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  التفكير التأملي عند ط@ب الصف الخامس ا;دبي
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  جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد 

 
        ملخص البحث

لبح��ث إل��ى التع��رف عل��ى أث��ر ك��ل م��ن اس��تراتيجي التس��اؤل ال��ذاتي وال��تعلم التولي��دي ف��ي ھ��دف ا      
تحصيل م�ادة الجغرافي�ة والتفكي�ر الت�أملي ل�دى طلب�ة الص�ف الخ�امس ا.دب�ي، و تح�دد بطلب�ة الص�ف 

  ) .  ٢٠١١ – ٢٠١٠( الخامس ا.دبي في مركز محافظة ا.نبار للعام الدراسي
الب��اً ت��م ت��وزيعھم إل��ى ث��Gث مجموع��ات ،مجموع��ة تجريبي��ة أول��ى ط) ٦٠(وتكون��ت عين��ة البح��ث م��ن 

) ٢٠(طالباً درسوا بإستراتيجية التعلم التوليدي ،و مجموعة تجريبية ثانية تكونت من) ٢٠(تكونت من
طالب�اً درس�وا بالطريق�ة ) ٢٠(طالباً درسوا بإستراتيجية التساؤل الذاتي،ومجموعة ضابطة تكونت م�ن

  .المعتادة
العمر الزمني، ال�ذكاء، التحص�يل ف�ي الجغرافي�ة (لتكافؤ بين المجموعات الثGث بمتغيراتوتم أجراء ا

  ).للسنة السابقة، الخبرة السابقة ، التفكير التأملي، التحصيل الدراسي للوالدين
فق�رة وت�م لGختب�ار إج�راءات الص�دق ) ٥٠(واعد الباحث أداتين ،ا.ولى اختب�ار تحص�يلي تك�ون م�ن 

الصعوبة والسھولة والتميز وصدق الفق�رات ، وا.داة الثاني�ة اختب�ار للتفكي�ر الت�أملي  والثبات ومعامل
فقرة ، وتم لGختبار إجراءات الص�دق والثب�ات ومعام�ل الص�عوبة والس�ھولة والتمي�ز ) ٤٠(تكون من 

  .وصدق الفقرات
رتب�اط بيرس��ون، واس�تخدم الباح�ث تحلي�ل التب�اين ا.ح�ادي واختب��ار ش�يفيه ،واختب�ار الت�ائي ومعام�ل ا

  :ومعاد[ت الصعوبة والسھولة والتميز،وحجم ا.ثر بوصفھا وسائل إحصائية وكانت من نتائج البحث
ب���ين متوس���ط درج���ات ط���Gب )٠.٠٥(توج���د ف���روق ذوات د[ل���ة إحص���ائية عن���د مس���توى  .١

المجموع��ة التجريبي��ة ا.ول��ى الت��ي ت��درس باس��تخدام إس��تراتيجية ال��تعلم التولي��دي ،ومتوس��ط  درج��ات 
Gب المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس باستخدام إستراتيجية التساؤل الذاتي ومتوس�ط درج�ات ط

ولص��الح  ط��Gب المجموع��ة الض��ابطة الت��ي ت��درس بالطريق��ة التقليدي��ة ف��ي اختب��ار التحص��يل البع��دي
 .المجموعتين التجريبيتين

ط���Gب  ب���ين متوس���ط درج���ات)٠.٠٥(توج���د ف���روق ذوات د[ل���ة إحص���ائية عن���د مس���توى  .٢
المجموع��ة التجريبي��ة ا.ول��ى الت��ي ت��درس باس��تخدام إس��تراتيجية ال��تعلم التولي��دي ،ومتوس��ط  درج��ات 
طGب المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس باستخدام إستراتيجية التساؤل الذاتي ومتوس�ط درج�ات 

ولص�الح  ملي البع�ديطGب المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية في اختب�ار التفكي�ر الت�أ
 .المجموعتين التجريبيتين

Abstract 
The research aims to identify the impact of each of the strategic question of 
self-generative and learning material in the collection of geographic and 
reflective thinking among the students of fifth-grade literary, and determine 
the students of fifth-grade literary center in al-Anbar province for the 
academic year (2010-2011). 
The research sample consisted of (60) students were distributed into three 
groups, the first experimental group consisted of (20) students have studied 
the generative learning strategy, and a second experimental group consisted 
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of (20) students have studied the strategy of self-questioning, and the control 
group consisted of ( 20) students have studied in the usual way. Equivalence 
have been conducted among the three groups variables (chronological age, 
intelligence, achievement in geography for the previous year, previous 
experience, reflective thinking, academic achievement to parents). 
Promising research tools, the first achievement test to be of (50) paragraph 
was to test procedures for validity and reliability and the coefficient of 
difficulty and ease, excellence and sincerity of paragraphs, and the second 
tool test to think about contemplative be one of (40) by paragraph, was to 
test procedures for validity and reliability and the coefficient of difficulty 
and ease, excellence and sincerity paragraphs. 
The researcher used analysis of variance and test, showed, and Altaúa test 
and Pearson's correlation coefficient, and the equations of the difficulty and 
the ease and excellence, and the effect size as the statistical methods and was 
one of the search results: 
1. Women with no differences statistically significant at the level of (0.05) 
between the average scores of the first experimental group students taught 
using  

  
   مشكلة البحث

مشاركته في الدورات التدريبية التي تقيمھا مديريات من خGل التدريس ومن خGل ثان تبين للباح      
إن أس�لوب المحاض�رة والمناقش�ة ھ�و :المناقش�ات ب�ين مدرس�ين م�ادة الجغرافي�ةالتربية في المحافظة و

وإذ كانت المحاضرة  والمناقشة ھي السائدة في الت�دريس فم�ن  المتلقي ، السائد ويكون موقف الطالب 
المنطقي أن يكون قصور في مخرج�ات الت�دريس و[ تص�ل إل�ى مس�توى المطل�وب ال�ذي يتناس�ب م�ع 

وك�ذلك ،) ٢ص:٢٠٠١العم�ر،(التطور الحاصل في المعرفة ،وأيد ذل�ك بع�ض الدراس�ات منھا،دراس�ة
ث�ارت بوج�ود ش�كوى م�ن مدرس�ي م�ادة الجغرافي�ة ح�ول ض�عف ،والت�ي أ)٢٠٠٢،الش�مري، (دراسة 

الطلبة في مادة الجغرافية الطبيعية بسبب اعتماد الطلبة عل�ى الحف�ظ والتلق�ين ف�ي دراس�ة الم�ادة، وقل�ة 
اھتمام مدرسي الجغرافية با[طGع على الطرائ�ق وا.س�اليب والنم�اذج التعليمي�ة الحديث�ة ف�ي ت�دريس 

الش�مري،  (. ا مما يدفعھم على ا[س�تمرار ف�ي اس�تخدام الطرائ�ق التقليدي�ةالمفاھيم وضعف إلمامھم بھ
  )٨ص:٢٠٠٢ھالة ،
أن ظھ�ور ا[س�تراتيجيات الحديث�ة المتنوع�ة  المختلف�ة ف�ي ) ٢٠٠٧سلمان ،(وأيدت أيضاً دراسة       

