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 امللخص:
في التفكير عالي الرتبة لدى طالب الصف الخامس اإلعدادي في مادة التربية  البحث الحالي إلى التعرف على "أثر أنموذج بارمان يهدف

 "في دولة العراق االسالمية

 وقد صاغ الباحث الفرضية الصفرية اآلتية:

بارمان ( بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية الذين يدرسون باستعمال انموذج 0.05"ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

 "االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة ومتوسط درجات طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون باستعمال الطريقة االعتيادية في

تجريبي ذا الضبط الجزئي ذا املجموعتين التجريبية والضابطة وكان البحث اتبع الباحث املنهج التجريبي، واختار التصميم ال هدفولتحقيق 

 اختياره 
 
الن املنهج التجريبي أقرب مناهج البحوث لحل املشكالت بالطريقة العلمية، واملدخل األكثر صالحية لحل املشكالت التعليمية وتطوير  ،قصديا

 (388:  2002بنية التعليم وأنظمته املختلف. )ملحم، 

والتي ( طالب، 414بطالب الصف الخامس االعدادي/ الفرع العلمي في مدينة تكريت املركز/ العراق والبالغ عددهم ) يتمثل مجتمع البحثو 

اختار إحدى االعداديات الصباحية التابعة ملديرية تربية صالح الدين / قسم تربية تكريت وهي و ( في عدد من البلدان العربية، 11تعادل املرحلة )

ــــ حي القادسية.إعدادية ابن املعتم   للبنين الواقعة في تكريت ــ

، وزعوا على مجموعتين لتكون إحداهم التجريبية وبلغ عدد طالبها )63وبلغ عدد طالب عينة البحث )
 
( طالب، واألخرى ضابطة 33( طالبا

، وكافأ الباحث بين مجموعات البحث في متغيرات )الذكاء، العمر الزمن30وبلغ عدد طالبها )
 
ي، التحصيل الدراس ي لألبوين، االختبار القبلي ( طالبا

وقدم الباحث  ،في االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة ، واظهرت نتائج البحث تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطةللتفكير عالي الرتبة(

 من االستنتاجات والتوصيات واملقترحات
 
 .عددا

 .التفكير عالي الرتبة، بارمانأنموذج  الكلمات املفتاحية:

 املقدمة:
شهد العالم تطورات تكنولوجية وعلمية كبيرة شملت كل جوانب الحياة مما اوجب على دول العالم محاولة مواكبة تلك التطورات 

 من تلك املجاالت التي فرض ذلك التطور على العاملين فيها مواكبة 
 
تلك التطورات، فقد سعى التربويون واالستفادة منها؛ وكان مجال التربية واحدا

ملوقف استراتيجيات ونماذج تدريسية جديدة وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للدور الكبير الذي تطمح به التربية للطالب وجعله متفاعل ايجابي في ا إليجاد

 عن سعيها لتعليمه التفكير وبناء معارفه واتجاهاته.
 
 التعليمي فضال

من النماذج التدريسية املستندة الى النظرية البنائية الذي بناه بارمان وهو صورة جديدة لدورة التعلم، إذ يتكون من  نموذج بارمانأيعد 

 ( 203: 2007أربعة مراحل منتظمة ومتدرجة يتم اتباعها في اثناء التدريس لتحقيق اهداف التعلم. )اللولو، واحسان، 
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  :مشكلة البحث
ف واضح لدى الطالب في قدراتهم على استيعاب محتوى تلك عمادة التربية االسالمية في مدراسنا يالحظ انه هناك ضان املتتبع لواقع تدريس 

ليها الدهر املادة والتفاعل معها، وعند البحث عن اسباب ذلك سنجد ان ابزر تلك االسباب هي ان املادة مازالت اسيرة للطرائق التقليدية التي أكل ع

 على أداء الطالب، إذ نجد ان جانب الحفظ واالستظهار وتغفل جانب الفهم واالستيعاب وتنمية التفكير، فانعكس ذلك سلب وشرب التي تركز على
 
ا

الب لم الطالب يحفظون دون فهم لغرض الحصول على الدرجات العالية في االختبارات فسرعان ما تختفي تلك املعلومات حال انتهاء االختبار الن الط

 هم املعرفية وشبكاتهم املفاهيمية.يربطوها ببنيت

(، عند عرضها 3: 2019(، ودراسة )العبيدي،3: 2005وهذا ما أشارت اليه عدد من الدراسات على سبيل التمثيل ال الحصر منها دراسة )الجميلي،     

ستعمالها واعتمادهم على الطريقة االعتيادية التي ال ملشكلة البحث إلى عدم إملام مدرس ي التربية اإلسالمية بالطرائق الحديثة في التدريس، وافتقارهم ال 

 عن ضعف إدراكهم ألساليب استثارة دافعية الطالب وط
 
رائقها، وقلة تساعد الطالب على تنمية قدراتهم املعرفية واملهارية وتنمية تعلمهم الذاتي، فضال

 اهتمامهم بتطبيق قواعد تدريس التربية اإلسالمية وأسسها. 

الباحث التقص ي عما يسهم في حل بعض املشكالت املتعلقة بتدريس التربية اإلسالمية كونه مهتم بهذا االمر واعتقاده بأن طرائق التدريس  لذا حاول     

الة فوقع اختياره على انموذج بارمان عس ى ان يسهم بالنهوض بتدريس هذه املادة، وبناء  على ما سبق لقاء  ومن خالل هي أحد األساليب والوسائل الفعَّ

 االتي:بحدد مشكلة البحث الحالي الباحث مع أ.م.د خالد طريد مشرف مادة التربية االسالمية في مديرية تربية صالح الدين 

 إصرار اغلب مدرس ي مادة التربية االسالمية على استعمال الطريقة االعتيادية. .1

 تيجيات او النماذج الحديثة.عزوف املدرسين او ضعف توجههم او خوفهم من استعمال الطرائق او االسترا .2

 عدم تضمين املحتوى الدراس ي للمادة مهارات للتفكير تعمل على تنمية التفكير لدى الطالب.  .3

  :أهمية البحث
واألخرين للتربية اإلسالمية أثر كبير على النشء وإعداد املواطن الصالح زيادة على تكوين املعتقدات اإليمانية عنده، وتعلمه واجباته نحو ربه 

 املحيطين به ونفسه وهي إلى جانب ذلك األساس في تكوين معايير سلوك الفرد املناسبة وغرس القيم األخالقية النبيلة واملثل العليا في ن
 
 راقيا

 
فسه وجدانا

لصناعات املختلفة واإلعداد للحياة وإرادة قوية متجهه نحو الخير تساعده على تهذيب نفسه ويشمل منهج التربية اإلسالمية مواد كسب املهارة وتعلم ا

 عن مواد ترقية الوجدان وإ
 
  براز عظمه هللا سبحانه في خلقه.العملية والعمل الجاد الذي يعين اإلنسان على عمارة األرض بمقتض ى منهج هللا، فضال

 (228: 1990)مدكور 

  دة وشريعة ونظام حياة، وتوثيق صلة املسلم بسنة رسوله إنَّ التربية اإلسالمية تعمل على بناء املسلم الصالح امللتزم باإلسالم عقي
 
فهما

. )الكبيس ي، وآخران، 
 
 وتطبيقا

 
(، فهي األساس األول واملهم لتربية اإلنسان، وتعد هدفه وغايته في هذه الحياة، إذ إنها تتعامل مع العقيدة 3: 2011وعمال

 كل جوانب شخصية االنسان من حيث توجيه سلوكه ومأل فراغ قلبه والسيطرة على الصحيحة التي ينطلق منها واليها االنسان في كل زمان ومكا
 
ن متناوال

 (7: 1988جوارحه. )عطا،

الذي يرى الباحث ان التربية االسالمية هي دستور املسلم وحصنه املنيع ومالذه االمين ورباطه بربه الكريم؛ ألنها مستمدة من القران الكريم و 

ديث النبوي الشريف الذي يأتي بعد القران الكريم لتيسر حياة البشرية وترشدهم الى الفالح في الدنيا واالخرة، وتزودهم هو دستور املسلمين والح

