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 ملخص البحث:
الحالي إلى تعرف فعالية وحدة معاد صياغتها وفق نموذج يهدف البحث  

"النمذجة المفاهيمية" في تنمية مهارات الجدال العلمي في البيولوجي و التفكير التنسيقي 
لدى طالب الصف األول الثانوي بالمرحلة الثانوية. و تمثلت مشكلة البحث في "افتقار 

المرحلة الثانوية إلى المنهجية العلمية مناهج العلوم عامة و مناهج البيولوجي خاصة في 
الداعمة للتفكير التنسيقي و الجدال العلمي"، مما يضعف تنمية هذه المهارات باعتبارها 

وللتغلب على هذه أحد مسالك العلماء و أهداف تدريس العلوم عامة و البيولوجي خاصة". 
الثانوي وفق نموذج المشكلة تم إعادة صياغة وحدة في منهج البيولوجي بالصف األول 

"التعلم بالنمذجة المفاهيمية". كما تم إعداد أدوات البحث والمتمثلة في "كتاب الطالب و 
أوراق العمل، ودليل المعلم"، وأداتي التقييم المتمثلة  فى اختبار "الجدال العلمي" و اختبار 

لب في كل ( طا35"التفكير التنسيقي"، وتم اختيار مجموعتي البحث والتى تكونت من )
من المجموعتين الضابطة و التجريبية بمدرسة الطبري بإدارة مصر الجديدة، وطبقت 
أدوات البحث على المجموعة التجريبية، و طبقت أداتي التقييم القبلية و البعدية على 
المجموعة التجريبية و بعدًيا على المجموعة الضابطة.  و قد توصل البحث إلى تفوق 

على طالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ألداتي تقييم  المجموعة التجريبية
يوجد فرق دال احصائًيا ( لصالح المجموعة التجريبية.  هذا و 0.05البحث عند مستوى )

بين القياس القبلى و البعدى للمجموعة التجريبية فى متوسط أبعاد اختبار الجدال العلمي 
فرق ذي داللة احصائية بين القياس القبلى و كما يوجد   (.0.05ككل عند مستوى داللة )
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البعدى للمجموعة التجريبية فى متوسط  اختبار التفكير التنسيقي و أبعاده عند مستوى 
وأوصى البحث بتوجيه نظر القائمين على إعداد و تطوير مناهج العلوم و  (.0.01داللة )

هارات الجدال العلمي و كذا برامج إعداد المعلم بأخذ أساليب النمذجة المفاهيمية و م
التفكير التنسيقي في تصميم و تدريس مناهج العلوم لما لها من دور في التعلم ذي المعني 
و تدريب الطالب على سلك منهج العلماء في تعلم العلوم، كذلك تدريب المعلمين على 

وفق التدريس وفق هذه النماذج و االتجاهات لمواكبة المعايير العالمية لتدريس العلوم 
 و توصياتها. NGSSمعايير العلوم إلعداد الجيل القام 

 الكلمات المفتاحية:
 نموذج "النمذجة المفاهيمية"، الجدال العلمي و السببية، التفكير التنسيقي

 



  د/ أماني محمد عبد الحميد أبوزيد

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (57                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

The Efficacy of a unit prepared according to 

Conceptual Modeling in developing the Scientific 

Argumentation in Biology Learning and the 

Coordinated Thinking Skills for Secondary- 

Stage Students  
Abstract 

The current research aimed to recognize the efficacy of “The 

Conceptual Modeling” Model in the development of argumentation 

skills and some of coordinated thinking skills to the secondary stage 

students. The research problem can be stated as follows: 

“Reasoning, argumentation, and coordinated thinking skills were 

weak at the Egyptian biology Curricula in the secondary stage” as 

illustrated by some of researches and studies; and this reflected 

negatively upon the students’ high ordinary thinking skills as 

scientists’ pathway followers. To handle this problem, a unit from 

biology curriculum in the secondary stage was restated. The 

research tools were prepared; these research tools represented in the 

student handout and teacher guide, scientific argumentation test and 

the coordinated thinking test. The research groups were selected as a 

control and experimental group. Each of them consisted of (35) 

students, selected from one of the Egyptian schools. The research 

tools were administered upon the research experimental group, and 

the assessment tools were administrated upon the two groups. The 

results revealed that there is a statistically significant difference at 

the level of (0.05) between the mean scores of students in the pre- 

and post-test of scientific argumentation and coordinated test in 

fever to the experimental group, and a statistically significant 

difference at the level of (0.05) between the mean scores of the 

experimental students in the pre- and post-test of scientific 

argumentation, and a statistically significant difference at the level 

of (0.01) between the mean scores of the experimental students in 

the pre- and post-test of coordinated test in fever to the post tests. 

The research recommended: reconsidering the preparation of 
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biology curricula according to scientific argumentation and 

coordinated thinking skills in order to monitor student learning 

toward the scientists’ thinking pathways, and providing teachers to 

improve their teaching considering those skills and to increase the 

student’s scientific progress as recommended by NGSS standards. 

Key words:    

▪ The Conceptual Modeling 

▪ Reasoning and Scientific Argumentation 

▪ Coordinated Thinking 
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عدلة وفق النمذجة المفاهيمية في تنمية مهارات  فاعلية وحدة م
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 مقدمة:

أنه ليس ثمة نظرية علمية يمكن اسنادها كلًيا إلى تقود فكرة تراكمية العلم إلى  
عالم واحد أو مكتشف واحد، فالنظريات العلمية مبنية على الفكر العلمي التحليلي، و 
الفكر العلمي في تكوينه هو فكر حواري. و العلم هو بناء لغوي ثقافي اجتماعي قابل 

هذا المنظور ينعكس على  للمساءلة و التغيير على الدوام، ذو طبيعة انسانية حواري.
العملية التعليمية، فالعلم هنا البد أن يخرج من فكرة تلقين األفكار و المعارف إلى المفهوم 

لألفكار وصواًل إلى المسببات العلمية في إطار علمي  و التركيبي التحليلي الناقد
 اجتماعي.
الى الجدال التغيير في فلسفة التعامل مع العلوم تتجه في ضوء هذا المفهوم   

العلمي الذي يبنى عبر سلسلة من العمليات تبدأ بالبيانات و تنتهي باالدعاءات. كما أن 
هو عملية تقييم  (Scientific Argumentation)الجدال العلمي/ المحاجة العلمية 

االدعاءات العلمية و تبريرها عن طريق دالئل تستند إلى المسببات العلمية. ويتطلب 
: و هي المعلومات في Dataمجموعة من العناصر هي: البيانات الجدال العلمي 

صورتها األولية التي يستخدمها العلماء للتوصل إلى المعارف التي تكون أساس لتوضيح 
: و يمثل االستنتاجات المراد Claimالعالقات بين عناصرها كمفاهيم علمية، االدعاء 

ابقة في سياق مفاهيمي علمي و جدلي، تعميمها وفًقا لما تم التوصل إليه في الخطوة الس
: و هي األدلة التي تدعم االدعاءات الجدلية و بسببها يتوصل الفرد Backingالدالئل 
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إلى المسببات و الدالئل الخاصة به القائمة على هذا الجدال العلمي و ضمنًيا يمر 
قشات و بمراحل التفكير التنسيقي بنوعيه، و هو ما يختلف عن الجدل أي الخوض بمنا

أفكار غير مدعومة بالحجة العلمية، فالجدال هنا يقصد به المناقشة بالبراهين و الحجة 
 العلمية ال االحتجاج أو إقامة جدل أو حوار بال أسس علمية.

و يدعي المعلمون أن الجدال العلمي هو حوار صفي و من ثم يقود إلى  
رمة للموقف التعليمي باإلضافة الفوضى، حيث أن تعليمنا يعتمد على قيادة المعلم الصا

إلى تكميم المناهج أي التعامل معها ككم من المعلومات و من ثم يستخدم أسلوب التلقين 
المبرر، باالضافة إلى الضغوط االدراية و المجتمعية التي ألزمت المعلم بكم الدرجات 

شأنه التغلب  التحصيلية لطالبه، و للخروج من هذه الدائرة القتراح جدال علمي بنائي من
على هذه المعوقات يقترح البحث الحالي "النمذجة المفاهيمية" كنموذج يشتمل على مراحل 
االستقصاء الصفي للمعلومات و االستقراء و االستنباط و عمليات عقلية و معرفية عدة 
من شأنها التغلب على بيروقراطية النظم التعليمية لدينا خاصة في تعليم العلوم و 

باعتباره علم مفاهيمي قائم على إيجاد العالقات و المسببات العلمية و األسئلة  البيولوجي
الحوارية التي تؤدي إلى توليد المعارف في إطار علمي يالئم قدرات الطالب و إمكانات 

 البيئة التعليمية. 
 مشكلة البحث:

لعلمية أكدت األبحاث و الدراسات و التوصيات العالمية افتقار الطالب للمعرفة ا   
المفاهيمية التي تمكنهم من الجدال العلمي على أسس علمية و حجج منطقية، حيث 

، الرابطة (OECD)أكدت منظمات دولية مثل منظمة التعاون الدولي االقتصادي 
على  (NSTA)، و الرابطة األمريكية لمعلمي العلوم (AAAS)األمريكية لتعليم العلوم 

متضمنة المهارات التي تحث على تنمية  NGSSالقادم  أهمية إرساء معايير العلوم للجيل
  Reasoningو السببية العلمية Scientific argumentationمهارات الجدال العلمي 

لدى طالب العلوم على جميع المستويات الدراسية، و هو ما يرتبط بشكل كبير بدراسة 
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لكيمياء وفق ما أكدت عليه العلوم على مستويات أعلى مثل دراسة البيولوجي، الفيزياء، و ا
 ,(Andria, et al., 2018)1( 2007(؛ )علي، 2012دراسات عدة مثل )محمود، 

(Lawson, et al., 2014), (NGSS, 2013)  
افتقار مناهج العلوم عامة و مناهج و تتمثل مشكلة البحث جلًيا في " 

ة للتفكير التنسيقي البيولوجي خاصة في المرحلة الثانوية إلى المنهجية العلمية الداعم
"، و ذلك ال يعني ضعف المحتوى العلمي؛ بل إن تنظيمه و الجدال/ المحاجة العلمية

يجعل التعلم ذو خبرات مجردة تقلل من كفايته و انتاجيته الفكرية و العلمية لدى الطالب، 
و من ثم يضعف من تحقيق األهداف التعليمية بفاعلية، و تنمية الفكر العلمي و منهج 

علماء لدى الطالب؛ و الذي يعتبر من أهم أهداف تدريس العلوم، و هذا يتفق ما مع ما ال
(. و جاء االحساس بمشكلة البحث الحالي من 2018(؛ )زكي، 2008توصل إليه )علي،

اطالع الباحثة في مجال عملها على مشكالت المعلمين في تعاملهم مع المناهج بالرغم 
بنك المعرفة إال أن الطالب مازال اعتمادهم األكبر و من التطوير األحدث و دمجها مع 

هدفهم هو التحصيل و تخطي االمتحانات النظرية، و بتطبيق أدوات البحث القبلية على 
( طالب و طالبة 40مجموعة من طالب الصف األول الثانوي و التي تمثلت في )
جدت الباحثة ضعف بالصف األول الثانوي في اثنين من المدارس الثانوية بالقاهرة، و 

مهارات الجدال العلمي، و التفكير التنسيقي مما دعا إلى البحث عن آلية علمية و عملية 
لحل هذه المشكلة، كما تم االستناد إلى الدراسات السابقة التي تناولت مشكالت بحثية 

(، 2017(؛ )المالكي، 2017مشابهة و تتفق مع مشكلة البحث الحالي مثل )عبد الكريم، 
 &Panasn)(؛ 2016(؛  )خلف، 2017(، )هاني، 2017ماعيل، )اس

Nuangchalern, 2010)( و التي2009؛ طلبة ،) 
أوصت بضرورة تنمية التفكير التحليلي و التركيبي و الفهم العميق لدى الطالب، مما دعا 
إلى تقصي فاعلية النمذجة المفاهيمية لتنمية الجدال العلمي و التفكير التنسيقي لدى 

 
 : )اسم العائلة للباحث، سنة النشر، الصفحة((APA, 2016)نظام التوثيق المتبع في البحث الحالي  1
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الصف األول الثانوي في تعلم البيولوجي، و تتمثل المشكلة في التساؤل الرئيس  طالب
 التالي:

ما فاعلية وحدة معدلة وفق النمذجة المفاهيمية في تنمية مهارات الجدال العلمي في 
 البيولوجي و التفكير التنسيقي لدى طالب الصف األول الثانوي؟ 

 لة الفرعية التالية:و يتفرع من السؤال الرئيس مجموعة من األسئ
ما مهارات الجدال العلمي التي يمكن اكسابها لطالب المرحلة الثانوية لتوظيفها  .1

