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أثر استخدام أنموذج مكارثي في تنمية التفكري التأملي وتحصيل 
  العلوم لدى طالبات الصف السادس األساسي

  
 يمان الهدابيةإ

 عبدالله أمبوسعيديو  *
**  

  

 16/9/2015 تاريخ قبوله                   17/1/2015 تاريخ تسلم البحث

مية التفكير تنفي ستخدام أنموذج مكارثي اهدفت الدراسة إلى تقصي أثر  :ملخص
طالبـة مـن طالبـات الصـف     ) 55(تكونت عينة الدراسة من . وتحصيل العلوم التأملي

مـا  هتـم اختيار  ،ستين بمحافظة الداخليـة بسـلطنة عمـان   مدر منالسادس األساسي 
ــت المجموعــة التجريبيــة مــن   . قصــديا ــة) 31(تكون ســتخدام اتــم تدريســهن ب  ،طالب

ــارثي، والمجموعــة الضــابطة مــن      ــم تدريســهن بالطريقــة    طالبــة  )24(أنمــوذج مك ت
تم  ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إعداد دليل معلم وفق أنموذج مكارثي. السائدة

أما أدوات الدراسة فتمثلت  .التحقق من صدقه بعرضه على مجموعة من المحكمين
ا مفي اختبار مهارات التفكير التأملي، واختبار آخر لقياس تحصيل العلوم تم تطبيقه

أشـارت  . ى المجموعتين الضابطة والتجريبية بعـد التأكـد مـن صـدقهما وثباتهمـا     عل
) α=0.05(حصائية عند مستوى داللة إنتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

بين المتوسـطات الحسـابية لـدرجات طالبـات المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة فـي         
ار تحصــيل العلــوم لصــالح  مجمــل اختبــكــذلك فــي مجمــل مهــارات التفكيــر التــأملي و 

   .المجموعة التجريبية
  ).أنموذج مكارثي، التفكير التأملي، تحصيل العلوم: الكلمات المفتاحية(

  

  

  

  

وميـزه عـن سـائر المخلوقـات      ،خلق الله تعالى اإلنسان :مقدمة
وليسـت  . بالعقل، ودعاه في كثير من المواقف إلـى التأمـل فيمـا حولـه    

ن الهـدف هــو  إهــذه الـدعوة الربانيـة؛ إذ   التربيـة والتعلـيم بمنـأى عـن     
 ،إعـداد الفــرد المفكــر والقــادر علـى مواجهــة المشــكالت التــي تواجهــه   

هتمام مقصورا على اكتساب الطالب للمعرفة فحسـب، بـل   االولم يعد 
امتــد إلــى تنميــة قدرتــه علــى التعامــل معهــا بمــا تتضــمنه مــن مواقــف   

ــرات ــدا  ،وأحــــداث ومثيــ ــة وتحليلهــــا بعمــــق لتحقيــــق األهــ ف التربويــ
وتعد مادة العلوم من المواد التي تعمل على تنمية جميـع  . المنشودة

ــأملي      ــر الت ــر وخاصــة التفكي ــدة، (أنمــاط التفكي ؛ جاســم؛  2008الخوال
  ).2011وخليل، 
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Abstract: This study aimed to investigate the effect of using 
McCarthy Model in development reflective thinking and science 
achievement among grade 6th female students. The sample of study 
consisted of (55) female students, which were selected from two 
schools in Dakhiliyah Governorate. The experimental group (N=31) 
was taught the science content by McCarthy Model and control group 
(N=24) was taught the by the conventional method of teaching. To 
achieve the study’s aims, three research instruments were designed: a 
teacher guide based on McCarthy Model, a reflective thinking skills 
test and a science achievement test. The results revealed that there 
were statically significant differences at (α=0.05) between the means 
of the experimental group and the control group in the whole 
reflective thinking skills and in the whole science achievement test in 
favor of the experimental group.  
Keywords: McCarthy Model, Reflective Thinking, Science 
Achievement. 

  

هادف العقلي النشاط ال"إلى  التفكير التأمليويشير مفهوم 
يقوم على التأمل من خالل مهارات الرؤية البصرية، والكشف الذي 

 ،عطاء تفسيرات مقنعةإلى استنتاجات، وإعن المغالطات، والوصول 
 .)10، 2010 ،لقطراويا(" ووضع حلول مقترحة للمشكالت العلمية

وإدراك  ،على التبصر القدرة" :بأنه )66، 2005(وعرفته عبدالوهاب 
ستفادة من المعطيات في تحديد وتدعيم وجهة نظر واال ،العالقات
واتخاذ اإلجراءات المناسبة للموقف  ،ومراجعة البدائل ،المتعلم

طالب قدرة ال": بأنه )4، 2002( كما عرفه عفانة واللولو ".التعليمي
 ،وتحديد نقاط القوة والضعف ،على تبصر المواقف التعليمية

واتخاذ القرارات  ،وكشف المغالطات المنطقية في هذه المواقف
واإلجراءات المناسبة بناء على دراسة واقعية منطقية للموقف 

يتضح من التعريفات السابقة أن التفكير التأملي نوع من ". التعليمي
المشكالت، ويشتمل على مجموعة من التفكير القائم على حل 

المهارات العقلية المتعددة المستويات التي تتطلب ربط الخبرات 
  . السابقة بالخبرات الجديدة
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خمس  أن التفكير التأملي يشتمل على )2012(وترى العفون 
يقصد و :)التأمل والمالحظة(لرؤية البصرية ا: هي، مهارات أساسية

من خالل الصور والرسومات  وعالموض تعرفبها القدرة على 
الكشف عن و .- أي التعرف على جوانب الموضوع بصريا -واألشكال 
 ،ويقصد بها القدرة على تحديد الفجوات في الموضوع :المغالطات

الوصول إلى و .وذلك من خالل تحديد العالقات غير الصحيحة
ويقصد بها القدرة على التوصل إلى عالقات منطقية  :ستنتاجاتا

ويقصد بها  :إعطاء تفسيرات مقنعةو .ة حول الموضوعصحيح
عطاء معنى منطقي، وذلك باالستعانة بالخبرات السابقة إالقدرة على 

ويقصد بها القدرة على وضع  :ضع حلول مقترحةوو .والجديدة
خطوات منطقية لحل المشكالت من خالل مجموعة من الخطوات 

  .القائمة على التصورات الذهنية لحل المشكلة

تي التعليم يويعد التأمل أحد العمليات الضرورية في عمل
 ,Phan)( كونه يعزز مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة ؛والتعلم
لى إعطاء معان إلى اكتشاف أدلة وشواهد تقود إويؤدي  .2007

جديدة للموقف، وخالل هذه العملية يتمكن الفرد من استكشاف 
كما أن . (Samuels & Betts, 2007) خبرات جديدة والتعمق فيها

التفكير التأملي يجعل الفرد واعيا لما يتعلمه ولعمليات التفكير التي 
وبالتالي يكون  ،يمارسها، ويعكس جوانب القوة والضعف لدى األفراد

 من السهولة إيجاد الوسائل المناسبة لتقوية جوانب الضعف
(ErÖzlu & Arslan, 2009). على  كذلك يساعد التفكير التأمليو

تعديل المعرفة إلى معرفة جديدة من خالل ربط المعلومات بعضها 
  . ببعض

وهناك تصنيفات مختلفة لمستويات التفكير التأملي، وليس 
المجال هنا لسردها، ولكن من المفيد اإلشارة إلى التصنيف الذي 

التفكير  كونه أقرب إلى مهارات ؛)187، 2009(ذكره عبد السالم 
  : وهذه المستويات هي. ت عليها هذه الدراسةالتأملي التي اشتمل

ويحدث التأمل  :التأمل العابر اليومي: المستوى األول
يشترط عندما يكون الفرد  معظم الوقت، وال) العشوائي(اليومي 

يذهب هذا الشكل من التأمل أعمق من التفكير  وحيدا، وبينما ال
فإنه يمكن  ،والتذكر أو التحدث حول األشياء مع فرد واحد أو أكثر

جزءا في المستويات المتعمدة الكثيرة للتأمل التي تبلغ  يؤديأن 
  .ممارسة التأمل

يتضمن : المتعهد - التأمل المدروس: المستوى الثاني
وتطويره  ،التأمل المتأني المدروس الذي يتضمن مراجعة الشخص

للمارسة الفردية بأي عدد من الطرق المدروسة التي يمكن أن تكون 
و تعاونية، والتأمل داخل هذا المستوى هو التأمل على أو فردية أ

يسهم مباشرة في تطوير  وربما يسهم أو ال ،حول اإلجراء
  .الممارسة

: المبرمج –التأمل المدروس والمنظومي : المستوى الثالث
حيث  ،ويحدث ضمن المراجعة المتعمدة والثابتة وبرامج التطوير

باإلضافة إلى أنه على  ،عمليحدث التأمل من خالل اإلجراء أو ال

نها إوحيث  ،وحول اإلجراء وهذه البرامج عادة تأخذ شكل مشاريع
تتطلب فترة كبيرة من الوقت والتخطيط الدقيق؛ فإنها تتطلب 

  .التمويل في أغلب األحيان لدعم تلك الحاجات

محورا مهما في  يعدكيفية تعلم الطلبة ل المعلم إن فهمو
في  دريس، لكن من المالحظ أن التريسداختيار إستراتيجيات الت

كثير من األحيان يستمر بالطرق التقليدية، متجاهال الفروق الفردية 
مما قد  ؛)2006، القال وناصر وجمل( تعلمهمبين الطلبة وأنماط 

 ويرى. ومستوى التفكير لديهم ،يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي
اعي أنماط التعلم تبني نماذج تدريسية تر أن )2004(جابر وقرعان 

 ،المختلفة لدى الطلبة يساعد في رفع المستوى التحصيلي لديهم
 دريسوترتبط زيادة تحصيل الطلبة بدرجة التوافق بين نمط ت

بين  للمواءمةومن أكثر الطرق فعالية . الطالب المعلم ونمط تعلم
إستراتيجيات  نويعوالتعلم هو أن يقوم المعلم بت نمط التعليم

 قديم أنشطة متنوعة قدر اإلمكان لتالئم أنماط تعلموت ،التدريس
أو كما  ،أنموذج مكارثي ومن بين هذه النماذج .المختلفة الطلبة

 ,Bowers؛2008، الماضي) (نموذج الفورمات(يطلق عليه أيضا 
1987).   