ية بتدريسها باملهارات واملعارف والقيم التي تمكنهم من التكيف مع حياتهم الدنيا وتكوين الشخصية السوية ذات الصفات الحميدة،  لذا حري بنا العنا

 ل الصعاب التي تقف عائق أمام تطويرها وازدهاراها.وتذليل ك

و وثيق الصلة إن تعليم التفكير وتنمية مهاراته يعد هدف اساس ي ال يحتمل التأجيل بل ينبغي أن يكون في صدارة االهداف التربوية ألي مادة دراسية، فه  

 (15:  2007م وعمليات تقويم.)حبيب، باملواد الدراسية كافة، وما يصاحبها من طرائق تدريس وانشطة ووسائل تعلي

يرى الباحث أهمية تنمية التفكير لدى املتعلمين وجعلها عادة لديهم وابعادهم عن الحفظ االصم ملحتوى املادة الدراسية وتعويدهم على و 

التي تتعارض مع قيمنا الدينية وعاداتنا  استثمار قدراتهم العقلية وتوظيفها في أثناء تعلمهم ليدركوا حقيقة األشياء وكي ال يقعوا فريسة للثقافات

                                 االجتماعية.
ولضمان  وُيعد التفكير عالي الرتبة أحد االبعاد التربوية التي بدا التربويين االهتمام به لتحقيق االهداف التربوية لعملية التعلم والتعليم،

ال الذي يسمح لألفرا د باستخدام اقص ى طاقاتهم العقلية لتحقيق النجاح والتكيف السليم في مجال التعلم والحياة العامة. )العتوم التطور املعرفي الفعَّ

 (201:  2009واخرون، 
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طلبة وقد اشار العديد من الباحثين التربويين إلى أنَّ هذا النوع من التفكير له أهمية كبيرة للنشاط العقلّي وال ينحصر هذا النشاط على ال

ر يين وتدريسيهم فحسب  بل يتعدى ذلك إلى املستويات واملراحل األولية، على الرغم من كونه تفكير ينطوّي على تنظيم ذاتّي لعملية التفكيالجامع

 على إيجاد بناء معرفّي واضح في ظلَّ تدفق املعلومات وتزاحمها. ) آدي وميخائيل، 
 
 ( 30:  2009وينطوي أيضا

ي الرتبة في كونه تفكير على مستوى أعلى من حفظ الحقائق او قول ش يء يعود إلى شخٍص بالطريقة نفسها التي وهنا تتجلى أهمية التفكير عال

 -الحفظ عن ظهر قلب-قيل فيها هذا القول، وعندما يحفظ الشخص او يعيد املعلومات من دون الحاجة للتفكير في االمر نحن نسميها الحفظ االصم 

لتسجيل  اي انه يعمل ما مبرمج على القيام به اي ال يفكر لنفسه فالتفكير عالي الرتبة ينتقل بالتفكير من السطحية في هذا ألنه يجعل االنسان كأداة ا

بعضها البعض  التفكير إلى مستويات ارفع من مجرد تكرار الحقائق والتقليد واملحاكاة االلية ؛ بل يجب التعامل مع املعارف  في أن نفهمها ونربطها مع

 (45: 2012ونعالجها ونضعها معا بطرائق جديدة، ونطبقها ونحن نسعى لحلول جديدة ملشكالت جديدة. )جاني ،ونصنفها 

وبالرغم من التطور الحاصل في مجاالت طرائق التدريس اال ان التعليم وخاصة في املرحلة االعدادية الزال بحاجة الى التطوير من طريق 

يمية حديثة تواكب التطور العلمي والتقني وتحقيق االهداف التعليمية وتسهم في رفع مستوى التحصيل استعمال طرائق واستراتيجيات ونماذج تعل

 (245: 2010)حسو،                         وتنمية مهارات التفكير الذي ُيعد من االهداف املهمة الذي تسعى التربية الحديثة لتحقيقه.                                         

ال  وبناء  على ما سبق يرى الباحث ان للطريقة دور مؤثر في تحقيق األهداف التربوية؛ ألنها املحرك األساس للتعلم، فالتمكن العلمي للمدرس

لل في يكفي كي يوصل املحتوى العلمي لطلبته فالبد له من طريقة فضلى تمكنه من إيصال معلوماته لطلبته وتحفزهم للتعلم وتقض ي على الرتابة وامل

 داخل غرفة الصف.  

( من الفلسفة البنائية القائمة على تفسير املتعلم للظواهر ومدى استيعابها في ضوء خبرته السابقة، إذ نادت ضرورة أنموذج )بارمان وأنبثق

الفردية على تفسير جملة من املفاهيم استعمال أفكار بنائية في التدريس وذلك بإعادة املتعلم إلى املفهوم األولي أو إلى نقطة البداية لقياس مقدرته 

اوز مشكالت وكيفية تنمية هذه املقدرة أو كيفية نفيها ومحاولة ربطها بمفهوم سبق أن تعرف عليه املتعلم في مراحله الدراسية السابقة ولذلك يتم تج

 (26: 2002تغير املفاهيم عبر الخبرة السابقة للمتعلم. )املومني، 

علم الجيد بالتعلم القديم، ويحث املتعلم على على ربط الت يرة في تحفيز تعلم الطلبة؛ ألنه  يساعدأهمية كب موذجويرى الباحث ان لهذا الن

 طريق تقديم األمثلة وإعطاء التطبيقات املتنوعة مما يسهم في إثراء عملية تعلم الطلبة وتثبيتها في ذاكرتهم. توسيع معلوماته عن

 
 
 على ما مّر ذكره يمكن أن نلخص أهمية البحث بما يأتي: وتأسيسا

 أهمية التربية االسالمية كونها وسيلة لبناء شخصية الفرد املتكاملة . .1

 أهمية التفكير عالي الرتبة كونه اداة املتعلم لحل مشكالته وادراك العالم من حوله. .2

 على تنمية التفكير. اهمية انموذج بارمان كونه من نماذج التعلم الحديثة التي تعمل  .3

 اهمية املرحلة االعدادية كونها مرحلة نمو نضج في كافة جوانب املتعلم. .4

 :البحث هدف
 يهدف هذا البحث إلى معرفة:    

 .في دولة العراق" في مادة التربية االسالمية بارمان في تنمية التفكير عالي الرتبة لدى طالب الصف الخامس العلمي اثر انموذج"

  :البحثفرضية 
( بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية االولى الذين يدرسون باستعمال a<0.05"ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

االختبار البعدي للتفكير عالي  انموذج بارمان ومتوسط درجات طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون باستعمال الطريقة االعتيادية في

 "الرتبة

  :حدود البحث
 يتحدد هذا البحث بـ :

 طالب الصف الخامس العلمي في املدارس الثانوية واالعدادية في محافظة صالح الدين/مركز مدينة تكريت. الحدود املكانية: .1

 . 2018-2017الفصلين الدراسيين االول والثاني للعام الدراس ي  الحدود الزمانية: .2

 .2017الكتاب املنهجي ملادة التربية االسالمية املعد من قبل وزارة التربية العراقية لسنة  :الحد املوضوعي .3

 :تحديد املصطلحات
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:
 
 أنموذج بارمان: عرفه كل من: أوال

   بارمان(Barman ) ألربعة مراحل هي:  :بأنه 
 
هي احدى نماذج التدريس الحديثة التي تؤكد على التفاعل االيجابي بين املعلم واملتعلم وتسير وفقا

 (Barman et al ,1992:22) مرحلة التحديد أو التخمين، مرحلة االستقصاء، مرحلة الحوار، مرحلة التطبيق( . )

 أنموذج تعليمي يستند الى التعلم البنائي، يتكون من أربع مراحل تؤكد املعرفة القبلية للطلبة بصفتها مرحلة تسبق  زاير وآخرون بأنه " :

 (292: 2014االستقصاء، واملراحل هي: ) التحديد أو التخمين، واالستقصاء، والحوار، والتطبيق(". )زاير وآخرون، 

