احثان مفتاحًا لتصـحیح فقـرات االختبـار وحـدد بموجبـه درجـة (والتكمیل ، فقد وضع الب

الصــحیحة و(صــفر) لإلجابــة الخاطئــة أو المتروكــة أو المؤشــرة بــأكثر مــن بــدیل ، وبــذلك تراوحــت 

درجة .  )٤٥ –صفر (درجة االختبار التحصیلي من 

اختبار التفكیر الناقد :-  ب

) لإلجابــة الصــحیحة ١ت االختبــار درجــة (حــدد الباحثــان بموجــب مفتــاح التصــحیح لفقــرا

و(صفر) لإلجابة الخاطئة أو المتروكة أو المؤشرة بأكثر من بدیل ، وبذلك تراوحت درجـة اختبـار 

درجة . )٧٥ –صفر (التفكیر الناقد من 

إجراءات سالمة التصمیم التجریبي :.ثامناً 
التجریبــي مـن خــالل الســیطرة تحقـق الباحثــان مـن الســالمتین الداخلیـة والخارجیــة للتصـمیم 

على مؤثراتها . 
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إجراءات تطبیق التجربة :.تاسعاً 
بعـــد أن تحقـــق الباحثـــان مـــن اختیـــار عینـــة البحـــث وتقســـیمها علـــى مجمـــوعتین متكـــافئتین

في عدد من المتغیرات فضًال عن تهیئة األداتین ومجموعة الخطـط التدریسـیة )تجریبیة وضابطة(

الطریقــة االعتیادیــة وضــبط الســالمتین الداخلیــة والخارجیــة فــي عــدد مــن علــى وفــق أنمــوذج وودز و 

وقـد تـم اسـتخدام المتغیـرات كلـف الباحثـان مـدرس المـادة بتنفیـذ التجربـة بـدءًا مـن الیـوم األول منهـا

خطوات وٕاجراءات سیر الدرس الخاصة بكل من المجموعتین التجریبیة والضابطة وكما یأتي :

المجموعة التجریبیة - أ

تم تدریس طالب هذه المجموعة وفقًا ألنموذج وودز ، وكما یأتي :

بتوزیــع الطــالب داخــل القاعــة أو المختبــر بشــكل مجــامیع یقــوم مــدرس مــادة الفیزیــاء بدایــة

) طـــالب غیــــر متجانســـین تحصــــیلیًا وبشـــكل عشــــوائي ومـــن ثــــم ٥ -٤تضـــم كــــل مجموعـــة مــــن (

ل تتضــمن تعلیمــات وأسـئلة معینــة ، ثــم یخصـص لكــل مجموعــة األدوات الالزمـة للعمــل وورقــة عمـ

یقوم المدرس بإعطاء مقدمة قصیرة حول موضوع الدرس المقرر ویثیر عدد من األسئلة التحفیزیة 

أمــام الطــالب إمــا بشــكل شــفوي أو مكتــوب علــى الســبورة ، وبعــد ذلــك ینتقــل المــدرس إلــى عــرض 

  :وهي )سابقاً الموضوع وفقًا ألنموذج وودز والذي یشمل ثالث مراحل (تم شرحها

)(Predictionالتنبؤ- ١

)(Observationالمالحظة- ٢

)Explanation(التفسیر- ٣

المجموعة الضابطة-  ب

تم تدریس طالب هذه المجموعة وفقًا للطریقة االعتیادیة ، وكما یأتي :

كتابة المحاور الرئیسة لموضوع الدرس المقرر على السبورة من قبل المدرس ..١

قدمــة تمهیدیــة للــدرس الجدیــد مــن خــالل ربــط موضــوع الــدرس الجدیــد یقــوم المــدرس بإعطــاء م.٢

ـــى الشـــرح  ـــة علـــى الطـــالب أو قائمـــة عل ـــك بطـــرح مجموعـــة أســـئلة تذكری ـــدرس الســـابق وذل بال

المباشر من قبل المدرس .

