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 فـي التعلم المستند إلى جانبي الدماغ هدف البحث الحالي التعرف على اثر إستراتیجیة

وتكونــت عینــة  ،فـي مــادة الجغرافیــة طلبـة الصــف الرابــع األدبــيلــدى  التفكیــر التبــادليو تحصـیل 

الــتعلم  إســتراتیجیة) طالبــًا ووزعــوا بالتســاوي إلــى مجمــوعتین تجربیــه درســت ب٤٤( البحــث مــن

  وأخرى ضابطة درست بطریقة المعتادة. ،نبي الدماغالمستند إلى جا

واســتخدمت أداتــان: األولــى اختبــار تحصــیلي واألخــر للتفكیــر التبــادلي واجــري الصــدق 

علــى  ةوالثبــات ومعامــل الصــعوبة والتمیــز. وكانــت مــن نتــائج البحــث تفــوق المجموعــة التجریبیــ

  الضابطة وكان حجم األثر كبیر.

 
ABSTRACT 

The goal of current research to identify the impact of learning 

strategy based on both sides of the brain in the achievement and Thinking 

interdependently with the fourth grade students of literary in geography classes, 

and the sample consisted of 44 students Divided in to twoexperimental studied 

strategy based learning both sides of the brain, and another officer examined the 

usual manner. 

The tools were used: the first achievement test and the other to think and 

makeinteractive validity and reliability coefficient of difficulty and excellence. The 

results ofthe superiority of the experimental group and the control group had a 

large effect size 
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 ونظم ومفاهیم مبادئ وتقوم على بالحداثة صفرغم أن مضمون جغرافیة الرابع أدبي تت

المدرســي فــي عملیــة الــتعلم والتعلــیم ال  ةالكتــاب الجغرافیــلكــن دور  ،معینــة وتقنیــات نظریــاتو 

نظـــرا و  بـــل علـــى اســـتراتیجیات التـــدریس التـــي یتبعهـــا المدرســـون، نه فقـــط،و یتوقـــف علـــى مضـــم

تداخل هـذه المفـاهیم مـع بعضـها بسـبب تشـابه قسـم منهـا مـع و  ى الطلبةعللحداثة هذه المفاهیم 

 هــذا مــن جهــة، ،دون فهمهــا الحفــظ إلــى لبــةالط ممــا یــدفع ،نســیانها إلــىیــؤدي قــد بعضــها ممــا 

ومـــن جهـــة أخـــرى قـــد یكـــون إلســـتراتیجیات التـــدریس التـــي یتبعهـــا المدرســـین والتـــي تعتمـــد علـــى 

وتؤیــد دراســات عــدة وجهــة نظــر الباحــث إذ تشــیر دراســة  وعــدم تمركزهــا علــى الطالــب، ،التلقــین

كـــــون بعـــــض  ) ٢١٩ ص :٢٠٠٧ (الجبـــــوري، ) ودراســـــة٢ ص :٢٠٠٦ كـــــل مـــــن (النـــــداوي،

التقلیدیــــة ال تأخــــذ بنظــــر االعتبــــار تنمیــــة القــــدرات العقلیــــة للطلبــــة، لــــذا تــــدریس اســــتراتیجیات ال

الطریقــة التقلیدیــة المتبعــة فــي وأن  ،یضــعف التحصــیل الدراســي نتیجــة ضــعف القــدرات العقلیــة

تـــدریس مـــادة الجغرافیـــة وشـــیوع اســـتخدامها فـــي معظـــم مدارســـنا، ال تســـاعد الطالـــب فـــي تنمیـــة 

بـل تعینـه علـى اسـترجاع المعلومـات وتـذكرها  ،اراته العقلیة وال سیما مهارات التفكیـر العددیـةمه

مهــارات الطلبــة  فقــط وهــذا مــا یتنــاقض مــع األســس التربویــة الحدیثــة التــي تؤكــد ضــرورة تنمیــة

  .وقدراتهم العقلیة

 ص :٢٠١١ ومحمــــد، الحســــو،(ودراســــة  )،٢ ص :٢٠١٠(العاشــــقي، وكــــذلك دراســــة

 ديیـالتقل للمفهـوم رةیأسـزالـت  الجغرافیـة مـاتـدریس اسـتراتیجیات  اللتـان أشـارتا إلـى أن) ٣١٢

 فـي ةیـادیاالعت والمناقشـة ن،یالتلق سهمیتدر  في ستخدمونی نیالمدرس من ریالكث الزال إذ ق،یالض

 لیتحصـ فـي والتـذكر الحفـظ علـى ركـزونی الطلبـة مـن ریـالكث أن كمـا ة،یـمیالمواقـف التعل أحسـن

 أذهـان وحشـو النظـري الجانـب علـى تركـز فـي االختبـارات الشـهریة أو النهائیـة أي  المعلومـات

 ةیـالجغراف الظـواهر نیبـ العالقـات إدراك أو األفكـار عـرض فـي التسلسـل دون بالمعلومـات الطلبة

التـي  ،التفكیـر فـي حـل المشـكالت علـى قـدرتهم وعـدم الطلبـة لیتحصـ مسـتوى إلـى ضـعف أدى

ال و  ،والعشـرین أكثـر تعقیـًدا بشـكل ال یسـمح للمـرء بمفـرده بحلهـا منفـرداً  في القـرن الحـادي غدت

التخاذ القرارات الحاسمة؛ وال یمكن  یحظى كل فرد بإمكانیة الوصول إلى كافة البیانات الالزمة

 إلـىما دعـا الباحـث  وهذا ما یدعى بالتفكیر التبادلي، لشخص بمفرده التفكیر في بدائل متعددة

 تنمیــة إلــىؤدي وتــحدیثــة تحقــق األهــداف التربویــة المنشــودة  البحــث عــن اســتراتیجیات تــدریس
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، وأصبح رة نوعیة كبرى في مجال المعلوماتیشهد العالم الیوم انفجارًا علمیا هائال وثو 

من خالل ذلك العالم كله قریة صغیرة فیمكن نقل المعلومة في مدة زمنیة وجیزة، خـالل وسـائل 

والتقنیــات التــي أســهمت وبشــكل العدیــد مــن الوســائل التقــدم العلمــي  أفــرز لنــا و التقنیــات الحدیثــة 

، بمــا فیهــا جــاالت فــي میــادین الحیــاة المختلفــةفعــال فــي تطــویر وتحــدیث جوانــب عــدة مــن الم

ویواجــه متغیــرات  اإلنســان فــي العصــر الحــدیث یقــف أمــام تحــدیات عدیــدة، الجانــب المعرفــي،

ــأثر بهــا، ومعلومــات متضــخمة تجبــره علــى مواكبتهــا ،متســارعة ــ والت العصــر  ذا فــإن متطلبــاتل

 وفرحـان، (الكبیسـي، ومواكبـة التقـدم العلمـي ،م االفادة من مسـتجدات العلـم والمعرفـهالحالي تحت

 .)٩ ص :٢٠١٣

 مواجهـة علـى قـادرین أفـراداً  فیـه یتطلـب نعـیش الذي المتغیر العالمو هذا التقدم العلمي 

 تطـویر إلـى تحتـاج بـل فقط وحفظها المعرفة بناء إلى تحتاج ال التي التحدیات تلك التحدیات،

  -التفكیر وبذلك یجمل الباحث أهمیة بحثه باآلتي: مهارات

الــتعلم المســند  فــي حدیثـة تعلــم نظریــةاعتمـاد إســتراتیجیة حدیثــة تعتمـد علــى   -١

 للدماغ.

وخطــوات  الـتعلم المسـتند إلـى جـانبي الــدماغ إسـتراتیجیة عـن معلومـات یـوفر البحـث -٢

 . التفكیر التبادلي إكساب في استخدامها وأهمیة العلوم االجتماعیة، تعلیم في استخدامها

یمكن مناقشة البحث في الدورات التدریبیة التي تقـام فـي المـدیریات العامـة للتربیـة قسـم  -٣

 التدریب والتعرف على كیفیة تطبیقها.

ا :   

 الـتعلم المسـتند إلـى جـانبي الـدماغ  یهدف البحث الحالي التعرف على اثر إستراتیجیة

  في:

  في مادة الجغرافیة طلبة الصف الرابع األدبيتحصیل. 
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 طلبة الصف الرابع األدبي التفكیر التبادلي. 

ت ا:  

 بــین معــدل تحصــیل طلبــة ٠.٠٥( عنــد مســتوى ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة (

 وبـین الـتعلم المسـتند إلـى جـانبي الـدماغ إسـتراتیجیةالتـي تـدرس ب ةالمجموعـة التجریبیـ

لصــف لفــي مــادة الجغرافیــة المجموعــة الضــابطة التــي تــدرس بالطریقــة المعتــادة طلبــة 

 .الرابع األدبي

 بـین معـدل التفكیـر التبـادلي ٠.٠٥( عنـد مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة (

 الـتعلم المسـتند إلـى جـانبي الــدماغ إسـتراتیجیةالتـي تـدرس ب ةلطلبـة المجموعـة التجریبیـ

 .لصف الرابع األدبيالضابطة التي تدرس بالطریقة المعتادة لالمجموعة  طلبة  وبین

   ات

:أو ا effect  

 بمـدى القـدرة هـذه وتتـأثر مسـتهدفة نتـائج تحقیق على القدرة مدى :)٢٠١١ ،الجساسي( - ١

 أو إهدار دون الموارد أو للمدخالت ومتناسب مناسب مزیج اختیار واستخدام في النجاح

 ).١٦ ص :٢٠١١ ،الجساسي( إسراف

 فیـه وأثـر ،الشـيء رسـم مـن بقـي مـا علـى األثـر ویطلـق الشـيء، بقیة :)٢٠١١ (محمد، - ٢

 وبقیـة العالمـة ثـارةواأل فیه، تطبع وبالشيء األثر، فیه ، ظهرشيءال وتأثر أثرًا، فیه ترك

  ).٣ ص :٢٠١١ محمد،(الشيء

 فـي تـدریس الجغرافیـة، بالـدماغ الـتعلم إسـتراتیجیة القیمـة الفعلیـة المتبقیـة مـن اسـتخدام :إجرائیـاً 

 سواء كانت تلك القیمة ایجابیة أم سلبیة.

اإ :م   :غا م إ ا ا  

 مـن تتطلـب :والتـي المـخ علـى القائمـة الـتعلم إسـتراتیجیات إحـدى ):٢٠٠١ (زیتـون، - ١

 التقنیات من مجموعة هذه وتتضمن الذروة، إلى بالتعلیم لإلرتقاء المركز االهتمام طلبةال

 المسـترخاة، الیقظـة للـتعلم، السـتعداد(ا وخطواتهـا: الـدماغ بنظریـة المرتبطـة التدریسـیة

 ص :٢٠٠١ زیتـون،()النشـط التعامـل التـدریس، عملیـة فـي االنغمـاس المتوسـط، القلـق

١٧( 
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 التبادلین، ذي الدماغ القائم على التعلم استراتیجیات إحدى ):٢٠٠٨ (عفانة والجیش، - ٢

 الیقظ�ة االن�دماج الم�نظم، لل�تعلم، (االس�تعداد رئیس�ة: خط�وات خم�س تتض�من والت�ي

 ص :٢٠٠٨ عفانـة والجـیش،الدماغی�ة)( الس�عة توس�یع النش�طة، المعالج�ة الھادئ�ة،

١٠٦.(  

 بالـدماغ الـتعلم نظریـة علـى افتراضـات والمسـتندة  التعلیمیـة الخطـوات مـن مجموعـة هـيإجرائیا: 

 االندماج للتعلم، (االستعداد الخطوات: تتخذ مع المجموعة التجریبیة وتتبع والتي ن،التبادلی ذي

مـادة الجغرافیـة  تـدریس فـي الدماغیـة) السـعة زیـادة النشـطة، لمعالجـة الهادئـة، الیقظـة المـنظم،

  للرابع أدبي.

:   ا :  

ـــب الوصـــول  محصـــلة ):٢٠٠٤،البـــدور( - ١ بمـــا یتناســـب مـــع  إلیـــهمـــا یســـتطیع الطال

     .)٣٦ :٢٠٠٤ ،لهدف التعلیمي(البدوریتحقق ا حین إمكانیاته،

مستوى محدد من اإلنجاز أو األداء في التعلیم المدرسـي الـذي  ):٢٠١٢ ،خالد( بني  - ٢

 .(بني خالــد،الشــهریة أو النهائیــة مــن خــالل االختبــارات أویــتم قیاســه مــن قبــل المــدرس 

  )١٤٥ ص ،٢٠١٢

بـــالخبرات التعلیمیـــة  نمـــرورهبعـــد الصـــف الثـــاني المتوســـط طالبـــات حققـــه تمقـــدار مـــا إجرائیـــا: 

علیهــا فــي االختبــار التحصــیلي  نالمتعلقــة بالموضــوعات الریاضــیة مقاســًا بالدرجــة التــي یحصــل

  النهائي الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض.

را:   دا ا :  

ـــى التفكیـــر باالتســـاق مـــع اآلخـــرین،):٢٠٠٣ وكالیـــك، (كوســـتا، - ١   المقـــدرة المتزایـــدة عل

والتواصــل بشــكل كبیــر مــع اآلخــرین والحساســیة تجــاه احتیاجــاتهم، والقــدرة علــى تبریــر 

األفكار واختبار مدى صالحیة استراتیجیات الحلول عنـد اآلخـرین، واإلصـغاء والسـعي 

وراء الــرأي الجمــاعي والتخلــي عــن فكــرة مــا مــن أجــل العمــل علــى فكــرة شــخص آخــر، 

 ص :٢ ج :٢٠٠٣ وكالیـــك، (كوســـتا،إلیثاروالتعـــاطف والعطـــف والقیـــادة الجماعیـــة وا

٩٦.( 

 علـى القـدرة مـع مجموعـات، ضـمن علـى العمـل الفـرد قـدرة ):٢٠٠٩ ،وثابـت (قطـامي - ٢

 مع والعمل والتعاون والتفاعل صالحیة إستراتیجیات الحلول مدى واختبار األفكار تبریر

 )١٦٦ ص :٢٠٠٩ ،وثابت المجموعة (قطامي
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 )٢٤٢ (  

 

ضـمن  تظهر قابلیة الفرد فـي حـل المشـكالت أو معالجـة موقـفالعقل التي قدرات  أحد إجرائیا:

  مشورة جماعیة وتقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطالب في االختبار المعد لذلك.

