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Abstract
The current research aimed to identify the impact of effect Marazano model:
1- acquire biological concepts acquring for students of a fifth-grade science (bio) in biology.
2-thinking Nakda the fifth-grade science students Development (bio) in Biology.
I use the experimental design (with a partial seizure) sets unequal experimental and control
group was selected sample randomly from the research community and numbered (63) male and
)extracted (86) and a key subsidiary and understood (120) behaviorally target was to prepare (60
paragraph test to test the acquisition of concepts and (75) items in the test of critical thinking has
been preparing (24) study plan for the two groups was applied experience in the second semester
of the academic year (2015-2016) and over (8) weeks ،amounting to acquire the correlation
coefficient after correction (91.0) and the correlation coefficient to think about (86.0).
الملخص
هدف البحث الحالي التعرف على أثر أنموذج ما ارزانو في:

 -1اكتساب المفاهيم اإلحيائية لدى طالب الصف الخامس العلمي(االحيائي) في مادة األحياء.
 -2تنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف الخامس العلمي(االحيائي) في مادة األحياء.
أستخدم التصميم التجريبي (ذي الضبط الجزئي) بمجموعتين متكافئتين تجريبية وضابطة تم اختيار عينـة البحـث عشـوائيا
من مجتمـع البحـث وبلـغ عـددها ( )63طالبـا واسـتخرج ( )86مفهومـا رئيسـيا وفرعيـا و( )120هـدفا سـلوكيا وتـم اعـداد ( )60فقـرة
اختبارية في اختبار اكتساب المفاهيم و( )75فقرة في اختبار التفكير الناقد وتم اعداد ( )24خطة د ارسـية للمجمـوعتين تـم تطبيـق
التجربــة فــي الفصــل الثــاني للعــام الد ارســي ( )2016 -2015وعلــى مــدى ( )8أســابيع اذ بلــغ معامــل االرتبــاط الكتســاب المفــاهيم
االحيائية بعد التصحيح ( )0 ،91ومعامل االرتباط للتفكير الناقد (.)0 ،86
الكلمات المفاتيحية :الطالب -ما ارزانو – اكتساب – المفاهيم االحيائية – التفكير

الفصل االول (التعريف بالبحث)
مشكلة البحث

إن تعلــم المفــاهيم عمليــة معقــدة تتطلــب مــن الفــرد إن ي ـوازن بــين الخصــائص الفيزيائيــة المماثلــة للمفهــوم المســتهدف وبــين

التجريــدات المطلوبــة لــتعلم ذلــك المفهــوم المجــرد وتعــد المفــاهيم العلميــة واكتســابها مــن قبــل الطلبــة أحــد أهــداف تــدريس العلــوم فــي
الم ارحـل العمريـة المختلفـة كونهــا تحتـل المسـتوى الثـاني فــي الهـرم المعرفـي ،لــذلك فـان تكـوين المفـاهيم لــدى الطلبـة علـى اخــتالف
مستوياتهم التعليمية يتطلب أسلوبا وطرائق تدريسية مناسبة تضمن سالمة تكوينها واستبقائها أطول فترة ممكنة في البنـاء المعرفـي
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للطلبة ،ومن المالحظ على تدريس العلوم ومن ضمنها مـادة علـم األحيـاء فـي مدارسـنا أنـه مـا زال الكثيـر يعتمـد الطريقـة التقليديـة
التـي تؤكـد علـى الجوانـب الشـكلية والنظريـة وعلـى الحفـظ والتكـرار اآللـي والتلقـين بـدال مـن االهتمـام باكتسـاب المفـاهيم اإلحيائيـة

واستبقائها.

ان استخدام الطرائق التقليدية من قبل أغلب المدرسين والمعلمـين قـد أثـر سـلبا فـي اكتسـاب المفـاهيم العلميـة فـي المرحلـة
االعداديــة وبالتــالي ادى الــى خفــض تحصــيل الطلبــة وقــد زار الباحــث عــددا مــن المــدارس والتقــى بعينــة مــن مدرســي مــادة األحيــاء
وقام بتوجيه استبانة مفتوحة تتضمن مجموعـة مـن االسـئلة وقـد عمـد الباحـث إلـى تنظـيم إجابـات المدرسـين بحسـب تكرارهـا بحيـث
أشــار ( )%69مــن إجابــات المدرســين الــى ان هنــاك انخفاضــا فــي التحصــيل ،وبينــت ( )%76مــن إجابــات المدرســين بــأن وقــت
الـدرس غيـر كـافي وال يتناســب مـع المحتـوى الد ارســي وعـدم وجـود مختبـرات نموذجيــة فـي المـدارس مجهـزة بشـكل جيـد وان وجــدت
فانه يتعذر أن يتوافر فيها كافة المواد واألدوات واألجهـزة المختبريـة الالزمـة بحيـث يجعـل التـدريس داخـل غرفـة الصـف فقـط ،ممـا
يؤدي إلى صعوبة تعلم المفـاهيم العلميـة التـي تتضـمنها مـادة علـم األحيـاء كونهـا متنوعـة وكثيـرة وبالتـالي يـؤدي إلـى قلـة اكتسـابها
وتذكرها ،و( )% 69من إجابات المدرسين بأنهم يستخدمون الطرائق التدريسية التقليدية واألساليب القائمة على الحفظ والتلقين فـي
تعلــم المفــاهيم العلميــة الن أعــدادهم تضــمن تــدريبهم علــى هــذه الطريقــة وهــذه الطريقــة ال تــؤدي الــى االهتمــام بتنميــة التفكيــر بكــل

انواعــه ومــن ضــمنها التفكيــر الناقــد ،و( )%84مــن إجابــات المدرســين بــأنهم قــد تــم ادخــالهم فــي دورات حــول كيفيــة اســتخدام تلــك
النماذج واالستراتيجيات الحديثة ولكن البعض منهم قد واجه صعوبة في استخدمها لكثرة عدد الطالب في الصف الدراسي وكذلك
عدم وجود المختبرات في بعض المدارس.

ومن هذا فقد تبين للباحث أن المشـكلة ما ازلـت قائمـة وان هنـاك قصـو ار بالتـدريس ال يعـالج هـذا الضـعف ولـذلك البـد مـن

التفكير بجدية في حل هـذه المشـكلة وايجـاد الحـل المناسـب لمعالجتهـا والبحـث عـن أسـاليب واسـتراتيجيات ونمـاذج تدريسـية حديثـة
مناســبة لكــل مســتوى مــن المســتويات التعلميــة فــي كافــة الم ارحــل الد ارســية ،ومــن اجــل النهــوض بتــدريس مــادة علــم األحيــاء بشــكل
خاص في المدارس اإلعدادية والثانوية في العراق نحو األفضل جاءت هـذه الد ارسـة لتجـرب اسـتخدام انمـوذج مـا ارزانو علـه يسـهم
بحل هذه المشكلة كونـه مـن النمـاذج التدريسـية الحديثـة ،لـذا يمكـن ان نحـدد مشـكلة البحـث باإلجابـة عـن السـؤال التـالي( :مـا أثـر
أنموذج ما ارزانو في اكتساب المفاهيم اإلحيائية وتنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف الخامس العلمي ؟).

