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  الملخص

التفكيـر   فـي الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم دور لتعرف على هدفت هذه الدراسة إلى ا

العلمي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم، كما هدفت للتعرف إلى االخـتالف فـي   

مستوى الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم تبعا لمتغيرات الدراسة المتمثلة في خبرة المعلم، والمؤهل 

ين يعلمون ن مجتمع الدراسة من مجتمعين، المجتمع األول هو مجتمع المعلمين الذوتكو، العلمي 

ومعلمة، أما المجتمع الثـاني   امعلم) 146(العلوم لطلبة الصف العاشر األساسي والبالغ عددهم 

مـين  طالبا وطالبة، وقد اختار الباحـث عينـة المعل  ) 3662(فهو مجتمع الطلبة والبالغ عددهم 

ختيارها وفقا معلما ومعلمة، أما عينة الطلبة فقد تم ا) 30(بلغت  بطريقة عنقودية طبقية عشوائية

طالبا وطالبة، ) 697(لعينة المعلمين الذين يدرسونهم العلوم في الصف العاشر حيث بلغ عددها 

مقياس الفاعليـة الذاتيـة لمعلمـي    : ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام مقياسين هما

  .لدراسةخصيصا لهذه ا اأعد ير العلمي لطلبة الصف العاشر اللذانالعلوم، ومقياس التفك

  أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي العلوم يتمتعون بفاعلية ذاتيـة مرتفعـة جـدا بنسـبة     

الخبرة التدريسية للمعلم،  :كل منلنتائج بأن هذه الفاعلية ال تختلف باختالف ، وبينت ا)81.1%(

كما أظهرت النتائج تدني مستوى التفكير  ، ولكنها تختلف باختالف جنس المعلم،والمؤهل العلمي

وأوصـت   ،%)58.7(العلمي لدى طلبة الصف العاشر حيث بلغت نسبة النجاح في االختبـار  

المؤسسات التربوية بضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية من حيث اشتمالها على الدراسة 

درا على استخدام مهارات عرض واضح ألسس البحث العلمي وتطبيقاته، حيث يكون الطالب قا

  .التفكير العلمي بصورة صحيحه وفعالة
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  الفصل االول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

 مقدمة الدراسة 

العلمية والمعرفية، األمر  من التقدم في مختلف النواحي العالم الذي نعيش فيه بطفرة مر

االتجـاه   أن وجـد  النظر في سياساتها التربوية، لذاب من المؤسسات التربوية أن تعيد تطلّالذي 

، فأصبحت وجهة التربية فـي  إبراز سمة التفكير لدى الطلبة الحديث للتربية يعزز التركيز على

، وتدريبهم على أساليبه المتعـددة حتـى   العلمي هذا العصر تتجه نحو تعليم الطلبة طرق التفكير

جابي مع مخرجاته، وإكسابهم الخبرات قادرين على العيش في هذا المجتمع، والتفاعل اإلييكونوا 

لم يعد من المقبول أن  لتي تعترضهم وتعترض مجتمعهم، لذاعلى حل المشكالت ا التي تساعدهم

على المستويات الدنيا  م طرق التدريس التقليدية التي ركزتيظل القالب التقليدي المتمثل باستخدا

اإلدراك المعرفي هي السائدة في العملية التعليمية، بل أصبح من الضروري جعل األنظـار  من 

  . تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلبة والتي ركزت على ،تتجه نحو طرق التدريس الحديثة

من أفراد المجتمع، حتى مارسها كل فرد التي العقلية  من المناشط اًنشطالتفكير م أعتبر

مر بها في حياته اليوميـة، سـواء   لعديد من القضايا واألحداث التي على استيعاب ا اًيكون قادر

جميـع أطـراف العمليـة     اسي أو االجتماعي، وهو هدف رئيس سعتأكانت على الصعيد الدر

ألن المجتمع يحتاج من هذه المؤسسات التعليمية أن فروعها ومستوياتها لتحقيقه؛  التعليمية بشتى

  ). 2011القرعان، الحموري،(كر وليس الجيل المردد لما يسمعهتصنع الجيل المف

ليـات العقليـة   واحدا من أهـم العم  ، والذي عدأنماط عديدة منها التفكير العلميللتفكير 

؛ لما له من دور مهم في حفز المتعلم وإعداده على مواجهة ما يعترضه من والمعرفية األساسية

ء أكانت التعليمية أم الحياتية، السيما أن اإلنسـان بطبيعتـه   مشكالت في المواقف المختلفة، سوا

ز بقدرته على النمو والتطور المستمرين بطاقاته غير المحدودة علـى النشـاط والحيويـة   تمي 

  ).2013 السعدي،(
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نحو عناصر العملية التربوية كافة، ومن أهم هـذه   اتجهت األنظارلتنمية التفكير العلمي 

والمجتمـع بنـاء    بنـاء اإلنسـان  ، وهـي  على عاتقه حمل رسالة سامية العناصر المعلم، الذي

وتكوين  طلبتهوتنفيذ سياسات اإلصالح التربوي، فهو مسؤول عن تعلم  ،)2003 هارون،(سليما

الطبيعيـة   معلى التكيف مع بيئـته  وا قادرينشخصياتهم وتنميتها في جميع الجوانب حتى يكون

، فكيف يمكن لمجتمع ) 2009لطف اهللا، عطية،( تمعالعامة للمجتحقيق األهداف وواالجتماعية، 

من وظائف عديدة مـن إدارة  ، لما يقوم به دون وجود معلم قادر على صناعة األجيالأن يبنى 

صفية فاعلة، وإعداد الخطط الدراسية، وتعزيز ما يقوم به الطلبة من إنجازات، وتقويم النتاجات 

ا من الوظائف المرتبطة بالعملية التعليمية، والتي تحتاج مـن  التي يتوصل إليها الطلبة، وغيره

   .)Bembenutty, 2006(لكفايات لتحقيق األهداف المرجوة المعلمين امتالك مستوى عال من ا

ال بد من النظر إلى العوامل التي تؤثر على أداء المعلم، ومدى كفاءتـه علـى القيـام    

عوامل هي الفاعلية الذاتية، فقد تبين مـن خـالل   بوظيفته على أكمل وجه، ولعل من أهم هذه ال

أن المعلم غير قـادر علـى   سببها  ،الدراسات أن معلم العلوم الذي يمتلك فاعلية ذاتية منخفضة

يع في أساليب عدم قدرته على التنوو قص المعرفة العلمية لديه، لنامتالك المادة والسيطرة عليها

دون مقدرتهم علـى تطـوير    عند الطلبة تحولعلمية فجوة هذا سيشكل  التدريس المناسبة، وإن

  .(Bencze & Upton, 2006)ثقافتهم العلمية 

إن تعزيز الفاعلية الذاتية لدى المعلمين لها األثر الكبير في تغيير أسلوب المعلمين فـي  

 التدريس من معلمين ناقلين تقليدين للمعرفة، إلى معلمين ينوعون في الطرق التدريسية، فالفاعلية

الذاتية تؤثر ايجابيا في خصائص المعلمين الشخصية، وخلفيتهم المهنية، ومهـارات االتصـال   

 الـذين يمتلكـون  حيث بينت الدراسات أن المعلمين ، مما ينعكس ايجابا على أداء الطلبة ،لديهم

التنظيم الذاتي، والذين لديهم إحساس بالفاعلية الذاتية يكونون أكثر مقدرة فـي توجيـه سـلوك    

  ).  2011أبو تينة، الخاليلة،(تهم، وتنمية تحصيلهم الدراسي، طلب

من مفاهيم علم النفس الحديثة حيـث أشــار إليــه     مفهوم الكفاءة الذاتية المدركةإن 

أن معتقـدات الفــرد    رأىعلم االجتماعي المعرفي، والذي في نظرية الت Bandura بانـدورا
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المعرفي للقدرات الشخصية والخبرات المتعددة،  عـن فاعليتـه الذاتية تظهر من خالل اإلدراك

أن تحدد المسار الـذي يتبعـه    لذا فإن الفاعلية الذاتية يمكنواء المباشـرة أو غير المباشرة؛ س

أن  أن هذا المسـار يمكـن   الفـرد كـإجراءات سلوكية، إما في صورة ابتكارية أو نمطية، كما

التعليمي ية وثقته بإمكاناته التي يقتضيها الموقف يشير إلى مـدى اقتنـاع الفرد بفاعليته الشخص

الذاتية جهـداً أكبـر    اإلحساس المرتفع بالفاعلية واألفراد ذويبذل و، )2010اليوسف، (التعلمي

حساس المنخفض اإل وبات تعيق نجاحهم، أما األفراد ذوعندما يواجهون عقإلنجاز مهمات معينة 

إلنجاز مثل هـذه المهمـات   يواجهون عقبات تعيق  عندما أقل داًيبذلون جهفإنهم  بالفعالية الذاتية

  ). 2007غزال،أبو (

وتمكينهم من التعامل مع  ال بد من تطوير قدرات الطلبة،نه بينت األدبيات التربوية بأكما 

منهجية منظمة تباع رضهم بأسلوب علمي ومنطقي، يتسم باٌالمواقف المختلفة والمشكالت التي تعت

من خـالل معلمـين يمتلكـون     هذا لن يتأتى إالو، ) 1996زيتون،( مناسبة للوصول إلى حلول

طلبتهم من دى الخبرة والكفاءة المهنية، حيث يكونون قادرين على إتاحة فرص التفكير العلمي ل

خالل اتخاذهم اإلجراءات والوسائل والكيفيات الكفيلة بتحقيقها، األمر الذي يسهم في تحسين قدرة 

رفع مستوى تفكيـرهم العلمـي   ستيعابهم لما يتعلمونه، وعلم، وتطوير فهمهم واالتالميذ على الت

  .) 2012محمد،(

ن المعلم ال بد أن يكون لديه الدافعية والفاعلية الذاتية حتى يكون قادرا على التنويع في إ

استخدام االستراتيجيات واألساليب التدريسية المختلفة، التي تحفز الطالب علـى القيـام بعمليـة    

ا حاولت هذه الدراسة من خالل المقاييس التي تم إعـداها واسـتخدامها لهـذا    التفكير العلمي؛ لذ

الغرض التعرف على بعض العوامل التي من شأنها أن تؤثر على الفاعلية الذاتية لمعلم العلـوم  

، والمؤهل العلمي )سنوات 10أكثر من  ،سنوات  10-5سنوات،  5أقل من (مثل سنوات الخبرة 

الفاعلية الذاتيـة   دوروالتعرف على  ،)ذكر، أنثى( والجنس ،)فأكثر ، ماجستيرفأقل بكالوريوس(

 . التفكير العلمي لطلبتهمفي لمعلم العلوم 
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 مشكلة الدراسة

أن غالبيـة المعلمـين   به في سلك التربية والتعليم كمدرس عملالحظ الباحث من خالل 

ومـن هنـا    ،تدني مستوى تفكيرهمو ،مادة العلوماختبارات تدني تحصيل الطلبة في يشكون من 

يـواجههم  وجعلهم قادرين على التعامل مع ما  ،تحسين تعلم الطلبة واالٌرتقاء بهملبرزت الحاجة 

تنمية وهذا يتطلب  في ظل التطور العلمي والتكنولوجي المتالحق،  من مشكالت بطريقة علمية

وألن المعلـم مـن   العوامل المؤثرة عليـه،   والتعرف على مهارات التفكير العلمي لدى الطلبة

 ، فهو مفتاح التغيير في عملية اإلصالح التربـوي العناصر المهمة والمؤثرة في العملية التعليمية

جاءت هذه الدراسة للتعرف على مستوى الفاعلية الذاتية التعليميـة لمعلـم    ؛)2013الشمالي، (

سنوات،  5أقل من (الخبرة التدريسية للمعلم واختالفها تبعاً لمتغيرات الدراسة المتمثلة في العلوم، 

، )فـأكثر  ، ماجستيربكالوريوس فأقل(والمؤهل العلمي ، )سنوات 10أكثر من  ،سنوات  5-10

للتعرف على دور الفاعلية الذاتية للمعلمـين  كما جاءت هذه الدراسة أيضا ) ذكر، أنثى(والجنس 

  :التفكير العلمي لطلبتهم، وحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتيفي 

 طلبـة  لـدى  العلمي التفكيرفي  لفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسيةدور اما 

  ؟طولكرم محافظة فياألساسي  العاشر الصف

  أهداف الدراسة

  :الدراسة إلى التعرف علىهذه تهدف 

الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية في المـدارس الحكوميـة فـي    مستوى الفاعلية  .1

  .محافظة طولكرم

في مستوى الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم ) الخبرة، والمؤهل العلمي(دور متغيرات الدراسة  .2

 .في المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم

 فـي  الحكوميـة  المـدارس  فـي األساسي  العاشر الصف طلبة لدى العلمي التفكير مستوى .3

  .طولكرم محافظة
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  أسئلة الدراسة

  :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

ما مستوى الفاعلية الذاتية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية في المدارس الحكوميـة   )1

 في محافظة طولكرم؟

هل يختلف مستوى الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلـة األساسـية فـي المـدارس      )2

المؤهل العلمـي،  ومتغيرات الدراسة خبرة المعلم، الحكومية في محافظة طولكرم باختالف 

  الجنس؟و

لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية في المدارس الحكوميـة  ما مستوى الفاعلية الذاتية  )3

 ة طولكرم؟في محافظ

  فرضيات الدراسة 

  :سعت الدراسة الختبارها، وهين السؤال الثاني ثالث فرضيات انبثق ع

متوسطات الفاعلية  بين) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   )1

 طـولكرم  محافظـة  في الحكومية المدارس في األساسية المرحلة فيلمعلمي العلوم الذاتية 

 سـنوات  10، سـنوات   10-5سنوات، مـن   5أقل من (ى لخبرة المعلم في التدريس تعز

 ).فأكثر

 الفاعليـة  بين متوسطي) α=0.05( الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجدال  )2

 طـولكرم  محافظـة  في الحكومية المدارس في األساسية المرحلة فيلمعلمي العلوم  الذاتية

 ).بكالوريوس فأقل، ماجستير فأكثر(العلمي للمعلم  تعزى للمؤهل

بين متوسطي الفاعليـة  ) (α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )3

الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظـة طـولكرم   

 ).ذكر، أنثى(تعزى لمتغير الجنس 
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  ومحدداتهاحدود الدراسة 

 /.   2016-2015 /تم تطبيق البحث في الفصل األول العام الدراسي  :الحدود الزمانية

  .البحث على المدارس في محافظة طولكرم جرى: الحدود المكانية

، ومـن  األساسي العاشر الصف في األساسيةعينة من معلمي العلوم للمرحلة  :الحدود البشرية

  .الطلبة الذين يقومون بتدريسهم

هذه الدراسة محددة بأدوات الدراسة المستخدمة في جمع البيانـات،   :الحد اإلحصائي واإلجرائي

، وفي ضوء المصطلحات اإلجرائية التي تـم  صائي المستخدم في معالجتهاوطبيعة التحليل اإلح

  .استخدامها في الدراسة

  مصطلحات الدراسة

الفاعلية الذاتية للمعلم على أنها  Bandura) 1997(ف باندورا عر: الفاعلية الذاتية لمعلم العلوم

اعتقاده بقدرته على التنظيم وتنفيذ طرق العمل للقيام بالمهمات المطلوبة في التدريس، ويمكـن  

وسوف  ،تعريفها إجرائيا على أنها إيمان المعلم وثقته بقدرته على القيام بالمهمات التعليمية بنجاح

  .تقاس من خالل مقياس خاص بذلك

على أنه العملية العقلية التي يستخدمها اإلنسـان لحـل    )2007، عبوي( عرفه: كير العلميالتف

المشكالت التي تواجهه في حياته اليومية أو التخاذ القرارت من خالل اتباع خطـوات منهجيـة   

  .منظمة

على أنه نشاط عقلي هادف يوظفه الفرد لمواجهة مشكلة ما، ) 2005 خليل،( كما عرفه

على فرض الفروض التي  اتحديدها تحديدا دقيقا، وجمع المعلومات حولها ليكون قادرمن خالل 

تعين على حلها، واختبار مدى صحة الفروض، والوصول إلى النتائج وتفسيرها وتعميمها عنـد  

ويمكن تعريفه إجرائيا على أنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب  ،مواجهة أحداث مماثلة أخرى

  .ير العلميفي اختبار التفك
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  أهمية الدراسة

  :تنبع أهمية هذه الدراسة في أنها

حاولت التعرف على العوامل التي يمكن أن تؤثر بالفاعلية الذاتية لمعلم العلوم مـن جهـة،    )1

 .وربطها بالتفكير العلمي لطلبتهم من جهة أخرى

جيل يمتلك المهـارات والمعـارف    تهدف إلى بناءتستهدف فئة المعلمين، وهي الفئة التي   )2

 .، التي تمكنه من مواكبة عصر العلم والتكنولوجياوالخبرات

تعطي فكرة واضحة للقائمين على العملية التعليمية عن مدى الفاعلية الذاتية التي يتمتع بها  )3

ي اإلفادة من نتائج الدراسة فـي وضـع الخطـط     المعلمون الفلسطينيون، وذلك رغبة ف

 .هادفة إلى تحسين مخرجات العملية التعليميةالتطويرية ال

 .مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف العاشر تعطي تصورا حول )4
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري 

  الدراسات السابقة 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري

الدراسة في إطارها النظـري إلـى نظريـة الـتعلم المعرفـي االجتمـاعي       تعود هذه 

)Bandura(  والتي ترتبط بكيفية وعي الفرد لفاعليته في التعلم، ودراسة النظام الذي يطـوره ،

الفرد في تنظيم ذاته، وما يقوم به من عمليات، وإدراكه لفاعليته وإمكاناته المختلفة في مواجهـة  

  ). 2010المشهراوي،(تلفة ما يعترضه من مواقف مخ

بين باندورا وهو من أصحاب النظرية السلوكية الحديثة أن النظرية المعرفية االجتماعية 

تشكل حلقة وصل بين النظريات السلوكية والنظريات المعرفية في التعلم، كما أنها تقوم على أن 

لى ذلك السلوك، وتكرار األفراد يتعلمون من خالل مالحظة سلوك اآلخرين، والنتائج المترتبة ع

هذا السلوك في المستقبل يكون من خالل ارتباطه بالتعزيز، فإذا كان السلوك معززا فإنه سيكرر 

مستقبال والعكس صحيح، كما اهتمت النظرية بالعالقة المتبادلة بين كل من الفرد والسلوك والبيئة 

امل السلوك والعوامل الشخصـية  ، وبذلك فإن أداء الفرد يعتمد على التفاعل بين عوبه المحيطة

والعوامل البيئية والدوافع معا، وبذلك فإن النظرية المعرفية االجتماعية تناولت العوامل السـابقة  

التعلم المعرفي االجتماعي بأنه نشاط عقلـي   ال والفاعلية الذاتية للفرد، وعدالتي تؤثر في األفع

معلومات عن األداء إلى تمثـيالت رمزيـة   يتمثل في معالجة المعلومات التي تتحول من مجرد 

موجهة للسلوك، وبذلك فإن الفاعلية الذاتية مرتبطة بهذه النظرية من حيث مدى اقتنـاع الفـرد   

وثقته بإمكاناته في تنفيذ السلوكيات المطلوبة إلنتاج مـا هـو متوقـع منـه بنجـاح وإتقـان       

  ). 2011قطيط،(

 ،Attentionأربعة جوانب رئيسة أولهـا االنتبـاه    فإن للتعلمباندورا  بناء على نظريةو

وهذا المفهوم يشير إلى مقدرة الفرد على مالحظة األداءات والسلوكيات في النموذج بدقة إدراكية 

بشكل قصدي أو إرادي، وأن هذا االنتباه القصدي يمكن الفـرد مـن اشـتقاق المعلومـات أو     

النموذج ومالحظته، كما أن هناك بعض العوامـل  السلوكيات األساسية، التي تمكنه من االقتداء ب
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التي يمكن أن تؤثر على هذا االنتباه ومن بينها الصعوبة، فإذا اتسم النشاط المالحـظ بالتعقيـد   

والصعوبة، فإنه من الطبيعي أن يقل االنتباه له وبالتالي يقل تعلمه، أما الجانب الثاني من جوانب 

والتي ترتبط بمقدرة الفرد على تخزين األنماط السـلوكية   ،Retentionالتعلم عمليات االحتفاظ 