ي�ق تدريس  الجغرافية بوصفھا تطبيقات تربوية لنظري�ات التعل�يم أخ�ذت طريقھ�ا ف�ي التجري�ب والتطب
في المؤسسات التربوية، لكنھا لم تأخذ نصيبھا الكافي في التجريب والتطبيق في العراق ، لذا ن�رى أن 
الطرائق ا[عتيادية القائمة على الحفظ والتلقين وا[س�تظھار تأخ�ذ طريقھ�ا ف�ي تدريس�ھا  ف�ي مدارس�نا 

ھم ب��الطرائق عل��ى نح��ٍو واس��ع فض��Gً ع��ن قل��ة إط��Gع مدرس��ي ومدرس��ات الجغرافي��ة وض��عف اھتم��ام
وا.س��اليب التعليمي��ة الحديث��ة ف��ي تدريس��ھا مم��ا ي��دفعھم با[س��تمرار ف��ي اس��تخدام الطرائ��ق ا[عتيادي��ة 

  )١ص:٢٠٠٧سلمان، (.
إن تدريس المفاھيم الجغرافية يأتي بشكل عارض وليس مقصودا ، ): ٢٠١٠،الحسَّوالحسَّودراسة ( وتضيف

التدريسية الشائعة ھي التقليدية الت�ي تؤك�د  مما يجعل اغلب الدروس تتمحور حول الحقائق ، فالطريقة
على الدور ا[يجابي للمدرس وتھمل دور الطلبة، مما ينتج ت�دني تحص�يل اكتس�اب المفھ�وم الجغراف�ي 
،فضG عن إھمال العناية بالتفكير ووجھت جھودھا نحو التحفيظ والتسميع والنقل والتكرار م�ن خ�Gل 

ذ أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن الطلب��ة يحفظ��ون المعلوم��ات تأكي��دھا عل��ى المعلوم��ات وم��دا تحص��يلھا،إ
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والحقائق دون فھم أو إدراك للعGقات بينھا مما [ تك�ون ل�ديھم الق�درة عل�ى توظيفھ�ا ف�ي فھ�م بيئ�تھم ، 
  )٤٤٧-٤٤٦ص:٢٠١٠،لحسَّولحسَّوا( .وحل مشكGتھم ومشكGت مجتمعھم

أنَّ بع�ض الط�Gب ال�ذين  ينھ�ون  ظاھرة  يمكن عدھا من المفاھيم المخط�وءة ، انوشّخص الباحث      
المرحلة المتوسطة ،  وينوون  ا[تجاه إلى الفرع ا.دبي يكون تبريرھم أن الت�اريخ والجغرافي�ة  م�واد 
تحفظ و[ تحتاج إلى أي نوع من التفكير مثل الرياضيات والفيزياء والدروس ا.خرى العلمي�ة ،وھ�ذه 

ا.دبي ،و يمكن أن يكون طرائق الت�دريس وراء  ي الفرعة اتجاه مادة الجغرافية فيعكس النظرة السلبي
فكان البحث ع�ن اس�تراتيجيات حديث�ه يك�ون ،والتفكير والتي تؤدي إلى انخفاض التحصيل ھذه النظرة

ل�ذا يص�وغ  فيھا الطال�ب مح�ور العملي�ة التعليمي�ة مث�ل إس�تراتيجية ال�تعلم التولي�دي والتس�اؤل ال�ذاتي، 
ف�ي أث�ر التس�اؤل ال�ذاتي ال�تعلم التولي�دي وس�تراتيجيتي �ھ�ل   -:ال ا~ت�يمشكلة البحث بالسؤ انالباحث

مقارن�ة ب�الطرق التقليدي�ة المتبع�ة ف�ي في مادة الجغرافية لدى طلب�ة الص�ف الخ�امس ا.دب�ي التحصيل 
   .لديھممھارات التفكير التأملي تنمية وتدريسھا؟

  أھمية البحث
 أ[ف فمن�ذ ، فك�ر ا�نس�ان مخاطب�ة خGلھ�ا م�ن يمك�ن ت�يال الدراس�ية الم�واد أح�د ي�ةالجغراف دتع�      

 بش�رية مجموع�ة فتواج�د ،س�طح ا.رض عل�ى ا�نسان ظھور مع الجغرافية المعرفة تGزمت السنين
 بالحاج�ات مرتبط�ة عديدة [عتبارات و[ يزال خضع إرادي [ختيار نتيجة إ[ّ  ھو ما معين مكان في

ً علم المعرفة ھذه ا�نسان ترجم وقد ،وغذاء وسكن حماية من وا[جتماعية المعيشية  غرض�ه مس�تقل ا
 خدم�ة ف�ي ذل�ك تس�خير بھ�دف بھ�ا يح�يط الذي والفلك عليھا يعيش التي ا.رض صورة وتوضيح فھم

م�ادة ت�دريس  خ�Gل م�ن ال�تعلم تفكي�ر الطلب�ة ف�ي اس�تثارة مكنف�ي معيشته،  وتطوير سبل ا�نسان حياة
   )١٩٤ص:٢٠٠٩ا.ھدل،( .الجغرافية؟ 

أن خلو المناھج الدراسية من التفكير ھو أول أسباب بداية تدھور التعليم في  أي بلد ، ففي الوق�ت       
و[  يقتصر على الدول المتقدم�ة أمث�ال الو[ي�ات المتح�دة أو ال�دول ا.وروبي�ة (الذي نجد فيه ا.طفال 

ج�دول الض�رب ف�ي مرحل�ة بل وأطفال الصين والھند وماليزيا وس�نغافورة يجي�دون الحس�ابات و) فقط
،ف��ي ح��ين نظ��ام التعل��يم  ف��ي اغل��ب ال��دول العربي��ة يعتم��د عل��ى التلق��ين وخ��الي ) الحض��انة(التمھي��دي 

ليس علينا أن نجعل البشر أذكياء، فھم يخلقون كذلك، وكل : (تقريباً من التفكير ، ويقول أحد الحكماء  
يقص�د نظ�ام التعل�يم المدرس�ي المتجاھ�ل  ، وك�ان) ما علينا ھو التوقف عن ممارسة م�ا يجعلھ�م أغبي�اء

للتفكير ، وكل البلدان ا~سيوية سابقة الذكر تتمتع بجودة التعليم  العام قبل التعل�يم الج�امعي وھ�و ال�ذي 
ترتب عليه تقدم تلك الدول ، إن تعليم التفكير للطGب أصبح أھم متطلبات التربية و التعليم [سيما ف�ي 

لطGب وھم يستطيعون التفكير بعقGني�ة وم�ن ث�م يتمكن�وا م�ن ا.ساس�يات عصرنا الحالي ، لكي ينشأ ا
المطلوبة للتعامل مع الثورة المعلوماتية ، فتنمية التفكي�ر يج�ب أن تك�ون أھ�م أھ�داف العملي�ة التعليمي�ة 
فالمدرس يجب أن يضع ھدف أمامه وھو أن يعل�م طGب�ه كيفي�ة التفكي�ر بأنفس�ھم ويغ�رس ف�ي نفوس�ھم 

كير وذلك يعني فتح أبواب العقل ونوافذه علي مص�راعيھا ، ويعن�ى تنمي�ة وتحس�ين أق�وى مھارات التف
أداة يملكھا ا�نسان ، ونشر تعليم التفكير في المدارس والجامعات، يمكن اعتباره بداية لتطوير التعل�يم 