اهمية البحث:
يشهد القرن الحادي والعشرين ،ثورة علمية ومعرفية وتكنولوجية أدت ﺇلى تقدم هائل وسريع في شتى مجاالت الحياة ،وقد
صاحب هذا التقدم ،تحوالت علمية واجتماعية واقتصادية كبيرة انعكست بدورها على التربية واألهداف التي تسعى لتحقيقها ،إذ لم
يعد هدف العملية التربوية االقتصار على اكساب الفرد المعرفة ،بل تعداها إلى تنمية قدراته علـى التفكيـر السـليم وذلـك باسـتعمال

العمليــات العقليــة العليــا ،ومحاولــة ﺇكســابه المهــارات الالزمــة كــي يســتطيع التعامــل مــع المعرفــة بمختلــف أطيافهــا بفاعليــة (مــازن،
.)34:2008
وقــد ُحظــي مفهــوم التربيــة باهتمــام الفلســفات التــي تناولــت الطبيعــة اإلنســانية وتفســير عمليــات الــتعلم والنمــو عنــد اإلنســان

وهذا ما أدى إلى اختالف مفهوم التربية بين الفلسفات التربوية ونظـرة المـربين إلـى دور التربيـة فـي حيـاة اإلنسـان فمنهمـا مـا نظـر

إلى التربية على إنها إعداد الفرد للحياة ومنهم ما رأى إن التربية هي الحياة (عطية.)22 :2010 ،

ﺇن التربيـة فــي مفهومهــا المعاصـر ،هــي عمليــة تغييــر وتطــوير ،وأداة مهمــة مــن أدوات البنــاء الحضــاري ،وعامــل اساســي
فـي أحــداث التغيـرات العلميــة والتعليميــة واالجتماعيـة ممــا يجعــل لهـا مــن االثــار والنتـائج اإلجابيــة التــي تاخـذ بســببها المكــان االول
بين وسائل اإلصالح والتقدم ،وﺇن نجاح أي تنظيم يعتمد على األسلوب أو الطريقة التي يدار بها ،وقدرة هذا التنظيم على توجيـه
االعمال والنشاطات نحو تحقيق االهداف المرغوب فيها (ستراك.)47:2004 ،
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وتحقــق التربيــة أهــدافها المختلفــة مــن خــالل جملــة مــن النشــاطات والفعاليــات التــي تقــوم أجهـزة مؤسســات متخصصــة مــن
مجموعة النظام التربوي ،وتتباين هذه األجهزة من حيث أهميتها ومدى اسـهامها فـي تحقيـق األهـداف التربويـة بشـكل عـام ،وتحتـل
االجهزة القيادية دورا" بارزا" ومتميزا" في هـذا المجـال’ وتعـد مـديريات التربيـة والتعلـيم واحـدة مـن هـذه األجهـزة القياديـة لمـا لهـا مـن

دور فاعــل فــي قيــادة العمليــة التربويــة وتوجيــه مســاراتها نح ـو تحقيــق األهــداف المرســومة بالكفــاءة والفعاليــة المطلــوبتين (مطــاوع،
.)20:1984
ليست التربية عملية تلقين ومحكاة واعتماد علـى الغيـر ،بـل التربيـة طريقـة جـادة تثيـر قـوة التفكيـر ،وتحـول الـدوافع النفسـية
فينتبه المتعلم ويفكر ويعمل بجد ونشاط ،والتربية بناء لالنسان من جوانب حياته المختلفة ،ألن ﺇنشاء جيل واع مثقف يتطلب مـن
المجتمع أن يرعى أبناءه الرعاية المثلى(بديوي وأخرون.)19:2001 ،

ومــن هنــا تكتســب المؤسســة التربويــة ،أهميتهــا الخاصــة ،فــي جعــل الــتعلم أكثــر اســتعدادا" لتلبيــة احتياجــات خطــط التنميــة
االقتصــادية واالجتماعيــة ،والمســاعدة علــى زيــادة ﺇنتاجيــة التعلــيم وزيــادة االنتفــاع بالكفــاءات ’وحســن اســتثمار اإلمكانــات البش ـرية
والماديــة المتاحــة ،وجعــل ظــروف العمــل مناســبة ومشــجعة علــى اإلنتــاج ،والمســاهمة فــي رفــع الــروح المعنويــة بــين العــاملين فــي
المؤسسات التعلمية المختلفة(ألبدري.)83:2001 ،

وبنــاء علــى ذلــك فــأن المفهــوم الحضــاري الشــامل للتربيــة العلميــة يعنــي أنهــا العمليــة الواعيــة المقصــودة ألحــداث النمــو،
والتغيـر ،والتكيـف المسـتمر لـدى المـتعلم ،فضـال عـن ذلـك أنهـا تعمـل علـى تشـكيل األجيـال الجديـدة فـي مجتمـع إنسـان فـي زمـان
ومكــان معــين وتنميــة كــل مكونــاتهم الشخصــية عــن طريــق مــا يكســبونه مــن مفــاهيم ومعــارف واتجاهــات ومهــارات فكريــة تجعلهــم

متكيفين مع أنفسهم ومع البيئة المحيطة بهم (الحاج.)2013:14 ،

ﺇن االهتمــام بمهنــة التعلــيم يعــد مــن اهــم الخطـوات علــى طريــق ﺇصــالح التعلــيم ألن تطــوير نوعيــة التعلــيم ال تــتم ﺇال مــن
خــالل المــدرس ذي الكفايــات المهنيــة المطلوبــة ،واالهتمــام بمهنــة التعلــيم مــن قبــل أي مجتمــع مــن المجتمعــات انمــا ينطلــق مــن
البصمات التي يتركها المدرس على سلوكيات طالبه وأخالقهم وعقولهم وشخصياتهم .ونحن اليوم نمر بتقدم علمي وتقني وبحثـي
هائل لذلك فاننا بحاجة قوية الى مزيد من المهارات وطرق التفكير التي البد أن يكتسبها المدرس(فرج.)7:2005 ،

ﺇن جــودة التعلــيم الصــفي تعنــى بأنهــا كــل مايســهم أو يــؤدي الــى تطــوير القــدرات الفكريــة والخياليــة عنــد الطــالب وتحســين

مســتوى الفهــم واألســتيعاب لــديهم ومهــاراتهم فــي حــل القضــايا والمســائل وقــدرتهم علــى توصــيل المعلومــة بشــكل فعــال والنظــر فــي
األمور من خالل ماتعلموه في الماضي وما يدرسونه حاليا(البرقعاوي.)55:2016 ،
ومما الشك فيه أن المنهج الدراسي الجيد هو الذي يعنى بكل الجوانـب التربويـة ويوجههـا بحسـب قـدراتها وامكاناتهـا ،ألن

اغلب الطالب إذا اخفقوا في جوانب معينة نبغوا وأبدعوا في جانب أو جوانب أخرى إن وجـد التوجيـه والرعايـة التربويـة الصـحيحة
لهم من قبل المدرسين (مجيد.)161 ،2008 ،
إ ذ إن االهتمام بطرائق تدريس العلوم وتحسينها هو إحدى الوسائل الفاعلة الستمرار النهضة العلمية والتكنولوجية ،وعن
طريقهــا يمكــن إثــارة تفكيــر الطالــب ،واكســابه القــدرة علــى حــل المشــكالت ،وتزويــده بالمفــاهيم األساســية للمعرفــة ومــن ثــم االرتقــاء
بمستوى تحصيله الدراسي (.)1972: 20 ،Bode

وتعد عملية تكوين المفاهيم ونموها عملية مستمرة ،تتـدرج فـي الصـعوبة مـن صـف د ارسـي إلـى صـف د ارسـي اخـر ،ومـن

مرحلة إلى مرحلة اخرى ،وتتفاوت من حيث بساطتها وتعقيدها(زيتون.)89:1987 ،
اذ تعــد عمليــة اكسـاب المفــاهيم مــن التحــديات التــي تواجــه العــاملين فــي مجــال التــدريس ،ممــا يقتضــي تغييـرا" فــي غايــات
التربية من مجرد توصيل المعلومات والحقائق والمعارف للناشئة الى مساعدتهم على تكـوين عـادات عقليـة تمكـنهم مـن الحيـاة فـي