 في تعلم البيولوجي؟
ما مهارات التفكير التنسيقي التي يمكن اكسابها لطالب المرحلة الثانوية لتوظيفها  .2

 في تعليم البيولوجي؟
ل نموذج "النمذجة ما الشكل العلمي لوحدة معاد صياغتها في ضوء مراح .3

 المفاهيمية"؟
ما فاعلية الوحدة المعاد صياغتها في تنمية مهارات الجدال العلمي لدى طالب  .4

 الصف األول الثانوي؟
ما فاعلية الوحدة المعاد صياغتها في تنمية مهارات التفكير التنسيقي لدى طالب  .5

 الصف األول الثانوي؟

 أهداف البحث:
يولوجي للصف األول الثانوي وفق مراحل نموذج تصميم وحدة الوراثة بمنهج الب .1

 "النمذجة المفاهيمية" لتعميق المفاهيم العلمية لدى الطالب.
 تنمية مهارات الجدال العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي. .2
 تنمية مهارات التفكير التنسيقي لدى طالب الصف األول الثانوي. .3
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 أهمية البحث:
لحديثة في التربية العلمية و العالمية، و توصيات يعد البحث استجابة للتوجهات ا .1

، بضرورة التغلب على (GFHS, 2019)منتدى التعليم و البحث العلمي 
العقبات الموجودة بالمناهج التعليمية الحالية، و تحويل فلسفة التعليم من التلقين 

 إلى التطبيق. 
للمعلم حول كيفية  تقديم كتيب للطالب وفق مراحل النمذجة المفاهيمية، و دلياًل  .2

 تنظيم المحتوى في ضوءه.
يقدم البحث للباحثين اختبار الجدال العلمي، و مقياس التفكير التنسيقي الذين  .3

 يمكن تطويعهما في أبحاث أخرى.
توجيه نظر القائمين على تطوير و تصميم المناهج إلى النمذجة المفاهيمية و  .4

رات التفكير التنسيقي، و كيفية أهميتها في تنمية مهارات الجدال العلمي و مها
 إعداد محتوى علمي وفًقا لمراحلها.

 منهج البحث والتصميم التجريبي:
 استخدمت الباحثة المنهجين البحثيين التاليين:

: عند  Analytical Descriptive Curriculum المنهج الوصفي التحليلي  -1
واتها، و عند إعداد أداتي التقييم وضع اإلطار العام للوحدة التدريسية المعاد صياغتها وأد

واستخدام األسلوب االحصائي التحليلي في معالجة البيانات وتحليلها، وإعطاء التفسيرات 
 المنطقية المناسبة لها.

: في اإلجراء الخاص The Experimental curriculum المنهج التجريبي -2
 صياغتها.بالجانب التطبيقي للبحث للتأكد من فاعلية الوحدة المعاد 

واسُتخدم التصميم البحثي ذي المجموعتين )إحداهما مجموعة ضابطة، و األخرى 
 مجموعة تجريبية( ويشمل المتغيرات التالية:
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 Conceptualوحدة معاد بنائها وفق نموذج "النمذجة المفاهيمية  المتغير المستقل: -

Modeling." 
 سيقي.: الجدال العلمي، التفكير التنالمتغيرات التابعة -

 فروض البحث:
يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية،  ▪

 و المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار الجدال العلمي.
يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية،  ▪

 تبار التفكير التنسيقي.و المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الخ
يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  ▪

 في التطبيق القبلي و البعدي الختبار الجدال العلمي.
يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  ▪

 سيقي.في التطبيق القبلي و البعدي الختبار التفكير التن

 حدود البحث:
: حدود موضوعية  أوًلا

 : Scientific Argumentation Skills مهارات الجدال العلمي ▪

على  Scientific Argumentationيشتمل الجدال العلمي أو المحاجة العلمية 
 Inductionاالستقراء – Deductionاالستنتاج مهارات السببية أواًل و التي تتمثل في )

 Variablesضبط المتغيرات -Interpretation/ Explanationالتفسير  –

Adjustment- تعميم القاعدة و النظرياتGeneralizing the rules and 

theories- اتخاذ القرار القائم على األدلة العلميةScientific- based decision 

making.) ( ح االقتراثم ترتقي لمهارات الجدال العلمي األعلى و التي تشتمل على
Proposing التدعيم ،supporting النقد ،critiquing و االنتقاء ،refining و قد ،)
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التزم البحث الحالي بااللمام بجميع المهارات لما لها من اتصال بأسس النمذجة المفاهيمية 
 و مراحلها.

:  تم االقتصار Coordinated Thinking Skill مهارات التفكير التنسيقي ▪
) فحص المعلومات و مهارات التفكير التنسيقي و هم:  مهارت فقط من 9على 

تجزئتها، و إجراء المقارنة بالتمييز بين المتشابهات،  المقارنة بتحديد االختالفات، 
التنبؤ و التوقع، المالحظة و رؤية العالقات، بناء المعيار، التركيب، التصنيف، 

يار أكثرها مناسبة التي إجراء القياس(، و ذلك لثقل دمج المهارات كلها، فتم اخت
  توقع تنميتها في ضوء طبيعة محتوى و أهداف وحدة "الوراثة".

إدارة مصر  -اقتصر البحث على فصلين دراسيين من فصول )مدرسة الطبري  ▪
 الجديدة( إحدهما مجموعة ضابطة، و األخرى مجموعة تجريبية.

تمله هذه الوحدة وحدة "الوراثة"، بمنهج البيولوجي للصف األول الثانوي، لما تش ▪
 من مفاهيم مجردة و مركبة تستدعى الترابط المفاهيمي، و التفكير التنسيقي.

التجريب الميداني للوحدة التجريبية في إحدى مدارس القاهرة وهي ثانياا: حدود مكانية: 
 )الطبري الثانوية( إدارة مصر الجديدة.

-2018لثاني للعام الدراسي فترة التطبيق في الفصل الدراسي ا حدود زمانية: ثالثاا:
 م.2019

 مصطلحات البحث:
 Conceptual Modeling” Model“ نموذج "النمذجة المفاهيمية: "

النمذجة المفاهيمية من المنظور البنائي هي: "بناء الطالب لصوًرا عقلية تستخدم 
 في تفسير مواقف جديدة، هذه الصور العقلية و البنى المفاهيمية تستخدم في مواءمتها

للخبرات، و على ذلك فالتعلم عملية تأقلم الطالب للخبرات المكتسبة وفُقا لبنيته المعرفية. 
و قدرة الطالب على تمثيل المعلومات و نمذجتها وفًقا لمحتوى علمي معد بشكل علمي 
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، 2005أفضل يسمح له بعملية تنشيط لصنع المعنى و االحتفاظ به" )النجدي و آخرون، 
393 .) 

 Reasoning/ Scientific Argumentationلجدال العلمي: السببية/ ا
: "أولى عمليات الجدال العلمي التي تمارس في مواقف حياتية عدة من أجل السببية هي

فهم الظواهر العلمية، األحداث، و العمليات". و العمليات التعليمية السببية هي أحد أهم 
جميع المجاالت العلمية من خالل ربط  المهارات المفتاحية الدالة على التعلم الفعال في

الحدث بالمفاهيم العلمية لدى المتعلم. تشتمل عملية السببية على مجموعة من العمليات 
 -تعميم القاعدة و النظريات -ضبط المتغيرات -االستقراء -العقلية التي تشمل )االستنتاج

 . ( (Lawson, 2000اتخاذ القرار القائم على األدلة العلمية(
"عملية ذات طبيعة : يعرف بأنه: Scientific Argumentationجدال العلمي ال

علمية تستخدم في محاولة لدعم النقد العلمي معتمًدا على مجموعة من العمليات و هي 
، و االنتقاء critiquing، النقد supporting، التدعيم Proposing)االقتراح 
refiningموعة من المهارات تستخدم من قبل ( بما يسبقها من مهارات السببية، كمج

العلماء الختبار افتراضاتهم العلمية أو التوصل إلى تفسير ظاهرة علمية كأدلة علمية، و 
و يعرف إجرائًيا . NGGS (NGSS, 2013)قد أقرت كأحد معايير العلوم للجيل القادم 

العلمي و في هذا البحث بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار مهارات الجدال 
 السببية.
 Coordinated Thinking :التنسيقيالتفكير 

( بأنه: القدرة التي تؤدي باألفراد إلى فهم أجزاء الموقف 5، 2007عرفه أيمن ) 
محل االهتمام، و تجزئته إلى مكوناته األصغر بما يسمح بإجراء عمليات أخرى على هذه 

ثم إعادة التركيب، و من ثم فهو يجمع األجزاء مثل التحليل، التصنيف، الترتيب، التنظيم 
بين نمطي التفكير التحليلي و التركيبي. و يعرف في هذا البحث إجرائًيا بأنه: قدرة 
الطالب على فحص المعلومات و تجزئتها و إجراء مجموعة من العمليات كالتمييز بين 
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لتوقع، المالحظة المتشابه و المختلف، و استخراج المختلف، التحليل، المقارنة، التنبؤ و ا
و رؤية العالقات، بناء المعيار، التصنيف، إجراء القياس، التركيب، و يقاس بالدرجة التي 

 يحصل عليها الطالب في االختبار المخصص لذلك.
 اإلطار النظري للبحث:

: التعلم بالنمذجة المفاهيمية  أوًلا
عمق لتفسير ظهرت عديد من نظريات التعلم التي تهدف إلى تقديم مفهوم جديد أ 

ستثمارها وتوظيفها في مواقفه الحياتية، ومن اسلوكيات الفرد بعدة طرق مما يسهم في 
جانبه جاءت نظرية التعلم بالنمذجة التي تتم في محيط اجتماعي متكامل لتؤكد على 
أهمية المعايير االجتماعية في طريقة عرض النماذج السلوكية التطبيقية في مواقف 

 .اإلنسان الحية
إلى جعل تدريس العلوم يتماشى مع  (NGSS)دف معايير العلوم للجيل القادم ته

الممارسات العلمية للعلماء و سلوكهم في جعل العلم و تمثيله نماذج مفاهيم علمية  و 
. و انعكاًسا لعملية البحث العلمي فقد حددت معايير العلوم للجيل القادم patternsأنماط 

 Disciplinaryهيمية و هي: "األفكار العلمية المشتركة ثالث منطلقات للنمذجة المفا

Core Ideas  التي يحتاجها العلماء كقاعدة أساسية لالنطالق"،  الممارسات العلمية
Practices  و هي ما يقوم به العلماء بالفعل في بحثهم و تفكيرهم العلمي، و المفاهيم

و تقييم النمذجة  .Crosscutting conceptsالعلمية المشتركة بين فروع العلم 
 ,National Research Council)المفاهيمية هو محصلة المنطلقات الثالث السابقة 

2012). 
تعتبر النماذج أهم العناصر التي يعتمد عليه البيولوجيون في جميع المجاالت  

لممارساتهم العلمية، و تعتبر ذو أهمية بالغة في تعليم و تعلم البيولوجي. كذلك نمذجة 
مفاهيم من قبل المعلم و الطالب هي أحد أهم أدواته العلميه لتمثيل المفاهيم ذهنًيا و ال

إدراكها، و من ثم معالجتها وصواًل إلى تصور مفاهيمي ذهني واضح عن المفهوم 
البيولوجي أو الظواهر العلمية. و النمذجة المفاهيمية هنا تأخذ ثالث أشكال إما نمذجة 
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أو فيزيائية لتصميم المفهوم، أو رياضية للتمثيل الرمزي للمفهوم بصرية للتركيب الداخلي، 
(Hoskinson et al., 2014). 

تعتمد عملية النمذجة على ما يعرف بمعالجة المعلومات و التي تتمثل في 
العمليات العقلية االنتقائية لبناء أنواع مختلفة من المعلومات و األفكار و المعرفة و الثقافة 

تجهيز هذه المعلومات و األفكار في صورة مفاهيم و موضوعات تعرف  و عادة ما يتم 
. وعادة ما يبني األفراد صوًرا عقلية لمن حولهم، و هذه Patteringبعملية التنميط 

الصور العقلية و البنى المفاهيمية تتم في ضوء مواءمتها للخبرات السابقة للفرد. و فيما 
ع النمذجة، يقوم هذا النوع على إعطاء تمثيل ذهني و يتعلق بالنمذجة المفاهيمية كأحد أنوا 

 استعارات عقلية لفهم الظاهرة أو المفهوم و العالقة بين مكوناته.
  ,Cuit (2005)و يمكن تلخيص مبادئ النمذجة المفاهيمية كما حددها كل من 

Hestenes (2010, 4420), Malone, et al. (2010, 145),  و اتفق معهم ،
(، النجدي 146، 2001سابقة في سياق البنى المفاهيمية مثل مصطفى ) دراسات عربية

 ( فيما يلي:358-357، 2005و آخرون )
إن المعرفة ال تنتقل بطريقة سلبية و لكنها تبنى بطريقة إيجابية عن طريق إدراك  ▪

 األفكار و المفاهيم وفًقا للبنية المعرفية.
لعالم التجريبي و ليس اكتشاف وظيفة العملية المعرفية هي التكيف مع تنظيم ا ▪

 الحقيقة المطلقة.
التعلم عملية نشطة بمعنى أن المتعلم يبذل جهًدا عقلًيا في عملية التعلم للوصول  ▪

إلى اكتشاف المعرفة بنفسه، و تنطلق تلك العملية النشطة للتعلم من مسئولية 
 المتعلم عن تعلمه، و عدم االعتماد على معلمه فقط.