بتطوير هذا األنموذج بناء على نمط  )بيرنس مكارثي(قامت و
 .اليمنى واليسرى الدماغي وعلى طريقة التفكير ،التعلم الفردي

 جميع تناسب بطريقة المعلومات وأنموذج مكارثي هو أسلوب لتوصيل
 لمواد المبدع ستخدامواال لهم بالممارسة وتسمح، المتعلمين أنماط
وهو أنموذج تعليمي  (McCarthy, 2007). درس كل خالل التعلم

مرحلة يسير في دورة تعلم رباعية متتابعة، بتسلسل ثابت، وتبدأ بال
بلورة المفهوم، : وهي المالحظة التأملية، ثم المرحلة الثانية ،األولى

الخبرات : التجريب النشط، وأخيرا المرحلة الرابعة: فالمرحلة الثالثة
كما أن في كل مرحله يتم  ).1996الخليلي، (المادية المحسوسة 

طرح سؤال مختلف عن المراحل األخرى، ففي المرحلة األولى يتم 
ماذا؟  عن السؤال سؤال لماذا؟ والمرحلة الثانيةال عنبة اإلجا

 عن السؤال كيف؟ والمرحلة الرابعة عن السؤال والمرحلة الثالثة
للطلبة  ماذا لو؟ الذي بدوره يكشف ويوضح القدرات المختلفة

أنموذج مكارثي أنموذجا  يعدكما . خالل تقدم العملية التعليمية
وهو أيضا  .)2010 عبجل،( تعليميا للتخطيط وحل المشكالت

فإنه في كل درس يمكن  ،كدورة تعلم بأربع خطوات في التعلم
من الدرس يتآلف فيه ويتعرض  االتأكيد بأن كل متعلم سيكون جزء

  ).Bowers, 1987( للتحدي

 جميع أنماط تعلم لمواءمةأنموذج مكارثي طريقة  ويقدم
 ،التوسع ، من خالل جذب المتعلم للنمط المفضل لديه معالطلبة

وعدم اإلهمال لألنماط األقل تفضيال، وربط أنماط التعلم مع 
كما يعمل على تحويل مفاهيم  ،اليمنى واليسرىالتفضيالت الدماغية 

 ; McCarthy, 1990) تدريسيةأنماط التعلم إلى استراتيجية 
Rodriguez & Paredes, 2004; Mert, 2012) . وقامت مكارثي

  ):McCarthy, 1990(ف تحقيق اآلتي بتطوير هذا األنموذج بهد
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 يس، بحيث تكون قائمة مساعدة المعلمين لتنظيم عملية التدر
 .ختالف بين المتعلمين في أنماط تعلمهمعلى أساس اال

 زيادة وعي المعلمين بوجود الفروق الفردية بين المتعلمين.  

وترى مكارثي أن كل متعلم يشعر ويحس، ويتأمل، ويفكر، 
هذه العمليات، ومدة  إحدىث لفترة من الزمن في يمك هويعمل، ولكن

كما أن المتعلمين . لديه المكوث هي التي تحدد نمط التعلم
يختلفون في الطريقة التي يدركون من خاللها المعلومات، وكذلك في 

طالع على ومن خالل اال. المعلوماتتلك الطريقة التي يعالجون بها 
في التدريس تتضح  مكارثي أنموذجاألدبيات التي بحثت في استخدام 

؛ 2010؛ فلمبان، 2008؛ فريحات، 2007راجي، ( فيما يلي أهميته
 :)McCarthy, 2007؛ 2010عبجل، 

 أفضل استرجاعا الطلبة أظهر حيث :المعلومات استرجاع تحسن 
 .مكارثي نموذجأ تدريسها باستخدام تم التي للمعلومات

 االختبارات في الطلبة عند أفضل تحصيل. 
 تعلموا الذين الطلبة أظهر حيث :متطورة تفكير تمهارا 

 مهارات في التحكم أكبر على مقدرة مكارثي أنموذج باستخدام
 مجال في األكبر التحسنات ظهرت األساسية، حيث التفكير

 .اإلبداعي والتفكير القدرات اللفظية
  يجابية نحو العلومإتكوين اتجاهات. 

م انموذج مكارثي أثر استخدا الدراسات من عدد وقد تناول
ومن  .في المواد األخرى أمفي التدريس سواء في مادة العلوم 

تناولت أثر استخدام أنموذج مكارثي في تحصيل الدراسات التي 
إلى هدفت التي ) 2013(كل من عياش وزهران  العلوم دراسة

أثر استخدام أنموذج مكارثي في التدريس على تحصيل  استقصاء
. واتجاهاتهن نحوها ،ساسي في العلومطالبات الصف السادس األ
طالبة يدرسن في إحدى المدارس ) 72(تكونت عينة الدراسة من 

التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن، تم توزيعهن على مجموعتين 
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة . ضابطة وتجريبية

 ،دراسيإحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل ال
   .باإلضافة إلى تحسن اتجاهاتهن نحو مادة العلوم بشكل واضح

دراسة هدفت ) 2013(وأجرى كل من عباس ومغير وجواد 
تينسون في  - ميرلو إلى معرفة أثر استخدام أنموذجي مكارثي

تكونت عينة الدراسة من . اكتساب المفاهيم األحيائية واستبقائها
 نالمتوسط بالعراق، تم توزيعه طالبة من طالبات الصف األول) 96(

طالبة في كل مجموعة، ) 32(بواقع  ،عشوائيا إلى ثالث مجموعات
ستخدام أنموذج اموعة التجريبية األولى األحياء بدرست المج

ستخدام التجريبية الثانية درست األحياء بمكارثي، والمجموعة ا
المجموعة الضابطة األحياء درست تينسون، بينما  - أنموذج ميرل

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة . بالطريقة التقليدية
حصائيا بين مجموعات الدراسة الثالث في اكتساب المفاهيم إ

كما أشارت  .استبقائها لصالح المجموعتين التجريبيتينو األحيائية
حصائيا بين المجموعتين التجريبيتين إالنتائج إلى وجود فروق دالة 

ألحيائية واستبقائها لصالح المجموعة في اكتساب المفاهيم ا
   .التجريبية األولى التي درست وفق أنموذج مكارثي

الكشف  إلى هدفت) Jackson, 2001(كما أجرى جاكسون 
حتفاظ ام أنموذج مكارثي في التحصيل واالأثر استخد عن

تّكونت عينة  .تجاه نحو مادة األحياء الدقيقةبالمعلومات واال
لبا يدرسون مقرر األحياء الدقيقة في جامعة طا) 52(الدراسة من 

ائج أشارت نت. لين بوالية فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية
حتفاظ لتحصيل واالحصائيا في اإالدراسة إلى وجود فروق دالة 

تجاه نحو مادة األحياء الدقيقة لصالح المجموعة واال ،بالمعلومات
  . التجريبية

في المواد  األنموذجأجريت على أما بالنسبة للدراسات التي 
هدفت التي  )Ovez, 2012(منها دراسة أوفيز ف ،الدراسية األخرى

 ،إلى تحليل تأثير استخدام أنموذج مكارثي على التحصيل الجبري
وكذلك على مستوى األداء المطلوب تحقيقه في مجاالت الجبر 

، العالقة بين األنماط، والتعبير الجبري، والمعادالت: األربعة
الثامن  من طلبة الصف) 105(تّكونت عينة الدراسة من . والمتباينة
تم تدريس  .، قسموا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبيةفي تركيا

المجموعة  درست المجموعة التجريبية وفق أنموذج مكارثي، بينما
الضابطة من خالل استخدام األنشطة والتطبيقات الواردة في الكتاب 

اسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في توصلت الدر. المدرسي
التحصيل الجبري لصالح المجموعة التجريبية، كما حققت المجموعة 
التجريبية مستوى أداء أعلى في مجاالت الجبر المختلفة مقارنة 

 .بالمجموعة الضابطة

فت إلى الكشف عن هد ةدراسب) Mert, 2012(كما قام ميرت 
ي على تحصيل الرياضيات مكارث أنموذج ستخداماتأثير التدريس ب

الصف في طالبا ) 81(تكونت عينة الدراسة من . تجاه نحوهاواال
السابع في تركيا تم توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين ضابطة 

حصائيا في إأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة . وتجريبية
  .تجاه نحوها لصالح المجموعة التجريبيةتحصيل الرياضيات واال