 التعريف اإلجرائي لنموذج بارمان : 

( في أثناء تدريسه ملوضوعات كتاب التربية )املجموعة التجريبية ت نموذج تدريسية أعتمدها الباحث مع طالب الصف الخامس االدبيهي خطوا 

(، مرحلة Application Phase(، مرحلة التطبيق )Assessment Phaseمرحلة التحديد أو التخمين )[سالمية على وفق مراحله االربع اإل 

 تنمية تفكيرهم عالي الرتبة.ل ]( Investigative Phase(، مرحلة االستقصاء )Dialogue Phase)الحوار

: التفكير عالي الرتبة: عرفه كل من:
 
 ثانيا

  ليبمان(Lipman ):التفكير الجيد الذي يجمع في ما بين مكونيه التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي أي أنه مكافئ الندماج كال النمطين من  بأنه"

د يتكون التفكير حيث يتضمن التفكير الناقد املحاكمة املنطقية ، في حين يتضمن التفكير اإلبداعي املحاكمة العقلية اإلبداعية ، فالتفكير الجي

" .)ليبمان ، من مجموع ال
 
 عقليا

 
 ( .35: 1998قدرات الناقدة واإلبداعية والتي تساعد الفرد على أن يصحح تفكيره بنفسه ويفكر تفكيرا

 مجموعة من املهارات التي تتضمن مالحظة وتصنيف وتنظيم املعلومات والقدرة على التساؤل الناقد وحل املشكالت العتوم وآخرون بأنه :

 (227:  2009البيانات والقدرة على صياغة التنبؤات وتتضمن املهارات األربعة األخيرة من تصنيف بلوم (.)العتوم و اخرون مفتوحة النهاية وتحليل 

 التعريف اإلجرائي للتفكير عالي الرتبة : 

على اختبار كاليفورنيا ( للنموذج التعليمي )بارمان قبل وبعد تدريسهم هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها طالب الصف الخامس العلمي     

 ملهارات التفكير عالي الرتبة بمجاالته األربعة املعد ألغراض البحث الحالي.

 :النظرية البنائية

البنائيون في  إن كلمة بنائية مشتقة من البناء أو البنية وتطلق في العربية الى ما يبنى وبنية الش يء هيأته التي بني عليها؛ ومن هذا املفهوم ينطلق   

ة الجزئية يتهم للوجود، إذ يرون أن كل ما في الوجود هو عبارة عن بناء متكامل يشتمل على ابنية جزئية تربط بينها عالقات محددة وال قيمة لألبنيرؤ 

 يعطي للبناء الكلي قيمته.
 
 محددا

 
 2015)عطية،  منفصلة عن بعضها وإنما قيمتها في العالقة التي تربط بعضها بالبعض اآلخر وتجمعها لتؤلف نظاما

:246) 

علم النفس وتشير ادبيات البحث إلى أن التعليم البنائي قد اعتمد على نطاق واسع في العلوم والرياضيات في بداية ثمانينيات القرن العشرين وكان ل

ال يهمل املهارات االساسية التي تعتمد  املعرفي إسهامات وقواعد أساسية  للتعلم  البنائي  الذي يؤكد التفكير والفهم واالستدالل وتطبيق املعرفة فهو

وموائمة على الفكرة التي ترى الطالب  يبني معرفته  بنفسه، فهو ينظر إلى التعلم على أنه نتيجة  لبناء عقلي، فالطالب يتعلمون من طريق تنظيم 

 ( .24،29: 2007،)زيتون . املعلومات الجديدة مع املعلومات الحالية مما يخلق لديهم حالة من اإلبداع والتميز

يرى هؤالء ويتضح للباحث مما سبق أن النظرية البناية عبارة عن مجموعة من أفكار العلماء في كيفية تنظيم املعلومات وبنائها في ذهن املتعلم، إذ    

ان الفرد لديه بنى معرفية داخل عقله وان املعلومات التي يكتسبها يتم بنائها من طريق عمليات املوائمة والتكيف، أي أن  العلماء وعلى رأسهم بياجيه

 املعلومات التي تلقاها الفرد تتعرض لعمليات عقلية داخلية من أجل تكيفها مع بنية الفرد السابقة.

 وقد استندت البنائية مبدئيا إلى أربع نظريات وهي:

 ية بياجيه في التعلم املعرفّي والنمو املعرفّي.نظر  .1

 النظرية املعرفية في معالجة الطالب )املتعلم( للمعرفة وتركيزها في العوامل الداخلية املؤثرة في التعلم. .2

 النظرية االجتماعية في التفاعل االجتماعّي في غرفة الصف أو املختبر أو امليدان. .3

 (49: 2007)زيتون،  )املتعلم(، ودورها الفاعل في اكتشاف املعرفة وبنائها.النظرية اإلنسانية في إبراز أهمية  .4

 : األسس التي تستند إليها النظرية البنائية 

 تستند النظرية البنائية إلى مجموعة من األسس على النحو االتي :    

ومعرفته السابقة إليجاد روابط قوية بين الخبرات إنَّ عملية التعلم تتضمن إعادة الطالب بناء معرفته من طريق تفاعله مع مادة التعلم  .1

 الجديدة والخبرات السابقة .

 فة .إنَّ التدريس الفعال يعتمد بشكل كبير على مدى تهيئة الفرص املالئمة التي تمكن الطالب من أداء دورُه اإليجابي في عمليات بناء املعر  .2
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املشكالت كة اإليجابية للطلبة ومن تلك الطرائق: هي املناقشة واالستجواب وحل التشديد على الطرائق واألساليب التي تزيد من فرص املشار  .3

 .والعصف الذهني

 .ر ملا له من دور في عملية التعلموالطلبة واملعلم من جانب آخ ترك بين الطلبة من جانب،للتفاعل املش .4

 ( .256-255: 2009 )عطية،  .مج التعلم الجديد بالتعلم السابقإنَّ الطالب الذي يتفاعل مع محتوى التعلم يمكنُه من إعادة بنائُه املعرفي ود .5

املتعلم ودوره اإليجابي في التعلم، وان ة تستند الى أسس في مقدمتها نشاط ويتفق الباحث الى ما ذهب اليه )عطية( الى أن النظرية البنائي  

 االفراد.التعلم عملية اجتماعية تفاعلية تجري من طريقها بناء املعارف لدى 

 :املبادئ التي نادت بها النظرية البنائية في التعلم 

 نادت النظرية البنائية بمجموعة من املبادئ منها:  

 املتعلم ال يتلقى وال يستقبل املعرفة بشكل سلبي، وانما يتم بنائها من خالل نشاطه ومشاركته الفاعلة في عمليتي التعليم والتعلم. .1

 ان كانت تلعب معلوماته وخبراته  .2
 
 في بناء التعلم الالحق حيث تؤثر هذه الخبرة في تعلمه للمعرفة الجديدة وقد تؤثر سلبا

 
 اساسيا

 
السابقة دورا

 غير صحيحة.

، حيث يتشكل املعنى داخل بنيته املعرفية بناء  على رؤية خاصة به، فاألفكار ليست ذات  .3
 
معنى يبني املتعلم معنى ما تعلمه بنفسه بناء ذاتيا

 ت لدى االفراد.ثاب

 املعرفة ليست موجودة بشكل مستقل عن املتعلم فهي من ابتكاره وتكمن في عقله ثم انها تصبح اساس نظرته الى العالم من حوله. .4

-378: 2007)زيتون،  يحدث التعلم على نحو افضل عند مواجهة املتعلم بمشكلة او موقف حقيقي له عالقة بواقعه الحياتي وتمثل معنى له. .5

379)  

اء معارفه بنفسه يتضح مما سبق أن من أبرز مفاهيم النظرية البنائية هي التركيز على املتعلم اإلبداعي واملتفاعل  واالجتماعي، مما يمكن املتعلم من بن  

 بحيث تكون ذات معنى لديه.

 من النماذج التدريسية ومن هذه النماذج ما تناوله البحث الحالي وهو انموذج بارمان التدريس ي. 
 