: :اا  

بالغالف  تعرف الجغرافیا العلم الذي یدرس سطح األرض وعالقته ):٢٠٠٥ (محمود، -١

بـــین مختلـــف  وتحلیـــل العالقـــات المتبادلـــةالجـــوي مـــن حیـــث التبـــاین والتكامـــل والتشـــابه 

 ).١٤ ص :٢٠٠٥ (محمود، ظواهر سطحها من طبیعة وبشریة

:العلم الذي یهتم بدراسة اإلنسان وبیئته ممثلین في المحیط الحیوي  )٢٠٠٦ (عبابنة، -٢

 )٢١ ص :٢٠٠٦ الذي یعیش فیه (عبابنة،

ة لســـطح األرض الطبیعیـــة هـــي العلـــم الـــذي یهـــتم بدراســـة لمختلـــف المكونـــات الجغرافیـــإجرائیـــا:

  .متمثًال بمادة جغرافیة الصف الرابع األدبي ،والبشریة واالقتصادیة

 تي ودرار مأط:  

م غ ا ا:  

 فالنصف تمامًا، مختلفتین بطریقتین المعلومات لمعالجة كرة نصفي من یتكون الدماغ إن

 یتعـرف أنـه كمـا متكامـل، كـل لتكـوین األجـزاء تركیـب إعـادة فـي یتخصـص الـدماغ األیمـن مـن

 ومتواز، متوافق كلي بشكل یعمل بل خطیة بصورة ینتقل ال وهو المنفصلة، األجزاء العالقات بین

 وتعـد والمكانیـة البصـریة المعاجلـة عملیـات فـي فاعلیـة الدماغیة للكرة األیمن النصف بینما یبدي

 یشـترك فكالهمـا ،اآلخـر دون واحـد بنصـف نفكـر ال فـنحن .للغایـة محدودة اللغة مجال قدرته في

  .)١١٧ ص :٢٠٠٣ العلیا(عبید وعفانة، العقلیة في العملیات

 مـع نفسـه تنظـیم یعیـد أن یسـتطیع الـدماغ ألن الـدماغ بـه یقـوم شيء أفضل هو التعلم إن

، ذلـك حـدوث كیفیـة مـن دقیـق بشـكل متأكـدین غیر العلماء یزال الو  .جدید وسلوك تنبیه وخبرة كل

 یكون وقد العملیة یبدأ للدماغ منبه هناك :أوالً  یحدث ما بخصوص األفكار بعض أن لدیهم غیر

تحدیـد  أو فـرز یـتم ذلـك بعـد .متقاطعـة صـور لغـز كحـل جدیدة خبرة یكون قد أو داخلیاً  هذا المنبه

ذلـك  تسـترجع أن یمكـن التـي الـذاكرة تتشـكل وأخیـرًا، .مسـتویات عـدة علـى معالجتـه وتـتم المنبـه

تنشـیط  یـتم لكـي المناسـبة أماكنهـا فـي موضـوعة المعلومـات أجـزاء أن ببسـاطة یعنـي وهـذا .المنبـه

  .)١٦ ص :٢٠٠١ (جینسن، بسهولة الذاكرة

  



ا  اا .د   

  

أ  اغ  إا م إ ا ا

دا و ا ا    

  

) ٢٤٣ ( 

 

اغ إا م إ ا ا:  

 التربویـة واسـتراتیجیات التـدریس واألسـالیب النمـاذج أن تـدعي ال الـدماغ أبحـاث إن

 تعـم الطرائـق المثلـى لكیفیـة هـي وال الـدماغ مـع متناغمـة لیسـت ولكنهـا خاطئـة كانـت القدیمـة

 أجـل مـن الـدماغ بمبـادئ یتضـمن اإلقـرار  للـدماغ المسـند الـتعلم فضـال عـن ذلـك أن الـدماغ،

 فـي ظهـرت نظریـة :الـتعلم المسـتند للـدماغ نظریـةوتعـرف  ذي المعنـى عنـد الطالـب، الـتعلم

 علم افتراضات إلى منهجا للتعلیم والتعلم یستند أو أسلوبا وتمثل الماضي القرن من التسعینات

 یعـرف مـا إلـى وتسـتند طبیعـي بشـكل الـدماغ كیفیـة عمـل إلـى توضـح التـي الحدیثة األعصاب

  .)١٠٨ ص ،٢٧ ص :٢٠٠٤ (السلطي، التشریحي التركیب عن حالیاً 

  :اغا ا إ م  إا  ا ات

 الــتعلم المســتند إلــى جــانبي الــدماغ إســتراتیجیة فــي الرئیســیة الــتعلم عملیــة تتضــمن

   تیة:اآل الخطوات

  : ااد : او اة

 التعـرف خـالل الجدیـد مـن للموضـوع الطلبـة عقـول بتهیئـة مـدرسال یقـوم الخطوة هذه في

 ببنـود بـبعض واالسـتعانة الجدیـد الموضـوع السـابقة وخصـائص الخبـرات بـین االرتباطـات علـى

 والخبـــــرات المـــــراد الطلبـــــة أدمغـــــة فـــــي الموجـــــودة الخبـــــرات االرتبـــــاط بـــــینللكشـــــف  ختباریـــــةاال

  . )١٠٦ ص :٢٠٠٨ والجیش، عفانة(اكتسابها

اغلـــب المحطـــات  نـــذكر للطلبـــة: )االستشـــعار عـــن بعـــدتقنیـــات (فـــي موضـــوع فمـــثال  

بنــــزول أمطــــار أو ارتفــــاع أو انخفــــاض درجــــات  وتنبــــىءفضـــائیة تخبــــر عــــن أحــــوال الطقــــس ال

الحـــرارة، أو حصـــولنا علـــى خـــرائط أو صـــور عـــن األرض مـــن بعـــد أو عـــن الكواكـــب األخـــرى، 

أو نسمع في الحروب عن استهداف طائرات وهي ، استشعار الثروات األرضیة عن بعدوكیفیة 

ش المـدرس مـع طلبتـه كـل في مخابئها تحت األرض فكیف یتم معرفـة ذلـك مـاذا تتوقعـون؟ ینـاق

  التوقعات.

  :ا امج : ام اة

 مـا الخطـوة هـذه فـي مـدرسال یـوفر بحیـث معهـا، والتكییـف واالنـدماج التربویـة الخبـرات 

 أجـل مـن الفرصـة للمتعلمـین وهـذا یـوفر في واقـع الخبـراتالكـامل االنغمـاس علـى الطلبـة یسـاعد



مما  رما     

  

 ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٢٤٤ (  

 

إسـتراتیجیة  وفـق المـتعلم مـن یتطلـب وسـلس، وهـذا مـنظمبشـكل  المطـروح الموضـوع مـع التفاعـل

  )١٠٦ ص :٢٠٠٨ والجیش، عفانة(بالسمات اآلتیة: التحلي التبادلي ذي بالدماغ التعلم

 والعقل. الجسم بین الترابط إدراك -١

 المعنى. وبناء تركیب -٢

 وتكوینه. صفاته في المتعلم تفرد -٣

  .التعاوني التعلم ممارسة -٤

تعـــددت وســـائل جمـــع المعلومـــات، ومـــن هـــذه الوســـائل الطـــرق  المـــدرس:فمـــثًال یخبـــر 

دقـة  أكثـرمعلومـات  إلى، إال أن الحاجة و غیرها اإلحصاءاتالمیدانیة و  اإلعمالالتقلیدیة مثل 

 أصـــبحتقـــرار، فقـــد  إيمتـــین التخـــاذ  أســـاس إلـــىال بـــدیل عنـــه للوصـــول  اأمـــر وتفصـــیال بـــات 

   .المصادر التقلیدیة غیر كافیة

 معلومات البد من وجود أجهزة ومثل ما یقال الحاجـة أم االختـراع، لكي نحصل علىو 

سـطح األرض دون أن یكـون هنـاك  ىعلـى معلومـات عـن شـيء علـ فهل من الممكن الحصول

ــتم النقــاش مــع الطلبــة لیتوصــلوا أنهــا و ؟ لومــاتاتصــال مباشــر بینــه و بــین جهــاز التقــاط المع ی

  یعرض المدرس صور عن هذه التقنیات.ومن الممكن أن  ،االستشعار عن بعد تقنیات
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عــن بعــد مجمــوع العملیــات التــي تســمح بالحصــول  ریقصــد باالستشــعا :ویثبــت تعریفهــا

ســطح األرض دون أن یكــون هنــاك اتصــال مباشــر بینــه وبــین  ىعلــى معلومــات عــن شــيء علــ

 )١١١ ص :٢٠١٣ وآخرون، علي،( لوماتجهاز التقاط المع

  : اد ا : ا اة

 التحـدي مبـدأ خـالل ترسـیخ مـن طلبـةال مخاوف یزیل أن مدرسال یحاول الخطوة هذه في

 ویزیل الصفیة المشكالت تثیر تعلیمیة مواقف أن یوفر مدرسال على ینبغي إذ التعلیمیة، للمواقف

 بمـا یحـیط المـرتبط المحیطـي الـتعلم مـدرسال ویسـتخدم الفشـل، خشـیة أو االرتبـاك االضـطراب

 بـبعض القیـام علـى الطلبـةیشـجع  أن علیـه ینبغـي بـل توضـیحیة، وسـائل صـور،  مـن المـتعلم

 ومرتبطـة حقیقیـة المشـكالت المطروحـة تكـون بحیـث اآلخرین مع بالتعاون والمجازفات المخاطر

 وسـیلة بعـرض مـدرسال قـومویوٕاقبالـه  مجازفـات فـي المسـئولیة لتحمـل المـتعلم یهیـئ وأن بـالواقع،

  اآلتیة: التساؤالت إثارة ثم طالباتها أمام توضیحیة

 هل مهمة تقنیات االستشعار عن بعد الحصول على المعلومات فقط. -١

الحصول على معلومات تحلیل المعلومات

ل 
المعلومات
المستقاة

ك
عملیات 
التفسیر

و 
استخالص
المعطیات

ن 
المستثمرون

و

   

  تقنیات االستشعار عن بعد؟ ما هي العناصر األساسیة التي تقوم علیها
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القمر الصناعي
الشمس

الطریقمناطق البناء
 المعبد

التربة
 العاریة

الغاباتالماءالعشب

اإلشعاع الشمسي 
المنعكس

اإلشعاع الشمسي 
الساقط

الجو

الفكرة االساسیة لالستشعار عن بعد

  )١٧٣ ص :٢٠١٢ (لولو، ویوسف، 

  

  : ا ا : اا اة

 المعلومات والخبرات وتعمیم ترسیخ على طلبةال حث إلى الخطوة هذه في مدرسال یسعى

 ذي فـي تحـد أقـرانهم مـع المشـاركة خـالل مـن للمتعلمـین النشـط التفاعل نتیجة المكتسبة التعلیمیة

 المشكلة وأسالیب یستبصر بأن للمتعلم مدرسال یسمح الخطوة هذه وفي التعلیمیة، للمواقف معنى

 ضـروریة لحـدوث عناصـر ثالثـة وهنـاك بالمشـكلة، المرتبطـة المعلومـات یسـتنبط وأن دراسـتها،

  :وهي النشطة المعالجة

المواقـف  تلـك تكـون بحیث معقدة تعلیمیة مواقف في طلبةال یضع أن مدرسال على ینبغي -١

بتدریسـهم  فمـثالً  أجنبیـة ثقافـة فـي طـالب دمـج یـراد عندما فمثالً  وحقیقیة غنیة الخبرات أو

 وخصـائص المتوازنـة لمزایـا المعالجـة االعتبـار بعـین یأخـذوا أن ینمدرسـال فیجـب علـى

 .اللغة مهارات اكتساب الدماغیة في القدرات

 الطلبـة عقـول تثیـر التحـدیات فكـل معنـى، ذي ذاتـي  تحـد الطلبـة لـدى یكـون أن ینبغـي -٢

 .التعلم في المرغوبة الیقظة من حالة في وتجعلهم

 للـدخول مختلفـة لطـرق تحلیـل عمیـق إجـراء المشكلة خالل استبصار الطلبة على ینبغي -٣

  .)١٠٦ ص :٢٠٠٨ والجیش، (عفانة .للخبرة النشطة بالمعالجة یعرف ما وهذا لها،
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 یقـــوم المـــدرس بمناقشـــة الصـــور المعروضـــة لیتوصـــلوا أن المبـــاديء التـــي تقـــوم علیهـــا

  :)١١٥-١١٢ ص :٢٠١٣ وآخرون، علي،(تقنیات االستشعار عن بعد وهي

 یشـــكل الضـــوء المرئـــي مـــن الشـــمس شـــكًال مـــن أشـــكال  اإلشـــعاع):( مصـــدر الطاقـــة

الطاقـــة الكهرمغناطیســـیة، ویتـــألف مـــن مجموعـــة كبیـــرة مـــن الموجـــات المختلفـــة فـــي 

أطوالهـــا، لـــذا ســـیكون الطـــول المـــوجي عـــامًال مـــؤثرًا فـــي تصـــنیف الصـــورة وطبیعـــة 

  المعلومات.

 ــــال األشــــعة الكهرومغناطیســــیة إن جمیــــع اإلشــــعاعات التــــي تتحسســــها  :مســــار انتق

منظومات االستشعار عن بعد، تمـر فـي طبقـات الجـو ویختلـف مسـارها اختالفـًا كبیـرًا. 