ية تنتج من خالل التفاوض حول المعنى أي أن الفرد ال يبني النمذجة المفاهيم ▪
معرفته عن معطيات العالم الخارجي من خالل أنشطته الذاتية فقط، و لكن 
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المعرفة يتم بناؤها من خالل التفاوض االجتماعي مع اآلخرين في بيئة تعلم 
 تعاونية.

 Conceptualتشير األدبيات و الدراسات السابقة في النمذجة المفاهيمة  ▪

Modeling  كعملية مستهدفة في مجال تدريس العلوم إلى أن هناك وجهتي
؛ تعتمد في جوهرها التغيير المفاهيمي الجذري أو األولينظر في هذا المجال: 

و وجهة النظر هذه هي  ، Conceptual changeما يعرف بالتبادل المفاهيمي 
مية، و التي تؤدي في مجال بنية الثورات العل Tomas Khunصدى ألعمال 

إلى التغيير الجذري في الطرق العلمية للبحث و تكوين مفاهيم علمية جديدة. 
فعملية التغيير المفاهيمي هي عملية إحالل للتصورات العلمية، وتكوين تعلم ذي 

 Conceptualمعنى من خالل عمليات إعادة التنظيم المفاهيمي 

Reorganization  أو إعادة البناءRestructuring  ،عبد السالم مصطفى(
أن التعبير المفاهيمي  Cuit (2005)(. و في هذا اإلطار يرى 162، 20001

إصالح يبدأ بتعرف الطالب على المفاهيم الخطأ و إعادة تصنيفها و تنظيمها و 
إعاد هيكلتها في مفاهيم جديدة. أما وجهة النظر الثانية: تقوم على فكرة المفهوم 

لب، و الذي ال يعني بالضرورة إحالل مفاهيم صحيحة التطوري المعرفي للطا
 محل مفاهيم خاطئة، ولكن هي عملية تمثيل عقلي للمعلومات و تكيف للمعرفة.

 :المفاهيمية مفهوم التعلم بالنمذجة
النمذجة المفاهيمية هي نموذج تعلم يتم في سياق بنائي اجتماعي صمم لتحفيز 

أحد سمات العلماء في التقصي و البحث العلمي،  الممارسات العلمية األصيلة، ذلك ألنها
حيث يصمم العلماء النماذج العلمية الخاصة بهم خالل عمليات اكتشاف و إنشاء المعرفة 

( Hestenes, 2010) و يشتمل النموذج على ثالث مراحل رئيسة هي" االستكشاف .
Exploration تقديم المفهوم ،Concept Introduction م ، و تطبيق المفهو

“Concept Application النماذج المفاهيمية للطالب قد تكون في شكل تخطيطي .
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graph معادلة رياضية ،algebraic equation نموذج فيزيائي ،physical 

prototype أو توضيح لفظي ،verbal explanation و يستطيع الطالب الوصول .
رها قد تؤدي إلى تنمية السببية لذلك من خالل تطبيق مراحل النمذجة المفاهيمية التي بدو 

و الجدال العلمي، و يعزز ذلك أن يكون التعلم في سياق بنائي اجتماعي مع أقرانهم. و 
 Conceptionتطبيق هذا النموذج في سياقات علمية أخرى يسمى النشر المعرفي 

deployment و يمكنهم من التنبؤ باألحداث في سياقات و سيناريوهات علمية ،
 ,Hestenes)و يكتسب الطالب سلوك العلماء في مرونة التنقل و النمذجة متشابهة. 

2010); (Malone, et al., 2010).  
في إطار الدراسة الحالية فإن بعض مهارات الجدال العلمي بالحجج العلمية 
يمكن أن تنمى من خالل النمذجة المفاهيمية كنموذج للتعليم/ التعلم في تدريس وحدة 

تشير األدبيات إلى أن تعلم استراتيجيات التفكير عموًما، و الجدال العلمي  "الوراثة". حيث
يمكن أن تنمى من خالل ما يعرف بنمذجة الخبرة، و التي تعني تنظيم المعلومات و 
المفاهيم بما يساعد في نمو قدرة الطالب على التفكير و مناقشة األفكار العلمية و الجدال 

العالقة بين المفاهيم و نمذجتها عقلًيا، و هذا يتفق ما أكد فيها و نقدها من خالل إدراك 
 (.276، 2005عليه )أحمد النجدي و آخرون، 

 خطوات النمذجة المفاهيمية:
تتضمن عملية النمذجة المفاهيمية الخطوات التالية وفًقا لما تم االتفاق عليه  

على ما  (Raimod, 2005)، (Sharma, 2005)باألدبيات و الدراسات السابقة و منها 
 :يلي

: تقديم النموذج  أوًلا
يقوم المعلم بتقديم عرض تمهيدي للمادة العلمية، و يقدم للطالب مواد ممهدة   

مختصرة في بداية الموقف التعليمي عن بنية الموضوع أو الخبرات التي يراد معالجتها 
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م في تقديم بهدف تسهيل عمليات تعلم المفاهيم و تمثيلها، و ينبغي أن يراعي المعل
 النموذج ما يلي:

تكوين خريطة للمحتوى المعرفي لإلجابة عن التساؤالت التي يطرحها الطالب و  ▪
 التي تتكامل أجزائها لتغطي موضوع التعلم.

 تحديد األهداف التي يسعى لتحقيقها من دراسة الموضوع. ▪
 طرح تساؤالت كيفية تحقيق األهداف أو دراسة عناصر الموضوع. ▪
ا مألوفة لدى المتعلم و تشتمل على توضيحات و تشابهات استخدام قضاي ▪

 مناسبة.

 ثانياا: تمثيل النموذج
توضيح المالمح الرئيسة للمفاهيم المكونة لبنية الموضوع بعناية، تزويد الطالب 
بأمثلة على ذلك لربط المادة التعليمية الجديدة في البناء المعرفي الموجود لدى الطالب 

قد يستخدم الطالب مجسمات أو أشياء مصغرة، صوًرا و رسوًما للنموذج المفاهيمي ف
تخطيطية، خرائط ذهنية، و أشكال تخطيطية لتوصيف أبعاد و عناصر النموذج و شرح 

 العالقات بين مكونات النموذج لتسهيل فهم المحتوى المعرفي للنموذج.
 ثالثاا: تطبيق النموذج

خالل مساعدته في استخدام تهدف إلى تدعيم التنظيم المعرفي للطالب من  
التمثيل للنموذج، و اإلجابة عن التساؤالت المطروحة عليه و ذلك باستخدام صور أو 
رسومات أو مخطط مفاهيمي و عدة تخطيطيات بيانية أو مفاهيمية أو ذهنية بصرية، 
مراعًيا البنية المفاهيمية للموضوع الدراسي. قد يصعب الفصل بين المرحلتين الثانية و 

ثالثة، لذا فقد يتم دمجهما من أجل توضيح موضوع النموذج أو تفسير الظواهر أو ال
 عالقات مرتبطة بالنموذج كتطبيقات.
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 رابعاا: تقييم النموذج
 يتم تقييم النموذج وفًقا لما يلي:

 التأكد من فهم الطالب للمفاهيم المكونة للموضوع و بنيتها المعرفية العلمية. ▪
الخصائص المفاهيمية لألبنية التي يراد تعلمها و إدماجها التأكد من درجة توافر  ▪

 لدى المتعلمين.
التأكد من شمولية المعرفة و استيعاب الطالب المفاهيمي آللية الربط و نمذجة  ▪

 الموضوع بمفاهيمه.
التحقق من التفاعل المستمر من الطالب مع معلمهم، و تعبيرهم عن أداءتهم  ▪

 ض النموذج المفاهيمي الخاص بالموضوع.للنمذجة و تمثيل المفاهيم و عر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

أن ممارسة النمذجة المفاهيمية لدى   Andria, et al. (2018)و قد أوضح 
طالب المرحلة الثانوية لها دور كبير في تنمية قدرتهم على استخدام مهارات حل 

دام تمثيالت المشكالت بمسلك العلماء، و مهارات ماوراء المعرفة التي تساعدهم في استخ

( النمذجة المفاهيمية كنموذج لالكتشاف العلمي بمراحله 1شكل )
 (Malone; et al, 2010)المختلفة
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رياضية أو فيزيائية، كما تحسن إدراكهم المفاهيمي للمحتوى العلمي،  -عدة سواء مفاهيمية
و تنمي مهارات السببية العلمية في التعامل مع المعطيات و المشكالت العلمية في كل 

 Malone, Schuchardtمن علوم البيولوجي و الفيزياء و الكيمياء. كما أوضح كل من 

and Sabree (2013)  أن طالب البيولوجي الذين تعلموا باستخدام النمذجة المفاهيمية
في موضوع/ وحدة االنتخاب الطبيعي اكتسبوا قاعدة مفاهيم علمية قياًسا بمن درسوا 

 Maloneبالطرق التقليدية في المجموعة الضابطة، و هذا يتفق أيًضا مع ما توصل إليه 

الفيزياء من خالل النمذجة المفاهيمية حيث كان  عن نتائج الطالب الذين درسوا (2008)
أداءهم أفضل و هم يتشاركوا التمثيالت العقلية و المفاهيمية مع بعضهم كمجموعات تعلم 
في حل المسائل الفيزيائية، في حين أن طالب المجموعة الضابطة توصل كل منهم 

 بشكل فردي إلى تمثيل رياضي واحد للمسألة الفيزيائية.
 Scientific Argument and Reasoningلجدال العلمي و السببية ثانياا: ا

هو أحد الممارسات العلمية  Scientific Argumentationالجدال العلمي 
المهمة التي يجب أن تؤدي دوًرا بارًزا في تحقيق أهداف تدريس العلوم و التربية، و الذي 

أداة تطويرها و تحديثها، و  يستخدم في تدريس العلوم بوصفه فرًعا من فروع المعرفة و
بناء التفسيرات و النظريات. و يستخدمه العلماء في البحث و الوصول إلى النتائج، و 
تبرير و قبول إدعائتهم العلمية أو دحضه.الجدال العلمي هدف أساسي من أهداف 

يتيح للمتعلمين ممارسة الطرق التي يستخدمها العلماء،  ؛ حيثفي فصول العلوم التدريس
تنمية الثقافة العلمية و مهارات االتصال و الوعي المعرفي و ما وراء المعرفي، و تنمية  و

 .(Grooms, et al., 2015) المفاهيم العلمية و غيرها من المتغيرات التربوية المرغوبة
و قد أكدت أحدث االصدارات من وثائق المشروعات االصالحية للتربية العلمية 

ارسة مهارات الجدال العلمي كونه عنصًرا أساسًيا في تدريس أهمية ممارسة و تنمية مم
، و إطار تعليم العلوم CCSSالعلوم و التربية العلمية، مثل المعايير األساسية المشتركة 

، كما عدت معايير العلوم للجيل K-12من رياض األطفال حتى الصف الثالث الثانوي 
مارسات األساسية الثمان التي تقع في أن ممارسة الجدال العلمي إحدى الم NGSSالقادم 
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قلب تعليم العلوم و تعلمه. كما اشتملت هذه الممارسات أيًضا على االستقصاء و التفكير 
أن مهارات الجدال العلمي تتطلب قاعدة معرفية  NGSSبمراحله المختلفة. كما أوضحت 

، و استخدام و مفاهيمية لدى الطالب تمكنه في ضوءها من مناقشة األفكار و نمذجتها
نماذج تدريس العلوم التي تدمج المتعلمين في الممارسات العلمية القائمة على المفاهيم و 
تفسير البيانات و تقييمها و استقصائها و تصميم النماذج الخاصة بهم وفًقا لفهمهم 

(Andria, 2014). 
كما أوضحت عديد من الدراسات أن الجدال العلمي يرتبط بشكل كبير بمهارات 
التفكير العليا و منها: التفكير الناقد و التحليلي و التركيبي و التنسيقي و االبداعي. 
فجوهر الجدال العلمي يشتمل على االستدالل و التفكير و بناء النماذج العلمية و 
المفاهيمية. كما توجد عالقة قوية بين أهداف تدريس العلوم من جهة و بين التكامل مع 