مجتمع متغير نظرا" للتغير الهائل في شتى المجاالت(المليكي.)5:2003 ،
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وعلى ذلك فأن المفاهيم تساعد على التخفيف من تعقد البيئة إذ انه يمكن من خالها تصنيف االشياء والمواقـف وبالتـالي
يستطيع الطالب ان يتعرف على بيئته وابعادها المختلفة ،وتساعد ايضا" على التقليل من الحاجة الى التعلم والسيما عنـدما يواجـه

الفرد مواقف جديدة لم يسـبق لـه مواجهتهـا ،كمـا انهـا تسـاعد علـى التوجيـه والتنبـؤ والتخطـيط ألي نشـاط يمكـن ان يقـوم بـه المـتعلم
في حياته ،بمعنى ان هذا كله يمكن ان يصبح جزءا" من عوامل بناء شخصيته ،واخي ار تسـاعد المفـاهيم علـى التنظـيم والـربط بـين
مجموعات االشياء واالحداث(العنكبي.)3:2002 ،
نحن نعيش عالما" يشهد تغييـرات عديـدة وسـريعة فـي عصـر التكنولوجيـا المعلومـات ،اذ يتعـرض الفـرد ﺇلـى كـم هائـل مـن
المعلومــات المتناقضــة لــذا أصــبح تعلــيم التفكيــر الناقــد أم ـرا" بــالغ األهميــة وذلــك للتمييــز بــين مــا هــو صــحيح وبــين مــا هــو مجــرد

ادعاءات ال أساس لها من الصـحة ،علـى الـرغم مـن أهميـة تعلـيم التفكيـر ﺇال انـه لـيس امـرا" سـهال فالمؤسسـات التعلميـة يجـب أن
تتبنى سياسة موحـدة تشـجع علـى التفكيـر واالستقصـاء والمـدارس بحاجـة الـى المـدرس الـذي يسـأل األسـئلة الصـحيحة التـي تشـجع
الطلبة على االستنتاج والتحليل وتقديم األدلة والبراهين التي تدعم الفرضيات(ابو جادو.)225:2007 ،
والتفكيـر الناقــد يجعــل الطلبـة أكثــر مصــداقية وجـرأة لالعتـراف بالخطــأ مــن دون خــوف وأكثـر اســتقاللية ومســاعدتهم علــى

تطوير مستويات تفكيرهم وقدرتهم على االستماع وتشجيعهم على المناقشة والحوار وسعة األفق العلمي وان يصبحوا قادرين علـى
التواصل في الصف الدراسي ومساعدتهم على تحسين قدرتهم على التعلم الذاتي وتعويدهم البحث الجاد وجعلهـم أكثـر مرونـة فـي
تقبل وجهات النظر المتعدده ،وان يحسنوا من تحصيلهم الدراسي في المـواد الد ارسـية المختلفـة ومسـاعدتهم علـى خلـق بيئـة صـفية
تتسم بالحوار الهادف والتعامل مع مختلف المواقف بروح ناقدة(فرمان.)22:2012 ،

هدفا البحث:

يهدف البحث الحالي التعرف على:
 .1أثر أنموذج ما ارزانو في اكتساب المفاهيم اإلحيائية لدى طالب الصف الخامس العلمي(االحيائي) في مادة علم األحياء.
 .2أثر أنموذج ما ارزانو في تنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف الخامس العلمي(االحيائي) في مادة علم األحياء.
فرضيات البحث :لغرض التحقق من هدفي البحث تم صياغة الفرضيات الصفرية اآلتية:

 .1ال يوجــد فــرق ذي داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0 ،05بــين متوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة الــذين
يدرســون مــادة األحيــاء علــى وفــق أنمــوذج مــا ارزانو ،وبــين متوســط درجــات طـالب المجموعــة الضــابطة الــذين يدرســون المــادة
نفسها وفق الطريقة التقليدية في اختباراكتساب المفاهيم اإلحيائية.

 .2ال يوجــد فــرق ذي داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0 ،05بــين متوســطي درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة الــذين
يدرســون مــادة األحيــاء علــى وفــق أنمــوذج مــا ارزانو ،وبــين متوســط درجــات طــالب المجموعــة الضــابطة الــذين يدرســون المــادة
نفسها وفق الطريقة التقليدية في اختبارتنمية التفكير الناقد.

 .3ال يوجـد فـروق ذو داللــة احصـائية عنــد مسـتوى داللـة ( )05 ،0فــي متوسـط الفــروق بـين االختبـارين القبلــي والبعـدي للتفكيــر
الناقد لدى طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون مادة االحياء على وفق الطريقة التقليدية.
 .4ال يوجــد فــروق ذو داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )05 ،0فــي متوســط الفــروق بــين االختبــارين القبلــي والبعــدي لتنميــة
للتفكير الناقد لدى طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة االحياء على وفق أنموذج ما ارزانو.
حدود البحث :أقتصر البحث الحالي على:

 .1الحد البشري :عينة من طالب الصف الخامس العلمي.
 .2الحــد المكــاني :مدرســة(اعدادية الشــهيد عــادل ناصــر) مــن المــدارس اإلعداديــة (الحكوميــة ،النهاريــة) الخاصــة بــالبنين التابعــة
للمديرية العامة للتربية في(مركزقضاء الهاشمية وناحية القاسم)
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 .3الحد الزمني :الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ()2016– 2015م.
 .4الحــد المعرفــي :الفصــول الثالثــة األخي ـرة ( ،الخــامس :النقــل ،الســادس :التنســيق العصــبي واإلحســاس ،الســابع :الهورمونــات
والغدد) من كتاب علم األحياء المقرر تدريسه للصف الخامس العلمي ،ط 2015 ،3م.

تحديد المصطلحات:

أوالً :األثر)Effect( :

 .1الحنفي( )1978ب ّأنه :النتيجة التي تترتب على حادث ،او ظاهرة في عالقة سببية (الحنفي.)253:1978 ،
 .2ويعرفــه الباحــث إجرائيــا ب ّأنــه :مقــدار التغييــر الــذي يتركــه تــدريس مــادة علــم األحيــاء بــأنموذج مــا ارزانو فــي اكتســاب المفــاهيم
اإلحيائية وتنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف الخامس العلمي.

ثانياً :األنموذج ()lidoM

 )Joyce and Weil ‚ 1980 ( -1بأنـه خطـة أو تصـميم السـتراتيجية ذات خطـوات معينـة يمكـن للم ِ
ـدرس اسـتعمالها بهـدف
توجيه تدريس موضوع ما (.)JoyceandWeil‚1980‚P:321
المدرس(الباحث) وفق أنموذج ما ارزانو فـي تـدريس المـادة الخاضـعة لتجربـة البحـث
 -2التعريف اإلجرائي لألنموذج :خطة يتبعها ُ
وتتضــمن مجموعــة مــن اإلج ـراءات واالســتراتيجيات وأســلوب تقــويم ن ـواتج التعلــيم معرفيــا مــن حيــث اكتســاب المفــاهيم وتنميــة
التفكير الناقد لدى طالب وفق خطوات متسلسلة.