فالصــور الفوتوغرافیــة الفضــائیة تنــتج مــن انعكــاس ضــوء الشــمس الــذي یمــر مــن خــالل 

الغــــــالف الجــــــوي مــــــرتین، فــــــي حــــــین تكشــــــف المستشــــــعرات الحراریــــــة المحمولــــــة فــــــي 

الصــادرة مــن األرض مباشــرة، ومــن ثــم فــإن مســار اإلشــعاع هــو مــن  الطاقــة الطــائرات

 .سطح الظاهرة األرضیة إلى المستشعر

 یمكـــن أن تـــتم عملیـــة  وقصـــد بـــه المـــادة المدروســـة نفســـها، إذ ال :الظـــاهرة أو الهـــدف

االستشــعار عــن بعــد مــن دون وجــود مــادة تكــون هــدفًا للدراســة مثــل الحقــول الزراعیــة 

 .الجیولوجیة والمسطحات المائیة والمنشآت العمرانیة وغیرهاوالتكوینات 

أداة یمكنهــا أن تســتقبل وتســجل األشــعة المنعكســة عــن المــادة المدروســة أو  :ز ار

المنبعثــة منهــا ضــمن مجــال طیفــي واحــد أو عــدة مجــاالت طیفیــة. وقــد تــم تصــمیم مستشــعرات 

  افذ الجویةخاصة لدراسة األرض من الفضاء تتالءم مع النو 

  : ا ا  : ا اة

بحیـث  المطـروح الموضـوع بواقـع تـرتبط إضـافیة مسـائل الخطـوة هـذه فـي مـدرسال یعطـى

أو  للمشـكالت مختلفـة حلـول دمـج خـالل مـن الدماغیـة السـعة فـي الخبـرات إكسـاب مـن یعـزز

عنـدما  أفضـل بصـورة التعلم على قادرین یكونوا الطلبة أن كما الدماغ، بنیة في المسائل اإلضافیة

أن  مـدرسال یعـي أن ینبغـي كمـا حقیقـًا، التعزیـز یكـون وبالتالي واقعیة، مشكالت أو مسائل یحلون

للمواقـف  الصـورة لهـذه الدماغیـة السـعة فـإن وبالتـالي تفاصـیلها عـن فصلها یمكن ال الكلیة الصورة

قـدرة  مـن یحسـن ممـا الدماغیـة البنیـة فـي سـبیالً  لهـا المكتسـبة الخبرات وتجد اتساعاً  وتزداد تتكامل
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طلبـة          لل الدماغیـة القـدرات ونمـو بتطـور تسـمح متالقیـة شـبكات تكـوین مـن العصـبیة الخالیـا

 . )١٠٧ ص :٢٠٠٨ والجیش، عفانة(

واسـعة لالستشـعار عـن بعـد تطبیقـات  أن هنـاك وهنـا ممكـن أن یـذكر المـدرس لطلبتـه:

  منها: المختلفةفي المجاالت 

 مجال الجیولوجیة والتنقیب عن النفط والغاز. 

 :یمكــن باالستشــعار عــن بعــد تحدیــد مواقــع المیــاه الجوفیــة ودراســة  مجــال الهدرولوجیــة

 مصادر المیاه السطحیة وتوجیه استغاللها في الري واالستعماالت األخرى.

 ومفیـدة فـي الدراسـات  االستشعار عن بعد أداة فعالـة :مجال الزراعة ودراسات األراضي

 .الزراعیة بمختلف مجاالتها

 ـــــــي ـــــــي والتنظـــــــیم العمران ـــــــل :مجـــــــال التخطـــــــیط اإلقلیم ـــــــق تحلی  یمكـــــــن عـــــــن طری

االستشـــعاریة وتفســـیرها مراقبـــة التطـــور العمرانـــي واإلقلیمـــي وتحدیـــد جهـــات  المعطیـــات

 .التوسع في المدن

 ــة والكــوارث الطبیعیــة ــة وتلــوث البیئ أصــبح مــن المــألوف لقــد  :مجــال األرصــاد الجوی

المخصصة لألرصاد الجویة في التنبؤ بأحوال الطقـس. وصـار  السواتل استخدام صور

من الممكن مراقبة حركة الریاح واألعاصیر واألمطار، والتنبؤ المبكر بها، مما ینعكس 

إیجابیـــًا علـــى الحیـــاة العامـــة ویمكـــن مـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات الوقائیـــة لمواجهـــة الكـــوارث 

 .الطبیعیة

 .مجال حفظ الطاقة وترشید استهالكها 

 إن تطبیقــــات االستشــــعار عــــن بعــــد ل اتقــــف عنــــد حــــدود المجــــاالت  :مجــــاالت أخــــرى

المــذكورة ســابقًا، بــل تتعــداها إلــى مجــاالت أخــرى فــي مختلــف نــواحي الحیــاة، إذ یمكــن عــن 

طریـــق الصـــور الفضـــائیة االســـتدالل علـــى أمـــاكن اآلثـــار المطمـــورة بمتابعـــة الشـــواذ اللونیـــة 

ي قـوام التربـة ورطوبتهـا وتغیـرات الغطـاء الناتجة من االختالفات التي تسـببها هـذه اآلثـار فـ

النبـــاتي. كمـــا یمكـــن اكتشـــاف التیـــارات البـــاردة والدافئـــة داخـــل المحیطـــات ومراقبتهـــا واتجـــاه 

حركتهــا، ومراقبــة التجمعــات الســمكیة وتوجیــه أســاطیل الصــید إلیهــا، حتــى أن هــذه التقنیــة 

بــأحوال بیئــة معینــة فــي الطــب، وخاصــة فیمــا یتعلــق باألوبئــة المرتبطــة  أصــبحت تســتخدم
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 ص :٢٠١٢ (لولـو، ویوسـف، .تساعد على تكاثر الطفیلیات أو الحشرات الناقلـة وانتشـارها

١٧٤(  

دات ا ا دا ا  

التفكیـر  عـادات بتنمیـة فاالهتمـام ،الحدیثـة المواضـیع مـن العقلیـة العـادات موضـوع دیعـ

مشـكالته  مواجهـة علـى الطالب تساعد ،العقلیة العادات علیه یطلق ما أو الطالب لدى الصحیحة

مهـارات  وتطـویر ،العقلیـة وتنمیـة قدراتـه العلمـي تقدمـه علـى أیًضـا وتسـاعده ویسـر سـهولة بكـل

، محـدد فقـط موقـف فـي العقلیـة تفكیـره وقدراتـه اسـتخدام منـه المطلـوب لـیس فـالفرد ،لدیـه التفكیـر

 ،ةفـي حیاتـه الیومیـ عـادة وتصـبح المواقـف كـل فـي العقلیـة وقدراتـه تفكیـره یسـتخدم أن یجـب ولكن

 ،المختلفة المواقف مواجهة على قادر وغیر، تعلم ضعیف إلى ستؤدي الضعیفة العادات العقلیةف

 :Marsona, 2001( فاعـل غیـر المـتعلم قویـة یصـبح عقلیـة عادات المتعلم لدى ُینمِّ  لم إذا وأنه

p. 31(.  

 ،التعلیمیـة العملیـة نتـائج فـي من القصور الكثیر یسبب العقل عادات استخدام إهمال أن

 ،أیضـاً  واسـتخدامها علیها العمل معرفة كیفیة هي بل ،المعلومات امتالك لیست العقلیة فالعادات

 إنتاجها إعادة أو استذكارها ولیس إنتاج المعرفة إلى المتعلم یقود الذكیة السلوكیات من نمط فهي

  )(Costa,& Garmston, 2001: p. 12سابق نمط على

  -وعرفت عادات العقل عدة تعاریف منها:

 )Costa & kellick, 2005( :التـي والعمـل الفكـر مـن عـادة ١٦ مكونة مـن مجموعة 

 مواجهـة فـي ذكیـة والتصـرف بطریقـة الصـعبة المواقـف مواجهـة علـى النـاس تسـاعد

 یكــون الحــل غیــر عنــدما لهــا المناســبة والحلــول اإلجــراءات واتخــاذ مشــكالتهم

  .)Costa & kellick, 2005: p. 4(متوفر

  )،بنـاء مـن الفرد تمكن التي والقیم المهارات واالتجاهات من مجموعة ):٢٠٠٨ نوفل 

المثیـرات والمنبهـات التـي  لـىع بنـاء الذكیـة، السـلوكیات أو األداءات مـن تفضـیالت

 نمـ سـلوك أو ٍأو أداء ٍذهنیـة عملیـة انتقـاء النهایـة إلـى فـي یتعـرض لهـا بحیـث تقـوده

 فاعلیـةب تطبیـق سـلوك أو ،قضـیة أو امـ مشكلة لمواجهة مامهأ تاحةم خیارات مجموعة

 ).٦٨ ص :٢٠٠٨ (نوفل، النهج هذا على والمداومة
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 )،مواقـف  لمواجهـة العمـل؛ فـي الثابـت والمسـتمر العقلـي األداء أنمـاط :)٢٠٠٩ علـي

 .)٥٦ ص :٢٠٠٩ علي،( المختلفة الحیاة

 ،وتفضیله األنماط من غیره عن التصرف الفكري ٍمن شكل استحسان ):٢٠١٠(عریان 

بـین  التصـرف المختـار مـن لشـكل حـر اختیـار عملیـة ذلـك إجـراء ویشـمل بـه، وااللتـزام

 تطبیـق هـذا أن اإلنسـان فیهـا یـرى معینـة وقـیم مبـادئ علـى بنـاء عناصـر موقـف مـا،

 معینـا مسـتوى ذلـك ویتطلـب األشـكال، مـن غیـره مـن أكثـر مفید الموقف هذا الشكل في

  .)٤٧ ص :٢٠١٠ علیه (عریان، واالستمرار بفاعلیة السلوك في تطبیق ن المهارةم

 داخلیة بمتغیرات نفسیة ّالبعض یعرفِّهاف: ویالحظ اختالف وجهات النظر في التعاریف

 أداء بأنهـا اآلخـر الـبعض یصـفها بینمـا والتفضـیل، واالستحسـان والـدوافعواالتجاهـات  كـالمیول

الباحـث إلـى هـذا  ،ویمیـل ذلـك مـن مزیجـاً  فیهـا یـرون وآخـرون تفكیـر، وسـلوكیات ذهنـي عقلـي

  المزج.

 واسـتراتیجیات المنـاهج حـول قـرارات خـذوایت أن المـربین علـى ولتنمیـة عـادات العقـل

 وكـل .األقـل علـى النتاجـات مـن مسـتویات أربعـة تفكیـرهم فـي یضـعون التقیـیم أسـالیبو  التـدریس

الموثوقیـة  مـن أعلـى مسـتوى یمثـل كمـا الـذي بداخلـه، المسـتوى مـن وأعـرض أشـمل منهـا واحـد

  ).Costa & kellick, 2004:p. 54( ملخصا لهذه المستویات األتي والشكل

األنشطة): ١(المستوى
ماذا أرید أن أنجز• 

. في ھذا الدرس
 ماذا أفعل ألجعل• 

 ماذا یحدث؟
 ماذا سیكون • 

طالبي یفعلون 
إن كانوا 

یقوموا باإلنجاز؟

المحتویات): ٢(المستوى
 ما ھي المفاھیم• 

 أو المعارف التي
 أرید أن یعرفھا طالبي

 نتیجة لھذا النشاط؟
 ماذا أفعل ألجعلھم• 

 یفھمون؟
 كیف أعرف أنھم • 

یفھمون مفاھیم

العملیات): ٣(المستوى
ما ھي العملیات• 

التي أرید من طالبي
 أن یمارسوھا 

  ویطوروھا؟
ماذا أفعل ألساعدھم• 

 على تطویر ھذه
العملیات؟

كیف أعرف إن• 
 كانوا بالفعل 

یمارسون
 ھذه العملیات

 أو یطورونھا؟

.عادات العقل): ٤(المستوى
أي من عادات العقل نرید من • 

الطالب أن یطوروھا 
.ویستخدمونھا

ماذا نفعل لتساعد على • 
تطویرھا؟

كیف تعمل متعاونین لتقریر ما • 
إذا كان الطالب یقومون فعال 

بتطویر میول كھذه بمرور 
الزمن؟

ماذا سنرى أو نسمع؟• 
كیف نمارس ونقیم نمونا نحن • 

تجاه عملنا سویا؟

  مستویات النتاجات التعلیمیة
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 عادات العقـل استخدام إلى هلتوصل المدرس بید تأخذ التي السلوكیات أهم خصتوقد لُ 

  اآلتي: أبرزهامن و 

أو: ا:  

  .سؤال كل بعد كافیة تفكیریة مهلة الطلبة أعطاء أهمیة -

 علیـه أكـدتما  وفق) ثواني ٧-٤( بین تراوحت إذا للطلبة عظیمة فائدة ذو االنتظار زمن -

  .والتوسع والتعدیل للتطویر فرصة الطلبة یعطى ، إذالدراسات

تفسـیر  علـى الطلبـة وتسـاعد بدیلة، توضیحات وتقدیم التخمین، على الطلبة یشجع الصمت -

  .والمناقشة الحوار خالل من البیانات

م:  تما :  

 .ممل روتین دون إلیها الطلبة وصول ولتیسیر المتنوعة المعرفة مصادر توفیر -

 .والمالحظة التجریب في استخدامها الطلبة یستطیع التي الخام البیانات توفیر على العمل -

 طریق عن تفكیرهم تنمیة في وتوظیفها والحقائق المعرفة إنتاج بكیفیة تهتم العقل عادات -

  .السببیة العالقات وبناء واالستدالل المقارنات إجراء

: لار و اإ أ:  

 لـدى التفكیـر تنمیـة علـى العمـل بهـدف یسلكها أن درسللم یمكن التي الصفیة الممارسات

 -:الممارسات تلك ومن الطلبة،

 یصـدر او یقیمهـا أن دون كانـت مهمـا الطلبـة إجابـات درسالمـ یسـتقبل :الحیـادي التقبل 

 .علیها حكما

 یقـوم إجابتـه مـن الطالـب انتهـاء وبعد الطالب، إجابات درسالم یستقبل :اإلیجابي التقبل 

 .وتوسیعها إلیها واإلضافة وتوضیحها صیاغتها بإعادة

 البعـد إلـى ینتقـل إنمـا المعرفیـة الطالـب إجابـة بسـماع المعلـم یكتفـي ال :والتعـاطف التقبـل 

 .إجابته في الطالب لیشارك الوجداني

را: ا:  

 والتـي التوضیح استراتیجیات واستخدام الطلبة تحصیل مستوى بین ارتباطیة عالقة هناك -

 .الرأي تدعم التي واآلراء األفكار من المزید طلب على تقوم
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 عـن والغمـوض اللـبس إزالـة لیس المعلم قبل من التوضیح إستراتیجیة استخدام من الهدف -

  التفكیر على الطلبة لتشجیع وٕانما ما، رأي أو فكرة

: طا وموا:  

 المالئمـة البیئـة هـي الطلبـة وأفكـار آراء واحتـرام آمـن، منـاخ یسـودها التـي الصـف غرفـة -

 .واإلبداع للتفكیر

واحتـرام  التقـویم مـن تهدیـد وبـدون التعـاطف مـن بشـيء الطلبـة اسـتجابات المعلـم تقبـل أهمیة -