 ;Andrew, 2015)ج الحجج العلمية في تعليم و تعلم العلوم نمذجة المفاهيم و دم

Smith, 2015) . 
هذا و تؤكد عديد من الدراسات على أهمية استخدام الجدال العلمي و توليد 
الحجج و تقييمها حول قضية ما بوصفها إحدى طرق تنمية مهارات التفكير، و في 

قة القوية بين مفهوم الجدال على العال Lawsen, et al (2014)تدريس العلوم يؤكد 
العلمي و التمثيل العلمي المفاهيمي و نمذجتها، وادخال المتعلمين في بيئات التعلم ذي 
المعنى من خالل ممارسة أنماط التفكير المختلفة و بين أهداف تدريس العلوم من ناحية 

لتوصل إلى أخرى، مما يسوغ تكاملهما في تعليم العلوم و تعلمه. و السببية هي عملية ا
 evidence- basedالمعارف العلمية من خالل المسببات القائمة على األدلة 

reasoning و تسخدم من قبل العلماء لتفسير الظواهر العلمية و مناقشة الفروض ،
العلمية من خالل عمليتي تفكير أساسيتين هما االستنباط و االستقراء، كما تستخدم من 

 العلمي الفلسفي للنظريات العلمية.قبل العلماء في وضع اإلطار 
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كما أكدت عديد من الدراسات على أن عملية الجدال العلمي من خالل تحري  
السببية في فحص األحداث أو الظواهر العلمية تتنمى من خالل عملية االستقصاء، و 
الربط المفاهيمي الذي يجعل للطالب قدرة على إدراك العالقات، و من ثم يتكون لديهم 

 ,NGSS)نطق و القدرة على إعطاء الحجج العلمية، و ربط الظواهر ببعضها الم

2013)& (Tfeily, et al, 2007) (Colletta, 2005). 
و السببية العلمية هي جوهر عملية توليد المعارف العلمية، حيث يتم الربط بين 

الوصول إلى األسباب العلمية و تحليلها و الربط بينها و بين النظريات العلمية من أجل 
المعارف خالل عمليتي االستنباط و االستنتاج، علًما أن هذا يرتبط بشكل وثيق بالقدرة 
على الجدال العلمي. و هذا هو سلوك العلماء في اختبار الفروض العلمية بشكل 
موضوعي و تجميع األدلة العلمية. و السببية العلمية في تعليم العلوم ترتبط بشكل كبير 

ة العلمية التقريرية و اإلجرائية، مما ينعكس على عمليات التفكير المرتبطة بأشكال المعرف
 .(Thorton, 2005)بهذه العمليات المعرفية بشكل ناقد و تحليلي

يشتمل الجدال العلمي على مهارات السببية أواًل و التي تتمثل مهاراتها في 
 /Interpretationالتفسير  – Inductionاالستقراء – Deductionاالستنتاج )

Explanation- ضبط المتغيراتVariables Adjustment-  تعميم القاعدة و
اتخاذ القرار القائم على األدلة  -Generalizing the rules and theoriesالنظريات

ثم ترتقي لمهارات الجدال العلمي  (.Scientific- based decision makingالعلمية
، النقد supporting، التدعيم Proposingاح االقتر األعلى و التي تشتمل على )

critiquing و االنتقاء ،refining)(Grooms, 2015); (Daempfle, 2002) 

(Sadler, et al., 2005). 
يتمحور تعليم و تعلم البيولوجي حول فهم المفاهيم العلمية و القدرة على ادراك 

لمعارف التقريرية إلى االجرائية، المسببات العلمية بين هذه المفاهيم و التحول من مستوى ا
 ;Daempfle, 2002);)(Andria, et al., 2014)و قد أوضحت دراسات سابقة مثل    

(Sadler& Zeidler, 2005);    أن استخدام الجدال العلمي له دور كبير في تنمية



التفكير التنسيقي لدى فاعلية وحدة معدلة وفق النمذجة المفاهيمية في تنمية مهارات الجدال العلمي في تعلم البيولوجي و 
 طالب المرحلة الثانوية

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (76                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

 القدرة على إيجاد العالقات السببية بين المعارف العلمية، و ينمي لدى القائمين عليها
 القدرة على طرح األدلة و التفسيرات البديلة.

و بالرغم من أهمية السببية العلمية و الجدال العلمي ليسلك الطالب سلوك 
العلماء في الجدال العلمي إال أن الدراسات محدودة في هذا المتغير داخل مصر بحد علم 

راسات أجنبية الباحثة و اطالعها المستمر في مجال تعليم/ تعلم العلوم. كما أكدت د
دراسة  أخرى على ندرة الدراسات التي تتناول هذا المتغير في تعليم و تعلم البيولوجي مثل

Schen (2007) ؛ حيث أكدت هذه الدراسة أن هذه المهارة العلمية هي أحد مسالك
العلماء في إطار علمي لتفسير القضايا العلمية االجتماعية، و ال تتوفر بالشكل الالزم في 

و تعلم العلوم بفروعه مما يتطلب إعداد مناهج وفق الفكر المفاهيمي الفلسفي القائم  تعليم 
 على نمذجة المفاهيم الطالق الحجج العلمية لتفسير ظواهر العلم المختلفة. 

 Coordinated Thinkingثالثاا: التفكير التنسيقي 
ا ا وتطبيقيً ا نظريً من المفاهيم التى تلقى اهتمامً  أصبح مفهوم الوعى بالمعرفة

و الباحثين النفسيين، وكذلك التربويين والمعنيين بتحسين مهارات التفكير  ا من ِقبلمتزايدً 
ُتعرف  التي ترتبط بشكل وثيق بمهارات التفكير التنسيقي بشقيه التحليلي و التركيبي. و

لوقائع، الدقيق ل بأنها المقدرة العقلية التى تمكن الفرد من الفحص "القدرة على التحليل"
 والحلول، واألشياء، والمواقف، وتفتيتها إلى أجزائها، أو تقسيمها إلى مكوناتها واألفكار،

محل االهتمام، وتجزئته إلى  إلى فهم أجزاء الموقف كما أشرنا وهو ما يؤدى ،الفرعية
كالتصنيف، ( مكوناته األصغر، كما يسمح بإجراء عمليات أخرى على هذه األجزاء

 .(Stand fast logic Ltd, 2001)، إلخ....نظيم والترتيب، والت
، التحليليكمقابل لنمطين من أنماط التفكير، وهما التفكير  التنسيقييقف التفكير 

 .والتفكير التركيبى
فإذا كانت عملية التحليل تمكننا من تجزئة ماهو مركب إلى ما هو جزئى، وما 

 "التركيب بين األجزاء"، و"دة البناءإعا"ن كاًل من قدرتى إبسيط، ف هو معقد إلى مـا هـو
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  .األجزاء المشتتة لتشكل مركبات أكثر تعقيدا تؤديان إلى العكس، حيث تجمع بـين
رغم أنهما يقفان كمقابل للتفكير التحليلى إاّل  "إعادة البناء والتركيب"والمفهومان األخيران 

ركيب هو أن المفهوم األول هناك فروًقا واضحة بينهما، فما يميز إعادة البناء عن الت أن
يعنى االقتصار على مجرد إعادة أجزاء الموقف إلى صورته األولى، بينما  )إعـادة البنـاء(

إذ يتضمن التركيب أكثر مـن  جديد،تركيبه بشكل  يعنى إعـادة  )التركيب( المفهوم الثانى
جزاء، فهو عملية وإعادتها إلى حالتها األولى بعد أن قمنا بتفتيتها إلى أ وضـع األشـياء

 .مختلف عما قمنا بتحليله تؤدى فى نهايتها إلى تقديم شىء
نماط المتكررة أو الموضوع الشائع عبر األوالتفكير التركيبي يحاول اكتشاف 

عندما فهتمام على نحو أعمق مما نجده في التفكير التحليلي االالنسق أو الموقف محل 
يبي يجعله يتغاضى عن التفاصيل، في محاولة ، فإن التفكير التركعلى قراريحكم الفرد 

التفكير التحليلي يساعده على فحص  في حين أنلتكوين تصور كلي متكامل عن القضية 
، فعند ممارسة التفكير التركيبي نعنى أكثر باكتشاف المتشابه كل جوانب الظاهرة ودراسة 

بينما عند ممارسة  ،الظاهرة أو الموقفبينها للوصول إلى النمط السائد الذي يقف خلف 
األشياء، و تتشكل صورة أكبر وفًقا للدمج  فات بينالختاالالتفكير التحليلي نهتم بتحديد 

 (.10-9، 2007بينهم تتضح في نسق التفكير التنسيقي )عامر، 
التحليلى  التفكير و يتضح مفهوم التركيب التنسيقي في توضيح الفرق بين

 Bartellet أن نهاية نسق للدمج بينهما، حيث، و أنه هو في الوالتفكير التركيبى

 :قد لخص الفروق بين المفهومين فى عدة جوانب أساسية تشمل اآلتى (2002)
ا إلى تحديد ًً ُيمكننا من تفتيت األشياء إلى مكوناتها، سعيالتحليلى إن التفكير  ▪

ومعرفة أجزاء الموقف أو الموضوع أو الشيء محل  طبيعة هذه المكونـات،
 ُيمكننا مـنالتركيبى االهتمام، بينما التفكير 
 .ا فى توافق وتكاملًً فهم كيف تعمل أجزاء الموقف أو الموضوع مع

األنماط المتكررة أو الموضوع الشائع عبر  يحاول اكتشافالتركيبى إن التفكير  ▪
التحليلى محل االهتمام على نحو أعمق مما نجده فى التفكير  النسق أو الموقـف
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فإن التفكير التحليلى يساعده  ،رأيين في قضية علميةعندما يحكم الفرد بين (
التفكير التركيبى  أمـا الظاهرة،على فحص ودراسة كل رأى أو قول صدر عن 

 يتغاضى عن التفاصيل، فى محاوله لتكوين تصور كلـى متكامـل عـن فيجعله

 ).الظاهرة موضوع الدراسة
عندما نمارس التفكير التحليلى نهتم بتحديد االختالفات بين األشياء بينما عنـد  ▪

التركيبى نعنى أكثر باكتشاف المتشابه بينها للوصول إلى النمط  ممارسـة التفكيـر
فحتى نمايز بين أنواع النباتات يجب أن  (الظاهر  التنـوعالسائد الذى يقف خلـف 

 نحلل كل نوع لنعرف ما يجعلـه مختلًفـا عـن
ا لها يجب أن نبحث عن ًً ، ولكن كى نضع تصنيًفا فئوي )تحليل(النوع اآلخر 

حتى نحدد هوية هذه الفئة، أى نفكر على نحو يركب بين  المشترك بين كل فئـة
 ).تركيب(ما هو مجزء 

ألن التحليلى أمر أصعب من ممارسة التفكير التركيبى مارسة التفكير إن م ▪
األجزاء تكون فى حالة دينامية مما يجعل من الصعب  التفاعالت القائمة بـين

 أحياًنا اكتشاف الجوانب المـشتركة بينهـا
فمن السهل أن يفكك الطفل المنزل الذى بناه من المكعبات، ولكن من الصعب  

 .(من الممكن أن يكونه بنفس هذه المكعبات آخر جديد لأن يحدد أى شـك
يعتمد كل من التفكير التحليلى والتفكير التركيبى أحدهما على اآلخر ويمثالن  ▪

 .التفكير التنسيقيمما ينتج عنهما  عمليتين متكاملتين



  د/ أماني محمد عبد الحميد أبوزيد

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (79                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

 مهارات التفكير التنسيقي:
(،  2018كي، تم تناولها و تحديدها في أدبيات و دراسات عدة، نذكر منها )ز 

(Maxwell, et al., 2016) 
أي القدرة على تحديد السمات العامة لعدة أشياء أو  تحديد السمات أو الصفات: -1

 القدرة على استنباط الوصف الجامع للصفة.
أي القدرة على تحديد الصفات التي تميز األشياء عن غيرها و  تحديد الخواص: -2

 نواع األخرى.تحديد السمات الشائعة المميزة لنوع عن األ
تعد المالحظة عملية مهمة و أساسية  إجراء المالحظة و رؤية العالقات: -3

للحصول على المعلومات بتوجيه الذهن نحو ظاهرة من الظواهر عن طريق 
استخدام واحدة أو أكثر من الحواس الخمس للحصول على المعلومات حول 

و االدارك و تتطلب دقة الظاهرة. و هي عملية عقلية تشمل المشاهدة و المراقبة 
المالحظة على نظرة متفحصة تستدعي عمليتي التركيز و االنتباه، و ال يكون 
الفرد مفكًرا جيًدا إال اذا كان مالحًظا عميق التفكير في المالحظة فيستطيع 

 التعرف على ما هو مهم و ما هو أقل أهمية.
وجه التشابه و أوجه أي القدرة على تحديد أ التفريق بين المتشابه و المختلف: -4

االختالف بين بعض الموضوعات أو األفكار أو األحداث، أو تحديد األشياء 
المتشابهة و األشياء المختلفة ضمن مجال محدد، كذلك القدرة على استخراج 

 المختلف بين مجموعات متشابهة.
تعد المقارنة مهارة عقلية أساسية لتنظيم المعلومات و  المقارنة و المقابلة: -5

طوير المعرفة عن طريق التعرف على أوجه الشبه و االختالف بين شيئين أو ت
أكثر و فحص العالقات بينهما و البحث عن نقاط االتفاق و االختالف، و 

 اكتشاف الفروق و النواقص.
أي القدرة على تقسيم األشياء أو العناصر المتشابهة في  التجميع/ التبويب: -6

 أساسية تم بناؤها مسبًقا. مجموعة بناء على سمات أو خصائص
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مهارة أساسية للتفكير لبناء اإلطار المرجعي المعرفي للفرد، حيث  التصنيف: -7
يساعد على التكيف مع العالم المعقد، فقدرة الفرد على تصنيف األشياء تحدد 
مدى استجابته لها، و يساعد التصنيف على وضع األشياء و الظواهر و 

 ام أو أساس أو معيار معين.األحداث في مجموعات وفًقا لنظ
أي القدرة على تحديد و تقدير نظم أو أسس معينة يمكن  بناء المعيار: -8

استخدامها في تصنيف أو ترتيب أو تقييم مجموعة من العناصر أو األشياء أو 
 الظواهر أو األحداث.