حي�ث تك�ون في أي دولة ، وزيادة قدرة الطGب على التفكير تعد بمثابة جھاد المعلم في س�بيل ال�وطن ب
ثمرة ھذا الجھاد من الطGب المفكرين ھي أعظم ھدية يقدمھا المعلم لوطنه ، ونحن لم نسمع أن ا.ول 

.ن ذل�ك ل�يس مح�ور % ٨٥أو % ١٠٠في الثانوي�ة العام�ة بتل�ك ال�دول س�ابقة ال�ذكر ق�د حص�ل عل�ى 
م�ا ق�اموا بدراس�ته ، اھتمامھم ، ولكن إھتمامھم الرئيسي بمدى إلمام وتحصيل جميع الطلبة الن�اجحين ل

ومدى قدراتھم على ا�ستفادة من ذلك في ا�بتكار ، فتلك الدول تناقش قض�ية التعل�يم بھ�ا .نھ�ا تطم�ح 
أكثر من زيادة جودة التعليم قبل الجامعي بعد أن تأكدت من أنه أس�اس تق�دمھا ف�ي كاف�ة المج�ا[ت ،  ، 

ل�ك ھ�و أس�اس تق�دمنا فھ�و أس�اس التط�ور فب�ه وليكن ھدفنا كترب�ويين  ا�رتق�اء بمس�توى التعل�يم .ن ذ
  )١٣-١١ص:٢٠١٠فھمي،.(تزدھر وتتقدم ا.مم وتتطور الحضارات المتعاقبة

 قائمة على المعلومات، ومعالجة تنظيم أجل من تدريسية، اتبإستراتيجي ا[ھتمام المجدي لذا من      
 العمل عن طريق والمعلومات الحقائق تعليم ويكون فيھا الطالب محور للعملية التعليمية التعلم الذاتي 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢  -حزيران  –العددالثاني 

  ٣٤٨               يدي والتساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية أثر إستراتيجيتي التعلم التول
 ياسر عبدالواحد حميد الكبيسي. م.نجدت عبد الرؤوف عبدالرضا      و  م. د.م.أ

 م�ن وأبق�ى أق�وى أث�ًرا تك�ون ال�تعلم نت�ائج ف�إن ا[ستكش�افية والتش�اركية، والط�رق المباشرة، والخبرة
  )٣٠٢ص:٢٠٠٣، الخوالدة(.ومنمي لعملية التفكير والتأمل التعلم
ق المس�تخدمة ف�ي ظھرت في السنوات ا.خيرة عدة فلس�فات حديث�ة تعتب�ر أساًس�ا لع�دد م�ن الط�ر       

التدريس، ومن ھذه الفلسفات الفلسفة البنائية والتي تشتق منھ�ا ع�دة ط�رق متنوع�ة، وتق�وم عليھ�ا ع�دة 
نماذج تعليمية متنوعة تھتم بنمط بناء المعرفة وخطوات اكتسابھا، وظھر الفكر البن�ائي كنم�وذج ق�وي 

على التقييم الذاتي ، ويعتبر طلب المعرف�ة جداً في بناء المعرفة لدى المتعلمين ، و الفكر البنائي يعتمد 
. تعلم دائم ، وكذلك يسھم الفكر البنائي في بناء المعرفة المبعثرة لدى الفرد في قال�ب معرف�ي متماس�ك 

ويشير كديفيس إلى  أن الباحثين يحتاجون إلى فكر متماسك وواضح ، ف�الفكر البن�ائي  ل�يس مجموع�ة 
  .لوجود ا�نساني بل فكر واقعي في الممارسات التعليمية الجيدة من ا.فكار المجردة حول المعرفة وا

 ) 2009 :p. 39Gordon, Mordechai . (  

ل��ذا تتن��وع اس��تراتيجيات الت��دريس الحديث��ة وطرائقھ��ا وأس��اليبھا ونماذجھ��ا تبع��اً لتغي��ر النظ��رة إل��ى      
بنائية التي تؤك�د بن�اء الطال�ب لمعرفت�ه، طبيعة عملية التعلم والتعليم من جھة، والتحول إلى المدرسة ال

 تھ�تم الت�ي البنائي�ة والنم�اذج ا[س�تراتيجيات م�ن ع�دد وھن�اك وفھمھا، واس�تخدامھا م�ن جھ�ة أخ�رى،
 .و إس��تراتيجية التس��اؤل ال��ذاتي  التولي��دي ال��تعلم الت��دريس منھ��ا إس��تراتيجية ف��ي ال��دماغ بتنش��يط

    )٢٣٩ص:٢٠٠٧ والخزندار،عفانة،(
  -:من خ@ل اRتي النظرية البحث من الناحيةأھمية  انأن يجمل الباحثيمكن وبذلك   

يأتي ھذا البحث استجابة لGتجاھات العالمية والمحلية التي تنادي بضرورة ا[ھتمام بطرائ�ق  .١
واس��تراتيجيات تدريس��ية تعتم��د عل��ى النظري��ة البنائي��ة ،و واس��تراتيجيات تدريس��ية م��ا وراء المعرف��ة 

 ٠المھمة، والضرورية التي يجب ا[ھتمام بھا أثناء عملية التعلمبوصفه أحد المخرجات 
س��يقدم ھ��ذا تص��ور مقت��رح ق��ائم عل��ى تطبي��ق واس��تراتيجيات تدريس��ية  حديث��ة تھ��تم بالطال��ب  .٢

 ٠تعميميه في المراحل الدراسية ا.خرى ووتنمية تفكيره يمكن تطبيقھا 
لت�ي تناول�ت اس�تراتيجيات م�ن أول�ى الدراس�ات ا -ف�ي ح�دود عل�م الباح�ث –يمكن عد البح�ث  .٣

التعلم التوليدي وإستراتيجية التساؤل الذاتي لتنمية التفكير التأملي وزيادة التحصيل في مادة الجغرافي�ة 
، وذلك لندرة الدراسات وا.بحاث في ھذا المج�ال؛ مم�ا يب�رز أھمي�ة  ا�عدادية او الثانويةفي المرحلة 

ا[رتق�اء بت�دريس مدرس�وا ومدرس�ات الجغرافي�ة ونق�ل  ھذا البحث والحاج�ة لGس�تفادة م�ن نتائج�ه ف�ي
 ٠الخبرة لطلبتھم

ترف�ع م�ن ، قد تؤدي نتائج البحث إلى تقديم طريقة للتدريس للمدرسين والمدرس�ات بمدارس�نا .٤
 .وتحسن من تحصيل الطلبة للمعرفة الجغرافية، كفاءة العملية التعليمية عامة

  ھدف البحث
التس�اؤل ال�ذاتي ف�ي ال�تعلم التولي�دي وعلى أثر كل م�ن اس�تراتيجي  التعرفالبحث إلى  رمي ھذاي      

  .الصف الخامس ا.دبي Gبتحصيل مادة الجغرافية والتفكير التأملي لدى ط
  :نا~تي يق ھدف البحث وضع الباحث الفرضيتينولتحق