 یساعد الطلبة فهذا. أحكام وٕاصدار تقویم دون من ألفكارهم قیمة وٕاعطاء وخیاالتهم آرائهم

 )٥٦ ص :٢٠٠٨ (حجـات، .بأنفسـهم بالثقـة ویشـعرهم التفكیـر وممارسـة القـرار صنع على

  اآلتي یوضح الخطوات الخمس والشكل

ع
ض و ت

م
صمت:  م

القبول وإصدار أحكام :  و

تعاطف والمرونة:  ع

توفیر بیانات:  ت

توضیح:  ض

سلوكیات الخمس الستخدام عادات العقل  
  

  كما في اآلتي:عادة  ١٦العدید من الدراسات في وصف عادات العقل كونها  وتتفق

 االستسالم المهمة وعدم اكتمال حین إلى للفرد الموكولة بالمهمة االلتزام تعني المثابرة: -١

 وامتالك لمعالجتها وتطویر استراتیجیات المشكالت تحلیل على والقدرة الصعوبات أمام

 .بالراحة شعور یتبعها التي لحل المشكلة البدیلة االستراتیجیات من مختزنة ذخیرة

 یبـدأ أن قبـل للتعلیمـات واإلصـغاء والتفكیـر التـأني علـى القـدرة امـتالك:بـالتهور التحكم -٢

 خطة وضع على والقدرة معها، للتعامل استراتیجیات التوجیهات وتطویر وفهم بالمهمة،

 إعطـاء وتأجیـل اآلخـرین، نظـر لوجهـات واالسـتماع لتحسـین األداء وقبـول االقتراحـات

التـأني  المشـكالت حاللـي صـفات من إذ تماما،ً  یتم فهمها أن ٍإلى فكرة حكٍم فوري حول

 هدف أو أو عمل خطة أو مسبقة رؤیة المشكلة، وتكوین حل على اإلقدام قبل والتفكیر

 .والكفاح بالعمل البدء قبل اتجاه
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 والتجاوب أفكارهم واحترام اإلصغاء لآلخرین على الفرد : قدرةٍوتعاطف بتفهم اإلصغاء -٣

 وعواطـف ومشـكالت مفـاهیم صـیاغة على إعـادة والقدرة مالئمة،و  لیمةس بصورة معهم

 .لیهاع أمثلة وتقدیم معاٍن لتوضیحها وٕاضافة بشفافیة اآلخرین وأفكار

 المعلومات إنتاج أجل من إستراتیجیة تخطیط ذكر على الفرد قدرة : هيبمرونة التفكیر -٤

 وأن حل المشكالت، عملیة أثناء وٕاستراتیجیاته خطواتهل واعیا یكون أن وعلى الالزمة،

 .وتقویمه تفكیره إنتاجیة مدى في یتأمل

إنتـاج  أجـل مـن إسـتراتیجیة تخطـیط ذكـر علـى الفـرد : قـدرةالتفكیـر فـوق المعرفـي -٥

حـل  عملیـة أثنـاء وٕاسـتراتیجیاته خطواتـهل واعیـا یكـون أن وعلـى الالزمـة، المعلومـات

 .وتقویمه تفكیره إنتاجیة مدى في یتأمل وأن المشكالت،

 تـم ٕاتقـان وتفحـص مـاو  بحرفیة المتواصل العمل على الفرد : قدرةالدقة أجل من الكفاح -٦

 االلتـزام ینبغـي التـي القواعـد ومراجعـة المعـاییر، مـع یتفـق أن العمـل مـن والتأكـد إنجـازه

 .بها

 لحـل البـدائل نمـ عـدد وتولیـد أسـئلة طـرح علـى القـدرة: المشـكالت وطـرح التسـاؤل -٧

 معلومـات علـى الحصـول خـالل مـن علیـه، تعـرض أو عنـدما تحـدث عندما المشكالت

 .القرار اتخاذ على والقدرة متعددة، مصادر من

 مـن المعنى استخالص على الفرد قدرة :ٍجدیدة أوضاع على المعارف الماضیة تطبیق -٨

 مختلفتین، فكرتین بین والربط جدید وضع على تطبیقه ثم ومن قدما،ً  ٍما والسیر تجربة

 فـي بـه مـرت مشـابهة بتجـارب مقارنتـهب حالیـا یفعلـه مـا توضـیح علـى هـي قدرتـه أو

 المعرفـي المخـزون اسـترجاع علـى والقـدرة التجـارب، تلـك إلـى الماضـي، أو باإلشـارة

 .توضیحه أو یقول ما بیانات لدعم مصادر والتجارب لتكون

 ذلـك ٍسواًء كان بدقة یرید ما توصیل على الفرد قدرة :والتوصیل بوضوح ودقةالتفكیر  -٩

 وتمییـز الصـفات الرئیسـة وتحدیـد األعمـال وصـفل غـةل ًمسـتخدما شـفویا ًأو كتابیـا

 األفعـال، حیـال شمولیة والدقـة أكثر قرارات صنع على والقدرة واالختالفات، التشابهات

 ودعـم التعمـیم اإلفـراط، فـي عـن والبعـد محـددة، مصـطلحات اسـتخدام علـى والقـدرة

 .الدالة واألفعال األقوال خالل من مقبولة ببیانات الفرضیات
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الفـرص  عـدد ممكـن ٍمـن أكبـر : إتاحـةالحـواس جمیـع باسـتخدام البیانـات جمـع - ١٠

 فمعظم والتذوق، والشم والحركة والتجربة واللمس البصر والسمع مثل الحواس الستخدام

 أو األشـیاء مالحظـة خـالل مـن البیئـة مـن یُشـتق والمـادي والثقـافي اللغـوي الـتعلم

 .عن طریق الحواس استیعابها

 تصـور وعلـى زوایـا، عـدة مـن التفكیـر علـى الفـرد : قـدرةواالبتكـار والتصـور اإلبـداع - ١١

 علـى والقدرة البدیلة، والحلول لألدوار وتقمصه مختلفة ومواقف متنوعة أدوار في نفسه

 .غیر عادیة بأفكار التفكیر

االسـتجابة  فـي الفاعلیـة علـى (االسـتمتاع بـالتعلیم): القـدرة ورهبـة بدهشـة االسـتجابة - ١٢

 في التعلمُّ  والسرور باالنبهار والشعور التعلمُّ  ومواصلة الحلول وبإیجاد بها، واالستمتاع

 .والتقصي واالهتمام

 جدیـدة وأفكـار وأسـالیب إستراتیجیات لتجربة االستعداد مسئولة: مخاطر على إلقداما - ١٣

 الشك حیالها كان لو حتى جدیدة فرضیة فنیة بسبب التجریب واختیار وسائط واكتشاف

 .المشكالت حل عملیة تفرضه الذي التحدي الفرص لمواجهة واستغالل

 السـرور إلـى تـدعو التـي مـن السـلوكیات نمـاذج تقـدیم على الفرد قدرة الدعابة: إیجاد - ١٤

والمفارقـات والثغـرات  التطـابق حـاالت عـدم مـن الـتعلُّم خـالل مـن والضـحك، والمتعـة

 .والسرور البهجة تفهمُّ  على القدرة وامتالك

 وحب الثقة وامتالك المستمر التعلمُّ  الفرد على قدرة المستمر: للتعلم الدائم االستعداد - ١٥

 التحسـین والنمـو أجـل مـن فضـلأ طـرق علـى المتواصـل للحصـول والبحـث االسـتطالع

 الذاتوتحسین  والتعلمُّ 

 تبریـر علـى القـدرة مـع مجموعـات، ضـمن علـى العمـل الفـرد قـدرة التفكیـر التبـادلي: - ١٦

 مـع والعمـل والتعـاون والتفاعـل لصـالحیة إسـتراتیجیات الحلـو  مـدى واختبـار األفكـار

 .)١١٤-١١١ ص :٢٠٠٥ وعمور، (قطامي،. المجموعة

 إ ادا ا   

التطور العلمي والحضاري والتكنولوجي المتنـامي الـذي حـدث خـالل مـدة زمنیـة قصـیرة 

ألقى بظالله االیجابیة والسلبیة على عملیة التعلم، مما أدى إلى ظهور مشكالت عدیدة تختلف 

من حیث الكم والنوع عن المشكالت التي كانت سائدة في أزمان ماضیة، وبالتـالي فـان البحـث 
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 علـى المتزایـدة المقـدرة عن طریقها إجراء معالجات تربویة شاملة تحتـاج إلـىعن أسالیب یمكن 

 لدرجة التعقید، من عالیة درجة على المشكالت حل أصبح  حیث، اآلخرین مع باالتساق التفكیر

 تواصـالً  أكثـر الفـرد یكـون أن ُتحـتم الذي األمر لوحده، یقوم به أن یستطیع  الغالب في أحد ال أن

 وذلـك تعاونیـة، مجموعـات فـي العمـل یتطلـب وهذا .تجاه احتیاجاتهم حساسیة وأكثر اآلخرین مع

 فالعمل .لوحده یحیا فرد أي من ومادیاً  فكریاً  بكثیر أقوى سویاً  یدركون أنهم المتعاونین األفراد ألن

(كوسـتا  ویضـمنها التفكیـر التبـادلي العقـل، عـادات مـن الكثیـر لـتعلم صـالحة بیئـة یـوفر الجماعي

  ).١٣٦ ص :١ ج :٢٠٠٣ ،وكالیك

 استراتیجیات صحة مدى واختبار األفكار تبریر على القدرة یتطلب مجموعات في العمل

، ناقـد صـدیق الراجعـة مـن التغذیـة لتقبـل وانفتاحـاً  اسـتعداداً  أیضـاً  ویتطلـب اآلخـرین، نـدع الحلـول

تعاون سمة من الو  والعقلي،الذهني  النمو عملیة والمجموعة الفرد یواصل التفاعل هذا خالل منو 

َوَتَعـاَوُنوا َعَلـى اْلِبـرِّ َوالتَّْقـَوى َوَال َتَعـاَوُنوا َعَلـى  ( قولـه تعـالى:، اإلسالمي الحنیـف الدین سمات

ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِدیُد اْلِعَقاِب    : ویقول النبي ،)٢ )(المائدة:اإلِْ

 ) ١)ِلْلـُمْؤِمِن َكاْلُبْنَیاِن َیُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضااْلـُمْؤِمُن. 

 ) َمَثُل اْلـُمْؤِمِنیَن ِفي َتَوادِِّهْم َوَترَاُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثـُل اْلــَجَسِد؛ ِإَذا اْشـَتَكى ِمْنـُه ُعْضـٌو

  .٢)َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلـَجَسِد ِبالسََّهِر َواْلـُحمَّى

 ج :٢٠٠٣ وكالیــك، الطلبــة التفكیــر التبــادلي وفــق اآلتــي: (كوســتا،وباإلمكــان إكســاب 

  )٩٦ ص :٢

 ،ویكومـون مسـئولین  بناء أوضاع تعلیمیة تعاونیة وتبادلیة، یـتعلم فیهـا الطلبـة المحتـوى

 عــن التأكــد مــن أن جمیــع أفــراد المجموعــة ینجحــون فــي أتمــام المهمــة الموكلــة إلــیهم،

یجــب أن ینجحــوا  المجموعــة بصــورة انفرادیــة،(لكــي یــنجح كــل فــرد فــي  وبمعنــى أخــر

 .)جمیعًا بصورة جماعیة

  تعتمد تكوین مجموعات عمل متعددة المزایا، لیتم بـذلك تـوفیر مـزیج ثـري مـن الثقافـات

ولكــــي ٌیســــوي  واللغــــات واألنمــــاط والمنهجیــــات ووجهــــات النظــــر ومســــتویات التطــــور،

لوا مـع عـادة التفكیـر التبـادلي (فـي جلسـات العمـل) ینبغـي أن یتعـام الطالب اختالفاتهم

 ویمارسوها.
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  وضع معاییر مناسبة لتقییم العمل الجماعي الفاعل، وتبلیغ مجموعات العمل بها، قبل

 القیام بالعمل ذاته.

 .جعل الطلبة یراقبون إسهاماتهم وٕاسهامات اآلخرین في العمل الجماعي 

 للقیام بعملیة التأمل في مدى (بعد إتمام المهمة التعاونیة)  إعطاء الوقت الكافي للطلبة

ومحاولـة اإلجابــة علـى األســئلة  حسـن عمـل األفــراد والمجموعـات مـع بعضــهم الـبعض،

 اآلتیة:

  ما الذي أدى إلى نجاح المجموعة؟ - 

 كیف أسهم كل فرد من أفراد المجموعة في النجاح في حل المشكلة؟ - 

 ولكن ، مالحظاتهم(الواحد منهم لآلخر) حول  تشجیع الطلبة على إعطاء تغذیة راجعة

 من دون إصدار حكم.

  ) ١٢٥- ١١١ ص :٢٠٠٨ (نوفل التبادلي التفكیر لعادة األداء مستویات

  المحكات  العمل مستوى

٤  

 األعضاء جمیع إسهامات یبرز المتبادل، باالعتماد االهتمام علیه یبدو

 الحلول قبول اآلخرین، مع والعمل التعاون على مؤشرات یبدي اآلخرین،

 نظر لوجهات یصغي المحدد، وقتها وفي بدقة، المهمة بالمهمة، یكمل والتمسك

  .والتعاطف والتوضیح الصیاغة على إعادة دالئل یقدم اآلخرین،

٣  

 إعادة من شيء على أدلة یبدي والحجج، النقاش خالل من اتفاقات إلى یصل

 أو بالصمت یلوذون األعضاء بعض أن على أدلة یبدي والتوضیح، الصیاغة

 .المشاركة االمتناع عن

٢  
وسیلة،  بأیة المهمة إكمال في یتعجل المهمة، نطاق عن خارجة سلوكیات یبدي

 .مهامهم إكمال على األعضاء یشجع أو یناقش

  .االهتمام عدم یبدي دائما، یجادل المهمة، بتأدیة یقوم من سلوك یبدي ما قلیالً   ١

  صفر
أعضاء  عدد من یقلل اآلخرین، بإیذاء ینشغل المهمة، یكمل ال فوضوي،

 .المهام في مشاركته من یشتكي وعة،لمجا
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ت اراا 

 وهدفت إلىأجریت الدراسة في تركیا  :Ozden , & Gultekin  ,2008)دراسة ( -١

 طلبـة لـدى فـي العلـوم الدراسـي التحصـیل علـى الـدماغ إلـي المسـتند الـتعلم أثـر معرفـة

وزعـوا بالتسـاوي  وطالبـة طالبـاً  )٤٤( مـن الدراسـة عینـة وتكونـت الخـامس الصـف

ذي  بالـــــدماغ الـــــتعلم بإســـــتراتیجیة ةلمجمــــوعتین ضـــــابطة وتجریبیـــــة درســـــت التجریبیـــــ

 التجریبیـة المجموعـة تفـوق النتائج أظهرت كما والضابطة بالطریقة المعتادة ،نالتبادلی

 & ,Ozden) واالحتفـاظفـي التحصـیل  الدماغ على القائم التعلم مبادئ التي تستخدم

Gultekin, 2008: p. 1-17) . 

