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تالميذ الصف الثالث  على تنمية عادات العقل والتفكير االستداللي لدى فاعلية استخدام نموذج وودز في تدريس العلوم
 المتوسط
 إعداد

 مبارك بن غديّر سعد العنزي
 جامعة احلدود الشمالية 

هـ1437/ 9/ 26وقبل  - هـ2/6/1437 قدم للنشر  

تالميذ لدى دات العقل والتفكري االستداليل عا ز يف تدريس العلوم على تنميةوذج وودة استخدام منهدف البحث إىل الكشف عن فاعلي المستخلص:
تجريبية الصف الثالث املتوسط، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب القائم على التصميم )القبلي ـــ البعدي( للمجموعتني ال

ُببدقت أداتا البحث قبلياا والضابطة، ومتثـلت أداتا الدراسة يف ّدد من ددقهما وببامهما، و  اتتبار للتفكري االستداليل، ومقيا  لعادات العقل  بعد التك
( ميثدلون اجملموعة الضابطة، وبعد مجع البيانات وحتليلها 30( منهم ميثدلون اجملموعة التجريبية، و)28( ُالباا، )58وبعدياا على عينة عشوائية قوامها )

ية: *توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي تياا، توددل البحث للنتائج اآلإحصائ
 هنفساالتتبار  مل تظهر فروق بني اجملموعتني يف يف حني، لصاحل اجملموعة التجريبية  مجيعااالتتبار التفكري االستداليل عند مهارة االستنباط، واالتتبار 

عادات عند مهارة االستقراء. *ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقيا  
لدوره الفاعل يف تنمية التفكري العقل. وأودى البحث بتدريب املعلمني قبل وأبناء اخلدمة على استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم للمرحلة املتوسطة  

 االستداليل، وتضمني دليل املعلدم ملادة العلوم تطبيقات وأنشطة عملية الستخدام منوذج وودز.
 

 منوذج وودز، عادات العقل، التفكري االستداليل. الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة :

يشهد عاملنا اليوم تقددماا علمياا وتطوراا تقنياا يف شىت 
االت احلياة  امأمر الذي أوجد حتديات عديدة ومتسارعة، جم

فرضت على القائمني على الرتبية والتعليم ضرورة مسايرة هذا 
الواقع املتطودر، وحماولة التكيدف معه  من تالل مراجعة 
منظومة التعليم  إلجياد مداتل واجتاهات حديثة لتطوير 

 وحتسني عملية التعلدم.
ة التعليمية من االهتمام باملنهج وقد حتودل حمور العملي

يز على عقل  الدراسي وما حيتويه من مادة علمية، إىل الرّت
يفية استقباله للمعلومات، ومعاجلتها، وتنظيمها،  املتعلم، ّو
ر  رة ُويلة امأجل، حبيث تصبح سهلة التّذ وختزينها يف الذّا

 (307: 2009 والتطبيق. )امليهي وحممود،
الفكر الرتبوي يف الواليات  وقد ظهر اجتاه حديث يف

املتحدة امأمريكية، بنهاية العقد امأتري من القرن العشرين، 
دعا فيه املربدون إىل ضرورة تنمية عدد من االسرتاتيجيات 

قاا باسم" العادات العقلية" أو التفكريية، أدبح يبعرف الح
 (7: 2002عادات العقلية". )احلاربي،نظرية ال"

ل    ّ وستا ويعردف  ّ اليك  من ّو
(Costa&Kallick,2004,p60 ا نزعة الفرد ( العادات العقلية بكّند

ية، يف مواجهة مشكلٍة ما، عندما  إىل التصردف بطريقة ّذ
يف ببنيته  موجودغري  تكون اإلجابة أو احلل

 (8: 2013)الطلحي،املعرفية.
امبل ) ( أند عادات العقل هي Campbell,2006,p1ويرىّ 

ي يات التفكري الّذ لدى الفرد يف حل مشكالته،  سلّو
 وتنظيم تعلدمه.

( على ضرورة التطوير Swartz,2006,p20ويؤّدد سوارتز )
املستمر للعادات العقلية لدى املتعلمني، وممارستها يف حيامهم 

 الدراسية واخلارجية.
( بكند توظيف عادات Wolf,2006,p1ّما يؤّدد وولف )

املوجودة لديهم يف العقل ميكدن املتعلدمني من ربط املفاهيم 

هم اخلادة، ويساعدهم على  حيامهم اليومية، ويوسدع مداّر
 تذّدر املعلومات لسنواٍت ُويلة.

فاعلية اسرتاتيجيات وقد تناولت العديد من الدراسات 
على  تنمية عادات العقلتدريس خمتلفة يف العلوم على 

( 2011دراسة مساح اجلفري )جاءت قد ف ،التالميذ
كار استخدام غرائب الصور ورسوم امأفللكشف عن أبر 

يل وبعض تنمية التحص يف العلوم يس مقرراإلبداعية لتدر 
مبدينة  ُالبات الصف امأول املتوسطلدى  عادات العقل
( ُالبة، 84تكودنت عيدنة الدراسة من ) ،مكة املكرمة

وبعد  مني بالتساوي إىل جمموعتني: جتريبية وضابطة،مقسد 
املتمثدلة يف اتتبار حتصيلي، ومقيا   استخدام أدوات الدراسة

للعادات العقلية  أظهرت النتائج تفودق اجملموعة التجريبية 
على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت الدراسة، 

عن  إىل الكشف (2013دراسة وضحى العتييب )وهدفت 
فاعلية استخدام ترائط التفكري يف تنمية عادات العقل 

مأّادميي لدى ُالبات قسم امأحياء بكلية ومفهوم الذات ا
تكودنت عيدنة الدراسة من جمموعة جتريبية  ،يف الرياض الرتبية

( ُالبة، درست مقرر التقومي الرتبوي باستخدام 90عددها )
ُببدقت عليها أداتا الدراسة املتمثدلة يف مقيا   ترائط التفكري، 

أببتت ، و لعادات العقل، ومقيا  ملفهوم الذات امأّادميي
بني متوسطي درجات النتائج وجود فروق دالة إحصائياا 

امأداء القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصاحل امأداء 
ما هدفت   ّ ( 2007دراسة فاُمة عبد الوهاب )البعدي،

فاعلية استخدام ترائط التفكري يف حتصيل  الكشف عن إىل
دى الكيمياء وتنمية بعض مهارات التفكري وعادات العقل ل

تكودنت عيدنة  ،بسلطنة عمان ُالبات الصف احلادي عشر
( ُالبة، مقسدمني بالتساوي إىل 130الدراسة من )

جمموعتني: جتريبية وضابطة، وبعد استخدام الباحثة مأدوات 
الدراسة املتمثدلة يف اتتبار حتصيلي يف الكيمياء، واتتبار 

ت ملهارات التفكري، وبطاقة مالحظة لعادات العقل  أظهر 
 النتائج تفودق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف
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دراسة ليلى حسام التطبيق البعدي مأدوات الدراسة، وجاءت 
اسرتاتيجية )البداية ــ  فاعليةللكشف عن ( 2008الدين )

وعادات العقل لدى تقومي( يف تنمية التحصيل االستجابة ــ ال
تكودنت عيدنة لعلوم، تالميذ الصف امأول اإلعدادي يف مادة ا

( ُالباا، مقسدمني بالتساوي إىل جمموعتني: 96الدراسة من  )
وبعد استخدام الباحثة لالتتبار التحصيلي،  جتريبية وضابطة،

وبطاقة مالحظة لعادات العقل  أببتت النتائج تفودق اجملموعة 
التجريبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت 

للكشف عن  (2014دراسة إميان العزب )دفت وه الدراسة،
البنائي يف تنمية بعض عادات  يـبـــفاعلية استخدام منوذج باي

يف جامعة  الب الشعب العلمية بكلية الرتبيةالعقل لدى ُ
البة  (20نت عيدنة الدراسة من )بنها املصرية، تكود  ُالباا ُو

، وبعد من ُالب الفرقة الثالثة بالشعب العلمية بكلية الرتبية
استخدام الباحثة ملقيا  عادات العقل  أببتت النتائج وجود 
فروق دالة إحصائياا بني متوسطي درجات عيدنة الدراسة يف 

نمية ويعدد تالتطبيق القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي، 
أساسياا من أهداف الرتبية،  االتفكري لدى املتعلدمني هدفا 

ما احلديثة يف تطو  وأحد االجتاهات  ّ نده يساعد إير املناهج،
املتعلمني على مواجهة حتديات العصر، ومشكالت جمتمعهم 

 (5: 2008احلاضر واملستقبل.)اجلهمي،يف 
والتفكري االستداليل منٌط من أمناط التفكري املرتبط 
اء، ويتطلدب تدتدل العمليات العقلية  ُاا وبيقاا بالّذ ارتبا

التخيدل، واالستبصار، واالس ، والنقد. تنتاج، والتحليلالعليا:ّ 
 (243: 2005)النجدي وآترون،

ٌل من سوارتز نز ) ويؤّددّ  ( Swartiz& perkins,1990وبرّي
على أمهية تنمية التفكري االستداليل لدى الطالب، باعتباره 
هدفاا أساسياا من أهداف تدريس العلوم، ملساعدته على 
ن توظيف املعلومات املقدمة إليه يف حل ما يواجهه م

 (244: 2005)حممد،مشكالت يف مواقف احلياة العامة.
( على أند 407: 2009ّما يؤّدد )الزعيب وآترون،

تطوير قدرات الطالب على مهارات االستدالل يبعدد من 

امأدوات الضرورية اليت تساعدهم على اإلنتاج، واالبتكار، 
 وتوظيف املعرفة، وتطبيقها يف حل املشكالت احلياتية.