ب�ين متوس�ط درج�ات تحص�يل طلب�ة ) ٠.٠٥([ يوجد فرق ذو د[ل�ة إحص�ائية عن�د مس�توى  -١
التجريبية ا.ولى ال�ذين يدرس�ون بإس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي  وب�ين المجموع�ة التجريبي�ة المجموعة 

، وب��ين المجموع��ة الض��ابطة الت��ي ت��درس بالطريق��ة الثاني��ة  ال��ذين يدرس��ون بطريق��ة ال��تعلم التولي��دي
 .   ا[عتيادية

فكي�ر ب�ين متوس�ط درج�ات اختب�ار الت) ٠.٠٥([ يوجد فرق ذو د[لة إحصائية عن�د مس�توى  -٢
التأملي لطلبة المجموعة التجريبية ا.ولى الذين يدرسون بإستراتيجية التساؤل الذاتي  وبين المجموعة 
التجريبي��ة الثاني��ة  ال��ذين يدرس��ون بطريق��ة ال��تعلم التولي��دي، وب��ين المجموع��ة الض��ابطة الت��ي ت��درس 

 بالطريقة ا[عتيادية   
      حدود البحث -٣

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Gordon+Mordechai%22
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  :على البحث الحالي يقتصر

المدارس ا�عدادية والثانوية التابع�ة لمديري�ة العام�ة لتربي�ة الصف الخامس ا.دبي في  Gبط .١
 .للعام الدراسي مركز  /محافظة ا.نبار

للع�ام   الص�ف الخ�امس ا.دب�ي   الطبيعية المقرر تدريسھا لطلبةالجغرافية  كتابموضوعات  .٢
 .في العراق)  ٢٠١١ – ٢٠١٠( الدراسي
  :احثان المصطلحات اRتيةالمصطلحات تبنى البتحديد 

ظاھرة تسبب ف�ي ظ�اھرة معين�ة وت�ؤدي نتيج�ة معين�ة  :)Stands, 2010( عرفه: أو�ً ا;ثر .١
 )Stands, 2010,3(.،وھو العمل  لتحقق من وجود شيء احدث تغير

تحرك�ات المعل�م داخ�ل الص�ف ، وأفعال�ه الت�ي : بأنھا) ٢٠٠٨الكبيسي،( اYستراتيجية عرفه .٢
دث بش��كل من��تظم ومتسلس��ل ، و لك��ي تك��ون تحرك��ات المعل��م فّعال��ة فإن��ه مطال��ب يق��وم بھ��ا، والت��ي تح��
الحيوي��ة والنش��اط ، الحرك��ة داخ��ل الفص��ل، تغيي��ر طبق��ات الص��وت ف��ي أثن��اء : بمھ��ارات الت��دريس 

تاك�د م�ن   ) .١١٨ص :٢٠٠٨الكبيس�ي،(التحدث،و ا�شارات، وا[نتقال بين مراكز التركي�ز الحس�ية 
 المصدر

 يؤديھ�ا توليدي�ة عملي�ات إستراتيجية تدريسية تتضمن):Behiye  ,2009( :يالتعلم التوليد .٣
 ويتك�ون لل�تعلم فيجوتس�كي الس�ابقة تعك�س رؤي�ة والخبرات الجديدة بالمعرفة المعلومات لربط المتعلم

) التح�دي(الطور التمھيدي،والطور التركيزي،والط�ور المتع�ارض{تعليمية أطوار أو مراحل أربع من
 )Behiye  ,2009:p. 26 . (}ق،والطور التطبي

 إل�ى تھ�دف للتفكير، مثيرة بأنه إستراتيجية ):٢٠١٠حميدة،( :اYستراتيجية التساؤل الذاتي .٤
معالج�ة  أثن�اء لنفس�ه الطال�ب يس�ألھا التي ا.سئلة وإثارة تكوين طريق عن جديدة عن معلومات البحث

الم�تعلم أكث�ر  وتجع�ل الط�Gب ل�دى التفكي�ر بعملي�ات ال�وعي خل�ق عل�ى تساعد بذلك وھي المعلومات،
 )٦ص:٢٠١٠حميدة ،.(يتعلمھا  التي المعلومات معاً اندماج

المعرف�ة الت�ي يحص�ل عليھ�ا الطال�ب م�ن خ�Gل برن�امج أو ):٢٠١١حسين،(التحصيل عرفه .٥
م�نھج لمق��رر دراس��ي قص�د تكيف��ه م��ع الوس��ط الترب�وي، ويقتص��ر ھ��ذا المفھ��وم عل�ى م��ا يحص��ل علي��ه 

فق برنامج معد يھدف إلى جعل الطالب أكثر تكيفاً مع الوسط ا[جتماعي ال�ذي الطالب من معلومات و
  )١٧٦ص:٢٠١١حسين،. (ينتمي إليه،فضGً عن إعداده للتكيف مع البيئة الدراسية بصورة عامة

ھ��و التفكي��ر نفس��ه،وھو عملي��ة عقلي��ة فيھ��ا نّظ��ر ):٢٠١٠أبZZو نحZZل،(التفكي��ر الت��أملي عرف��ه .٦
م�ال فك�ر ،وتوليد،واستقص�اء تق�وم عل�ى تحلي�ل المواق�ف المش�كل إل�ى ،وتدبر، وتبصر، واعتبار، وإع

مجموعة من العناصر، وتأمل الفرد للموق�ف ال�ذي أمام�ه، واس�تمطار ا.فكار،ودراس�ة جمي�ع الحل�ول 
 )٣٧ص: ٢٠١٠أبو نحل،.(الممكنة والتحقق من صحتھا ، للوصول إلى الحل السليم للموقف المشكل 

 والبيئ�ة ا�نس�ان بدراس�ة موض�وعاته تھ�تم ال�ذي العل�م):٢٠٠٦عبابنZة،(الجغرافيZة عرفھZا .٧
تفاعل�ه  وأس�اليب ببيئت�ه ا�نس�ان بعGق�ة ل�ذاتھم ,في�ه ا�نس�ان يع�يش ال�ذي ,الحي�وي في التفاع�ل ممثلين
 يتأثر ويؤثر مسكنا ا�نسان كونه ا.رض سطح تدريس أنھا القول يمكن كما, التفاعل ھذا وأثار معھما

 )٢١ص:٢٠٠٦عبابنة،.(فيه
 وعرفت المصطلحات إجرائياً 

الفرق الحاصل في معدل تحصيل طلبة الصف الخ�امس أدب�ي ف�ي م�ادة : التعريف اYجرائي ل^ثر .١
إس�تراتيجية التعل�يم ، طريق�ة الت�دريس التقليدي�ة ( الجغرافية  [ختGف طريقة أو إستراتيجية الت�دريس 

 .و تفكيرھم التأملي) التوليدي، إستراتيجية التساؤل الذاتي
الخط���ط وا.نش���طة الت���ي يض���عھا الباح���ث  مجموع���ة بأنھ���ا :التعريZZZف اYجرائZZZي ل_سZZZتراتيجية .٢

و إس��تراتيجية التعل��يم التولي��دي، ،وبأس��لوب ث��Gث طرائ��ق تدريس��ية ھ��ي طريق��ة الت��دريس التقليدي��ة 
 .إستراتيجية التساؤل الذاتي