مهارة لجمع المعلومات و  الترتيب و وضع األولويات و عمل المتسلسالت: -9
كانت المعلومة المجمعة غير منظمة كان استعمالها صعًبا،  تنظيمها فإذا

فالترتيب هو وضع المفاهيم أو األشياء أو األحداث أو الظواهر أو الخبرات و 
السلوكيات التي ترتبط فيما بينها بصورة أو بأخرى في سياق متتابع متسلسل وفًقا 

 لمعيار معين.
ت التفكير التنسيقي؛ حيث يمثل من أهم مهارا رؤية العالقات و إيجاد األنماط: -10

رؤية العالقات االرتباطية بين شيئين بصورة متتابعة أو مضطردة دون أن يكون 
أحدا منهم سبًبا لآلخر مثل: العالقة بين المد و الجزر، الليل و النهار، البرق و 
الرعد....الخ، و تحليل العالقة بين الشئ الكلي و التفاصيل الصغيرة التي تشكل 

منه، و إيجاد األنماط من مهارات التفكير التي تتطلب قدرة على محاكاة  أجزاء
المعلومات التي تحتويها المشكلة من أجل اكتشاف العالقات التي تربط بينها 
باالستناد إلى المعرفة، و هي مهارة يمكن أن تتطور بالتدريب و التوجيه، كما أن 

 تساعد على التفكير التنسيقي. التأمل أحد مكوناتها و هي من أهم العوامل التي
يتتضح التنبؤ في القدرة على توقع أحداث معينة  التوقع: -التنبؤ -التخمين  -11

تأسيًسا على معلومات سابقة سواء أكانت ناتجة عن المالحظات أو االستنتاجات 
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السابقة، و استخدامها في تحديد و توقع أحداث مشابهة حيث عملية التنبؤ، أما 
 ية للظاهرة.التوقع فهو اجتهاد يقوم به الفرد عندما ال تتوافر لديه المعلومات الكاف

و هو القدرة على وصف الصلة بين حدثين يكون  تحديد السبب و النتيجة:  -12
األول سبًبا في حدوث الثاني، التنبؤ بالنتائج عند حدوث المسببات و العالقة 
السببية تعني حدوث شئ ما يتوقف على حدوث شئ آخر، أو ضروري لحدوث 

 نتيجة.
العالقات بين بنود مألوفة أو أحداث  و يعني القدرة على تحديد إجراء القياس:  -13

مألوفة، و بنود و أحداث مشابهة في مواقف جديدة، بغرض حل مشكلة أو إيجاد 
حل مبتكر قياًسا على أشياء موجودة بالفعل، فالقياس هو إلحاق الفرع باألصل، 
و هو حالة من االستدالل المنطقي المبني على األشياء المتشابهة في بعض 

 وانب العلمية.النواحي و الج
اكتشاف األنماط المتكررة أو الموضوع الشائع عبر النسق  التخليق: -التركيب  -14

، مما يولد تراكيب علمية جديدة وفًقا محل االهتمام على نحو أعمق أو الموقـف
 إلدراك العالقات.

و هي قدرة الفرد على تخطي الحدود بين العالقات و  السعة التأملية:  -15
رة األشمل و األعمق لهذه العالقات و إدراك المغزى الكوني التراكيب، إلى الصو 

 و العلمي لها.

 خطوات البحث وإجراءته:
: لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه تم اتباع اإلجراءات التالية:  أوًلا

لإلجابة عن السؤال الفرعي األول والذي ينص على: ما مهارات الجدال العلمي التي  -1
 ابها لطالب المرحلة الثانوية لتوظيفها في تعلم البيولوجي؟ يمكن اكس

دراسة األدبيات والدراسات السابقة والبحوث المرتبطة المتعلقة بمجال الدراسة الحالية، تم: 
واالستفادة منها في إعداد الدراسة النظرية والتجريبية، وتحديد مهارات الجدال العلمي و 
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تم تحديدها و توضحيها سابًقا في اإلطار النظري للدراسة السببية، وآلية اكسابها و التي 
مع كيفية إدماجها كأهداف يتوقع تحقيقها في الوحدة المعاد صياغتها "وحدة الوراثة" بما 

 يتناسب مع طبيعة طالب المرحلة الثانوية.
لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني والذي ينص على: ما مهارات التفكير التنسيقي  -2

 يمكن اكسابها لطالب المرحلة الثانوية لتوظيفها في تعليم البيولوجي؟التي 
دراسة األدبيات والدراسات السابقة والبحوث المرتبطة المتعلقة بمهارات التفكير تم: 

التنسيقي و تصنيفها، واالستفادة من هذا التصنيف و البحوث السابقة في إعداد الدراسة 
ت التفكير التنسيقي التي يمكن اكسابها لطالب المرحلة النظرية والتجريبية، وتحديد مهارا

الثانوية وفًقا لقدراتهم و طبيعة منهجهم الحالي، و تم تحديد ذلك مسبًقا في اإلطار 
 النظري للدراسة.

ما الشكل العلمي لوحدة :  لإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث والذي ينص على -3
 ذجة المفاهيمية"؟معاد صياغتها في ضوء مراحل نموذج "النم

دراسة األدبيات والدراسات السابقة والبحوث المرتبطة المتعلقة بمجال الدراسة الحالية، تم:  
 واالستفادة منها في إعداد الدراسة النظرية والتجريبية كما يلي:

مراجعة منهج البيولوجي للصف األول الثانوي الختيار الوحدة التي يمكن إعادة  .أ
 لنمذجة المفاهيمية" في تعليم/ تعلم البيولوجي.بنائها وفق نموذج "ا

اختيار وحدة "الوراثة" لمناسبتها نظًرا لوجود بعض الخلط في مفاهيمها لدى  .ب
الطالب وفق استطالع الباحثة للمعلومات حول الوحدات األكثر صعوبة، والتي 

 تحتاج لمجهود أكبر من معلمي البيولوجي بالصف األول الثانوي.
 وحدة بموضوعاتها وأنشطتها وفق نموذج "النمذجة المفاهيمية".إعادة صياغة ال .ج
إعداد الوحدة في صورتها المعاد صياغتها، و عرضها على المتخصصين في  .د

 المجال للتأكد من صحتها العلمية، ومناسبتها للتطبيق.
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بعد إجراء التعديالت من قبل المتخصصين  2وضع الوحدة في صورتها النهائية .ه
اشتملت على دليل معلم و كتيب طالب و أوراق نشاط، كما في المجال والتي 

"مقدمة عن نموذج "النمذجة المفاهيمية" و أهميته، أهداف  دليل المعلمتضمن 
كل درس و خطة السير فيه وفًقا لمراحل النموذج، الجدول الزمني لتنفيذه، 

ة و األساليب و الطرق التدريسية المستخدمة  وفقا لنموذج النمذجة المفاهيمي
تقييم النموذج(  -تطبيق النموذج -تمثيل النموذج -مراحله و هي "تقديم النموذح

و تمثلت الطرق و االستراتيجيات الداعمة لمراحل النموذج  في: )المحاضرة 
 -الخرائط الذهنية -التصميم العملي -الخرائط المفاهيمية -التفاعلية و المناقشة

التعلم بالمتشابهات(، و األنشطة  -ليةالعروض العم -المناقشة بالحجج العلمية
التعليمية، وأدوات و أجهزة كل درس، مصادر التعلم، أساليب التقييم، المراجع 
 العلمية، و المواقع التي يمكن االستفادة منها لمزيد من إثراء عملية التعليم، بينما

 و  أنشتطته و محتواه  و درس كل أهداف مقدمة،" على الطالب كتيب تضمن
 أخرى  تعلم  مصادر ،"النمذجة المفاهيمية" نموذج مراحل وفًقا معدة  العمل، أوراق

 ".إثرائية قضايا و

لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني والذي ينص على: ما فاعلية الوحدة المعاد  -4
 صياغتها في تنمية مهارات الجدال العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي؟ 

وهي "اختبار مهارات الجدال العلمي" ، وعرضه على  :تم إعداد أداة البحث األولى
الخبراء والمحكمين للتأكد من سالمته اللغوية والعلمية، ومناسبته لطبيعة و أهداف الدراسة 

 و ذلك من خالل:
 الـتأكد من صدقه وثباته. .أ

 .3وضعه في صورته النهائية .ب
 لمختارة للتجريب.تطبيق أداة التقييم قبلًيا على المجموعة الضابطة و التجريبية ا .ج

 
 (: كتاب الطالب، دليل المعلم3، 2ملحقي ) 2
 (: اختبار الجدال العلمي3ملحق ) 3
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 تدريس الوحدة المعدلة لطالب المجموعة التجريبية. .د
تطبيق أداة التقييم بعدًيا على المجموعة الضابطة و التجريبية؛ للوقوف على  .ه

 الجدال العلمي مهارات تنمية في النمذجة المفاهيمية وفق المعدلة الوحدة  فاعلية
 طالب المجموعة التجريبية". لدى

 
 المعدلة الوحدة فاعلية ما :على ينص والذي الخامس الفرعي لسؤالا عن لإلجابة -5

مهارات التفكير التنسيقي لدى طالب  تنمية في النمذجة المفاهيمية"" نموذج وفق
  المرحلة الثانوية؟ 

وهي "اختبار التفكير التنسيقي"، وعرضه على الخبراء  تم إعداد أداة البحث الثانية:
اللغوية والعلمية، ومناسبته لطبيعة و أهداف الدراسة، و ذلك  والمحكمين للتأكد من سالمته

 من خالل:
 الـتأكد من صدقه وثباته. .أ

 . 4وضعه في صورته النهائية .ب
 تطبيق أداة التقييم قبلًيا على المجموعة الضابطة و التجريبية المختارة للتجريب. .ج
 تدريس الوحدة المعدلة لطالب المجموعة التجريبية. .د
ييم بعدًيا على المجموعة الضابطة و التجريبية؛ للوقوف على تطبيق أداة التق .ه

 مهارات التفكير التنسيقي تنمية في النمذجة المفاهيمية وفق المعدلة الوحدة  فاعلية
 طالب المجموعة التجريبية. لدى

 -داتا شو  -)كمبيوتر ثانياا اًلمكانات والتقنيات الالزمة لتنفيذ الوحدة المعدلة تتمثل فى:
 Educationalبنك المعرفة  -كتاب الطالب -دليل المعلم  -عمل وتكليفاتأوراق 

 
 ( اختبار التفكير التنسيقي4ملحق ) 4



  د/ أماني محمد عبد الحميد أبوزيد

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (85                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

Discovery - مجموعة من مصادر التعلم الالزمة لتدريس وحدة الوراثة و مجموعة من
 األدوات واألجهزة المستخدمة في األنشطة والتجارب العلمية(.

 
ًًدة:  ا محتًًًوى الوحً ًًا ــدة فـــي ثالثً ــتغرق تدريســـ  6تمثلـــت الوحـ ــوعات، اسـ حصـــص  7ها موضـ

ــية بواقـــع  ــوعات لمزيـــد مـــن التوضـــيح،  45تدريسـ ــل حصـــة لحاجـــة بعـــض الموضـ دقيقـــة لكـ
حصة(  قبل و بعــد تــدريس الوحــدة المعدلــة لتطبيــق أدوات البحــث قــباًل و  2باإلضافة إلى )

ــدًيا، أي بواقـــع  ــية ) كـــل حصـــة  9بعـ ــد تـــم تطبيقهـــا علـــى  45حصـــص تدريسـ دقيقـــة(، و قـ
ى بالمرحلــة الثانويــة بمدرســة الطبــري بــإدارة مصــر الجديــدة، مجموعة من طالب الفرقة األول

 م.2019/ 2018للعام الدراسي التيرم الثاني 

 وتضمنت الوحدة الموضوعات التالية: 
) التعريف بهدف الوحدة، وأهميتها بالنسبة للطالب، التعريف بمفهوم  الحصة األولى:

العليا، وأهميتهم بالنسبة للطالب، النمذجة المفاهيمية، الجدال العلمي، مهارات التفكير 
 تطبيق أداتي التقييم قبلًيا(.