ثالثاً– أنموذج ما ارزانو ألبعاد التعلم )(Marazanos Model Dimesions of Learning

 1992 ،(Davidson & Worsham( -1بأنـهُ :أنمـوذج للتـدريس الصـفي يتضـمن عـدة خطـوات إجـ ـرائية متتابـ ــعة تركـز علـى
الت ــفاعل بـين خمسـة أنمـاط للـتعلم – متمثلـة فـي التف ـ ــكير المتض ـ ــمن ك ــل األد اركـات واالت ـ ــجاهات االي ـ ــجابية عـن التع ـ ــلم الخم ــسة

وهـي(اكتســاب المعرفــة وتكاملهــا ،توســيع المعرفــة وصــقلها ،واست ـ ــعمال الـ ـ ــمعرفة اســتخداما ذي معنــى ،العــادات العقليــة المنتجــة -
ِ
نجاحه (.p8) ،1992 ،Davidson & Worsham
التي تحدث خالل التعلم وتُسهم في

 -2التعريــف اإلج ارئــي ألنمــوذج (م ـا ارزانو) :مجموعــة اإلج ـراءات والممارســات التدريســية الصــفية التّعليميــة التعلُ ّميــة التــي ســوف
درس (الباحث) مع طالب المج ـ ــموعة التجريبية في عينة الـ ــبحث.
الم ّ
يتبعها ُ
رابعاً :االكتسابAcquisition :

 )Reigeluth‚1997( -1ب ّأنه :عملية تتم بمساعدة المتعلم على جمع األمثلة الدالة على المفهوم أو تصنيفها بطريقة تمكنه من
التوصل إلى المفهوم المنشود(.)Reigeluth‚1997‚P:3

 -2التعريف اإلج ارئـي لالكتسـاب :قـدرة طـالب الصـف الخـامس العلمي(عينـة البحـث)على تعريـف المفهـوم وتميييـزه وتطبيقـه عـن
طريق فقرات االختبار الذي اعده الباحث لهذ الغرض.
خامساً :المفاهيمConcepts :

( )Cagne&Briggs‚1972ب ّأنها :صنف من المثيرات التـي تشـترك بخصـائص جوهريـة حتـى لـو اختلفـت هـذه المثيـرات فيمـا بينهـا
على نحو ملحوظ (.)Cagne&Briggs‚1972‚P:144

( -1أبو رياش )2007 ،ب ّأنها :مجموعة الموضوعات أو الرموز أو العناصر أو الحوادث التي جمع فيما بينها خصـائص مميـزة
مشتركة(أبو رياش.)81:2007 ،

 -2ويعرفهــا الباحــث إجرائيــا ب ّأنهــا كــل مــا يتكــون لــدى الطــالب مــن معنــى وفهــم وتصــور عقلــي مجــرد لــه داللــة إحيائيــة وي ـرتبط
بالمفاهيم الرئيسة والفرعية للفصول(الخامس والسادس والسابع) ،من كتاب علم األحيـاء للصـف الخـامس العلمـي ويسـتند إلـى
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مجموعة من الخصائص المشتركة الني تمييزه عن ظاهرة أو موضوع ما ،وغالبا ما يعبر عنه بكلمة أو مصطلح أو رمز أو
اسم.
سادساً :التفكير الناقدCritical thinking:

 ) ،Watson & Glaser 1994( -1بأنــه :فحــص المعتقــدات والمقترحــات بكفايــة وفاعليــة فــي ضــوء الش ـواهد التــي تؤيــدها
والحقائق المتصلة بها بدال من القفز إلى النتائج ويتمثل في القدرة على معرفة االفتراضات والتفسير واالستنتاج وتقويم الحجج

واالستنباط1994: 13) ،(Watson & Glaser.
 -2ويعرفــه الباحــث إجرائيــا بأنــه :عمليــة عقليــة منظمــة تضــم مجموعــة مــن مهــارات التفكيــر يــتم مــن خاللهــا تقيــيم المعلومــات فــي
ضوء معايير محددة ويقـاس مـن خـالل الدرجـة التـي يحصـل عليهـا طـالب الصـف الخـامس العلمـي فـي اختبـار تنميـة التفكيـر
الناقــد البعــدي الــذي أعــده الباحــث ألغ ـراض البحــث الحــالي بمها ارتــه الخمــس التــي حــددها كــل مــن (واطســون وكالســر) وهــي

معرفة االفتراضات والتفسير وتقويم األدلة أو الحجج واالستنباط واالستنتاج.
الفصل الثاني :خلفية نظرية ودراسات سابقة

أوالً :أنموذج ما ارزانو ألبعاد التعلم

 -1أنموذج ما ارزانو ألبعاد التعلم:

)(Marzanos Model for Dimensions of Learning

ان أبعــاد الــتعلم هــو برنــامج تعليمــي تطــور مــن ثمـرات بحــوث شــاملة اجريــت فــي مجــال المعرفــة والــتعلم فــي اطــار فكــري

سـ ّـمي بأبعــاد التفكيــر ( (Dimensions of Thinkingوالــذي نشــر فــي عــام  1984فــي كتــاب باالســم نفســه مــن قبــل جمعيــة
اإلشـراف وتطـوير المنـاهج( (Association for Supervision and Curriculum Development) )ASCDفـي الواليـات
المتحــدة األمريكيــة والــذي عــرض فــي مؤتمرهــا الــذي انعق ــد فــي عــام  ،1988القاضــي بضــرورة تكــوين إطــار شــامل (الجنــابي،
 .) 25:2014ليساعد المربين علـى فهـم الجوانـب المركبـة والدقيقـة لعمليـة تـدريس التفكيـر وكانـت األمـور بحاجـة إلـى إطـار جديـد
يحدد العناصر أو األبعاد المختلفة للتفكير بحيـث يسـتطيع المربـون ان يحـددوا العناصـر المحـددة مـن التفكيـر التـي تـدعمها بـرامج

دراسية معينة.)92 ،1988:p ،Marazano(.

اذ أن الفرد يتوصل إلى المعرفة من خالل بناء منظومة معرفية تنظم وتفسر خبراته مع متغيرات حوله يدركها من خالل
جهازه المعرفي بما يؤدي لتكـوين معنـى ذاتيـا ،ويسـتمر ذلـك مـن خـالل مـرور المـتعلم بخبـرات تمكنـه مـن ربـط المعلومـات الجديـدة
بما لديه من خبرات سابقة 1995:512) ،(Marazano

يستند أنموذج ما ارزانو ألبعاد التعلم على النظرية المعرفية ،رغم عدم وجود نظرية معرفية واحدة في التعلم ،اولى العلمـاء

المعرفيــون االهتمــام بجوانــب متعــددة تتعلــق بــالتعليم ،ولــم يقــدموا قـوانين عامــة للــتعلم ،يمكــن أن تنطبــق علــى الجميــع ،وفــي جميــع
الظروف واألحوال ،ولكنهم ركزوا في دراساتهم على كيف يتعلم اإلنسان ؟ وكيف يتعامل مع المشكالت ؟ وكيف يتقن اللغة كأداة
للتفكير؟ (موسى.)23:2014 ،
أهداف أنموذج ما ارزانو ألبعاد التعلم:

ولقد اشارة الكريطي ()2014ان أنموذج ما ارزانو ألبعاد التعلم يهدف الى:

● -االرتقاء في عملية التعلم والتعليم لتصبح موجهة نحو تنمية التفكير وتطويره في غرفة الصف.
● -تجنب والغاء مواقف الحفظ والتلقين في مواقف التعلم والتعليم.
● -زيادة الوعي بأهمية التفكير وتغيير نظرية التعلم والتعليم.
● -تأهيل المدرسين والمدرسات باستراتيجيات تنمية التفكير واستخدامها.