 & Dikkartin)ام كل من ديكارتن ويوانجور كما ق
Uyangor, 2009) هدفت إلى تحديد تأثير التدريس  بدراسة

، ستخدام أنموذج مكارثي على تحصيل واكتساب الرياضياتاب
تكونت عينة الدراسة من . كتسابوالعالقة بين أنماط التعلم واال

السابع من  طلبة الصف من) 106(مجموعة واحدة مكونة من 
 ةرس مختلفة في مدينة باليكسير في تركيا، تم توزيعهم إلى ثالثمدا

). ضعيف - متوسط -مرتفع( مستويات تحصيلية في مادة الرياضيات
توصلت الدراسة إلى أن التدريس وفق أنموذج مكارثي له تأثير 
إيجابي في تحصيل الرياضيات، كما أن نوع المدرسة ونمط التعلم 

  . يؤثران في تحصيل الرياضيات

اد تصور مقترح لمنهج الدراسات بإعد) 2011(وقامت أحمد 
وذلك بهدف دراسة تأثير  ؛جتماعية في ضوء أنموذج مكارثياال

تنمية العادات العقلية و ،استخدامه على تحصيل المفاهيم الوطنية
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طالبا وطالبة من ) 68(تكونت عينة الدراسة من . والحس الوطني
زيعهم عشوائيا إلى مجموعتين تم تو ،الصف األول اإلعدادي بمصر

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة . ضابطة وتجريبية
ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار تحصيل المفاهيم  ،حصائياإ

وعند مستويات التحليل والتركيب والتقويم، بينما  ،الوطنية ككل
كما  .كانت الفروق غير دالة عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق

حصائيا في تنمية إأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة 
العادات العقلية والحس الوطني لصالح المجموعة التجريبية، 
باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية بين تحصيل المفاهيم الوطنية 

وكذلك بين تحصيل المفاهيم الوطنية ونمو  ،ونمو العادات العقلية
  .ن نمو العادات العقلية والحس الوطنيالعادات العقلية وبي

دراسة هدفت إلى دراسة أثر ) 2010(كما أجرت عبجل 
تكونت . أنموذج مكارثي في اكتساب المفاهيم التاريخية استخدام

طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط ) 70(عينة الدراسة من 
ئج أشارت نتا. ابطة وتجريبيةضتم توزيعهن إلى مجموعتين  ،بالعراق

حصائيا في اكتساب المفاهيم التاريخية إالدراسة إلى وجود فرق دال 
  .لصالح المجموعة التجريبية

دراسة هدفت إلى معرفة أثر تطبيق ) 2010(وأجرت فلمبان 
لدى بتكاري على التحصيل الدراسي والتفكير االأنموذج مكارثي 

ينة تم تطبيق الدراسة على ع. ةفي مادة اللغة اإلنجليزي الطالبات
الصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمكة في طالبة ) 86(مكونه من 

حصائيا إأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة . المكرمة
تي درست وفق أنموذج مكارثي في لصالح المجموعة التجريبية ال

 ،وفي أسئلة المعرفة والتطبيق والتحليل ،ختبار التحصيلي ككلاال
كما توصلت . في أسئلة مستوى التركيب والتقويمبينما لم تكن دالة 

بية الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجري
بينما  ،وفي الطالقة والمرونة ،بتكاريختبار تورانس للتفكير االافي 

لم تكن هناك فروق دالة في مجال األصالة، كما أنه ال توجد عالقة 
  .بتكاري للطالباتاال بين التحصيل الدراسي والتفكير

من الدراسات السابقة في إثراء الجانب ان استفاد الباحث وقد
عن وتميزت الدراسة الحالية  .النظري، وتصميم أدوات الدراسة

ستخدام أنموذج مكارثي في تنمية افي اختبار أثر سات األخرى االدر
 اطالع حدود في -التفكير التأملي، التي لم يتم التطرق إليها 

ختبار هذا ستوى العربي والمحلي، بإالضافة العلى الم -نيحثالبا
الدراسة  سعت ومن هنا. النموذج في تحصيل الطلبة في مادة العلوم

أثر استخدام أنموذج مكارثي في تنمية التفكير  إلى تقصيالحالية 
نظرا إلمكانية  ؛وقد اختير هذا األنموذج. التأملي وتحصيل العلوم
قامت الذي األساسي لصف السادس ل علومتطبيقه لدروس مادة ال

  . عليه الدراسة

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

من التربويين على أن أحد أهداف تدريس العلوم  كثيريؤكد 
 ،هو تعليم الطلبة كيف يفكرون ال كيف يحفظون المواد دون فهمها

وإن الحفظ اآللي للمعلومات  ،أو توظيفها في الحياة ،أو استيعابها
نخفاض مستوى الفظية التعليم الذي يؤدي بدوره الى ينتج عنه 

  . )2009محمد، (التعلم والتعليم 

وبالرغم من أهمية التفكير التأملي، فقد أشارت العديد من 
 ,Zee & Minstrell الدراسات إلى تدني مستواه لدى الطلبة

1997) Lawson & Worsnop,1992 ;(،  نه يتطلب قدرات إحيث
التفكير  ر من الطلبة صعوبة في توظيف مهاراتعليا، كما يجد الكثي

وإعطاء تفسيرات منطقية في  ،ستنتاجاتكالوصول إلى اال ،التأملي
اختيار  الضروري لذا من .أثناء حل المشكالت التي تواجههم

وعرضه بالشكل الذي يتيح للطلبة ممارسة  ،محتوى تعليمي مناسب
، )2006 لبعلي،ا( التفكير التأملي من خالل تناول هذا المحتوى

باإلضافة إلى استخدام إستراتيجيات تدريس مناسبة تتيح للطلبة 
ويرى . )2005 عبدالوهاب،( ألنشطة التي يؤدونهااالتأمل في 

أن يتعلم كيف  يستطيع كل طالب أن )(2011 يالقرعان والحمور
يفكر إذا ما أتيحت له فرص التدريب والممارسة الفعلية في القاعات 

أن يوفر المعلم مناخا تعليميا مشجعا ال يشعر الطلبة  الدراسية بعد
خالله بالحرج أو التهديد أو الخوف، خصوصا أن الطالب سيصدر 

هذا و ،ويتخذ قررات في أثناء نقاشه ،ويقدم آراء ،أحكاما شخصية
ما أكدته دراسة كل من سونج وجرابوسكي وكوزالكا وهاركنس 

(Song, Grabowski, Koszalka& Harkness, 2006)  التي
توصلت الى أن من أكثر العوامل التي تحفز التفكير التأملي لدى 

وبخاصة بيئة التعلم القائمة على حل  ،الطلبة هي بيئة التعلم
نادت الكثير من الدراسات إلى أهمية اكساب الطلبة كما  .المشكالت

لمهارات التفكير التأملي بطرق وأساليب تدريسية متنوعة، كدراسة 
دراسة الحارثي و (Lim & Angelique, 2011)نجيليكيو اليم وأ

إلى فعالية تلك االستراتيجيات في تنمية  اللتين أشارتا) 2011(
 .التفكير التأملي

كما جاءت مالحظة الباحثين وإحساسهما بالمشكلة من طبيعة 
فمن المالحظ وجود ضعف في عملهما في مجال تدريس العلوم، 

لمهارات التفكير التأملي، فقليال ما امتالك طالبات الصف السادس 
نجد الطالبات لديهن القدرة على إعطاء تفسيرات مقنعة، واقتراح 

يضا كما أنه من المالحظ أ .ستنتاجاتول إلى االوالوص ،حلول بديلة
ضعف في المستوى التحصيلي لدى طالبات الصف السادس  وجود

ذلها معلمات وبالرغم من الجهود التي تب. األساسي في مادة العلوم
كالتنوع في أساليب التدريس العلوم لرفع المستوى التحصيلي 

إال أن ضيق الوقت، وكثافة المنهج، وقلة دافعية الطالبات  ،الحديثة
. من األسباب التي تعيق استخدام تلك األساليب بشكل مستمر

وبالتالي من الممكن أن نستنتج أن أنماط التعلم المختلفة لدى 
والتركيز  ،م مراعاتها بالشكل المطلوب في كل درسالطالبات لم يت

مما قد يؤثر سلبا على مستوى  ؛على نمط معين في التدريس
ومن هذه المنطلقات أتت هذه  .وتحصيل العلوم ،التفكير التأملي

كأنموذج يراعي  -الدراسة لتستقصي أثر استخدام أنموذج مكارثي
أملي وتحصيل العلوم في تنمية التفكير الت -أنماط التعلم المختلفة
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ن الدراسة الحالية إوعليه ف. ات الصف السادس األساسيلدى طالب
  :إلى اإلجابة عن السؤاليين اآلتيين سعت

ما أثر استخدام أنموذج مكارثي في تنمية التفكير التأملي لدى  -1
 طالبات الصف السادس األساسي؟

ما أثر استخدام أنموذج مكارثي في تحصيل العلوم لدى  -2
 الصف السادس األساسي؟ طالبات

  الدراسة تافرضي

) α  =0.05(حصائية عند مستوى إال يوجد فرق ذو داللة  -1
ية بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة التجريب

 .ختبار مهارات التفكير التأمليوالضابطة في التطبيق البعدي ال

) α  =0.05(حصائية عند مستوى إال يوجد فرق ذو داللة  -2
ية درجات طالبات مجموعتي الدراسة التجريب بين متوسطي