للنموذج الذي يتم مالحظته بدقة إدراكية في الذاكرة من خالل قدرته على الترميز بشكل سـليم  

الطريقة التصورية، والطريقة اللفظية، في حين تمثـل  : للسلوك، والترميز يكون بطريقتين هما

التي تحدد إلى أي  Production Behavioralاج السلوكي الجانب الثالث في عمليات إعادة اإلنت

مدى يمكن أن يكون الفرد قادرا على ترجمة الرموز التي جرى ترميزها وتخزينها أو االحتفاظ 

بها في الذاكرة المرتبطة باألنماط السلوكية التي صدرت عن النموذج إلى أداء ظاهر، أما الجانب 

فهذا الجانب يمثل كافة أشـكال التعزيـز    Motivationعية الرابع من جوانب التعلم فكان الداف

الخارجية والداخلية، والقوى التي تقف خلف حرص الفرد وبواعثه لتحويل السلوك المالحظ إلى 

  .(Bandura, 1989)أداء فعلي، والتعزيز هنا يكون غير مباشر

الفاعلية و، الدافعيةوهي كل من التفصيل بش دت عدة محاورحدوفي هذا اإلطار النظري 

 .الذاتية للمعلم، والتفكير العلمي

   الدافعية

هي الطاقة التي تعمل كمحفز للفرد بحيث توجهه نحو الهدف، وعند اندفاع هذه الطاقـة  

ه ورفع مستواه وإكسابه خبرات ومهارات اء في أدائرتقدة لدى الفرد، فإنها تؤدي إلى االٌالموجو

الستخدام استراتيجيات تعليمية حديثة، واالعتماد علـى طـرق   جديدة ومتنوعة، كما أنها تدفعه 

تدريسية ذات فعالية في التعامل مع المعلومات التي يكتسبها الطالب أثنـاء العمليـة التعليميـة    

  ). 2007أبو غزال،(التعلمية 

بهـا أي   ددا من المالمح التي تميزتعدد التعريفات لمفهوم الدافعية إال أن هناك ع ومع 

ويعزى سبب ذلك إلـى أن الدافعيـة    ،وظيفة تباينيةات ، فالدافعية ذيقدم لمفهوم الدافعيةتعريف 

االهتمامات والقيم، أم كانت خارجية والتـي  : تتأثر بالعديد من العوامل سواء أكانت داخلية مثل
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 ، وللدافعيـة قات للفردخالل ما توفره من تسهيالت أو معو تتمثل في تأثير البيئة االجتماعية من

لتحقيق  وظيفة تصورية تعني حاجة الفرد للتغلب على العقبات ومواجهة المشكالت التي تعترضه

، كما أن للدافعية وظيفة تنشيطية تمثل النشاط العام أو الطاقة الكامنة التي الهدف الذي يسعى إليه

لدافعيـة  ال بد من وجودها لدى الفرد لتحفزه، حتى يكون قادرا على تحقيق أهدافه، كما تتميـز ا 

، حيث تعمل الدافعية على توجيه سلوك الفرد نحو Directive)( أيضا بأنها ذات وظيفة توجيهية

   ). 2000خليفة،( هدف معين

الدافعية بأنها مجموعة الظروف الداخلية التي تكون بمثابـة  ) 2008(وقد عرف جودت 

المحرك للفرد، التي تدفعه للوصول إلى حالة التوازن، وبين أن الدافعية ترتبط ارتباطا وثيقا بما 

يتوصل له الفرد من إنجاز، لذلك يمكن تفسير االختالف الواضح في إنجاز األفراد بناء على ما 

نظرية العزو ومركز الضبط، وفاعلية الـذات،  : لتي تحظى مفاهيمها مثليمتلكونه من دافعية، وا

  .الدراساتوودافعية اإلنجاز باهتمام الكثير من البحوث 

األفراد عـن   كانيزمات القوى الشخصية التي ميزتمن أهم مي فاعلية الذات عدت وألن

مهمـة أو أداء،   غيرهم، من خالل ما تشكله من مركز مهم في دافعيـة األفـراد للقيـام بأيـة    

ومساعدتهم على مواجهة المشكالت التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة، كان ال بـد مـن   

 حجـازي، ( التركيز عليها واالهتمام بها وأخذها بعين االعتبار في العملية التعليميـة التعلميـة  

2013.(  

  Self-Efficacyلية الذاتية الفاع

الفرد حول مقدرته على القيام بالمهمات التي يتعامل يقصد بالفعالية الذاتية بأنها معتقدات 

معها، وترتبط هذه المعتقدات بالسلوكيات المرتبطة باإلنجاز مثل معالجـة المعلومـات، واألداء   

  (Bandura, 1997) .اإلنجازي، والدافعية، وتقدير الذات، واختيار النشاطات

 socialيـة االجتماعيـة   الكفاءة الذاتية مفهوما مركزيـا فـي النظريـة المعرف    عدت

cognitive theory  أللبرت باندورا، والتي اهتمت بالتعرف على النظام الذي يطوره الفرد في
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، وعملياته، وإدراك الفرد لفعاليته التي تصف قدرته على الـتحكم  Self regularityتنظيم ذاته 

خبرات، كما أن األفراد والنشاط، وإدارة اإلمكانات المختلفة في مواجهة ما يعترضه من مواقف و

اتهـم، وتطـوير   ، يكونون أكثر مقدرة علـى تنظـيم ذ  الذين لديهم إحساس عال بالفاعلية الذاتية

معتقداتهم، للوصول إلى مستوى عال من اإلتقان في األداء، وبالتالي يكونون أكثر رغبـة فـي   

السـلوك ينبغـي   فإن التغير في  والصعوبات التي تعترضهم، لذامواجهة المشكالت والتحديات 

النظر إليه على أنه وظيفة للمعتقدات أو التوقعات حول النتاجات السلوكية التي سيتوصل إليهـا  

الفرد، وفي قدرته على أداء السلوك، وبهذا يكون لمعتقد الكفاءة الذاتية دور مهم في االعتبارات 

  ). 2008ض،معو(ويؤثر على السلوك الذي يقوم به األفراد  ،الدافعية، وأداء المهام

جودت، (أربعة مصادر معلوماتية تؤثر في تشكيل الكفاءة الذاتية  وجودباندورا  افترض

  :وهي) Sarikaya, 2004 ؛2007؛ عبدالوهاب، 2008

 : Performance Accomplishment اإلنجازات األدائية -1

إنجازات الفرد من أكثر المصادر تأثرا بتجارب الفرد وخبراته السابقة، فخبرات  أعتبرت

النجاح تدعم الكفاءة الذاتية لدى الفرد، فإذا تكرر نجاح الفرد في إنجاز المهمات الموكلة إليـه،  

ازداد شعوره بالكفاءة الذاتية، بينما يؤدي اإلخفاق المتكرر إلى انخفاض في مسـتوى توقعـات   

فاعليته، كما أن النجاح يرتبط بمستوى صعوبة المهمة، كما أن األعمال التي يقـوم بهـا   الفرد ب

ي ينجح فـي تأديتهـا   الفرد بمفرده وينجح في تأديتها، تزيد من فاعليته أكثر من تلك األعمال الت

  .األخرين بمساعدة 

 :Alternative Experienceالخبرات البديلة  -2

وهي تكمن في قيام شخص آخر  ،ة الذاتية لدى الفردمصدرا آخر لزيادة الفاعلي أعتبرت

بأداء مهارات بصورة نموذج، وعندما ينجح في تأدية النموذج بشكل جيد، فإن معتقدات الكفـاءة  

لدى المالحظ ترتفع وتعزز خاصة عندما يالحظ أن من يماثلونه في القدرة قادرون على القيـام  

  .الفرد على فرص أعلى للنجاح بمهمة ما، ويعد النمودج الناجح مصدرا لحصول
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 :Verbal Persuasionاإلقناع اللفظي  -3

هذا من أهم المصادر وأكثرها شيوعا واستعماال بين الناس، وهذا يرجع إلى عموميته  عد

وتوافره، فاإلقناع اللفظي يكون في ضوء إجراءات ومناقشات موضـوعية، وتغذيـة راجعـة    

ـ  درتهم، علـى أداء مهمـة مـا، ويتمتعـون     وتفسيرات موضوعية من قبل أشخاص موثوق بق

واقعي، يتناسـب مـع    بالمصداقية والخبرة والفاعلية المرتفعة، كما أنه يتوجب عليه تقديم شيء

 .تهمكانامستوى الفرد وا

 :Emotional Arousalاالستثارة االنفعالية  -4

إن تصور الفرد لالستثارة االنفعالية من خوف وقلق ذاتي وتردد يمكن له أن يتحكم في 

على القيام باألعمال قدرة الفرد على األداء، وهناك الكثير من الناس تعلموا الحكم على مقدرتهم 

مدى نفعالية، وقد يكون هناك العديد من العوامل التي من الممكن أن تقرر بناء على االٌستثارة االٌ

؛ وذلك ألن معتقدات الكفاءة الذاتية تتأثر بمستوى االستثارة ستثارة االنفعالية في الفاعليةتأثير اال

على الكفاءة الذاتيـة، بينمـا تعمـل االسـتثارة      االنفعالية؛ فاإلثارة االنفعالية الشديدة تؤثر سلباً

و الدافعيـة  ها، والعامل اآلخر هرتقاء في الكفاءة الذاتية ورفع مستوااالٌ االنفعالية المتوسطة على

   .مثل معرفته بأن الخوف أمر طبيعي مثال، وكذلك طبيعة العمل نفسهالمدركة لالستثارة 

  كفاءة المعلم الذاتية 

) 1997 1977-(وبانـدورا  ) 2005(من خالل االطالع على كل من العلي وسـحلول 

تم التوصل إلـى أن  ) 1986(وعبد الحميد )2008(ومعوض) 2011(والخاليلة) 2011(وقطيط 

أحكام المعلم حول مقدرته على تنفيذ المخططات التعليمية للحصـول  : الفاعلية الذاتية للمعلم هي

أولئك الطلبة الذين ال يملكون دافعية للتعلم، والذين المطلوبة من تعليم الطلبة، حتى على النتاجات 

لى اإلنجاز يكونها من خالل امتالكه يوصفون بأنهم شديدو المراس، كما أنها ثقة المعلم بقدرته ع

لمجموعة من المهارات في مختلف الجوانب المعرفية واالجتماعيـة والسـلوكية، التـي يقـوم     
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بتنظيمها وترجمتها في صورة أعمال متكاملة، لذا فإن الفاعلية الذاتية هي نشاط فكري يتكـون  

  .ق مستوى محدد من اإلنجازلدى الفرد من خالل االعتقاد الثابت، بأنه يمتلك القدرة لتحقي

ريس، وعلى مستوى أدائـه  باندورا بأن الفاعلية الذاتية تؤثر على دافعية المعلم للتد نبي

، ومقدار الجهد الذي يبذله المعلم، ودرجة المثابرة التي يبديها في سبيل التعليم لتحقيـق  التعليمي

ية مـن  يتمتعون بفاعلية ذاتية عال األهداف المتنوعة من حيث السهولة والصعوبة، فاألفراد الذين

مستويات عالية، ومن أجل تحقيقها يحتاج المعلم لبذل مزيـد مـن    الطبيعي أن تكون أهدافهم ذا

العمل وإبداء المثابرة، والعكس إن كانت فاعليته منخفضة، فإن أهدافه ستكون مـن مسـتويات   

، كما أن الكفاءة الذاتية تؤثر على متدنية مما يؤثر سلبا على درجة الجهد والمثابرة التي سيبديها

وعلى النتاجات السلوكية التي تصدر عنه وعلى ردوده االنفعالية، حيث أن  ،طريقة تفكير المعلم

المعلمين الذين يحكمون على فاعليتهم بالضعف سوف ينعكس ذلك على تعلـيمهم وعـزيمتهم،   

   ) 2005الشافعي، ( .ونجدهم سرعان ما يصابون بالخيبة

ار الحديث عن الفاعلية الذاتية للمعلمين كان ال بد من الحديث عـن العوامـل   في إطو 

المختلفة التي تؤثر على الفاعلية الذاتية لدى المعلمين، وهذه العوامل تختلف عن بعضها البعض 

من حيث مصدرها وتأثيرها، فبعضها يتعلق بالخصائص التي يمتاز بها المعلم، وبعضها اآلخـر  

امل المحيطة به، وأولى هذه العوامل هو عامل الجنس، إذ يختلـف المعلمـون   يكتسبه بفعل العو

في دراسـته   1998عام ) Ross(والمعلمات بدرجة الفاعلية الذاتية التي يتمتعون بها، فقد أشار 

إلى أن المعلمات يتمتعن بفاعلية ذاتية أكثر من المعلمين، مما قد يعزو سبب سيطرة المعلمـات  

في معظم الدول، بينما أظهرت دراسات أخرى نتائج مختلفة، فأشارت إلـى  على مهنة التدريس 

 (Fotman & Pontins)أن فاعلية المعلمين الذاتية ال تتأثر بالجنس وهذا ما بينته دراسة كل من

   2000عام 

-Darling) أما العامل اآلخر فهو المؤهالت العلمية حيث بينت الدراسات التي أجراهـا 

Hammond,charge & frelow)  أن المعلمين الذين يمتلكون مؤهالت علمية عليا  2002عام

يتمتعون بفاعلية ذاتية أكبر، باإلضافة إلى أن اتجاهاتهم نحو العملية التعليمية تكـون إيجابيـة،   
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أن امـتالك المعلمـين    2007عام  (Anthony & Kritsonis)وأشارت الدراسة التي أجراها 

هم على تنفيذ استراتيجيات التعلم الحديثة بأسلوب أكثر إبـداعا،  للمؤهالت العلمية تزيد من قدرت

   .م اإلبداعية ويبدون االهتمام بهاويتفاعلون مع أفكار طلبته

هناك عامل آخر يؤثر في الفاعلية الذاتية للمعلمين يتمثل في المرحلة الدراسـية التـي   و

عام  (Edwards,Green,Lyons,Rogers,&Swords)يدرس فيها، كما في دراسات كل من 

المراحـل  التي بينت أن معلمي المرحلة األساسية يتمتعون بفاعلية ذاتية أعلى من معلمي  1998

  .التعليمية العليا

من العوامل التي تؤثر أيضا على الفاعلية الذاتية هو الخبرة التدريسية، التي تتمثل في و

 & Giallo)المدة الزمنية التي يستغرقها المعلمون في هذه المهنة، فقد بينت دراسة كـل مـن   

Little)  أن فاعلية المعلم تزداد بزيادة عدد السنوات التـي يقضـيها المعلـم فـي      2004 عام

الخبرة العالية يكون قد خاض تجارب عملية  و باندورا سبب ذلك لكون المعلم ذيويعزالتدريس؛ 

الخبرات التـي يكتسـبها   ة للفاعلية، كما بينت أن متنوعة، والتي تعد من أهم المصادر األساسي

المعلمون من خالل إنجازهم للمهام بأنفسهم، يكون لها األثر األكبر مقارنة مع الخبـرات التـي   

من خالل مالحظتهم إلنجازات اآلخرين كنوع من الخبرات البديلة، لذلك أكد باندورا  يكتسبونها

على أهمية اإلعداد والتدريب الجيد للمعلمين، لتزويدهم بالخبرات التي يحتاجونها، وتقديم التغذية 

 دائهـم أ وشعورهم بالرضا، ويرفع من مسـتوى الراجعة البناءة مما يؤثر إيجابيا في دافعيتهم، 

  ). 2011الخاليلة،(

 Lin)و  (Woolfolk Hoy and Spero, 2000) من خالل االطالع على كل مـن  

and Taylor, 2002)   الكفاءة الذاتية المرتفعة، يتميزون عن أقـرانهم  تبين أن المعلمين ذوي

، نظريات واستراتيجيات تعلم حديثـة يتعلمون ويستخدمون لكفاءة الذاتية المنخفضة بأنهم ذوي ا

ويكونون أكثر مرونة في التعامل مع المواقف التعليمية، كما أنهم يوفرون للطلبـة بيئـة تعلـم    

في قدرتهم على التعامل بكفاءة مع جميع الطلبـة علـى اخـتالف مسـتوياتهم      ، ويثقونمناسبة

وضع األهداف التي تتناسب مع المستويات العقلية للتالميذ، ، كما يتميزون بقدرتهم على المعرفية
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عنى أن تكون األهداف قابلة للتحقق من قبل التالميذ، إذ ال معنى للهدف الذي ال يستطيع الطلبة بم

 .تحقيقه لكونه يفوق مستوى قدراتهم العقلية

 ,Ashton(أشار أشتون إلى أن هناك ثمانية أبعاد لتنمية الكفاءة الذاتيـة للمعلـم وهـي     

Olejnik, Croker, & McAuliffe, 1982(:  

  .يجب أن ينظر المعلم للعمل بأنه مهم وذو معنى :اإلنجاز الشخصيحس  -1

 ،يجب أن يبدي المعلم الرغبة في تحمل المسـؤولية  :المسؤولية الشخصية عن تعلم الطلبة -2

 .وفي تقييم أداء الطلبة

يجب على المعلم أن يكون لديه شعور بـأن   :توقعات إيجابية عن سلوك الطلبة وتحصيلهم -3

 .الطلبة في طريقهم للتقدم

يجب على المعلم أن يخطط لتعليم الطلبة، ويتيح لهم المجال  :استراتيجيات لتحقيق األهداف -4

ليحققوا األهداف بأنفسهم، ويكون ذلك من خالل التنويع فـي االسـتراتيجيات واألسـاليب    

 .للطلبة بسهولة، مما يحسن تحصيلهم الدراسيالتدريسية التي تتيح نقل المعرفة 

اتـه  مكانور جيد عن التعليم، وعن قدراته وايجب أن يتوفر لدى المعلم شع :التأثير اإليجابي -5

 .في إحداث التغيير في سلوك الطلبة وعن قابلية الطلبة للتحسن

لطلبـة  يجب أن يتوفر لدى المعلم احساس بأنه قادر على التحكم في تعلم ا :حسن السيطرة -6

 .ومتابعتهم

على المعلم أن يضع بينه وبـين الطالـب أهـدافا     :حسن الغايات المشتركة للمعلم والطالب -7

 .مشتركة، وفي سبيل تحقيقها يعمل على تطوير مهام يشترك في تأديتها مع الطلبة

يتيح المعلم للطلبة الحرية في إبداء آرائهم وأخذها بعين االعتبار  :صنع القرار الديمقراطي -8

 .ي ضوء األهداف واالستراتيجياتف
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 قياس الفاعلية الذاتية للمعلم 

قام عدد من الباحثين والمتخصصين بإعداد عديد من األدوات والمقاييس لقياس الكفـاءة  

  :الذاتية للمعلم، نذكر منها ما يلي

يتكون هذا المقياس من خمسين موقفـا،   :(Ashton,etal, 1982)مقياس اشتون وآخرون  -1

فعال تماما، ثـم   وغير –ويندرج تحت كل موقف سبع فئات تقدير تتراوح بين فعال للغاية 

يتيح للمعلم توضيح مدى كفاءته للتصرف في كل موقف من خالل اختيـاره للفئـة التـي    

 .تناسبه

التقـدير،  وهو من نوع مقـاييس  : (Gibson & Dembo, 1984)مقياس جبسون وديمبو  -2

عبارة، ويندرج تحت كل عبارة ست فئات تقدير تتراوح من ) 16(وهذا المقياس يتكون من 

 .الموافقة الشديدة إلى االعتراض الشديد، والمقياس يقيس كفاءة المعلم في التدريس

 ,Gibson & Dembo)مقيـاس  (Woolfolk & Hoy, 1990) طور وولفولك وهوي  -3

عبارة، وكل عبارة يتبعها ست فئات تقدير تتراوح ) 22(، وقدما مقياسا يتكون من (1984

 .من موافق بشدة إلى غير موافق بشدة

هـذا  : الخاص بفاعلية التدريس لمعلمـي العلـوم   (Riggs & Enoch,s, 1990)مقياس  -4

فقرة مع خمس إجابات لكل فقرة تراوحت بين موافق بشدة إلـى  ) 25(المقياس يتكون من 

الكفاءة الشخصية في تدريس العلـوم،   :موزعة على اتجاهينمعارض بشدة، وهذه الفقرات 

 .وتوقع الناتج من تدريس العلوم

 الكفاءة الذاتية لمعلم العلوم

وجه التحديد فاعلية معلم العلوم نظرا ألهميـة تعلـم العلـوم    تناولت هذه الدراسة على 

إلـى أن  ) 2008(وتعليمه، فقد ركزت عليه األنظمة التربوية بشكل خاص، كما أشار مغربـي  

الجمعية الوطنية األمريكية لمعلم العلوم قد بينت ستة معايير لمعلم العلوم، تبدأ من اختياره لمهنة 
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التعليم، وتستمر معه أثناء تدريسه للعلوم، والوصول إلى مستوى عال من التعليم، حيث ركزت 

جتمع بشكل عام والفـرد  هذه المعايير على كون التعليم مهنة رسمية تجني الكثير من المنافع للم

بشكل خاص، كما تحدد ما يجب على الطلبة أن يتعلموه قبل مرحلة الدراسة الجامعية، وتسـعى  

أيضا إلى تحديد صورة التفاعل التي يجب أن تكون بين المعلم والطالب بهدف مساعدة الطلبـة  

عالي من خالل وضـع  على التعلم والتقدم في مادة العلوم، كما تساعد أيضا على تطوير التعليم ال

  .الخطط وأهداف برامج التطوير التربوي

والتدريس والتعلـيم،   ،، وفن تدريس العلوم، والمنهاجالمعرفة العلميةهذه المعايير هي و

 نشـاطات التطـوير المهنيـة   ، والبحث والنشاطات المدرسـية ، ومعرفة في التعلم واإلدراكالو

(National Science Association, 2003).  