ّددتوقد  فاعلية اسرتاتيجيات العديد من الدراسات  أ
رات التفكري تنمية مهاتدريس متنوعة يف العلوم على 

دراسة داحل فقد هدفت ، لدى التالميذ االستداليل
فاعلية استخدام منوذج مارزانو إىل الكشف عن  (2009)

مأبعاد التعلدم يف تنمية التفكري االستداليل والتحصيل 
ة العلوم لدى تالميذ الصف امأول الدراسي واالجتاه حنو ماد

تكودنت عيدنة الدراسة  ،يف اململكة العربية السعودية املتوسط
( ُالباا، مقسدمني إىل جمموعتني: جتريبية، عددها 83) من
وبعد استخدام  ( ُالباا،41( ُالباا، وضابطة، عددها )42)

الباحث مأدوات الدراسة املتمثدلة يف اتتبار التفكري 
واتتبار حتصيلي، ومقيا  االجتاه حنو العلوم،  االستداليل،

أظهرت النتائج تفودق اجملموعة التجريبية على اجملموعة 
ما الضابطة   ّ  هدفتيف التطبيق البعدي مأدوات الدراسة،

فاعلية لتعردف على إىل ا( 2011راسة هالة العمودي )د
اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع يف تنمية التفكري 

لتحصيل الدراسي يف مادة العلوم واالجتاه حنو االستداليل وا
يذات املرحلة املتوسطة يف اململكة لدى تلم العمل التعاوين

( ُالبة، 60تكودنت عيدنة الدراسة من )، العربية السعودية
وبعد مقسدمني بالتساوي إىل جمموعتني: ضابطة وجتريبية، 

استخدام الباحثة بالث أدوات للدراسة: اتتبار للتفكري 
الستداليل، واتتبار حتصيلي، ومقيا  لالجتاه حنو العمل ا

التعاوين  أظهرت النتائج تفودق اجملموعة التجريبية على 
دراسة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدوات الدراسة، وجاءت 

فاعلية استخدام منوذج للكشف عن ( 2012مساح سلمان )
صيل يف التعلم التوليدي يف تنمية التفكري االستداليل والتح
يف اململكة  مادة الكيمياء لدى ُالبات الصف امأول الثانوي

، ( ُالبة58تكودنت عيدنة الدراسة من ) ،العربية السعودية
( ُالبة، ومتثدل اجملموعة 31) متثدل اجملموعة التجريبية منهند 

( ُالبة، وبعد استخدام الباحثة التتبار 27الضابطة )
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تحصيلي، أظهرت النتائج التفكري االستداليل، واالتتبار ال
تفودق اجملموعة التجريبية على الضابطة يف التطبيق البعدي 

( 2012دراسة نوال تليل )جاءت  ّمامأدايت الدراسة،  
ورت يف أبر للكشف عن   العلوم حتصيل استخدام برنامجّ 

االستداليل لدى تالميذ وبقاء أبر التعلدم وتنمية التفكري 
تكودنت ، هورية مصر العربيةيف مج الصف الساد  االبتدائي

( ُالباا، مقسدمني بالتساوي إىل 84عيدنة الدراسة من )
جمموعتني: جتريبية وضابطة، وبعد استخدام أدوات الدراسة 
 املتمثدلة يف اتتبار التفكري االستداليل، واتتبار  حتصيلي،
أظهرت النتائج تفودق اجملموعة التجريبية على اجملموعة 

دراسة يق البعدي مأدوات الدراسة، وهدفت الضابطة يف التطب
توظيف منوذج  الكشف عن أبر ( إىل2013وفاء حسن )
تدريس املفاهيم على التحصيل وتنمية مهارات جانييه يف 

التفكري االستداليل يف العلوم لدى ُالبات الصف السابع 
( ُالبة، 80تكودنت عيدنة الدراسة من ) يف غزة، امأساسي

جمموعتني: جتريبية وضابطة، وبعد ىل مقسدمني بالتساوي إ
استخدام الباحثة التتبار التفكري االستداليل واالتتبار 
التحصيلي  أببتت النتائج تفودق اجملموعة التجريبية على 

 اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت الدراسة.
وقد أشارت العديد من امأدبيات إىل أند التفكري 

ة عوامل، منها ُرق التدريس اليت يتدبعها االستداليل يتكبر بعد
 (Kwon&et.al,2000,p1172املعلم. )

لذلك ميكن تنمية التفكري االستداليل لدى املتعلمني من 
تالل اتباع املعلم اسرتاتيجيات تدريس حديثة، مهيئ الفردة 
للمتعلمني ملمارسة مهارات التفكري االستداليل، من تالل 

لعملية، وعمل عالقات ممارسة التجريب وامأنشطة ا
 وارتباُات واستنتاجات بني املفاهيم بعضها ببعض.

ونتيجةا للتقددم اهلائل يف جمال العلوم، ظهرت جمموعة من 
االجتاهات احلديثة يف مناهج العلوم، تبندتها العديد من الدول 
املتقدمة والنامية، وأدبحت هذه االجتاهات إحدى امأسس 

 ربات املنهج وتنظيمها.واملعايري املهمة التتيار ت

وحيتاج تعلدم وتعليم العلوم إىل إقرار توجدهات جديدة، 
ذلك انتهاج أساليب  وتبّند نظريات وفلسفات عصرية، ّو

رائق حديثة، لتفعيل تعلدم وتعليم العلوم يف مراحل ا لتعليم ُو
 (413: 2001املختلفة. )الباز،

ـــة ـــة البنائيـــة مـــن أهـــم النظريـــات احلديث ـــتعلدم  وتبعـــدد النظري ل
ــــرتبط ارتباُــــاا وبيقــــاا باملســــتحدبات  ــــوم وتعليمهــــا  والــــيت ت العل

ا ترتكز على الدور اإلجيايب الفعدـال للتلميـذ إ إذالتكنولوجية،  ّند
أبناء عمليـة الـتعلدم، مـن تـالل ممارسـة العديـد مـن املناشـط يف 
 (3: 2003ليمية املتنوعة. )امليهي،التع

منوذج رية البنائية "القائمة على النظ التدريس ومن مناذج
والذي قام ببنائه روبن وودز، وأتضعه "،  woods modelوودز

للتجريب على جمموعة من الطالب يف مادة العلوم  ليؤّدد 
من تالله أند ممارسة املتعلدمني للعمليات العقلية وفق بالث 
تطوات )التنبؤ ــ املالحظة ــ التفسري( يسهم يف رفع مستوى 

ته م داتل الصف، ويزيد من التعاون حتصيلهم، ومشاّر
 (Woods,1994,p33-35) بينهم، وينمدي قدرمهم على التفكري.

 Woods ( منوذج وودز9: 2001وتعردف بتول الدايّن )
بكنده "جمموعة من اإلجراءات اليت ميارسها املعلدم يف إعداد 
اخلطط التدريسيدة، وفق بالث عمليدات عقليدة متسلسلة 

ما حدددها وودز يف منوذجه،  )التنبؤ، املالحظة،  ّ التفسري(،
واإلشراف على تنفيذها من ِقبل الطالب، يف جمموعات 

 متعاونة داتل الصف  لبلوغ امأهداف احملدددة". 
جريت العديد من الدراسات حول فاعلية استخدام وقد أب 

دراسة وودز ّمنوذج وودز يف تدريس العلوم،  
(Woods,1994) على أبر اسرتاتيجية التعردف   اليت هدفت إىل

)التنبؤ ــ املالحظة ــ التفسري( يف إحداث التغيري املفاهيمي 
لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة نيويورك 

ا وتلميذة، قسدموا 50امأمريكية، مشلت عيدنة الدراسة ) ( تلميذا
ا حتصيليا  ااتتبارا وقد استخدم الباحث  ،إىل جمموعات دغرية

املفاهيم اخلاُئة لدى التالميذ، مثد قام قبلياا لتحديد 
بتدريسهم وفقاا لالسرتاتيجية املختارة، وبعد تطبيق االتتبار 
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التحصيلي بعدياا  أظهرت النتائج فاعلية هذه االسرتاتيجية 
يب بنيتهم  يف تغيري املعارف السابقة للتالميذ، وإعادة تّر

لتعردف ل (2010واخليالين ) دراسة املعموريوجاءت املعرفية، 
ُالب  منوذج وودز يف تنمية حتصيل على أبر استخدام

الصف الثالث مبعهد إعداد املعلمني يف مادة الفيزياء 
( ُالباا، 65تكودنت عيدنة الدراسة من ) العلمي، همتفكري و 

، (33) (، وضابطة32) قسدموا إىل جمموعتني: جتريبية عددها
ة الفيزياء،  التتبار حتصيلي يف مادوبعد استخدام الباحَثني

العلمي  أظهرت النتائج تفودق اجملموعة  ومقيا  للتفكري 
التجريبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي مأدايت 

ما هدفت   ّ  ( إىل2011دراسة أمني ومصطفى )الدراسة،
ُالب الصف  حتصيليف  منوذج وودز التعردف على أبر

 ،هم الناقداخلامس العلمي يف مادة الفيزياء وتنمية تفكري 
( ُالباا، توزدعت إىل 71تكودنت عيدنة الدراسة من )

(، 36(، وضابطة عددها )35جمموعتني: جتريبية عددها )
وبعد استخدام الباحَثني التتبار حتصيلي يف الفيزياء، واتتبار 

التجريبية على  للتفكري الناقد  أببتت النتائج تفودق اجملموعة
دراسة وجاءت  ايت الدراسة،الضابطة يف التطبيق البعدي مأد

فاعلية منوذج وودز يف تدريس للكشف عن ( 2015العنزي )
م لدى العلوم على تنمية التفكري االبتكاري والدافعية للتعلد 

يف مدينة عرعر يف اململكة  ُالب الصف امأول املتوسط
( ُالباا، 60تكودنت عيدنة الدراسة من )العربية السعودية، 

جمموعتني: جتريبية وضابطة، وبعد قسدموا بالتساوي إىل 
استخدام الباحث التتبار تورانس للتفكري االبتكاري املصور 
النسخة )أ(، ومقيا  لدافعية التعلدم  أظهرت النتائج تفودق 
اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 

 مأدايت الدراسة. 
 :ة مبا يكيتحث احلايل عن الدراسات السابقويتميدز الب

لقيا  أبر عدم تطردق أيد من الدراسات السابقة ـ 1 
 .تداليل وعادات العقلتنمية التفكري االسمنوذج وودز يف 

 ـ االتتالف يف جمتمع وعيدنة البحث.2

ـ إعداد الباحث مأدايت البحث: اتتبار التفكري 3
 االستداليل، ومقيا  عادات العقل. 

هارات التفكري ونظراا مأمهية إّساب التالميذ م
االستداليل، وتنمية عادامهم العقلية، ومن منطلق توجده وزارة 
التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل اعتماد النظرية البنائية 
يف مناهجها احلديثة، واليت يبعدد منوذج وودز أحد أهمد 
النماذج املشتقة منها   فقد جاء هذا البحث يف حماولة من 

يف  ن فاعلية استخدام منوذج وودزالباحث للكشف ع
تدريس مادة العلوم للصف الثالث املتوسط يف تنمية عادات 

 العقل والتفكري االستداليل لدى التالميذ.

 أهمية البحث :

 ية :تتكمن أمهية البحث يف النقاط اآل     
البحـث مـع االجتاهـات الرتبويـدة احلديثـة الـيت تنـادي  وافقيت .1

شـــــــتقة مـــــــن نظريدـــــــات الـــــــتعلدم، باســـــــتخدام منـــــــاذج تـــــــدريس م
لالســتفادة مــن التطبيقــات الرتبويـدـة لتلــك النمــاذج، والــيت يبعــدد 

 منوذج وودز أحد أبرزها. 
قــــد يســــاعد البحــــث يف تطــــوير بــــرامج مؤسدســــات إعــــداد  .2

التدريســيدة  النمــاذجاملعلدمــني، مــن تــالل تــدريبهم علــى أفضــل 
 منوذج وودز.احلديثة القائمة على النظرية البنائية، ومن أمهدها 

يفية استخدام منوذج  .3 يقددم البحث دليالا للمعلدم، يوضدحّ 
يف تدريس موضوعات العلوم، يسرتشد به  Woods وودز

ابلة للمواد  مصمدمو ومطودرو مناهج العلوم يف إعداد أدلدة ممب
 الدراسية امأترى.