ت وا.نش��طة  الت��ي ھ��ي مجموع��ة ا�ج��راءا :التعريZZف اYجرائZZي YسZZتراتيجية للZZتعلم التوليZZدي .٣
يختارھا الباحث ويخطط لھا لمساعدة طGب الخامس ا.دبي المجموعة التجريبي�ة ا.ول�ى  عل�ى رب�ط 
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 م�ن خ�Gل عملي�ات تواليدي�ة  بينھ�ا عGق�ة بالمعلوم�ات  الجدي�دة وتك�وين الس�ابقة الجغرافي�ة خبراتھم 
 الط���ور -) رةالب���ؤ( التركي���زي الط���ور -التمھي���دي الط���ور: وتتك���ون م���ن أرب���ع أط���وار ھ���ي

 .التطبيقي الطور -) التحدي(المتعارض
ھ��ي مجموع��ة ا�ج��راءات وا.نش��طة  الت��ي  :التعريZZف اYجرائZZي YسZZتراتيجية التسZZاؤل الZZذاتي .٤

علٮتولي�د يختارھا الباحث ويخطط لھ�ا لمس�اعدة ط�Gب الخ�امس ا.دب�ي المجموع�ة التجريبي�ة الثاني�ة  
على جمع المعلومات وربط بينھا ل�جابة على ا.سئلة التي أسئلة عند دراستھم لمادة الجغرافية،فيعمل 

طرحھا على نفسه فيتمكن من خGلھا على فھم المادة واستيعابھا وق�دره عل�ى أث�ارة التفكي�ر وت�تم عل�ى 
  .  مرحلة ما قبل التعلم،ومرحلة أثناء التعلم،ومرحلة ما بعد التعلم:مراحل ثGث ھي

ما يحققه طالب  الخامس أدب�ي ويحص�ل علي�ه م�ن مجم�وع مقدار  :التعريف اYجرائي للتحصيل  .٥
الدرجات خGل دراسة وحدة  دراسية في مادة الجغرافية في ا[ختب�ار البع�دي ويق�اس با[ختب�ار ال�ذي 

 . أعده الباحث
 م�ن ھ�ادف ي�تمعن في�ه طال�ب الخ�امس أدب�ي  عقل�ي نش�اط:  التعريف اYجرائي للتفكيZر التZأملي .٦

 ،وإعط�اء اس�تنتاجات إل�ى ،والوص�ول المغالط�ات ية،والكش�ف ع�نالبصر الرؤي�ة مھ�ارات خ�Gل
 التفكي�ر باختب�ار ويق�اس العلمي�ة الت�ي يختب�ر بھ�ا مقترح�ة للمش�كGت حل�ول ووض�ع مقنع�ة تفس�يرات

 .الذي أعده الباحث التأملي
وھ�ي مجموع�ة م�ن المعلوم�ات والحق�ائق والمف�اھيم الت�ي يض�مھا  :التعريف اYجرائي للجغرافية .٧

رافية الطبيعية والذي أعدته  وزارة التربية للصف الخامس ا.دبي ويشمل الفص�ول الثGث�ة كتاب الجغ
 .ا.ولى 

  دراسات السابقةإطار نظري و:الفصل الثاني
 كونھا عن تخرج [ إ[ أن جميعھا  استراتيجيات النظرية البنائيةأشارت أدبيات الموضوع بتعدد      

 المعرفة ليستنتج فيھا الفعالة ومشاركتھم العلمية المناشط من عديدالقيام بال من الطالب تمكن إجراءات
 التدريس .ن ونظراً  .له المعرفية البنية تنظيم إلى تؤدي متقدمة لمستويات عنده التعلم ويحدث ، بنفسه

بتطبي�ق  ع�المي اھتم�ام ظھ�ر فق�د التGمي�ذ .فك�ار ومتحدية تفاعلية تعليمية بيئة خلق يسعى إلى البنائي
 على التدريسية القائمة ا�ستراتيجيات وتنوعت تعددت كما ، العلوم وتعلم تعليم في البنائية مارساتالم

 مع�ايير ولكنھ�ا ق�دمت معين�ة تدريس�ية إس�تراتيجيات تق�دم ل�م البنائي�ة النظري�ة .ن ؛ البنائي�ة النظري�ة
إس�تراتيجيات  :يل�ي م�ا البنائي�ة الفلس�فة عل�ى تق�وم الت�ي ا�س�تراتيجيات أھ�م وم�ن ، الفع�ال للت�دريس

التولي��دي ، واس��تراتجيات ف��وق المعرف��ة،وكمثال عليھ��ا  كمث��ال عليھ��ا إس��تراتيجية ال��تعلم: المعرفي��ة 
 .إستراتيجية التساؤل الذاتي

   Generative Learning Strategyإستراتيجية التعلم التوليدي   :أو�ً 

نظري�ة التط�ور ا[جتم�اعي وھ�و أح�د  وھ�يالتعلم التوليدي كتطبيق لنظرية فيكوتسكي  إستراتيجية    
يت�روك ف�ي البداي�ة كنموذج�اً للتغي�ر المف�اھيمي  و أوزب�ورن ي�د عل�ى المنظ�رين البن�ائيين ، و ظھ�رت

يقض��ي بتغيي��ر المف��اھيم الخاطئ��ة ل��دي الط��Gب ح��ول ظ��اھرة م��ا ، وإكس��ابھم فھم��ا علمي��ا س��ليما لتل��ك 
لقبلي�ة تع�د ش��رطا أساس�يا لبن�اء المعن�ي حي��ث إن الظ�اھرة ، وكان�ت نقط�ة ا[نط�Gق أن معرف��ة ال�تعلم ا

التفاعل ب�ين معرف�ة الم�تعلم الجدي�دة ومعرفت�ه القبلي�ة تع�د أح�د المكون�ات المھم�ة ف�ي عملي�ة ال�تعلم ذي 
المعني ، فقد تكون ھذه المعرفة بمثابة الجسر الحاجز الذي يمنع مرور ھذه المعرفة إل�ي عق�ل الم�تعلم 

لتوليدي بصفة أساسية بتأثير ا.فكار الموجودة ف�ي بني�ة الط�Gب المعرفي�ة ، ولذلك يھتم نموذج التعلم ا
والتي يتم علي أساسھا اختيار المدخGت المحسوسة وا[ھتمام بھا ، كما يھتم بالروابط التي تتول�د ب�ين 
المثيرات التي يتعرض الطGب لھا ومظاھر تخزينھا ف�ي بني�ة الط�Gب المعرفي�ة وتك�وين المعن�ي م�ن 

Gب ، وك��ذلك يھ��تم الم��دخGت المحسوس��ة والمعلوم��ات الت��ي ي��تم اس��ترجاعھا م��ن البني��ة المعرفي��ة للط��
 عل�ى قائم�ة نواتج تحقيق في فعال دور في النموذج ھذا بتقويم المعاني التي تم التوصل إليھا ، ويسھم