یشـــرح المـــدرس موضـــوع الـــدرس المقـــرر مـــن خـــالل األمثلـــة والتعـــاریف والرســـوم التوضـــیحیة .٣

والتركیـز علـى النقـاط المهمـة والبـارزة للموضـوع یتخللهـا بعـض الموجودة في الكتـاب المدرسـي

األسئلة الموجهة إلى الطالب وكذلك قد یقوم المدرس بـبعض التجـارب البسـیطة أمـام الطـالب 

إن لزم األمر .

یقـــوم المــــدرس بتلخـــیص الــــدرس بشـــكل نقــــاط مكتوبــــة علـــى الســــبورة ، ویطلـــب مــــن الطــــالب .٤

دها یوجه إلیهم بعض األسئلة التقویمیة .تسجیلها في دفاترهم الخاصة ، وبع
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Statisticalالوسائل اإلحصائیة.عاشراً  Procedures
تم استخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیة :

.)إلیجاد مستوى صعوبة فقرات االختبار التحصیلي(مستوى الصعوبة للفقرات : -١

  )٩٦:  ٢٠٠٦العبادي ، (

.)د القوة التمییزیة لفقرات االختبار التحصیليإلیجا(القوة التمییزیة للفقرات : -٢

  )٧٨:  ١٩٨٩إبراهیم وآخرون ، (

إلیجـاد فعالیـة البـدائل الخاطئـة لفقـرات االختبـار التحصـیلي مـن نـوع (فعالیة البدائل الخاطئـة : -٣

  )٩١: ١٩٩٩الظاهر وآخرون، (.)االختیار من متعدد

Kuder( )٢٠ –ریجاردسون –كیودر (معادلة  - ٤ – Richardson – 20(:

)وذلك الستخراج الثبات لكل من االختبارین التحصیلي والتفكیر الناقد(

)Ferguson, 1981, 243(

لتحقیق التكافؤ بین مجموعتي البحث واختبار (لعینتین مستقلتین :)t-test(االختبار التائي  - ٥

  )٢٢٧:  ٢٠٠٤البلداوي ، (.)الفرضیات

عرض النتائج ومناقشتھا
: النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى أوالً 

" ال یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات طـــالب وتـــنص علـــى أنـــه : 

المجموعـة التجریبیـة التــي تـدرس علــى وفـق أنمــوذج وودز ومتوسـط درجــات طـالب المجموعــة 

.الضابطة التي تدرس على وفق الطریقة االعتیادیة في تحصیل مادة الفیزیاء "

) ، وبعـد t-testحقق من هذه الفرضیة تم استخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین (وللت

) أدناه :٤معالجة البیانات كانت النتائج كما هي مدرجة في الجدول (

  )٤الجدول (

االختبار التحصیلينتائج االختبار التائي لمتوسط درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في

المحسوبة)t-test(درجة الحریةالتباینلمتوسط الحسابياالعددالمجموعة

٣٥٣٤,٨١٨,٥١٧التجریبیة
٤,٤٩  ٦٩ 

٣٦٢٩,٨٢٥,٤١٨الضابطة

 P < ٠,٠٠١

) وبالمقارنــة مــع القــیم ٤,٤٩أن القیمــة التائیــة المحســوبة بلغــت () ٤یتضـح مــن الجــدول (

) علــى ٠,٠٠١،  ٠,٠١،  ٠,٠٥ت الداللــة () عنــد مســتویا٣,٤٤،  ٢,٦٥،  ٢التائیــة الجدولیــة (
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أكبـــر مـــن القیمـــة التائیـــة ) ، ظهـــرت أن القیمـــة التائیـــة المحســـوبة هـــي٦٩التـــوالي ودرجـــة حریـــة (

وبـذلك تـرفض الفرضـیة الصـفریة األولـى ) ٠,٠٠١الجدولیة عند أقل مستوى داللة وهـو المسـتوى (

المجمـوعتین فـي التحصـیل ولصـالح مما یدل على وجود فرق ذي داللـة إحصـائیة عالیـة جـدًا بـین 

المجموعـة التجریبیــة التــي درسـت وفقــًا ألنمــوذج وودز ، واتفقـت هــذه النتیجــة مـع دراســة كــل مــن :