 وقدمت النظرية البنائية عددا

  (Barman) أنموذج بارمان

املعرفي  العالقة بالنمو العقلي للمتعلم خاصة من املنظور  تمن التطورات التي تميزت بطابع الحداثة التي حدثت في الدراسات والبحث ذا

 الى ما قام به علماء النفس والتربية املعاصرين له بتصورات جديدة 1990)للعالم جان بياجيه( هو االنموذج الذي أطلقه شارلز بارمان عام )
 
( استنادا

 عن استناده 
 
الى الكم الكبير للبرامج التنموية تتعلق باملفاهيم والعمليات العقلية الواجب اكتسابها للطلبة في مختلف املراحل الدراسية واالعمار فضال

طلق عليها دورة التعلم فوق املعرفية وفيها جمع بارم
ُ
 على املنظرون الخاص لجان بياجيه، وأ

 
بقت اعتمادا

ُ
ان بين التربوية التي صممت واعدت وط

من التطورات حتى وصل الى ما يسمى بـ )دورة  استعماالت ونماذج فوق املعرفية وبين مبادئ أو اساسيات نظرية بياجيه، وقد مض ى هذا االنموذج بعدد

 ل األربع لدورة التعلم املطورة:التعلم فوق املعرفية( والشكل االتي يوضح املراح

 
 دورة التعلم املطورة: (1شكل)

                                                        (Barman & et-al.p :21 .1992)                                                        

ال يختلف عن دورة التعلم  نموذج بارمانأمحدد إلظهار املعرفة السابقة، ف ولقد اقترح بارمان أن دورة التعلم العادية ال تحتوي على أسلوب

نصر ) باستثناء أن املعلمين يجعلون تصورات املتعلمين عن املفاهيم العلمية الواضحة قبل بداية الدرس، وهذا التعديل الذي اضافه بارمان هو ع
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فوق املعرفة بعد دورة بان لتجسيد التنبؤ أو التخمين( أو استعمال أوراق التنبؤ للمتعلمين حتى تتضح أفكارهم العلمية، وقد ظهرت دورة التعلم 

 (45: 2014جميل،). مدخل املراحل األربعة عندما بارمان مع إضافة أن يطلب من املتعلم اظهار تفكيره بجدية

بصفتها  في تأكيده املعرفة القبلية للطالب( السابق Barman, 1989يتكون هذا األنموذج من أربع مراحل؛ لكنه يختلـف عـن أنموذج بارمان )

 مرحلة تسبق االستقصاء.

 :على وفق انموذج بارمان خطوات التدريس

 (: Assessment Phase)مرحلة التحديد أو التخمين  .1
يستعمل املدرس أساليب تساعد الطلبة على تحديد معرفتهم عن موضوع الدرس، وهذه املرحلة تساعدهم على التوصل إلى الفهم الصحيح 

 ملفاهيم الدرس. 

 (: Investigative Phase)مرحلة االستقصاء  .2
وفيها تقدم مشكلة مفتوحة للطلبة، تتضمن إمكانات واستراتيجيات متعددة لحلها، وهي تيهئ املجال ألنشطة الطلبة، وألسئلتهم ذات الصلة 

 بموضوع الدرس. 

 (: Dialogue Phase)مرحلة الحوار .3
 تصبح الخبرة االستقصائية في املرحلة السابقة األساس لوضع صياغة علمية للمفهوم. 

 (: Application Phase)مرحلة التطبيق  .4
مة يتنافس الطلبة لتقديم أمثلة متعددة عن املفهوم، وتطبيق املعلومات التي حصلوا عليها في املراحل السابقة، وعلى االنتقال املعرفي مله

 (.392:  2014)زاير واخرون، . تعليمية جديدة، ويحدث التقويم في مراحل الدورة التعليمية كلهاجديدة، ودورة 

 التفكير عالي الرتبة 

   :مفهومه 

رى البعض يرى بعض العلماء ان التفكير عالي الرتبة احد أشكال التفكير املتطور كالتفكير الناقد واإلبداعي والتفكير ما وراء املعرفة، في حين ي

 األخر انه مزيج من عدة اشكال من التفكير املتطور ويظهر على نحو مجموعة من األنشطة الذهنية املفصلة التي تتطلب محاكمة عقلية، وتحلي
 
ال

 متعددة، وهو يتجنب الحلول أو الصياغات البسيطة، وإنَّ مهمة املفكر هو أن ينش ئ مع
 
 ملعايير متعددة ويتضمن حلوال

 
أي  نىألوضاع معقدة وفقا

 ( .231:  2012الوصول إلى معنى على الرغم من عدم وضوح الخبرة أو املوقف.  )العتوم، 

ط التفكير يتضح مما تقدم من املفاهيم املختلفة للتفكير عالي الرتبة، بأنه احد انماط التفكير املستقل الذي يمتلك من الخصائص ما يميزه عن أنما       

 ملي وغيرها. كما ركزت غالبية مفاهيم التفكير عالي الرتبة على ثالثة افتراضات عن التفكير والتعلم هي :العادي والناقد واالبداعي والتأ

ال يمكن فصل مستويات التفكير عن مستويات التعلم فكالهما متداخالن ولكل منهما العديد من املستويات، كما أنه يمكن تقييم مهارات  .1

 داءات املتعلمين في غرفة الدراسة وملفات االنجاز.آلة االختيار من متعدد ومالحظات املعلم وتقييم التفكير عالي الرتبة من خالل تقديم أسئ

أن تعلم مهارات التفكير عالي الرتبة تتضمن العديد من عمليات التفكير التي يمكن تطبيقها في املواقف املعقدة التي تتضمن العديد من  .2

 املتغيرات.

عالي الرتبة دون وجود مادة للمحتوى، إذ يتعلم الطالب من الحياة اليومية ومن خبرات غرفة الدراسة  من الصعب تعلم مهارات التفكير .3

 (.52: 2015واملدرسة )القرني، 

 نماذج تصنيف مهارات التفكير عالي الرتبة 

 هناك العديد من النماذج التي قدمت تصنيفات ملهارات التفكير عالي الرتبة، وكما يأتي:

وســاملون: صــنف مهــارات التفكيــر علــى مهــارات تنظـيم املعلومــات وتشــمل )التمثــل، املقارنــة، التصــنيف، الترتيــب(، ومهــارات تحليــل  نمـوذج أرتــر .1

املعلومـات وتتضــمن )تحديــد كفايــة الحهــج ودقتهــا، تعــرف النمــاذج، عالقاتــه باملشــكلة(، مهــارات التركيــز وتشــمل )االحســاس باملشــكلة، تحديــد 

ف(، مهــارات جمـع املعلومــات وتشــمل )املالحظــة، التـذكر، التســاؤل(، مهــارات توليــد األفكـار وتشــمل )االســتنتاج، التنبــؤ، املشـكلة، تحديــد الهــد

م ، اعادة البناء(، مهارات التركيب وتتضمن )التلخيص، التكامل، تطوير املخرجات(، مهارة التقويم وتشمل )تحديد املعايير الهامة الصدار حك

 املراجعة(.

 :( 1994رولينا الشمالية تصنيف )كا .2
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نســـخة  1994يمثــل تصـــنيف كارولينـــا الشـــمالية ملهـــارات التفكيـــر عـــالي الرتبـــة الـــذي اعـــده قســـم التعلـــيم العـــام لواليـــة كارولينـــا الشـــمالية عـــام  

 1988معدلــة لتصــنيف الجمعيــة االمريكيــة لتطــوير املنــاهج و التعلــيم الــذي اعــده )مــارزانو و زمــالؤه،
 
 مــن )مهــارة التركيــز، ( إذ دمــج و ادراج كــال

( و اضــيف مجــال مــن تصــنيف بلــوم و هــو التطبيــق Knowledgeمهــارة جمــع املعلومــات، مهــارة التــذكر( فــي مجــال واحــد اطلــق عليــه )املعرفــة 

(Applying و هــو املجــال الــذي أهملــه مــارزانو و زمــالؤه فــي تصــنيف الجمعيــة االمريكيــة لتطــوير املنــاهج و التعلــيم ، إذ ان تصــنيف ) كارولينــا

 (68:  2012الشمالية يضم سبعة مجاالت ملهارات التفكير و استعمل في بناء اختبارات للتفكير في مدارس والية كارولينا الشمالية )جاني، 

ع االهـــداف ، واملجـــاالت هـــي )املعرفـــة ، التنظـــيم ، التطبيـــق ، التحليـــل ، التوليـــد ، التكامـــل ، التقـــويم( ، و مهاراتهـــا : )تعريـــف املشـــكالت ، وضـــ   

عالقـات املالحظة ، صياغة االسئلة ، الترميز ، االستدعاء ، املقارنة ، التصنيف ، الترتيب ، التمثيل ، تحديـد الخصـائص و املكونـات ، تحديـد ال

 و االنماط ، االستنتاج ، التنبؤ ، التوسع ، التلخيص ، اعادة البناء ، وضع املعايير و التحقق(.