  )١٢٠ص:٢٠٠٦سعيد وعيد،( .صحيح ھو الخطأ بما ا.فكار واستبدال والفھم المعنى
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 ويول�دون ال�تعلم عملي�ة ف�ي نش�ط يش�اركون بش�كل المتعلم�ين أن التولي�دي التعلم خواص من أن       
 ا.فك�ار ي�دمجون جدي�دة م�ادة الط�Gب فعن�دما يحل�ل المف�اھيم بين العقلية ا[رتباطات بتشكيل المعرفة
 لديھم، ةجديد عقلية وتراكيب عGقات بناء ھذه المعلومات يتم تتطابق وعندما ، المسبق بالعلم الجديدة
  :ھي التوليدية النشاطات من نوعان ويوجد

عن�اوين  إب�داع ذل�ك أمثل�ة ، المعلوم�ات أج�زاء ب�ين التنظيمي�ة العGق�ات تول�د الت�ي النش�اطات •
 .رئيسية وأفكار بيانية رسوم خGصات، أھداف، أسئلة،

معلوم�ات  نم� الم�تعلم يق�رأه أو يراه أو يسمعه ما بين المتكاملة العGقات تولد التي النشاطات •
 تفسيرات وتطبيقات، ، استد[[ت ، تناظرات صياغة إعادة ذلك وأمثلة ، للمتعلم المسبق والعلم جديدة

 مس�توى وي�ؤدي إل�ي أعم�ق بش�كل التعليم�ي المحت�وى يع�الج الث�اني النش�اط أن النشاطين بين والفرق
  )Griff, 2000:p. 3( .الفھم من عالي

  مراحل إستراتيجية التعلم التوليدي
أربع مراحل أو أط�وار  من) والذي ھو كتطبيق لنظرية فيكوتسكي(يتكون نموذج التعلم التوليدي       

   : تعليمية وھي
ف��ي ھ��ذه المرحل��ة يق��وم الم��درس ب��التعرف عل��ى أفك��ار ): Preliminary(المرحل��ة التمھيدي��ة  -١

ھ�ذه ا.فك�ار ، وذل�ك الطGب الموجودة في بنيتھم  المعرفية وتقسيمھا ومعرفة الش�واھد الت�ي تع�رض  
م��ن خ��Gل إث��ارة الم��درس لمجموع��ة م��ن ا.س��ئلة ، ح��ول المفھ��وم مح��ل الدراس��ة، ث��م بع��د ذل��ك يس��مح 
المدرس للطGب با�جابة على ھذه ا.سئلة ، ومن خ�Gل ھ�ذه ا�جاب�ات تتض�ح التص�ورات الموج�ودة 

رس الط��Gب إل��ى ف��ي بني��ة الط��Gب المعرفي��ة ح��ول المفھ��وم مح��ل الدراس��ة ث��م بع��د ذل��ك يقس��م الم��د
ب�ين الم�درس والط�Gب تص�بح أداة نفس�ية للتفكي�ر والتح�دث  مجموعات حسب وجھات نظرھم، فاللغة

المرحلة تتضح المفاھيم اليومية التي لدى المدرسين من خGل اللغة والكتابة  والعمل والرؤية وفي ھذه
 .ومحورھا التفكير الفردي للطGب تجاه المفھوم والعمل

وفي ھذه المرحلة يقوم المدرس بعمل سياق يس�تطيع الطال�ب ) : Focusالبؤرة(مرحلة التركيز -٢
فيه التعبير عن مفھومه ، وذلك من خGل قي�ام الم�درس بوض�ع الخب�رات المناس�بة وإثارت�ه لمجموع�ة 
من ا.سئلة ذات النھايات المفتوحة ، بينما يقوم الطGب بمعرف�ة الم�واد الت�ي يس�تخدمونھا ف�ي الكش�ف 

يما سيحدث ، وطرح تساؤ[ت حول المفھوم وإخضاع  أفكارھم الخاصة للمناقشة من خGل والتفكير ف
 .المفاوضة والحوار بين أفراد كل مجموعة

ف��ي ھ��ذه المرحل��ة ي��وفر الم��درس الفرص��ة للط��Gب لتغيي��ر :  )Challenge(مرحل��ة التح��دي -٣
Gل مناقش��ة الفص��ل بالكام��ل م��ع إتاح��ة الفرص��ة للط��Gب للمس��اھمة وجھ��ات نظ��رھم، وذل��ك م��ن خ��

بمGحظاتھم وفھمھم ، وإثارة التحدي بين  ما ك�ان يعرف�ه الم�تعلم ف�ي مرحل�ة التمھي�د وم�ا عرف�ه أثن�اء 
 .التعلم 

وف��ي ھ��ذه المرحل��ة يق��وم الم��درس بإم��داد الط��Gب ب��بعض :  Application)(مرحل��ة التطبي��ق -٤
دوات وظيفي��ة لح���ل المش��كGت الت��ي تتطل��ب تطبي��ق  المفھ��وم ف���ي حلھ��ا ، أي اس��تخدام المف��اھيم ك��أ

  )Shepardson, 1999:p. 626.(المشكGت 
 أوجه القصور في إستراتيجية التعلم التوليدي

  :تتمثل با~تي 
تحت��اج ھ��ذه الطريق��ة إل��ى وق��ت و[ س��يما يناس��ب اس��تخدامھا باس��تمرار مناھجھ��ا : الوق��ت  •

 .المزدوجة بالمادة الدراسية
لمعل�م و[ للطال�ب مم�ا يجع�ل اس�تخدامھا غي�ر الطريق�ة غي�ر مألوف�ة [ ل: ا.لفة مع الطريقة   •

 .متوقع ويلزم التدريب على الطريقة لزيادة ألفتھا
الصفوف مكتظة بالطلب�ة مم�ا يجع�ل اس�تخدام ھ�ذه الطريق�ة : مGءمتھا ل�عداد الكبيرة  عدم   •

 .غير مشجع
)Philip & Rocco ,2006:p. 319-334(  

  المعرفة وراء ما من إستراتيجياتجية كإستراتي الذاتي التساؤل إستراتيجية:ثالثاً 
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  ٣٥٢               يدي والتساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية أثر إستراتيجيتي التعلم التول
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دوٌر بارٌز في توضيح مفھوم ماوراء المعرف�ة وان ك�ل العملي�ات  هكان .فكار: وجھة نظر فيكوتسكي
النفسية أصولھا اجتماعية ، فالمشاركة بين ا.شخاص ھي أفعال خارجي�ة لھ�ا وظ�ائف نفس�ية ف�ي ذات 

طفل بصوت عال من خ�Gل إفس�اح المج�ال ل�ه للك�Gم الفرد وھذه الطبيعة الداخلية تظھر عندما يفكر ال
ا[جتماعي، وھذا يقابل الكGم المتمركز حول الذات عند بياجيه، وھ�ذا يعن�ي ق�درة الطف�ل عل�ى تنظ�يم 

  )٦٢٠ص: ٢٠٠٠سولسو، ( .قوانين الخبرة لعالمه الخاص
 وزي�ادة التفكي�ر مھ�ارات عل�ي تس�اعد ،جميعھا المعرفة وراء تدريس ما استراتيجيات عدة توجد      

 اس�تخدام ف�ي اكب�ر ھن�اك تن�وع ك�ان كلم�ا ان�ه ھ�و تنوعھ�ا ف�ي ،والس�بب استيعاب المفاھيم على القدرة
 الموقف مع المناسبة ا�ستراتيجية استخدام اكبر في فرصة إتاحة ، الطGب مع التدريس استراتيجيات