رتقاء في مستوى الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم الخبرات العوامل التي تساهم في االٌمن و

، (Gassert, Shroyer, & Staver, 1998)التعليمية التي يمر بها المعلمون قبل وأثناء الخدمة 

الفترة الزمنية التي يقضيها المعلمـون فـي   –والثقافة التعليمية والمجتمعية، وممارسة التدريس 

، وإدراك المعلمين للقدرات التي يمتلكونها في التدريس، واتجاهـاتهم  ) 2005صالح،( -التدريس

نحو التعليم والتدريس، والتعاون بين المعلمين، والتأكيد على اإلهتمـام بالممارسـات العمليـة    

، وتطـوير بـرامج تدريبيـة    (Atay, 2007)إلجراءات التدريس داخل الفصول وفي المدرسة 

عرض النمـاذج الجيـدة لألقـران، واالقنـاع      :تستخدم بعض الطرق التدريسية مثلللمعلمين 

  ). 2007عبد الوهاب،(االجتماعي، ونقل التجارب بين الزمالء، والتدعيم االجتماعي 

باندوران بي (Bandura)  فالبعد األول يشير إلـى  ثالثة أبعاد للفاعلية الذاتية بأن هناك

مستوى الدافعية التي يمتلكها الفرد ألداء المهمة،  والتي تعبر عن ،(Magnitude)مقدار الفاعلية 

العموميـة  ، أمـا البعـد الثـاني فهـو     فالفاعلية تزداد وتنقص تبعا لطبيعة المهمة وصـعوبتها 

(Generality)  تشير إلى انتقال أثر الفاعلية من مواقف معينة إلى مواقف أخرى مشابهةوالتي ،

تشير إلى اعتقاد الفرد بأنه يمتلك القدرة  والتي  (Strength)القوة ي في حين تمثل البعد الثالث ف
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في أداء المهمات بالشكل المطلوب، وهذا االعتقاد يتكون من خالل الخبرات والكفايـات التـي   

 .)2004قطامي، ( ا للمهمةيمتلكها الفرد ومدى مناسبته

ى التعامل مـع المواقـف   نظرا ألهمية الفاعلية الذاتية في سلوك المعلم وفي قدرته علو

تتعرف  هذه الدراسة أنوحاولت المتنوعة من حيث السهولة والتعقيد، وعلى دافعيته نحو التعليم، 

خالل اإلطار  ومن ،التفكير العلميفاعلية المعلم الذاتية في إكساب الطالب القدرة على  على دور

 .النظري وضح التفكير بشكل عام والتفكير العلمي بشكل خاص

  Thinkingالتفكير 

أحدهما مادي، ويشـير  : التفكير يتضمن عمليات داخلية، تتم من خالل مكونين أساسيين

إلى العقل والذي يتصل بالحواس، بحيث يوجهها لتتفاعل مع البيئة، فعقـل اإلنسـان يسـتجيب    

ير العلمـي،  التفك: للمؤثرات الحسية في البيئة، ومن أبرز العمليات العقلية التي يقوم بها اإلنسان

هو معنـوي،  والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، والتفكير الحدسي، وغيرها، وأما النوع الثاني ف

  ). 2012األشقر، ؛2010المشهراوي، (.وهو النفس

حظي التفكير باهتمام المؤسسات التربوية؛ نظرا لكون تعليم الطلبة األسلوب العلمي في  

من أهم أهداف تدريس العلوم، فالمراقب للواقع واإلطـار   البحثالتفكير أو الطريقة العلمية في 

العام الذي يتم من خالله تدريس العلوم للطلبة، يالحظ أن طرق التدريس تركز علـى الجانـب   

المعرفي المتمثل في حفظ الطلبة للحقائق والمفاهيم والنظريات من دون إعمـال عقـولهم فـي    

 ). 2005خليل،(ة التي تتضمنهافهمها، ومن دون إدراك العالقات العديد

رتقاء في العملية التعلمية والتعليمية تحويلها من مجرد إلقاء المعلم االٌ إن من أهم أهداف

للمحاضرات والمفاهيم إلى خلق بيئة صفية ذات مناخ تفاعلي بين الطلبة من جهة وبينهم وبـين  

ر لدى الطلبة إضفاء جو من معلميهم من جهة أخرى، ألن من متطلبات النمو في مهارات التفكي

من العمليـات  ل في عملية التعلم بصورة متدرجة الحوار وتبادل اآلراء، وحل المشاكل واإلنتقا

  ).1993مايرز، (أكثر صعوبة  في التفكير إلى مستوى ذات مستوى متدن
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  النظريات المفسرة لعملية التفكير

يها الطلبة للمعرفة، وأعطت فبالطريقة التي يكتسب هناك كثير من المدارس التي اهتمت 

 منهجيا لعملية التفكير حسب تصور الفلسفات والنظريات التربوية، ومن هـذه المـدارس   تفسيراً

التفكير والفهم وفـرض  المعرفية ونظرية تجهيز المعلومات حيث كان محور اهتمامها المدرسة 

أن التفكير عندهم ذو  الفروض وحل المشكالت أكثر من اهتمامها بالمثيرات واالستجابات، حيث

، بحيث ترى هذه المدرسة بــأن اإلنسـان   )لألفكار مستويات وتفريعات مختلفة(طبيعة هرمية 

عبارة عن حاسب آلي يمتلك بداخله مجموعة من االستراتيجيات والميكانيزمـات التـي تجهـز    

يمكن االستدالل المعلومات داخل االنسان لتوجهه للقيام بوظائف معينة، وبالتالي فإن سلوك الفرد 

عليه من خالل استخدامه إلمكاناته العقلية والمعرفية أفضل استخدام، أو قدرة الفرد على التفكير 

  . )2012األشقر، ( في إنتاج حلول للمشكالت

  ماهية التفكير

هدا ذا بعد واحد، فهـو عمليـة   ليس عملية بسيطة أو ج) 1979(التفكير كما بين اللقاني 

  .)كالدافعية(عرفية ومضامين نفسية م يات عقلية وأشكالعلى عملتشتمل  مركبة

يتألف مـن   عبارة عن مفهوم مركب االتفكير بأنهفقد لخص عملية ) 2003(أما سعادة و

كـالفهم   أولها حل المشكالت، واألقل تركيبـا و ات العقلية المركبةمحاور تتمثل في العملي ةثالث

والتطبيق، باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع مـع تـوفر االسـتعدادات    

  .والعوامل الشخصية المختلفة، والسيما االتجاهات والميول

عملية عقلية متجددة تقود إلى نتاج معرفـي  التفكير على أنه   يعرف في ضوء ما سبقو

للفرد واهتماماته وطرق تعلمه وما يمتلك من عادات يتأثر نوعيته ومستواه بالقدرات العقلية 

  .وتقاليد
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  مستويات التفكير

إلـى  يقسـم   تفكير يقسم إلى مستويات، فالتفكير من حيث مستوى الصعوبةال أنب لوحظ

اكتسـابها  (المستوى األدنى، ويتضمن عددا من المهارات منهـا المعرفـة    التفكير األساسي ذي

قبـل   ا مهارات من الضروري إجادتهـا هجميعوالتصنيف، و ،والمقارنة ،، والمالحظة)وتذكرها

وهذا النوع من التفكير يتميز بأنـه يتضـمن    ،المستوى األعلىتفكير المركب ذي االنتقال إلى ال

خطوات عملية لتحليل المشكلة، ويشتمل على حلول مركبة أو متعددة، كما يتضمن إصدار حكم، 

اج إلى مجهود عقلي، كما يؤسس معنى للموقف، أما التفكير مـن  واستخدام معايير متعددة، ويحت

وهذا النوع من التفكير الذي يتميز بأنه يتبع فيه  ،يقسم إلى تفكير فعالفإنه حيث مستوى الفاعلية 

أساليب ومنهجية سليمة معقولة ومنطقية، وتستخدم فيه أفضل المعلومات المتوافرة مـن حيـث   

وهو الذي ال يتبـع منهجيـة    ،ا القسم اآلخر فهو التفكير غير الفعالدقتها وكفايتها وحداثتها، أم

 واضحة ودقيقة، ويبنى على مغالطات، أو افتراضات باطلة، أو حجج غير متصلة بالموضـوع 

  ).2012، القواسمة وأبوغزالة(

  لتفكير وعالقته بالمعرفة والذكاءا

لتحقيق هدف ما ال يمكن الوصول على أنه استخدام المعرفة ) دي بونو(إن التفكير عرفه 

بأنه األداة الصالحة لمعالجـة المشـاكل والتغلـب عليهـا     ) جون ديوي(إليه مباشرة فيما عرفه 

وتبسيطها لذلك يمكن تعريفه على أنه األداة التي يستخدمها الـذكاء للتعامـل مـع المعلومـات     

  .والخبرات وتوظيفها واالستفادة منها

فالعالقة بين التفكير والذكاء كعالقة قيادة السيارة بالسيارة نفسها؛ فالتفكير هو الذي يقود 

الذكاء ويوجهه للوصول إلى الهدف، وأما مهارات التفكير فهي جميع ما ينقل عملية التفكير من 

 كونها عملية عفوية تتم بشكل تلقائي إلى عملية منظمة فعالة تكسـبه طـابع المهـارة والتميـز    

واإلبداع، والعالقة بين التفكير ومهارات التفكير أن التفكير يتألف من مهارات متعددة تسهم إجادة 

كل منها في فاعلية عملية التفكير، وعالقة مهارات التفكير مع القدرات العقلية لإلنسان أنها توسع 

ان أكثر قدرة أم تلك القدرات وتنميها وتكسب اإلنسان إمكانية التوصل لحلول للمشكالت سواء أك
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أقل، فهناك اعتقادات خاطئة لدى البعض بأن األشخاص مرتفعي الذكاء ال يحتاجون أي نوع من 

دي التدريب على التفكير فهم مفكرون بشكل تلقائي، أو أنه ال يمكن جعـل األشـخاص محـدو   

  ). 2012،القواسمة وأبوغزالة(التفكير أناسا مفكرين

  تعليم التفكير

) 1996(و النهـار   (De Bono, 1986)لى كل مـن دي بونـو   من خالل اإلطالع ع

ال تنمو بالنضج والتطور الطبيعي وحده، بل يمكـن  أن مهارات التفكير اتضح ب) 2006(والنافع 

  :تعليمها للطلبة وتدريبهم على إتقانها، فهناك عدة طروحات وآليات يمكن إتباعها لتعليم التفكير

هذا الطرح يتضمن أن تعليم التفكير يـتم مـن خـالل     :تعليم مهارات التفكير بشكل مباشر -1

فهذا االتجاه يـرى بـأن   . دروس وبرامج خاصة ومحددة في تطوير مهارات التفكير العليا

تنمية مهارات التفكير يكون بمعزل عن محتوى المواد الدراسية وإنمـا يـتم مـن خـالل     

 .فكيرالتتخصيص حصص صفية يكون الهدف منها تدريب الطلبة على مهارات 

هذا الطرح يركز على ضرورة دمـج  : تضمين مهارات التدريس خالل الدروس التعليمية  -2

عند قيام المعلم  حيث يتم تنمية مهارات التفكيرر في المناهج الدراسية العادية، مهارات التفكي

 .بتدريس المواد الدراسية خالل الحصص اليومية

ويتم ذلك بتهيئـة المعلـم للبيئـة التعليميـة      :إثارة تفكير الطلبة للتعلم بطريقة غير مباشرة -3

من خالل استراتيجيات التدريس التي يستخدمها المعلم داخل  المناسبة التي تثير تفكير الطلبة

تقسيمهم إلى مجموعات تتناقش فيمـا  والتنظيم المرن لجلوس الطلبة، : الغرفة الصفية، مثل

أسئلة للطلبة إلثارة تفكيرهم، واسـتقبال  وتوجيه  ،بينها للقيام بمهمة معينة أو حل مشكلة ما

 .ئة الصفية بيئة مثيرة للتفكيركل هذا يجعل من البي ،االستجابات وإثرائها

  معوقات التفكير

ر من قدرة الفرد على التفكي أن هناك معوقات كثيرة حدت) 2009( العتوم والجراح بين

نخفاض مستوى دافعية الفرد للتعلم وتحقيق الهدف، وهذا من العوامل التي تـؤثر  ا ومنها ،السليم



24 

المواقف التعليمية، واإلتجاهات في أو طرح األفكار أو إبداء اآلراء  ،على قدرة الفرد في التفكير

عدم باإلضافة إلى ، تركيز المناهج والكتب المدرسية على الكم من المعرفة وليس الكيفكذلك و

واسـتراتيجيات تعلـيم   المعلمين التدريب الكافي أو التأهيل التربوي على استخدام طرائق  تلقي

ال بد من تدريبهم على التفكير بطريقة تطبيقية عملية بدال مـن الطريقـة النظريـة     التفكير، لذا

  .التقليدية ليستطيعوا تدريب طلبتهم على مهارات التفكير في المستقبل

 Scientific Thinkingالعلمي التفكير 

ال بد من تطور في وظيفة المعلم لتشمل تطويعه للبيئة التعليمية التي تحفز الطالب على 

ممارسة التفكير السيما التفكير العلمي، واستخدامه استراتيجيات تدريسية متنوعة، لكون التفكير 

ما يعترضهم في العلمي من العمليات العقلية التي يقوم بها الطلبة، والتي تساعدهم على مواجهة 

وبإتباع خطوات منهجية منظمة، ومن خالل  ،الحياة اليومية من مشكالت بأسلوب علمي ومنطقي

  : أن هناك تعريفات متعددة للتفكير العلمي ومن هذه التعريفات جدو التربويالطالع على األدب ا

على أنه العمليات العقلية التي يقوم بها الفرد في سبيل الوصـول   )2010رضا، (عرفه 

  .مشكلة معينة بطريقة منطقية للمعرفة العلمية، أو مجموعة المهارات التي يتم استخدامها لحل

على أنه ذلك النمط من التفكير الذي يعتمد الطريقة العلمية فـي  ) 2012(فه األشقرعرو

  .البحث

أنه نشاط عقلي هادف ومنظم يتمثل في قدرة الطالب على على ) 2013(فه صالح عرو

تحديد المشكلة تحديدا دقيقا، ووضع خطة من أجل دراستها، واقتراح الفروض المناسـبة لهـا،   

  .واختبار مدى صحتها، وتقديم تفسيرات منطقية لها، والتوصل إلى نتائج نهائية يمكن تعميمها

مرن، يتصرف بصورة منظمة للتوصـل  فه علي راشد بأنه نشاط عقلي هادف عركما 

إلى حلول منطقية للمشكالت ودراسة الظواهر المختلفة، والتنبؤ بها والحكم عليها باستخدام منهج 

معين يتناولها بالمالحظة الدقيقة، وقد يخضعها للتجريب في محاولـة للتوصـل إلـى قـوانين     

  ). 2001عبدالفتاح،(ونظريات
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  خطوات التفكير العلمي 

 حـددت ) 2007(وعبـوي ) 2013(عدي والس) 2012(ع على كل من محمد بعد االطال

  :خطوات التفكير العلمي فيما يلي

 .تتمثل في شعور الباحث بمشكلة تستفزه فيندفع للبحث عن حل لها :الشعور بالمشكلة -1

إن مجرد شعور الباحث بالمشكلة ورغبته في البحث فيها لـيس  : تحديد المشكلة وصياغتها -2

بشكل كامل، إذ ينبغي على الباحث أن يقوم بتحديدها بشكل دقيق، وصـياغتها  كافيا لفهمها 

 .بطريقة ال تقبل التأويل

حيث يقوم المتعلمـون بالحصـول علـى    : جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمشكلة -3

البيانات والمعلومات من مصادرها، وترتيبها وتصنيفها من خالل العناصر المشتركة بينها، 

ا وتسجيلها، وال بد للمتعلمين من التمييز بين المعلومات المتصلة وغيـر المتصـلة   وتحليله

  .بالمشكلة واستخدام مصادر المعلومات الموثوق بها

يقوم المتعلمون باقتراح أكبر عدد ممكن من الحلول للمشكلة بشكل تلقائي : فرض الفروض -4

تكون ذات صلة بالمشكلة  ، والفروض ال بد أني مناخ مفتوح ال يحد من أفكارهموف ،وحر

 .وقابلة لالختبار، ويتم بعد ذلك تصنيف الفروض وبلورتها وصياغتها في عبارات محددة

يتم اختبار صحة الفروض من خالل المالحظة والتجريب وغيرها، : اختبار صحة الفروض -5

كلمـا  ويقوم المتعلم باختيار أفضل الحلول بأنفسهم، ويقوم المعلم بمناقشة الطلبة وتوجيههم 

 .كان ذلك ضروريا ليتوصلوا بالنهاية إلى حل أو أكثر للمشكلة من بين الحلول المقترحة

تتمثل في القدرة علـى الوصـول إلـى النتـائج،     : الوصول إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها -6

 .وجدولتها، أو وضعها في صورة مبسطة واضحة

 .بهةتطبيق النتائج التي تم التوصل إليها في مواقف جديدة مشا -7
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 خصائص التفكير العلمي 

فالتفكير العلمي هو  ،خصائص متمثلة بكونها عملية إنسانية بعدةالعملية الفكرية  وصفت

درجة معينـة مـن   إلى تفكير إنساني في المرتبة األولى، نظرا لما يتطلبه هذا النوع من التفكير 

فالتفكير العلمي يتطلـب مـن    ،قلية معينةلصاحبها اكتساب مهارات ع التي تتيحالرقي العقلي، 

فـي   اً، كما أن للومضة العبقرية والفكرة الملهمة دوريسعى لتحقيقه اًاإلنسان أن يضع أمامه هدف

بعملية التفكيـر  بتكارية، والذي يقوم اٌ عملية التفكير العلمي بأنها عملية وصفتلذا  ،حل المشكلة

لجميع العناصر والظروف التـي تتفاعـل   نظرة كلية متكاملة العلمي عليه أن ينظر إلى المشكلة 

بأنه عمليـة تكامليـة    وصففهو أسلوب لذا  ،وتتشابك مع بعضها البعض والتي تحيط بالمشكلة

  ).1999سعيد، ( بالدقة والضبط والتجريد والموضوعية اتسمت

  : مهارات التفكير العلمي

  ):1997اللولو، ( حددت مهارات عدة تساعد على تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة، ومنها 

  Observing: المالحظة: أوال 

هي انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظواهر أو األحداث أو األمور بغية اكتشاف أسبابها 

  .وقوانينها

  Classifying: التصنيف: ثانيا

وعلى هذا فهي تمثـل   ،على التمييز والتنظيم والترتيبد على قدرة الفر ف على أنهعر

  .أهمية خاصة لكل من الطالب والمدرس

  Deductingاالستنتاج : ثالثا

قدرة الفرد على االنتقال من الصورة العامة للمعلومات المطروحة  عرف على أنها يمثل

  .أمامه، من المالحظة المباشرة إلى الجزيئات ودقائق األمور 
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  Predictionالتنبؤ : رابعا

هو عبارة عن عملية توقع نتائج معينة من موقف معين، بناء على المعلومات الموجودة 

  .لدى الطالب والتغذية الراجعة المتعلقة بصحة تلك المعلومات

 Measuringالقياس :خامسا

 على أنه قدرة الفرد على الطالب على استخدام أدوات القياس ومـوازين وأدوات  عرف

  .تشريح، كما يتضمن المقارنة بين األشياء باستخدام وحدات معينة

  Formulating Hypothessصياغة الفرضيات : سادسا

فت على أنها القدرة على اقتراح حل مؤقت لعالقة محتملة بين متغيرين، أو إجابـة  عر

  .محتملة لسؤال الدراسة

   Experimentaryالتجريب : سابعا

لصحة الفرضية عن طريق استخدام المـواد واألدوات وضـبط   ف على أنه اختبار عر

  .المتغيرات

  Isolation of variablesتمييز المتغيرات : ثامنا

  .على أنها تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع التي تم استخدامها بالتجريب وعرفت

 المعلم والتفكير العلمي لطلبته

عال مع الطلبة، كان ال بد من التركيز على دوره لكون المعلم هو الجهة األكثر قربا وتفا

لكي يـنجح  نمية التفكير العلمي لهم، والمتمثل باستخدام االستراتيجيات التدريسية المتنوعة في ت

في تنمية قدرة طلبته على التفكير العلمي ال بد له من اتباع اإلجراءات المتمثلة في حـث  المعلم 

 أن يجعل الطلبـة يه تقديم المعرفة جاهزة للمتعلمين، بل علالطلبة على البحث والتقصي، وعدم 
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للمعرفة بأنفسهم من خالل تقديمه لبعض الخبرات األولية، واستخدامه األساليب الحديثة  يصلون

وتتـيح لهـم الفرصـة     ،في التدريس، وتصميمه لألنشطة التي تحث الطلبة على التفكير العلمي

ومحاولة حلهـا باإلعتمـاد علـى المشـاهدات      ،دقيقا وتحديدها تحديدا ،للتعرف على المشكلة

 ). 2001عبد الفتاح،(والتجريب واستخالص النتائج بأنفسهم 

 ير العلمي لدى الطلبة والتي وبينتلتنمية التفك من األساليب التي استخدمتهناك الكثير و

-Veeية الشكل دورة التعلم، األلعاب التعليمية، أسلوب حل المشكالت، واستراتيج :فعاليتها مثل

Shape وغيرها.  