ــا للعــادات العقليــة، واتتبــاراا للتفكــري  .4 يــوفدر البحــث مقياسا
الب الدراسات العليا. االستداليل، قد  يفيد الباحثني ُو

 مشكلة البحث :

تتحددد مشكلة البحث يف الكشف عن فاعلية استخدام 
على تنمية عادات العقل  يف تدريس مادة العلوم منوذج وودز

 الثالث املتوسط. تالميذ الصف والتفكري االستداليل لدى
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 فروض البحث :

ـــــد م1 ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عن ـــــ ال توجـــــد ف ســـــتوى ـ
ـــــــــة 0.05) ( بـــــــــني متوســـــــــطي درجـــــــــات اجملمـــــــــوعتني التجريبي

والضــــابطة يف التطبيــــق البعــــدي التتبــــار التفكــــري االســــتداليل 
 عند مهارة االستقراء، وذلك بعد ضبط املتوسط القبلي.

ـــــد مســـــتوى 2 ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عن ـــــ ال توجـــــد ف ـ
ـــــــــة 0.05) ( بـــــــــني متوســـــــــطي درجـــــــــات اجملمـــــــــوعتني التجريبي

لتطبيــــق البعــــدي التتبــــار التفكــــري االســــتداليل والضــــابطة يف ا
 عند مهارة االستنباط، وذلك بعد ضبط املتوسط القبلي.

ـــــد مســـــتوى 3 ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عن ـــــ ال توجـــــد ف ـ
ـــــــــة 0.05) ( بـــــــــني متوســـــــــطي درجـــــــــات اجملمـــــــــوعتني التجريبي

والضــــابطة يف التطبيــــق البعــــدي التتبــــار التفكــــري االســــتداليل 
 توسط القبلي.الكلي، وذلك بعد ضبط امل

ـــــد مســـــتوى 4 ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عن ـــــ ال توجـــــد ف ـ
ـــــــــة 0.05) ( بـــــــــني متوســـــــــطي درجـــــــــات اجملمـــــــــوعتني التجريبي

والضابطة يف التطبيـق البعـدي ملقيـا  العـادات العقليـة، وذلـك 
 بعد ضبط املتوسط القبلي.

 حدود البحث :

 ية:تاقتصر البحث على احلدود اآل   
وودز يف تدريس ِوحدة حدود موضوعية: تطبيق منوذج  .1

تاب العلوم للصف   ّ ات امأرض" من "ُبيعة العلم وتغريد
الثالث املتوسط )الفصل امأول( للعام الدراسي 

ادات العقل هـ، وقيا  أبره يف تنمية ع1436/1437
 لدى التالميذ. والتفكري االستداليل

حدود بشرية: عيدنة عشوائية بسيطة من ُالب الصف  .2
 الثالث املتوسط.

مكانية: مدرسة سلمان الفارسي املتوسطة يف  حدود .3
 مدينة عرعر مبنطقة احلدود الشمالية.

ُببدق البحث يف الفصل الدراسي امأول  .4 حدود زمانية: 
 هـ.1436/1437لعام 

 مصطلحات البحث :

 الفاعلية:
الفاعلية  معىن( 477 :1989ورد يف املعجم الوجيز )

 "مقدرة الشيء على التكبري". ابكّند 
ا 230م: 2003شحاته والنجار )ويعردف  ( الفاعلية بكّند

ميكن أن حتدبه املعاجلة التجريبية  باعتبارها "امأبر الذي 
ات التابعة، أو مدى أبر عامل  متغيـدراا مستقالا يف أحد املتغريد
أو بعض العوامل املستقلة على عامل أو بعض العوامل 

 التابعة".
بر الذي حيدبه مدى امأ والفاعلية يف البحث احلايل تعّن:

استخدام منوذج وودز يف تنمية التفكري االستداليل وعادات 
  العقل لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط يف مادة العلوم. 

 :Woods نموذج وودز
اسرتاتيجيدة تدريسيدة تتضمدن بالث مراحل متتابعة هي: 
التنبؤ واملالحظة والتدفسري، تنفدذ من ِقبل املتعلدمني، ويتمد 

ه من ل هبا ضمن جمموعات دغرية، وبإرشاد وتوجيالعم
 (Woods,1994,p34) املعلدم.

ه ( بكند 19: 2005عردفته إسراء العبيدي ) يف حني
"جمموعة من اخلطط اليت يصمدمها املعلدم واليت تضم بالث 

التفسري(، واإلشراف على  املالحظة، عمليدات عقليدة )التنبؤ،
ل الطالب، من تالل عمليدة تطبيق هذه العمليدات من قب

ُرح جمموعة من امأسئلة املتعلدقة مبوضوع الدر  للودول إىل 
 أهداف حمدددة".

ويعردف الباحث منوذج وودز بكنده منوذج قائم على 
النظرية البنائية، يقوم فيه املعلدم بإعداد وتنظيم مواقف تعليمية 
عند ختطيطه لدروسه، وفقاا لثالث عمليات عقلية متسلسلة 

، مجاعيااتنبؤ ــ املالحظة ــ التفسري(، ينفدذها التالميذ هي )ال
 للودول إىل أهداف حمددة.   
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 عادات العقل:
اليك ) وستا ّو ٌل منّ  ( Costa,Kellick,2004,60عردفّ 

ا "أمناط من امأداء العقلي الثابت واملستمر  عادات العقل بكّند
ي وعقالين  يف العمل، من أجل التودل إىل سلوك ّذ

 مواقف احلياة املختلفة". ملواجهة
ا "جمموعة من 10: 2012يعردفها رياين )و  ( بكّند

املهارات واالجتاهات والقيم اليت متكدن الفرد من بناء 
ية املتمثلة يف  يات الّذ تفضيالت من امأداءات أو السلّو
اليك من  وستا ّو يات العقلية، اليت استخلصهاّ  قائمة السلّو

  اجملال الرتبوي".البحوث الرتبوية اليت أجريت يف
ا جمموعة من  ويعردف الباحث عادات العقل إجرائياا بكّند
يات وامأداءات العقلية اليت يستعملها الفرد عند  السلّو

ية: تملختلفة، وتتمثل يف العادات اآلمواجهة مواقف احلياة ا
أجل الدقة، والتفكري  املثابرة، التحكدم يف التهور، الكفاح من

    التباديل. 
 كير االستداللي:التف

( بكنده "نشاط عقلي موجده 17: 2005يعردفه علي )
يعتمد على اخلربات السابقة، ويتضمدن االنتقال من املقددمات 
إىل النتائج، أو من معلومات متاحة إىل معلومات جديدة، 

برٍي من املعلومات"  ويتضمدن استخدام قدٍرّ 
لية ( بكنده "عملية عق42: 2009ويعردفه عبد الرحيم )

يتمد من تالهلا التودل من املعلومات املتوفرة لدى الطالب 
 إىل معلومات أترى حتمل معىن أّثر".

ويعردف الباحث التفكري االستداليل إجرائياا بكنده منط من 
أمناط التفكري، يتضمدن استخدام املتعلدم للمعلومات املتوفرة 

قد لديه، للتودل إىل نتائج جديدة مل تكن معروفة لديه، و 
يسري يف تفكريه من اخلاص إىل العام )استقراء(، أو من العام 

 إىل اخلاص )استنباط(. 

 

 

 والدراسات السابقة: اإلطار النظري

 أواًل: نموذج وودز
 Woods مفهوم نموذج وودز

 منوذج من مناذج النظرية البنائية، اقرتحه روبن وودز

Woods,1991)م ( ملساعدة املتعلمني على تصحيح املفاهي
اخلاُئة لديهم، ويشرتط حدوث متثيل للفكرة اجلديدة، مثد 
حدوث مواءمة بني الفكرة اجلديدة وامأفكار السابقة، ومن 
 مثد دمج الفكرة اجلديدة مع امأفكار السابقة لدى املتعلمني.

( أند منوذج وودز هو أحد 22: 1998ويرى عجول )
سلوباا أمناط التعلدم الذدايت، الذي شاع استعماله بودفه أ

عقلياا مبستحدباا يف العقود امأترية من القرن العشرين، إذ قد 
حيقق تعلدماا يتدصف بالعمق، وإّساب املتعلمني عدداا من 
املهارات واالجتاهات والعادات اليت ال حيقدقها التعليم 
التقليدي، مثل االعتماد على النفس، والتفكري، والثقة 

اتية، وتنمية روح البحث، وتوفري  الوقت واجلهد للمتعلدم الذد
 واملعلدم.

بكنده "أحد  ( منوذج وودز265: 1996وعردف اخلليلي )
الندماذج القائمة على الندظريدة البنائيدة، وهو يؤّدد على تدريس 
العبلوم للفهم، ويتكودن من بالث مراحل هي: التنبؤ، 

 املالحظة، التفسري".
 مراحل نموذج وودز :

ٌل من )اخلليلي وآحد    ّ (، 265: 1996ترون،د
 ( بالث مراحل لنموذج وودز، هي:Woods,1994,p34و)
 Predictionمرحلة التنبؤ  .1
 Observationمرحلة املالحظة  .2
 Explanationمرحلة التفسري  .3

  تفصيل لكل مرحلة من هذه املراحل: كيتوفيما ي
 Predictionالمرحلة األولى: التنبؤ 

اضعة وفيها يبطلب من التالميذ ودف الظاهرة اخل
للدراسة، والتنبؤ مبا حيدث، وذلك بناءا على ما لديهم من 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

126 

ل بالبة أو أربعة تالميذ  معرفة سابقة عنها، وفيها يتشاركّ 
فريق متعاون.   يف العملّ 

ويبعدد التنبؤ أحد مهارات االستقصاء، وتتضمدن هذه 
املهارات قدرة املتعلدم على التنبؤ مبا ميكن أن حيدث مستقبالا 

ى معلومات سابقة، أي القدرة على توقدع حدوث بناءا عل
ما تتضمدن تصودراا عقلياا يستعمل ما يتوافر لدى   ّ امأشياء،
الفرد من معلومات يف ضوء املبادئ والقوانني اليت تسري عليها 

 الظواهر وامأحداث العلميدة.
 Observationالمرحلة الثانية: المالحظة 

تنفيذ التجارب ويف هذه املرحلة يبطلب من اجملموعات 
انت النتائج متفقة مع   ّ للتحقق من دحدة التنبؤات، فإذا
انت  التنبؤات، تعززت بقة التالميذ مبعرفتهم السابقة، أمدا إذاّ 

فإند  التنبؤات متعارضة، بسبب الفهم السابق غري الصحيح،
ذلك يؤدي إىل اضطراب فكري، يقود إىل تعديل املفهوم 

 هوم جديد دحيح.اخلاُئ لديهم، واستبداله مبف
 Explanationالمرحلة الثالثة: التفسير 

ل جمموعة تفسري النتائج اليت تودلت إليها  وفيها يبطلب منّ 
يف ضوء امأفكار السابقة للتالميذ، ويتدتل املعلم يف هذه 
املرحلة لنقل التالميذ إىل الفهم السليم املتفق مع النظريات 

للمفاهيم لدى أفراد العلمية، وعليه يتمد التقومي النهائي 
 اجملموعات.