550

العدد29/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

تشرين أول 2016/م

● -بناء المناهج ومحتوياتها على وفق إستراتيجية تعليم التفكير.
● -جعل جو الصف تسوده الحرية لكل متعلم( .الكريطي.)31:2014 ،
افتراضات أنموذج ما ارزانو:

مارزانو على االفتراضات اآلتية:
يقوم أنموذج ا

● -أنمـوذج مــا ارزانو ألبعــاد الــتعلم هــو (إطــار تعليمــي متكامــل) ومكــون مـن خمســة أبعــاد ،والــتعلم مــن خاللــه يحــدث بــأن يكتســب
المــتعلم المعرفــة ويوســعها وينقيهــا ويســتخدمها بشــكل ذي معنــى ،ويحــدث ذلــك كلــه علــى أســاس اتجاهــات واد اركــات المــتعلم
االيجابية نحو بيئة الصف ،واستخدام عادات العقل المنتجة( .ما ارزانو.)1996:10 ،
● -يتضمن أنمـوذج مـا ارزانو آليـة الـتعلم مـن األقـران ذوي مسـتويات التحصـيل المختلفـة فـي مجموعـات العمـل التعاونيـة الصـغيرة
مــن خــالل تعلــم الطــالب ذوي التحصــيل المــنخفض ،والمتوســط مــن الطــالب اآلخ ـرين ذوي التحصــيل العــالي فــي المجموعــة

نفسها إذ ذكر  )1997( Grahamأن المجموعات التعاونية الصغيرة المختلطة تمثل عامال هاما في الحصول على أفضل
النتــائج للطــالب ويــزداد مســتوى التحفيــز لتحقيــق مســتويات تفكيــر معرفــي أعلــى وتعلــم أكثــر تطــو ار (،1997 ،Graham
.)P:149

● -يسهم أنموذج ما ارزانو إلابعاد التفكير فـي دعـم ممارسـة الطـالب لمهـارات الشـرح والتفسـير والمناقشـة والمسـاهمة باألفكـار مـن
خالل المجموعات التعاونية ،ولقد ذكرت كريت  )1998( Garrettأن الطالب في مجموعات التعلم التعاوني يعملون سـويا
في إيجاد حلول للمشكالت ،أو للتوصل الى اتفاق بشأن موضوع ما ،وهذا يتفق مع ما اشار اليه  yagerوﺁخرون()1985
إذ ذكروا إن توجيه األسئلة الختبار الفهم وتشجيع التفسير يزيد من التمكن والفهم والتذكر للمادة التـي يتعلمهـا الطـالب؛ الن
البيئــة التعاونيــة تســاعد الطــالب علــى طــرح األســئلة علــى األقـران دون خــوف مــن أن ينظــر إلــيهم بــأنهم الوحيـدون الــذين لــم
يفهموا الدرس .P. 60) ،1985 ،(Yager & et.al
ثانياً :المفاهيمConcepts :

تعد المفـاهيم العلميـة مـن المسـتويات األكثـر تعقيـدا مـن الحقـائق العلميـة فهـي مـا يتكـون لـدى الفـرد مـن معنـى وفهـم يتمثـل

بالتعبير عنها بكلمات او عبارات او عمليات معينة تقوده الـى تطـوير ونمـو قد ارتـه علـى التفكيـر ،وبنـاء االفكـار ،وبمـا يكفـي لفهـم
خب ارتـه عــن عــالم األشــياء التــي حولــه ،وفــي االتجـاه نفســه تعــد هــذه الكلمــات مجــردة تحمــل معـان للفــرد بمقــدار مــا يتــوفر لديــه مــن
الخبرات السابقة (الهاشمي.)43:2013 ،
اذ تشكل المفاهيم اوسع قاعدة في بنيته المعرفية ،تتشكل المبادى والقـوانين والتعميمـات مـن المفـاهيم ،لـذا فـأن النجـاح فـي

تعليمها من خالل المناهج التعلمية يعني ان المتعلمين يملكون اكبر نسبة من حجم النظام المعرفي(السالمي.)49:2015 ،
ثالثاً :التفكير Thinking

وينظر إلى التفكير على أنه ميزة فريدة أمتاز بها اإلنسان عن سائر المخلوقات األخرى فهو يمثال سلوكا معقدا يمكنه من

التعامل والسيطرة على الموجودات والمواقف المختلفة التي يواجهها أثناء تفاعله مـع البيئـة التـي يعـيش فيهـا إذ يعمـل علـى تمكينـه
مـن اكتســاب المعـارف والمعلومــات وتطـوير أنمــاط السـلوك وفهــم طبيعـة األشــياء وتفسـيرها وحــل المشـكالت واألكتشــاف والتخطــيط
وأتخاذ الق اررات ،فالتفكيرهو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ االنسان عندما يتعرض لمثيـ اروا كثـر يـتم
إستقباله عن طريق حاسة أو اكثر مـن حـواس االنسـان الخمـس أو معالجـة عقليـة للمـدخالت الحسـية واصـدار حكـم عليها(سـمارة،

.)70:2008
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رابعاً :التفكير الناقد Critical Thinking

يعــد التفكيــر الناقــد مــن اكثــر أشــكال التفكيــر تعقيــدا نظـ ار الرتباطــه بســلوكيات عديــدة كــالمنطق وحــل المشــكالت وارتباطــه

الوثيق بالتفكير المجرد والتفكير التأملي من حيـث تشـابه العديـد مـن الخصـائص .كمـا أن علمـاء الـنفس والتربيـة يظهـرون اهتمامـا
واضــحا فــي مثــل هــذا النــوع مــن التفكيــر نظ ـ ار لمــا لــه مــن انعكاســات فــي عمليــة التعلــيم والقــدرة علــى حــل المشــكالت اذ بــدأ هــذا
االهتمام بهذا النوع من التفكير في السنوات االخيرة واضحا في مجاالت التعليم المختلفة (العتوم وﺁخرون.)71:2009 ،
دراسات سابقة
اوالً :دراسات تناولت المتغير المستقل أنموذج ما ارزانو

دراسة الجنابي ( :2014اثر أنموذج ما ارزانو في تحصيل طالب الصف الرابع العلمي وتنمية اتجاههم نحو مادة الكيمياء).
أجريت الدراسة في العـراق -جامعـة بابـل -كليـة التربيـة االساسـية ،وهدف ـ ــت إلـى معرفـة أثـر أنمـوذج مـا ارزانو فـي تحصـيل

طالب الصف الرابع العلمي وتنمية اتجاههم نحو مادة الكيمياء.

 عينــة الد ارســة :تكونــت عينــة البحــث مــن( )60طالبــا وقــد قســمت العينــة إلــى مجموعت ـ ــين اذ تك ـ ـ ــونت المجموعــة التجريبيــة مــن( )30طالبا والمجموعة الضابطة من ( )30طالبا.
 أدوات البحث :اختبار تحصيلي ومقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء. -الوسائل اإلحصائية :االختبار التائي (.)t-tset

 -نتــائج الدراســـة :أظهـ ـ ــرت نتــائج الد ارسـ ـ ــة تفــوق المجمـ ـ ــوعة التجريبـ ـ ــية علــى المج ـ ـ ــموعة الضــابطة فــي االختـ ــبار التحصــيلي

ومقياس االتجاه نحو الكيمياء( .الجنابي :2014 ،ك -ل).
ثانياً :دراسات تناولت المتغير التابع االكتساب

دراسة الحسناوي ( :2016أثر استعمال استراتجية التعلم المتمركز حول المشـكلة فـي اكتسـاب المفـاهيم االحيائيـة وتنميـة التفكيـر

االبداعي لدى طالبات الصف الرابع العلمي).
أجريت هذه الدراسة في العراق ،جامعة بابل ،كلية التربيـة األساسـية ،وهـدفت إلـى معرفـة ،اثـر اسـتعمال اسـتراتجية الـتعلم
المتمركز حول المشكلة في اكتساب المفاهيم االحيائية وتنمية التفكير االبداعي لدى طالبـات الصـف ال اربـع العلمـي فـي مـادة علـم
االحياء.