 أثــر علــى التعــرفأجریــت الدراســة فــي فلســطین وهــدفت  ):٢٠١٣دراســة(عفانة، -٢

 عادات بعض لتنمیة العلوم تدریس في الجانبین ذي بالدماغ التعلم إستراتیجیة استخدام

 )٨٠( تكونـت عینـة مـن بغـزة، األساسـي التاسـع الصـف طالبـات لـدى المنـتج العقـل

 الــــتعلم بإســــتراتیجیة ةطالبــــة وزعــــوا لمجمــــوعتین ضــــابطة وتجریبیــــة درســــت التجریبیــــ

واعد اختبار لعادات العقـل تكـون  ،والضابطة بالطریقة المعتادة ،الجانبین ذي بالدماغ

علـى الضـابطة فـي  ةالتجریبیـ وكان من نتـائج الدراسـة تفـوق المجموعـة فقرة، ٥٠من 

 .ص هـ) :٢٠١٣ اختبار عادات العقل(عفانة،

أجریت الدراسة في تركیا وهدفت إلى تحلیل ): Eda,& Ayhan,2014دراسة( -٣

التي تناولت  دراسة التي اجریت في تركیا والوالیات المتحدة) ٤٢( بعض الدراسات

  التعلیم، وفق مستوى في التحصیل التعلم المستند إلى جانبي الدماغ إستراتیجیة اثر

 ٣٥وتشیر النتائج إلى أن  ،الدراساتفیها وأخذ العینات الحجم، والبلدان التي نفذت 

 وتفوق المجموعاتأن التعلم القائم على الدماغ له تأثیر إیجابي  ٤٢من أصل 

إستراتیجیة التعلم المستند إلى جانبي الدماغ على المجموعات التجریبیة التي درست ب

 ). (Eda, & Ayhan, 2014: p. 14-20 الضابطة

 دا ت ادرا  

بـــل بعـــض الدراســـات  دراســـة تناولــت التفكیـــر التبـــادلي بصـــورة مســتقلة الباحـــثلــم یجـــد 

بعــض عــادات العقــل وعلــى شــكل مقــاییس ولــیس اختبــار كمــا فــي الدراســة الحالیــة تناولتهــا مــع 

  ومنها:



مما  رما     

  

 ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٢٥٨ (  

 

 أثـر عـن الكشـف هـدفتو  أجریـت الدراسـة فـي السـعودیة ):٢٠١٢(دراسـة الجفـري، -١

 الصـف طالبـات فـي تحصـیل طلبـة اإلبداعیـة األفكـار ورسـوم صـور غرائـب اسـتخدام

توزعـوا  طالبـة ٨٤في العلوم وعادات العقل، تكونت عینـة البحـث مـن  المتوسط األول

 التي درست باستخدام غرائب صور ورسوم االفكار ةبالتساوي بین المجموعة التجریبی

عـادات  ٨ وبحثـت الدراسـة بالطریقـة المعتـادة.، وبین الضـابطة التـي درسـت اإلبداعیة

فقـــرات اســـتبیانیة وفقـــرة علـــى شـــكل لغـــز  ٤عقلیـــة واعـــدت مقیـــاس بحیـــث كـــل مهـــارة 

فـي  ةصوري، وبضمنها التفكیر التبادلي، ومن نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجریبی

 ).١٢٣ ص :٢٠١٢ الجفري، ( )٠.٠١( مقیاس التفكیر التبادلي بمستوى

إسـتراتیجیة فاعلیـة  قیـاس أجریت الدراسة في مصـر وهـدفت :)٢٠١٢(یوسف،دراسة  -٢

الخرائط الذهنیة في تنمیة التفكیر التخیلـي وبعـض مهـارات عـادات العقـل لـدى تالمیـذ 

تســاوي التلمیــذة توزعــوا ب ٩٨شــملت عینــة البحــث ، المرحلــة اإلعدادیــة فــي مــادة العلــوم

الخرائط الذهنیة ومجموعة ضابطة درست  بین مجموعتین تجریبیة درست بإستراتیجیة

عبـــارة مقابـــل تـــدرج (دائمـــا،  ٤٠، تكـــون مقیـــاس عـــادات العقــل مـــن بالطریقــة المعتـــادة

(التفكیـر التبـادلي، المثـابرة، تطبیـق  أحیانًا، أبـدًا) وتضـمن المقیـاس أربعـة عـادات هـي

 ةداللــ ذو فــرق وجــد عــدم المعرفـة الســابقة، التســاؤل)، وكــان مــن نتــائج البحــث:

 الضـابطة المجموعـة تلمیـذات درجـات متوسـط بـین )٠.٠١( إحصـائیة عنـد مسـتوى

 التبـادلى التفكیـر مهـارة نتـائج فـي التجریبیـة المجموعـة تلمیـذات ومتوسـط  درجـات

  .)٢١٣ -١٣٥ : ص٢٠١٢ ،یوسف(

:اءات اإ    

، لمجمـــوعتینالمتكافئـــة ذي القیـــاس القبلـــي والبعـــدي، تین تـــم اختیـــار تصـــمیم المجمـــوع

، والثانیـة التبـادلین ذي بالـدماغ الـتعلم إسـتراتیجیةدرسـت  تجریبیـة ، األولـىالتجریبیـة والضـابطة

  ). ١المجموعة الضابطة ودرست بالطریقة المعتادة كما موضح في الشكل (

م: :و ا   للعــام  أدبــي الرابــع الصــف طــالبیتكــون مجتمــع البحــث مــن

  .محافظة األنبار) في المدیریة العامة لتربیة ٢٠١٣-٢٠١٢( الدراسي

  

  



ا  اا .د   

  

أ  اغ  إا م إ ا ا

دا و ا ا    

  

) ٢٥٩ ( 

 

  ): التصمیم التجریبي لعینة البحث.١شكل (

  تكافؤ المجموعتین في:  المجموعة
  المتغیر

  (اختبار) التابع  المستقل

  التجریبیة

 .اختبار التفكیر التبادلي القبلي 

 .العمر 

 المعلومات السابقة 

 معدل العام السابق 

 الذكاء 

  الدراسي لألبوینالتحصیل  

 التعلم إستراتیجیة

 ذي بالدماغ

  التبادلین
 .التحصیل البعدي 

  التفكیر التبادلي

  البعدي
  الطریقة المعتادة  الضابطة

  

:ا    

مدینــة الرمــادي قصــدا مــن بــین مــدارس للبنــین  إعدادیــة التحریــراختیــرت  عینــة المــدارس: -١

المدرســة مــن تعــاون لتســهیل مهمــة الباحــث  إدارة أبدتــه، ولمــا األنبــارالتابعــة لمدیریــة تربیــة 

  مدرس في نفس المدرسة.  ألنه

اختیـرت ، شـعبة (أ) لتمثـل المجموعـة التجریبیـة لرابـع األدبـي تینشـعب توجـد :البعینة الطـ -٢

 طالبهـا تمثل المجموعة الضابطة وعـددل) ب( الشعبة ،اً ) طالب٢٢( الطالبوعدد عشوائیًا 

 طالبًا. )٢٠الب إحصائیًا اصبح في كل شعبة (ط٣ًا وبعد استبعاد ) طالب٢١(

: تا  : 

 فـــي البحـــث مجمـــوعتي طـــالب بـــین بالتكـــافؤ، التجربـــة بتطبیـــق البـــدء قبـــل الباحـــث قـــام

 ،باألشـــهرتــم حســـابه  الزمنـــي العمــر( وهـــي البحــث نتـــائج فـــي تــؤثر قـــد التــي المتغیـــرات بعــض

 والمعـــدل العـــام الســـابق، للصـــف الثالـــث فـــي االمتحـــان الـــوزاري، ةالتحصـــیل الســـابق بالجغرافیـــ

 فقـرة مالئـم للبیئـة العراقیـة، ٤٥یتـألف مـن  لفظـي غیـر ذكـاء اختبار وهو واختبار الذكاء لدانیلز

  .یبین ذلك) ١(والجدول واختبار التفكیر التبادلي القبلي) 

  

  



مما  رما     

  

 ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٢٦٠ (  

 

  والجدولیة للمتغیرات الخمس المحسوبة Tوقیمة  والتباینمتوسط الحسابي لل ) القیم١جدول(

  لمجموعةا

  المتغیرات

  )٠.٠٥( التائیة القیمة  طالباً ) ٢٠( الضابطة  طالباً ) ٢٠( التجریبیة

  المحسوبة  ةالجدولی  التباین  الوسط  التباین  الوسط

  ١٤.٢٣  ٩.٧٨  ١٣.٠٢  ٩.١٢  التفكیر التبادلي

٢.٠٣  

عند درجة 

  ٣٨ حریة

٠.٥٥١  

  ١.١٢٤  ١٨٢.٢٥  ٢٠٩  ١٩٣.٢١  ٢١٤  العمر الزمني

  ٠.٢٤٨  ١٢١.٤٥  ٥٨.١٢  ١٢٢.٣٢  ٥٧.٢٣  المعدل العام

المعرفة السابقة 

  للجغرافیا
٠.٧٠٢  ١٣٣.٨٩  ٦٤.٠٩  ١٤٤.١٧  ٦١.٤  

  ٠.٢٨٥  ٦.٧٦  ١٦.٢  ١٤.٢٩  ١٥.٩  درجة الذكاء

  

إذ لم تصل القیمة المحسوبة  ) تكافؤ المجموعتین بالمتغیرات الدخیلة،١( وبین الجدول

أمــا التكــافؤ بمتغیــر )، ٠.٠٥( ) عنــد مســتوى داللــة٢.٠٣( القیمــة الجدولیــة والبالغــةألي منهــا 

بعـــد أن حصـــل علـــى  )٢(كـــا تحصـــیل اآلبـــاء واألمهـــات فســـتعان الباحـــث باختبـــار مربـــع كـــاي

، ) لآلبــاء٢.٨٨١( بــة، وكانــت القــیم المحســوبة للفــروقالمعلومــات بوســاطة اســتمارة وزعــت للطل

) وبـذلك تـم ٤( ) عند مستوى حریـة٧.٨٢( من القیمة الجدولیة لألمهات وكانت اقل )١.٤٠١(

  .التكافؤ في هذا

:ت ا :را 

، المـــادة العلمیـــة التـــي ســـتدرس فـــي حـــدد الباحـــث، قبـــل بـــدء التجربـــةالمـــادة العلمیـــة : -١

(الفصـــل الرابــــع: الخـــرائط وتقنیــــات الجغرافیـــة، الفصــــل فصلینالتجربـــة، وقـــد تضــــمنت 

 .الجغرافیة)حقول الخامس: 

بعد االطالع على األهـداف المـادة وتحلیـل مـادة الفصـلین صیاغة األهداف السلوكیة:  -٢

مــن مســتویات  هــدفًا ســلوكیًا وفــق المســتویات األربــع )٦٠الرابــع والخــامس تــم صــیاغة (

وذلك لغرض االعتماد علیها في إعداد الخطط التحلیل)  ،(التذكر، الفهم، التطبیق بلوم

هداف وعرضت األ ،الموضوعات وفي بناء االختبار التحصیلي النهائيالتدریسیة لتلك 

 وتم قبولها جمیعًا. على مجموعة من المحكمین والمختصین في طرائق التدریس



ا  اا .د   

  

أ  اغ  إا م إ ا ا

دا و ا ا    

  

) ٢٦١ ( 

 

عین مــــن الخطــــط للتجریبیــــة اعــــد الباحــــث نــــو  إعــــداد الخطــــط التدریســــیة الیومیــــة: -٣

تغیـــرات وجـــرى  علـــى مجموعـــة المحكمـــین والمختصـــینخطـــط وعرضـــت ال والضـــابطة،

 بسیطة علیها.

 اد أداة اإ:  

(علـى شـكل اختیـار مـن متعـدد وقـد تـم� صـیاغة فقـرات االختبـار  أوًال:االختبار التحصـیلي: 

وٕاعداد تعلیماتـه مـع التوضـیح بمثـال محلـول، وطلـب مـن الطـالب القـراءة ذي أربعة بدائل) 

فقرة بـدون إجابـة ألنهـا سـتعد وعدم ترك أي  فقره) ٤٠ (والتي بلغت الدقیقة لفقرات االختبار

ـــــار التحصـــــیلي النهـــــائي، بإعـــــداد الخارطـــــة  ـــــةخاطئـــــة وقـــــد اعـــــد االختب (جـــــدول  االختیاری

  -) یبن ذلك:٢(جدول ،المواصفات)

  ) جدول مواصفات االختبار التحصیلي٢جدول(

 المحتوى التعلیميت

ت
حا

صف
 ال

دد
ع

 

ن
وزا

أل
 ا
ب

س
ن

 
%

 

  المستویات المعرفیة
عدد 

 الفقرات

 التذكر

٢٢% 

الفهم 

٣٧% 

التطبیق 

٢٥% 

  التحلیل

١٦% 
١٠٠% 

١ 
:الخرائط ٤فص

 وتقنیات الجغرافیة
٢٥ ٤ ٦ ٩ ٦ ٦٣ ٤١ 

٢ 
:حقول ٥فص

 الجغرافیة
١٥ ٢  ٤ ٦ ٣ ٣٧ ٢٤ 

 ٤٠  ٦ ١٠ ١٥ ٩ ١٠٠ ٦٥ المجموع

  

:ر اق ا  اعتمــد الباحــث علــى آراء ومقترحــات وتوجیهــات المحكمــین وتــم

ذا االختبــار صــادقًا صــدقًا األخــذ بجمیــع اآلراء مــن تعــدیالت فــي الفقــرات، وبنــاءًا علیــه عــد هــ

فضــال عــن تطبیــق صــدق المحتــوى لكــون الباحــث قــد اســتعان بجــدول المواصــفات فــي  ،ظاهریــا

فوائـــد جـــدول ألّن مـــن  ،لنـــوع مـــن الصـــدقبـــذلك قـــد حقـــق هـــذا ا وضـــعه لفقـــرات االختبـــار یكـــون



مما  رما     

  

 ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٢٦٢ (  

 

ــه یجبــر الباحــث علــى توزیــع أســئلته یــوّفر صــدقًا عالیــًا لالختبــارالمواصــفات:  ، ألّنــه مــن خالل

 .)١٢: ٢٠٠٠(الرواشدة وآخرون  المادة بأجزائها المختلفة على األهداف جمیعها

:ر اات ا ا ستطالعیة من طبق االختبار على عینة ا ا

ت، رتبت ) طالبًا وبعد تصحیح اإلجابا٣٠( ثانویة الشموخ بلغ عددهممن  الرابع األدبيطالب 

) ١٥( ة تمثــل المجموعــة العلیــا) درجــ١٥( درجــات الطالبــات تنازلیــًا، وقســمت علــى مجمــوعتین

 -٠.٣٣درجـة تمثــل المجموعـة الــدنیا إلیجــاد معـامالت الســهولة والصــعوبة (والتـي تراوحــت بــین

إعـادة (الـذي اعتمـد طریقـة  ومعامـل الثبـات )،٠.٦٧ –٠.٤١ (الذي تراوح بـین والتمیز) ٠.٧٠

 )٦٠( اختبـــارمعـــدل زمـــن إجابـــات كـــل الطلبـــة وتـــم حســـاب الـــزمن  )،٠.٨٩٥فبلـــغ ( االختبـــار

  دقیقة.