)Woods   ) .٢٠٠٧) و (الحیدري ، ٢٠٠٧و (الربیعي ، )1994,

التنبـؤ (ویعزو الباحثان ذلك إلى اآللیة التي تمیز بها أنموذج وودز وفقـًا لمراحلـه الـثالث 

والتــي تجعــل الطــالب فــي مجموعــاتهم فــي حالــة مــن التنــافس فیمــا بیــنهم)المالحظــة ، التفســیر،

والتشوق لمعرفة نتائج ما تنبئوا به وذلك من خـالل مالحظـتهم لمـا یحصـل أثنـاء قیـامهم بالتجـارب 

مـا وتبلغ متعة التنافس والتشوق في التعلم ذروتها حینوالنشاطات العملیة المتعلقة بموضوع الدرس 

یفسر الطالب (وبمساعدة المدرس) ما الحظوه عملیًا ومن خـالل ربـط ذلـك بـالواقع الـذي یعیشـونه 

ومن ثّم إدراك المعنى المـتعلم أي أن الـتعلم لـدیهم یصـبح ذا معنـى ، لـذلك فـان الطالـب هنـا یكـون 

وتناغمـًا مـع أكثر تفاعًال وانسجامًا مع مقتضیات المادة الدراسیة وسیر الدرس وكذلك أكثر تفاهمًا 

مدرس المادة والطریقة التدریسیة المتمثلة بأنموذج وودز .

إن استقاللیة كل خطوة من خطـوات هـذا األنمـوذج بـذاتها ووضـوحها وترابطهـا مـع كذلك ف

بعضــها أدى إلــى اكتمــال الصــورة المعرفیــة لطــالب المجموعــة التجریبیــة وتمثــل ذلــك بزیــادة قــدرتهم 

ئیــة بطریقــة علمیــة ســواًء علــى مســتوى المــنهج الدراســي أو خارجــه علــى معالجــة المشــكالت الفیزیا

ومن ثّم فقد انعكس ذلك ایجابیًا على تحصیلهم الدراسي في مادة الفیزیاء .

ـــك فـــان مـــا یحـــدث فـــي هـــذا األنمـــوذج مـــن تك ـــین الجـــانبین النظـــري فضـــًال عـــن ذل امـــل ب

ـــة و والعملـــي ـــتم ، وتثبـــت األشـــیاء التـــي ســـیتم مالحظتهـــا مـــن خـــالل التجرب تســـجیل النتـــائج التـــي ی

ترسیخ المعلومات وتصـحیح المفـاهیم الخاطئـة فـي أذهـان الطـالب وتفسیرها سیعززالتوصل إلیها

.وذلك بسبب الفهم واالستیعاب ولیس مجرد المعرفة السطحیة

النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة.ثانیاً 
متوســـط درجـــات طـــالب " ال یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین وتـــنص علـــى أنـــه : 

المجموعـة التجریبیـة التــي تـدرس علــى وفـق أنمــوذج وودز ومتوسـط درجــات طـالب المجموعــة 

.الضابطة التي تدرس على وفق الطریقة االعتیادیة في تنمیة التفكیر الناقد "

) ، وبعـد t-testوللتحقق من هذه الفرضیة تم استخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین (

) أدناه :٥البیانات كانت النتائج كما هي مدرجة في الجدول (معالجة 

  )٥الجدول (

التفكیر الناقد نتائج االختبار التائي لمتوسط درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار
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المحسوبة)t-test(درجة الحریةالتباینالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة

٣٥٥,٠٥٧١٩,٨٧٨التجریبیة
٤,٣  ٦٩ 

٣٦٠,٩٤٤١٢,٦٨٢الضابطة

 P < ٠,٠٠١

) وبالمقارنــة مــع القــیم ٤,٣أن القیمــة التائیــة المحســوبة بلغــت () ٥یتضــح مــن الجــدول (

) علــى ٠,٠٠١،  ٠,٠١،  ٠,٠٥) عنــد مســتویات الداللــة (٣,٤٤،  ٢,٦٥،  ٢التائیــة الجدولیــة (

أكبـــر مـــن القیمـــة التائیـــة ئیـــة المحســـوبة هـــي) ، ظهـــرت أن القیمـــة التا٦٩التـــوالي ودرجـــة حریـــة (