 .تحصيل العلومختبار والضابطة في التطبيق البعدي ال

  أهمية الدراسة

  : هما ،إن أهمية هذه الدراسة تكمن في جانبين أساسيين

 من الممكن أن تثري هذه الدراسهالجانب النظري، حيث 

كارثي في أثر استخدام أنموذج مب األدب التربوي العربي فيما يتعلق
وذلك لندرة الدراسات  ،وتحصيل العلوم ،تنمية التفكير التأملي

كما أن هذا األدب سيساعد المعلم . هذا الجانبالعربية التي تناولت 
والمشرف في تطبيق األنموذج في الغرفة الصفية، فبدون هذه 

  .الخلفية لن يفهما فلسفة وأهداف تطبيق األنموذج

مكن لهذه الدراسة أن تعمل على يفأما في الجانب التطبيقي، 
 ،تزويد المعلمين بأفكار جديدة تساعد في زيادة تحصيل طلبتهم

وقد تفيد هذه الدراسة القائمين على . وتنمية التفكير التأملي لديهم
لمعلمين في صياغة وإعداد وتدريب ا ،إعداد وتطوير مناهج العلوم

القة القائمة بين ستخدام أنموذج مكارثي يتم فيه مراعاة العأنشطة با
تنمية مهارات التفكير التأملي والتحصيل و ،استخدام أنموذج مكارثي

 .الدراسي

  حدود الدراسة

  :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

  من ) الهواء والماء(اقتصرت الدراسة على الوحدة الثالثة
  .كتاب العلوم للصف السادس األساسي

 من العام  تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني
 .2013/2014الدراسي 

  تم تطبيق الدراسة في مدرستي والية بدبد للتعليم األساسي
التابعتين للمديرية ) 5-12( وسرور للتعليم األساسي ،)12-5(

 .العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية

  

  متغيرات الدراسة

  : تم تحديد متغيرات الدراسة وفقا لما يلي

 نموذج مكارثيأ: المتغير المستقل  

 وتحصيل العلومالتفكير التأملي :ةالتابع اتالمتغير ،. 

  مصطلحات الدراسة

 :على أنه )117، 2010(يعرفه الكسباني : أنموذج التدريس
مخطط إرشادي يعتمد على نظرية معينة، يقترح مجموعة من "

اإلجراءات المحددة والمنظمة التي من شأنها توجيه عملية تنفيذ 
م والتعلم، بما يسهل للعملية التعليمية تحقيق نشاطات التعلي

  ."رفية، والنفس حركية، والوجدانيةأهدافها المع

 يعرفه الخليلي): McCarthy Model( أنموذج مكارثي
أنموذج تعليمي يسير في دورة " :على أنه )296-294، 1996(

وهي المالحظة  ،تعلم رباعية من مراحل متتابعة بتسلسل ثابت
بلورة المفهوم، ثم التجريب النشط، ثم الخبرات المادية التأملية، ثم 
الطريقة : جرائيا بأنهإوفي الدراسة الحالية يعرف ". المحسوسة

التدريسية التي اتبعها الباحثان في تدريس المجموعة التجريبية، 
وبلورة  ،المالحظة التأملية: وهي ،التي تضمنت أربع مراحل محددة

  .الخبرات المادية المحسوسةو ،والتجريب النشط ،المفهوم

 :على أنه )10، 2010(يعرفه القطراوي  :التفكير التأملي
نشاط عقلي هادف يقوم على التأمل من خالل مهارات الرؤية "

لى استنتاجات، إالبصرية، والكشف عن المغالطات، والوصول 
". ووضع حلول مقترحة للمشكالت العلمية ،عطاء تفسيرات مقنعةإو

مجموعة من المهارات  :لحالية يعرف اجرائيا بأنهوفي الدراسة ا
الطات، العقلية التي تتمثل في الرؤية البصرية، والكشف عن المغ

عطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حلول إوالوصول الى استنتاجات، و
ختبار امقترحة، وتم قياسه بالدرجة التي حصلت عليها الطالبة في 

  .التفكير التأملي المعد لذلك

 )84، 2003( يعرفه اللقاني والجمل: لدراسيالتحصيل ا
استيعاب الطالب لما مارسوه من خبرات معينة، من خالل " :على أنه

في  الطلبةويقاس بالدرجة التي يحصل عليها  ،مقررات دراسية
وفي الدراسة الحالية ". االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض

ف السادس األساسي مستوى أداء طالبات الص :بأنه جرائياإيعرف 
 وتم قياسه بالدرجة ،ستداللالمعرفة والتطبيق واال: ي مستوياتف

ختبار التحصيلي الذي أعده التي حصلت عليها الطالبات في اال
من كتاب العلوم للصف السادس  "الهواء والماء"في وحدة  انالباحث

  .األساسي

  تهاعينو الدراسة مجتمع

ت الصف السادس من جميع طالباتكون مجتمع الدراسة 
األساسي المنتظمات في المدارس الحكومية التابعة للمديرية العامة 

 للعام الدراسية بسلطنة عمان للتربية والتعليم بمحافظة الداخلي
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قسم اإلحصاء (طالبة ) 3168(والبالغ عددهن  ،2014/2013
الدراسة  عينةأما  .)2014والمؤشرات، وزارة التربية والتعليم، 

طالبة من طالبات الصف السادس األساسي من ) 55( منفتكونت 
وتم اختيار . مدرستين بمحافظة الداخلية تم اختيارها قصديا

بتعيين عشوائي من بين  طالبة) 31(، التي تضم المجموعة التجريبية
ثالثة صفوف في المدرسة التي تم تطبيق أنموذج مكارثي على 

درسة التي تعمل بها وقد تم اختيار المدرسة كونها الم. طالباتها
الباحث األول للدراسة، ولتعاون إدارة المدرسة ومعلمات العلوم في 

) 24(وتم اختيار المجموعة الضابطة التي تضم . تطبيق الدراسة
طالبة من مدرسة أخرى، حيث تم تعيينها عشوائيا من بين صفين 

وتم اختيار مدرستين مختلفتين لضبط . تدرسهما معلمة واحدة
األول في  نافس بين الطالبات، ولوجود معلمة تكافىء الباحثعامل الت

والكفاءة حسب تقارير  ،والمؤهل الدراسي ،الخبرة التدريسية
الزيارات الصفية للمشرفة التربوية، وتم اختيار المعلمة المتعاونة 
بمساعدة المشرفة التربوية التي تشرف على المعلمتين في 

  .المدرستين

  أدوات الدراسة
طالع على الدراسات السابقة واألدبيات المتعلقة بعد اال

طالع على العديد من المواد واألدوات حيث تم اال ،بأنموذج مكارثي
 ؛2010؛ عبجل، 2010فلمبان، (التي استخدمها الباحثون 

McCarthy, Germain, & Lippitt, 2002(. لتحقيق أهداف و
على النحو لدراسة ابإعداد مادة وأدوات  انالدراسة قام الباحث

  : اآلتي

  مادة الدراسة وتمثلت في دليل المعلم: أوال

سترشاد به في عملية التدريس في تم إعداد دليل للمعلم لال
الهواء " في وحدة  أثناء تطبيق الدراسة على المجموعة التجريبية

حتوائها على العديد من وقد تم اختيار هذه الوحدة ال ."والماء
الممكن تطويعها وفق مراحل أنموذج  العلمية التي من الموضوعات

  : ويتضمن الدليل ما يلي. مكارثي

اشتمل اإلطار النظري على مقدمة عن : اإلطار النظري  - أ
 .أنموذج مكارثي، ومفهومه، ومراحله، وأهميته

وقد اشتمل على إرشادات تنفيذ الدروس، : اإلطار اإلجرائي  - ب
 والخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ الوحدة، وخطط تحضير

 .الدروس

مرتبة حسب  امتحركة وصور ايتضمن عروض: الملف اإللكتروني -ج
الدروس التي تم استخراجها من الشبكة العالمية للمعلومات 

  ).اإلنترنت(

نتهاء من إعداد دليل المعلم، تم عرضه على عشرة االوبعد 
وأساليب  من المحكمين التربويين من أساتذة مناهج العلوم 

لطان قابوس، وعدد من مشرفي ومشرفات بجامعة الستدريسها 
ائهم ومالحظاتهم العلمية والتربوية حول محتوى آرالعلوم، إلبداء 

  . الدليل

   اختبار مهارات التفكير التأملي: ثانيا

الحارثي، (طالع على عدد من الدراسات السابقة بعد اال
قام الباحثان بإعداد اختبار لقياس ) 2010؛ القطراوي، 2011

شف عن تفكير التأملي، وهي مهارة الرؤية البصرية، والكمهارات ال
مقنعة، إعطاء تفسيرات و ،اتستنتاجالمغالطات، والوصول إلى اال

سؤاال من نوع  )20(ختبار من تكون اال. ووضع حلول بديلة
ختيار من متعدد، بحيث تقوم أربعة أسئلة بقياس إحدى المهارات اال

  .التي تم تحديدها

 للتأكد من الصدق : أمليالتفكير الت صدق اختبار مهارات
تم عرضه على  ،ختبار مهارات التفكير التأمليالظاهري ال

تخصص  ،عشرة من المحكمين من قسم المناهج والتدريس
، ، ومن قسم علم النفسوأساليب تدريسها مناهج العلوم

 ،، وعدد من مشرفي ومعلمي العلومبجامعة السلطان قابوس
هم ومالحظاتهم في صياغة األسئلة، بداء آرائإوقد طلب منهم 