ـيمهن إل ــى مجم ــوعتين هم ــا المجموع ــة التجريبي ــة والمجموع ــة
 عيـ ـ ــنة الد ارس ــة :تكون ــت عين ــة البح ــث م ــن ( )74طالب ــة تـ ــم تقس ـ ْالضابطة وبلغ عدد الطالبات في المجموعة الضابطة ( )36طالبـ ــة والمجموعة التجريبية ( )38طالبة.
 أدوات البحث :فقد أعدت الباحثة اختبارين أحدهما اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية واآلخر اختبار تورنس للتفكير االبداعي. -الوسائل االحصائية :االختبار (.)t-Test

 نتائج الدراسة :أظهـ ــرت نتـائج الد ارس ـ ــة بتفـوق المجم ـ ــوعة التجريب ـ ــية علـى المجـ ـ ــموعة الضـابطة فـي اخت ــبار اكتسـاب المفـاهيمواختبار التفكير االبداعي( .الحسناوي :2016 ،ث  -ج).
ثالثاً :المتغير التابع الثاني التفكير الناقد

دراسة محيسن ( :2014فاعلية برنامج  Riskفي التحصـيل وتنميـة التفكيـر الناقـد لـدى طـالب الصـف الخـامس العلمـي فـي مـادة
االحياء).
أجريت هذه الدراسة في العراق ،جامعة بابل ،كلية التربية االساسية ، ،وهدفت إلى معرفة ،اثـر برنـامج رسـك ) )Riskفـي
التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة االحياء).
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ـيمهم إل ــى مجم ــوعتين هم ــا المجموع ــة التجريبي ــة والمجموع ــة
 عيـ ـ ــنة الد ارس ــة :تكون ــت عين ــة البح ــث م ــن ( )74طال ــب تـ ــم تقس ـ ْالضابطة وبلغ عدد الطالب في المجموعة الضابطة ( )32طالبا والمجموعة التجريبية ( )32طالبا.
 أدوات البحث :فقد أعد الباحث اختبارين أحدهما اختبار التحصيل واآلخر اختبار التفكير الناقد. الوسائل االحصائية :اختبار(.)t-Test نتائج الدراسة :أظهـ ــرت نتائج الد ارسـ ــة تفـوق المجم ـ ــوعة التجريب ـ ــية علـى المجـ ـ ــموعة الضـابطة فـي اخت ــبار التحصـيل واختبـارالتفكير الناقد( .محيسن:2014 ،ث -ج).
الفصل الثالث
أوالً :منهج البحث والتصميم التجريبي:

إن الم ــنهج التجريب ــي ه ــو الطريق ــة الت ــي سيس ــلكها الباح ــث ف ــي اإلجاب ــة ع ــن األس ــئلة ،أي أن ــه خط ــة تب ــين وتح ــدد ط ــرق

واجراءات جمع وتحليل البيانات ،إذ يقوم الباحث من خالل منهج البحث بتحديد تصميم البحث ويختلف تصميم البحث بـاختالف
الهــدف منــه فقــد يكــون استكشــاف عوامــل معينــة لظــاهرة مــا ،أو توصــيفها ،أو إيجــاد العالقــة أو الســبب واألثــر بــين مجموعــة مــن

العوامل (الحسناوي.)2016:98 ،
ان المنهج التجريبي في البحث يقوم على أسـاس إجـراء تغييـر متعمـد بشـروط معينـة فـي العوامـل التـي يمكـن ان تـؤثر فـي
الظـاهرة او موضـوع الد ارسـة ،ومالحظــة آثـار هـذا التغيـر وتفســيرها والوصـول بهـا الـى العالقــات الموجـودة بـين األسـباب والنتــائج،
فهــو مــنهج يقــوم علــى التجربــة والمالحظــة ،فيــه يــتحكم الباحــث عــن قصــد فــي جميــع المتغيـرات التــي يمكــن أن تــؤثر فــي الظــاهرة

موضوع الدراسة (العاني.)54:2009 ،
ثانياً :إجراءات البحثProcedures of the research :

 -1مجتمع البحثResearch Population :

يشار لجميع االفراد (االشخاص) الـذين تتمحـور مشـكلة البحـث حـولهم بـأنهم مجتمـع البحـث والـذين يمكـن أن تعمـم نتـائج البحـث

علـيهم (المنيـزل وعــدنان .)101 :2010 ،وفـي البحــث الحـالي فــإن مجتمـع البحــث يشـمل جميــع طـالب الصــف الخـامس العلمــي
(األحيــائي) فــي المــدارس التابعــة الــى مركزقضــاء الهاشــمية وناحيــة القاســم حســب الك ـراس االحصــائي للعــام الد ارس ــي(-2015
.)2016
 -2عينة البحثResearch Sample :

عرف الجبوري ( )2013عينة البحث بأنها " مجموعة جزئية مـن المجتمـع األصـلي للبحـث ،يـتم اختيارهـا بطريقـة علميـة

منظمـة مــن جميــع عناصـر مفــردات المجتمــع وبنسـبة معينــة ،بحســب طبيعــة البحـث وحجــم المجتمــع األصـلي ،بحيــث تحمــل نفــس
الصــفات أو الخصــائص المشــتركة وتعمــل علــى تحقيــق أهــداف البحــث (الجبــوري ،)126 :2013 ،وعليــه فــأن العينــة الجيــدة او

السليمة هي تلك العينة التي تعكس خصائص المجتمع األصلي وتمثله تمثيال صحيحا ودقيقا (قنديلجي وايمان.)259 :2009 ،
أ .عينة المدارسSample Schools :

بعد التعـرف علـى أسـماء مـدارس البنـين اإلعداديـة والثانويـة الحكوميـة النهاريـة فـي مركـز قضـاء الهاشـمية وناحيـة القاسـم

اختار الباحث بالطريقة العشوائية (إعدادية الشهيد عادل ناصر عليج).
ب .عينة الطالبSample of students :

بعد أن حدد الباحث المدرسة التي سيجري فيها التجربة زار المدرسة بحسب كتاب تسـهيل المهمـة الصـادر عـن المديريـة

العامة لتربية محافظة بابل ،فوجد أنها تضم شعبتين للصف الخامس العلمي (األحيائي)(أ ،ب).كما مبين في الجدول التالي:
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توزيع طالب عينة البحث على المجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

الشعبة

عدد الطالب قبل

عدد الراسبين

االستبعاد

عدد الطالب بعد
االستبعاد

الضابطة

أ

31

1

30

التجريبية

ب

32

2

30

63

3

60

المجموع

 -2تكافؤ مجموعتي البحثEquivalent of The Groups Research :

قبل البدء بتطبيق التجربة حرص الباحث على اجراء تكافؤ مجموعتي البحث إحصائيا في بعض المتغيرات التـي يحتمـل

أنها قد تؤثر في سالمة التجربة ودقة نتائجها وهذه المتغيرات هي( :العمر الزمني محسوب باالشهر -التحصيل السابق فـي مـادة
علم االحياء -اختبار المعلومات السابقة -اختبار التفكير الناقد القبلي)
ثالثاً :أداتا البحثResearch Tools :

(إعداد اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية -بناء اختبار تنمية التفكير الناقد)

رابعاً .تطبيق أداتي البحث

(اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية  -تطبيق اختبار التفكير الناقد)

خامساً :الوسائل اإلحصائيةStatistical Tools :
الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها:

يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصل لها البحث وتفسيرها تبعا لهدفي البحث وفرضياته ،ومن ثـم االسـتنتاجات