  )٥٨ص:٢٠٠٣الحارون،. (بھا التي يقومن التعليمية المھمة أو التعليمي
الذاتي  المعرفة منھا إستراتيجية التساؤل وراء تدريس ما من استراتيجيات) ٣٣(وھناك من أورد      

  )١٠٦ص :٢٠٠٧مفلح،(،
 :من ا.سئلة نوعين يتضمن الذاتي التساؤل أن وھناك من يرى

 ويكملونھ�ا، ويول�دون لھم، المدرس يحددھا أسئلة رؤوس عن عبارة وھي :الموجھة ا.سئلة .١
 .اثلھاتم أسئلة

 أو عملية التعلم، أثناء الطالب يصوغھا التي ا.سئلة وھي :)المفتوحة( الموجھة غير ا.سئلة .٢
. فيھ�ا  والتفكي�ر المغ�زى منھ�ا، وإدراك الطالب�ة، الم�ادة فھ�م عل�ى تس�اعده بحي�ث بع�دھا، أو قبلھ�ا،

  )١٢٥ص:٢٠٠٣فھمي،(
تس��اب المعرف��ة أثن��اء عملي��ة ال��تعلم وان ھ��ذه ا�س��تراتيجية تؤك��د عن��ى ال��دور ا[يج��ابي للطال��ب ف��ي اك

  .والتعليم وتوظيف ھذه المعرفة في مواقف جديدة لتعلم معارف أخرى
طري�ق  الم�ادة ع�ن ت�دريس ف�ي وتوظيفھ�ا ا�يجابي�ات تلك استثمار ويمكن لمدرس مادة الجغرافية      

 الح�وار م�ع ف�ي اشتراكھم خGل من لھا إجابات عن والبحث ا.سئلة، بعض طرح إلى الطGب توجيه
المعرف�ة  بن�اء إل�ى ي�ؤدي مم�ا نفس�ه، الموض�وع في أخرى نظر وجھات واستعراض البعض، بعضھم

وب�ذلك يمك�ن  الق�راءة عملي�ة في الذاتي التساؤل إستراتيجية توظيفيتم  ا~خرين،وبھذا مع نشط بشكل
 يوجه فالطالب الذي انتباه الطالب القارئ، تركيز إلى تؤدي مؤثرة نشيطة عملية القراءة عملية أن نعد

. ا.س�ئلة لتل�ك إجاب�ات .تش�كل الت�ي المعلوم�ات إل�ى وتركي�زه انتباھ�ه س�يوجه ا.س�ئلة م�ن مجموع�ة
  )٨٥ص:٢٠٠٥مقدادي وعاشور،(

 أخ�ذ ل�و مم�ا أفض�ل، بطريق�ة وال�تعلم وا[س�تيعاب، الفھم، الطالب على يساعد التساؤل الذاتي إنَّ       
 وأثنائھ�ا، الق�راءة، قب�ل بأنفس�ھم الط�Gب يض�عھا الت�ي ا.س�ئلة أن المعلومات جاھزة من الم�درس، إذ

  )٢٢٦ص:٢٠٠٠، دروزة.(المقروء  للنص العميق الفھم على وبعدھا، تساعدھم
 المشاركة ا�يجابي�ة، إلى التلقين من التعلم مسار تغيير في الذاتي التساؤل أھمية مدى يتضح مما      

 مطلبًا أصبح الذي الذاتي التعلم على وقادراً  م،التعل عملية في فعال الطالب يصبح بحيث
  :العصر،وتتميز إستراتيجية التساؤ[ت الذاتية بما يلي ھذا في ملًحا

تس�اعد الطلب��ة عل��ى ص��ياغة أس�ئلتھم ح��ول الموض��وع، وتجعلھ��م ق�ادرين عل��ى التح��اور، وع��رض م��ا  - 
 .يعرفونه، وما يودون معرفته

م نحو العم�ل الجم�اعي، وب�ذلك يص�بحون متعلم�ين أكث�ر تزيد من فھم الطلبة للموضوع وتطلق طاقاتھ - 
 .كفاءة

تساعد الطلبة على ا[عتم�اد عل�ى أنفس�ھم ف�ي بن�اء المعن�ى م�ن خ�Gل اكتش�افھم ل�ه، وب�ذلك يبق�ى أث�ره  - 
Gطوي. 

تس��اعد تس��اؤ[ت الطلب��ة ف��ي الكش��ف ع��ن نم��ط تفكي��رھم، والمف��اھيم البديل��ة، وفھمھ��م ا�دراك��ي وم��ا  - 
 .يرغبون في معرفته

 .د من فھم الطلبة للمواضيع التي يدرسونھا وبالتالي تؤدي للتعلم ذي المعنىتزي - 
 .تساعد على انتقال أثر التعلم وتزيد دافعية الطلبة للتعلم وبالتالي تبني المعالجات المعرفية العميقة - 
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 تؤدي إستراتيجية التساؤل الذاتي إلى تشجيع الطالب على التفكير بط�رق متنوعة،وبمس�تويات مختلف�ة - 
) ١٩٤-١٩٣:م٢٠٠٥رمضان،.          ( من التعقيد وقد تساعد ھذه ا.سئلة على تنمية التفكير التأملي

  : ا~تي )١( من الممكن أن تسير خطوات التدريس وفق المخطط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢١٢ص:٢٠٠٣عريان،(خطوات التدريس وفق إستراتيجية التساؤل الذاتي )١(مخطط
  تساؤل الذاتيعيوب إستراتيجية ال

  . ضعف قدرة الطGب على الضبط الذاتي -١
 الطGب الذين تعودوا على الحفظ يجدون صعوبة بالغة في تعلمه  -٢

 )١٢٢م، ٢٠٠٦:الشربيني، والطناوي(
 ً   التأملي      التفكير : ثالثا
دع��ا الق��رآن الك��ريم إل��ى النظ��ر العقل��ي بمعن��ى التأم��ل و الفح��ص وتقلي��ب ا.م��ر عل��ى وجوھ��ه       

والتفكير،حيث أن الخطاب القرآني ليس خطابًا وعظياً مج�رداً  التأمل إلى  ،إذن ھي دعوةالقرآن مهلفھ
،كما جاء ف�ي  و في أصله خطاب برھاني يعتمد على البيان التفصيلي الدقيق للحجج والبراھينوإنما ھ

  ، ) ١١١: البقرة)( قُْل َھاتُوْا بُْرَھانَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ :(قوله تعالى

ك أيزننظرية وأكثرھا تكامGً  النظريات أشھر ھذه  التأملي  ومن التفكير في نظريات اھتمت عدة      
)(Eysenck, 1977 ،يشير أيزنك أن الشخصية التأملية ھو شخص متحفظ وھاديء  حيث للشخصية

[ ان�ه المزاج ومتردد في التحدث وفي اتخاذ القرارات الحاسمة في حياته،ودائم ا[نطواء عل�ى نفس�ه،إ
  .)١٠٤ص:٢٠٠٥بركات،( يتطلع للكمال في تفكيره 

 في تتمثل إيجابية، تربوية مخرجات إلى يؤدي معلميھم قبل من الطلبة لدى التفكير التأملي تعزيز أن 
ل�ديھم،  العام�ة المش�كGت ح�ل مھ�ارات يط�ور مما ا[ندفاعي، السلوك نحو المتعلمين توجه التقليل من
 وجھات المدركات أو بين الربط وتعزيز متأنية، بنظرة والقضايا ا.فكار مجمل تحليل على ويساعدھم