الموضوع األول "الوراثة"؛ واشتمل على )مفهوم الوراثة و الحمض النووي  الحصة الثانية:
طرح خريطة  -علم الجينات و أهميته -بعض القضايا الحياتية المتعلقة بالوراثة -و سماته

 مفاهيمية لمفاهيم الوراثة(.
الموضوع الثاني "الطرز الكروموسومي"؛ و اشتمل على )تركيب الثالثة:  الحصة

تصميم  -الفروق الكرموسومية بين الجنسين -مفهوم الطرز الكروموسومي -الكروموسوم 
 نموذجي للكروموسوم(.

الموضوع الثالث "الكروموسومات و الجينات"؛ و اشتمل على )مفهوم  الحصة الرابعة:
رسم خريطة ذهنية لعالقة  -قانون مندل للوراثة -وموسوميةالنظرية الكر  -الجينات

 الكروموسومات بالوراثة(.
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الموضوع الرابع "تداخل الجينات"؛ و اشتمل على )مفهوم  الحصة الخامسة و السادسة:
نموذج  -تصميم نموذج الخرز الجيني -تأثير تداخل فعل الجينات -تداخل الجينات
 ينات و أنواعها حسب السيادة(.الفروق بين الج -السيادة الجينية

الموضوع الخامس "فصائل الدم في االنسان": و اشتمل على )فصائل  الحصة السابعة:
 -المقارنة بين فصائل الدم األربع -اآللية المعملية لتحديد فصائل الدم  -الدم و أنواعها
 قضايا علمية حول نقل الدم و أمراضه(. -عامل ريسوس

السادس "الجينات المتكاملة و المميتة"؛ و اشتمل على  الموضوع الحصة الثامنة:
قضايا  -مسائل وراثية -تأثير عوامل البيئة على الصفات الجينية -)الصفات الجينية

 جدلية حول الجينات(.
 : تطبيق أداتي التقييم بعدًيا.الحصة التاسعة
 الخطوات التالية: الباحثة اتبعتوأثناء التطبيق 

 .في خطة الدرس للمعلم  وكيفية السيرميتها للطالب الوحدة وأهعرض أهداف  •
تسليم كل طالب "كتيب الطالب" كنسخة مطبوعة للوحدة المعاد إعدادها و  •

 صياغتها.
توجيه المعلم للقيام باألنشطة والتدريبات المرتبطة باألهداف اإلجرائية لكل درس  •

 و أهداف الوحدة.
وحرية الرأى و إجراء حث المعلم على إشاعة جو من التواصل والتفاعل  •

 المناقشات أثناء تطبيق الوحدة.
توجيه الطالب إلى أهمية التفاعل مع معلمهم، للحصول على أفضل نتائج ممكنة  •

 للبحث و أكثرها دقة.
تنوعت أساليب التقييم في كل حصة بحسب السابق عرضه،  رابعاا أساليب التقييم:

تطبيقها تفصيلًيا في دليل المعلم، وقد  وبحسب توزيعها في كتاب الطالب، والمشروح كيفية
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تم اإلشارة إليها مسبًقا في األساليب و االستراتيجيات المستخدمة،  وأدوات التقييم قباًل و 
  بعًدا.

ا إعداد أداتي التقييم:  خامسا
  :على ينصا والذين لإلجابة على السؤالين الرابع و الخامس

 مهارات تنمية في ذجة المفاهيمية"النم" نموذج وفق المعدلة الوحدة  فاعلية ما 
 الثانوية؟ المرحلة طالب لدى الجدال العلمي

 مهارات تنمية في النمذجة المفاهيمية"" نموذج وفق المعدلة الوحدة  فاعلية ما 
 الثانوية؟ المرحلة طالب لدى التفكير التنسيقي

 تم إعداد اختبار الجدال العلمي للطالب وذلك من خالل: .1
يهدف االختبار إلى قياس مهارات الجدال العلمي و ًلختبار: تحديد الهدف من ا ▪

 السببية لدى طالب الصف األول بالمرحلة الثانوية.
تم أخذ جميع مهارات الجدال العلمي المتفق عليها في  تحديد أبعاد اًلختبار: ▪

 – Deductionاالستنتاج )األبحاث واألدبيات السابقة، والتي اشتملت على 
ضبط  -Interpretation/ Explanationالتفسير  – Inductionاالستقراء
تعميم القاعدة و  -Variables Adjustmentالمتغيرات
اتخاذ القرار القائم على  -Generalizing the rules and theoriesالنظريات

ثم ارتقت لمهارات  (.Scientific- based decision makingاألدلة العلمية
، التدعيم Proposingاالقتراح تشتمل على ) الجدال العلمي األعلى و التي

supporting النقد ،critiquing و االنتقاء ،refining مهارات. 10( بواقع 
تم صياغة مفردات االختبار في شكل أسئلة اختبارية  صياغة مفردات اًلختبار: ▪

، وتتضمن إجابة واحدة فقط صحيحة، ويجيب الطالب MCQمتعدد االختيارات 
ولبيان كيفية اإلجابة عن األسئلة تم إعداد صفحة التعليمات التي على األسئلة، 

تضمنت الهدف من االختبار، وكيفية اإلجابة، والمدة الزمنية، كما تم إعداد 
 مفتاح التصحيح.
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: تم تقدير درجات االختبار على النحو التالي: كل مهارة تقدير درجات اًلختبار ▪
عدد لقياس مدى تقدم الطالب فيها؛ تم صياغتها في ثالث أسئلة اختيار من مت

مهارات، ما عدا مهارة "تعميم القاعدة" سؤالين فقط لضبط ثبات  10بواقع 
 درجة إلجمالي االختبار. 29االختبار،  و تم تقييم كل سؤال بدرجة واحدة بواقع 

: تم تطبيق التجريب اًلستطالعي والخصائص السيكومترية ًلختبار الجدال العلمي ▪
( طالب بمدرستين ثانوي 40صورته األولية على عينة مكونة من ) االختبار في

 أخرتين، لحساب الصدق والثبات وكانت النتيجة كالتالي:

 زمن تطبيق اًلختبار: -1
تم حساب زمن تطبيق االختبار لكل فرد من أفراد العينة االستطالعية، و وجد أن 

 ربعون دقيقة.( خمس و أ45متوسط زمن استجابات الطالب على االختبار )
 صدق اًلختبار: -2
الصدق الظاهري: و ذلك باتفاق آراء السادة المحكمين على أن االختبار يقيس ما  -

وضع لقياسه، و لقد تم حساب صدق المحكمين باستخدام المعادلة التي قدمها فؤاد 
 ( و هي:2008أبو حطب )

= CRV 

 تشير إلى نسبة صدق االختبار. CRVحيث: 
Ne .تشير إلى العدد الكلي للمحكمين الذين وافقوا على السؤال : 
N .تشير إلى العدد الكلي للمحكمين : 

%؛ مما يدل على تمتع 95-89و لقد ترواح نسبة الصدق لمفردات االختبار ما بين 
 االختبار بمستوى عال من الصدق الظاهري لمفرداته.

الجدال الختبار مهارات  الداخليحساب صدق االتساق  تم الصدق الداخلي اًلختبار: -
عند  دال، فكان معامل االتساق  Person  باستخدام معادلة معامل بيرسون  العلمي
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و  (؛ أي أن االختبار يتمتع بمعامل صدق واتساق داخلي لعباراته عالي0.01مستوى )
 .يتضح ذلك في الجدول التالي

 العلمياختبار الجدال  د( يوضح اًلتساق الداخلى ألبعا1جدول )
 

 معامل اًلرتباط بالدرجة الكلية  الُبعد 
 **0.86      اًلستنتاج 

 **0.84      اًلستقراء 
 **0.85      التفسير 

 **0.84      المتغيرات  ضبط
 **0.87      تعميم القاعدة و النظريات 

 **0.83      اتخاذ القرار القائم على األدلة العلمية
 **0.81      اًلقتراح 

 **0.82      عيم التد 

 **0.84 النقد 
 **0.84 اًلنتقاء 

 0.01** دال عند 

كل ُبعد من األبعاد الفرعية  معامالت االرتباط بين جميعيتضح من الجدول السابق      
يتمتع االختبار  على أن يدل مما (  0.01و الدرجة الكلية لالختبار دالة عند مستوى ) 

 .بدرجة عالية من الصدق 
 "ألفا كرونباخ" العلمي باستخدام معادلة الجدالتم حساب ثبات اختبار ًلختبار: ثبات ا -3

 cronbach’s alpha  كما يلي:كانت النسبة لالختبار ككل و أبعاده و 
 

 الجدال العلمي( يوضح معامل الثبات ًلختبار 2جدول )
 معامل ألفا كرونباخ البعد

 0.84 اًلستنتاج
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 0.91 اًلستقراء 
 0.87 التفسير

 0.79 المتغيرات ضبط
 0.82 تعميم القاعدة و النظريات
اتخاذ القرار القائم على 

 0.85 األدلة العلمية 

 0.76 اًلقتراح 
 0.81 التدعيم
 0.88 النقد

 0.94 اًلنتقاء
 0.81 اختبار الجدال العلمي ككل

 .ختبارو الذي يؤكد ثبات اًل ينالثبات مرتفع معاملىو يتضح من الجدول السابق أن   
تم حساب معامل التمييز لمفردات االختبار عن طريق "معادلة معامل التمييز:  -4

(، وجد أن معامل تمييز مفردات 2008جونسون" وفق ما ذكر أبو حطب و آخرون )
 (.0.6-0.3االختبار تتراوح بين )

مدى سهولة أو صعوبة  لتحديديفيد معامل الصعوبة  معامل السهولة و الصعوبة: -5
االختبار، وهو عبارة عن النسبة المئوية من الطالب الذين أجابوا عن السؤال إجابة  ئلةأس

  %(.80-%20، و بحسابة تنوع معامل الصعوبة لمفردات االختبار ما بين )صحيحة
بعد المعالجة االحصائية لالختبار أصبح صالًحا للتطبيق : 5الصورة النهائية لالختبار -6

 درجة. 29سؤااًل ، و الدرجة الكلية لالختبار  29تكون من في صورته النهائية*، لي
 ( جدول مواصفات اختبار الجدال العلمي3جدول )

 المهارات  العبارات  رقم عدد العبارات  الدرجة  الوزن النسبي 

 
 ( اختبار الجدال العلمي3ملحق )                   5
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 اًلستنتاج  3-12-18 3 3 10.34

 اًلستقراء  17-21-27 3 3 10.34

 التفسير  1-8-13 3 3 10.34

 ضبط المتغيرات  10-11-22 3 3 10.34

 تعميم القاعدة و النظريات  6-25 2 2 6.89

10.34 
3 

3 9-15-29 
اتخاذ القرار القائم على  

 األدلة العلمية 

 اًلقتراح  2-4-28 3 3 10.34

 التدعيم  14-16-20 3 3 10.34
 النقد  23-24-26 3 3 10.34
 اًلنتقاء  5-7-19 3 3 1034
 مهارات  10المجموع  عبارة 29 29 درجة 29 % 100

 إعداد اختبار التفكير التنسيقي، وذلك من خالل: .2
يهدف االختبار إلى قياس مهارات التفكير التنسيقي تحديد الهدف من اًلختبار:  ▪

 العليا لدى طالب الصف األول بالمرحلة الثانوية.
تم االقتصار على بعض أبعاد مهارات التفكير التنسيقي تحديد أبعاد اًلختبار:  ▪

يها األدبيات و الدراسات السابقة كما تم توضيحها في اإلطار التي أشارت إل
النظري و هي كالتالي: ) فحص المعلومات و تجزئتها و إجراء المقارنة بالتمييز 
بين المتشابهات و االختالفات، التنبؤ و التوقع، المالحظة و رؤية العالقات، 

 بناء المعيار، التركيب، التصنيف، إجراء القياس(.
: تم صياغة مفردات االختبار في جزئي االختبار؛ فردات اًلختبارصياغة م ▪

: هو "جزء التكملة"، وضعت به عبارة واحدة )سؤال( لكل مهارة، الجزء األول
من  الجزء الثانيمقالية. و  أسئلة 9 أي مهارات، 9 لعدد درجات 3 بواقع

هارة، االختبار وضع بنظام "اختيار من متعدد" فتم وضع سؤالين لقياس كل م
سؤال اختيار من متعدد، لكل سؤال درجة واحدة، كما تم توضيح كيفية  18بواقع 
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اإلجابة، والمدة الزمنية، كما تم إعداد مفتاح التصحيح، و وضع االختبار في 
 صورته األولية.