وبـذلك تـرفض الفرضـیة الصـفریة الثانیـة ) ٠,٠٠١الجدولیة عند أقـل مسـتوى داللـة وهـو المسـتوى (

مما یدل على وجود فرق ذي داللة إحصائیة عالیة جدًا بـین المجمـوعتین فـي تنمیـة التفكیـر الناقـد 

موذج وودز ، واتفقت هذه النتیجة مع دراسة كـل ولصالح المجموعة التجریبیة التي درست وفقًا ألن

(فــتح اهللا ،  ) و٢٠٠٨) و (كركــوكلي ، ٢٠٠٣أمــین ، ) و (٢٠٠٢مــن : (الخفــاجي والعبیــدي ، 

  ) .٢٠٠٩) و (الحدیدي ، ٢٠٠٩

فاعلیـــة أنمـــوذج وودز المتمثلـــة فـــي توظیـــف أســـالیب تعلیمیـــة ویعـــزو الباحثـــان ذلـــك إلـــى

، الیب التعلم التشـاركي فـي مجموعـات، ومن هذه األسفكیر الناقدمل لتعزیز مهارات التعدیدة تستع

والمحادثات الجانبیة ، والتعلم عبر إثـارة األسـئلة ، والعصـف الـذهني ، وٕاجـراء المقارنـات والتعـرف 

علــى الخصــائص أو الســمات والتســاؤل عــن األدلــة الموجــودة لــدعم حــدوث نتیجــة معینــة، والتفكیــر 

لناقــد والمتــأني علـــى النتــائج ، ممــا ســاعد الطـــالب علــى التعبیــر عـــن فــي أهمیــة النتــائج والحكـــم ا

أفكارهم وتأملها وتعدیلها ، وبالتالي أدى ذلك إلى تنمیة تفكیرهم الناقد بشكل ایجابي ومّطرد .

فضــًال عــن ذلــك فــان لمراحــل أنمــوذج وودز جوانــب تعزیزیــة لمهــارات التفكیــر الناقــد ومــا 

تتعلق بفهم الظواهر والتحلیل المنطقي لألشیاء والقدرة على اتخـاذ تتطلبه هذه المهارات من أدوات

القرار بأسلوب عقالني بعیدًا عـن التعصـب األعمـى لـآلراء األخـرى ، فـالتنبؤ والمالحظـة والتفسـیر 

تتداخل وتشترك مع مهارات التفكیر الناقد لـدى الطالـب ممـا یـؤدي إلـى رفـع الرصـید التنمـوي لتلـك 

وع من التفكیر . المهارات ولهذا الن
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االستنتاجات والتوصیات والمقترحات
Conclusionsاالستنتاجات.أوالً 

في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثان ما یأتي :

فاعلیــة أنمــوذج وودز فــي تحصــیل طــالب الصــف الخــامس العلمــي فــي مــادة الفیزیــاء وتنمیــة .١

تفكیرهم الناقد مقارنة بالطریقة اإلعتیادیة .

ة تطبیق أنموذج وودز في تدریس مادة الفیزیاء للصف الخامس العلمي .إمكانی.٢

إن تقسیم الطالب في هذا األنموذج على مجامیع متعاونة وذات وظائف محددة قد سـاهم فـي .٣

تحفیـــزهم وتفـــاعلهم مـــع ســـیر الـــدرس وأزال عـــنهم الجمـــود وأزاح الملـــل ، األمـــر الـــذي انعكـــس 

إیجابیًا في النتائج .

Recommendationsوصیات الت.ثانیاً 
بناءًا على ما تقدم ذكره یوصي الباحثان بما یأتي :

إقامـــة دورات تدریبیـــة لمدرســـي ومدرســـات مـــادة الفیزیـــاء للمرحلـــة اإلعدادیـــة مـــن قبـــل مدیریـــة.١

لتــــــدریبهم علــــــى اســــــتخدام النمــــــاذج اإلعــــــداد والتــــــدریب فــــــي المدیریــــــة العامــــــة لتربیــــــة نینــــــوى

ي التدریس ومنها أنموذج وودز .واالستراتیجیات الحدیثة ف

أن تتولى الجهات ذات العالقة تهیئة بیئـة تعلیمیـة مناسـبة وتـوفیر األجهـزة والوسـائل التعلیمیـة .٢

الالزمـــة لتـــدریس الفیزیـــاء فـــي المـــدارس اإلعدادیـــة لتســـهیل عملیـــة تطبیـــق النمـــاذج التدریســـیة 

بــین الجــانبین العملــي الحدیثــة بشــكل عــام وأنمــوذج وودز بشــكل خــاص والــذي یتطلــب الــدمج

والنظري أثناء التدریس .