  الدراسات السابقة

  الدراسات المتعلقة بالفاعلية الذاتية  - أ

إلى التعرف على العالقة بين فعاليـة  ) Diane, 2003(بينت الدراسة التي أجراها ديان 

الذات وفقا لمتغير الجنس، والعمر، واإلنجاز األكاديمي في كليـة العلـوم ذات نظـام عـامين     

طالبـا  ) 216(تخصصي علمي التشريح والفسيولوجي، وتكونت عينة الدراسة من دراسيين، في 

سنة، وقد استخدمت الباحثة في هـذه الدراسـة مقيـاس      24-18وطالبة تتراوح أعمارهم بين 

الفاعلية الذاتية ودرجات االمتحان النصفي والنهائي كمقياس لإلنجاز األكاديمي، وقـد توصـلت   

ة ذات داللة إحصائية بين الفاعلية الذاتية وفقا لمتغيـري الجـنس   الدراسة إلى عدم وجود عالق

  . والعمر، بينما وجدت عالقة ذات داللة إحصائية بين فعالية الذات واإلنجاز األكاديمي

بدراسة تهدف للتعرف علـى الخبـرة   ) (Giallo & Little, 2004قام جيالو وليتل و

ة ومقدرتهم على اإلدارة الصفية، وتكونـت عينـة   التدريسية وإعداد المعلمين في فاعليتهم الذاتي

طالبا في كلية إعداد المعلمين في السنة ) 25(معلما في المدارس االبتدائية، و ) 45(الدراسة من 

وقد توصلت الدراسـة إلـى وجـود    . الدراسية التدريبية األخيرة في إحدى الجامعات االسترالية

للمعلمين واستخدام أسـاليب اإلدارة الصـفية الفاعلـة،    ارتباط دال إحصائيا بين الفاعلية الذاتية 

واألثر اإليجابي للخبرة في الفاعلية الذاتية للمعلمين وذلك لصالح المعلمـين مـن ذوي الخبـرة    
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العالية، كما دلت النتائج على األثر اإليجابي المتالك المعلمين الخلفية العملية في مجـال اإلدارة  

  .لمعلمينالصفية في الفاعلية الذاتية ل

إلى الكشف عن العالقـة بـين   فقد هدفت  ),Farr (2004الدراسة التي أجراها فار أماو

سنوات، وقـد أعـد   ) 5-4(الفاعلية الذاتية واالستعداد األكاديمي لألطفال ما قبل المدرسة بعمر 

النتائج التي تم الباحث مقياسا لالستعداد األكاديمي لألطفال وللفاعلية الذاتية األكاديمية، وقد بينت 

التوصل إليها إلى أن الفاعلية الذاتية ارتبطت ببعض العوامل والمهارات وخصوصا األساسـية  

منها، كما أشارت هذه الدراسة إلى أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية يعود إلى جنس األطفال 

واالستعداد األكـاديمي  على الفاعلية الذاتية، وعدم وجود عالقة بين الفاعلية الذاتية ) ذكر، أنثى(

  .لدى أطفال ما قبل المدرسة

تـأثير الفاعليـة   ) Steele-Dadzie,  2004( بحثت الدراسة التي أجراها ستيل دارزو

الذاتية االكاديمية لمعلمي العلوم على الفاعلية الذاتية للطلبة، وتحصيلهم األكاديمي في مـدارس  

هذه الدراسة بدراسة العوامل التي من شأنها أن ذات مستوى عال من األداء، وقد قام الباحث في 

تؤثر على الفاعلية الذاتية للمعلم، واستخدام الباحث مقياس باندورا لقياس الفاعلية الذاتية لدى كل 

من المعلم والطالب، وبينت النتائج أنه اليوجد اختالفات بين المعلمين في الفاعلية الذاتية بسـبب  

المدرسة، أو حتى بسبب سنوات الخبرة، فـي حـين أظهـرت    ، أو بسبب )ذكر، أنثى(الجنس 

الدراسة أن هناك فرقا في الفاعلية الذاتية وتحصيل الطلبة، وكان الفرق لصالح الطالبات أكثـر  

بينما كان  ،من الطالب، حيث كانت الطالبات أكثر فاعلية من الطالب فيما يتعلق بالتعليم المنظم

  .اطات الالمنهجيةرحالت والنشالطالب أكثر فاعلية لل

إلى التعرف علـى  فقد هدفت ) (Jackson, 2005الدراسة التي قامت بها جاكسون  أما

الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في ضوء بعض المتغيرات، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر 

دال إحصائيا لكل من متغيرات الخبرة، أو عدد سنوات العمل في ذات المدرسـة، أو مسـتوى   

صف الذي يدرسه المعلم، أو المادة التعليمية، أو أسلوب اإلدارة الصفية الممارس على فاعليـة  ال

المعلمين الذاتية، بخالف متغير الجنوسة، إذ أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين هـم أكثـر   
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فاعلية من المعلمات، وتوصلت إلى وجود عالقة ارتباطية قوية بين الفاعلية الذاتيـة الخاصـة   

  .للمعلمين وأسلوب اإلدارة الصفية الذي يركز على تعلم الطلبة

إلى التعرف على الفاعلية الذاتية لمعلمي ) 2011 ،الخاليلة(هدفت الدراسة التي قام بها و

مدارس محافظة الزرقاء ومعلماتها في ضوء بعض متغيرات الجـنس، والمرحلـة المدرسـية،    

ومعلمة قاموا باإلجابـة  معلما ) 401(عينة الدراسة من كونت والخبرة التدريسية للمعلم، حيث ت

وقد توصلت الدراسة إلـى  . موران وولفلولك -عن أسئلة مقياس الفاعلية الذاتية للمعلمين لتشانن

أن مستوى الفاعلية الذاتية للمعلمين كان مرتفعا، وأن المعلمين أكثر فاعليـة فـي بعـد اإلدارة    

كما توصلت الدراسة إلـى  . طلبة في العملية التعليمية التعلميةالصفية، و أقلها في بعد مشاركة ال

وجود فروق في تقديرات المعلمين لفاعليتهم الذاتية تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية، والتفاعل 

  .الثنائي بين متغيري المرحلة الدراسية والجنس، ومتغيري الجنس والخبرة التدريسية للمعلم

  ير العلمي الدراسات المتعلقة بالتفك  -  ب

إلى التعرف على مستوى التفكيـر لـدى   ) 2005(بينت الدراسة التي أجراها أبو ذويب 

) 148(معلمي المرحلة األساسية في مديرية تربية قصبة المفرق، وتألفت عينة الدراسـة مـن   

معلما بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد استخدمت الباحث في هذه الدراسـة مقيـاس لمسـتوى    

فقرة لكل منها ثالثة بدائل، وقد أظهرت النتائج ) 32(لعلمي المكون بصورته النهائية من التفكير ا

 (أن متوسط أداء أفراد العينة على مجاالت مقيـاس التفكيـر العلمـي كـان ضـعيفا وبلـغ       

من العالمة الكلية، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر  %57.24)

  .اعل الخبرة والتخصص على مقياس التفكير العلمي ككلالتخصص، الخبرة، تف

مستوى التفكير العلمي عنـد مرحلـة التعلـيم    إلى ) 2006( أبو حمدانأشارت دراسة و

وقد تكونت عينة الدراسـة مـن    .األساسي العليا وعالقته ببعض العوامل الشخصية والمدرسية

لمديرية التربية والتعليم الثانية في مدينة طالبا من طلبة الصف العاشر األساسي التابعين ) 798(

كير العلمـي كـان   وأظهرت النتائج أن متوسط عالمات الطلبة على اختبار مستوى التف ،عمان
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ولـم تختلـف   %). 50.8(أي بنسـبة  ) 23(من العالمة الكليـة البالغـة   ) 11.7( متدنيا وبلغ 

مي بعد تقسيمهم بحسب الجـنس،  المتوسطات المحسوبة للطلبة على اختبار مستوى التفكير العل

  .والمنطقة السكنية عن تلك التي لهم مجتمعين

التفكير إلى التعرف على مستوى  فقد هدفت )2011( المساعيدالدراسة التي أجراها  أماو

وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية العامة، والسـنة الدراسـية،   ، العلمي عند طلبة جامعة آل البيت

اسـتخدم  وقدطالبا وطالبة من طلبة معلـم الصـف،   ) 255(الدراسة من والجنس، وتألفت عينة 

استبانة لقياس الكفاءة الذاتية العامة، كما : والثانية، مقياس التفكير العلمي: الباحث أداتين، األولى

تم استخدام معامل ارتباط ايجابي بين التفكير العلمي والكفاءة الذاتية، كما أظهرت نتائج تحليـل  

UVRW اPQRSTات   ) α=0.05(ود فروقا في مستوى التفكير العلمي ذات داللـة إحصـائية   التباين وج

          XRYوZ[ ZR\]^ _RT `aXRbQTأن ا eإ ،hVRiراkTا hQRSTا lR[ mRnopا hRqnrTا sTXtT uTوذ ،hwnbxyTا hViراkTا

  .ذات دhTe إ�UVW hVaXt اT~آPر وا|}Xث

  التعقيب على الدراسات السابقة

دراسات تناولت موضوع الفاعلية الذاتية للمعلمـين فـي    إن المتتبع لما تم عرضه من

ضوء بعض المتغيرات، يدرك االهتمام الذي باتت تلقاها هذه السمة عالميا سعيا إلـى تطـوير   

العملية التعليمية التعلمية وتحقيق أهدافها انطالقا من المعلم ذاته، بينما مـا زال هـذا االهتمـام    

االطالع على الدراسات السابقة فقد تبين أن بعضها تنـاول  من خالل ومتواضعا محليا وعربيا، 

المعلمين، حيث قامت بعض هذه الدراسات بالتعرف على مستوى الفاعلية الذاتية لدى المعلمـين  

، وبعضها تناول الطلبة حيث قامت بعض هذه الدراسـات   في ضوء بعض المتغيرات التصنيفية

المعلمـين   من الدراسات التي تناولـت  أن قليال، ونرى بتفكيرهم العلميبالتعرف على مستوى 

ما المعلم باعتباره منظ على دور فاعلية لت التعرفحاوفما يميز هذه الدراسة بأنها  ،معا والطلبة

دور ، فجاءت هذه الدراسـة بعنـوان   تفكيرهم العلميتنمية وميسرا ومتابعا ومساعدا للطلبة في 

ية التفكير العلمي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في في تنمالفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في 

  .محافظة طولكرم
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

 

 منهجية الدراسة

 مجتمع الدراسة

 عينة الدراسة 

  أدوات الدراسة

 إجراءات تطبيق الدراسة 

 متغيرات الدراسة 

  المعالجات اإلحصائية 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الفصل عرضا لمنهجية ومجتمع الدراسة، وعينتها وخطوات إعداد الدراسـة  

  .وتنفيذها والمعالجات اإلحصائية التي تم تطبيقها

  منهجية البحث 

 متاستخدحيث وأهداف الدراسة،  لمالءمته لموضوعالمنهج الوصفي تبنت هذه الدراسة 

 اختبـار  سـتخدم اللطلبـة  علوم، وأما بالنسبة م المقاييس كمية لقياس كل من الفاعلية الذاتية لمعل

  .لقياس التفكير العلمي

  مجتمع الدراسة 

مجتمع الدراسة من مجتمعين، المجتمع األول هو مجتمع المعلمين الذين يعلمـون   نتكو

ومعلمة في محافظـة طـولكرم    اًمعلم )146(العلوم لطلبة الصف العاشر أساسي والبالغ عددهم

حيث بلـغ عـدد    )سنوات 5أقل من (موزعين على ثالث فئات حسب الخبرة الفئة األولى من 

حيث بلغ عـدد   واتسن)  10-5 (الفئة الثانية من  ،ومعلمة اًمعلم 40المعلمين ضمن هذه الفئة 

بلغ عدد  واتسن) 10  نأكثر م(أما الفئة الثالثة من  ،ومعلمة اًمعلم 59المعلمين ضمن هذه الفئة 

  .ومعلمة اًمعلم 47المعلمين ضمن هذه الفئة 

ـ ) 3662(وأما المجتمع الثاني فهو مجتمع الطلبة والبالغ عدده   وطالبـة وهـذا    اًطالب

المجتمع يتبع لمجتمع المعلمين، بحيث سيتم اختيار الطلبة الذين يدرسهم المعلمون في المجتمـع  

  .األول

  عينة الدراسة

  :عينة عنقودية طبقية عشوائية وذلك كما يلي اختيرت
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محافظة طولكرم إلى خمس عناقيد وذلك بحسب حجم المحافظة من  قسمت :المعلمينعينة  -1

حيث عدد المدارس التي تضمها واحتواؤها على الصف العاشر األساسي وفي كل عنقـود تـم   

ضمن ثالث طبقات حسب الخبرة وتم أخذ األساسي تقسيم المعلمين الذين يعلمون الصف العاشر 

) 30(نغ عدد العينة من مجتمع المعلميبحيث بل% 20عينة عشوائية من كل طبقة بنسبة مقدارها 

  : ومعلمة موزعين في كل طبقة كما يلي اًمعلم

  حسب متغير الخبرة ية لعينة معلمي العلومئوالتكرارات والنسب الم) 1(جدول ال

  النسبة  المعلمينعدد   )حسب الخبرة(الطبقة 

 10.0 3 سنوات 5اقل من 

 16.7  5 سنوات 10-5 

 73.3 22 سنوات 10اعلى من 

 100.0 30  المجموع

  مؤهل العلميحسب متغير ال ة معلمي العلومية لعينئوالتكرارات والنسب الم) 2(جدول ال

  النسبة  عدد المعلمين  )المؤهل العلمي(الطبقة 

 83.3 25  فأقل بكالوريوس

 16.7 5  ماجستير فأعلى

 100.0 30  المجموع 

  التكرارات والنسب المئوية لعينة معلمي العلوم حسب متغير الجنس ) 3(جدول ال

  النسبة  عدد المعلمين  )جنسال(الطبقة 

  43.3 13  ذكر

  56.7  17  أنثى

 100.0 30  المجموع 

لعينة المعلمين الذين يدرسونهم العلـوم فـي الصـف العاشـر      تبعاً اختيرت :الطلبةعينة  -2

  .وطالبة اًطالب) 697(األساسي حيث بلغ عددها 
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  أدوات الدراسة 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة والتي تهدف إلى معرفة الفاعلية الذاتية لمعلمي العلـوم  

طولكرم، وللقيام بهذه في محافظة األساسي وأثرها على التفكير العلمي لدى طلبة الصف العاشر 

مقياس لقياس الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم، ومقياس : الدراسة استخدم الباحث أداتي قياس وهما

أما بالنسـبة إلعـداد أدوات الدراسـة    . األساسيلقياس التفكير العلمي لدى طلبة الصف العاشر

  :فالباحث اتبع اإلجراءات التالية

  مقياس الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم : أوال

المرحلة األساسـية الـذي   العلوم في قام الباحث باستخدام مقياس الفاعلية الذاتية لمعلمي 

مستوى الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم، ويتكون المقياس مـن   للتعرف على) 2011( قطيط أعده

موافق بشدة، موافق، ال أعرف، غيـر  (فقرة مدرجة على سلم مكون من خمسة بدائل وهي  20

ويستجيب المعلم عن كل فقرة باختيار بديل واحد يراه مناسبا لتصوره ) موافق، غير موافق بشدة

  . من هذه البدائل الخمسة وذلك بوضع إشارة أمام الفقرة وتحت البديل الذي يراه مناسبا لتصوره

  لمقياسا ثبات

 وحصوله) 2011(قطيط  الذي حققه المقياس في الدراسة التي أجراها إضافة إلى الثبات

معلما ) 20(تطبيق المقياس على عينة مكونة من قام الباحث ب، )0.80( معامل ثبات مقدارهعلى 

) 0.81(ومعلمة وتم حساب معامل الثبات للمقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وبلغت قيمتـه  

  .اض الدراسةوهو معامل ثبات مقبول ألغر

 .دقائق) 10(بين الباحث أن الزمن المناسب لتطبيق المقياس هو  -

  صدق المقياس 

فقرة من ) 23(الذي تكون بصورته األولية من  بإيجاد صدق المقياس )2011(قطيط قام 

خالل استخدام طريقة الصدق الظاهري وذلك بعرضه على مجموعة مـن المحكمـين مـن    
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الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية، حيث طلب مـنهم  أصحاب الخبرة في مجال موضوع 

ليصبح بصـورته   بصياغة وتعديل بعض الفقرات ومالحظاتهم وفي ضوئها قام إبداء آرائهم

وإلـى   ،، ونظرا لكون البيئة األردنية مشابهة للبيئة الفلسـطينية فقرة) 20(النهائية مكونا من 

ريس العلوم على المقياس وجدوه مالئما إطالع مجموعة من الدكاترة المختصين في مجال تد

  )1(الملحق . قام الباحث باستخدامه في هذه الدراسة ألغراض الدراسة

  التفكير العلمي اختبار: ثانيا

، األساسي التفكير العلمي لدى طلبة الصف العاشر لمعرفة مستوى ختبارصمم الباحث ا

والتي تندرج ضمن سبعة  االختبار أسئلةباختيار الباحث بعد تحديد مهارات التفكير العلمي قام و

دة العلـوم  مع مـا  تتالءم والتي ،)3(مهارات من مهارات التفكير العلمي كما تظهر في الجدول 

لطالب إجابة واحـدة  بدائل يختار ا ةأربع له سؤالكل  سؤاال) 30(ا للصف العاشر وكان عدده