 مميزات نموذج وودز :
ميتـــاز منـــوذج وودز عـــن غـــريه مـــن النمـــاذج امأتـــرى بعـــدد مـــن 

 :يتات، ميكن تلخيصها على النحو اآلاملميز 
: 2009 )أمني ومصطفى، (،174: 1996 )اخلليلي،

 واخليالين، )املعموري (،382: 2002 دة،ل)اخلوا (،73
 (. 37: 2015)العنزي،  (،210: 2010

يوفدر منوذج وودز متعة االستكشاف لـدى التالميـذ عنـدما  .1
يواجهون الظواهر اجلديدة، فيالحظـون، ويستقصـون الظـداهرة، 

ـربون امأحبـاث، ويوسدــعون معـارفهم وقــدرامهم، و  ــي  مـن مثوجيب ينمد
 .لديهم االجتاهات اإلجيابيدة حنو العلوم

يف الـتعلدم، يؤّدد هذا النموذج على الـددور الندشـط للتالميـذ  .2
ـــــد مـــــن امأنشـــــطة والتجـــــارب  إذ ـــــإجراء العدي ـــــذ ب يقـــــوم التالمي

 العلميدة ضمن جمموعات أو فرق عمل.
إجيــاد جــود تعليمــي يســاعد علــى فهــم املــادة التعليميدــة، مــن  .3

 تالل التفاعل بني التلميذ واملادة الدراسية. 
ــــي مــــن تــــالل التنبــــؤ، وموازنــــة ذلــــك  .4 تنميــــة التفكــــري احلسد

ل املالحظــة الدقيقــة، وتفســري نتيجــة التنبــؤات التنبــؤ، مــن تــال
 واملالحظات. 

فاعليدــــــة النمــــــوذج يف توظيــــــف أســــــاليب تعليميدــــــة عديــــــدة  .5
تبستعمل لتعزيز مهارات التدفكري النداقـد، ومـن هـذه امأسـاليب: 
ـــــذهّن، وإبـــــارة  ي يف جمموعـــــات، والعصـــــف ال ـــــتعلدم التشـــــاّر ال

 امأسئلة، وإجراء املقارنات. 
اســـية بواقـــع احليـــاة ومشـــكالمها، وذلـــك ربـــط املقـــررات الدر  .6

عــن ُريــق تقــدمي امأنشــطة والتــدريبات الــيت تــؤدي إىل تكامــل 
 املعلومات لدى التالميذ. 

ـــــة قـــــدرات التالميـــــذ علـــــى اإلبـــــداع، وربـــــط اجلوانـــــب  .7 تنمي
 النظريدة باجلوانب العمليدة. 

تقـــدمي تـــربات حمسوســـة تثـــري التســـا،الت لـــدى التالميـــذ،  .8
تشاف   املعرفة اجلديدة بكنفسهم. وتساعدهم على ّا

إتاحــة الفردــة أمــام التالميــذ للمــرور بــكّرب قــدر ممكــن مــن  .9
اخلربات الرتبويدة والعلميدة املخطدط هلا، من تـالل تنميـة ميـوهلم 

 وإشباع رغبامهم.
تنميــة التحصــيل الدراســي للتالميــذ يف مجيــع املراحــل  .10

دتـــــه العديـــــد مـــــن الددراســـــات العربيـــــة ّد  الدراســـــيدة، وهـــــذا مـــــا أ
 وامأجنبية. 

 :خطوات التدريس وفقاً لنموذج وودز
تطوات التددريس وفقاا  (Woods,1994,p33) حددد وودز
 : وذلك على النحو اآليتلنموذجه 

ـل جمموعـة ) .1 -3تقسيم الطالب إىل جمموعات، تضـمّ 
 ( تالميذ. 4
ــــابق، وربطــــه بالــــددر   .2 ــــّ عــــن الــــددر  السد إعطــــاء ملخد



 ...بن غدير العنزي: فاعلية استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم على تنمية عادات العقل والتفكريمبارك 

 

127 

 احلايل، وبيئة التالميذ. 
املـواد وامأدوات وامأجهـزة الالزمـة لتوضـيح موضـوع مهيئة  .3

 الدر . 
ل در .  .4  تقدمي ورقة عمل لكل جمموعة يفّ 
حتديـــد املوقـــف، أو اإلجـــراء التعليمـــي الـــذي ميثـــل حمـــور  .5

التفاعـــل، مـــن تـــالل رســـم أو فحـــّ أو مالحظـــة أمنـــوذج أو 
 جهاز أو مادة معيندة. 

تســــجيل التنبــــؤ اخلــــاص بكــــل جمموعــــة حــــول املفــــاهيم  .6
علميدــــة، بعــــد مناقشــــة املعلــــم للتالميــــذ بامأفكــــار والتصــــودرات ال

 املوجودة لديهم حول موضوع الدر . 
ل مـا يتعلدـق هبـا،  .7 مالحظة التالميذ للظاهرة املدروسة، ّو

للتحقــق مــن دــحة التنبــؤات، ومــن مثد ربــط توقعــامهم بــاخلربات 
 املباشرة، من تالل التجريب أو الرسم. 

الميـــــــذ، وقيـــــــادة املناقشـــــــة توجيـــــــه املعلـــــــم إرشـــــــادات للت .8
للودول إىل التفسري العلمـي السـليم، ومسـاعدمهم علـى إجـراء 

 املقارنات بني مالحظامهم، وتنبؤامهم حول املفاهيم.
 :ثانًيا: عادات العقل

 :مفهوم عادات العقل
تبعدد عادات العقل من املفاهيم احلديثة نسبياا يف جمال 

ت وجهات نظر الرتبية وعلم النفس، وقد تعدددت واتتلف
الرتبويني واملختصني يف حتديد ماهيـتها، تبعاا التتالف 

راضهم، فقد عردفها سعيد وجهات نظرهم واجتاهامهم وأغ
ا "االجتاهات والدوافع املوجودة لدى 397: 2006) ( بكّند

الفرد، واليت تدعمه الستخدام املهارات العقلية بصورة 
ل أنشطة احلياة، سواءا واجهته مشكلة، أو أراد  مستمرة يفّ 

 احلصول على املعرفة".
ا "جمموعة 2008ّما عردف نوفل ) ( عادات العقل بكّند

من املهارات واالجتاهات والقيم اليت متكدن الفرد من بناء 
ية، بناءا على  يات الّذ تفضيالت من امأداءات أو السلّو
املثريات واملنبدهات اليت يتعردض هلا، حبيث تقوده إىل انتقاء 

ذهنية أو أداء سلوك من جمموعة تيارات متاحة عملية 

أمامه، ملواجهة مشكلٍة ما، أو قضية، أو تطبيق سلوك 
 67بفاعلية، واملداومة على هذا النهج. ص

 تصنيف العادات العقلية :
اليك وستا ّو  ّ ستة ( Costa,Kellick,2002,p1-14) حددد

ياا للتفكري الفعدال أو للمفكر الفعدال، هي ا ّذ  :عشر سلوّا
املثابرة، التحكم بالتهور، اإلدغاء بتفهم، التفكري مبرونة، 
رح  التفكري حول  التفكري، الكفاح من أجل الدقة، التسا،ل ُو
املشكالت، تطبيق املعارف السابقة على املواقف اجلديدة، 
التفكري والتوديل بوضوح ودقة، مجع البيانات باستخدام 

 مر للتعلم، التفكرياحلوا  اخلمس، االستعداد الدائم واملست
ولة، التفكري اإلبداعي، ؤ التباديل، اإلقدام على خماُر مس

 االستجابة بدهشة ورهبة، وإجياد الدعابة.
 أهمية تنمية عادات العقل :

ـدت العديد من الدراسات مثل ) ّد ، Costa,Kellick,2002أ
، ليلى حسام 2006سعيد  ،2007الوهاب  فاُمة عبد

( على أمهية تنمية عادات 2009، فتح اهلل 2008الدين 
أبناء التخطيط يف العقل لدى املتعلمني، واالهتمام بدجمها 

ما أشارت هذه الدراسات إىل أند الغاية   ّ لعملية التدريس،
قاا،  من تعليم عادات العقل هي أن يكون الطالب مبدعاا تالد
وعادات العقل تؤّدد بصفة عامة على تنمية حب 

ر  ح املشكالت ودنع القرارات االستطالع، واملرونة، ُو
ق. )عزة واإلقدام على املخاُر  ممدا يدعم الفكر ال نقدي اخلالد

 (  321: 2009النادي، 
ية: مارزانو تنمية عادات العقل يف النقاط اآلوتتمثدل أمهية ت 

وستا )Marzano et al,1998وزمال،ه )  (Costa,2000( ّو
دام تشجيع املتعلدم على امتالك اإلرادة جتاه استخ -

 القدرات واملهارات العقلية يف امأنشطة التعليمية واحلياتية. 
تشاف   - إتاحة الفردة للمتعلدم لر،ية مسار تفكريه، وّا

 أبناء حلد املشكالت. يف ّيف يعمل عقله 
 إضفاء جود من املتعة على عملية التعلدم.  -
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مساعدة املتعلم على التخطيط بدقة يف ضوء متطلبات  -
ا، ووفق معايري يضعها بنفسه، لتقييم أدائه املهمة اليت يقوم هب

 يف ضوئها.
يطرح املعلم عدداا  إذتدريب املتعلدم على حتمدل املسؤولية،  -

من املهام، ويتيح الفردة للمتعلمني مأداء املهام اليت تعوددوا 
 على أدائها عقلياا.

 :يكيت( ما 431: 2006ّما يضيف سعيد )
ا املتعلدم يف املستقبل، تنمية املهارات العقلية اليت حيتاجه -

 ممدا يؤدي إىل فهٍم أفضل للعامل من حوله.
املثابرة  -  ّ تساب املتعلدم العادات املفيدة له يف احلياة، ّا

 واملرونة والتوادل الناجح.
 تنظيم عملية التعلم وتوجيهها. -
 التعلدم بكفاءة مع مواقف احلياة اليومية. -
ه املتعلدم. ميرد ب اتتيار اإلجراء املناسب للموقف الذي -

 (28، 27: 2012)رياين، 
 ثالثاً: التفكير االستداللي

 : مفهوم التفكير االستداللي
يبعدد التفكري االستداليل أحد امأهداف امأساسية يف     

تدريس العلوم، فهو يساعد يف التوددل إىل مكونات بنية 
العلم من حقائق ومفاهيم وتعميمات وقوانني ونظريات، 

لعقلية اليت تعني الفرد على فهم ومعاجلة وأحد العمليات ا
 املشكالت يف املواقف التعليمية واحلياتية املختلفة.