والسالمة اللغوية، والدقة العلمية، ومدى قياس كل سؤال 
أسئلة  مالءمةلمهارة التفكير التأملي المحددة، باإلضافة إلى 

 . لمستوى طالبات الصف السادس األساسي االختبار
 للتحقق من ثبات اختبار : ثبات اختبار مهارات التفكير التأملي

على عينة من غير عينة  هتم تطبيق ،كير التأمليمهارات التف
 . طالبة) 35(الدراسة مكونة من 

  : وفي ضوء هذا التطبيق تم القيام باآلتي

وذلك من خالل حساب زمن انتهاء أول : ختبارتحديد زمن اال -
طالبات من اإلجابة على أسئلة  خمس طالبات، وآخر خمس

زمن تبين أن ال قدوختبار، ومن ثم حساب المتوسط بينهما، اال
 ).دقيقة 40(ختبار هو الالزم لإلجابة على أسئلة اال

تساق من خالل حساب معامل اال: ختبارحساب ثبات اال -
 ،(Alpha Cronbach)ألفا الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ 

 ةوصالح مقبولة قيمة وتعد، )0.72( تهحيث بلغت قيم
 . ألغراض الدراسة

 ختباربعد التأكد من صدق اال: يةئاالختبار في صورته النها -
مفردة من نوع ) 20(، تكون في صورته النهائية من وثباته

ختيار من متعدد رباعي، مقسمة على مهارات التفكير اال
 ).1(جدول الكما يوضحها  ،التأملي

  المهارات التي يقيسها اختبار مهارات التفكير التأملي: )1(جدول 

  يالوزن النسب  رقم السؤال  المهارة
  %20 4,3,2,1  الرؤية البصرية

  %20  8,7,6,5  الكشف عن المغالطات
  %20  12,11,10,9  ستنتاجاتالوصول إلى اال

  %20  16,15,14,13  إعطاء تفسيرات مقنعة
  %20  20,19,18,17  وضع حلول مقترحة
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 درجة الكليةالتكونت : تصحيح اختبار مهارات التفكير التأملي 
ل درجة واحدة لكل إجابة بمعد ،درجة) 20(من  لالختبار

صحيحة وصفر لإلجابة الخطأ، بحيث خصصت أربع درجات 
 . لكل مهارة

   ختبار التحصيلي في مادة العلوماال: ثالثا

الهواء "قام الباحثان بإعداد اختبار تحصيلي في وحدة 
عداد إوقد مر  .ضوعية ومقاليةعلى أسئلة مو، اشتمل "والماء

 : ختبار بالخطوات اآلتيةاال

يعد جدول المواصفات من : إعداد جدول المواصفات -
اإلجراءات الالزمة التي تسبق كل اختبار تحصيلي، وقد تم 
بناؤه على ثالثة مستويات حسب ما ورد في وثيقة التقويم 

وزارة التربية (الصادرة من المديرية العامة للتقويم التربوي 
 ،)%50(والتطبيق  ،)%30(، وهي المعرفة )2013والتعليم، 
كما تم تحديد المخرجات المعرفية  .)%20( واالستدالل

للوحدة، وتحديد األهمية النسبية للموضوعات التي تحققها 
 . المخرجات بناء على عدد الصفحات

 ختبار في صورته تكون اال: ختبار التحصيليصياغة مفردات اال
األولية من أسئلة تنوعت بين الموضوعية والمقالية على النحو 

 : اآلتي

وبلغ  ،ختيار من متعدد رباعي البدائلد من نوع االسؤال واح -
 .مفردة) 12(عدد مفرداته 

 ).جزئية(أسئلة فرعية ) 4(يتضمن كل منهما  مقاليانن سؤاال -

 ختبار للتأكد من صدق محتوى اال: لتحصيليختبار اصدق اال
من ذوي  محكمين تم عرضه في صورته األولية على ثمانية

وقسم علم النفس بجامعة  ،هج والتدريسالخبرة في قسم المنا
 .السلطان قابوس، وعدد من مشرفي العلوم ومعلمي العلوم

هم ومالحظاتهم من حيث صياغة ءوقد أبدى المحكمون آرا
كل  مالءمةاألسئلة، والسالمة اللغوية، والدقة العلمية، ومدى 

سؤال والمستوى المعرفي المحدد له، باإلضافة إلى مدى 

لمستوى طالبات الصف السادس  االختبارأسئلة  مالءمة
وفي ضوء اآلراء والمالحظات التي قدمها . األساسي

ختبار جراء التعديالت الالزمة على االإالمحكمون تم 
 .التحصيلي ليظهر في صورته النهائية

 ختبار التحصيلي للتحقق من ثبات اال: بار التحصيليختثبات اال
البة من غير عينة ط) 28(من  ةعلى عينة مكون هتم تطبيق
 : وفي ضوء هذا التطبيق تم القيام باآلتي. الدراسة

وذلك من خالل حساب زمن انتهاء أول : ختبارتحديد زمن اال -
ختبار، ومن ثم ر طالبة من اإلجابة على أسئلة االطالبة، وآخ

تبين أن الزمن الالزم لإلجابة  وقدحساب المتوسط بينهما، 
 ).قيقةد 45( ختبار هولة االعلى أسئ

بعد  االختبارعادة تطبيق إمن خالل : ختبارحساب ثبات اال -
رتباط بين ساب معامل االثم ح ،من التطبيق األول أسبوعين

 ،)0.86( حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون ،ختباردرجات اال
 . مقبوال وصالحا ألغراض الدراسة ويعد

 ختبار بعد التأكد من صدق اال: النهائية ختبار في صورتهاال
ختبار في صورته النهائية من ثالثة أسئلة، وثباته، تكون اال

  .ةوالمقالي ةتنوعت مفرداته بين الموضوعي

  ختبار من تكونت الدرجة الكلية لال :التحصيلي االختبارتصحيح
درجة، خصصت درجة واحدة لكل إجابة صحيحة من ) 30(

وصفر لإلجابة الخطأ، وتراوحت  ،مفردات السؤال األول
جزئيات الفرعية في السؤالين الثاني والرابع ما بين درجات ال

 . درجة) 2-0.5(

  منهج الدراسة وتصميمها

ستخدام مجموعتين ات الدراسة المنهج شبه التجريبي باتبع
متكافئتين، المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية، ويعرض 

  .التصميم شبه التجريبي للدراسة) 2(جدول ال

  تصميم الدراسة): 2(جدول 

  التطبيق البعدي  نوع المعالجة  مجموعتا الدراسة  التطبيق القبلي

  .اختبار مهارات التفكير التأملي
  .اختبار التحصيل الدراسي

  .اختبار مهارات التفكير التأملي  .مكارثي التدريس باستخدام أنموذج  التجريبية
  .ائدةالتدريس بالطريقة الس  الضابطة  .الدراسي اختبار التحصيل

  

  التكافؤ بين مجموعتي الدراسة

  التكافؤ في مهارات التفكير التأملي: أوال

تم اختبار تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في 
مهارات التفكير التأملي، وذلك من خالل تطبيق اختبار قبلي لمهارات 

حيث تم حساب المتوسطات  ،التفكير التأملي لجميع أفراد العينة

ولمعرفة ما إذا كانت  .نحرافات المعيارية لمجموعتي الدراسةالوا
) ت(اختبار  حصائيا تم استخدامإالفروق في المتوسطات دالة 

يوضح نتائج حساب التكافؤ ) 3(والجدول . للعينيتين المستقلتين
 .في مهارات التفكير التأملي لمجموعتي الدراسة
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  في مهارات التفكير التأملي بين مجموعتي الدراسة لحساب التكافؤ) ت(نتائج اختبار ): 3(جدول 

  المجموعة  الدرجة  المهارة
  العدد

  )ن(

  المتوسطات

  الحسابية

  نحرافاتاال

  المعيارية

 عند درجة تقيمة 

  )53( حرية

  مستوى

  الداللة

  الرؤية البصرية
4 

  
  التجريبية
  الضابطة

31  
24  

2.97  
2.63  

0.98 
0.77  1.41  0.166  

  4  الكشف عن المغالطات
  التجريبية
  الضابطة

31  
24  

2.32  
1.79  

1.11  
0.98  1.86  0.069  

  4  الوصول إلى االستنتاج
  التجريبية
  الضابطة

31  
24  

1.97  
1.54  

0.98  
1.06  1.57  0.123  

 4  مقنعةتفسيرات  عطاءإ
  التجريبية
  الضابطة

31  
24  

2.42  
2.38  

1.34  
0.92  0.14  0.890  

 4  وضع حلول مقترحة
  التجريبية
  الضابطة

31  
24  

1.94  
1.46  

1.15  
1.10  1.6  0.127  

    ختبار الكلياال
20  

  التجريبية
  الضابطة

31  
24  

11.61  
9.79  

3.78  
3.15  1.90  0.063  

  درجة 20= ختبار الدرجة الكلية لال     

حصائيا عند إغير دالة ) ت(أن قيمة ) 3( جدولاليتضح من 
مهارات التفكير  في كل مهارة من) α  =0.05(داللة المستوى 

مما يدل على  ؛كذلك في مجمل مهارات التفكير التأمليو ،أمليالت
بين مجموعتي الدراسة الضابطة  حصائياإعدم وجود فرق دال 

ويعد ذلك مؤشرا على تكافؤ المجموعتين فيما يخص  .والتجريبية
  . مهارات التفكير التأملي قبل البدء بتطبيق الدراسة