أنشـــطة فكریـــة ضـــرورة اهتمـــام لجـــان تـــألیف الكتـــب فـــي وزارة التربیـــة بتضـــمین كتـــب الفیزیـــاء .٣

والتفكیــــر الناقـــد بصــــفة ومهاریـــة لتـــدریب الطلبــــة علـــى ممارســــة مهـــارات التفكیـــر بشــــكل عـــام

.خاصة

ـــاب الفیزیـــاء للصـــف.٤ ـــى رفـــد كت ـــي علـــى تلـــك اللجـــان العمـــل عل الخـــامس العلمـــي بملحـــق عمل

یتضـــمن التجـــارب المقتـــرح إجراءهـــا والغایـــة منهـــا والمـــواد واألجهـــزة المســـتخدمة وذلـــك لتـــدریب 

الطلبة على إجراء التجارب ولزیادة احتكاكهم بالواقع العملي للفیزیاء .

Propositionsالمقترحات.ثالثاً 
استكماًال للبحث الحالي یقترح الباحثان ما یأتي :

إجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي لمراحل دراسیة أخرى ولمواد أخرى ..١

إجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي على مدارس اإلناث ..٢

، تابعــة أخــرى مثــل : التفكیــر العلمــيإجــراء دراســة مماثلــة للبحــث الحــالي ولكــن علــى متغیــرات .٣

اء ، االتجاه نحو الفیزیـاء ، اسـتبقاء التفكیر اإلبداعي ، الدافعیة ، التغییر المفاهیمي في الفیزی

بعض الموضوعات الفیزیائیة .

المصـادر
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المصادر العربیة
، دار عمــان١، طمبــادئ القیــاس والتقیــیم فــي التربیــة)، ١٩٨٩عاهــد وآخــرون (إبــراهیم، .١

للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .

–مهاراته –طبیعته –تعریفه،التفكیر من منظور تربوي)، ٢٠٠٥إبراهیم، مجدي عزیز (.٢

، عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة ، القاهرة .١، طأنماطه–تنمیته 

، ٣ط ،تعلیم التفكیـر النظریـة والتطبیـق)، ٢٠١٠صالح محمد ومحمد بكر نوفل (أبو جادو، .٣

دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن .

اســـتخدام نمطـــین مـــن حـــل المشـــكلة فـــي تنمیـــةاثـــر)، ٢٠٠٣أمــین، أحمـــد جـــوهر محمـــد (.٤

أطروحة دكتوراه غیر منشـورة) (،المفاهیم الفیزیائیة والتفكیر الناقد لدى طلبة قسم الفیزیاء

كلیة التربیة ، جامعة الموصل .

،أســالیب البحــث العلمــي والتحلیــل اإلحصــائي)، ٢٠٠٤البلــداوي، عبــد الحمیــد عبــد المجیــد (.٥

والتوزیع ، عمان ، األردن .، دار الشروق للنشر١ط

، دار الفكر  ٥، طتعلیم التفكیر مفاهیم وتطبیقات)، ٢٠١٠جروان، ، فتحي عبد الرحمن (.٦

للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .

اكتسـاب أثر اسـتخدام أنمـوذج التـدریس المعرفـي فـي)، ٢٠٠٩الحدیدي، احمد عبید عویـد (.٧

ماجسـتیر رسـالة(،ضیة وتنمیة تفكیـرهم الناقـد طالب الصف الخامس العلمي للمفاهیم الریا

كلیة التربیة ، جامعة الموصل .)غیر منشورة

وجهـة معوقات تدریس مادة الفیزیاء في المرحلة اإلعدادیة من)، ٢٠٠٤حماش، زیاد طه (.٨

كلیـة التربیـة رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة)(،نظر مدرسي المادة في محافظة صالح الدین 

، جامعة بغداد .أبن الهیثم /

العامــة أثــر أنمــوذج وودز فــي تحصــیل مــادة العلــوم)، ٢٠٠٧محمــد رحــیم حــافظ (الحیـدري، .٩

)ماجستیر غیر منشورةرسالة(، وتنمیة المهارات العقلیة لدى طالب الصف األول المتوسط

أبن الهیثم ، جامعة بغداد ./كلیة التربیة ، 

تعلمـي) فـي الفیزیـاء وأثـره –برنامج (تعلیميبناء )، ٢٠٠٨الخفاجي، حیدر محسن سرهید (.١٠

أبن /التربیة كلیة)أطروحة دكتوراه غیر منشورة(،في تحصیل الطالب واتجاههم نحو المادة

الهیثم ، جامعة بغداد .

فـي وودزأثـر اسـتخدام أنمـوذج)، ٢٠٠٢الخفاجي، طالب محمود وأشواق نصیف العبیدي (.١١

، مجلـة بحـوث المـؤتمر العلمـي السـنوي الخـامس عشـر، ةتنمیة التفكیر الناقد لطلبـة الجامعـ

كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة .



أحمد جوهر ورضوان محمد

٧٦

،١ط،منــاهج العلــوم العامــة وأســالیب تدریســها )،١٩٩٥الخلیلــي، خلیــل یوســف وآخــرون (.١٢

وزارة التربیة والتعلیم ، قطاع التدریب والتأهیل ، صنعاء ، الجمهوریة الیمنیة 

 وزارة ،التحصــیل الدراســي لــدى طلبــة التعلــیم اإلعــدادي )، ١٩٩٧الخلیلــي، خلیــل یوســف (.١٣

.التربیة والتعلیم ، المنامة ، البحرین

تالمـذة أثـر التـدریس علـى وفـق أنمـوذج وودز فـي تحصـیل)، ٢٠٠١الدایني، بتـول محمـد (.١٤

، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، كلیـة المعلمـین الصف الخامس االبتدائي في العلوم العامة

امعة دیالى .، ج

ـــر اســـتخدام أنمـــوذجي خریطـــة الشـــكل )، ٢٠٠٧الربیعـــي، ، نجلـــة محمـــود حســـین (.١٥ (V)أث

و(وودز) فــي التحصــیل لــدى طالبــات معهــد إعــداد المعلمــات ومهــاراتهن العملیــة فــي مــادة 

.أبن الهیثم ، جامعة بغداد/، كلیة التربیة )أطروحة دكتوراه غیر منشورة(، العامةالعلوم

ـــر)،٢٠٠٧نـــدى بنـــت نـــاجي (الزرنـــوقي، .١٦ ـــة التفكی ـــي فـــي تنمی أثـــر اســـتخدام الحاســـب اآلل

بمدینـة اإلبتكاري والتحصیل الدراسـي فـي مقـرر الفیزیـاء لـدى طالبـات الصـف الثـاني ثـانوي

جدة ، (رسالة ماجستیر غیر منشورة) كلیة التربیة ، جامعة أم القرى .

، مجلـة إتحـاد الجامعـات الفیزیـاءدور المختبـرات فـي تعلـیم )، ١٩٩٠زغرب، عبـد الـرحمن (.١٧

. ١٣٨ – ١٣٢) ، ص ٥العربیة ، عّمان ، العدد (

، دار الكتــــاب٢، طمبــــادئ علــــم الــــنفس التربــــوي)، ٢٠٠٢عمــــاد عبــــد الــــرحیم (الزغلــــول، .١٨

الجامعي ، العین ، اإلمارات العربیة المتحدة .

في الفیزیائیةمسائلأثر إستراتیجیتي بولیا والصمادي لحل ال)،٢٠١٠سلیمان، علي سـالم (.١٩

رسـالة (،الفیزیـاء تحصیل طالبات الصف الخامس العلمي وتنمیة دافعیتهن نحـو تعلـم مـادة

كلیة التربیة ، جامعة الموصل .)ماجستیر غیر منشورة

، دار الفكـر للنشـر والتوزیـع ، مبادئ القیاس التربوي في التربیـة )، ١٩٨٩سمارة، وآخرون (.٢٠

عمان ، األردن .