  ) 2( ملحقال. منها

 العلمي والفقرات التي تنتمي إليهامهارات اختبار التفكير ) 4( جدولال

  أرقام األسئلة  المهارة

 )21، 16، 8، (1  المالحظة

 )17، 22، 9، 2(  التنبؤ

  )15، 23، 10، 3(  تحديد المتغيرات

  )11، 4، 18، 24(  استخدام األرقام

  )12، 25، 19، 5(  تصنيف

  )13، 27، 26، 6(  قياس

  )20، 28، 14، 7(  تفسير

  :بحساب صدق االختبار وثباتهقام  األساسي مع طلبة الصف العاشر االختباروليتناسب 

  لالختبارالصدق الظاهري 

للتحقق من صدق االختبار قام الباحث بعرض مقياس التفكير العلمي على مجموعة من 

 األساتذة والخبراء والمختصين في طرائق تدريس العلوم لبيان مدى مالئمته لطلبة الصف العاشر
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باإلضافة ، )3(الملحق ، األساسي باإلضافة إلى عدد من مدرسي العلوم للصف العاشر، األساسي

إلى قيامه بالتحقق من سالمة بناء فقرات االختبار من النواحي الفنية واللغوية من خالل االستعانة 

برأي المختصين باللغة العربية وبناء على آراء المحكمين فقد تم إعادة صياغة وتعديل بعـض  

  )4( ملحقال. فقرة) 28(ليتكون بصورته النهائية من  تالفقرا

 ،قام الباحث بحساب زمن تطبيق االختبار وذلك عن طريق إيجاد متوسط: االختبارزمن تطبيق 

وذلك عن طريق حساب المتوسط بين الزمن الذي استغرقه أول طالب لينهي إجابته لالمتحـان  

عن االختبـار هـو    لإلجابةوبين الزمن الذي استغرقه آخر طالب، بحيث كان الزمن المناسب 

  . دقيقة) 45(

مـن  قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونـة  : لالختبارالتطبيق االستطالعي 

مدرسـة مسـقط   (فـي   األساسيمن خارج عينة الدراسة من طالب الصف العاشر  اًطالب) 40(

بحيث أبدت إدارة المدرسة ممثلة بمديرها ) 24/9/2015(يوم الخميس الموافق ) األساسية للبنين

  .بهدف حساب معامالت الصعوبة والتمييز ،ونها الكامل لتطبيق االختباروهيئتها التدريسية تعا

  التمييزية للفقرات القوة

بأنها تعني درجة تمييز الفقرة، قدرتها على أن تميـز بـين   ) 1999(نها الظاهر وقد بي

األفراد الحاصلين على عالمات مرتفعة، وبين من يحصلون على عالمات منخفضة، في السـمة  

  :ة التاليةوتستخرج درجة تمييز الفقرة بتطبيق المعادل). أي االختبار(التي تقيسها الفقرات كلها 

 =معامل التمييز 
س�ص

ن
   

تمثل عدد اإلجابات الصحيحة من : تمثل عدد اإلجابات الصحيحة من الفئة العليا، ص :حيث س

  .عدد المفحوصين في إحدى الفئتين: الفئة الدنيا، ن

من الطالب في المجموعة العليا، ومثلهم في المجموعة الدنيا مـن  % 27ويتم أخذ نسبة 

أجل استخراج درجة تمييز الفقرة، وتعتبر الفقرة مميزة إذا كان عدد الطلبة الذين أجابوا إجابـة  
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صحيحة عليها من الفئة العليا، أعلى من نسبة األفراد الذين أجابوا عليها إجابة صحيحة من الفئة 

  .الدنيا

  ): 1999الظاهر،(جة التمييز لفقرات االختبار بأنهادر صنفتو

إذا كان عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة من الفئة العليا، أكثر  :موجبة التمييز

  .من عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة من الفئة الدنيا

ة من الفئة العليا أقل من عـدد  إذا كان عدد الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيح :سالبة التمييز

  .الذين أجابوا إجابة صحيحة عليها من الفئة الدنيا

  .اًإذا كان عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة من الفئتين متساوي :غير مميزة

أمـا  ، ) 1999الظاهر،( (0.20)ويتم قبول الفقرات التي يكون درجة تمييزها أكبر من 

ن درجة تمييزها سالبة أو ال تمييز لها فإنها ترفض؛ وذلك ألن الفقرات السالبة الفقرات التي تكو

تقوم بعمل معاكس للفقرات موجبة التمييز، والفقرات التي ال تمييز لها، ال تميز بين المفحوصين 

ختبـار التفكيـر   لفقرات اان معامل التمييز حيث ك. من الفئة العليا والمفحوصين من الفئة الدنيا

  .وهي قيمة موجبه وتبين بان االختبار مناسب من حيث معامل التمييز ،)0.27(من  أكبرالعلمي 

يشير مستوى صعوبة الفقرة إلى النسبة المئوية للمفحوصـين  : معامل الصعوبة لفقرات االختبار

ـ  40فمثال الفقرة التي مستوى صـعوبتها  . الذين أجابوا على الفقرة إجابة صحيحة ي المائـة  ف

في المائة، والستخراج مستوى صـعوبة الفقـرة،    60أصعب من الفقرة التي مستوى صعوبتها 

تنازليا حسب العالمات الكليـة علـى    ترتيبايرتب واضع االختبار أوراق إجابات المفحوصين 

من أوراق المفحوصين، ويعتبرهم مجموعة عليا، ويأخـذ أدنـى   % 27االختبار، ثم يأخذ أعلى 

من األوراق ويعتبرهم مجموعة دنيا، ويتضمن االختبار الجيد فقـرات تتـراوح نسـبة    % 27

لتشجيع المفحوص الضعيف، وفقـرات صـعبة    ،أي فقرات سهلة 0.80 – 0.20صعوبتها بين 

لتالئم مستوى المفحوص الجيد، وإذا احتوى االختبار فقرات يزيد مستوى صعوبتها عن  أو يقل 
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ويحسب مستوى  )1999الظاهر،(الفقرات بحاجة إلى تعديل أو إلغاء فهذا يعني أن  ، 0.20عن 

  :صعوبة الفقرة الواحدة بتطبيق المعادلة التالية

= مستوى الصعوبة للفقرة 

	 ا����ة ��
�د ا����� ا���	 أ����ا إ���� ��

�X� UوPTا ا|�Uo hWX اZ�wTة~Tا UV�P�wyTد اko
  

وذلك بعد تطبيقه  ،ة من فقرات االختبارقام الباحث بحساب معامل الصعوبة لكل فقر

يخ من خارج عينة الدراسة وذلك يوم الخميس بتار اًطالب) 40(على عينة استطالعية مكونة من 

  . قرات االختبار جيدةوبذلك تعد ف) 0.32- 0.68(ووجد بأن قيمتها تتراوح بين  )24/9/2015(

  ختبارحساب ثبات اال

حيـث  : Test-retest method)(بطريقة إعادة االختبار تم إيجاد معامل ثبات االختبار 

قام الباحث بتطبيق االختبار على العينة االستطالعية من خارج عينة الدراسة، ثم بعد فترة مدتها 

تم إعادة االختبار على نفس العينة وتم حساب معامل االرتباط ) 7/10/2015(يوما بتاريخ ) 14(

التطبيق األول والتطبيق الثاني، وتوصل الباحث إلى معامـل  بيرسون بين درجات الطالب في 

  .ويعتبر هذا المقدار مقبوال) 0.83(ثبات مقداره 

  إجراءات تطبيق الدراسة

  :لتطبيق المقاييس التي تم اعتمادها في هذه الدراسة، تم اتباع الخطوات التالية

اإلدارة العامة للتعليم قام الباحث بالحصول على كتاب موجه من جامعة النجاح الوطنية إلى  )1

العام في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وكتاب موجه من اإلدارة العامة للتعليم العام في 

 محافظـة إلى مكتب التعليم العام في مديرية التربية والتعلـيم فـي   وزارة التربية والتعليم 

طولكرم للحصول على الموافقة لتسهيل المهمة في إجراء البحث والسماح بزيارة المدارس 

 )5(ملحق ال .لتطبيق مقاييس الدراسة على كل من المعلمين والطلبة الذين يعلمونهم



40 

بعد الحصول على البيانات اإلحصائية ذات الصـلة بكـل مـن المـدارس     : اختيار العينة )2

مجتمع الدراسة بالكامل، ثم  حدد طولكرمفي ة التربية والتعليم والمعلمين والطلبة في مديري

  .عينة عشوائية طبقية عنقودية اختيرتبعد ذلك 

قام الباحث بتوزيع المقياسين على كل من المعلمين والطلبة في المـدارس  : تطبيق المقاييس )3

جمعهـا مـن   المتضمنة في العينة، وكان التأكيد على المعلمين بأن المعلومات التي سـيتم  

المقاييس سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، والتأكيد عليهم بأن إجاباتهم يجب 

  .أن تتمتع بالمصداقية الكاملة ألن هذه اإلجابات سيكون لها أثر كبير في نتائج الدراسة

وحساب درجات  ايس على عينة الدراسة، يتم تصحيحهبعد تطبيق المقاي: استخراج العالمات )4

 ،حسب المفتاح الخاص به، فمثال عند تصحيح مقياس الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم انهكل م

بـين   ون من خمس خيارات تتراوح درجاتهـا فقرة وكل فقرة تتك) 20(والذي يتكون من 

ى خمس فئات، فالفئة األولى والتـي تنـدرج   وتقسم درجات المقياس إل ،)100%-20%(

أما الفئة الثانية والتي تندرج ، منخفضةتدل على فاعلية ذاتية ) فما دون 2.33( ضمن الفترة

في حين تمثل الفئة الثالثة ، متوسطةتعبر عن فاعلية ذاتية ) 2.33 - 3.66(ضمن الفترة من 

، أما  ،للمعلمين رتفعةعن فاعلية ذاتية م تعبر) فأكثر 3.67(التي تندرج ضمن الفترة من و

-0وعالمته تندرج من  سؤاالً 28مقياس التفكير العلمي الذي يتكون بصورته النهائية من 

  .عالمة 28

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة

، أكثر من سنوات 10 - 5سنوات، من  5أقل من (وهي ثالثة مستويات  الخبرة التدريسية

  ).بكالوريوس فأقل، ماجستير فأعلى(، والمؤهل العلمي وهو مستويان )سنوات 10

 ).ذكر، أنثى(الجنس وهي مستويان :   المتغيرات المعدلة
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  المتغيرات التابعة

لتفكيـر  ساسية في المـدارس الحكوميـة، ا  الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلة اال

  .طلبة الصف العاشر األساسيالعلمي لدى 

 المعالجات اإلحصائية 

لتحقيق أهداف الدراسة باإلجابة على أسئلتها واختبـار فرضـياتها اسـتخدم الباحـث     

  :المعالجات اإلحصائية واالستداللية التالية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألخطاء المعياريـة وذلـك لإلجابـة علـى      -1

 .ثالثوالالسؤالين األول 

لإلجابة عن  (One Way Anova)اختبار ، وتين مستقلتينلعين (T-test sample)اختبار  -2

 .نيالسؤال الثا

 .دلة كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات مقياس الفاعلية الذاتيةمعا -3

   



42 

  

  

  

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  والفرضيات المنبثقة عنهانتائج أسئلة الدراسة عرض 

  عرض نتائج السؤال األول للدراسة

  السؤال الثاني للدراسة عرض نتائج

 عرض نتائج السؤال الثالث للدراسة

  

   



43 

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  الدراسة والفرضيات المنبثقة عنهاعرض نتائج أسئلة 

  عرض نتائج السؤال األول للدراسة

ما مستوى الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية في المدارس الحكومية فـي  

  ؟طولكرممحافظة 

باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ، تم اإلجابة عن سؤال الدراسة

  :للتقديرقياس التالي الباحث في هذه الدراسة الم واعتمدلمجاالت أداة الدراسة، 

 نخفضةم = ) 2.33أقل من(

 توسطةم = )2.34-3.66(

 مرتفعة =  )فأكثر3.67 (

تم حساب كل من المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ) 4( ومن خالل الجدول

  .التعليمية لمعلم العلوملعالمات الفاعلية الذاتية 
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لعالمات الفاعلية الذاتيـة لمعلمـي    ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط) 5( جدولال
  العلوم

 الفقرة الترتيب التسلسل
  المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

 لمعياريا
  الدرجة

  توسطةم 0.48 3.17  .توظيف التكنولوجيا في التعليم 6 1

2 17 
أحقق رغبة أولياء األمور في العمل علـى جعلهـم   

 .يمتلكون مهارات عدة
  متوسطة 0.99 3.33

3  19 
امتلك القدرة على دمج أدوات التكنولوجيا مع الطرق 

 .التدريس الحديثة بطريقة تحقق قيمة مضافة
  متوسطة 0.72 3.33

  توسطةم 0.72 3.60 .استخدام االستراتيجيات الحديثة في التقويم 3 4

  متوسطة  0.70 3.63 استخدام الطرق الحديثة في التدريس 2  5

6 18 
امتلك المهارة الالزمة لتدريب زمالئي على مهارات 

 أمتلكها
  متوسطة 0.76 3.63

7 16 
امتلك الوسائل الضرورية إلقناع الطلبة بأهمية مـا  

 .يدرسونه
 مرتفعة 0.78 3.87

8 10 
امتلك خيارات عديدة للتغلب على الصعوبات التـي  

 .يواجهها الطلبة
  مرتفعة 0.64 3.93

  مرتفعة 0.49 4.05 .امتلك وسائل متنوعة إلثارة دافعية الطلبة 12 9

  مرتفعة 0.69 4.07 .استخدام أسلوب التعلم التعاوني 4  10

11  9 
للمعلومات والمعـارف غيـر   تقديم مصادر أخرى 

 .الكتاب المدرسي
  مرتفعة 0.58 4.27

  مرتفعة  0.59 4.30 .أوفر السبل المختلفة لفتح نقاش بناء بين الطلبة 13  12

13 15 
أضع الوسائل المالئمة أمام الطالب في سبيل تحسين 

 .مستوى إتقانه
  مرتفعة 0.55 4.30

  مرتفعة 0.57 4.33  .تواجه الطلبةتقديم الحلول البديلة للمشكالت التي  8 14

  مرتفعة  0.61 4.40 .تحديد االحتياجات التعلمية الفردية للطلبة 16  15

16 7 
توظيف الوسائل التعليمية المتاحة في المدرسة فـي  

 .العملية التعلمية التعليمية
  مرتفعة 0.57 4.50

  مرتفعة 0.48 4.50 أدير وقت المواقف الصفية المختلفة بشكل فاعل 14 17

18 15 
أعطي الطلبة حرية المشاركة في إدارة وتنفيذ المهام 

 .التعليمية
 مرتفعة 0.96 4.60

19 20 
أوظف التغذية الراجعة من الطلبة في تحسين العملية 

  .التعلمية التعليمية
  مرتفعة 0.49 4.60

  مرتفعة 0.49 4.87 .توفير سبل التواصل 5 20

   
الفاعلية الذاتية لدى معلمي الدرجة الكلية لمقياس 

  العلوم
  مرتفعة 0.31 4.06
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 بلغـت  اتية لمعلمي العلـوم فـي الدراسـة   أن مستوى الفاعلية الذ) 5(تبين من الجدول 

أي أن درجات المعلمين في مقياس الفاعليـة الذاتيـة    ،)0.31(وبانحراف معياري بلغ ) 4.06(

  . وهي نسبة مرتفعة(81 %) وبنسبة وصلت الى ، (3.17 - 4.87)  تراوحت بين 

قد حصلت علـى  )  18،19، 17، 6، 3، 2( رقم اتن الفقرأمن نتائج الدراسة ب اتضح

األمور في العمـل   ق رغبة أولياءيحقت مثل وهي تتعلق بموضوعات ،استجابة متوسطةات درج

المهارة الالزمة لتدريب زمالئـي علـى مهـارات    ك امتال، وعلى جعلهم يمتلكون مهارات عدة

طرق التدريس الحديثة بطريقة تحقـق   على دمج أدوات التكنولوجيا مع القدرةك أمتلكها، وامتال

، واستخدام التكنولوجيا في التعليم وتوظيف، ستخدام الطرق الحديثة في التدريسوا، قيمة مضافة

  .الطرق الحديثة في التقويم

قـد  ف) 20، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 1(الفقرات رقـم   أما

الطلبـة حريـة    إعطـاء مثل  وعاتوهي تتعلق بمواض ،حصلت على درجات استجابة مرتفعة

قناع الطلبة بأهمية ما وامتالك الوسائل الضرورية إل، إدارة وتنفيذ المهام التعليميةالمشاركة في 

وتـوفير سـبل   ، وامتالك خيارات عديدة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها الطلبة ،يدرسونه

التواصل، وامتالك وسائل متنوعة إلثارة دافعية الطلبة، واستخدام أسـلوب الـتعلم التعـاوني،    

تلفة توفير السبل المخووتوظيف التغذية الراجعة من الطلبة في تحسين العملية التعليمية التعلمية،  

ووضع الوسائل المالئمة  ،تياجات التعلمية الفردية للطلبةوتحديد االح ،لفتح نقاش بناء بين الطلبة

 ،وادارة وقت المواقف الصفية المختلفة بشكل فاعل، لب في سبيل تحسين مستوى إتقانهأمام الطا

ات والمعارف وتقديم مصادر أخرى للمعلوم ،يلة للمشكالت التي تواجه الطلبةوتقديم الحلول البد

درسة فـي العمليـة التعلميـة    وتوظيف الوسائل التعليمية المتاحة في الم، غير الكتاب المدرسي

  .التعليمية
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   عرض نتائج السؤال الثاني للدراسة

هل يختلف مستوى الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلـة األساسـية فـي المـدارس      

، المؤهـل العلمـي  وخبرة المعلم،  :الحكومية في محافظة طولكرم باختالف متغيرات الدراسة

  ؟الجنسو

  :الفرضية الصفرية األولى والتي تنص على أنهالثاني السؤال وانبثق من 

بـين متوسـطات   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللـة  

 طولكرم محافظة في الحكومية المدارس في األساسية المرحلة فيالفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم 

  .تعزى لخبرة المعلم في التدريس

 واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابيةكل من تم حساب ) 6(ومن خالل الجدول 

  .ن ثم اختبار الفرضيةلعالمات الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم بناء على خبراتهم التدريسية، وم

لعالمات الفاعلية الذاتيـة لمعلمـي    فات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرا :)6(جدول ال
  التدريسيةالعلوم وفقا لخبرتهم 

 ن الخبرة التدريسية 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.26057 4.0991 3 سنوات 5 من اقل

 0.19558 3.9800  5  سنوات5  - 10  

 0.34179 4.0670 22 سنوات 10 من اعلى

 0.30957 4.0557 30  المجموع

 والـذين   ،العلـوم تبين أن متوسط عالمات الفاعلية الذاتيـة لمعلمـي   ) 6(ومن الجدول 

وبـانحراف معيـاري بلـغ    ) 4.0991(بمتوسط حسابي بلغ  أتتقد فسنوات  5أقل من هم خبرت

وبانحراف معياري ) 3.980(سنوات فقد بلغت )  10-5(من فئة الخبرة  ونالمعلم أما ،)0.26(

فقد بلـغ المتوسـط الحسـابي     )سنوات 10من  أكثر(من فئة الخبرة  المعلمون أما، )0.19(بلغ 

  ). 0.34(بلغ معياري وبانحراف ) 4.067(
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ذا ما ولمعرفة  ،الخبرة متوسط الفاعلية الذاتية للمعلمين حسب متغير الجدول السابقن بي

                        فقـد اسـتخدم الباحـث اختبـار تحليـل التبـاين االحـادي        إحصائياكانت هذه الفروق دالة 

)ONE WAY ANOVA ( رضية الصفرية األولى، والجدول الختبار الف)يلخص نتـائج  ) 7

  .التحليل

لفحص داللة الفروق بين متوسطات استجابة أفـراد   ألحادينتائج تحليل التباين ا )7(جدول ال
الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية في المدارس  على مقياسعينة الدراسة 

  .خبرة المعلم تعزى لمتغيرالحكومية في محافظة طولكرم 

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
  الداللة

الفاعلية 
  الذاتية

 0.834 0.183 0.019 2 0.037  بين المجموعات

   0.102 27 2.742  المجموعات داخل

    29 2.779  المجموع

  )α =0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

H0:M1=M2=M3  

فروق ذات داللة احصائية عنـد مسـتوى الداللـة     عدم وجود) 7(من الجدول  اتضح

)α=0.05 ( المـدارس  فـي  األساسية المرحلة فيبين متوسطات الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم 

  10-5 سنوات، من  5أقل من (تعزى لخبرة المعلم في التدريس  طولكرم محافظة في الحكومية

على عدم  نصتوالتي  الفرضية الصفرية قبول أي أن القرار هو ،)سنوات 10أكثر من ، سنوات

حصائية بين متوسطات الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم تعـزى لمتغيـر   وجود فروق ذات داللة إ

  ).0.05(ألن مستوى الداللة أكبر من  ،الخبرة التدريسية

  :الفرضية الصفرية الثانية والتي تنص على أنه السؤال الثانيوانبثق من 

ـ  ) α= 0.05(مستوى الداللـة   عندال توجد فروق ذات داللة إحصائية  طي بـين متوس

الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم 
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اسـتخدم   ولفحص الفرضـية  ،)بكالوريوس فأقل، ماجستير فأعلى(تعزى للمؤهل العلمي للمعلم 

كما هو موضح في الجدول  )Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين " ت"الباحث اختبار 

)8(.  