  بارمان:دراسات تناولت انموذج 

 :(2015دراسة جعفر ) .1

اجريت هذه الدراسة في  ".نموذجي لورسباش وبارمان في اكتساب  املفاهيم البالغية واألداء التعبيري عند طلبة الصف الخامس االدبيأأثر " 

           العراق/جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية.

وطالبة من الصف الخامس االدبي، الذين اختارهم الباحث بطريقة عشوائية، إذ بلغ عدد طلبة املجموعة ( طالب 193بلغت عينة الدراسة )  

( 64( طالبا وطالبة ايضا، في حين بلغ عدد طلبة املجموعة الضابطة )65( طالبا وطالبة، وعدد طلبة املجموعة التجريبية الثانية )64التجريبية االولى  )

( طالبة، استمر تطبيق التجربة 97( طالبا، و )96( طالبا وطالبة، بواقع )193عدد الطلبة في مجموعات البحث الثالث ) طالبا وطالبة، وبذلك اصبح

، درس الباحث نفسه مجموعتي البحث.
 
 فصال دراسيا

، لكل مفه51أعّد الباحث اختبارين، األول كان في اكتساب املفاهيم اإلسالمية، وبلغ عدد فقراته الكلي )
 
وم ثالث فقرات، االولى تعريف ( فقرة

ر الثاني فكان في املفهوم، والثانية تمييز املفهوم، والثالثة تعميم املفهوم، ثم تأكد الباحث من صدقه وثباته وطبقه على طلبة عينة البحث، اما االختبا

 ارف عليها.األداء التعبيري من طريق تحديد موضوع يكتب فيه الطلبة، ثم تصحيحه وفق محكات التصحيح املتع

(، ومعامل ارتباط 2االختبار التائي لعينتين مستقلتين، وتحليل التباين االحادي، ومربع كاي )كااستعمل الباحث الوسائل االحصائية االتية: )    

 (.بيرسون 

 توصلت الدراسة الى ما يأتي:    

 طلبة املجموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة  تفوق طلبة املجموعة التجريبة األولى الذين درسوا على وفق انموج بارمان على

 (. 140-1:  2015االعتيادية )جعفر،

 (2015دراسة جميل ) .2

 أثر انموذج بارمان في تنمية الفهم القرائي لدى طالبات الصف الرابع االدبي في مادة املطالعة". "

 اجريت هذه الدراسة في العراق/جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم االنسانية.    

 بين 50بلغت عينة الدراسة )  
 
( طالبة من طالبات الصف الرابع االدبي في االعدادية العراقية للبنات في قضاء الخالص، وزعت عشوائيا

( طالبة في املجموعة الضابطة التي تدرس 25رس طالباتها على وفق انموذج بارمان، و)( طالبة في املجموعة التجريبية التي تد25مجموعتين، وبواقع )

 ، درست الباحثة نفسها مجموعتي البحث.
 
 طالباتها بالطريقة االعتيادية، استمر تطبيق التجربة فصال دراسيا

د، وسؤال من نوع ترتيب الكلمات، وسؤال من نوع ( فقرة من نوع االختيار من متعد35أعّدت الباحثة اختبار  في الفهم القرائي تكون من )

 امالء الفراغات، وتأكدت الباحثة من صدقه وثباته، ثم طبقته على طالبات عينة البحث.

 استعملت الباحثة الوسائل االحصائية االتية: )االختبار التائي لعينتين مستقلتين، ومربع كاي، ومعامل ارتباط بيرسون(

البات املجموعة التجريبية الالتي درسن على وفق انموذج بارمان على طالبات املجموعة الضابطة الالتي درسن على وفق توصل الدراسة الى تفوق ط

  ي(-: أ2015الطريقة االعتيادية في الفهم القرائي.)جميل، 

، موزعين ضمن مجموعتين التجريبية )63اما البحث الحالي فقد كانت عينة البحث تتكون من )
 
 والضابطة )( 33( طالبا

 
 وتتفق نتائج البحث مع 30طالبا

 
( طالبا

 نتائج الدراسات السابقة بتفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة.

 :دراسات تناولت التفكير عالي الرتبة 

 (2012دراسة الظفير) .1
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في اكتساب مفاهيم الحديث النبوي الشريف وتنمية مهارات التفكير عالي الرتبة لدى طلبة املرحلة الثانوية  " أثر نموذجي مارزانو وكلوزماير

 في مبحث الثقافة اإلسالمية في األردن". اجريت هذه الدراسة في االردن/جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

( طالب في شعبة)أ( التي تمثل في 31نوي، ووزعوا على ثالثة شعب وبواقع )( طالب من طالبات الصف االول الثا89بلغت عينة الدراسة )  

(طالب في شعبة )ب( التي تمثل املجموعة التجريبية الثانية التي تدرس على وفق 31املجموعة التجريبية األولى التي تدرس على وفق انموذج مارزانو، و)

 جموعة الضابطة التي تدرس على وفق الطريقة االعتيادية.( طالب في شعبة )ج( التي تمثل امل27نموذج كلوزماير، و)

، درس الباحث نفسه مجموعتي البحث.
 
 كامال

 
 دراسيا

 
 استمر تطبيق التجربة عاما

 تكون من )
 
 تحصيليا

 
 في التفكير عالي الرتبة تكون من 20أعّد الباحث اختبارا

 
( فقرة من نوع االختيار من متعدد ، كما اعد الباحث اختبارا

 بعد أن تأكد الباحث من صدقهما وثباتها طبقهما على طالب عينة البحث.( فقرة من نوع االختيار من متعدد، 20)

 استعمل الباحث الوسائل االحصائية االتية: )تحليل التباين الثنائي، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة ألفاكرونباخ(. 

 توصلت الدراسة الى ما يأتي:   

 ة. تفوق الطالب الذين درسوا على وفق انموذج مارزانو على الطالب الذين درسوا على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التفكير عالي الرتب

 (.104-1: 2012)الظفير ، 

 (2016دراسة كاظم ) .2

اجريت هذه   "،ر عالـي الرتبــة في مادة علم األحياء اثر استراتيجية ثنائية التحليـل والتركيب في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي والتفكيــ "

 الدراسة في العراق/ جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة.

( طالبة من طالبات اعدادية أجنادين للبنات التي اختارها الباحث بطريقة قصدية، ثم أجري اختيار شعبتين من 69بلغت عينة الدراسة )

استمر تطبيق التجربة فصال املجموعة الضابطة، ( طالبة في 35( طالبة في املجموعة التجريبية و )34الصف الرابع العلمي بصورة عشوائية، بواقع )

،  درست الباحثة نفسها مجموعتي البحث.درا
 
 سيا

 للفصول الخمسة األخيرة من كتاب علم األحياء للصف الرابع العلمي مؤلفا من ) 
 
 تحصيليا

 
(  فقرة تمثلت باألسئلة 47أعدّت الباحثة اختبارا

 ( مقالية.15( موضوعية و )15عين من األسئلة : )( فقرة تمثلت في نو 30املوضوعية، وتبنت الباحثة اختبار التفكير عالي الرتبة الذي تكون من )

 ونباخ(.استعملت الباحثة الوسائل االحصائية االتية: )االختبار التائي لعينتين مستقلتين، ومربع كاي،  معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الفا كر 

 توصلت الدراسة الى : 

 ( 0.7وجود فرق ذات داللة احصائية لصالح املجموعة التجريبية في اختبار التفكير عالي الرتبة وبحجم أثر متوسط للمتغير املستقل بلغ .)