ـــة للعوامـــل)،٢٠٠٦، هویشـــل ومحمـــد بـــن علـــي البلوشـــي (الشـــعیلي.٢١ ـــة دراســـة تحلیلی التربوی

ــاء كمــا ــیم العــام فــي الفیزی ــدني تحصــیل طــالب الشــهادة العامــة للتعل ــى ت ــة إل یراهــا المؤدی

) ، ٤المجلــد (للتربیــة وعلــم الــنفس،، مجلــة إتحــاد الجامعــات العربیــةالمعلمــون والمشــرفون

.٩١ – ٤٥، ص )٢العدد (

ــة)، ١٩٩٩اهر، زكریــا محمــد وآخــرون (الظــ.٢٢ ، دار ١، طمبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربی

الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .

، مكتبــة المجتمــع العربــي للنشــر ١، طاالختبــارات المدرســیة)،٢٠٠٦العبــادي، رائــد خلیــل (.٢٣

والتوزیع ، عمان ، األردن .
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الناقـد جاهـات الحدیثـة فـي تنمیـة التفكیـر اإلیجـابياالت)، ٢٠٠٧عبد المـؤمن محمـد (عبده، .٢٤

العـدد  مجلـة رسـالة التربیـة ، سـلطنة ُعمـان،من خـالل تـدریس التـاریخ فـي الشـهادة العامـة 

. ٩٤ - ٧٦) ، ص ١٥(

ــة)، ٢٠٠٩عبــد الهــادي، نبیــل وولیــد عیــاد (.٢٥ ــم مهــارات التفكیــر بــین النظری اســتراتیجیات تعل

والتوزیع ، عمان ، األردن .، دار وائل للنشر١، طوالتطبیق

أثـــر اســـتخدام أنمـــوذج وودز فـــي تحصـــیل)، ٢٠٠٤إســـراء عبـــد الـــرحمن خضـــیر(العبیـــدي،.٢٦

رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة) كلیـة (، طالبات الصف الرابع العام في مادة الجغرافیة العامـة

التربیة ، جامعة دیالى . 

طــالب الناقــد فـي الریاضــیات لــدىمهــارات التفكیــر )، ٢٠٠٥العبیـدي، سـعید موســى علـوان (.٢٧

أبن الهیثم، جامعة بغداد ./كلیة التربیة (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، ، مدرسة الموهوبین

، تنمیــة مهــارات التفكیــر نمــاذج نظریــة وتطبیقــات )٢٠٠٩عــدنان یوســف وآخــرون (العتــوم، .٢٨

.، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن ٢، طعملیة 

المتناقضــة أثــر اسـتخدام إســتراتیجیتي كلوزمـایر واألحــداث)، ١٩٩٩العلـواني، مهنـد سـامي (.٢٩

، كلیـة )أطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة(، في تعلم المفاهیم الفیزیائیة وتنمیـة التفكیـر الناقـد

أبن الهیثم ، جامعة بغداد ./التربیة 

األمـل ، دار ٣، طیـة التدریسـیةالقیـاس والتقـویم فـي العمل)،١٩٩٣أحمد سـلیمان (عودة، .٣٠

للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .

الـدمج أثـر إسـتراتیجیة خـرائط التفكیـر القائمـة علـى،)٢٠٠٩مندور عبـد السـالم (فتح اهللا ، .٣١

تالمیذ التعاوني لدىفي تنمیة التحصیل في مادة العلوم والتفكیر الناقد واالتجاه نحو العمل

) ، ٣٠رســالة الخلـیج العربـي ، الســنة (،ملكـة العربیــة السـعودیةالمرحلـة المتوسـطة فــي الم

. ١٠٩ -٦١ ص،)١١١( العدد

أثـر اسـتخدام ثـالث إسـتراتیجیات لتـدریس المفـاهیم)، ٢٠٠٠مهدي علـوان عبـود (القریشي،.٣٢

