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 الدراسة مستخلص
ات الصف أثر األسئلة السابرة في تنمية التفكير التأملي والتحصيل الدراسي في مقرر العلوم لدى طالب :عنوان الدراسة

 .األول المتوسط في مدينة مكة المكرمة
 :هدفت الدراسة الحالية إلى

ت الصف األول طالبااألسئلة السابرة في تنمية التفكير التأملي في مقرر العلوم لدى المناقشة المعززة بمعرفة أثر  -1
 .المتوسط

ت الصف األول طالبامقرر العلوم لدى  التحصيل الدراسي في األسئلة السابرة فيالمناقشة المعززة بمعرفة أثر  -2
 .المتوسط

 :مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي ديحدت تم بينما
 ما أثر األسئلة السابرة في تنمية التفكير التأملي والتحصيل الدراسي في مقرر العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسط ؟

 :ثة من صياغة الفروض الصفرية التاليةتمكنت الباحللدراسة ولإلجابة على السؤال الرئيس 
مجموعة البعدي للتختبار االبين متوسط درجات ( α ≤ .0.0)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ووجد فرق ذيال  -1

 .(التحليل, التطبيق, فهمال, التذكر)عند المستويات المعرفية ككل و التجريبية والمجموعة الضابطة في التحصيل الدراسي 
مجموعة بعدي للتختبار الاالبين متوسط درجات ( α ≤ .0.0)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجد فرق ذو يال  -2

 .التفكير التأملي مهاراتالتجريبية والمجموعة الضابطة في 
درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في  بين (α ≤ .0.0)مستوى الداللة داللة إحصائية عند  ذات عالقة ال توجد -3

 .التطبيق البعدي التختبار التفكير التأملي والتحصيل الدراسي

من طالبات الصف األول المتوسط قصدية  عينة علىفرضيات الدراسة تم استتخدام المنهج التجريبي صحة وللتأكد من      
واآلتخر , لدراسيلقياس التحصيل اأحدهما ن يلذلك اتختبار وأعدت الباحثة , طالبة طبقت عليهن تجربة الدراسة( 05)عددهن 

هما وثباتهما قبل التطبيق القبلي لهذين االتختبارين  كد من صدقستتخدمت التجزئة النصفية للتأا  كما , لقياس التفكير التأملي
فيما تم استتخدام اتختبار  ,على المجموعتين بعد االنتهاء من تطبيق التجربةهما أعيد تطبيقفيما , الدراسة على مجموعتي

ومعامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين , معرفة داللة الفروق بين المجموعتينو لنتائج لمعالجة ا إحصائي كأسلوب (ت)
 .المتغيرين التابعين للدراسة

  :ةيلاتلا جئاتنلا وقد أسفرت الدراسة عن     
في التحصيل الدراسي ككل وعند مستويات تين بين متوسط درجات االتختبار البعدي للمجموعًا إحصائي الةق دو وجود فر  -1
 .لصالح المجموعة التجريبية (التحليل, التطبيق, الفهم, التذكر)
ًا بين متوسط درجات االتختبار البعدي للمجموعتين في مستوى مهارات التفكير التأملي لصالح إحصائي الةق دو فر جود و  -2

  .المجموعة التجريبية
 .التأملي التفكير اتختبار في دراسي ودرجاتهنال التحصيل اتختبار في التلميذات درجات دالة إحصائيًا بين عالقة وجود -3

 :بعدد من التوصيات منها ثةوفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباح
إدارات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية للمعلمات في متختلف التتخصصات حول التدريس  قيام

لك بصفة دورية ليشمل رة؛ وأساليب تنمية التفكير التأملي على أن يتم ذباستتخدام طريقة المناقشة المعززة باألسئلة الساب
 .جميع المعلمات

كما دعت الباحثة إلى إجراء دراسة شبه تجريبية مماثلة للدراسة الحالية بحيث تشمل قياس التحصيل الدراسي في    
 .مستويات بلوم المعرفية كاملة
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