ند تنمية التفكري أ( إذ يرى 2006ويؤّدد ذلك تليفة )
يعتمد  إذاالستداليل يبعدد هدفاا من أهداف تدريس العلوم، 

على امأساليب املنطقية يف حبث وتفسري الظواهر املختلفة أو 
أبناء دراستهم أو يف يف ت اليت قد يواجهها الطالب املشكال

   211حيامهم املستقبلية. ص
( التفكري االستداليل بكنده 254: 2007ويعردف جروان )    

"نشاط عقلي يتضمدن جمموعة من العمليات العقلية اليت 
تؤدي إىل توليد وتقييم احلجج واالفرتاضات والبحث عن 

، والتعردف على االرتباُات امأدلة، والتوددل إىل النتائج
 والعالقات السببية.

( بكنده " قدرة املتعلدم 107: 2013ويعردفه أبو عقيل )    
العقلية اليت يتوددل هبا إىل حل مشكلة حالا ذهنياا، من 
تالل العالقات املنطقية بني احلقائق واملقدمات، للودول 

من  إىل النتائج، واالنتقال من اجلزئيات إىل الكليات، أو
 الكليات إىل اجلزئيات".

 : مهارات التفكير االستداللي
تعدددت تصنيفات مهارات التفكري االستداليل لدى     

( إىل 19: 2005باحثني، فقد دندفها علي )املتخصصني وال
 استدالل عددي، واستدالل لفظي، واستدالل مكاين.

( إىل استدالل 101: 2008دندفها اجلهمي ) يف حني
 استدالل استنباُي، وأضاف إليهما جرواناستقرائي، و 

 ( االستدالل التمثيلي.260: 1428)
ٌل من العتييب )و   ّ (، وزبيدة حممد 13: 2001دندفها
( إىل استدالل استقرائي، واستدالل 237: 2005)

 استنباُي، واستدالل استنتاجي.
التصنيف الذي أورده وسيتبىند الباحث يف هذا البحث     

 (.2008اجلهمي )

 جراءات البحثإ

 منهج البحث:
اســـــتخدم الباحـــــث املـــــنهج شـــــبه التجـــــرييب القـــــائم علـــــى 
ــــــــــ البعـــــــــدي( للمجمـــــــــوعتني التجريبيـــــــــة  التصـــــــــميم )القبلـــــــــي ــ

 والضابطة.
 مجتمع البحث وعّينته:

تكـــودن جمتمـــع البحـــث مـــن مجيـــع ُـــالب الصـــف الثالـــث 
ـــة  ـــة يف اإلدارة العامـــة للتعلـــيم مبدين املتوســـط باملـــدار  احلكومي

يف منطقـــة احلـــدود الشـــمالية باململكـــة العربيـــة الســـعودية  عرعـــر
هــــ، )الفصـــل امأول(، والبـــال  1436/1437للعـــام الدراســـي 

( ُالباــا، حســب إحصــائية إدارة االتتبــارات 1353عــددهم )
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( ُالبــاا 58والقبــول، أمدــا العيدنــة فهــي عشــوائية بســيطة قوامهــا )
ثــــلون ( مـــنهم مي28مـــن مدرســـة ســـلمان الفارســـي املتوســـطة، )

 ( ميثـلون اجملموعة الضابطة. 30اجملموعة التجريبية، و)
 أدوات البحث:

 ـ مقيا  عادات العقل، )إعداد الباحث(. 1
 ـ اتتبار التفكري االستداليل )إعداد الباحث(. 2

 أواًل: مقياس عادات العقل 
 صدق المقياس:

ُدالع على امأدبيات والدراسات  تد  بناء املقيا  بعد اال
يفية السابقة قياسها، مثل دراسة  اليت تناولت عادات العقل ّو
(، ودراسة 2011(، ودراسة مساح اجلفري )2012رياين )

 (.2013(، ودراسة الطلحي )2013وضحى العتييب )
( عبارة، 36وقد تكودن املقيا  يف دورته امأولية من )

ة ــ موافق ــ حمايد ــ  ل عبارة مخسة بدائل )موافق بشدد وأمامّ 
 وافق ــ غري موافق بشددة(.غري م

 وتد حساب ددق املقيا  بطريقتني :
 ـ صدق المحّكمين:1

تد عرض املقيا  يف دورته امأولية على جمموعة من 
احملكدمني ذوي االتتصاص واخلربة من أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعات، وبعض مشريف ومعلمي العلوم، وعددهم 

 :يف( حمكدماا  إلبداء مرئيدامهم 15)
 ـ أمهية العبارات ومدى ارتباُها مبوضوع البحث.1
 ـ وضوح العبارات ودقة دياغتها.2
 ـ حذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه. 3

وبعد إجراء التعديالت يف ضوء توجيهامهم، تد اعتماد 
( عبارة، وبالبة بدائل 32املقيا  يف دورته النهائية من )

 )موافق ــ حمايد ــ غري موافق(.
 تساق الداخلي:ـ اال2

مـن تـالل تطبيـق مقيـا  تد حساب االتسـاق الـداتلي، 
عــــادات العقــــل علـــــى عيدنــــة اســــتطالعية مـــــن تالميــــذ الصـــــف 
الثالــــــث املتوســــــط يف مدرســــــة امأمــــــري عبــــــد اهلل بــــــن مســــــاعد 

معامــــل ( ُالباــــا، ومــــن مثد حســــاب 30املتوســــطة، وعــــددهم )
ــل فقــرة مــن فقــرات املقيــا  مــع الدرجــ ة االرتبــاط بــني درجــةّ 

 (1. جدول )الكلية للمقيا 
 1جدول 

 :(30االتساق الداخلي لمقياس العادات العقلية )ن=
 معامل االرتباط المجاالت
 *  0.83 المثابرة

 *  0.81 التحّكم في التهّور
 *  0.79 الكفاح من أجل الدقّة

 *  0.84 التفكير التبادلي
 (0،01* االرتباط دال عند مستوى )       

( أند قيم معامالت االرتباط بني 1من اجلدول ) يتضدح    
ل جمال والدرجة الكليدة ملقيا  العادات العقلية   ّ درجات

(  وهي معامالت ارتباط 0،84( و)0،79تراوحت بني )
(، مما يؤّدد على ددق 0،01عالية، ودالة عند مستوى )

 املقيا .
 ثبات المقياس:

فـــــــا  تد حســـــــاب ببـــــــات املقيـــــــا  باســـــــتخدام معادلـــــــة )أل
 هانفسـّرونباخ( من تـالل التطبيـق علـى العيدنـة االسـتطالعية 
 )العيدنة اليت استخدمت حلساب االتساق الداتلي(.

2جدول   
:(30قيم معامالت ثبات مقياس العادات العقلية )ن=   

 معامل الثبات عدد العبارات المجاالت
 0.85 8 المثابرة

 0.80 8 التحّكم في التهّور
قّةالكفاح من أجل الد  8 0.82 
 0.78 8 التفكير التبادلي
 0.91 32 جميع المجاالت

( أند قيم معامالت الثبات جملاالت 2يتدضح من اجلدول )
(، 85,0( و),.78مقيا  العادات العقلية تراوحت ما بني )

قيم ببات عالية (  وهي 91,0وبل  الثبات الكلي للمقيا  )
 الوبوق بنتائج املقيا . تؤّدد على إمكان
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 ثانًيا: اختبار التفكير االستداللي:
 : صدق االختبار

ُدالع على امأدبيات والدراسات  تد بناء االتتبار بعد اال
يل، مثل دراسة السابقة املتضمدنة التتبارات التفكري االستدال

(، 2012(، ودراسة وفاء يونس )2012مساح سلمان )
(، 2009(، ودراسة داحل )2011ودراسة هالة العمودي )

 (.2007(، وجروان )2006املقوشي )و 
 ( عبارة.24وقد تكودن االتتبار يف دورته امأولية من )

 وتد حساب ددق االتتبار بطريقتني :
 ـ صدق المحّكمين:1

تد عرض االتتبار يف دورته امأولية على جمموعة من 
احملكدمني ذوي االتتصاص واخلربة من أعضاء هيئة التدريس 

ذلك بعض املشرفني الرتبويني يف خمتلف اجلامعات، ّو
ّدد من درجة 15واملعلمني، وعددهم ) ( حمكدماا، وذلك للتك

مناسبة العبارات حملاورها، ووضوحها، وسالمة دياغتها 
  :يتت آراء احملكدمني على النحو اآلاللغوية، وجاء

حذف بعض العبارات، وإضافة عبارات أترى، وتعديل 
ليصبح عدد عبارات  دياغة بعض العبارات لغوياا وفنياا،

متثدل العبارات  إذ( عبارة، 20االتتبار يف دورته النهائية )
-11متثدل العبارات ) يف حني( مهارة االستقراء، 1-10)

 ( مهارة االستنباط.20
 ـ االتساق الداخلي:2

ـــــــداتلي،  ـــــــق تد حســـــــاب االتســـــــاق ال مـــــــن تـــــــالل تطبي
حســـاب تد  إذ   الســـابقة ســـتطالعيةاالعيدنـــة الاالتتبـــار علـــى 

معــامالت االرتبـــاط بـــني درجـــات املســـتويات الفرعيـــة والدرجـــة 
علــــى وجــــاءت النتــــائج الكليـــة التتبــــار التفكــــري االســـتداليل، 

 :يت( اآل3يف اجلدول ) النحو املشار إليه
 3 جدول

معامالت االرتباط بين درجات المستويات الفرعية والدرجة الكلية 
 :(30الختبار التفكير االستداللي )ن=

 معامل االرتباط يات التفكري االستداليلمستو 
 * 0.86 مهارة االستقراء

 * 0.79 مهارة االستنباط
 (0.01الرتباط دال عند مستوى )* ا      

( أند قيم معامالت االرتباط بني 3يتدضح من اجلدول )
درجات مهارة االستقراء ومهارة االستنباط وبني الدرجة 

(، 86,0يل بلغت )الكلية التتبار التفكري االستدال
( على التوايل  وهي معامالت ارتباط مرتفعة، ودالة 79,0و)

د على ددق   (01,0إحصائياا عند مستوى ) ممدا يّؤ
 االتتبار. 