  التكافؤ في التحصيل الدراسي : ثانيا

كد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في التحصيل الدراسي وللتأ
في العلوم، تم تطبيق االختبار التحصيلي قبليا على مجموعتي 

نحرافات المعيارية يث تم حساب المتوسطات واالح ،الدراسة
ولمعرفة ما إذا كانت الفروق في المتوسطات  .لمجموعتي الدراسة

. ين المستقلتينللعينيت) ت(اختبار  حصائيا تم استخدامإدالة 
يوضح نتائج حساب التكافؤ في التحصيل الدراسي ) 4(جدول الو

  .لمجموعتي الدراسة

  لحساب التكافؤ في التحصيل الدراسي بين مجموعتي الدراسة) ت(نتائج اختبار ): 4(جدول 

  المجموعة
  العدد

  )ن(

  المتوسط

  الحسابي

  نحرافاال

  المعياري

عند  )ت(قيمة 

  )53(درجة حرية 

  مستوى

  الداللة
  التجريبية
  الضابطة

31 
24  

7.97  
8.54  

3.80  
3.47  0.58 

0.566  
  

  درجة 30=  ختبار الكليةدرجة اال                 

حصائيا عند إغير دالة ) ت(أن قيمة  )4(جدول اليتضح من 
مما يدل على عدم وجود فرق دال  ؛)α  =0.05(مستوى داللة 

والتجريبية، ويعد ذلك بين مجموعتي الدراسة الضابطة  حصائياإ
مؤشرا على تكافؤ المجموعتين في تحصيل العلوم قبل البدء 

 . بتطبيق الدراسة

  إجراءات تطبيق أدوات الدراسة 

اختبار التحصيل و ،تطبيق اختبار مهارات التفكير التأملي  - أ 
 .للمجموعتين الضابطة والتجريبية قبلياالدراسي 

تفاق لضابطة لالة التي تدرس المجموعة اجتماع بالمعلماال  -ب 
الوحدة لتحقيق التكافؤ  موضوعاتعلى عدد حصص تدريس 

 .في عدد الحصص

جتماع بالمعلمة المسؤولة عن الغرفة الصفية التي سيتم اال  -ج 
تدريس طالبات المجموعة التجريبية بها لتنسيق جدول 

مجهزة بجهاز عرض إلكتروني وجهاز  هانإالحصص، حيث 
خدام لجميع ستوهي متاحة لال ،حاسوب وسماعات

 .التخصصات

البدء بتطبيق الدراسة في مجموعتي الدراسة التي استغرقت   - د 
 .)أسابيع 8(
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اختبار التحصيل و ،تطبيق اختبار مهارات التفكير التأملي  -ه 
 .نتهاء من تدريس الوحدة مباشرةبعد االالدراسي 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

 ما"الذي ينص على  للدراسةلإلجابة عن السؤال األول 
أثر استخدام أنموذج مكارثي في تنمية التفكير التأملي لدى طالبات 

ة الدراسة األولى التي ختبار فرضيوال الصف السادس األساسي؟
=  α(حصائية عند مستوى إال يوجد فرق ذو داللة "تنص على 

بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة التجريبية ) 0.05

تم ". ختبار مهارات التفكير التأمليوالضابطة في التطبيق البعدي ال
دة نتهاء من تدريس وحر مهارات التفكير التأملي بعد االتطبيق اختبا

وتم حساب المتوسطات لمجموعتي الدراسة، " الهواء والماء"
نحرافات المعيارية لبيانات طالبات المجموعتين، كما الحسابية واال

 Independent(للعينتين المستقلتين ) ت(تم تطبيق اختبار 
Sample t-test (موعتين الضابطة لحساب داللة الفروق بين المج
ختبار البعدي لمهارات التفكير التأملي كما يوضحها والتجريبية في اال

  ). 5(جدول ال

مهارات  لحساب الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي لمقياس) ت(نتائج اختبار : )5(جدول 
  التفكير التأملي

  مستوى

  الداللة

عند درجة  )ت(قيمة 

 )53( الحرية
  نحرافاال

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  العدد

  )ن(
  المهارة المجموعة

0.070 1.85  0.74 
0,69  

3.32 
2.96  

31 
24  

  التجريبية
  الضابطة

  الرؤية البصرية

0.056 1.95 1.03  
1.04 

2.26  
1.71 

31  
24 

  التجريبية
  الضابطة

 الكشف عن المغالطات

0.001* 2.48 0.93  
0.90 

2.74 
1.88 

31  
24 

  التجريبية
 االضابطة

الوصول إلى 
 اتستنتاجاال

0.027* 2.27 1.09  
1.20 

2.87  
2.17 

31  
24 

  التجريبية
 الضابطة

 إعطاء تفسيرات مقنعة

0.167 1.40 2.13  
0.80 

2.52  
1.88 

31  
24 

  التجريبية
 الضابطة

 وضع حلول مقترحة

0.001* 3.62 3.13  
2.65 

13.39  
10.50 

31  
24 

  التجريبية
 الضابطة

  ختبار الكلياال

  )α =0.05( = دال عند مستوى *     
  

في  حصائيةإداللة  يوجود فرق ذ) 5(جدول اليتضح من 
بين متوسطات درجات مجموعتي  مجمل مهارات التفكير التأملي

 لصالح المجموعة) α  =0.05(الدراسة عند مستوى الداللة 
ال "مما يعني رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه  ؛ التجريبية

بين ) α  =0.05(حصائية عند مستوى إيوجد فرق ذو داللة 
متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في 

مما يدل على  ؛"التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي
وتتفق . كارثي في تنمية التفكير التأملياألثر اإليجابي ألنموذج م

استخدمت إستراتيجيات أخرى لتنمية  سابقة هذه النتائج مع دراسات
التي توصلت جميعها إلى فاعلية تلك اإلستراتيجيات  التفكير التأملي

؛ 2013، السنوسي(من كدراسة كل  ،في تنمية التفكير التأملي
أنموذج  أنب لكويمكن تفسير ذ). 2013، محمدو ؛2013، صالحو

وفي كل مرحلة يتم طرح  ،مراحل رئيسة مكارثي يقوم على أربع
لماذا؟ وماذا؟  :وهي كاآلتي ،سؤال مختلف عن المراحل األخرى

وتعمل األسئلة الصفية على ). 2010عبجل، (وكيف؟ وماذا لو؟ 
أمبوسعيدي ( نحو مستويات أعلى من التفكير توجيه تفكير الطلبة

ن هذه إبخاصة أسئلة لماذا؟ وكيف؟ حيث و ،)2008البلوشي، و
النوعية من األسئلة األكثر ارتباطا بمهارات التفكير العليا، وتعمل 

وحفزهم على البحث والتجريب والتفكير  ،على إثارة تفكير الطلبة
فأسئلة لماذا؟ غالبا ما ترتبط بحل المشكالت،  .اإلبداعي والناقد

أما أسئلة كيف؟ . لظواهرواتخاذ القرار، وإدراك العالقات بين ا
ترتبط بمهارات التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، فهذه األسئلة ف

عبيدات؛ أبو ( تنمي القدرة على عمل األشياء وتطويرها وتحسينها
ترتبط بمهارات التفكير فأما أسئلة ماذا لو؟ ). 2013السميد، 

 يمراحل أنموذج مكارثتتضمن كما  .اإلبداعي والخيال العلمي
ففي مرحلة المالحظة التأملية  ؛التفكير التأملي مهارات مجموعة من

والحكم  ،يتم ربط التعلم السابق بالتعلم الحالي، وفحص الخبرة
أما في مرحلة بلورة  .عليها من خالل تأمل الخبرة والمعرفة السابقة

الطالب من مرحلة المالحظة التأملية إلى بلورة  فينتقلالمفهوم 
باإلضافة إلى أن كل مرحلة من . الل التأمل والتفكيرالمفهوم من خ

مراحل أنموذج مكارثي تشتمل على مهارة واحدة على األقل من 
مهارات التفكير التأملي كالرؤية البصرية، والكشف عن المغالطات، 
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، ووضع حلول اتستنتاجء تفسيرات مقنعة، والوصول إلى االوإعطا
موذج مكارثي في تنمية ولمعرفة حجم أثر استخدام أن .مقترحة

  : ستخدام المعادلة التاليةاتم حسابه ب فقد التفكير التأملي

هي ) t( حيث ، t2 / (t2+ df) = حجم األثر=  )η2( مربع إيتا
نتائج ) 6(جدول الدرجة الحرية، ويوضح ) df( بينما، )ت( قيمة

  .حساب حجم األثر
رثي ومقدار حجم األثر ألنموذج مكا) η2(قيمة ): 6(جدول 

  .للمجموعة التجريبية في تنمية التفكير التأملي

  )η2(قيمة   المتغير التابع  المتغير المستقل
مقدار حجم 

  األثر
  كبير  0.19  التفكير التأملي  أنموذج مكارثي

أن مقدار حجم األثر الذي أحدثه ) 6(جدول اليتضح من 
استخدام أنموذج مكارثي في تنمية التفكير التأملي في وحدة 

لطالبات المجموعة التجريبية كان كبيرا في التطبيق " واء والماءاله"
وذلك  ،)2006(البعدي، وفقا لوصف كوهين المذكور في أبو عالم 