ات لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق بـين متوسـط   " ت"نتائج اختبار  )8(جدول ال
الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية  على مقياساستجابة أفراد عينة الدراسة 

  تعزى لمتغير المؤهل العلمي لحكومية في محافظة طولكرمفي المدارس ا

 المقياس
المؤهل 
 العلمي

N  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

 الداللة

مقياس الفاعلية 
  الذاتية

 0.2398 3.90 25  بكالوريوس
0.070 28 0.94 

 0.5931 3.96 5  ماجستير

H0:M1=M2  

 مسـتوى الداللـة   نـد وجود فروق ذات داللة إحصائية ععدم ) 8(ضح من الجدول ات

)0.05 =α(  بين متوسطي الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم تعزى لمتغير المؤهل العلمـي، أي أن 

بـين  ئية على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـا  والتي نصتالفرضية الصفرية،  قبولالقرار 

  .(0.05) ألن مستوى الداللة أكبر من ؛تعزى لمتغير المؤهل العلميمتوسطي الفاعلية الذاتية 

  :والتي تنص على أنه الثالثةالفرضية الصفرية  السؤال الثانيوانبثق من  

ـ  ) α= 0.05(مستوى الداللـة   عندال توجد فروق ذات داللة إحصائية  طي بـين متوس

طولكرم الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة 

لمجموعتين مستقلتين " ت"استخدم الباحث اختبار ولفحص الفرضية  ،)أنثى، ذكر( تعزى للجنس

)Independent t-test(  كما هو موضح في الجدول)9(.  
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لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق بـين متوسـطات    " ت"نتائج اختبار  )9(جدول ال

األساسية الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في المرحلة على مقياس بة أفراد عينة الدراسة استجا

  .الجنستعزى لمتغير  دارس الحكومية في محافظة طولكرمفي الم

 المقياس
المؤهل 
 العلمي

N 
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجا
ت 

 الحرية

 الداللة

مقياس الفاعلية 
  الذاتية

 0.2567 3.8615 13  ذكر
-3.782 28 0.001 

 0.2472  4.2118  17  أنثى

H0:M1=M2  

= 0.05(مستوى الداللـة   ندوجود فروق ذات داللة إحصائية ع ) 9(من الجدول تضح ا

α(  رفـض   القـرار ، أي أن الجـنس بين متوسطي الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم تعزى لمتغير

على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطي     رضية الصفرية، والتي نصتالف

  .(0.05)من  ألن مستوى الداللة أقل ؛الجنستعزى لمتغير الفاعلية الذاتية 

  للدراسة عرض نتائج السؤال الثالث

في المـدارس الحكوميـة فـي    األساسي ما مستوى التفكير العلمي لدى طلبة الصف العاشر 

  محافظة طولكرم؟

تم حساب كل من المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ) 10(من خالل الجدول 

  .التفكير العلميلعالمات الطلبة في اختبار 

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعالمات الطلبة في اختبار التفكير العلمي) 10( جدولال

  أعلى عالمة  أقل عالمة  العدد  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 4.42 14.33 25 4 697  العلميالتفكير 
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أن مدى عالمات الطلبة في اختبار التفكير العلمي تراوحت بين ) 10(الجدول  اتضح من

%) 51.1(، بنسبة وصلت )14.33( عالمة، أي بمتوسط حسابي مقداره 28عالمة من ) 4-25(

حسـب التقـدير    توى التفكير العلمي للطلبة مقبولعلى أن مسيدل وهذا  ،من العالمة القصوى

  .العالمي

تم التوصل إلى نتائج طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس ) 11(من خالل الجدول 

 .الحكومية في محافظة طولكرم على اختبار التفكير العلمي

  نتائج اختبار التفكير العلمي ) 11( جدولال

 النسبة العدد نتائج اختبار التفكير العلمي

 41.3% 288 %)50اقل من (االختبار يجتاز لم

 25.0% 174  %)59.9- 50( مقبول

 20.9% 146 %) 69.9- 60( متوسط

 10.9% 76 )% 79.9- 70 ( جيد

 1.9% 13 %) 89.9-80(جدا جيد

 100.0% 697  المجموع

ن نسبة كبيرة من الطلبة لم يجتازوا اختبار التفكيـر العلمـي   أتضح من نتائج الدراسة با

نسبة الطلبة الذين كانت نتائجهم  أما، %)41.3(الطلبة الذين لم يجتازوا االختبار  حيث بلغ نسبة

 ،%)20.9(الطلبة الذين كانت نتائجهم متوسطة فقد بلغـت   أما ،%)25(بلغت فقد بدرجة مقبول 

مقارنة مع الطلبة الـذين كانـت    )%10.9(نسبة  اشكلوالطلبة الذين كانت نتائجهم جيدة فقد  أما

  %. 1.9يدة جدا والذين شكلوا نسبة نتائجهم ج

 نسـبة  اشـكلو من اجتياز اختبار التفكير العلمـي قـد    اتمكنون نسبة الطلبة الذين أي أ

  .األساسي جمل عينة الطلبة في الصف العاشرمن م % 58.7
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	� ا��را�� �� ��� 

معياري بلغ وبانحراف ) 4.06(بلغت  مستوى الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم في الدراسة -1

، )3.17-4.87(درجات المعلمين في مقياس الفاعلية الذاتية بين  بحيث تراوحت ،)0.31(

 .وهي نسبة مرتفعة(81 %) وبنسبة وصلت الى 

بين متوسطات ) α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -2

 محافظة في الحكومية المدارس في األساسية المرحلة فيالفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم 

أكثر ، سنوات  10-5 سنوات، من  5أقل من (تعزى لخبرة المعلم في التدريس  طولكرم

 .)سنوات 10من 

بين متوسطي  )α= 0.05( مستوى الداللة ندوجود فروق ذات داللة إحصائية ععدم  -3

تعزى لمتغير في المرحلة األساسية في المدارس الحكومية الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم 

�( العلميالمؤهل �
�� � !"��# ،%&� ).�(���ر��س �

بين متوسطي الفاعلية  )α= 0.05(مستوى الداللة  ندوجود فروق ذات داللة إحصائية ع -4

(  الذاتية لمعلمي العلوم في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم تعزى لمتغير الجنس

 ).�، أ/.�ذآ

 28عالمـة مـن   ) 25-4(مدى عالمات الطلبة في اختبار التفكير العلمي تراوحت بين  -5

مـن العالمـة   %) 51.1(، بنسبة وصـلت  )14.33( عالمة، أي بمتوسط حسابي مقداره

  .على أن مستوى التفكير العلمي للطلبة مقبول حسب التقدير العالمييدل وهذا  ،القصوى
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصياتمناقشة 
  

  مناقشة نتائج الدراسة

  التوصيات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  مناقشة نتائج الدراسة

  النتائج المتعلقة بالسؤال االولمناقشة 

 فـي  الحكومية المدارس في األساسية المرحلة في العلوم لمعلمي الذاتية الفاعلية مستوى ما

 ؟طولكرم محافظة

كـان   الدراسـة  فـي  العلوم لمعلمي الذاتية الفاعلية مستوى أن نتائج الدراسة من تبين

 اسـتجابة  درجة على حصلت التي قد الموضوعات نأب الدراسة نتائج من اتضح حيث ،اًمرتفع

، األمور في العمل على جعلهـم يمتلكـون مهـارات عـدة     ق رغبة أولياءيحقبت تتعلق متوسطة

القدرة على دمج أدوات ك زمالئي على مهارات أمتلكها، وامتال المهارة الالزمة لتدريبك امتالو

ستخدام الطرق الحديثة في وا، التكنولوجيا مع الطرق التدريس الحديثة بطريقة تحقق قيمة مضافة

  .، واستخدام الطرق الحديثة في التقويمالتكنولوجيا في التعليم فيظوتو، التدريس

الطلبة حرية  إعطاءب تتعلق مرتفعة استجابة ةدرج على حصلت قد التي أما الموضوعات

وامتالك الوسائل الضرورية إلقناع الطلبة بأهمية ما ، المشاركة في إدارة وتنفيذ المهام التعليمية

، وتـوفير سـبل   وامتالك خيارات عديدة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها الطلبة ،يدرسونه

ة الطلبة، واستخدام أسـلوب الـتعلم التعـاوني،    التواصل، وامتالك وسائل متنوعة إلثارة دافعي

توفير السبل المختلفة وتوظيف التغذية الراجعة من الطلبة في تحسين العملية التعليمية التعلمية،  و

ووضع الوسائل المالئمة  ،وتحديد االحتياجات التعلمية الفردية للطلبة ،لفتح نقاش بناء بين الطلبة

 ،وادارة وقت المواقف الصفية المختلفة بشكل فاعل، وى إتقانهأمام الطالب في سبيل تحسين مست

وتقديم مصادر أخرى للمعلومات والمعارف  ،وتقديم الحلول البديلة للمشكالت التي تواجه الطلبة

وتوظيف الوسائل التعليمية المتاحة في المدرسة فـي العمليـة التعلميـة    ، غير الكتاب المدرسي

  .التعليمية
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 مسـتوى  أن بينت التي) 2009( الزق دراسة اليه اشارت ما مع الدراسة نتائج تختلف 

 الخاليلـة  دراسة اليه شارتما أ مع الدراسة نتائج وتتفق ،متوسطا كان األكاديمية الذاتية الكفاءة

  .مرتفعا كان للمعلمين الذاتية الفاعلية مستوى أن التي بينت ،)2011(

) 2005(وسـحلول،  العلـي،  مـن  كـل  نتائج الدراسـة مـع دراسـات    كما واتفقت 

 وعبـد  ،)2008(ومعـوض ) 2011( والخاليلـة، ) 2011( وقطيط،) 1997-1977(وباندورا،

 وثقته المعلم اعتقاد ن مستوى الفاعلية الذتية للمعلم يرتفع بارتفاعوالتي بينت بأ ،)1986( الحميد،

 التعليميـة  المخططات تنفيذو إلتمامه، والمثابرة محدد، نتاج لتحقيق المطلوبة المهمة تنفيذبنفسه ل

 للمعلـم  يجب ما معرفة على فقط تقتصر ال الذاتية الكفاءة وأن المطلوبة، النتائج على للحصول

 مختلـف  في المهارات من لمجموعة امتالكه خالل من اإلنجاز، على قدرة المعلم هي بل عمله،

 أعمال صورة في وترجمتها بتنظيمها المعلم يقوم التي والسلوكية، واالجتماعية المعرفية الجوانب

 الذاتية الفاعليةلذا فإن  التدريس، في المطلوبة المهمات إنجازو المرجوة، النتائج لتحقيق متكاملة،

 محدد مستوى لتحقيق القدرة يمتلك بأنه الثابت، االعتقاد خالل من الفرد لدى يتكون فكري نشاط

  .اإلنجاز من

لى جوانـب وأسـباب   إ ،الفاعلية الذاتية لدى معلمي العلوميعزو الباحث ارتفاع مستوى 

والتي تحتاج من معلم العلوم امتالك مهارات عملية إلى جانب  ،تتمثل في خصوصية مادة العلوم

وتتوافـق هـذه    عـزز توت ترتفعفاعليته الذاتية  فإندوره  تأدية في ينجح عندمامعرفته العلمية، ف

 (2004) ليه دراسات كل منت إشارأ ماو )2011( قطيط ليهإ شارأ ماسباب والتفسيرات مع األ

Sarikaya 2008( وجودت ،)2007( وعبدالوهاب(.  

يلية التي تعقد في لى التدريب والدورات التعليمية والتأهالنتيجة إكما ويعزو الباحث هذه 

إلى تـوفير  ، باإلضافة فيهامدار العام لإلرتقاء بمستوى العاملين  على التعليممؤسسات التربية و

 المنح الدراسية لنيل درجة الماجستير في التأهيل التربوي، وإكساب المعلمين المهارات التعليمية

  .لما لذلك من أثر في تحسين الفاعلية الذاتية لدى المعلمين
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 الثاني بالسؤال المتعلقة النتائجمناقشة 

 المـدارس  فـي  األساسـية  المرحلـة  في العلوم لمعلمي الذاتية الفاعلية مستوى يختلف هل

، العلمـي  المؤهـل و المعلم، خبرة :الدراسة متغيرات باختالف طولكرم محافظة في الحكومية

 ؟الجنسو

  :أنه على تنص التي األولى الصفرية الفرضيةالثاني  السؤال من وانبثق

 الفاعلية اتمتوسط بين) 0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال 

 فـي  المعلـم  لخبـرة  تعـزى في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم  العلوم لمعلمي الذاتية

  .التدريس

حيـث   ،كانت متقاربـة  العلوم لمعلمي الذاتية الفاعلية متوسط أن تبين نتائح الدراسة من

) α= 0.05( الداللة مستوى ندع إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم نتائج الدراسة من تضحا

 فـي  الحكومية المدارس في األساسية المرحلة في العلوم لمعلمي الذاتية الفاعلية متوسطات بين

 ألن ؛الصـفرية  الفرضـية  رفضعدم  هو القرار أن أي ،الخبرة لمتغير تعزى طولكرم محافظة

   .)0.05( من كبرأ الداللة مستوى

بينت بأن فاعلية المعلمين تتغير بتغير الخبرة  ،وتختلف هذه الدراسة مع دراسات عديدة

 ،(Giallo & Little, 2004) ودراسة ،)2011( الخاليلة دراسة ومن هذه الدراسات ،التدريسية

 ودراسة ،(Tschannen-Moran & Woolfolk, 2001)ودراسة 

)Edwards,Green,Lyons,Rogers,&Swords, 1998(  في حين تتفق هذه النتيجة مع ما

-Steele) 2004( دارز ستيل دراسةو ،(Jackson, 2005)توصلت اليه دراسة جاكسون 

Dadzie، ت التي يقضيها المعلم في التدريسفي أن فاعلية المعلمين ال ترتبط بعدد السنوا.  

الـذي   للجامعـات أن االتجاه الحديث  بناء على ذلك فإن الباحث يعزو هذه النتيجة إلى 

يعمل نحو تأهيل طلبة الجامعات في التخصصات العلمية تربويا، من خـالل طـرح مسـاقات    

خبرة  يكتسب )المعلم(جعل الطالب تالتربية العملية التي في  و ،طرق تدريس العلومفي تعليمية 
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فاعلية ذاتيـة   تعليمية من خالل احتكاكه في العملية التعليمية التعلمية، فهذا يجعل للمعلم المبتدئ

  .تقترب من فاعلية المعلم األكثر خبرة

المعلمـين  إعداد وتـدريب  فإن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من  ومن ناحية أخرى

يؤدي إلى جعل خبرات المعلمين تتشابه خالل  ،من خالل الدورات التدريبية مهنيا وأكاديمياكافة 

 ،أن يثبـت نفسـه  دائما بداية حياته التعليمية يود  ن المعلم في، وإفترة زمنية قصيرة من العمل

، فالنجاحات المتكررة التي يحققها خـالل فتـرات   يصبو إليه، لتحقيق ما  جهدفيحاول بذل كل 

في الفاعلية الذاتية للمعلمـين المبتـدئين    قصيرة تؤدي إلى رفع كفاءته الذاتية مما يجعل تقارباً

  .مقارنة مع المعلمين األكثر خبرة

  :أنه على تنص والتي الثانية الصفرية الفرضيةالثاني  السؤال هذا من وانبثق

 يمتوسـط  بـين  ،)α= 0.05( الداللة مستوى على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 طولكرم محافظة في الحكومية المدارس في األساسية المرحلة في العلوم لمعلمي الذاتية الفاعلية

  .العلمي المؤهل لمتغير تعزى

 الداللـة  مستوى ندع إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم نتائج الدراسة من تضحاو 

)0.05 =α (المـدارس  فـي  األساسية المرحلة في العلوم لمعلمي الذاتية الفاعلية توسطيم بين 

 رفـض عـدم   هـو  القرار أن أي ،العلمي المؤهل لمتغير تعزى طولكرم محافظة في الحكومية

   .)0.05( من كبرأ الداللة مستوى ألن ؛الصفرية الفرضية

 ,Anthony & Kritsonis(اأجراه التي الدراسةتختلف هذه النتيجة مع ما اشارت اليه 

 العلميـة  المؤهالتوالتي بينت بان  ،Blackburn)2007(بالكبورن )2005( الشافعي (2007

  .توى الفاعلية الذاتية لدى المعلمتلعب دورا في مس

يدرسون نفس المادة التعليمية التي تشـتمل  إلى كون المعلمين يعزو الباحث هذه النتيجة 

فالمعلم الذي يمتلك الطريقة المناسـبة   ،على معرفة علمية موحدة يريد المعلم إيصالها إلى الطلبة

التي يستطيع من خاللها إيصال المعرفة لدى الطلبة يكون أكثر و ،واألساليب التدريسية المالئمة
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فـامتالك المعلـم    التي يريـدها،  قيق األهداف والوصول إلى النتائجعلى تح فاعلية وثقة بقدرته

القدرة لتوصيل هـذه المعرفـة    بأن لديهوللمعرفة ال يعني بالضرورة  ،للمؤهل التعليمي األعلى

التي تمر من خاللها المعلومـة   القناةمعلم لألسلوب الذي يعتبر للطلبة، فمن الضروري امتالك ال

  .من المعرفة التي يمتلكها المعلم فمن دون وجود القناة المناسبة فال فائدة ،إلى الطالب

كما أن المعلمين بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية يخضعون إلـى نفـس اإلشـراف     

ي إلى تقارب مستوى الفاعليـة الذاتيـة بـين    يؤد مما ،نفس الدورات التدريبيةإلى و ،التربوي

امـتالكهم   رغـم ، بأن هنـاك معلمـين  ختالف مؤهالتهم العلمية، كما تبين للباحث با ،المعلمين

مما يـؤدي  مادة هذه اليدرسون ، ولكنها ذات تخصص مختلف عن مادة العلوم ،مؤهالت علمية

  .اًمرتفع اًوإن كان يمتلك مؤهل علمي ،إلى أن تكون فاعليته نحوها منخفضة

  :وانبثق من السؤال الثاني الفرضية الصفرية الثالثة والتي تنص على أنه 

بـين متوسـطي   ) α=  0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لمتغيـر  محافطة طولكرم تعـزى  في المدارس الحكومية في الفاعلية الذاتية لدى معلمي العلوم 

  .الجنس

 ( الداللـة  مسـتوى  ندع إحصائية داللة ذات فروق وجود نتائج الدراسة من تضحاو 

0.05 =α (المـدارس  فـي  األساسـية  المرحلة في العلوم لمعلمي الذاتية الفاعلية توسطيم بين 

ـ  القـرار  أن أي، جـنس ال لمتغير تعزى طولكرم محافظة في الحكومية  الفرضـية  رفـض  وه

 الفاعليـة متوسـطي   بين اختالف يوجد أنه أي ،)0.05( من قلأ الداللة مستوى ألن ؛الصفرية

   .جنس المعلمتعزى ل األساسية المرحلة في العلوم لمعلمي الذاتية

ـ  التي الدراسةليه هذه النتيجة مع ما أشارت إ تتفق فـي   1998عـام  ) Ross( اأجراه

سيطرة المعلمات ية أكثر من المعلمين، مما أدى إلى دراسته إلى أن المعلمات يتمتعن بفاعلية ذات

بينما تختلف هذه الدراسة مع مـا أشـارت إليـه دراسـة     نة التدريس في معظم الدول، على مه
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(Fotman & Pontins)  إلى أن فاعلية المعلمين الذاتيـة ال تتـأثر    التي أشارت   2000عام