: تم تقدير درجات االختبار في جزئين على النحو التالي:  تقدير درجات اًلختبار ▪
رة تم صياغتها في ثالث أسئلة لقياس مدى تقدم الطالب الجزء األول: كل مها

 27مهارات ، لكل مهارة سؤال مقالي يقييم بثالث درجات باجمالي  9فيه بواقع 
درجة، الجزء الثاني:  سؤالين اختيار من متعدد لكل مهارة، كل سؤال درجة 

 درجة. 45درجة، و الدرجة الكلية لالختبار  18واحدة باجمالي 
: تم ستطالعي والخصائص السيكومترية ًلختبار التفكير التنسيقيالتجريب اًل ▪

( طالب بمدرستين 40تطبيق االختبار في صورته األولية على عينة مكونة من )
 ثانوي أخرتين، لحساب الصدق والثبات وكانت النتيجة كالتالي:

 زمن تطبيق اًلختبار: -1
نة االستطالعية، و وجد أن تم حساب زمن تطبيق االختبار لكل فرد من أفراد العي

 ( ستون دقيقة.60متوسط زمن استجابات الطالب على االختبار )
 صدق اًلختبار: -2
الصدق الظاهري: و ذلك باتفاق آراء السادة المحكمين على أن االختبار يقيس ما  -

وضع لقياسه، و لقد تم حساب صدق المحكمين باستخدام المعادلة التي قدمها فؤاد 
 ( و هي:2008أبو حطب )

= CRV 

 تشير إلى نسبة صدق االختبار. CRVحيث: 
Ne .تشير إلى العدد الكلي للمحكمين الذين وافقوا عالسؤال : 
N .تشير إلى العدد الكلي للمحكمين : 
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%؛ مما يدل على تمتع 94-85و لقد ترواح نسبة الصدق لمفردات االختبار ما بين 
 ق الظاهري لمفرداته.االختبار بمستوى عال من الصد

 التفكير التنسيقيالختبار مهارات  صدق االتساق الداخلي تم الصدق الداخلي اًلختبار: -
عند مستوى  دال، فكان معامل االتساق  Person  باستخدام معادلة معامل بيرسون 

و يتضح  (؛ أي أن االختبار يتمتع بمعامل صدق واتساق داخلي لعباراته عالي0.01)
 .دول التاليذلك في الج

 اختبار التفكير التنسيقي د( يوضح اًلتساق الداخلى ألبعا4جدول )
 

 معامل اًلرتباط بالدرجة الكلية الُبعد
 **0.82       فحص المعلومات و تجزئتها

 ** 0.84       المقارنة بتحديد المتشابهات
 **0.87       المقارنة بتحديد اًلختالفات

 ** 0.83       التنبؤ و التوقع
 **0.84       المالحظة و رؤية العالقات

 ** 0.82       بناء المعيار
 ** 0.84       التركيب
 **0.83       التصنيف

 ** 0.82 إجراء القياس

 0.01** دال عند                                  

ة كل ُبعد من األبعاد الفرعي معامالت االرتباط بين جميعيتضح من الجدول السابق      
يتمتع االختبار  على أن يدل مما (  0.01و الدرجة الكلية لالختبار دالة عند مستوى ) 

 .بدرجة عالية من الصدق 
 "ألفا كرونباخ" باستخدام معادلة التفكير التنسيقيتم حساب ثبات اختبار ثبات اًلختبار:  -

 cronbach’s alpha  كما يلي:كانت النسبة و 
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 التفكير التنسيقيات ًلختبار الثب ى( يوضح معامل5جدول )
 معامل ألفا كرونباخ اًلختبار 

 0.82 فحص المعلومات و تجزئتها
 0.87 المقارنة بتحديد المتشابهات
 0.92 المقارنة بتحديد اًلختالفات

 0.87 التنبؤ و التوقع
 0.85 المالحظة و رؤية العالقات

 0.82 بناء المعيار
 0.810 التركيب
 0.91 التصنيف

 0.78 جراء القياسإ
 83. 0 اختبار التفكير التنسيقي ككل

 .الثبات مرتفع و الذي يؤكد ثبات اًلختبار معاملو يتضح من الجدول السابق أن   
تم حساب معامل التمييز لمفردات االختبار عن طريق "معادلة معامل التمييز:  -4

تمييز مفردات (، وجد أن معامل 2008جونسون" وفق ما ذكر أبو حطب و آخرون )
 (.0.7-0.4االختبار تتراوح بين )

مدى سهولة أو صعوبة  لتحديديفيد معامل الصعوبة  معامل السهولة و الصعوبة: -5
االختبار، وهو عبارة عن النسبة المئوية من الطالب الذين أجابوا عن السؤال إجابة  أسئلة

  %(.75-%25ين )، و بحسابة تنوع معامل الصعوبة لمفردات االختبار ما بصحيحة
بعد المعالجة االحصائية لالختبار أصبح صالًحا للتطبيق : 6الصورة النهائية لالختبار -6

 درجة. 45سؤااًل ، و الدرجة الكلية لالختبار  27في صورته النهائية*، ليتكون من 
 التفكير التنسيقي( جدول مواصفات اختبار 6جدول )

 الجزء األول: التكملة 
 المهارات  العبارات رقم عدد العبارات درجة الكليةال الوزن النسبي

 
 ( اختبار التفكير التنسيقي4ملحق ) 6
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 الجزء األول: التكملة 

0.11 
5 

3 1-12-17 
فحص المعلومات و 

 تجزئتها

0.11 
5 

3 5-10-22 
المقارنة بتحديد 

 المتشابهات

 المقارنة بتحديد اًلختالفات 6-21-25 3 5 0.11

 التنبؤ و التوقع 2-15-23 3 5 0.11

 المالحظة و رؤية العالقات 3-13-19 3 5 0.11

 بناء المعيار 7-14-27 3 5 0.11

 التركيب 4-18-20 3 5 0.11
 التصنيف 8-24-26 3 5 0.11
 إجراء القياس 9-11-16 3 5 0.11
 مهارات 9المجموع  عبارة27 27 درجة  45 % 100

ا: التصميم التجريبي  سادسا
التكوين  أن حيث الثانوي، األول الصف طالب من مجموعةاختيار مجموعة البحث:  -1
لعقلي لنمذجة المفاهيم و تكوين الحجج العلمية في البيولوجي يكون قابل للقياس في هذه ا

المرحلة، و أولى سنوات دراسة البيولوجي، باإلضافة إلى التجربة الجديدة للصف األول 
 تسهم  مما قد ييسر على الطالب، وقد الثانوي هذا العام و تحديات دراسة البيولوجي،

و  الثانوية، المرحلة سنوات باقى في والتعلم التعليم  عمليتي إثراء يف المكتسبة المهارات
( طالب كمجموعة ضابطة ، 35ثمثلت مجموعة البحث في فصلين؛ الفصل األول من )

( طالب كمجموعة تجريبية و كالهما ذكور)نظًرا ألن مدارس 35و الفصل الثاني )
 م.2019/ 2018سي الحكومة منفصلة(، وذلك التيرم الثاني من العام الدرا

و على الرغم من اختيار مجموعتي البحث من نفس المدرسة بنفس النوع و الظروف أال 
 -الجنس -أنه تم حساب لتكافؤ المجموعات بشكل احصائي من خالل متغيرات )الزمن



التفكير التنسيقي لدى فاعلية وحدة معدلة وفق النمذجة المفاهيمية في تنمية مهارات الجدال العلمي في تعلم البيولوجي و 
 طالب المرحلة الثانوية

 2019  (الثالث)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد               (96                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

تاثرهم بمتغيري البحث( ، و تم حساب المتوط الحسابي لكال المجموعتين و فروق التباين 
، مما يعني تكافؤ 29( لدرجة حرية 0.05غير دالة عند ميتوى ) ، و التي كانت

 المجموعتين في متغيرات البحث و تجنب المشتتات األخرى.
 ألداتي التقييم السابق إعدادهما. التطبيق القبلي -2
حصص تدريسية(  9تم تدريس الوحدة المعاد صياغتها وفق ) تنفيذ تجربة البحث: -3

 دقيقة. 45كل حصة 
بعد االنتهاء من تدريس الوحدة المعاد صياغتها،  بيق البعدي ألداتي التقييم:التط -4

 قامت الباحثة بتطبيق أداتي التقييم بعدًيا على مجموعتي البحث.
 

 سابعاا: التحقق من صحة الفروض ومناقشة النتائج
يوجد فروق ذات داللة احصائية بين  نتائج الفرض األول و الذي ينص على: -1

ات طالب المجموعة التجريبية، و المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي متوسط درج
 الختبار الجدال العلمي.

لمجموعتين  Independent T- test للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت"
 مستقلتين و يمكن عرض ما توصلت إليه البحث من نتائج بالجدول التالى :

 الضابطة و التجريبية في اختبار الجدال العلمي ( نتائج طالب المجموعتين7جدول )

أداة 
 التقييم

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
متوسط 
الدرجات 
mean/ 

aver 

االنحراف 
المعياري 
STDV 

ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الدًللة

متوسط 
الدرجات 
mean/ 

aver 

االنحراف 
المعياري 
STDV 

ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الدًللة

اختبار 
 الجدال
 العلمي

14.77 0.64 7.40 

غير 
دالة 
عند 

مستوى 

42.91 1.72 14.58 
دالة عند 
مستوى 
0.05 
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أن هناك فروق دالة احصائًيا بين درجات طالب المجموعة  يتضح من الجدول السابق:
التجريبية و طالب المجموعة الضابطة في اختبار الجدال العلمي لصالح المجموعة 

ك إلى تصميم الوحدة المعدلة وفق النمذجة المفاهيمية التي بدورها التجريبية، و قد يعزي ذل
ساعدت على تكوين رؤى علمية للطالب انعكست على أدائهم في االختبار البعدي و 
إبراز ما هو جديد بالفهم، كما أن األنشطة الداعمة و الفيديوهات و الدمج بين المعلومات 

لمعلومات االثرائية للوحدة، و استراتيجيات و المرفوعة على بنك المعرفة باإلضافة إلى ا
طرق التدريس كان لها أثر في اكساب طالب المجموعة التجريبية مهارات الجدال العلمي، 

 مما يثبت صحة الفرض األول. 
يوجد فروق ذات داللة احصائية بين  نتائج الفرض الثاني و الذي ينص على: -2

و المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية، 
 الختبار التفكير التنسيقي.

لمجموعتين  Independent T- test للتحقق من هذا الفرض تم استخدام  اختبار "ت"
 مستقلتين و يمكن عرض ما توصلت إليه البحث من نتائج بالجدول التالى :

 
 اختبار التفكير التنسيقي ( نتائج طالب المجموعتين الضابطة و التجريبية في8جدول )

0.05 

أداة 
 التقييم

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
متوسط 
الدرجات 
mean/ 

aver 

االنحراف 
المعياري 
STDV 

ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الدًللة

متوسط 
الدرجات 
mean/ 

aver 

االنحراف 
المعياري 
STDV 

ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الدًللة

اختبار 
التفكير 
 التنسيقي

41.68 1.67 24.51 

غير 
دالة عند 
مستوى 
0.05 

99.73 10.24 76.54 
دالة عند 
مستوى 
0.05 
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تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب يتضح من الجدول السابق: 
المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطرق التقليدية التي تم تتبعها من قبل الباحثة و هي 

جريبية للوحدة "بالنمذجة المفاهيمية و دعمها "طريقة التلقين" في مقابل دراسة المجموعة الت
ببعض مهارات الجدال العلمي و التفكير التنسيقي" في كل درس من دروس الوحدة، األمر 
الذي انعكس على نتيجتهم، و هذا يوضح أهمية االنتقال من التعلم التقليدي القائم على 

ما يدعم مهارات التفكير العليا. الحفظ إلى التعلم القائم على الفهم و الجدال و التفكير، م
 و قد أدى هذا إلى اثبات صحة الفرض الثاني للبحث.

يوجد فروق ذات داللة احصائية بين نتائج الفرض الثالث و الذي ينص على:  -3
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي و البعدي الختبار الجدال 

 العلمي.