:م دا ر اا  

 ســـوى مقـــاییس الطلبـــة،لـــم یجـــد الباحـــث مقیاســـا جـــاهزا للتفكیـــر التبـــادلي معـــد الختبـــار 

) فقرة على شـكل موقـف أو سـؤال ٢٢( (ولیس اختبارات) ضمن عادات العقل، لذا اعد الباحث

یتطلب الحل، وحرص الباحـث علـى أن یصـیغ المواقـف بلغـة سـهلة متناسـبة مـع أعمـار الطلبـة 

علــــى مجموعــــة مــــن الخبــــراء  تبــــادليوعرضــــت مــــع تعریــــف التفكیــــر الولكــــن تتطلــــب التفكیــــر، 

%) الــذین ابــدوا  ١٠٠ (بنســبة ونالــت موافقــة الخبــراء تخصــص علــم الــنفس وطرائــق التــدریس،

وحقــق الباحــث  وبــذلك یحقــق الصــدق الظــاهري لالختبــار، ،كونــه یطــرق ألول مــرةإعجــابهم بــه 

الصدق المنطقي، وهو من أنـواع الصـدق فـي تصـمیم االختبـار، حیـث یقـوم الباحـث أو مصـمم 

االختبــار بتحدیــد الســمة أو الظــاهرة المــراد قیاســها تحدیــدا منطقیــا ثــم تحلیــل موضــوع االختبــار 

، )١٣٥: ٢٠٠٢(أبــو حــویج،  تحلــیال شــامال یــؤدي إلــى تبــاین أقســامها وترتیبهــا حســب أهمیتهــا

، ومن خالل ومهاراته تبادليالوقد تحقق هذا النوع من الصدق من خالل وضع تعریف للتفكیر 

، وتــم مــة لهــذه المهــارات وبصــورة متوازنــةلمنطقــي للفقــرات بحیــث تغطــي مســاحة مهالتصــمیم ا

 .عرضه على المحكمین لبیان آرائهم

   ا را  دطبـق الباحـث االختبـار علـى مجموعـة اسـتطالعیة  :ا

غیر عینة البحث وبعـد التصـحیح وترتیبهـا تنازلیـا وقسـمها  اعدادیة) طالبًا من ٢٠( نت منتكو 

 ت الصــــعوبة وكانــــت تتــــراوح بــــینإلــــى قســــمین لتمثــــل المجموعــــة العلیــــا والــــدنیا واوجــــد معــــامال

واعتمــد معیــار  ٠.٩٠لكــون مســتوى الصــعوبة تجــاوز  فقــرتین ) وبــذلك حــذفت٠.٧٥ –٠.٥٥(



ا  اا .د   

  

أ  اغ  إا م إ ا ا

دا و ا ا    

  

) ٢٦٣ ( 

 

مــل التمیــز كلمــا كــان أكثــر ومعا ،)١٥٢ ص :٢٠٠١) (الناشــف، ٠.٨–٠.٢٠( الصــعوبة بــین

ووجـد الباحـث ان معـامالت التمیـز كانــت  )،١٥٥ ص :٢٠٠١ الناشـف( تعـد جیـدة ٠.٣٩ مـن

  .٠.٢٥ اكبر من

موعــة بعــد مضــي أســبوعین مــن وأعــاد االختبــار مــرة ثانیــة علــى نفــس المج ت ار:  

) ٢٠( النهائي مكون مـنك یكون االختبار وبذل ٠.٨١ ، َوَوجد أن معامل الثبات یساويالتجربة

جد الوقت الكافي وصفر إذا لم یتوصل لإلجابة، و  ،درجة واحدة لإلجابة الصحیحةفقرة، تعطى 

  .بحساب معدل زمن إجابات الطلبة دقیقة )٦٠( لالختبار قدر بـ

ا ا  

، معامـــــــل الصـــــــعوبة والســـــــهولة ، معامـــــــل ارتبـــــــاط بیرســـــــون٢اســـــــتخدم اختبـــــــار كـــــــا -١

  ).١٧٧ ص :٢٠٠٧ )،(البطش، وآخرون،٣٦٩ ص :٢٠٠ ي،والتمیز.(الراو 

  االختبار التائي لعینتین مستقلتین ومتساویتین في العدد -٢

)٢٩٤ص:٢٠١١عطا،( 

٢ م–  ١م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ت 

ع +  ع ١
٢ ٢
٢

          ١- ن    

:حیث 
.المتوسط الحسابى للمجموعة األولى =   م 
.المتوسط الحسابى للمجموعة الثانیة =   م 
.تباین المجموعة األولى =  ع 
.تباین المجموعة الثانیة =  ع 
 .عدد أفراد العینة األولى أو الثانیة حیث أنھما متساویتان=  ن 

٢
١

١

)١١٠ : ٢٠٠٧، اسماعیل (

          ١- ن    

:حیث 
.المتوسط الحسابى للمجموعة األولى =   م 
.المتوسط الحسابى للمجموعة الثانیة =   م 
.تباین المجموعة األولى =  ع 
.تباین المجموعة الثانیة =  ع 
 .عدد أفراد العینة األولى أو الثانیة حیث أنھما متساویتان=  ن 

٢
١

) ١١٠ :٢٠٠٧، اسماعیل (  حیث

X :مربع كا 
O : التكرار المشاھد

2

E :٣٦٩ : ٢٠٠٠، الراوي (                                                                التكرار المتوقع(

مجموع الدرجات على المتغیر 

مجموع الدرجات على المتغیر 

n     :عدد األفراد

مجموع مربع الدرجات على المتغیر 

مجموع مربع الدرجات على المتغیر 

)١٧٧ : ٢٠٠٧، البطش وآخرون ( 

X :مربع كا 
O: التكرار المشاھد

2

E  :٣٦٩ : ٢٠٠٠، الراوي (                                                                التكرار المتوقع(

.Xمجموع الدرجات على المتغیر 

.Yمجموع الدرجات على المتغیر 

n      :عدد األفراد

.Xمجموع مربع الدرجات على المتغیر 

.Xمجموع مربع الدرجات على المتغیر 

)١٧٧ : ٢٠٠٧، البطش وآخرون (

  

   

ا م  

) بین ٠.٠٥( عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائیةالتحقق من الفرضیة األولى  -١

التعلم المستند إلى جانبي  إستراتیجیةالتي تدرس ب ةمعدل تحصیل طلبة المجموعة التجریبی

لصف لفي مادة الجغرافیة المجموعة الضابطة التي تدرس بالطریقة المعتادة طلبة  وبین الدماغ

  التحصیل الدراسيللتحقق من داللة الفرق بین متوسطي درجات اختبار و  ،الرابع األدبي

ومتساویتین ستقلتین لمجموعتي البحث التجریبیة والضابطة استخدم االختبار التائي لعینیتین م

  :) یوضح ذلك٣والجدول (في العدد 

  



مما  رما     

  

 ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٢٦٤ (  

 

(المحسوبة والجدولیة) لدرجات  المتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة: )٣جدول (

  التحصیلمجموعتي البحث في اختبار 

  

) وبذلك ترفض ٠.٠٥عند مستوى ( إحصائیاالفرق دال  ) أن٣( من الجدولتضح ی

التعلم المستند إلى  أي یوجد اثر الستخدام إستراتیجیة وتقبل البدیلة. األولىالفرضیة الصفریة 

  جانبي الدماغ قي تحصیل طلبة المجموعة التجریبیة.

ا  :( Effect Size )   

حجم األثر هـو مصـطلح إحصـائي یـدل علـى مجموعـة مـن المقـاییس اإلحصـائیة التـي 

یمكــن أن یســتخدمها الباحــث فــي العلــوم التربویــة واالجتماعیــة والنفســیة للتعــرف علــى األهمیــة 

ث) ویهـتم  للنتائج التـي أسـفرت عنهـا بحوثـه ودراسـاته، ویرمـز لحجـم األثـر بـالرمز (ح.العملیة 

(المعالجـات التجریبیــة) فــي  ر الــذي تحدثـه المتغیــرات المســتقلةبصـفة خاصــة بقیــاس مقـدار األثــ

 ،)٦٤٦ص  :٢٠٠٣(عصـــر، المتغیـــر أو المتغیـــرات التابعـــة التـــي یقـــوم علیهـــا تصـــمیم بحثـــه 

البد من اختبار الداللة اإلحصائیة للبحـوث التجریبیـة وٕاذا وجـدت لهـا داللـة إلیجاد حجم األثر و 

إحصــائیة یــتم إیجــاد حجــم التــأثیر وهــو رقــم أو دلیــل عــن مقــدار أهمیــة نتیجــة البحــث مثــل قــوة 

العالقــة بــین متغیــرین أو مقــدار التغیــر النــاتج عــن تــدخل المتغیــر المســتقل فــي المتغیــر التــابع 

  )٣٠ ص :٢٠٠٠(عبد المجید،  اییس حجم األثر اإلحصائیةأحد مق وذلك باستخدام

  قیاس حجم األثر  للمجموعات المستقلة ل)  ²η( مربع إیتابحساب  واستعان الباحث

  =  )²η(  مربع إیتا بحساب
  ٢ت

  + درجات الحریة ٢ت

   التعلم المستند إلى جانبي الدماغ إلستراتیجیة وعند نطبیق القانون إلیجاد حجم األثر

  =  )²η(  مربع إیتا بحساب
)٢)٢.٧٢٩  

  =٠.١٦٣  
 )٣٨+ ٢)٢.٧٢٩  

  العدد  المجموعة
المتوسط 

  الحسابي
  التباین

درجة 

  الحریة

 اإلحصائیةالداللة   القیمة التائیة

  الجدولیة  المحسوبة  ٠.٠٥عند مستوى 

  ٥٤.١٢٤  ٢٨.٦٧  ٢٠  التجریبیة
  *دال  ٢.٠٣  ٢.٧٢٩  ٣٨

  ٦٣.١٨٧  ٢١.٨٩  ٢٠  الضابطة



ا  اا .د   

  

أ  اغ  إا م إ ا ا

دا و ا ا    

  

) ٢٦٥ ( 

 

  :)٦٧٢ ص :٢٠٠٣ ،عصر()، ٤٤٣ : ص١٩٩٦ ،صادق ،أبو حطب(حیث ذكر كُل 

مـــن التبـــاین فـــي  ٠.١٥( فهـــذا یـــدل علـــى قیمـــة كبیـــرة  ٠.١٥= إذا كـــان قیمـــة مربـــع إیتـــا  - 

 ).إرجاعه إلى أثر المتغیر المستقل المتغیر التابع یمكن

مـن التبـاین فـي  ٠.٢٠(  فهذا یدل علـى تـأثیر كبیـر جـًدا ٠.٢٠إذا كان قیمة مربع إیتا =  - 

  ).إرجاعه إلى أثر المتغیر المستقل المتغیر التابع یمكن

فــي معــدل  الــتعلم المســتند إلــى جــانبي الــدماغ إســتراتیجیةالســتخدام  وعلیــه حجــم األثــر

 التحصیل كان كبیر.

) ٠.٠٥( عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة :ثانیةالتحقق من الفرضیة ال -٢

ـــ ـــة المجموعـــة التجریبی ـــر التبـــادلي لطلب ـــین معـــدل التفكی الـــتعلم  إســـتراتیجیةالتـــي تـــدرس ب ةب

المجموعـة الضـابطة التـي تـدرس بالطریقـة المعتـادة  طلبـة  وبـین المستند إلى جانبي الدماغ

 .لصف الرابع األدبيل

لمجمــوعتي  التبــادليالتفكیــر متوســطي درجــات اختبــار  للتحقــق مــن داللــة الفــرق بــینو 

  :یوضح ذلك )٤( والجدول متساویتین البحث، استخدم االختبار التائي لعینیتین مستقلتین

  التفكیر التبادلي مجموعتي البحث في اختبار ) نتائج٤الجدول (

  العدد  المجموعة
المتوسط 

  الحسابي
  التباین

درجة 

  الحریة

  القیمة التائیة
  عند اإلحصائیةالداللة 

  الجدولیة  المحسوبة

  ١٦.٣٨٨  ١٤.٤٥  ٢٠  التجریبیة
  ٠.٠٥مستوى  *دال  ٢.٠٣  ٣.٠٣٩  ٣٨

  ٢١.٩٨٧  ١٠.١٣  ٢٠  الضابطة

  

)، وبــذلك  تــرفض ٠.٠٥عنــد مســتوى ( إحصــائیاالفــرق دال  أن )٤( مــن جــدولتضــح ی

الـتعلم المسـتند إلـى جـانبي  إستراتیجیةالستخدام وتقبل البدیلة. أي یوجد اثر  ،الفرضیة الصفریة

  ي معدل التفكیر التبادلي لصالح المجموعة التجریبیة.ف الدماغ

وعلیـه  )٠.١٩٦( نجـدها فـد بلغـت طبیـق معادلـة حجـم األثـر كمـا مـر فـي أعـالهتوعند 

فـي معـدل التفكیـر التبـادلي  الـتعلم المسـتند إلـى جـانبي الـدماغ إسـتراتیجیةالسـتخدام  حجـم األثـر

  كان كبیر جدًا.