  .بالجنس 

بأن المعلمات نشأن في مجتمع ال يؤمن بقـدرات   يعزو الباحث النتيجة التي توصل إليها

 ن وجودهن وكيانهن في المجتمع، وأن ال فرق بينها وبين المعلم،ثبتالمرأة في العمل، فأردن أن ي

ونتـائجهن،   ذاتهن من خالل طالباتهنق يلتحق حاولن التفوق عليه، وبذلن كل ما في وسعهنبل 

، ية لمدارس اإلناث من حيث القدرة علـى ضـبطها  إلى طبيعة البيئة الصفذلك التفوق وقد يعود 

  . الذكورمدارس من أهداف مقارنه مع  وتحقيق ما يردن

 الثالث بالسؤال المتعلقة النتائجمناقشة 

 فـي  الحكوميـة  المـدارس  فياألساسي  العاشر الصف طلبة لدى العلمي التفكير مستوى ما

 طولكرم؟ محافظة

كانت في مستوى  العلمي التفكير اختبار في الطلبة عالمات أنمن نتائج الدراسة  اتضح

 التفكيـر  اختبـار  يجتازوا لم الطلبة من كبيرة نسبة نوأالمقبول بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار، 

 نسـبة  أما ار قرابة نصف عينة الدراسة،بة الراسبين في االختبذ كانت نسبة الطل، إنهائياً العلمي

 متوسطة نتائجهم كانت الذين الطلبةو ،%)25( بلغت مقبولاجتازوا االختبار بدرجة  الذين الطلبة

 الطلبة مع مقارنة )%(10.9 نسبة شكلوا فقد جيدة نتائجهم كانت الذين الطلبةو ،%)20.9( بلغت

 من تمكنوا الذين الطلبة نسبة نأ يأ ،)%(1.9 نسبة شكلوا والذين ،جدا جيدة نتائجهم كانت الذين

 العاشر الصف في الطلبة عينة مجمل من) %(58.7 نسبة شكلوا قد العلمي التفكير اختبار اجتياز

  . مقبوالًكان %) 51.1(العلمي للطلبة توصلت هذه الدراسة إلى أن متوسط التفكير و األساسي،

 محمـد و) 2013( وصـالح ) 2010( األشـقر  ليهإ شارأ ما مع النتائج هذه تتفق حيث

يتعلـق   العلمي التفكيراالنخفاض في مستوى  نأب) 2007(وعبوي) 2013( والسعدي) 2012(

 دقيقـا،  تحديدا المشكلة تحديد علىته قدرعدم و البحث، في العلمية الطريقة الطالب معرفة بعدم

 وتقـديم  صحتها، مدى واختبار لها، المناسبة الفروض واقتراح دراستها، أجل من خطة ووضع
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 بـان  الدراسة نتائج تعكس حيث ،تعميمها يمكن نهائية نتائج إلى والتوصل لها، منطقية تفسيرات

 التقليـدي  القالـب  على باالعتماد ذلك ويفسر ضعيفا، يعتبر الطلبة لدى العلمي بالتفكير االهتمام

 المعرفي اإلدراك من الدنيا المستويات على تركز التي ،التقليدية التدريس طرق باستخدام المتمثل

  .التعليمية العملية في السائدة هيو

لبيئة المحيطـة  لتعود  ،دةيعدالتفكير العلمي للطلبة ألسباب  الباحث تدني مستوى يعزو

ال  ، حيـث و المدرسـة سرة أأكانت من األالتفكير العلمي سواء  والتي ال تشجعه على ،بالطالب

علـى  التي تجعلـه قـادرا    ،في التجارب العلمية و القيامالطالب على االبتكار واإلبداع أتشجع 

 ؛عن انخفاض مستوى فاعلية الطلبـة للـتعلم   اًوقد يكون ناتجمهارات التفكير العلمي، اكتساب 

مان لدى الطالـب، والحالـة   لة في الحالة السياسية وفقدان األمل واألبسبب عوامل خارجية متمث

ـ  تلبية االحتياجات التعليمية لـدى أ االقتصادية التي تجعل األسرة غير قادرة على  كل بنائهـا بش

  .متكامل ومبدع

مستوى التفكير العلمـي  خر الذي يعزو فيه الباحث االنخفاض الواضح في إن السبب اآل

يتمثل في وجود قصور في المناهج التعليمية التي تتعلق بمادة العلوم من ناحية الشكل لدى الطلبة 

ى كم ية قائمة علبطريقة تقليد قد يكون أسلوب تقديم المنهاج للمادة العلمية حيث أن  ،والمضمون

لتفكير العلمي فـي  ي شيء جديد في طرق تطبيق الطالب لمهارات االمعلومات، ولكنها ال تقدم أ

جل حل المشكالت التي تواجهه؛ ممـا  من أو كيفية استخدام مثل هذه المهارات أ ،حياته اليومية

  .كامنة داخلهبداعية التي يمتلكها الطالب يجعل الطاقة اإل

الذاتية في المقياس ككل إال أن هناك بعض الفقرات كانـت   ينارتفاع فاعلية المعلم رغم

طـرق   دمج أدوات التكنولوجيا مـع  :وتتعلق بمواضيع بما يلي ،فيها متوسطة يناستجابة المعلم

 وظـف ، وتستخدام الطرق الحديثة في التـدريس ، واالتدريس الحديثة بطريقة تحقق قيمة مضافة

فانخفاض فاعليـة المعلمـين فيهـا    ، واستخدام الطرق الحديثة في التقويم لتعليمالتكنولوجيا في ا

ربما كان لها دور في انخفاض التفكير العلمي لدى طلبـة الصـف   مقارنة مع الفقرات األخرى 

  .العاشر األساسي
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  التوصيات

المتدنية التي حصل عليها طلبة الصف العاشر فـي اختبـار التفكيـر    نتائج العلى  ناءب .1

نوصي المؤسسات التربوية بضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية من حيث العلمي 

قادرا الطالب حيث يكون ، بحث العلمي وتطبيقاتهسس الاشتمالها على عرض واضح أل

  .فعالةعلى استخدام مهارات التفكير العلمي بصورة صحيحه و

في ضوء حصول بعض الفقرات في مقياس الفاعلية الذاتية على مستوى فاعلية متوسـطة   .2

فإننا نوصي المعلمين بضرورة دمج أدوات التكنولوجيا مع طرق التدريس الحديثة بطريقـة  

 علـى  تركز التي حديثةال التدريس طرق استخدامللجوء إلى اضرورة فة، واتحقق قيمة مض

 .المعرفي اإلدراك منعليا ال المستويات
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  )1(ملحق ال

  الذاتيةمقياس الفاعلية 

  :ة/ة المحترم/علمالمحضرة 

  تحية طيبة وبعد، 

الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم وأثرها على " يقوم الباحث بدراسة تهدف إلى التعرف على 

لجمع  االستبانةوقد صممت هذه ". التفكير العلمي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم 

لـك تعاونـك،   ين المعلومات حول موضوع الدراسة، يرجى منك اإلجابة عن فقراتهـا شـاكر  

  .فقطتستخدم إال للبحث العلمي ال  االتي ستقدمها لن بأن المعلوماتلك  ينومؤكد

  :تتكون االستبانة من قسمين: مالحظة

  .سب حالتكيتكون من معلومات شخصية عنك يرجى منك اإلجابة حسب ما ينا: القسم األول

فقرة لجمع المعلومات حول موضوع الدراسة، يرجى منك وضع ) 20(يتكون من : القسم الثاني

  .في المستوى الذي يناسبك أمام كل فقرة) �(اإلشارة 

  وشكرا لتعاونكم

  المعلومات الشخصية :القسم األول

  :المؤهل العلمي. 1

 ماجستير )   (     بكالوريوس)   (       دبلوم)   (

 ......................:سنوات الخبرةعدد . 2
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  الفقرات :القسم الثاني

موافق غير 
  بشدة

)1( 

غير 
  موافق

)2( 

ال 
  أعرف

)3( 

  موافق
)4( 

موافق 
  بشدة

)5( 

 رقمال العبارة

 .1 لبةتحديد االحتياجات التعلمية الفردية للط     

 .2 .استخدام الطرق الحديثة في التدريس     

     
االسـتراتيجيات الحديثـة فـي    استخدام 

 .التقويم
3. 

 .4 .استخدام أسلوب التعلم التعاوني     

 .5 .توفير سبل التواصل     

 .6 .توظيف التكنولوجيا في التعليم     

     
توظيف الوسائل التعليمية المتاحـة فـي   

 .المدرسة في العملية التعلمية التعليمية

  
7. 

     
للمشكالت التي تواجه تقديم الحلول البديلة 

 .الطلبة

  
8.  

     
ــات   ــرى للمعلوم ــادر أخ ــديم مص تق

 .والمعارف غير الكتاب المدرسي
9.  

     
امتلك خيـارات عديـدة للتغلـب علـى     

 .الصعوبات التي يواجهها الطلبة
10.  

     
أضع الوسائل المالئمة أمام الطالب فـي  

 .سبيل تحسين مستوى إتقانه
11.  

     
متنوعـة إلثـارة دافعيـة    امتلك وسائل 

 .الطلبة
12.  

     
أوفر السبل المختلفة لفتح نقاش بناء بـين  

 .الطلبة
13.  

     
أدير وقت المواقف الصفية المختلفة بشكل 

 فاعل
14.  

     
أعطي الطلبة حرية المشاركة فـي إدارة  

 .وتنفيذ المهام التعليمية
15.  
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غير موافق 

  بشدة
)1( 

غير 

  موافق
)2( 

ال 

  أعرف
)3( 

  موافق

)4( 

موافق 

  بشدة
)5( 

 الرقم العبارة

     
امتلك الوسائل الضرورية إلقناع الطلبـة  

 .بأهمية ما يدرسونه
16.  

     
األمور في العمل على  أحقق رغبة أولياء

 .جعلهم يمتلكون مهارات عدة
17.  

     
امتلك المهارة الالزمة لتدريب زمالئـي  

 على مهارات أمتلكها
18.  

     

امتلك القدرة على دمج أدوات التكنولوجيا 
مع الطرق التدريس الحديثة بطريقة تحقق 

 .قيمة مضافة

19.  

     
أوظف التغذية الراجعة من الطلبـة فـي   

  .تحسين العملية التعلمية التعليمية
20.  
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  )2(ملحق ال

  ختبار مهارات التفكير العلميالصورة األولية ال

المالحظة، تنبؤ، تحديـد المتغيـرات، اسـتخدام    (مجاالت وهي يقسم االختبار إلى سبع 

  :أسئلة 4وكل مجال يتكون من ) األرقام، تصنيف، قياس، تفسير

  :أسئلة تتضمن المالحظة :المجال األول

قام معلم العلوم بعمل تجربة في مختبر العلوم وأحضر مرآة مقعرة وشمعة مضيئة وحاجز . 1

أخذ يغير مكان المرآة المقعرة، فتم الحصول على صور ووضعها على سطح كمل في الشكل، 

 :مختلفة على الحاجز، أن العملية العقلية التي استخدمها المعلم هنا يطلق عليها

  

  

  

 التنبؤ -د     االستدالل -ج     مالحظة -ب     االستنتاج -أ

قصاصات ورق صغيرة  قام طالب بدلك قلم بالستيكي بقطعة صوف، وقام بتقريب القلم من. 2

 :فالحظ

 .بقاء القصاصات مكانها -ب        . ابتعاد القصاصات من القلم -أ

  .اقتراب القصاصات من القلم -د     .ابتعاد القصاصات عن بعضها البعض -ج

لديك أربع مغناطيسات مختلفة في الحجم فإذا تم تقريب كل واحد منهم إلى برادة من الحديد . 3

 :ماذا ستالحظ

  .انجذاب برادة الحديد نحو المغناطيسات األربعة -أ

 .انجذاب برادة الحديد نحو المغناطيسات وبكميات متساوية -ب
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  .انجذاب كميات قليلة من برادة الحديد نحو المغناطيس األكبر -ج

  .انجذاب كميات كبيرة من برادة الحديد -د

األول داخل مكـان معـتم،   الصحن  وزع المعلم حبات من العدس في أربع صحون ووضع. 4

 :والثالث وضعه على شباك الصف، والثالث داخل خزانة زجاجية فماذا ستالحظ

 .ستنمو حبات العدس في الصحن األول -أ

 .ستنمو حبات العدس في الصحن الثاني -ب

  .ستنمو حبات العدس في الصحن الثالث -ج

 .لن تنمو حبات العدس في أي من الصحون الثالثة - د

  :أسئلة تتضمن التنبؤ :الثانيالمجال 

مـن  ) المنصهر الكهربائي(يوجد في أجهزة النقل المختلفة علبة خاصة يوجد بها فيوزات . 5

 :المتوقع أن تكون وظيفة المنصهر الكهربائي

 . حماية األجهزة الكهربائية -ب       .زيادة شدة التيار الكهربائي -أ

  .التقليل من استهالك الطاقة الكهربائية -د   تزويد النقص في شدة التيار الكهربائي -ج

 :عند إمرار تيار كهربائي في ملف فمن المتوقع أن يحصل ما يلي. 6

   دوران الملف -ب        تولد مجال كهربائي -أ

 عدم دوران الملف -د       توليد مجال مغناطيسي -ج

كانت النتائج في تجربة للتعرف على العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار المار في موصل . 7

  كاآلتي

  20  15  10  5  )فولت(فرق الجهد

  ؟  0.3  0.2  0.1  )أمبير(شدة التيار

  :فولت هي 20فإن شدة التيار المتوقعة عندما تكون قراءة 

 0.4-د       0.0040 -ج     0.04 -ب       4 -أ
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25إذا تم مزج ثالث كميات من الكحول درجة حرارة كل منها . 8
فـإن درجـة حـرارة     0س 

 :الكحول المتوقع الحصول عليها

 0س25 -د       0س 45-ج     0س 75 -ب     0س 30 -أ

  تحديد المتغيرات : المجال الثالث

أراد أحمد أن يتعرف على العوامل التي تعتمد عليها كمية الحرارة، فأحضر قطعتـين مـن   . 9

إن  ،بتسخينها على مصدر حرارة واحدلهما نفس الكتلة وقام ) حديد، ألمنيوم(معدنين مختلفين 

 :العامل المتغير الذي تقيس أثره هذه التجربة هو

       نوع المادة -ب         كتلة المادة -أ

 مصدر الحرارة -د        درجة حرارة المادة -ج

قام طالب بإجراء تجربة لتحديد العوامل التي تعتمد عليها مقاومة موصـل فكـون دارة    .10

سم  35، 25، 15الك نحاسية لها نفس مساحة المقطع، وكانت أطوالها كهربائية، استخدم أس

 :على الترتيب، إن العامل المتغير الذي تقيسه هذه التجربة

   نوع مادة الموصل -ب       مساحة مقطع الموصل -أ

 شدة التيار -د         طول الموصل -ج

التفاعالت الكيميائية، إذا أردت أن تقوم بدراسة للكشف عن العوامل التي تؤثر في سرعة  .11

فوضعت قطع متشابهة من الحجر الجيري في ستة أنابيب اختبار متشابهة، ثم أضـفت إلـى   

األنابيب الثالث األولى حمض الهيدروكلوريك المركز، بينما أضفت حمـض الهيـدروكلوريك   

وعة، دقائق تم قياس سرعة التفاعل في كل مجم 5المخفف إلى األنابيب الثالث المتبقية، وبعد 

 :فما هو العامل الذي يؤثر في هذه التجربة على سرعة التفاعل

   درجة حرارة التفاعل -ب         زمن التفاعل -أ

 مساحة سطح التفاعل -د         تركيز الحمض -ج

 في أشباه الموصالت كلما ارتفعت درجة حرارتها فإن مقاومتها تزداد، المتغير التابع هو . 12

 ال شيء مما ذكر -د     درجة الحرارة -ج     صالتأشباه المو -ب   المقاومة -أ



  

  :الرسم أعاله وعاءان يحويان حجمين متساويين تقريبا من الماء

 الرابع واألول -د       الثالث واألول

إختبارات لكل واحد منهم، وكانت النتـائج التـي   

  4إختبار  3إختبار

6  8  

7  9  

7  9  

6  8  

 7 -د  

: 

  ؟     

 18-د    

 :كغم فإن مقدار وزنك بالنيوتن يساوي

  نيوتن 630 -د   نيوتن
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   استخدام األرقام :المجال الرابع

الرسم أعاله وعاءان يحويان حجمين متساويين تقريبا من الماء

الثالث واألول -ج       الخامس والرابع -ب   الرابع والثالث

إختبارات لكل واحد منهم، وكانت النتـائج التـي    حصل أربعة طالب على عالمات أربع

 :حصل عليها كل طالب مبينة كما في الجدول التالي

  2إختبار  1إختبار  االسم

  6  8  مجدي

  7  8  معتز

  7  8  نور

  6  9  أحمد

  :إن المتوسط الحسابي لعالمات معتز

       8 -ج       9 -ب  

:لديك سلسلة من األرقام كما في الجدول اآلتي إذا كان

7     10     13     16 

  :الرقم المكمل لهذه السلسلة الرقمية هو

   21 -ج     20 -ب      

كغم فإن مقدار وزنك بالنيوتن يساوي) 50(إذا كان مقدار كتلتك هو 

نيوتن 550 -ج   نيوتن 650 -ب     نيوتن 

المجال الرابع

13- 

الرسم أعاله وعاءان يحويان حجمين متساويين تقريبا من الماء

الرابع والثالث -أ

حصل أربعة طالب على عالمات أربع -14

حصل عليها كل طالب مبينة كما في الجدول التالي

إن المتوسط الحسابي لعالمات معتز

     6 -أ

إذا كان -15

7

الرقم المكمل لهذه السلسلة الرقمية هو

     19 -أ

إذا كان مقدار كتلتك هو  -16

 490 -أ
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  :التصنيف :المجال الخامس

ثنائية التسكر، عديدة التسـكر،   ،تصنف المواد الكربوهيدراتية إلى مواد أحادية التسكر -17

 :ومن المواد الكربوهيدراتية التالية التي يمكن تصنيفها على أنها عديدة التسكر ما يلي

 فركتوز -د     مالتوز -ج     سيليلوز -ب     سكروز -أ

جميع هذه المـواد التـي    ،وصفائح اللدائن) الكارتون(والورق المقوى الحديد والخشب  -18

 :يمكن تصنيفها ضمن المواد

   الموصلة للحرارة -ب         المغناطيسية -أ

 المواد المعتمة للضوء -د     المواد الموصلة للكهرباء -ج

 :جميع هذه النباتات يمكن تصنيفها ضمن ،الفول والحمص ودوار الشمس -19

   النباتات ذوات الفلقة الواحدة -ب     .ذوات الفلقتين النباتات -أ

 ال شيء مما ذكر  -د       النباتات الالبذرية -ج

وهيدروكسيد البوتاسيوم  ،)NAOH(المركبات الكيميائية التالية هيدروكسيد الصوديوم  -20

)KOH(، تصنف ضمن: 

 األكاسيد -د     األمالح -ج     الحموض -ب     القواعد -أ

  قياس: السادسالمجال 

مربوطة ) ملم1ملم، 2ملم، 3(ثالثة أسالك من النحاس ذوات أقطار مختلفة مرتبة كالتالي . 21

 :بمصدر لفرق الجهد فإن السلك الذي يمر خالله تيار أقل هو السلك الذي قطره

 ملم 1.5 -د     ملم 2 -ج     ملم 0.5 -ب     ملم1 -أ

 :الجهاز الذي يستخدم لقياس سرعة الرياح هو. 22

 األنيمومتر-د   البيريسكوب -ج     الباروميتر -ب     المانوميتر -أ

إذا أردنا معرفة قيمة الجهد الكهربائي على مقاومة معينة في دارة كهربائية فـأي مـن   . 23

 األجهزة التالية يمكن استخدامه 

 الفولتميتر  -د     األميتر -ج     االسفيروميتر -ب     المانوميتر -أ
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 :تستخدم لقياس شدة الصوت هيالوحدة التي . 24

 األمبير.الواط -د     األمبير -ج     الفولت -ب     الديسيبل -أ

أراد شخص أن يفحص سائل بطارية سيارته، فأي األجهزة التالية يمكن استخدامه فـي  . 25

 : هذا الغرض

 األلتميتر-د     االوميتر -ج   الهيدرومتر -ب     األنيمومتر -أ

  التفسير  :المجال السابع

عند دخول الهواء المحمل بالغبار إلى داخل جسم اإلنسان يقوم البلعوم بتنقية الهواء من . 26