اســـتخدام اختبــار "ت" للعينــات المرتبطــة و يمكــن عــرض مـــا  للتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم 
 توصلت إليه البحث من نتائج بالجدول التالى :

( األعداد و المتوسطات و اًلنحرافات المعيارية و قيمة " ت " و دًللتها فى  9جدول ) 
 القبلي والبعدى ناختبار الجدال العلمي فى القياسيي

 

 

 

 ت  Df ع م ن القياس  البعد 
مستوى 

 ًللة الد 
مربع 

 (7إيتا)
حجم 
 التأثير 

 اًلستنتاج 
 0.86 1.16 35 قبلى

34 
دالة   7.87

إحصائياا  
 0.01عند 

 كبير 0.69

 2.49 35 بعدى
0.71 

 اًلستقراء
 0.74 1.44 35 قبلى

34 
دالة   7.85

إحصائياا  
 كبير 0.67

 0.61 2.32 35 بعدى
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( أنه إذا كانت قيمة  248، 2000) في صالح أحمد مراد، Kiess  1989قد رأى كيس
 0.06فإنها تكون ضعيفة في المتغير التابع، و إذا كانت تساوي  0.01مربع إيتا تساوي 

 فإنها تكون مرتفعة . 0.15سطة، و إذا كانت تساوي فإنها تكون متو 
يتضح من الجدول السابق أنه يوجد فرق دال احصائًيا بين القياس القبلى و 

( في 0.05البعدى للمجموعة التجريبية فى متوسط أبعاد االختبار عند مستوى داللة )
السابق حيث  االختبار ككل ، بينما اختلفت النسبة في األبعاد كما هو موضح بالجدول

 0.01عند 

 التفسير 
 0.76 0.18 35 قبلى

34 
الة  د 4.17

إحصائياا  
 0.05عند 

 متوسط 0.18

 1.31 35 بعدى
062 

 ضبط المتغيرات 
 0.64 0.57 35 قبلى

34 
دالة   3.20

إحصائياا  
 0.05عند 

 متوسط 0.25

 1.35 35 بعدى
0.72 

 تعميم القاعدة 
 0.69 1.07 35 قبلى

34 
دالة   6.98

إحصائياا  
 0.01عند 

 كبير 0.75

 3.27 35 بعدى
0.71 

اتخاذ القرار القائم على 
 األدلة العلمية 

 0.75 1.74 35 قبلى
34 

دالة   9.10
إحصائياا  

 0.01عند 

 كبير 0.56

 2.21 35 بعدى
0.71 

 اًلقتراح 
 0.81 0.70 35 قبلى

34 
دالة   2.28

إحصائياا  
 50.0عند 

 متوسط 0.14

 1.30 35 بعدى
0.64 

 التدعيم 
 0.83 1.77 35 قبلى

34 
لة  دا 7.98

إحصائياا  
 0.01عند 

 كبير 0.78

 2.64 35 بعدى
0.54 

 النقد 
 0.81 0.73 35 قبلي

34 
دالة   2.15

إحصائياا  
 50.0عند 

 متوسط 0.13

 1.15 35 بعدي
0.74 

 اًلنتقاء 
 0.94 1.29 35 قبلي

34 
دالة   6.24

إحصائياا  
 0.01عند 

 كبير 0.47

 1.84 35 بعدي
0.52 

 الدرجة الكلية 
 34 1.91 12.87 35 قبلى

 

دالة   14.58
إحصائياا  

 0.05عند 

 متوسط 0.18

 42.91 35 بعدى
1.72 
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اتخاذ القرار القائم على األدلة  -تعميم القاعدة  -االستقراء -كانت األبعاد )االستنتاج
ضبط  -، بينما األبعاد )التفسير0.01االنتقاء( دالة عند مستوى  -التدعيم  -العلمية

كما يتضح من الجدول السابق     ،0.05النقد( دالة عند مستوى  -االقتراح -المتغيرات
بين القياس القبلى و البعدى للمجموعة التجريبية فى متوسط  د فرق دال احصائياايوجأنه 

و هى دالة  5058حيث كانت قيمة " ت " =  لصالح القياس البعدىالدرجة الكلية 
 . مما يثبت صحة الفرض الثالث من فروض البحث. 0.05احصائًيا  عند مستوى 

فروق ذات داللة احصائية بين يوجد  نتائج الفرض الرابع و الذي ينص على: -4
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي و البعدي الختبار التفكير 

 التنسيقي.

للتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم اســـتخدام اختبــار "ت" للعينــات المرتبطــة و يمكــن عــرض مـــا 
 توصلت إليه البحث من نتائج بالجدول التالى :

متوسطات و اًلنحرافات المعيارية و قيمة " ت " و دًللتها ( األعداد و ال 10جدول ) 
 القبلي والبعدى نفى اختبار التفكير التنسيقي فى القياسيي

مستوى  ت  Df ع م ن القياس  البعد 
 الدًللة 

مربع 
 إيتا 

حجم 
 التأثير 

فحص المعلومات و  
 تجزئتها

 1.76 16.07 35 قبلى
34 

دالة   26.92
احصائياا  

 0.01عند 

 كبير 0.99

 1.41 28.32 35 بعدى

المقارنة بتحديد 
 المتشابهات 

 2.22 15.94 35 قبلى
34 

دالة   29.12
احصائياا  

 0.01عند 

 كبير 0.95

 1.25 27.37 35 بعدى

المقارنة بتحديد 
 اًلختالفات 

 1.43 24.10 35 قبلى
34 

دالة   21.87
احصائياا  

 0.01عند 

 كبير 0.96

 1.30 31.18 35 بعدى

 التنبؤ و التوقع
 3.24 24.77 35 قبلى

34 
دالة   19.88

احصائياا  
 0.01عند 

 كبير 0.93

 1.56 29.94 35 بعدى
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مستوى  ت  Df ع م ن القياس  البعد 
 الدًللة 

مربع 
 إيتا 

حجم 
 التأثير 

المالحظة و رؤية 
  العالقات

 3.65 25.44 35 قبلى
34 

دالة   20.85
احصائياا  

 0.01عند 

 كبير 0.94

 1.42 29.42 35 بعدى

 بناء المعيار  
 1.50 22.77 35 قبلى

34 
دالة   20.43

احصائياا  
 0.01عند 

 كبير 0.93

 1.76 30.87 35 بعدى

 التركيب 
 2.75 13.21 35 قبلى

34 
دالة   25.90

احصائياا  
 0.01عند 

 كبير 0.98

 1.54 30.68 35 بعدى

  التصنيف
 3.23 19.42 35 قبلى

34 
دالة   20.24

احصائياا  
 0.01عند 

 كبير 0.93

 1.35 29.88 35 بعدى

 إجراء القياس 
 1.40 18.63 35 قبلى

34 
دالة   19.08

احصائياا  
 0.01عند 

 كبير 0.92

 3.02 28.67 35 بعدى

 الدرجة الكلية 
 9.02 46.90 35 قبلى

34 
دالة   76.54

احصائياا  
 0.01عند 

 كبير 0.99

 10.99 99.73 35 بعدى

( أنه إذا كانت  248، 2000) في صالح أحمد مراد، Kiess  1989قد رأى كيس -
فإنها تكون ضعيفة في المتغير التابع، و إذا كانت تساوي  0.01قيمة مربع إيتا تساوي 

 فإنها تكون مرتفعة 0.15فإنها تكون متوسطة، و إذا كانت تساوي  0.06
يتضح من الجدول السابق أنه يوجد فرق ذي داللة احصائية بين القياس القبلى و البعدى 

 (،0.01ية فى متوسط  كل بعد من أبعاد االختبار عند مستوى داللة )للمجموعة التجريب
بين القياس القبلى و البعدى للمجموعة التجريبية فى متوسط  يوجد فرق دال احصائيااكما 

و هى دالة  76.54حيث كانت قيمة " ت " =  لصالح القياس البعدىالدرجة الكلية 
 لفرض الرابع من فروض البحث.( مما يثبت صحة ا0.01احصائًيا  عند مستوى )

 و قد تعزي الباحثة نتائج البحث الحالي إلى أن:
التعلم بالنمذجة المفاهيمية هو نموذج بنائي ذو أساليب وبيئة تعليمية قائمة على  ▪

تكوين المعنى و الفهم و اإلدراك وفًقا للتكوينات المفاهيمية التي يكونها الطالب 
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المعنى و بناءه و ربطه بالخبرات السابقة و في بنيته العقلية، حيث أن تكوين 
الحالية، و وفق نماذج توضيحية وعقلية يرفع من كفاءة اكتساب المعلومات و 
فهمها و معالجتها بل و تطبيقها الحًقا، و هذا ما اشتمل عليه النموذج بمراحله 

 .المختلفة
لمختلفة كان له االستراتيجيات و الطرق التدريسية التي اشتملها النموذج بمراحله ا ▪

دور في رفع مستوى النمذجة و الفهم ذي المعنى لدى الطالب، باالضافة إلى 
تعزيز الوحدة ببعض األنشطة التي من شأنها تنمية الجدال العلمي، و التفكير 

،  Cuit (2005)التنسيقي لدى الطالب، و هذا ما اتفق مع كل من 
(Daempfle, 2002) (Sadler, et al., 2005). 

س المعلم المنفذ للوحدة، وإثارته لدافعية طالبه لدراسة الوحدة بشكل جديد و حما ▪
استجاباتهم اإليجابية تجاه ما يكلفوا به من أنشطة تدريبية  مختلف أدى إلى

  .، مما انعكس على نتائجهم في أداتي البحثوإثرائية
هدافها و تم إعداد أداتي التقييم بما يتناسب مع فلسفة النمذجة المفاهيمية و أ  ▪

ارتباطها بمهارات الجدال العلمي و السببية و مهارات التفكير العليا "التنسيقي"، 
و مستوى الطالب مما أوضح مستواهم الحقيقي قبل و بعد دراسة الوحدة، كما أن 
نتائجهم قبل دراسة الوحدة تعزيها الباحثة وفق اعتقادها إلى المعلومات و مهارات 

ك تماما أثناء التطبيق البعدي و هو ما ظهر في الطالب، في حين انعكس ذل
 النتائج و المعالجة االحصائية.

أن ممارسة النمذجة المفاهيمية لدى طالب المرحلة الثانوية لها دور كبير في  ▪
تنمية قدرتهم على استخدام مهارات حل المشكالت بمسلك العلماء، و مهارات 

 -الت عدة سواء مفاهيميةماوراء المعرفة التي تساعدهم في استخدام تمثي
رياضية أو فيزيائية، كما تحسن إدراكهم المفاهيمي للمحتوى العلمي، و تنمي 
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مهارات السببية العلمية في التعامل مع المعطيات و المشكالت العلمية، و هذا 
 .Andria, et al. (2018)اتفق مع دراسة 
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 توصيات ومقترحات البحث:
ًًى تطًًوير م ًًوجي خاصًًة، توجيًًه نظًًر القًًائمين عل ًًوم عامًًة و البيول نًًاهج العل

 كذلك برامج إعداد معلمي العلوم/ البيولوجي إلى:
إعادة النظر فــي إعــداد منــاهج العلــوم/ البيولــوجي وفــق أســاليب البنــاء المفــاهيمي و  (1

 العقلي في إطار اجتماعي جدالي.
ــى المهــــارات  (2 ــز علــ ــث يــــتم التركيــ ــين، بحيــ ــداد المعلمــ ــى بــــرامج إعــ ــر فــ ــادة النظــ إعــ

خصصـــية والميتامعرفيـــة وتـــدريبهم علـــى أســـاليب و مهـــارات الجـــدال العلمـــي و الت
السببية و أدواته لرفع كفاياتهم فى تخطيط وتنفيذ دروس المناهج التعليميــة وتقيــيم 

 الطالب في إطار العملية التعليمية.
عقد دورات تدريبية بصفة مستمرة لتــدريب معلمــي العلــوم علــى االتجاهــات الحديثــة  (3

 يس و و آلية تطبيقها بشكل عملي تجريبي.فى التدر 
إعادة صياغة مناهج العلوم فى المراحل الدراسية المختلفة وفق النمذجــة المفاهيمــة  (4

و الجــدال العلمــي لمــا لــه مــن دور كبيــر فــي تعــديل مســلك تفكيــر الطــالب وفــق 
 .NGSS (2017)علماء العلوم، و هذا يتفق ما أوصت به 

عليــا بأشـــكاله المختلفــة )التحليلــي، النقــدي، التركيبـــي، االهتمــام بمهــارات التفكيــر ال (5
 التنسيقي، االبداعي لدى جميع الطالب فى جميع المراحل الدراسية.

 توصيات للباحثين:
النمذجـــــة "قيـــــاس فعاليـــــة وحـــــدات اخـــــرى تجريبيـــــة معـــــاد صـــــياغتها وفـــــق نمـــــوذج  (6

 في تخصصات أخرى. "المفاهيمية
يـــة مقترحـــة أخـــرى لتنميـــة مهـــارات الجـــدال قيــاس فعاليـــة اســـتراتيجيات وبـــرامج تدريب (7

 العلمي، و التفكير التنسيقي لدى الطالب.
ــم فــــي  (8 ــا علــــى طالبهــ ــة المفاهيميــــة، و قيــــاس أثرهــ ــدة فــــي ضــــوء النمذجــ وحــــدة معــ

 اكتساب المفاهيم العلمية و مهارات اتخاذ القرار.
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