  



مما  رما     

  

 ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٢٦٦ (  

 

ا    

المجموعــة  طــالب، وهــذا یعنــي تفــوق ىالصــفریة األولــ ةأســفرت النتــائج عــن رفــض الفرضــی -١

 البعلــى طــ الــتعلم المســتند إلــى جــانبي الــدماغ إســتراتیجیةالتجریبیــة التــي درســت علــى وفــق 

جـاءت ، وقـد مـادة الجغرافیـةتحصـیل المجموعة الضابطة التـي درسـت بالطریقـة االعتیادیـة فـي 

 .مع الدراسات التي ذكرت في البحثهذه النتائج متفقة 

زادت مـن  التعلم المستند إلى جانبي الـدماغ إستراتیجیة إلىوقد ارجع الباحث هذه النتائج       

الفرصــة  ملهــ وأتاحــتاســتعدادا لتلقــي المعلومــات  أكثــر م، كمــا جعلــتهویقتضــهم بالطــالانتبــاه 

  .مخزون الذاكرة إلى وٕادخالها متنظیم خبراتهللتفكیر و 

 التـي الـتعلم المسـتند إلـى جـانبي الـدماغ إستراتیجیة بأن النتیجة هذه تفسیر یمكن وكما 

 كونهـا :امیـزات منهـ لعـدة المقـرر تحقـیقهم ألهـداف الطـالب علـى سـهلت قد التجربة في اعتمدت

وخلقـت جـو المنافسـة والتفكیـر والتأمـل فـي القضـایا  العـادي التـدریس رتابـة عـن تخـرج طریقـة

 المطروحة، فضال عن استخدام وسائل إیضاح والصور تجعلها عامال فعاال لزیادة التحصیل.

المجموعة التجریبیة التي درست على  طالبأسفرت النتائج تفوق : اختبار التفكیر التبادلي -٢

المجموعة الضابطة التـي درسـت   البعلى ط التعلم المستند إلى جانبي الدماغ إستراتیجیةوفق 

 إستراتیجیة ، وجاءت هذه النتیجة منطقیة، كونالتبادلياختبار التفكیر بالطریقة االعتیادیة في 

وٕاجـراءات یعـد أسـلوبا فعـاال لتنمیـة  بما تقوم علیه من مباديء التعلم المستند إلى جانبي الدماغ

فضــًال عــن أســلوب النقــاش . التفكیــر بوجــه عــام، وفــي مجــال تولیــد أفكــار جدیــدة بوجــه خــاص

  التعاوني له األثر في زیادة التفكیر التبادلي.

  ات

فـي تحصــیل طلبـة الصــف  الــتعلم المسـتند إلــى جـانبي الــدماغ یوجـد اثـر كبیــر إلسـتراتیجیة -١

 ألدبي في مادة الجغرافیة.الرابع ا

فـي التفكیـر التبـادلي لـدى  التعلم المستند إلى جانبي الـدماغ یوجد اثر كبیر جدًا إلستراتیجیة. ٢

  طلبة الصف الرابع األدبي في مادة الجغرافیة.

  ات

  فـي تـدریس الجغرافیـة وخصوصـا  التعلم المستند إلى جانبي الـدماغ إستراتیجیةاعتماد

  یمكن للمدرس صیاغتها على هیئة مشكالت. المواضیع التي
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  فـي الـدورات التدریبیــة  الـتعلم المسـتند إلـى جــانبي الـدماغ إسـتراتیجیةمناقشـة موضـوع

 التي تقیمها مدیریات تربیة المحافظات.

  التعلم المستند إلـى جـانبي  إستراتیجیةاهتمام كتب وأدلة المدرسین للجغرافیة بموضوع

  والتفكیر التبادلي. الدماغ

  ات

  الــتعلم المســتند إلــى جــانبي الــدماغ إســتراتیجیةإجــراء دراســات مماثلــة حــول موضــوع 

  وتأثیرها على التحصیل في مراحل دراسیة من التعلیم العام.

 .دراسة تأثیر مقترح لتنمیة التفكیر التبادلي 

 العلمي. دراسة التفكیر التبادلي ومتغیرات أخرى مثل المیل أو االتجاه أو االستطالع  

  

  

  

  :ادر

م)، مناهج البحث وطرق التحلیـل اإلحصـائي فـي العلـوم النفسـیة  ١٩٩٦أبو حطب، فؤاد. وآمال صادق، ( - ١

 ، القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة.٢ والتربویة واالجتماعیة، ط

العلمیـة الدولیـة ، الـدار ١ ، القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس، ط٢٠٠٢أبو حویج ، مروان وآخرون،  - ٢

 للثقافة، عمان، األردن.

واكتســاب  التحصــیلأثــر اســتراتیجیات الــذكاءات المتعــددة فــي تــدریس العلــوم فــي  ،٢٠٠٤، البــدور، عــدنان - ٣

عملیــات العلــم لــدى طلبــة الصــف الســابع األساســي، ( أطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة )، جامعــة عمــان العربیــة 

 للدراسات العلیا، األردن . 

منـــاهج البحـــث العلمـــي، تصـــمیم البحـــث والتحلیـــل  ،٢٠٠٧ ،محمـــد ولیـــد وأبـــو زینـــة، فریـــد كامـــلالـــبطش،  - ٤

 ، دار المیسرة للنشر واإلعالن، عمان.  ١ اإلحصائي، ط

دار اســامة  ،١ ط ،األولــىفــن التــدریس فــي الصــفوف االبتدائیــة الثالثــة  ،٢٠١٢،بنــي خالــد، حســن ظــاهر - ٥

 عمان. للنشر والتوزیع،

ـــتعلم التعـــاوني (فـــرق الـــتعلم) فـــي اتجاهـــات  أثـــر اســـتعمال، ٢٠٠٧ نـــاجي عبـــد اهللا،الجبـــوري، صـــبحي  - ٦ ال

 -٢١٩ ص ،٥٢ العــدد ،مجلــة كلیــة التربیــة األساســیة ،طالبــات الصــف الرابــع اإلعــدادي نحــو مــادة الجغرافیــة

٢٤٩.                                     
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 والعاشـر السـابع طلبـة الصـفین لـدى الذاتیـة فاعلیـةوال العقـل ، عادات٢٠٠٨ محمد، ابراهیم اهللا عبد حجات، - ٧

 التربویـة الدراسـات كلیـة منشـورة، غیـر رسـالة ماجسـتیر .الدیمغرافیـة المتغیـرات بـبعض وارتباطهمـا األردن فـي

  .العلیا العربیة للدراسات عمان جامعة العلیا، والنفسیة

 اإلبداعیـة لتـدریس األفكـار ورسـوم صـور غرائـب اسـتخدام ، أثـر٢٠١٢ صـالح، حسـین بنـت الجفري، سـماح - ٨

 المكرمـة، مكـة بمدینـة المتوسط األول الصف طالبات العقل لدى عادات وبعض التحصیل تنمیة في العلوم مقرر

 كلیة التربیة، جامعة ام القرى، السعودیة. أطروحة دكتوراه،

 وزارة فـي أداء العـاملین تحسـین فـي والمعنویـة المادیـة الحـوافز اثـر ،٢٠١١ محمـد، حمـد الجساسـي، عبـداهللا - ٩

 العالي. للتعلیم البریطانیة العربیة عمان، رسالة ماجستیر، األكادیمیة بسلطنة والتعلیم التربیة

ثـر أنمـوذج جانیـه فـي تحصـیل مـادة الجغرافیـة ، أ٢٠١١ ،محمـد سیخمـ رنـا، و ثنـاء یحیـى قاسـم ،الحسـو -١٠

 ، جامعـــة بغـــداد، ص١٤٥العـــدد  ، مجلـــة األســـتاذ،واالحتفـــاظ بهـــا لـــدى طالبـــات الصـــف الرابـــع األدبـــي

٣٣٦-٣٠٧. 

، مطـابع وزارة التربیـة مرشـد المعلـم فـي بنـاء االختبـارات التحصـیلیة ،٢٠٠٠ ،، وآخـرونالرواشدة إبراهیم -١١

 وتعلیم، األردن.

 ، مطبعة جامعة الموصل. ٢ المدخل إلى اإلحصاء، ط ،٢٠٠٠،الراوي، خاشع محمود  -١٢

 .العلـوم تـدریس علـى المخ وانعكاسـها على القائم التعلیم ، تحلیل نظریة٢٠٠١ الحمید، عبد كمال زیتون، -١٣

 )قیـر أبــو( العلمیــة، التربیـة: بعنــوان العلمــي الخــامس المـؤتمر العلمیــة، للتربیــة المصــریة الجمعیـة

 .األول المجلد ،اإلسكندریة

، دار المسـیرة لنشــر والتوزیـع، عمــان ١ ط ، الــتعلم المسـتند للــدماغ،٢٠٠٩ السـلطي، نادیـا ســمیع امـین، -١٤

 األردن.

أنمــوذج كــارین فــي اكتســاب المفــاهیم الجغرافیــة واســتبقائها ، أثــر ٢٠١٠ علیــاء صــباح جاســم، العاشــقي، -١٥

 لدى طالبات الصف الرابع األدبي، رسالة ماجستیر كلیة التربیة األساسیة /الجامعة المستنصریة.

 ،١ ط (نظـرة تربویـة)، المعاییر الحدیث المعاصرة لعلم الجغرافیـا ،٢٠٠٦ ضرار احمد محمود، عبابنة، -١٦

 األردن. اربد، عالم الكتب الحدیث،

م)، " تحلیـل نتـائج بحـوث تنمیـة التفكیـر فـي مجـال تعلـیم وتعلـم الریاضـیات  ٢٠٠٤عبدالمجید، أحمد، ( -١٧

، ٢٩في ضوء مفهوم الداللتین اإلحصائیة والعملیة " مجلة دراسات في المناهج وطرق التدریس، العـدد 

 .٥٣-١٥القاهرة،  ص  جامعة عین شمس، -الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس، كلیة التربیة

 لمعلـم الفلسـفة المطلوبـة االجتمـاعي ومهـارات الـذكاء ، عـادات العقـل٢٠١٠ عطیـة، سـمیرة عریـان، -١٨

 ص ، مصـر،١٥٥ التـدریس، العـدد وطـرق المنـاهج فـي والعشـرین دراسـات الحـادي القـرن فـي واالجتمـاع

٨٧-٤٠. 
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 فـي تـدریس الجـانبین ذي بالـدماغ مالـتعل إسـتراتیجیة اسـتخدام ، أثـر٢٠١٣، إسـماعیل عـزو عفانـه، نـداء -١٩

بغـزة، رسـالة ماجسـتیر،  األساسـي التاسـع الصـف لـدى طالبـات المنـتج العقـل عـادات بعـض لتنمیـة العلـوم

 كلیة التربیة، جامعة غزة، فلسطین.

 للنشـر ، آفـاق١ ، طالجـانبین ذي بالـدماغ والـتعلم التـدریس، ٢٠٠٨ الجـیش، ویوسـف، عـزو عفانـه، -٢٠

 .فلسطین، غزة والتوزیع،

العملیـــة لنتـــائج البحـــوث  م)، " حجـــم األثـــر: أســـالیب إحصـــائیة لقیـــاس األهمیـــة ٢٠٠٣عصــر، رضـــا، ( -٢١

" المــؤتمر العلمــي الخـــامس عشــر للجمعیــة المصــریة للمنـــاهج وطــرق التــدریس: منــاهج التعلـــیم التربویــة

 .٦٧٣-٦٤٥م، ص ص  ٢٠٠٣یولیو  ٢٢-٢١: المجلد الثاني، القاهرة واإلعداد للحیاة المعاصرة،

 جامعة الملك سعود  –، مبادىءاالحصاء، كلیة المجتمع ٢٠١١ ،عطا، محمد محمد -٢٢

 مسـتوى فـي رفـع المتشـعب التفكیـر اسـتراتیجیات اسـتخدام ، فاعلیـة٢٠٠٩ محمـد، عبـداهللا وائـل علـي، -٢٣

 فـي دراسـات االبتـدائي، الصـف الرابـع تالمیـذ لـدى العقـل عـادات بعـض وتنمیـة الریاضـیات فـي التحصیل

 .١١٧-٤٦ ص مصر، ،١٥٣ التدریس، العدد وطرق المناهج

، أســـس الجغرافیـــة وتقنیاتهـــا، المركـــز التقنـــي، مدیریـــة المنـــاهج، ٢٠١٣ محســـن عبـــد، وآخـــرون، علـــي، -٢٤

 العراق.

 وعادات العلوم المفاهیمي، في االستیعاب تنمیة في مارزانو نموذج ، فاعلیة٢٠٠٩ السالم، عبد اهللا، فتح -٢٥

-٨٢ ص )،٢( ) العـدد١٢( العلمیـة، مجلـد التربیـة مجلـة. األساسـي السـادس صـفال تالمیـذ لـدى العقـل

١٦٢  

 الفكـر، دار والتطبیـق، النظریـة بـین والتفكیـر العقـل ، عـادات٢٠٠٥ أمیمـة، عمـور، یوسـفر، قطـامي، -٢٦

 .األردن عمان،

 دیبونو دار ،١ النظریة والتطبیق ط الروضة لطفل ، عادات العقل٢٠٠٩ فدوى، ثابت، یوسف، قطامي، -٢٧

 عمان. للنشر والتوزیع،

ــتعلم ، التقنیــات الحدیثــ٢٠١٣ الكبیســي، عبدالواحــد حمیــد، وفرحــان، محمــد ســامي، -٢٨ ة واســتخدامها فــي ال

 عمان، األردن. وخدمة القرآن الكریم، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، والتعلیم

 األهلیـة مـدارس الظهـران ترجمـة العقـل، عـادات وتقصـي استكشـاف ،٢٠٠٣ كالیـك، وبینـا آرثـر كوسـتا، -٢٩

 .والتوزیع للنشر الكتاب التربوي دار: الدمام ،١ ج األولى، الطبعة السعودیة، العربیة بالمملكة

 بالمملكة األهلیة مدارس الظهران ترجمة  .العقل عادات وأشغال تفعیل ،٢٠٠٣ كالیك، وبینا آرثر كوستا، -٣٠

 .والتوزیع للنشر الكتاب التربوي دار: الدمام ،٢ ج األولى، الطبعة السعودیة، العربیة

الموســـوعة  هیئـــة المجلـــد الثـــاني، ، الموســـوعة العربیـــة،٢٠١٢ لولـــو عبـــد الـــرحیم، یوســـف أحمـــد عمـــر، -٣١

 .دمشق -العربیة سوریة

، ٢ ، مجلـة العلـوم اإلسـالمیة، العـددلعقیـدة الصـحیحة وأثرهـا فـي الحیـاة، ا٢٠١١ احمـد إبـراهیم، محمد، -٣٢

 ام درمان، السودان.فیرایر، جامعة 
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الكتـب،  ، عـالم١ المعلومـات، ط عصـر فـي وتعلمهـا الجغرافیـة تعلـیم ،2005، الـدین صـالح محمـود، -٣٣

 القاهرة.