من التباين ) طريقة التدريس(يعني أن ما يفسره المتغير المستقل 
  %). 19(يساوي ) التفكير التأملي(الكلي للمتغير التابع 

التأملي لدى الطالبات وأثر  ولمعرفة نمو مهارات التفكير
ستخدام أنموذج مكارثي اس المجموعة المجموعة التجريبية بتدري

للعينات ) ت(تم حساب مقدار النمو للمجموعتين باستخدام اختبار 
  ).7(جدول الالمرتبطة، كما هو موضح في 

  للمجموعتين لقياس النمو في مهارات التفكير التأملي) ت(نتائج اختبار : )7(جدول 

  مستوى

 الداللة
  قيمة

  ت

  درجة

 الحرية
  نحرافاال

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  نوع

 التطبيق
 المهارة المجموعة

0.025* 2.36 30 0.98 
0.75 

3.00 
3.32 

  قبلي
 بعدي

 التجريبية
  

 الرؤية البصرية
0.073 1.88 23 0.77  

0.69 
2.63  
2.96 

  قبلي
 بعدي

 الضابطة

0.758 0.31 30 1.11  
1.03 

2.32  
2.30 

  قبلي
 بعدي

 التجريبية
  

 الكشف عن المغالطات
0.627 0.49 23 0.98  

1.04 
1.79  
1.71 

  قبلي
 بعدي

 الضابطة

0.001* 3.76 30 0.95  
0.93 

1.97  
2.74 

  قبلي
 بعدي

 التجريبية
  

 اتستنتاجالوصول إلى اال
0.162 1.45 23 1.06  

0.90 
1.54  
1.88 

  قبلي
 بعدي

 االضابطة

0.037* 2.19 30 1.34 
1.09 

2.42  
2.87 

  قبلي
 بعدي

  التجريبية
  

 إعطاء تفسيرات مقنعة
0.260 1.16 23 0.92  

1.20 
2.38  
2.17 

  قبلي
 بعدي

  الضابطة

0.150 1.48 30 1.15  
2.13 

1.94  
2.52 

  قبلي
 بعدي

  التجريبية
  

 وضع حلول مقترحة
0.116 1.64 23 1.10  

0.80 
1.46  
1.88 

  قبلي
 بعدي

  الضابطة
  

0.003* 3.24 30 3.78  
3.13 

11.61  
13.39 

  قبلي
 بعدي

    التجريبية
  ختباراال

  3.15 23 1.71 0.101 الكلي
2.65 

9.79  
10.50 

  قبلي
 بعدي

  الضابطة

  )α  =0.05= (دال عند مستوى  *  
  

حصائيا في إوجود فروق دالة ) 7(جدول اليالحظ من 
المجموعة التجريبية بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق 

، اتستنتاجالرؤية البصرية، والوصول إلى اال مهارات البعدي في
بينما ال توجد فروق  ،ومجموع المهارات ،وإعطاء تفسيرات مقنعة

حصائيا بين التطبيقين القبلي والبعدي في جميع المهارات إدالة 
لمناقشة نتائج كل  وفيما يلي تفصيل. مجموعة الضابطةبالنسبة لل

  : التي تم قياسها في الدراسة مهارة من مهارات التفكير التأملي
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تشير نتائج الدراسة : )التأمل والمالحظة(الرؤية البصرية 
حصائية بين المجموعتين الضابطة إداللة  يإلى عدم وجود فرق ذ

ويمكن تفسير ذلك من خالل  .والتجريبية في مهارة الرؤية البصرية
ى اعتماد المعلمة في المجموعة الضابطة علبما الحظه الباحثان 

وخاصة في  ،عرض الصور والرسومات التوضيحية في أثناء الشرح
. وفي بلورة المفهوم والتقويم الختامي ،)التمهيد(بداية الدرس 

حصائيا عند نمو مهارة الرؤية البصرية لدى إبينما ظهر فرق دال 
أن التدريس وفق أنموذج  إلى ذلك عزوويمكن  .المجموعة التجريبية

مفاهيم والمعارف الرئيسة في بداية كل درس مكارثي يهتم بتقديم ال
تعليمية وإثارة  من خالل عرض صور وأشكال توضيحية، وأفالم

 أسئلة متنوعة حولها كأسئلة العصف الذهني، كما يتم نقد كل
وبالتالي  ،تجاه الصحيح نحو الحلاإلجابات وتبريرها للتأكد من اال

الباحثان هذا  والحظ .تركيز النظر على المحور األساسي للموضوع
حيث  ،التفوق لدى المجموعة التجريبية خالل سير تنفيذ الدراسة

كانت نوعية األسئلة المثارة حول تلك الصور والرسومات تتميز 
  .بالتركيز والتنوع مقارنة بالمجموعة الضابطة

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود : الكشف عن المغالطات
عتين الضابطة والتجريبية في بين المجمو ةحصائيإداللة  يفرق ذ

أن مهارة الكشف بويمكن تفسير ذلك . مهارة الكشف عن المغالطات
عن المغالطات تتطلب التعمق في اإلجابات من خالل تبريرها إلزالة 
ما قد يشوبها من غموض وتداخالت، وأن يكون لدى الطالبات 
معرفة واسعة وشاملة عن الموضوع أوال لتحديد اإلجابات 

وقد يكون مستوى هذه . ومن ثم استبعاد الخاطئة ،ةالصحيح
 ،المهارة أعلى من مستوى مهارات طالبات الصف السادس األساسي

أو قد ال تظهر معها بشكل واضح، ومع ذلك يظهر المتوسط 
 يالحسابي أعلى لصالح المجموعة التجريبية دون وجود فرق ذ

  . حصائيةإداللة 

ج الدراسة إلى وجود نتائ أشارت: ستنتاجالوصول إلى اال
لتجريبية في حصائية بين المجموعتين الضابطة واإداللة  يفرق ذ

إلى  ستنتاج، وأيضا نمو مهارة الوصولمهارة الوصول إلى اال
حصائيا، إستنتاج لدى طالبات المجموعة التجريبية بشكل دال اال

أن التدريس وفق أنموذج مكارثي يؤكد على ضرورة  إلى ويرجع ذلك
لبات للعالقة بين المعارف والمفاهيم التي وردت في بداية فهم الطا

وكذلك ربطها بالمعارف الموجودة مسبقا في البنية المعرفية  ،الحصة
الوصول ليصبح التعلم ذا معنى، باإلضافة إلى التأكيد على  ؛لديهن

بل التعمق  ،كتفاء باإلجابة بنعم أو الوعدم اال ،إلى الحل بأنفسهن
كما . للوصول إلى تعميم مختصر باإلجابة الصحيحةأكثر في المعرفة 

أن قيام الطالبات بتنفيذ تجارب خارج الغرفة الصفية، وإعداد خرائط 
ذهنية ومطويات في مرحلتي التجريب النشط والمادية المحسوسة، 

والحرص على فهم العالقة بين  ،أدى إلى زيادة دافعيتهن نحو التعلم
وتتفق هذه النتيجة مع . ارف السابقةوربطها بالمع ،المعارف الجديدة

التي توصلت إلى فاعلية  )2013(نتائج دراسة عباس ومغير وجواد 
  .كتساب المفاهيم واستبقائهارثي في اأنموذج مكا

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود : إعطاء تفسيرات مقنعة
حصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في إداللة  يفرق ذ

وأيضا نمو مهارة إعطاء تفسيرات  ،تفسيرات مقنعة مهارة إعطاء
ويرجع  .حصائياإمقنعة لدى طالبات المجموعة التجريبية بشكل دال 

جراءات التدريس وفق أنموذج مكارثي تركز على إأن إلى ذلك 
يجابية المتعلم من خالل تعلمه في مجموعات صغيرة يسودها األلفة إ

لطالبات خالل المواقف والتعاون، مما أسهم في زيادة تشجيع ا
وقيامهن  ،وإقبالهن على تعلم المحتوى التعليمي للوحدة ،الصفية

وإجراء المناقشات  ،بإجراء أنشطة للتوصل إلى المعارف الجديدة
وتقديم مبررات  ،شطة وتفسيرهاالهادفة بينهن حول نتائج هذه األن

 وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة. جابة تقدمها الطالبةإألي 
التي توصلت إلى فاعلية أنموذج مكارثي في ) 2013(عياش وزهران 

  .تحسين اتجاهات الطالبات نحو مادة العلوم

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود : وضع حلول مقترحة
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في  ةحصائيإداللة  يفرق ذ

مهارة أن هذه البويمكن تفسير ذلك  .مهارة وضع حلول مقترحة
عملية مركبة يعمل فيها المتعلم ما لديه من منطق مع ما لديه من 

وإنما تحتاج إلى  ،فالحلول ال تأتي بطريقة سهلة ومباشرة. خيال معا
هذه المهارة من أكثر  تعدلذا ، وإطالق العنان للخيال ،إعمال العقل

كما أن هذه المهارة ليست عملية . المهارات إجهادا للعقل البشري
نمطية يسجل فيها المتعلم الحلول بغض النظر عن معقوليتيها  آلية

وإنما هي عملية ناقدة يستبعد فيها المتعلم  ،وإمكانية تطبيقها
ويرى الباحثان أن هذه ). 2003زيتون، (الحلول غير المنطقية 

المهارة تحتاج إلى فترة زمنية أطول لكي تظهر مقارنة بباقي 
ة الفرصة للطالبات لتقديم إجابات تتطلب إتاح هانإالمهارات، حيث 