أطروحـة (، واالسـتبقاء لطلبـة الصـف الرابـع العـامالفیزیائیة في المیـول العلمیـة والتحصـیل

.أبن الهیثم ، جامعة بغداد/، كلیة التربیة )ر منشورةدكتوراه غی

، دار الشـــروق  ٢، طنمـــاذج التـــدریس الصـــفي)، ١٩٩٨قطـــامي، یوســـف ونایفـــة قطـــامي (.٣٣

.للنشر والتوزیع ، عمان، األردن 

علـى أثر إستراتیجیة مقترحة لتـدریس مـادة الریاضـیات)، ٢٠٠٨كركوكلي، عبداهللا محمود (.٣٤

رسـالة ماجسـتیر (العـام ، في التفكیـر الناقـد لـدى طـالب الصـف الرابـع وفق النظریة البنائیة 

كلیة التربیة ، جامعة الموصل .)غیر منشورة
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، دار الفجــر  ١، طاتجاهــات حدیثــة فــي تعلــیم وتعلــم العلــوم)، ٢٠٠٧مــازن، حســام محمــد (.٣٥

للنشر والتوزیع ، القاهرة .

، دار المسـیرة ١، طیة وعلم الـنفسالقیاس والتقویم في الترب)، ٢٠٠٠ملحم، سامي محمـد (.٣٦

للنشر والتوزیع ، عمان، األردن .

القاهرة . ، دار الفكر العربي ،المدخل في تدریس العلوم)، ١٩٩٩أحمد وآخرون (النجدي، .٣٧

، ١٥، طالفیزیــاء للصــف الخــامس العلمــي)، ٢٠٠٨الــنجم، فیــاض عبــد اللطیــف وآخــرون (.٣٨

ق .وزارة التربیة ، بغداد ، جمهوریة العرا
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  )١ملحق (

أسماء السادة الخبراء وطبیعة استشاراتهم

أسماء السادة الخبراء   ت 
اللقب 

العلمي 
موقع العمل االختصاص 

طبیعة االستشارة

٤  ٣  ٢  ١  

****جامعة الموصل/ كلیة التربیةتقنیات تربویة أستاذ د. موفق حیاوي علي   ١

أستاذ یس محمود د. رائد إدر   ٢

مساعد 

**جامعة تكریت/ كلیة التربیةطرائق تدریس الكیمیاء

أستاذ د. كامل عبد الحمید عباس   ٣

مساعد 

***جامعة الموصل/ كلیة التربیةعلم النفس التربوي 

أستاذ د.عبدالرزاق یاسین عبداهللا   ٤

مساعد 

****التربیةجامعة الموصل/ كلیة طرائق تدریس الفیزیاء 

أستاذ د. أنور نافع عبود   ٥

مساعد 

***جامعة الموصل/ كلیة التربیةطرائق تدریس الفیزیاء

أستاذ د. عصام محمود علي   ٦

مساعد 

**جامعة الموصل/ كلیة التربیةطرائق تدریس الفیزیاء 

أستاذ د. إیناس یونس العزو   ٧

مساعد 

طرائق تدریس

  اتالریاضی

****جامعة الموصل/ كلیة التربیة

أستاذ د. صبیحة یاسر مكطوف   ٨

مساعد 

**جامعة الموصل/ كلیة التربیةعلم النفس التربوي 

أستاذ د. أسامة حامد محمد   ٩

مساعد 

**جامعة الموصل/ كلیة التربیةعلم النفس التربوي 

أستاذ د. ندى فتاح زیدان١٠

مساعد 

**جامعة الموصل/ كلیة التربیةم النفس التربوي عل

****جامعة الموصل/ كلیة التربیةطرائق تدریس الكیمیاء مدرس د. باسمة جمیل جرجیس ١١

***جامعة الموصل/ كلیة التربیةالفیزیاء مدرس مصعب صالح محمد  د. ١٢

مدرسالسید راشد عبد اهللا نجم ١٣

اعدادیة

***اإلعدادیة المركزیةفیزیاء 

طبیعة االستشارة :

الخطـط التدریسـیة -٢ األغـراض السـلوكیة-١

االختبار التحصیلي -٤ اختبار التفكیر الناقد-٣