، دار البشـــیر للطباعـــة والنشـــر، ١ ، ط، دلیلـــك فـــي تصـــمیم االختبـــارات٢٠٠١، الناشـــف، ســـلمى زكـــي -٣٤

 عمان األردن.

مـــات المتقدمــــة فـــي بعــــض القـــدرات العقلیــــة تـــأثیر المنظ ،٢٠٠٦ ،ابتســـام خلــــف جـــواد كــــاظم ،النـــداوي -٣٥

غیــر رســالة ماجســتیر  ،وعالقتهــا بتحصــیل طالبــات الصــف الرابــع اإلعــدادي العــام فــي مــادة الجغرافیــة

 .كلیة التربیة األساسیة الجامعة المستنصریة، منشورة

یرة للنشـر العقل، دار المسـ عادات باستخدام التفكیر تنمیة في عملیة ، تطبیقات٢٠٠٨ بكر، محمد نوفل، -٣٦

 والتوزیع، عمان األردن.

 التطـویر مجلـة. عـادات العقـل باسـتخدام التفكیـر تنمیـة فـي عملیـة ، تطبیقـات٢٠٠٩ بكـر، محمـد نوفـل، -٣٧

 .٦٢-٦٠ عمان ص ، سلطنة٥٢العدد  ،٨ التربوي، سنة

الخـرائط الذهنیـة فـي تنمیـة التفكیـر التخیلـي  إستراتیجیةفاعلیة ، ٢٠١٢ السعدي، الغول یوسف، السعدي -٣٨

 بـالوادي التربیـة كلیـة – العلمیـة وبعـض مهـارات عـادات العقـل لـدى تالمیـذ المرحلـة اإلعدادیـة، المجلـة

 . أغسطس – )٧( العدد - أسیوط جامعة – الجدید
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شـــریان الحیـــاة الـــرئیس بأنهـــا الخلـــیج العربـــي منطقـــة احـــد القـــادة لوصـــف علـــق مجموعـــة مـــن الطلبـــة علـــى  -١

،واســــتنتجوا أن المنطقــــة تكــــون الدولیــــة ســــنین طویلة إســــتراتیجیتناوســــیظل الخلــــیج یســــیطر علــــى ، بالنســــبة لنــــا

  منطقة......

  صراع سیاسي -د  ثروات نفطیة -جـ  ممرات مائیة -ب  ثروات سمكیة -أ

 واحدة عداأنها جبال مناطق سیاحیة  مجمیعه وافوجد مأمامه المعروضة الصور في الئهزم مع طالب فكر -٢

  .هي رقم (.......) 

١٢

٣٤

  ٤ -         د٣ -       جـ ٢ -       ب ١ -الجواب أ  
أراد طالب معرفة صورة تتعلق باالستشعار عن بعد من الصور في أدناه فأرشدوه طلبة صـفه إلـى الصـورة  -٣

  رقم.........

١
٢

٣
٤

الجواب

٤   -      د٣   -جـ     ٢  -     ب ١   -أ

  نظر مجموعة من الطالب إلى الصورة في أدناه وتناقشوا فیما بینهم وقرروا أنها تمثل......  -٤



مما  رما     

  

 ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٢٧٢ (  

 

 التصحر- ب  الماء والخضراء بتأثیر الشمس- أ
   االحتباس الحراري– د  توزیع الیابسة والماء – جـ 

  

  استعان طالب بزمالئه لمعرفة ماذا ترمز الصورة في أدناه فاتفقوا على أنها: -٥

 
 

ذكـرت كلمـة المطـر  لفـظ أن كلف مدرس مجموعة من الطلبة بتفسیر كلمة مطر فـي القـرآن الكـریم فوجـدوا -٦

  في أربعة مواضع فقط في القرآن الكریم هي:

  )١٠٢(النساء: من اآلیة(َوال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأذًى ِمْن َمَطٍر)  

  )٤٠(الفرقان: من اآلیة(َوَلَقْد َأَتْوا َعَلى اْلَقْرَیِة الَِّتي ُأْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء )  

  )٥٨) و (النمل:١٧٣الشعراء:( مكرره في َطرًا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذِریَن)(َوَأْمَطْرَنا َعَلْیِهْم مَ  

  -فتفقوا على أن تفسیر كلمة المطر.......:

 المــــــاء المنهمــــــر مــــــن  -أ

  ٠السماء

یســـــــــــــــمى بالغیـــــــــــــــث  -ب

  .أیضا

ینــــــزل علــــــى  -جـــــــ

  القرى.

      جــــــــــــاءت لفظـــــــــــــة المطـــــــــــــر -د

  ٠سوء وانتقام



ا  اا .د   

  

أ  اغ  إا م إ ا ا

دا و ا ا    

  

) ٢٧٣ ( 

 

ــي َجْوِفــهِ َمــا ( :قــرأ طالــب اآلیــة الكریمــة -٧ ــْیِن ِف ــْن َقْلَب ــُه ِلَرُجــٍل م ــَل اللَّ فســال  )٤(األحــزاب: مــن اآلیــة)  َجَع

قلبیــین؟ وبعــد  ةمجموعـة مــن طــالب صــفه: ذكـر فــي اآلیــة رجــل ولــم یقـل امــرأة هــل مــن الممكـن أن تكــون للمــرأ

  النقاش توصلوا....

ـــب  -أ نعم:قـــد یكـــن قل

  ٠المرآة في الیمین

ال: الذي یكون قلبه في  ب

  .یلقي متاعب الیمین

نعـــــــم: اغلـــــــب      -جــــــــ

  الناس قلبه بالیسار

ـــــــــت  -د نعـــــــــم:ألن المـــــــــرأة إذا كان

  ٠حامًال یكون في جوفها قلبان

ــاً  (أراد احــد الطلبــة أن یضــف معلومــة لزمالئــه  -٨ ــِل اْألَْرَض ِكفات ــْم َنْجَع كلمــة )، وقــال ٢٥المرســالت:  ()َأَل

وعنـدما بحثـت فـي لسـان العـرب البـن منظـور وجـدت أن مـن معـاني( ) لم ترد إال مرة واحدة في القـرآن ، ِكفاتاً (

كفــت) تعنـــي أســرع فـــي العـــدو والطیــران، فمـــاذا تســتنتجون وبعـــد المناقشـــة توصــلوا أن القـــرآن الكــریم حـــدد بـــأن 

  -األرض:

  یتعاقب فیھا اللیل والنھار -د  تدور -جـ   الحركة. سریعة -ب  متحركة فقط. -أ 

) ٣٧یـس:اْلَعلـِیِم)( اْلَعِزیـزِ  َتْقـِدیرُ  َذِلـكَ  لهَّـا َتْجـِري لُمِ◌ْسـَتَقرٍّ  :(َوالشَّـْمُس قولـه تعـالىنـاقش مـدرس مـع طالبـه  -٩

  ماذا تستنتجون منها؟توصلوا أن الشمس.......

    حركتھا دوریة -د  ساطعة -جـ   ضتدور حول األر  -ب  مستقرة -أ

وتوصـلوا )٤١َأْطَراِفَها)(الرعد:من اآلیة ِمنْ  َننْقُصَها َض اْألرَ  َنْأِتي َأنَّا َیَرْوا َأَولمَ تناقش طلبة في قوله تعالى( -١٠

  .خاللها بأن األرض...

  دورانیة -د  منبعجة -جـ   منبسطة -ب  كرویة تماماً  -أ

االرتفاع ثم سأل هل  قلیلة االستواء، من قریبة أو مستویة، مساحات ذكر مدرس الجغرافیا أن السهول هي -١١

  القرآن تدل علیها؟ ،توصل الطلب بعد نقاش إلى قوله تعالى:هناك آیة في 

ــمُ  َجَعــلَ  (الَّــِذي -أ  َلُك

  ٣فِرَ◌اًشا) اْألَرْ◌َض 

اْخ��������تِالِف اللَّْی��������ِل ( -ب

  ٤)َوالنَّھارِ 

 (َوَتـــــَرى -جــــــ 

  ٥َباِرَزًة) اْألَْرَض 

 اْألَرْ◌ضِ  ِفـــي (َوَأْلَقـــى -د

  ٦َرَواِسَي)

 كــم٥٠التـي یصــل ســمكها إلــى  مــن األرض أن الجبــال تختـرق الطبقــة األولــى : تحـدث مــدرس الجغرافیــة -١٢

د كمـا یثبـت الوتـ ،ا لـه فـي الطبقـة الثانیـة المتحركـةمن الصخور هي قشرة األرض یخترق هذه الطبقـة لیمـد جـذر 

ــاَل َأْرَســاَها : ( وقــال تعــال ،الخیمــة بــاألرض التــي تحــت الخیمــة أن التس��میة العلمی��ة تطل��ق  )،٧(النبــأ:)َواْلِجَب

ھ��ل ھ��ذه التس��میة العلمی��ة دقیق��ة قیاس��ا ب��التعبیر ،ث��م وج��ھ س��ؤالھ لطلبت��ھ :عل��ى الج��ذر الج��زء المغم��ور 
  -تناقش الطلبة مع بعض وتوصلوا إلى:القرآني؟

نعم:الجب����������ال -أ 

أعل����������ى م����������ن 

  ٠التالل

الوت��د والج��ذر نعم:-ب

  ىبنفس المعن

ال: ألن الوت����د یك����ون -جـــــ

  ظاھر فوق األرض.

ال:ألن الج����ذر یتش����عب  -د

داخ��������ل األرض خ��������الف 

  ٠الوتد

  منها:علم االستشعار  وضع مدرس الجغرافیا عدة تعرفین حول -١٣



مما  رما     

  

 ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

 

 )٢٧٤ (  

 

 استخالص المعلومات والبیانات عن سطح األرض والمسـطحات المائیـة باسـتخدام صـورة ملتقطـة مـن أعلـى 

 ، الطائرات).اعیةبوسائل متنوعة(األقمار الصن

  التعرف على طبیعة األجسام دون لمسھا.یهتم بمعرفة ماهیة األجسام دون تماس فیزیائي أو كیمیائي  

  ......... ما هو فتوصل طالبه انه:جمیعها تدور حول مفهوم أساسي  ثم قال أن هذه التعاریف

جمــــــــــــــــع المعلومــــــــــــــــات  -ب  أجراء بحوث -أ

  والبیانات من مسافة

األقمـــــــــــــار  -جــــــــــــــ 

  الصناعیة

  مباشرةجمع المعلومات  -د

  تمثل ھذه الصورة جلسة.......... -١٤

 صراخ وتھدید–د  تخیلیة-جـ  تفكیر جماعي-ب لعب ثالثیة -أ

ــــرة -١٥ ــــروع  أجــــاب طــــالب صــــف علــــى فق ــــروع (الســــكان ،العمــــران، االقتصادیة،السیاســــة) أنهــــا ف ــــل الف تمث

  الجغرافیة..........

  الزراعیة  -د  البشریة  - جـ  سطح األرض -ب  الطبیعیة -أ 

ــــة،جمع البیانــــات وٕانتــــاج  -١٦ اتفــــق مجموعــــة مــــن الطلبــــة :أن المصــــطلحات :(التفاعــــل بــــین اإلنســــان والبیئ

  ..........الخرائط،حل المشكالت المكانیة والتخطیطیة) تمثل مجاالت اهتمام

         جغرافیـة  -أ    

  السكان 

  علم الجغرافیة -د  الجغرافیة الطبیعیة  -جـ  جغرافیة المكان -ب

احــد الحلــول  ء النبــاتي وتدارســوا حلهــا فوجــدوامجموعــة مــن الطــالب علــى مشــكلة اســتنزاف الغطــا اطلــع -١٧

  لها........

           زراعة  -أ    

مـن        األرض أكثـر 

  مرة سنویاً 

االعتمــــــــــــــاد علـــــــــــــــى  -ب

  اإلمطار في الزراعة

سن القوانین لمنع الرعي   -جـ

  الجائر،

توزیـــــــــع الســـــــــكان بشـــــــــكل  -د

  المحافظاتمتساوي بین 

  تدارس مجموعة من الطلبة سبب تسمیة الجغرافیة الطبیعیة وتوصلوا إلى ظواهر وجدت  -١٨

  طبیعیاً  -د  بفعل البراكین.  -جـ  بفعل الزالزل -ب  اإلنسان بفعل  -أ    

  ...االجغرافی علم اهتمامات الدول من بین الدولیة العالقات و ا الحدود التنازع على مشكلة -١٩



ا  اا .د   

  

أ  اغ  إا م إ ا ا

دا و ا ا    
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  الحدودیة -د  البشریة  -جـ  السیاسة -ب  الطبیعیة -أ    

  بسبب... السكان هجرة إلى تؤدي التي العوامل من الحروب تعد تبین لطلبة  صف أن  -٢٠

  الحصول على فرص عمل -د  ارتفاع األسعار  -جـ  زیادة السكان -ب  انعدام األمن-أ    

  

                                                 
 .)٢٥٨٥والصلة، ( )، ومسلم: كتاب البر٥٦٨٠البخاري: كتاب األدب، (  - ١
  .)٦٥)، ومسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، (٥٦٦٥البخاري: كتاب األدب، (  - ٢
  ).١٥(النحل:من اآلیة -٦)،٤٧(الكھف:من اآلیة -٥) ، ١٦٤(البقرة:من اآلیة -٤) ، ٢٢(البقرة:من اآلیة  - ٣