 ي(. -: أ2016)كاظم ، 

، موزعين ضمن مجموعتين التجريبية )63ما البحث الحالي فقد كانت عينة البحث تتكون من )أ
 
 والضابطة 33( طالبا

 
 30)( طالبا

 
 وأعد الباحث اختبارا

 
( طالبا

( فقرة، وتتفق نتائج البحث مع نتائج الدراسات السابقة بتفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في اختبار 40للتفكير عالي الرتبة تكون من )

 التفكير عالي الرتبة.

 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة

 فاعليتها في متغيرات انموذج بارمان والتفكير عالي الرتبة التي طبقت عليها.اثبتت جميع الدراسات السابقة  .1

 افاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف على الخطوات العلمية في بناء الخطط التدريسية على وفق انموذج بارمان. .2

 لي الرتبة. افاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف على كيفية اعداد اختبار التفكير عا .3

 منهجية البحث:
 ملنهجية البحث والتصميم التجريبي ومجتمع البحث وعينته وتكافؤ مجموعات الدراسة وضبط املتغيرات 

 
يتضمن هذا الفصل عرضا

 عن الوسائل اإلحصائية املستخدمة في عملية تحليل النتائج للوصول إلى هدف 
 
 البحث.الدخيلة وإعداد الخطط التدريسية وأداة البحث فضال

ويعد البحث العلمي أداة ووسيلة موضوعية للكشف عن الحقيقة العلمية وهو طريق مقبول لتثبيت وترسيخ الحقيقة في املجاالت اإلنسانية 

 (13:  2008وعرضها ونقدها بموضوعية. )شحاتة، 

 :إجراءات البحث
 التصميم التجريبي: .1
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وتصميم املجموعات التجريبية واملجموعة الضابطة عشوائية االختيار، ذو  وقد استعمل الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي،

 (. 1االختبار القبلي والبعدي، وحسب املتغيرات التي وردت في العنوان وكما موضح في الجدول )

 التصميم التجريبي للبحث: (1جدول )
 البعدي املتغير التابع املتغير املستقل القبلي املجموعة

 اختبار التفكير عالي الرتبة التفكير عالي الرتبة انموذج بارمان اختبار التفكير عالي الرتبة التجريبية

 الطريقة االعتيادية الضابطة

 مجتمع البحث وعينته: .2
 مجتمع البحث:  . أ

في مادة لدى طالب الصف الخامس اإلعدادي في تنمية التفكير عالي الرتبة  لى " أثر أنموذج بارمانوبما أن البحث الحالي يهدف إلى التعرف ع

" لذا فإن مجتمع البحث يشمل طالب الصف الخامس اإلعدادي في املدارس اإلعدادية الواقعة في مدينة تكريت / املركز والبالغ عددها التربية االسالمية

ملديرية تربية صالح الدين، مع أعداد الطالب للصف خمس إعداديات حسب إحصائية السجل اإلحصائي املدرس ي االعدادي لقسم تربية تكريت التابع 

 .2018 – 2017الخامس االعدادي للفرع العلمي بقسميه )اإلحيائي والتطبيقي(،  للعام الدراس ي 

 عينة البحث: . ب

 لى:إويمكن تقسيم عينة البحث 

 :عينة املدارس 

بين مدارس البنين الثانوية التابعة للمديرية العامة لتربية صالح اختار الباحث )إعدادية ابن املعتم للبنين( بصورة قصدية عينة للبحث من 

 لتطبيق التجربة وذلك.الدين؛ ل
 
 تكون مجاال

 :عينة الطالب 

 وذلك لوجود 
 
تمكن الباحث من  شعبتينواختار الباحث الصف الخامس العلمي )اإلحيائي( دون الخامس األدبي وكان اختياره مقصودا

 موزعين عل65) الفرع االحيائي الب الصف الخامس العلميإجراء تجربته، وبلغ عدد ط
 
 ب( –ى شعبتين )أ ( طالبا

 
، واختار الباحث عشوائيا

( ب( طالب، والشعبة )33شعبة )أ( من الفرع اإلحيائي لتكون املجموعة التجريبية االولى والتي تدرس باستعمال أنموذج بارمان وعدد طالبها )

 .( طالب30تدرس بالطريقة االعتيادية وعدد طالبها ) لتكون املجموعة الضابطة والتي

 إجراءات الضبط: .3

ثر لغرض تحقيق التجانس بين أفراد عينة البحث قام الباحث قبل الشروع بالتجربة بإجراء تكافؤ إحصائي لبعض املتغيرات التي يرى إنها قد تؤ 

 في نتائج البحث بين مجموعتي البحث وهذه املتغيرات هي:

 متغير الذكاء( حيث كافئ الباحث بين مجموعتي البحث باستعمال اعتمد الباحث اختبار اوتس :Otis املصمم لقياس القابلية العقلية )

 (275:  2002العامة. )مراد و سليمان، 

 باألشهر.العم 
 
 ر الزمني للطالب محسوبا

 اإلسالمية.دادي( في مادة التربية درجات االختبار النهائي للعام السابق )الرابع اإلع 

 .التحصيل الدراس ي لآلباء 

 الدراس ي لألمهات. التحصيل 

 تبار القبلي للتفكير عالي الرتبة.درجات االخ 

 .داللة احصائية في مجال التكافؤ وقد اظهرت النتائج عدم وجود فرق ذو

  :البحث إعداد أداة

  اختبار التفكير عالي الرتبة 

عدت لقياس التفكير عالي الرتبة ومنها: اطلع الباحث على عدد من االختبارات العربية
ُ
 واملحلية أ

 للمرحلة اإلعدادية، لذا أعد الباحث اختبار 
 
 للتفكير عالي الرتبة يخص مادة التربية اإلسالمية ويكون مناسبا

 
 للتفكير ولم يجد الباحث اختبارا

 
ا

واعتمد الباحث في إعداد اختبار التفكير عالي الرتبة ف التفكير عالي الرتبة، عالي الرتبة باالعتماد على األساليب واملهارات التي اعتمدها من خالل تعاري
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(، وهو نسخة معدلة لتصنيف الجمعية االمريكية 1994الذي أعده قسم التعليم العام لوالية كارولينا الشمالية عام)على تصنيف نورث كارولينا 

 (  1988لتطوير املناهج والتعليم. )مارزانو واخرون ،

التقويم( وتسع مهارات فرعية هي:  -التكامل  -التوليد  -الباحث اختبارا لقياس التفكير عالي الرتبة يتضمن أربعة مجاالت رئيسة هي: )التحليل وأعد 

 وهي: لتحقق(ا -وضع املعايير  -اعادة بناء  -التلخيص  -التوسع  -التنبؤ  -االستنتاج  -االنماط  -تحديد العالقات  -املكونات  –)تحديد الخصائص 

وهي عملية فحص االجراءات املتضمنة للمعلومات والعالقات فيما بينها، وتحديد املكونات والسمات واالدعاءات واالفتراضات  مهارة التحليل: .1

 تحديد العالقات واألنماط(. –وتمييزها، وتتكون من مهارتين فرعيتين هما )تحديد الخصائص واملكونات 

وهي عملية االستعانة باملعرفة السابقة في توليد معلومات جديدة بطريقة بنائية، وربط االفكار الجديدة مع االفكار السابقة،  مهارة التوليد: .2

 التوسع(. –التنبؤ  –وتتكون من ثالث مهارات فرعية هي )االستنتاج 

البعض، بحيث تؤدي الى فهم اعمق لتلك العالقات،  وهي عملية ترتيب االجزاء املتضمنة عالقات مشتركة مع بعضها مهارة الدمج والتكامل: .3

 إعادة البناء(. –وتتكون من مهارتين فرعيتين هما )التلخيص 

التحقق  –وهي عملية تقدير صحة النتائج واالفكار التي تم التوصل اليها، وتتكون من مهارتين فرعيتين هما )وضع املعايير  مهارة التقويم: .4

 والثبات(.