وأن تتوسع الطالبة في الموضوع  ،متعددة مع نقد تلك اإلجابات
بشكل أكبر، ومع ذلك يظهر المتوسط الحسابي أعلى لصالح 

وتتفق . حصائيةإداللة  يالمجموعة التجريبية دون وجود فرق ذ
 & Sangsterهذه النتيجة مع دراسة سانجستر وشولمان 

Shulman, 1988)( قت المخصص ألنموذج التي أوصت بزيادة الو
  . حتوائه على كثير من األنشطةنظرا ال ؛مكارثي

 لإلجابة عن السؤال الثاني من الدراسة الذي ينص علىو
طالبات  ما أثر استخدام أنموذج مكارثي في تحصيل العلوم لدى" 

الدراسة الثانية التي  ختبار فرضيةالصف السادس األساسي؟ وال
 الداللة حصائية عند مستوىإال يوجد فرق ذو داللة "لى تنص ع

)α  =0.05 ( بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي 

نتهاء من تم تطبيق اختبار تحصيلي بعد اال. "في مادة العلوم
وتم حساب لدراسة، لمجموعتي ا" الهواء والماء"تدريس وحدة 

نحرافات المعيارية، كما تم تطبيق اختبار المتوسطات الحسابية واال
للتعرف ) Independent Sample t-test(للعينتين المستقلتين ) ت(

على داللة الفروق بين المتوسطين الحسابيين لمجموعتي الدراسة 
ختبار ككل، وكانت النتائج كما يوضحها في مستويات التعلم، واال

  ).8(جدول لا



 التربوية المجلة األردنية في العلوم

 12

ختبار اسة في التطبيق البعدي لمقياس االلحساب الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في مجموعتي الدر) ت(نتائج اختبار  :)8(جدول 
  التحصيلي

  مستوى

  الداللة

عند درجة ) ت(قيمة

 )53(الحرية 
  نحرافاال

 المعياري
  المتوسط

 الحسابي
  الدرجة

  الكلية
  المستوى المجموعة

0.078 1.80 2.26 
2.04 

5.94  
4.88 9 

  التجريبية
 الضابطة

 المعرفة

0.005* 2.92 3.55  
2.90 

8.79  
6.19 15 

  التجريبية
 الضابطة

 التطبيق

0.001* 3.67 1.71  
0.88 

3.16  
1.85 6  

  التجريبية
 الضابطة

 ستداللاال

0.003*  3.09  6.68  
4.85  

17.87  
12.87  30  

  التجريبية
  الضابطة

  المجموع الكلي

  )α  =0.05= (دال عند مستوى *               
  

حصائية إفروق ذات داللة  أنه توجد) 8(جدول اليالحظ من 
بين متوسطات درجات طالبات ) α =0.05(عند مستوى الداللة 

مجموعتي الدراسة في التحصيل الدراسي الكلي لصالح المجموعة 
 بالنسبة للتحصيل،التجريبية، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية 

 α(حصائية عند مستوى إال يوجد فرق ذو داللة "التي تنص على 
بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة ) 0.05= 

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي 
ختبار يما يتعلق بمستويات التعلم في االأما ف ."في مادة العلوم

حصائيا في إدالة  وجود فروق) 8(جدول الفيتضح من التحصيلي، 
أما  .ستدالل لصالح المجموعة التجريبيةمستويات التطبيق واال

بالنسبة لمستوى المعرفة فإنه يتضح من الجدول أنه ال توجد فروق 
وبالرغم من عدم وجود فروق . بين متوسطات درجات المجموعتين

 حصائيا إال أن متوسط درجات المجموعة التجريبية أعلى منإدالة 
ولمعرفة حجم األثر . متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة

تم فقد نتيجة استخدام أنموذج مكارثي في التحصيل الدراسي 
  :حسابه باستخدام المعادلة التالية

) t(حيث  ، t2 / (t2+ df) = حجم األثر) = η2(مربع إيتا 
نتائج ) 9(جدول الدرجة الحرية، ويوضح ) df(، بينما )ت(هي قيمة 

  .حساب حجم األثر

ومقدار حجم األثر ألنموذج مكارثي في ) η2(قيمة : )9(جدول 
  .التحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية

  المتغير

  المستقل

  المتغير

  التابع

  قيمة

)η2(  

  مقدار

  حجم األثر

  أنموذج مكارثي
التحصيل 
  الدراسي

  كبير 0.15

أن مقدار حجم األثر الذي أحدثه  )9(جدول اليتضح من 
الهواء "ستخدام أنموذج مكارثي في التحصيل الدراسي في وحدة ا

لطالبات المجموعة التجريبية كان كبيرا في التطبيق البعدي، " والماء
وذلك يعني أن  ،)2006(وفقا لوصف كوهين المذكور في أبو عالم 

من التباين الكلي ) طريقة التدريس(ما يفسره المتغير المستقل 
الباحثان  ويعزو%). 15(يساوي ) العلوم تحصيل(للمتغير التابع 

حصائيا عند مستوى الداللة بين المتوسطات إوجود فروق دالة 
الحسابية لدرجات طالبات المجموعة التجريبية والمتوسطات 
الحسابية لطالبات المجموعة الضابطة في التحصيل ككل، وفي 

لصالح " الهواء والماء"ستدالل في وحدة يي التطبيق واالمستو
لمجموعة التجريبية إلى فاعلية أنموذج مكارثي في رفع التحصيل ا

" اءء والمالهوا" الدراسي، وأن تدريس موضوعات وحدة 
وكذلك . ستخدام أنموذج مكارثي أدى إلى التعلم ذي المعنىاب

لمراعاة األنموذج ألنماط التعلم المختلفة للطالبات في الصف 
بين األنماط ) ن واأليسراأليم(الواحد، وكذلك السيطرة الدماغية 

حيث يفترض هذا األنموذج أن معظم  ،المختلفة لتعلم الطالبات
ومن األسباب األخرى . الطالبات قد تعلمن بالطريقة المفضلة لديهن

التي يمكن أن يعزى إليها تفوق المجموعة التجريبية هو التنوع في 
طرائق التدريس كالعصف الذهني، وسماع القصص، وإجراء 

مما  ؛نتباه الطالبات في أثناء الحصةاعمل على شد  الذي بالتجار
ا أن تقديم األنشطة كم .أدى إلى فهم الدروس بشكل أفضل

يجابية في إوإشراك الطالبات بصورة  ،ستخدام المفاهيموالتدريبات ال
أدى إلى تعزيز المفهوم واستخدامه في مواقف  ،تلك األنشطة

يكون لها تأثير في الدماغ  ن أنتعليمية جديدة الحقة، ومن الممك
وبالتالي تحسن من  ،وتمثيلها بطرائق مختلفة ،ستيعاب المعلوماتال

كل وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  .قدرات الطالبات وتحصيلهن
إلى  اللتين توصلتا )Jackson, 2001و؛ 2013عياش وزهران، (من 

في مادة  فاعلية أنموذج مكارثي في رفع التحصيل الدراسية للطلبة
 ؛Mert, 2012؛ Overz, 2012(العلوم، ومع دراسة كل من 

Dikkartin & Uyangor, 2009 ؛ 2010؛ عبجل، 2011أحمد، ؛
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واللغة  جتماعيةفي الرياضيات والدراسات اال) 2010فلمبان، 
  .اإلنجليزية

أما بالنسبة لمستوى المعرفة، فيفسر الباحثان عدم وجود 
بين ) α =0.05(الداللة  حصائيا عند مستوىإفروق دالة 

المتوسطات الحسابية لدرجات طالبات المجموعة التجريبية، 
والمتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة الضابطة؛ إلى أن الطريقة 
المتبعة في المدارس تهتم بتقديم كم كبير من المعارف والمعلومات 
دون توضيح الترابط فيما بينها، أو كيفية توظيفها في مواقف 

وهو ما  ،هتمام على حفظ الطلبة للمعارف وتذكرهاوتركيز اال ،ىأخر
أدى إلى عدم وجود فرق بين المجموعتين في مستوى المعرفة، 
وبالتالي من الممكن أن نستنتج أن أنموذج مكارثي يساعد على 

  .ستداللت العليا من التعلم كالتطبيق واالاكتساب المستويا

  توصيات الدراسة ومقترحاتها

النتائج التي توصلت إليها الدراسة عن أثر استخدام في ضوء 
وتحصيل العلوم لدى  ،أنموذج مكارثي في تنمية التفكير التأملي

  :ن يوصيان باآلتييفإن الباحث ،طالبات الصف السادس األساسي

قبل الخدمة وأثناءها  - إعداد وتنفيذ ورش تدريبية للمعلمين   -أ 
 .في الحصة لتعريفهم بأنموذج مكارثي وآلية تطبيقه -

وتنوع أنماط تعلم الطلبة في الصف الواحد،  باختالفهتمام اال  -ب 
وعدم التركيز  ،واستخدام أنشطة تعتمد على جانبي الدماغ

 .على جانب واحد وإهمال اآلخر

إعادة النظر في بناء مناهج العلوم بحيث تدمج مهارات التفكير   -ج 
 .التأملي كجزء من المنهج الدراسي

ر استخدام أنموذج مكارثي في متغيرات إجراء دراسة حول أث  - د 
نوعية األسئلة التي يطرحها الطلبة، أو الكشف : مثل ،أخرى

 .عن التصورات البديلة لدى الطلبة، أو تنمية التفكير اإلبداعي
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