والتوصيات والمقترحات.
أوالً :عرض النتائج

للتحقق من صحة هذه الفرضية َع َم َد الباحث الى حساب المتوسط الحسابي والقيمة التائية بأستخدام االختبار التائي (t-
 ) Testلعينتين مسـتقلتين للمقارنـة بـين متوسـط درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط درجـات طـالب المجموعـة الضـابطة
فــي اختب ــار اكتســاب المفــاهيم اإلحيائيــة ،وقــد بلــغ المتوســط الحســابي لــدرجات طــالب المجموعــة التجريبيــة ( )5 ،42بــانحراف
معيــاري مقــداره ( ،)3 ،8بينمــا المتوســط الحســابي لطــالب المجموعــة الضــابطة ( )6 ،35بــانحراف معيــاري مقــداره ( )1 ،7وان
القيم ــة التائي ــة المحس ــوبة بلغ ــت ( ،)8 ،4وه ــي أكب ــر م ــن القيم ــة الجدولي ــة البالغ ــة ( )2عن ــد درج ــة حري ــة ( )58ومس ــتوى دالل ــة

()0.05
وهذا يدل على أن الفرق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحـث (التجريبيـة والضـابطة) فـي
اختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية ولصالح المجموعة التجريبيـة ،وهـذه النتيجـة تـدل علـى تفـوق طـالب المجموعـة التجريبيـة الـذين

درسوا على وفق أنموذج ما ارزانو على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا وفقا للطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاهيم
اإلحيائية ولجدول التالي يوضح ذلك:
عدد

المتوسط

االنحراف

درجة

الطالب

الحسابي

المعياري

التجريبية

30

5 ،42

3 ،8

الضابطة

30

6 ،35

1 ،7

المجموعة

القيمة التائية

مستوى الداللة

الحرية

المحسوبة

الجدولية

58

8 ،4

2
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وللتحقــق مــن صــحة الفرضــية حســبت درجــات طــالب مجمــوعتي البحــث التجريبيــة والضــابطة فــي اختبــار التفكيــر الناقــد
البعـدي فكــان متوســط درجــات طــالب المجموعـة التجريبيــة ( )36 ،50وبـانحراف معيــاري( )93 ،9فــي حــين بلــغ متوســط درجــات

طالب المجموعـة الضـابطة ( )83 ،39وبـانحراف معيـاري( )11 ،06ويالحـظ ان هنـاك فرقـا بـين المتوسـطين لصـالح المجموعـة

التجريبية ولقياس داللة الفروق بين المتوسطين استعمل الباحث االختبار التائي( )t-Testلعينتين مسـتقلتين متسـاويتين ان القيمـة
التائية المحسوبة ( )66 ،2وهي اكبر مـن القيمـة الجدوليـة البالغـة( )2عنـد مسـتوى داللـة ( )05 ،0ودرجـة حريـة( )58كمـا مبـين
في الجدول التالي.
عدد

المتوسط

االنحراف

درجة

الطالب

الحسابي

المعياري

التجريبية

30

50 ،36

9.93

الضابطة

30

39 ،83

11 ،06

المجموعة

القيمة التائية

الداللة اإلحصائية

الحرية

المحسوبة

الجدولية

بمستوى ()05 ،0

58

2 ،66

2

دالة إحصائيا

وهذا يدل على أن الفرق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحـث (التجريبيـة والضـابطة) فـي
اختبار التفكير الناقـد ولصـالح المجموعـة التجريبيـة ،وهـذه النتيجـة تـدل علـى تفـوق طـالب المجموعـة التجريبيـة الـذين درسـوا علـى
وفق أنموذج ما ارزانو على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا وفقا للطريقة التقليدية في اختبار التفكير الناقد وجـدول يوضـح
ذلك:

وللتحقق من صحة الفرضية حسبت درجات طالب مجموعة البحث الضابطة ومتوسـط الفـروق لـدرجات االختبـار القبلـي

والبعــدي للمجموعــة الضــابطة فــي اختبــار التفكيــر الناقــد ،اذ بلــغ متوســط الفــروق لــدرجات االختب ــار القبلــي والبع ــدي للمجموعــة
الضابطة ( )1 ،87وبانحراف معياري قدره ( ،)8 ،09والحتساب داللة الفـروق بـين متوسـطي الفـروق لـدرجات االختبـارين القبلـي
والبعــدي للمجموعــة الضــابطة اســتعمل الباحــث االختبــار التــائي ( )t-Testلعينتــين مت ـرابطتين ،اذ بلغــت القيمــة التائيــة المحســوبة
( )1 ،263وهــي اقــل مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة ( )2عنــد درجــة حريــة ( )28ومســتوى داللــة ( )05 ،0كمــا موضــح فــي
جدول التالي.

المجموعة

عدد الطالب

الضابطة

30

االختبار
القبلي
البعدي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

للفروق

للفروق

1 ،87

09 ،8

القيمة التائية والداللة اإلحصائية
المحسوبة

الجدولية

الداللة

263 ،1

2

غير دالة

أي ان النتيجــة غيــر دالــة احصــائيا وبــذلك تــم قبــول الفرضــية الصــفرية القائلــة بعــدم وجــود فــروق ذي داللــة احصــائية بــين
درجـات طــالب المجموعــة الضــابطة فــي االختبـار القبلــي للتفكيــر الناقــد وبــين درجــاتهم فـي التطبيــق البعــدي لالختبــار ،وهــذا يعنــي
عدم حصول تنمية في القدرة على التفكير الناقد لدى طالب المجموعة الضابطة.
وللتحقق من صحة الفرضية حسـبت درجـات طـالب مجموعـة البحـث التجريبيـة ومتوسـط الفـروق لـدرجات االختبـار القبلـي
والبعـدي للمجموعــة التجريبيـة فــي اختبــار التفكيـر الناقــد وكــان المتوسـط الحســابي للفـروق بــين االختبــارين القبلـي والبعــدي الختبــار
تنميــة التفكي ــر الناق ــد للمجموعــة التجريبي ــة والب ــالغ ( )6 ،1وبــانحراف معي ــاري ق ــدره ( )45 ،6والقيمــة التائي ــة المحس ــوبة لعينت ــين

مت ـرابطتين والبالغــة ( ،)183 ،5وبمقارنتهــا مــع القيمــة التائيــة الجدوليــة والبالغــة ( )2عنــد مســتوى داللــة ( )05 ،0ودرجــة حريــة
( ،)28نجـد أن القيمــة التائيــة المحســوبة أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة كمــا موضـح فـي جــدول ،وهــذا يــدل علــى ارتفــاع مســتوى تنميــة
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التفكير الناقد لطالب المجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعـدي ،أي حصـول تنميـة فـي التفكيـر الناقـد لـدى طـالب المجموعـة
التجريبية بعد إجراء التجربة كما مبين في الجدول التالي.
المجموعة
التجريبية

عدد
الطالب
30

االختبار

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

للفروق

للفروق

القبلي
البعدي

6.1

45,6

القيمة التائية والداللة اإلحصائية
المحسوبة

الجدولية

الداللة

138,5

2

دالة

ثانياً :تفسير النتائج EXplantion of the Result

يشتمل تفسير النتائج للبحث الحالي على محورين هما:

 -1النتائج المتعلقة باختبار اكتساب المفاهيم اإلحيائية:

أظهرت النتائج في الجدول ( )16وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات مجمـوعتي البحـث (التجريبيـة،

والضــابطة) فــي اختبــار اكتســاب المفــاهيم اإلحيائيــة ولصــالح المجموعــة التجريبيــة ،وهــذا يعنــى تفــوق طــالب المجموعــة التجريبيــة
الذين درسوا على وفق انموذج ما ارزانو على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا وفقـا للطريقـة التقليديـة فـي اكتسـاب المفـاهيم
اإلحيائية ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى ما يأتي:

 – 1إن أنمــوذج مــا ارزانو ألبعــاد الــتعلم إطــار تعليمــي متكامــل ومكــون مــن خمســة أبعــاد ،والــتعلم مــن خاللــهُ يحــدث بــأن يكتســب
المتعلم المعرفة (البعد  ،)2ويوسعها وينقيها (البعد  ،)3ويستخدمها بشكل ذي معنى (البعد  ،)4ويحدث ذلك كلهُ على أساس
اتجاهات وادراكات المتعلم اإليجابية نحو بيئة الصف (البعد  )1واستخدام عادات العقل المنتجة (البعد .)5