( 4( فقرات، أما املهارة الثالثة فتضمنت )4( فقرات، وتضمنت املهارة الثانية )8( فقرة، حيث تضمنت املهارة األولى )40)تكون االختبار من 

( فقرات، واملهارة الثامنة 4( فقرات، واملهارة السابعة )6( فقرات، واملهارة السادسة )4( فقرات، واملهارة الخامسة )4فقرات، وتضمنت املهارة الرابعة )

 .( فقرات4هارة التاسعة )( فقرة، وامل2)

 صدق االختبار:

اعتمد الباحث في دراسته على الصدق الظاهري في إيجاد صدق أداة البحث، وهو املظهر العام لالختبار من حيث نوع املفردات وكيفية 

للغرض الذي وضع من أجله، بمعنى إلى أي درجة يبدو صياغتها ومدى خواصها ويتناول تعليمات االختبار ودقتها ودرجة وخواص ومدى مناسبة االختبار 

 لقياس ما ُصمم من أجله. )العزاوي، 
 
 مناسبة

 
(، وعرض الباحث فقرات االختبار والتعليمات واإلجراءات على مجموعة من 94:  2007املقياس ظاهريا

، ملعرفة آرائهم ومالحظاتهم بصدد صالحية فقراته ومالءمتها الخبراء واملتخصصين بطرائق التدريس وطرائق تدريس التربية اإلسالمية وعلوم القرآن

. وتم األخذ بهذه املالحظات والتعديالت التي أبداها الخبراء ولم يتم ضعت من أجله ومدى وضوح التعليماتملستوى عينة الدراسة ودقة قياسها ملا و 

 حذف أو تغير أي فقرة من قبل الخبراء لذا بقي عدد الفقرات دون تغيير.

 ثبات االختبار:

( الستخراج Alfa – Cronbachكرونباخ   –طريقة تحليل التباين باستخدام معادلة )الفا الباحث وللتحقق من ثبات االختبار استعمل 

بلغت قيمة (، و 74:  1988ثبات االختبار ألنها تعتمد على اتساق فقرات االختبار مع بعضها وكذلك اتساق كل فقرة من فقرات االختبار ككل. )محمد، 

 (.0,86معامل الثبات )

 عن )الشامي، Anastasia & Urbina ,1997ويشير )
 
( إن اقتراب معامل الثبات من الواحد الصحيح يزيد من االتساق الداخلي للمقياس. نقال

2012  :116) 

 صياغة تعليمات االختبار:

حدد الباحث عدد من التعليمات الخاصة باالختبار تضمنت قراءة االختبار بدقة والتأني باإلجابة وعدم ترك اي فقرة بدون  تعليمات اإلجابة: - أ

 اجابة مع تحديد الوقت املخصص لإلجابة.

واحدة لكل  أعدَّ الباحث ورقة تتضمن مفتاح التصحيح إلجابات الطالب لكل فقرة من فقرات االختبار، وأعطى درجة تعليمات التصحيح: - ب

( وأقل درجة هي )الصفر( واعتبر الباحث إن اإلجابة غير صحيحة أو املتروكة 81فقرة أي تكون أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي )

 تعتبر الدرجة )صفر(.

 العينة االستطالعية:

إلجراء اختبار العينة االستطالعية عليهم ( طالب من طالب الصف الخامس اإلعدادي في إعداديات مدينة تكريت 100اختار الباحث )

لغرض التعرف على وضوح التعليمات ومستوى صعوبة الفقرات والوقت الالزم إلجراء االختبار، وأجرى الباحث االختبار يوم األحد املوافق 

 ( دقيقة.50وسجل الباحث الوقت املستغرق من الطالب واستخرج متوسط وقت اإلجابة وبلغت ) 7/10/2012
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 إجراءات تطبيق التجربة:

البحث؛  بلي للتفكير عالي الرتبة ملجموعتي، بإجراء االختبار الق14/10/2017باشر الباحث بإجراءات تطبيق التجربة يوم األحد املوافق 

، حيث امتدت التجربة على مدى 15/5/2018وانتهى الباحث من إجراءات التجربة بإجراء االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة يوم الثالثاء املوافق 

 والتي تمثل العام الدراس ي.  23)
 
 ( أسبوعا

 لكل مجموعة وحسب ت وتولى الباحث تدريس املجموعتين
 
 وزيع مديرية تربية صالح الدين للحصص الدراسية.وبواقع حصة واحدة أسبوعيا

 

 الوسائل االحصائية:

 : إليجاد ثبات االختبارات استعمل الباحث: معامل ألفا كرونباخ أ.

 ن          مجموع تباينات األسئلة                            

ــــــ   )معامل                ــــــ ـــــ ــــــ ـــ (ـــــــ 1ر= ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ  ــ

ـــــ                             تباين الدرجات الكلية           1ن ـ

 ( 366،  2002حيث إن:     ن = عدد فقرات االختبار       )مراد وسليمان ،      

 : إليجاد التكافؤ في التحصيل الدراس ي لألبوين.2ب. مربع كا

 2) التكرارات املشاهدة ــــــ التكرارات املتوقعة (                   

ـــــ=  2كا                   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ   ـ

 التكرارات املتوقعة                                    

 (              366،  2002)مراد وسليمان ،                                       

 ( لعينتين مستقلتين :t-testاالختبار التائي )ج. 

  

   

 

 
 حيث أن :

 = الوسط الحسابي للعينة الثانية  2س             = الوسط الحسابي للعينة األولى  1س

 = عدد أفراد العينة الثانية  2ن                    = عدد أفراد العينة األولى  1ن

 (              366،  2002)مراد وسليمان ،     = التباين للعينة الثانية 2ع                      = التباين للعينة األولى  2ع

 عرض النتائج ومناقشتها  
( بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية االولى الذين يدرسون باستعمال انموذج 0.05"ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

 "عالي الرتبة االختبار البعدي للتفكير بارمان ومتوسط درجات طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون باستعمال الطريقة االعتيادية في

ــــ الضابطة(  1وللتثبت من هذه الفرضية الصفرية وتعرف داللة الفرق بين درجات االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة للمجموعة )التجريبية

حسابي للمجموعة ( بينما كان املتوسط ال64,5، حيث بلغ املتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )العينتين املستقلتيناستعمل الباحث اختبار 

( وهي اعلى من القيمة الجدولية 7,27حيث بلغت القيمة املحسوبة ) وعة التجريبية على املجموعة الضابطةتفوق املجموأظهرت النتائج  ( 45الضابطة )

، والجدول للتفكير عالي الرتبةوبذلك ترفض الفرضية الصفرية لتفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في االختبار البعدي ( 2.04البالغة )

 ( يوضح النتائج.2)
 االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة نتائج  :(2جدول )

املتوسط  العدد املجموعة

 الحسابي

الداللة اإلحصائية  القيمة التائية االنحراف املعياري 

 الجدولية املحسوبة 0.05عند مستوى 

 دالة إحصائيا 2,04 7,27 9,55 64,5 33 التجريبية

 4,86 45 30 الضابطة

 ت = 

2س – 1س  

(2/ن1+  1/ن1) 2(ع1 – 2+ )ن 2(ع1 – 1ن)  

2 - 2+ ن 1ن  
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 االستنتاجات:
 من االستنتاجات وهي:      

 
 في ضوء النتائج التي ظهرت في الدراسة الحالية قدم الباحث عددا

 في العملية التعليمية. انموذج بارمان اكد البحث على فاعلية .1

 الى زيادة فاعلية الطالب ورفع مستواهم العلمي.ان تضمين مهارات التفكير عالي الرتبة ضمن املوقف التعليمي يؤدي  .2

 أسهم أنموذج بارمان في تنمية القدرات العقلية لدى الطالب من خالل خطواته التي حققت نتائج افضل في اختبار التفكير عالي الرتبة. .3

 التوصيات:
 االخذ بها من ذوي الشأن:

 
 من التوصيات آمال

 
 في ضوء نتائج البحث وضع الباحث عددا

دى التأكيد على مدرس ي مادة التربية االسالمية على استعمال استراتيجيات ونماذج تدريسية حديثة ملا لها من دور كبير في زيادة الدافعية ل .1

 الطالب ورفع مستويات التفكير.