 :ثبات االختبار
تد حســــــاب ببــــــات االتتبــــــار باســــــتخدام معادلــــــة )ألفــــــا  

 هانفسـّرونباخ( من تـالل التطبيـق علـى العيدنـة االسـتطالعية 
ستخدمت حلساب االتسـاق الـداتلي(، وجـاءت )العيدنة اليت ا

 :على النحو اآليتالنتائج 
 4جدول

 :(30قيم معامالت ثبات اختبار التفكير االستداللي )ن=
 معامل الثبات عدد الفقرات مستويات التفكير االستداللي

 0.92 10 مهارة االستقراء
 0.88 10 مهارة االستنباط

 0.93 20 المجموع

( أند قيمة معامل الثبات لعبارات 4يتدضح من اجلدول )
بلغت قيمة  يف حني(  92,0مهارات االستقراء بلغت )

(، وبل  88,0معامل الثبات لعبارات مهارة االستنباط )
(  وهي 93,0الثبات الكلي التتبار التفكري االستداليل )

 الوبوق بنتائج االتتبار. يم ببات عالية، تؤّدد على إمكانق

ث:تطبيق البحإجراءات   

 اتتيار الِوحدة الدراسية. -
 إعداد دليل املعلم. -
ّدد من ددقهما وببامهما. -  بناء أدايت البحث، والتك
 اتتيار عيدنة البحث. -
االجتمــاع مبعلــم العلــوم للصــف الثالــث املتوســط باملدرســة   -

يفية تطبيقه.  لتعريفه بنموذج وودز، ّو
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ى اجملمــــــوعتني التجريبيـــــــة تطبيــــــق أدايت البحــــــث قبلياــــــا علــــــ -
 .ابطةوالض
االجتماع بطالب اجملموعة التجريبية، وشـرح مراحـل منـوذج  -

يفية تطبيقه ، woodsوودز  درو  الوحدة املختارة. علىّو
تـدريس ُــالب اجملموعـة التجريبيــة باسـتخدام منــوذج وودز،  -

قـــة االعتياديـــة، ملـــدة مخســـة وتـــدريس اجملموعـــة الضـــابطة بالطري
 ، مبعددل أربع حصّ أسبوعياا.أسابيع

 دايت البحث بعدياا.تطبيق أ -
مجــع وتفريــ  البيانــات، مثد معاجلتهــا إحصــائياا  الســتخالص  -

 النتائج.

 األساليب اإلحصائية:

الباحــــــــث  للتحقــــــــق مــــــــن فــــــــروض الدراســــــــة  اســــــــتخدم
 ية:تامأساليب اإلحصائية اآل

معامل ارتباط بريسون  حلسـاب دـدق االتسـاق الـداتلي  -1
 مأدايت الدراسة.

رونباخ  حلساب ببات أدايت الدراسة.  -2  معامل ألفاّ 
اتتبــــار )ت( للعيدنتــــني املســــتقلتني  لتحديــــد الفــــروق بــــني  -3

 اجملموعتني الضابطة والتجريبية.
 مربع إيتا  لتحديد حجم امأبر. -4

 نتائج البحث
ّدد من تكافؤ اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  تد التك

تبار التفكري االستداليل ـــ االتتبار القبلي مأدايت البحث )ات
مقيا  عادات العقل( باستخدام اتتبار )ت( لعيدنتني 

 :اآلتيني( 6،  5ّما يتبنيد يف اجلدولني )مستقلتني،  
أوأل: اختبار التفكير االستداللي

 5جدول
 :التفكير االستدالليالقبلي لمهارات  لقياسافي  المجموعتين التجريبية والضابطة طالبتيجة اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للمقارنة بين درجات ن

التفكير االستدالليمهارات  المتوسط  العدد المجموعة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة قيمة "ت"

 50,0 672,0 20,2 07,10 28 جتريبية االستقراء
 03,3 60,9 30 ضابطة غري دالة

 16,0 426,1 91,1 21,10 28 جتريبية االستنباط
 74,2 33,9 30 ضابطة دالة  غري

 15,0 448,1 25,3 28,20 28 جتريبية اجملموع
 3,81 18,93 30 ضابطة غري دالة

  

يتدضح عدم وجود فروق ذات داللة  (5) من اجلدول
متوسطي درجات بني  (05,0عند مستوى ) إحصائية
 القبلي القيا اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  ُالب
 ،لتفكري االستداليل )االستقراء واالستنباط(ا ملهاريت

 الداللةمستوى قيم  بلغتوقد جمتمعتني،  تنيلمهار ول

وهي قيم أعلى  ( على التوايل 15,0(، )16,0(، )50,0)
(، وبذلك تكون اجملموعتان 05,0من مستوى الداللة )

القبلي ملهارات  القيا التجريبية والضابطة متكافئتني يف 
 يل.التفكري االستدال
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 :ثانًيا: مقياس عادات العقل 
 6جدول 

 :للعادات العقلية القبلي القياسالتجريبية والضابطة في  المجموعتين طالبنتيجة اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للمقارنة بين درجات 
 الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة العادات العقلية

 0,25 1,164 0,13 2,47 28 جتريبية املثابرة
 0,15 2,43 30 ضابطة غري دالة

0- 0,26 2,06 28 جتريبية التحكدم يف التهودر ,650 0,52 
 0,29 2,11 30 ضابطة غري دالة 

 0,31 1,030 0,19 2,51 28 جتريبية الكفاح من أجل الدقدة
 0,26 2,44 30 ضابطة غري دالة 

 0,15 -1,461 0,23 2,19 28 جتريبية التفكري التباديل
 0,34 2,30 30 ضابطة غري دالة 

 0,72 -0,365 0,11 2,32 28 جتريبية اجملموع
 0,15 2,32 30 ضابطة غري دالة

عدم وجود فروق ذات داللة  (6) رقم اجلدول يتدضح من
متوسطي درجات بني  (05,0عند مستوى ) إحصائية
 القبلي التطبيقة والضابطة يف اجملموعتني التجريبي ُالب

  يف مجيع العادات )منفردة وجمتمعة( ملقيا  العادات العقلية
(، 52,0(، )25,0) الداللةمستوى  قيم بلغت فقد
وهي قيم أعلى  ،( على التوايل72,0(، )15,0(، )31,0)

 ا يعّنممد   وغري دالة إحصائياا  (05,0من مستوى الداللة )

التطبيق  يف  التجريبية والضابطةنياجملموعتوجود تكافؤ بني 
  القبلي ملقيا  العادات العقلية.

 نتائج البحث :

بعد التحقدق من تكافؤ اجملموعتني يف القيا  القبلي مأدايت 
  التتبار م اتتبار )ت( لعيدنتني مستقلدتنيتد استخداالبحث  

 الفروض امأربعة للبحث.
 الفرض األول:

 7جدول 
 :يد الفروق في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي عند مهارة االستقراءنتيجة اختبار )ت( لتحد

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة درجة الحرية قيمة "ت"

 20,0 56 301,1 74,2 21,14 28 جتريبية االستقراء
 80,2 27,13 30 ضابطة غري دالة

( عدم وجود فروق ذات داللة 7اجلدول )يتدضح من 
( بني متوسطي درجات 05,0إحصائية عند مستوى )

ُالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيا  البعدي 
بلغت  فقدالتتبار التفكري االستداليل عند مهارة االستقراء، 

(، وهي أعلى من مستوى 20,0قيمة مستوى الداللة )
إحصائياا  وبناءا عليه تد قبول ( وغري دالة 05,0الداللة )

 الفرض الصفري.
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 الفرض الثاني:
 8جدول 

 :نتيجة اختبار )ت( لتحديد الفروق في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي عند مهارة االستنباط
المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 األثر حجم الداللة درجة الحرية قيمة "ت"

 01,0 56 528,2 53,2 71,13 28 جتريبية االستنباط
 دالة

10,0 
 22,2 13,12 30 ضابطة
( وجود فروق ذات داللة إحصائية 8يتدضح من اجلدول )

( بني متوسطي درجات ُالب 05,0عند مستوى )
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيا  البعدي التتبار 

مهارة االستنباط لصاحل اجملموعة  التفكري االستداليل عند
بلغت قيمة  إذالتجريبية ذات املتوسط احلسايب امأعلى، 

(، وهي أقل من مستوى الداللة 01,0مستوى الداللة )
 ( ودالة إحصائياا.05,0)

بلغت  إذ)إيتا(   وملعرفة حجم امأبر تد حساب قيمة مربع
 %( من التباين احلادل يف10، وتعّن أند )(10,0قيمته )

درجات ُالب اجملموعة التجريبية يف مهارة االستنباط يعود 

وقد يعود السبب يف هذا  ،woods إىل استخدام منوذج وودز
الزمنية لتدريس اجملموعة  ن الصغري نسبياا إىل قصر املدةالتباي

وهو ما عملت به معظم  التجريبية )مخسة أسابيع(،
ن ُويل واحتياج مهارات التفكري لزم الدراسات السابقة،

امل ى وبناءا عل(، على امأقل نسبياا الّتساهبا )فصل دراسيّ 
تد رفض الفرض  وجود داللة إحصائية بني اجملموعتني 

 الصفري الثاين.

 الفرض الثالث:

 9جدول 
 :انتيجة اختبار )ت( لتحديد الفروق في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي لمهارتي االستقراء واالستنباط معً 

المتوسط  العدد  المجموعة 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 ثرحجم األ الداللة درجة الحرية قيمة "ت"

التفكري  امهارت
 االستداليل

 09,0 02,0 56 454,2 37,4 93,27 28 جتريبية
  دالة  45,3 40,25 30 ضابطة

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 9يتدضح من اجلدول )
( بني متوسطي درجات ُالب 05,0عند مستوى )

اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القيا  البعدي التتبار 
التفكري االستداليل عند مهاريت االستقراء واالستنباط معاا 

بلغت قيمة مستوى الداللة  إذلصاحل اجملموعة التجريبية، 
(، ودالة 05,0(، وهي أقل من مستوى الداللة )02,0)

 إحصائياا.

فقد جم امأبر تد حساب قيمة مربع )إيتا(  وملعرفة ح
%( 9(، وهي قيمة متوسطة، وتعّن أند )09,0بلغت قيمته )

من التباين احلادل يف درجات ُالب اجملموعة التجريبية يف 
، woods مهارة االستنباط يعود إىل استخدام منوذج وودز

وبناءا عليه تد رفض الفرض الصفري الثالث.
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 :رض الرابعالف
 10ول جد

 :لمقياس العادات العقلية نتيجة اختبار )ت( لتحديد الفروق في التطبيق البعدي
المتوسط  العدد المجموعة العادات العقلية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الداللة درجة الحرية قيمة "ت"

 78,0 56 277,0 12,0 50,2 28 جتريبية املثابرة
 19,0 48,2 30 ضابطة غري دالة

 34,0 56 956,0- 28,0 08,2 28 جتريبية كدم يف التهودرالتح
 33,0 16,2 30 ضابطة غري دالة 

 13,0 56 548,1 21,0 58,2 28 جتريبية الكفاح من أجل الدقدة
 26,0 48,2 30 ضابطة غري دالة 

 15,0 56 468,1- 27,0 28,2 28 جتريبية التفكري التباديل
 35,0 40,2 30 ضابطة غري دالة 

 55,0 56 605,0- 12,0 36,2 28 جتريبية اجملموع
 15,0 38,2 30 ضابطة غري دالة

( عدم وجود فروق ذات داللة 10يتدضح من اجلدول )
( بني متوسطي درجات 05,0إحصائية عند مستوى )

ُالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي 
يع العادات )متفردقة وجمتمعة(  ملقيا  العادات العقلية يف مج

(، 34,0(، )78,0بلغت قيم مستوى الداللة ) إذ
( على التوايل، وهي قيم أعلى 55,0(، )15,0(، )13,0)

(، وغري دالة إحصائياا، وبناءا عليه 05,0من مستوى الداللة )
 تد قبول الفرض الصفري الرابع.