 – 2إن األسئلة االستقصائية في بداية الدروس والتي تتضمنها إجراءات التدريس باستخدام أنموذج مارزانو ألبعاد التعلم ،تحتـاج
مـن الطـالب المشــاركة النشـطة للتوصــل إلـى المعلومــات والمعـارف الجديـدة وربطهــا بمـا لــديهم مـن معــارف ومعلومـات ســابقة،

ويسهم فـي زيـادة دافعيـتهم نحـو الـتعلم لمحتـوى الموضـوعات
ومن ثم يشعرون بأنهم ساهموا بشكل فعال في المواقف التعليمية ُ
وتطبيقها في المواقف الجديدة(عطية.)327:2016 ،
 – 3أن إجراءات التدريس وفق أنموذج مـارزانو ألبعـاد الـتعلم تهـتم بتقـديم المفـاهيم واألفكـار وتوضـيح العالقـة بـين مفـاهيم الـدرس
الواحــد والــدروس الســابقة .وهــذا ســاعد علــى رفــع مســتوى تحصــيلهم ،وأدراك الخصــائص والعالقــات المشــتركة بــين المعــارف

والمعلومات وتصنيفها وتحديد أوجه الشبه واالختالف فيما بينها ومقارنتها بالمعلومات واألفكار التي يمتلكها الطالب فـي بيئتـه
المعرفية (عطية.)327:2016 ،
وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة دراسة منصور ( )2013بتفوق المجموعة التجريبية التي يتم تدريسها وفق
فاعلية الوسائط المتعددة في اكتساب المفاهيم االحيائية والوعي البيئي لديهن على المجموعـة الضـابطة التـي تـدرس وفـق الطريقـة

التقليدية وكذلك دراسة الحميـري ( )2015بتفـوق المجموعـة التجريبيـة التـي يـتم تدريسـها وفـق فاعليـة اسـتعمال المـدخل المنظـومي
في اكتساب المفاهيم االحيائية وميولهن نحوالمادة والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية وكذلك دراسة الحسناوي( )2016بتفـوق
المجموعة التجريبية التي يتم تدريسها وفق استراتجية التعلم المتمركز حول المشكلة في اكتساب المفاهيم االحيائية وتنميـة التفكيـر
االبداعي والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.
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 .2النتائج المتعلقة باختبار التفكير الناقد:

أظهـرت النتـائج فــي الجـداول ( )19()18()17وجــود فـروق ذات داللــة إحصـائية بــين متوسـط درجــات مجمـوعتي البحــث

(التجريبية ،والضابطة) في اختبار التفكير الناقد ولصالح المجموعة التجريبية ،وهذا يعنى تفوق طالب المجموعة التجريبية الـذين
يدرسون على وفق انموذج ما ارزانو على طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون وفقا للطريقة التقليدية في التفكير الناقد ويعزو
الباحث أسباب ذلك إلى ما يأتي:

 -1إن توزيع الطالب عند التدريس على وفق انموذج ما ارزانو وتقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة يعطي الطالب الفرصة في
البحث واالستكشاف والتقصي من أجل حل المشكلة المطروحة وهذا أدى بدوره إلى تنمية مهارات التفكير الناقد وبذلك يساعد
الطالــب فــي اعطــاء افكــار متنوعــة وكثي ـرة وغيــر مكــررة فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة فضــال عــن أش ـراف الباحــث علــى عمــل
الطــالب ضــمن المجموعــات وص ـوال الــى مرحلــة مشــاركة الحلــول مــع بقيــة أف ـراد المجموعــات األخــرى للوصــول الــى الحلــول

المناسـبة للمشــكالت إذ اشــار أمبـو ســعيدي وســليمان ( )2011الـى أن تقســيم الطــالب عنـد التــدريس يــؤدي الـى تنميــة التفكيــر

لــديهم وعملي ـات العلــم كالمالحظــة واالســتنتاج والتصــنيف ممــا يزيــد مــن قــدرتهم علــى حــل المشــكلة (أمبــو ســعيدي وســليمان،
.)365 :2011
 -2إن الط ارئــق التقليديــة المســتخدمة الســائدة فــي تــدريس مــادة االحيــاء هــي ليســت بالســيئة إذا أجــاد المــدرس اســتخدامها إذ أنهــا
أعطت نتائج جيدة وواضحة في األجيال السابقة ولكن ومن المؤكد أن الطرائق الحديثة هي أفضل من الطرائق التقليدية لذلك
ارتــأى الباحــث اســتخدام احــد هــذه الط ارئــق وهــو أنمــوذج مــا ارزانو لمعرفــة األثــر الواضــح لهــذه الطريقــة فــي االكتســاب وتنميــة
التفكير الناقد وهذا ما لمسه الباحث إذ أن هناك تفوق واضح لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد.
وقد جاءت نتائج البحث الحالي متفقة مع نتائج الدراسات التي اعتمدت التفكير الناقد كمتغير تابع في التدريس والمتمثلة
بد ارســة علــي ( )2011الــذي توصــل الــى تفــوق المجمــوعتين التجـريبيتين التــي درســت بأســلوب العصــف الــذهني وحــدائق االفكــار
على المجموعة الضابطة في تنمية التفكير الناقد والذكاءات المتعددة بالمقارنة مع الطريقة التقليديـة فـي التـدريس ود ارسـة الجنـابي

( )2013الــذي توصــل ايضــأ الــى تفــوق المجموعــة التجريبيــة الــذين درسـوا بأســتخدام برنــامج رســك  ))Riskفــي التحصــيل وتنميــة
التفكير الناقد بالمقارنـة مـع الطريقـة التقليديـة فـي التـدريس ود ارسـة محيسـن ( )2014الـذي توصـل الـى تفـوق المجموعـة التجريبيـة
الذين درسوا بأستخدام برنامج رسك  ))Riskفي التحصيل وتنمية التفكير لناقد بالمقارنة مع الطريقة التقليدية.
ثالثاً :االستنتاجاتConctusions :

في ضوء نتائج البحث تم التوصل الى االستنتاجات األتية:

 -1أثر انموذج ما ارزانو في زيادة اكتساب المفاهيم اإلحيائية مقارنة بطريقة التدريس التقليدية.
 -2أثر انموذج ما ارزانو في تنمية التفكير الناقد مقارنة بالطريقة التقليدية.
رابعاً :التوصياتRecommendation :

في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث يوصي الباحث بما يأتي:

 -1التأكيد على ضرورة التدريس بانموذج ما ارزانو في تدريس مادة االحياء لدى طالب الصف الخامس العلمي.
مدرسـي االحيـاء بتهيئــة الجـو الـديمقراطي داخــل حجـرة الد ارسـة والعمــل علـى خلـق منــاخ تعليمـي اجتمــاعي
 – 2التأكيـد علـى قيــام ّ
ينمي العالقات اإلنسانية المتبادلة والتشجيع على زيادة التحصيل العلمي لدى الطالب.
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خامساً :المقترحات Suggestions

استكماال لهذا البحث يقترح الباحث إجراء البحوث األتية:

 -1إجراء بحوث تجريبية عن أثر انموذج ما ارزانو في تنمية التفكير الناقد واكتساب المفاهيم في تدريس مادة الفيزياء أو الكيميـاء
أو الرياضيات لدى طلبة المرحلة اإلعدادية.

 -2إجراء بحث مماثل للبحث الحالي في مراحل دراسية أخرى وال سيما المرحلة الجامعية.
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