ة ومهاراته وكيفية االستفادة منه إقامة عدد من الدورات والندوات التي تستهدف مدرس ي  مادة التربية االسالمية للتعريف بالتفكير عالي الرتب .2

 في املوقف التعليمي. 

 حث املدرسين على ضرورة استعمال املستويات الثالث العليا من مستويات االهداف وعدم التركيز على الحفظ واالستظهار فقط. .3

 املقترحات:
 من االقتراحات الستكمال دراسته الحالية وهي: 

 
 اقترح الباحث عددا

 ة للدراسة الحالية وعلى مراحل دراسية مختلفة ومواد دراسية اخرى.إجراء دراسة مماثل .1

 إجراء دراسة مشابهة للنماذج التدريسية مع متغيرات اخرى كالتحصيل او انواع اخرى من التفكير. .2

 استعمال نماذج دراسية اخرى من ضمن نماذج النظرية البنائية مع متغير التفكير عالي الرتبة. .3

 :املراجع
: املراجع 

 
 :العربيةأوال

 .ترجمة زينات دعنا. عمان، دار الفكر ،ورفع املعايير التربوية التدخل املعرفّي والتحصيل األكاديمّي (2009، )آدي، فيليب وميخائيل شاير .1

فاعلية برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في تنمية مهارات التفكير عالي الرتبة عند طلبة املرحلة االعدادية.  (2012،)جاني، نوال جوحي .2

 .كلية التربية، الجامعة املستنصرية، بغداد)أطروحة دكتوراه غير منشورة(، 

رسالة )، الرابع االدبي في مادة املطالعةأثر انموذج بارمان في تنمية الفهم القرائي لدى طالبات الصف  (2015،)جميل، رشا حكمت .3

 .جامعة ديالى، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةماجستير غير منشورة(، 

  .دار الفكر العربي، القاهرة، 2ط ،تعليم التفكير في عصر املعلومات (2007، )حبيب، مجدي عبد الكريم .4

 .دار الكتب والوثائق، بعداد العراق ،وطرائق ونماذج واساليب وبرامجالشاملة استراتيجيات  املوسوعة (2014)،واخرون علي سعد زاير، .5

 .دار الشروق، عمان، االردن ،النظريات البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم (2007،)زيتون، عايش محمود .6

م األحياء وكفاية التمثيل املعرفي فاعلية التدريس بمهارات التفكير عالي الرتبة في تحصيل مادة عل( 2012، )الشامي، عالء احمد عبد الواحد .7

 .)أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة بغداد، كلية التربية / ابن الهيثم، وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع العلمي

 .مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة ،1ط،املرجع في مناهج البحوث التربوية والنفسية (2008، )شحاتة، حسن .8

 .دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،2ط،تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية(2009، )العتوم، عدنان يوسف وآخرون  .9

 .دار املسيرة، عمان، االردن ،تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية (2012،)العتوم، عدنان يوسف .10

  .مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر ،ريس التربية االسالميةطرق تد (1988)، عطا، ابراهيم محمد .11

 .دار املنهجية، عمان ،البنائية وتطبيقاتها استراتيجيات تدريس حديثة (2015،)عطية، محسن علي .12

 .دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الجودة الشاملة والجديد في التدريس (2009،)عطية، محسن علي .13

ثر استخدام استراتيجية التعلم املستند الى الدماغ في تدريس العلوم علي تنمية التفكير عالي الرتبة وبعض أ (2015،)بن خفيرالقرني، مسفر  .14

، كلية التربية )اطروحة دكتوراه غير منشورة( ،عادات العقل لدى طالب الصف الثاني املتوسط ذوي انماط السيطرة الدماغية املختلفة

 .قرى، اململكة العربية السعوديةاالساسية، جامعة ام ال
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فاعلية برنامج مقترح على وفق نظرية الذكاءات املتعددة في تنمية مهارات القراءة الناقدة والكتابة اإلبداعية  (2012، )كاظم، رباب عبد الواحد .15

 .)أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة بغداد، كلية التربية / ابن رشد ،لدى طالبات الصف الرابع األدبي

املديرية العامة للمناهج، وزارة ، التربية اإلسالمية للصف الثاني املتوسط (2011،)الكبيس ي، حمد عبيد وعبد الستار حامد وعبد الجبار اآللوس ي .16

 .التربية، العراق

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين ،العلوم تدريس( 2007،)اللولو، فتحية، واحسان االغا .17

 .منشورات وزارة الثقافة، مكتبة األسد، دمشق ،ترجمة/ أبراهيم يحيى الشهابي، املدرسة وتربية الفكر (1998،)ليبمان، ماثيو .18

 دار الفكر العربي، القاهرة.  ، اإلعالم والتربية ،محمد، محمد سيد  .19

  .دار النهضة العربية، بيروت  ،التربية اإلسالمية في التصور اإلسالميمنهج  (1999،)مدكور، علي أحمد .20

دار الكتب  ،االختبارات واملقاييس في العلوم النفسية والتربوية خطوات إعدادها وخصائصها (1988،)مراد، مراد احمد وعلي سليمان، أمين .21

 .الحديث، القاهرة

 .. دار املسيرة للطباعة، عمان، االردن1ة وعلم النفس. طالقياس والتقويم في التربي (2002)ملحم، سامي محمد، .22

، الجامعة )مجلة دراسات(فاعلية املعلمين في تصنيف أنموذج بنائي في تدريس العلوم الصف الثالث األساس في األردن، ( 2002،)املومنّي، إبراهيم .23

 .(1(، العدد )29، املجلد )األردنية

: املراجع األجنبية:
 
 ثانيا

[1] Barman. R. C, cohen, Bridging the Gap between the old and the new, (2004). 
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Abstract:  The current research aims to identify the "impact of the Barman model in high-level 

thinking among fifth grade students in Islamic education in the State of Iraq" 
The researcher formulated the following zero hypothesis: 

"There is no statistically significant difference at (0.05) between the mean scores of the experimental group 

using the Barman model and the mean scores of the control group students who are studying using the 

standard method of post-high-level thinking" 
 In order to achieve the research objective, the researcher followed the experimental method. He 

chose the experimental design with partial control of the experimental and control groups. His choice was 

intentional, because the experimental approach is the closest method of research to solve the problems in the 
scientific way, and the most suitable approach to solving the educational problems and developing the 

education structure and its different systems. (Melhem, 2002: 388) 

 The research society consists of the students of the fifth grade preparatory / scientific branch in the 
city of Tikrit center (Iraq), which number (414) students, which equivalent to stage (11) in a number of Arab 

countries, and chose one of the morning economics of the Department of Education Salah Eddin / Department 

of Education Tikrit, Ibn al-Mu'tam for boys located in Tikrit Al-Qadisiyah neighborhood. 

 The research society consists of the students of the fifth grade preparatory / scientific branch in the 
city of Tikrit center (Iraq), which number (414) students, which equivalent to stage (11) in a number of Arab 

countries, and chose one of the morning economics of the Department of Education Salah Eddin / Department 

of Education Tikrit, Ibn al-Mu'tam for boys located in Tikrit Al-Qadisiyah neighborhood. 
The number of students in the research sample was 63 students, distributed in two groups to be one of them 

experimental and the number of students was 33 students, the other was an officer and the number of students 

was 30 students. , The tribal test of high-level thinking), and the results showed that the experimental group 
exceeded the control group in the post-test of high-level thinking,The researcher presented a number of 

conclusions, recommendations and proposals: 
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