 :الغبار، وقدرة البلعوم على إزالة الغبار يمكن تفسيرها بما يلي

    .بواسطة العضالت الموجودة على جداره -أ

 .طول البلعوم يساعد على تنقية الهواء من الغبار -ب

  موجودة على جداره تساعد على إزالة الغبار الطبقة المخاطية ال -ج

  .ال شيء مما ذكر -د

 :اكتسف صانع خبز فساد في عجينة الخبز المعد يمكن تفسير ذلك إلى. 27

 .استخدام ماء ساخن أثناء العجين -ب    .عدم وجود خميرة في عجينة الخبز -أ

  .جميع ما ذكر -د      .تلف في خميرة العجين -ج

مقدرة الذرة على جذب اإللكترونات من ذرة أخرى مرتبطـة  (الكهربية ب نعرف السالبية . 28

والسالبية الكهربيـة   4، إذا علمت أن السالبية الكهربية للفلور تساوي )معها برابطة كيميائية

 .3.5لألكسجين تساوي 

  :يكون أفضل تفسير لتفاعل الفلور مع جزيء الماء كما يلي

4HF+O2                                     2F2+2H2O 

  :هو

 .أن السالبية الكهربية العالية للفلور تمكنه من أبعاد األكسجين من جزيء الماء والحلول مكانه -أ
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وهذا يفسر أن السالبية الكهربيـة   ،أن السالبية الكهربية تزيد بازدياد العدد الذري في الدورة -ب

 .للفلور أكبر من األكسجين

  .أن الفلور يمتاز بسالبية كهربية عالية واالكسجين يمتاز بسالبية كهربية منخفضة -ج

أن الرابطة بين الهيدروجين واألكسجين ضعيفة في جزيء الماء لذلك يميل جزيء الماء إلى  -د

 .التفكك

كانت أربع أنابيب إختبار تحتوي بداخلها ماء ساخن وكل منها كانت تحتوي على كميـة  . 29

س، 240س، 255س، 260(متساوية من السكر وكانت درجات حرارة كل منها على الترتيب 

تذوب بشكل ) 0س 260(، فلوحظ أن كمية السكر في األنبوب األول ذي درجة الحرارة )س230

ويمكن تفسير ذلك علـى  ). 230(أسرع من كمية السكر في األنبوب األخير ذي درجة الحرارة

 :أن

 ارة الماء أعلى فإن كمية السكر تذوب بشكل أقل كلما كانت درجة حر -أ

 .أن كمية السكر تذوب في جميع األنابيب في نفس الوقت -ب

  أن العالقة بين درجة الحرارة وسرعة ذوبان السكر عالقة طردية -ج

  .أن العالقة بين درجة الحرارة وسرعة ذوبان السكر عالقة عكسية -د

م توقفت السيارة بعد ذلك بصورة مفاجئة، والسبب الحظت سيارة تسير بسرعة كبيرة، ث. 30

 : في ذلك يعود إلى

 زيادة وزن الهواء  -ب      تمدد الهواء داخل اإلطار -أ

  زيادة وزن الهواء فقط -د        زيادة حجم الهواء -ج
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  )3(الملحق 

أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم الذين شاركوا في تحكيم اختبار 

  التفكير العلمي ومقياس الفاعلية الذاتية لمعلمي العلوم

 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية االسم الرقم

1 
عبد الغني . د

 الصيفي
 دكتوراة

مناهج وطرق 
 تدريس العلوم

جامعة النجاح 
نابلس/ الوطنية  

محمود الشمالي. د 2  دكتوراة 
مناهج وطرق 
 تدريس العلوم

جامعة النجاح 
نابلس/ الوطنية  

 ماجستير خالد بني عودة 3
أساليب تدريس 

 العلوم
وزارة التربية 

 والتعليم

 ماجستير أشواق حوراني 4
أساليب تدريس 

 العلوم
جامعة القدس 

 المفتوحة

 جمال عمارة 5
 ماجستير

 
 وكالة الغوث كيمياء

 ماجستير أحمد  أبو سريس 6
أساليب تدريس 

 الرياضيات
مدرسة األوقاف 

 الشرعية

 فيزياء ماجستير أحمد بهته 7
وزارة التربية 

 والتعليم

 أحياء بكالوريوس أسامة زيود 8
وزارة التربية 

 والتعليم
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  )4(ملحق ال

  ختبار مهارات التفكير العلميالصورة النهائية ال

  تعليمات اإلجابة على االختبار التفكير العلمي

  :عزيزي الطالب

أسئلة اختبار التفكير مهارات التفكير العلمـي أن  أرجو منك قبل أن تبدأ باإلجابة على   

  .تقرأ التعليمات اآلتية بدقة للتعرف على كيفية اإلجابة على فقرات اإلختبار

 .سؤال 28االختبار مكون من  -1

 .ال تبدأ اإلجابة قبل أن يسمح لك -2

 .اقرأ السؤال جيدا قبل اإلجابة عنه -3

 .شطب اإلجابة السابقةإذا رغبت في تغيير إجابة إحدى الفقرات فتأكد من  -4

 .أمام الحرف الذي اخترته في نموذج اإلجابة المرفق xضع عالمة  -5

  :مثال

  ...................-د..................... -ج.................... -ب.................. -أ

  :اإلجابة

 رقم السؤال أ ب ج

  X  
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  اختبار مهارات التفكير العلمي

  )     (الزمن  )    :(رقم الشعبة :..................................الطالباسم 

  :..........العالمة المستحقة................ العالمة الكلية ..............:...........المدرسة

____________________________________________________________  

في مختبر العلوم وأحضر مرآة مقعرة وشمعة مضيئة وحاجز  قام معلم العلوم بعمل تجربة. 1

ووضعها على سطح كمل في الشكل، أخذ يغير مكان المرآة المقعرة، فتم الحصول على صور 

 :مختلفة على الحاجز، أن العملية العقلية التي استخدمها المعلم هنا يطلق عليها

  

  

  

 التنبؤ -د       االستدالل -ج     مالحظة -ب     االستنتاج -أ

مـن  ) المنصهر الكهربائي(يوجد في أجهزة النقل المختلفة علبة خاصة يوجد بها فيوزات . 2

 :المتوقع أن تكون وظيفة المنصهر الكهربائي

 . حماية األجهزة الكهربائية -ب      .زيادة شدة التيار الكهربائي -أ

 .ليل من استهالك الطاقة الكهربائيةالتق -د   تزويد النقص في شدة التيار الكهربائي -ج

أراد أحمد أن يتعرف على العوامل التي تعتمد عليها كمية الحرارة، فأحضر قطعتـين مـن   . 3

إن  ،لهما نفس الكتلة وقام بتسخينها على مصدر حرارة واحد) حديد، ألمنيوم(معدنين مختلفين 

 :العامل المتغير الذي تقيس أثره هذه التجربة هو

 مصدر الحرارة -د    درجة حرارة المادة -ج     نوع المادة -ب     المادةكتلة  -أ

 :إذا كان لديك سلسلة من األرقام كما في الجدول اآلتي. 4

  ؟   56   28   14   7
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  :الرقم المكمل لهذه السلسلة الرقمية هو

 112 -د     100 -ج     60 -ب     76 -أ

ثنائية التسكر، عديدة التسكر، ومن  ،التسكرتصنف المواد الكربوهيدراتية إلى مواد أحادية . 5

 :المواد الكربوهيدراتية التالية التي يمكن تصنيفها على أنها عديدة التسكر ما يلي

 فركتوز -د     مالتوز -ج     سيليلوز -ب     سكروز -أ

) ملـم 1ملـم،  2ملم، 3ملم، 4(ثالثة أسالك من النحاس ذوات أقطار مختلفة مرتبة كالتالي . 6

 :بمصدر لفرق الجهد فإن السلك الذي يمر خالله تيار أقل هو السلك الذي قطرهمربوطة 

 ملم 1 -د     ملم 2 -ج     ملم 3 -ب     ملم 4 -أ

عند دخول الهواء المحمل بالغبار إلى داخل جسم اإلنسان يقوم البلعوم بتنقية الهواء مـن  . 7

 :يالغبار، وقدرة البلعوم على إزالة الغبار يمكن تفسيرها بما يل

 .بواسطة العضالت الموجودة على جداره -أ

 .طول البلعوم يساعد على تنقية الهواء من الغبار -ب

  الطبقة المخاطية الموجودة على جداره تساعد على إزالة الغبار  -ج

  .ال شيء مما ذكر -د

قام طالب بدلك قلم بالستيكي بقطعة صوف، وقام بتقريب القلم من قصاصات ورق صغيرة . 8

 :فالحظ

 .بقاء القصاصات مكانها -ب      . ابتعاد القصاصات من القلم -أ

 .اقتراب القصاصات من القلم -د   .ابتعاد القصاصات عن بعضها البعض -ج

 :عند إمرار تيار كهربائي في ملف فمن المتوقع أن يحصل ما يلي. 9

 ج+ أ -د     توليد مجال كهربائي -ج   دوران الملف -ب     يبقى الملف ثابتاً مكانه -أ

قام طالب بإجراء تجربة لتحديد العوامل التي تعتمد عليها مقاومة موصـل فكـون دارة   . 10

سم  35، 25، 15كهربائية، استخدم أسالك نحاسية لها نفس مساحة المقطع، وكانت أطوالها 

 :على الترتيب، إن العامل المتغير الذي تقيسه هذه التجربة

 شدة التيار -د    طول الموصل -ج    مادة الموصلنوع  -ب   مساحة مقطع الموصل -أ
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 :كغم فإن مقدار وزنك بالنيوتن يساوي) 50(إذا كان مقدار كتلتك هو . 11

 نيوتن 630 -د   نيوتن 550 -ج   نيوتن 650 -ب     نيوتن 490 -أ

جميع هذه المـواد التـي    ،وصفائح اللدائن) الكارتون(الحديد والخشب والورق المقوى . 12

 :يمكن تصنيفها ضمن المواد

   الموصلة للحرارة -ب         المغناطيسية -أ

 المواد المعتمة للضوء -د     المواد الموصلة للكهرباء -ج

 :الجهاز الذي يستخدم لقياس سرعة الرياح هو. 13

 األنيمومتر-د   البيريسكوب -ج     الباروميتر -ب     المانوميتر -أ

 :صانع خبز فساد في عجينة الخبز المعد يمكن تفسير ذلك إلىاكتسف . 14

 .استخدام ماء ساخن أثناء العجين -ب    .عدم وجود خميرة في عجينة الخبز -أ

 .جميع ما ذكر -د      .تلف في خميرة العجين -ج

 في أشباه الموصالت كلما ارتفعت درجة حرارتها فإن مقاومتها تزداد، المتغير التابع هو . 15

 ال شيء مما ذكر -د     درجة الحرارة -ج     أشباه الموصالت -ب   المقاومة -أ

لديك أربع مغناطيسات مختلفة في الحجم فإذا تم تقريب كل واحد منهم إلى بـرادة مـن   . 16

 :الحديد ماذا ستالحظ

  .انجذاب برادة الحديد نحو المغناطيسات األربعة -أ

 .وبكميات متساويةانجذاب برادة الحديد نحو المغناطيسات  -ب

  .انجذاب كميات قليلة من برادة الحديد نحو المغناطيس األكبر -ج

  .انجذاب كميات كبيرة من برادة الحديد نحو المغناطيس األكبر -د

25إذا تم مزج ثالث كميات من الكحول درجة حرارة كل منها . 17
فإن درجـة حـرارة    0س 

 :الكحول المتوقع الحصول عليها

  0س25 -د     0س 45-ج     0س 75 -ب     0س 30 -أ
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حصل أربعة طالب على عالمات أربع إختبارات لكل واحد منهم، وكانت النتائج التي حصل . 18

 :عليها كل طالب مبينة كما في الجدول التالي

  4إختبار  3إختبار  2إختبار  1إختبار  االسم

  8  6  6  8  مجدي

  9  8  7  8  معتز

  9  7  7  8  نور

  8  6  6  9  أحمد

  :الحسابي لعالمات معتزإن المتوسط 

 7 -د       8 -ج       9 -ب       6 -أ

وهيدروكسيد البوتاسـيوم   ،)NAOH(المركبات الكيميائية التالية هيدروكسيد الصوديوم . 19

)KOH(، تصنف ضمن: 

 األكاسيد -د     األمالح -ج     الحموض -ب     القواعد -أ

منها كانت تحتوي على كميـة  كانت أربع أنابيب إختبار تحتوي بداخلها ماء ساخن وكل . 20

س، 240س، 255س، 260(متساوية من السكر وكانت درجات حرارة كل منها على الترتيب 

تذوب بشكل ) 0س 260(، فلوحظ أن كمية السكر في األنبوب األول ذي درجة الحرارة )س230

 ويمكن تفسير ذلك علـى ). 230(أسرع من كمية السكر في األنبوب األخير ذي درجة الحرارة

 :أن

 كلما كانت درجة حرارة الماء أعلى فإن كمية السكر تذوب بشكل أقل  -أ

 .أن كمية السكر تذوب في جميع األنابيب في نفس الوقت -ب

  أن العالقة بين درجة الحرارة وسرعة ذوبان السكر عالقة طردية -ج

 .ال توجد عالقة بين درجة الحرارة وسرعة ذوبان السكر -د

الصحن األول داخل مكان معـتم،   من العدس في ثالثة صحون ووضع وزع المعلم حبات. 21

 :والثاني وضعه على شباك الصف، والثالث داخل خزانة زجاجية فماذا ستالحظ

 .ستنمو حبات العدس في الصحن الثاني -ب  .ستنمو حبات العدس في الصحن األول -أ

  .في أي من الصحون الثالثة لن تنمو حبات العدس -د .ستنمو حبات العدس في الصحن الثالث -ج



في تجربة للتعرف على العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار المار في موصل كانت النتائج 

 15   20  

  ؟    0.3 

  0.4-د    

إذا أردت أن تقوم بدراسة للكشف عن العوامل التي تؤثر في سرعة التفاعالت الكيميائية، 

فوضعت قطع متشابهة من الحجر الجيري في ستة أنابيب اختبار متشابهة، ثم أضـفت إلـى   

ريك األنابيب الثالث األولى حمض الهيدروكلوريك المركز، بينما أضفت حمـض الهيـدروكلو  

دقائق تم قياس سرعة التفاعل في كل مجموعة، 

 :فما هو العامل الذي يؤثر في هذه التجربة على سرعة التفاعل

  

  

  :يحويان حجمين متساويين تقريبا من الماء

  الرابع واألول -د     الثالث واألول

 :جميع هذه النباتات يمكن تصنيفها ضمن

   النباتات ذوات الفلقة الواحدة

  ال شيء مما ذكر 

87 

في تجربة للتعرف على العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار المار في موصل كانت النتائج 

  10   5   )فولت(فرق الجهد

  0.2   0.1   )أمبير(شدة التيار

  :فولت هي 20فإن شدة التيار المتوقعة عندما تكون قراءة 

     0.0040 -ج     0.04 -ب  

إذا أردت أن تقوم بدراسة للكشف عن العوامل التي تؤثر في سرعة التفاعالت الكيميائية، 

فوضعت قطع متشابهة من الحجر الجيري في ستة أنابيب اختبار متشابهة، ثم أضـفت إلـى   

األنابيب الثالث األولى حمض الهيدروكلوريك المركز، بينما أضفت حمـض الهيـدروكلو  

دقائق تم قياس سرعة التفاعل في كل مجموعة،  5المخفف إلى األنابيب الثالث المتبقية، وبعد 

فما هو العامل الذي يؤثر في هذه التجربة على سرعة التفاعل

   درجة حرارة التفاعل -ب     زمن التفاعل

 مساحة سطح التفاعل -د     تركيز الحمض

يحويان حجمين متساويين تقريبا من الماءالرسم أعاله وعاءان 

الثالث واألول -ج     الخامس والرابع -ب   الرابع والثالث

جميع هذه النباتات يمكن تصنيفها ضمن ،الفول والحمص ودوار الشمس

النباتات ذوات الفلقة الواحدة -ب     .النباتات ذوات الفلقتين

ال شيء مما ذكر -د       الالبذريةالنباتات 

في تجربة للتعرف على العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار المار في موصل كانت النتائج . 22

  كاآلتي

فرق الجهد

شدة التيار

فإن شدة التيار المتوقعة عندما تكون قراءة 

     4 -أ

إذا أردت أن تقوم بدراسة للكشف عن العوامل التي تؤثر في سرعة التفاعالت الكيميائية، . 23

فوضعت قطع متشابهة من الحجر الجيري في ستة أنابيب اختبار متشابهة، ثم أضـفت إلـى   

األنابيب الثالث األولى حمض الهيدروكلوريك المركز، بينما أضفت حمـض الهيـدروكلو  

المخفف إلى األنابيب الثالث المتبقية، وبعد 

فما هو العامل الذي يؤثر في هذه التجربة على سرعة التفاعل

زمن التفاعل -أ

تركيز الحمض -ج

24.    

الرسم أعاله وعاءان 

الرابع والثالث -أ

الفول والحمص ودوار الشمس. 25

النباتات ذوات الفلقتين -أ

النباتات  -ج
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إذا أردنا معرفة قيمة الجهد الكهربائي على مقاومة معينة في دارة كهربائية فـأي مـن   . 26

 األجهزة التالية يمكن استخدامه 

 الفولتميتر  -د     األميتر -ج   االسفيروميتر -ب    المانوميتر -أ

 :الوحدة التي تستخدم لقياس شدة الصوت هي. 27

 األمبير.الواط -د     األمبير -ج     الفولت -ب     الديسيبل -أ

مقدرة الذرة على جذب اإللكترونات من ذرة أخرى مرتبطـة  (نعرف السالبية الكهربية ب . 28

والسالبية الكهربيـة   4، إذا علمت أن السالبية الكهربية للفلور تساوي )معها برابطة كيميائية

 .3.5لألكسجين تساوي 

  :لتفاعل الفلور مع جزيء الماء كما يلي يكون أفضل تفسير

4HF+O2            2F2+2H2O 

  :هو

 .أن السالبية الكهربية العالية للفلور تمكنه من أبعاد األكسجين من جزيء الماء والحلول مكانه -أ

وهذا يفسر أن السالبية الكهربيـة   ،أن السالبية الكهربية تزيد بازدياد العدد الذري في الدورة -ب

 .للفلور أكبر من األكسجين

  .أن الفلور يمتاز بسالبية كهربية عالية واالكسجين يمتاز بسالبية كهربية منخفضة -ج

أن الرابطة بين الهيدروجين واألكسجين ضعيفة في جزيء الماء لذلك يميل جزيء الماء إلى  -د

 .التفكك

  

  

  

  

  



89 

 د ج ب أ رقم السؤال

1  ×   

2  ×   
3  ×   
4    × 
5  ×   

6    × 

7   ×  
8    × 

9  ×   
10   ×  

11 ×    
12    × 

13    × 

14    × 
15 ×    

16    × 
17    × 

18   ×  
19 ×    

20   ×  

21  ×   
22    × 
23   ×  
24 ×    

25 ×    
26    × 

27 ×    
28  ×   
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Abstract 

the teachers of science and its effect on the scientific thinking among 

the students of the 10th grade in the district of Tulkarem. This study also 

aims to identify the difference between the level self efficiency for the 

teachers of science according to the variabilities of the study embodied in 

the following: the teacher’s experience, the scientific qualification, and in 

particular, The study community consists of two communities the 

community of the teachers who teach science for the students of the tenth 

grade whose total number is (146) male and female teachers. As for the 

second community, it was the community of students whose total number 

is (3662) male and female students.  

The researcher has chosen a sample of teachers randomly of about 

(30) male and female teachers, as for the students ‘ sample it was chosen 

according to the teachers who teach them science in the 10 th grade  which 

was about 697 male and female students. 

To achieve the goals of this study, the researcher used two criteria as 

follows: the criterion of the science and the criterion of the intellectual 

thinking for the 10th grade students which was specially prepared for this  

study. 



c 

The results of the study demonstrated that teachers of science have a 

very high self-efficiency with a rate of 81%, it also demonstrated a low 

level of scientific thinking in the tenth grade students, where the percentage 

of success in the test (58.7%), 

The study recommended the necessity of developing the curricula of 

the subject of science in order to include a clear display for the basis of the 

scientific research and its applications among students in order to enable 

them to use the skills of the scientific thinking properly and effectively.  

 

  