 :تعليق عام على نتائج البحث

  :كيتالبحث يتدضح ما ي استعراض نتائج من تالل

نتائج الدراسات مجيع ـ تتدـفق نتائج هذا البحث مع 1
دراسات: داحل ،ّ داليلالسابقة املتعلدقة بتنمية التفكري االست

(، مساح سلمان 2011(، هالة العمودي )2009)
  (2013(، ووفاء حسن )2012(، نوال تليل )2012)

الدراسات ختتلف نتائج البحث احلايل عن نتائج  يف حني
دراسات: مساح اجلفري السابقة يف تنمية عادات الع  ّ قل،

لوهاب ا (، فاُمة عبد2013(، وضحى العتييب )2011)

إميان العزب و (، 2008(، ليلى حسام الدين )2007)
(2014.) 

ـ ساهم منوذج وودز يف تنمية املهارات الكلدية للتفكري 2
لك إىل االستداليل لدى التالميذ، وقد يرجع السبب يف ذ

توفري منوذج وودز بيئة تعليمية سادها التعاون والتفاعل 
مع  االجتماعي بني التالميذ واملعلم، وبني التالميذ بعضهم

ُاا وإجيابية جتاه عملية  بعض  ممدا جعل التالميذ أّثر نشا
التعلدم، فهم يتوددلون إىل املعلومات واملعارف من تالل ربط 

ول إىل املعارف اجلديدة ما لديهم من تربات متنوعة للود
بواسطة التفاعالت االجتماعية، وتبادل امأفكار واآلراء، 
وإجراء التجارب وامأنشطة للودول إىل نتائج دحيحة، ممدا 

تنمية  يتيح للتالميذ استخدام مهارات التفكري اليت تسهم يف
 .مهارات التفكري االستدالل

"العمل ( بكند 170: 2006ما يؤّدده فودة والبعلي ) وهذا
التعاوين يصاحبه حتسدن ملحوظ يف مستوى التفكري 

 االستداليل".

ـ مل يسهم منوذج وودز يف تنمية عادات العقل لدى 3
ة الزمنية املد قصرالتالميذ، وقد يرجع السبب يف ذلك إىل 

فالتالميذ مل  ،اليت تد تطبيق البحث فيها )مخسة أسابيع(
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افٍ يتدردبوا   ّ ل منوذج وودز على استخدام مراح بشكٍل
تالل تدريس الوحدة املختارة  العتيادهم على الطريقة 

افية ملمارسةممدا مل التقليدية يف التدريس    ّ  يعِط فردة
بعض العادات  تنمية لتجارب اليت تتيح هلم فردةامأنشطة وا

املثابرة، والتحكدم يف التهودر، والكفاح منلديهم العقلية  ّ ، 
ة ، ولذلك يرى الباحث أند املديلأجل الدقدة، والتفكري التباد

امل. ان ينبغي أالد تقل عن فصل دراسيّ   الزمنية الكافيةّ 

 التوصيات والمقترحات :

ـ تضمني مقررات ُرق التدريس يف مؤسسات إعداد 1
املعلمني بنماذج فاعلة للنظرية البنائية  ومنها منوذج وودز، 

 واحلرص على إّساب الطالب أساسياته، وآلية تنفيذه.

ـ تدريب املعلمني أبناء اخلدمة على استخدام منوذج 2
وودز يف تدريس العلوم، ملا له من دور فاعل يف تنمية التفكري 

 االستداليل لدى التالميذ.

تاب العلوم يف املرحلة املتوسطة مواقف 3  ّ ـ تضمني
وأنشطة متنوعة، تعمل على تنمية التفكري االستداليل، 

  وعادات العقل لدى التالميذ.

ـ إجراء دراسات ممابلة للكشف عن فاعلية منوذج وودز 3
اإلبداعي، ) متغريات تابعة أترى، مثل: التفكرييف تنمية 

الناقد، العلمي، فوق املعريف، ...(، القيم العلمية، االجتاه حنو 
 املادة، أوجه التقدير، وغريها.

ـ إجراء دراسات مقارنة بني منوذج وودز ومناذج النظرية 4
نموذج البنائ  ويتلي، وبوسنر، وإيلتون، وغريها.ية امأترى،ّ 

 المراجع

(. أبر استخدام اخلرائط املفاهيمية يف تدريس التفاضـل 2013أبو عقيل، إبراهيم )
وتنميــة التفكــري االســتداليل لــدى ُلبــة الثانويــة العامــة )الفــرع العلمــي(/ 

جمللـــــد ، اجملــــة احتــــاد اجلامعــــات العربيـــــة للرتبيــــة وعلــــم الــــنفسفلســــطني، 
 (، العدد الثالث.11)

(. أبـر اسـتخدام أمنـوذج وودز يف حتصـيل 2009أمني، أمحد. ومصطفى، رضـوان )
ُالب الصف اخلامس العلمي يف مادة الفيزياء وتنميـة تفكـريهم الناقـد، 

لية الرتبيـة امأساسـية (، العـدد 10، جامعـة املودـل، اجمللـد )جملة أحباثّ 
 . 79ـ ــ 51 الرابع،

(. فعالية استخدام منوذج مارزانو مأبعاد التعلم يف 2001دالح )لباز، تالد ا
ب واالجتاه حنو املادة  تدريس مادة الكيمياء على التحصيل والتفكري املّر

املؤمتر العلمي لدى ُالب الصف امأول الثانوي العام بالبحرين، 
اجلمعية املصرية للرتبية، جامعة عني ، اخلامس "الرتبية العلمية للمواُنة"

 (.م2001أغسطس 1ــ ــ 29/7) ،مشس
، 3، طتعليم التفكري ــ مفاهيم وتطبيقات(. م2007جروان، فتحي عبدالرمحن )

 عمدان، دار الفكر للطباعة والنشر.
أبر استخدام غرائب الصور ورسوم امأفكار  (.2011اجلفري، مساح حسني ) 

لعقل اإلبداعية لتدريس مقرر العلوم يف تنمية التحصيل وبعض عادات ا
توراه مبدينة مكة املكرمة لدى ُالبات الصف امأول املتوسط ، رسالة ّد

لية الرتبية، جامعة أم القرى.  غري منشورة،ّ 
(. أبر استخدام منوذج جانييه يف تدريس 2008اجلهمي، الصايف يوسف )

مفاهيم تكنولوجيا امأجهزة الدقيقة يف تنمية التحصيل والتفكري 
صف امأول الثانوي الصناعي ذوي السعات االستداليل لدى ُالبات ال

رق التدريس،  املؤمتر العقلية املختلفة، اجلمعية املصرية للمناهج ُو
، اجمللد امأول، دار العلمي العشرون" مناهج التعليم واهلوية الثقافية"

 (.2008 يوليو 31ـ ــ 30)الضيافة، جامعة عني مشس، 
، قلية وتنميتها لدى التالميذالعادات الع(. 2002احلاربي، إبراهيم أمحد )

 الرياض، مكتبة الشقري.
(. فاعلية اسرتاتيجية "البداية ــ االستجابة ــ 2008حسام الدين، ليلى عبداهلل )

التقومي" يف تنمية التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ الصف امأول 
الرتبية العلمية "املؤمتر العلمي الثاين عشر اإلعدادي يف مادة العلوم، 

، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، جامعة "الواقع اجملتمعي: التكبري والتكبرو 
 .(2008 أغسطس 4ـ ــ 2) عني مشس،
أبر توظيف منوذج جانييه لتدريس املفاهيم على (. 2013حسن، وفاء حممود )

التحصيل وتنمية مهارات التفكري االستداليل يف العلوم لدى ُالبات 
لية الرتبية، ، رسالصف السابع يف غزة  ّ الة ماجستري غري منشورة،

 جامعة امأزهر، غزة.
ج التعلم البنائي يف تدريس 1(. أبر استخدام منو2006تليفة، حسن حممد )

تكنولوجيا الكهرباء على التحصيل وبقاء أبر التعلم وتنمية التفكري 
املؤمتر العلمي االستداليل لدى ُالب الصف الثاين الثانوي الصناعي، 

 6ـــ  5)، جامعة أسيوط، التعليم والتنمية يف اجملتمعات اجلديدة امأول:
 (.2006مار  

ورت يف حتصيل العلوم 2012تليل، نوال عبد الفتاح ) (. أبر استخدام برنامجّ 
وبقاء أبر التعلدم وتنمية التفكري االستداليل لدى تالميذ الصف 
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(، 15، اجمللد )، العدد الثاينجملة الرتبية العلميةالساد  االبتدائي، 
 .284ـ ــ 249

(. مضـــامني الفلســـفة البنائيـــة يف تـــدريس العلـــوم، 1996اخلليلـــي، تليـــل يوســـف )
نيـة القطريـة للرتبيـة والثقافـة والعلـوم، قطـر، العـدد جملة الرتبية ، اللجنة الُو

 .271ـ ــ 255(، 25(، السنة )116)
تــدريس العلــوم (. 1996اخلليلـي، تليــل. وحيــدر، عبـد اللطيــف. ويــونس، حممـد )

 ، ديب، دار القلم للنشر.يف مراحل التعليم العام
(. أبــر اســرتاتيجيتني تدريســيتني قــائمتني علــى 2002اخلوالــدة، ســامل عبــد العزيــز ) 

املنحى البنائي يف حتصيل ُالب الصـف امأول الثـانوي العلمـي يف مـادة 
ة آل ، جامعــــجملــــة املنــــارة للبحــــوث الرتبويــــةامأحيــــاء واجتاهــــامهم حنوهــــا، 

 .404ـ ــ 355(، العدد الثالث، 13البيت، امأردن، اجمللد )
أبـــر التـــدريس علـــى وفـــق أمنـــوذج وودز يف حتصـــيل (. 2001الـــدايّن، بتـــول حممـــد )

، رسـالة ماجسـتري غـري تالمذة الصف اخلامس االبتدائي يف العلوم العامة
لية املعلمني، جامعة ديايل، العراق.   منشورة،ّ 

أبر برنامج إبرائي قائم على عـادات العقـل يف التفكـري (. 2012رياين، علي محد )
اإلبــــداعي والقــــوة الرياضــــية لــــدى ُــــالب الصــــف امأول املتوســــط مبكــــة 

لية الرتبية، جامعة أم القرى.املكرمة توراه غري منشورة،ّ   ، رسالة ّد
(. مستوى 2009الزعيب، ُالل. والشرع، إبراهيم. والسالمات، حممد )

لية العلوم يف جامعة احلسني بن ُالل االستدالل العلمي  لدى ُلبةّ 
جملة جامعة واملستوى الدراسي والتخصّ،  وتكبدره مبتغريات اجلنس

ـ ــ 401(، العدد الثاين، 23، اجمللد )النجاح مأحباث العلوم اإلنسانية
437 . 

(. أبر استخدام اسرتاتيجية "حلدل ــ اسكل ــ استقصي" 2006سعيد، أمين حبيب )
مية عادات العقل لدى ُالب الصف امأول الثانوي من تالل على تن

، حتديات احلاضر املؤمتر العلمي العاشر الرتبية العلميةمادة الكيمياء، 
لية الرتبية، جامعة   ّ ور،ى املستقبل، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية،

 . 464ـ ــ 391عني مشس، اجمللد الثاين، 
استخدام منوذج التعلم التوليدي يف تنمية أبر م(. 2012سلمان، مساح حممد )

التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة الكيمياء لدى ُالبات الصف 
لية الرتبية، امأول الثانوي مبكة املكرمة ، رسالة ماجستري غري منشورة،ّ 

 جامعة أم القرى.
معجم املصطلحات الرتبوية م(. 2003شحاته، حسن. والنجار، زينب )

 اهرة، الدار املصرية اللبنانية.، القوالنفسية
(. فعالية استخدام منوذج مارزانو مأبعاد التعلدم يف 2009داحل، مدحت حممد )

تنمية التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة العلوم واالجتاه حنو املادة 
جملة لدى تالميذ الصف امأول املتوسط باململكة العربية السعودية، 

 .  123ـ ــ 73العدد امأول، ، (12) ، اجمللدالرتبية العلمية
فاعلية استخدام منوذج مارزانو مأبعاد التعلم يف (. 2013الطلحي، حممد دتيل )

زيادة التحصيل الدراسي وتنمية بعض عادات العقل يف مادة الرتبية 
نية لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مدينة  االجتماعية والُو

لية الرتبية، جامعة أم القرى، ، رسالة ماجستري غري مالطائف  ّ نشورة،
 مكة املكرمة.

(. فاعلية تدريس وحدة يف العلوم على التعزيز 2009عبد الرحيم، املعتز باهلل )
املعريف يف تنمية التفكري االستداليل وامليل حنو العلوم لدى تالميذ 

لية الرتبية، جامعة عني مشسجملة الرتبية العلميةاملرحلة اإلعدادية،   ّ، ،
 .81ـ ــ 27(، العدد الثاين، 12اجمللد )

(. فعالية استخدام ترائط التفكري يف حتصيل 2007عبد الوهاب، فاُمة حممد )
الكيمياء وتنمية بعض مهارات التفكري وعادات العقل لدى الطالبات 

دراسات عربية يف الرتبية  جملةبالصف احلادي عشر بسلطنة عمان، 
 .70ــــ 9، لعدد الثاين، اجمللد امأول، اوعلم النفس

أبر استخدام أمنوذج وودز يف حتصيل (. 2005العبيدي، إسراء عبد الرمحن )
، رسالة ماجستري ُالبات الصف الرابع العام يف مادة اجلغرافية العامة

لية الرتبية، جامعة دياىل، العراق.  غري منشورة،ّ 
مهارات التفكري  فاعلية برنامج مقرتح لتنمية(. م2001العتييب، تالد ناهس )

، رسالة من ُالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض عيدنة االستداليل لدى
لية الرتبية، جامعة أم القرى.  ماجستري غري منشورة،ّ 

فاعلية ترائط التفكري يف تنمية عادات العقل  (.2013العتييب، وضحى حباب )
، رتبيةومفهوم الذات امأّادميي لدى ُالبات قسم امأحياء بكلية ال

، اجمللد اخلامس، العدد جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية
 .250 ـــ 188امأول، 

فاعليـــة اجملمعـــات التعليميـــة يف امليكانيـــك (. 1998عجـــول، رعـــد عبـــد املهـــدي )
ليدــة الرتبيــة الرياضــيدة  امعــة بغــداد ، احليــوي علــى نــواتج الــتعلدم لطالبــاتّ 

توراه غري منشور  لية الرتبية، جامعة بغداد.رسالة ّد  ة،ّ 
(. فاعليــــة اســــتخدام منــــوذج بــــاييب البنــــائي يف تنميــــة 2014العــــزب، إميــــان دــــابر )

جملــة  بعــض عــادات العقــل لــدى ُــالب الشــعب العلميــة بكليــة الرتبيــة، 
 .418 ـــ 391(، اجلزء امأول، 97، العدد )ّلية الرتبية ببنها

 ــاملهارات ـ ــالنظريات ـ ــم ـالتفكري: املفاهي(. 2005علي، مجال حممد )
 ، الرياض، مكتبة الرشد. القيا  ــاالسرتاتيجيات ـ
(. فاعلية اسرتاتيجية التفكري بصوت مرتفع يف 2011العمودي، هالة سعيد )

تنمية التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة العلوم واالجتاه حنو العمل 
جملة ملكة العربية السعودية، التعاوين لدى تلميذات املرحلة املتوسطة بامل
، اجمللد الثالث،العدد امأول، دراسات يف املناهج واإلشراف الرتبوي

 .219 ـــ 155
ة استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم على فاعلي(. 2015العنزي، فايز سعد )

تنمية التفكري االبتكاري والددافعيدة للتعلم لدى ُالب الصف امأول 
توراه منشورة، جامعة أم القرى.عراملتوسط مبدينة عر   ، رسالة ّد

(. فعالية اسرتاتيجية مقرتحة يف تنمية 2006فودة، إبراهيم. والبعلي، إبراهيم )
التفكري االستداليل والتحصيل يف مادة العلوم واالجتاه حنو العمل 
التعاوين لدى تالميذ الصف الساد  االبتدائي مبنطقة القصيم باململكة 
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لية الرتبية، جامعة عني مشس، جملة الرتبية العلميةدية، العربية السعو   ّ ،
 .187ـ ــ141اجمللد التاسع، العدد الرابع، 

 ، القاهرة، دار التحرير.املعجم الوجيزم(. 1989جممع اللغة العربية )
(. فعالية استخدام برنامج اإلبراء الوسيلي يف تنمية 2005حممد، زبيدة حممد )

يل والتحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة مهارات التفكري االستدال
املؤمتر العلمي االبتدائية من مضطريب االنتباه ذوي النشاط الزائد، 

ن العريب" ، جامعة عني مشس، التاسع "معوقات الرتبية العلمية يف الُو
 .275ـ ــ 229

ـــــر اســـــتخدام أمنـــــوذج وودز يف 2010املعمـــــوري، عصـــــام. واخلـــــيالين، رعـــــد ) (. أب
ب الصـــف الثالـــث معهـــد إعـــداد املعلمـــني يف مـــادة الفيزيـــاء حتصـــيل ُـــال

، جامعـــــة ديـــــاىل، جملـــــة ديـــــاىل للبحـــــوث اإلنســـــانيةوتفكـــــريهم العلمـــــي، 
 .244ـ ــ 192(، 46العراق، العدد )
ــــرمحن ) ــــد ال ــــة (. 2006املقوشــــي، عب ــــا  االســــتدالالت املنطقيــــة حســــب نظري قي

ـــــه ـــــربتبياجي تـــــاب مـــــرتجم جليل ـــــري  ،ّ  ـــــة، جانب ليـــــة الرتبي ـــــك ،ّ  معـــــة املل
 .8سعود،ط

(. أبر اتتالف منط ممارسة امأنشطة التعليمية يف 2003امليهي، رجب السيد )
ية والنظرية جمنوذج تدريس مقرتح قائم على املستحدبات التكنولو 

البنائية على التحصيل وتنمية مهارات قراءة الصور والتفكري االبتكاري 
ز التحكم الداتلي يف العلوم لدى ُالب املرحلة الثانوية ذوي مّر

، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية، جامعة جملة الرتبية العلمية واخلارجي،
 .37 ـــ 1 اجمللد الساد ، العدد الثالث، ،عني مشس

فاعليـة تصـميم مقـرتح لبيئـة تعلـم (. 2009امليهي، رجب. وحممـود، جيهـان )
 ىلـدالتحصـيل و  العقـلالكيمياء منسجم مع الدماغ يف تنمية عادات 

جملـة املختلفـة،  ُالب املرحلة الثانوية ذوي أساليب معاجلـة املعلومـات
(، العـــــدد 15، جامعـــــة حلـــــوان، اجمللـــــد )دراســـــات تربويـــــة واجتماعيـــــة

 .351ـــ  305امأول، اجلزء الثاين، 
(. أبر التفاعل بني تنويع اسرتاتيجيات التدريس وأمناط 2009النادي، عزة حممد )

ادات العقل لدى ُالبات املرحلة االبتدائية، التعلم على تنمية بعض ع
ـ ــ 313(، العدد الثالث، 15، اجمللد )دراسات تربوية واجتماعيةجملة 
349. 

اجتاهات حديثة يف (. 2005النجدي، أمحد. وعبد اهلادي، مىن. وراشد، علي )
تعليم وتعلدم العلوم يف ضوء املعايري العاملية وتنمية التفكري والنظرية 

 ، القاهرة، دار الفكر العريب.ةالبنائي
تطبيقات عملية يف تنمية التفكري باستخدام عادات (. 2008نوفل، حممد بكر )

 ، عمدان، دار املسرية.العقل
(. أبر استخدام مدتلي البيئي واجلمايل يف تطوير 2012يونس، وفاء حممود )

املفاهيم امأحيائية لطالبات الصف الرابع العلمي وتنمية التفكري 
 275 ،(5) ددعال(، 19) لداجمل، جملة الرتبية والعلمالستداليل لديهند، ا
 .305ـ ــ
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Abstract: The research aims to reveal the effectiveness of using a Woods' Paradigm in the teaching of science to promote 

deductive thinking and habits of mind to the average third-grade students, the researcher applied the quasi-experimental 

methodology which had been based on (the pre/post designing) of two groups experimental and control group, The tools: a 

test of deductive reasoning and a measure of the habits of the mind after verification of their validity and reliability. 

Tools applied on a random sample of (58) students , (28) the experimental group, and (30) the control group, After data 

collection and statistical analysis, the Results: There are significant differences between the mean scores of the experimental 

and control groups in the posttest application to test the deductive thinking in deductive skill, and the  all the test, to the 

experimental group, while the differences between the two groups did not show up in the same test at the  inductive skill. No 

statistically significant differences between the mean scores of the experimental and control groups in the posttest application 

in scale habits of mind. The recommend: training Teacher before and during the service to use the Woods' Paradigmin the 

teaching of science in Intermediate school, and include Teacher's Book In the science examples to use Woods' Paradigm. 
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