توجي�ه العملي�ات العقلي�ة إل�ى أھ�داف ب�النفس ، خ�Gل التفكي�ر  الذاتي�ة القناعة زيزتع ثم المتباينة، النظر
. مح�ددة ويعتم��د عل��ى عمليت�ين أساس��يتين ھم��ا ا[س�تنباط و ا[س��تقراء لك��ي يص�ل الف��رد لح��ل مش��كلته 

ويقص�د ب�ه أن يتأم�ل الطال�ب  ويستخدم أحيان�ا تح�ت اس�م التفكي�ر لح�ل المش�كGت أو التفكي�ر الم�نظم ،
ف الذي أمامه ويحلله إلى عناصره ويرس�م الخط�ط الGزم�ة لفھم�ه حت�ى يص�ل إل�ى النت�ائج الت�ي الموق

يتطلبھا ھذا الموقف ثم يقوم ھ�ذه النت�ائج ف�ي ض�وء الخط�ط الت�ي وض�عت ل�ه ،  ويب�دأ التفكي�ر الت�أملي 
مش�كلة عندما يشعر ا�نسان با[رتباك إزاء مش�كلة يواجھھ�ا أو مس�ألة ي�ود حلھ�ا فيعم�ل عل�ى تحدي�د ال

  .)  ٢٨،  ٢٠٠١جمل ، (  .وفرض فروض الحل ومحاولة اختبارھا
  :مراحل ومھارات ھي عدة على يشتمل التأملي بأن التفكير) ٢٠٠٣عفانة،اللولو،(ويشير كل من 

الخطوة السابقة ) أ(
 للتدريس

الخطZZZZوة مZZZZا ) جZZZZـ(

 بعد التدريس

خطZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZوة ) ب(

 التدريس

  -:;سئلة اRتيةتثار ا
 ماذا افعل؟ •
 لماذا افعل ھذا؟ •
لمZZZاذا يعZZZد ھZZZذا الZZZذي  •

 افعله مھماً؟
كيZZZف يZZZرتبط ھZZZذا بمZZZا  •

 اعرفه من قبل؟

  -:Rتيةتثار ا;سئلة ا
كي�������ف اس�������تخدم ھ�������ذه  •

المعلوم�����ات ف�����ي جوان�����ب 
 الحياة ا.خرى؟

م�ا م�دى كف�اءتي ف�ي ھ�ذه  •
 العملية؟

ھ����ل احت����اج ب����ذل جھ����د  •
 جديد؟

  -:تثار ا;سئلة اRتية
م��ا ا.س��ئلة الت��ي أوجھھ��ا  •

 في ھذا الموقف؟
ھل احتاج لخطة مستقبلية  •

 لفھم ھذا أو أتعلمه؟
م��ا ا.فك��ار الرئيس��ية ف��ي  •

 ھذا الموقف؟

http://www.el7yaah.com/vb/t5303.html
http://www.el7yaah.com/vb/t5303.html
http://www.el7yaah.com/vb/t5303.html
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 س�واء مكونات�ه عل�ى والتع�رف الموض�وع جوان�ب ع�رض عل�ى القدرة ھي : التأمل والم@حظة .١
اكتش�اف  يمك�ن بحي�ث مكونات�ه يب�ين ش�كل أو رس�م ط�اءإع أو الموض�وع طبيع�ة خ�Gل م�ن ك�ان ذل�ك
 .بصريا الموجودة العGقات

تشارك المياه في الغGف الغازي بما يسمى بالدورة المائية، من خGل المGحظة والتأمل ميزھا  :مثال
 -:من ا.شكال ا~تية

  -أ

  

  -ب

  
  -ج

  

  -د

  
 تحدي�د خ�Gل م�ن وذل�ك الموض�وع ف�ي الفج�وات تحدي�د على القدرة وھي:الكشف عن المغالطات .٢

  .)ا[ختGف أوجه(المشركة غير السمات أو المنطقية غير أو الصحيحة غير العGقات
تعمل التيارات المحيطية على إعادة توزيع الملوح�ة والكثاف�ة ف�ي مي�اه البح�ار والمحيطات،ح�دد :مثال 

 :العبارة الخاطئة من ا~تي
العالي�ة الملوح�ة تنتقل المي�اه المالح�ة ذات الكثاف�ة  -أ

  .إلى مناطق اقل ملوحة
  تختلف البحار في نسبة ملوحتھا -ج

  .تتنوع المياه من المالحة ومنھا العذبة -ب
تنتق����ل المي����اه المالح����ة ذات الكثاف����ة المنخفض����ة  -د

  الملوحة إلى مناطق أكثر ملوحة
 رؤية مضمون خGل من معينة منطقية عGقة إلى التوصل على القدرة :الوصول إلى استنتاجات .٣

 ف�ي م�ن متش�ابھات يع�رض م�ا ك�ل في التمعن خGل من وذلك.مناسبة نتائج إلى والتوصل الموضوع
 .التعليمي الموقف

يحتل النفط أھمية كبيرة في الحياة ا[قتصادية بصورة عامة ،ا.مر الذي جعله مح�ور الص�راع  :مثال
 .تاجات ا~تية تراه صحيحاً السياسي وا[قتصادي الذي يشھده عالمنا اليوم ،أي من ا[ستن

  .توجد مصافي تكرير النفط في العراق -أ
  .قد تقوم حروب من جراء تواجد النفط -ج

  .يتواجد النفط في مناطق البصرة وكركوك -ب
  .بصورة سائلة في ا.رض يتواجد النفط -د

 قد يك�ونو الرابطة العGقات أو للنتائج منطقي معنى إعطاء على القدرة:إعطاء تفسيرات مقنعة .٤
 .وخصائصه الموضوع طبيعة على أو سابقة معلومات على معتمدا المعنى ھذا

) َواْلِجبَ��اَل أَْوتَ��اداً (عب��ر الق��رآن الك��ريم ع��ن الج��زء المغم��ور م��ن الجب��ل بالوت��د ف��ي قول��ه تع��الى :مث��ال
قيق�ة قياس�ا إ[ أن التسمية العلمية تطلق على الجذر الجزء المغمور ،ھل ھذه التسمية العلمية د)٧:النبأ(

 .فسر ذلكبالتعبير القرآني؟ 
  .الجذر والوتد نفس المعنى: نعم  – أ

  ٠الجبال أعلى من التGل: نعم -ج
  ..ن الجذر يتشعب داخل ا.رض خGف الوتد:[ -ب
  .الجذر في النباتات يغرس في الكامل في ا.رض:[ -د
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 وتق�وم تل�ك المطروحة لةالمشك لحل منطقية خطوات وضع على القدرة:وضع الحلول المقترحة .٥
 .المطروحة للمشكلة متوقعة ذھنية تصورات على الخطوات

والبحي��رات والمس��تنقعات والس��دود والمس��طحات المائي��ة والبح��ار  م��ن المع��روف أن ا.نھ��ار :مث��ال
واخ�تG[ ف�ي  أنظم�ة بيئي�ة متنوع�ة ا.حي�اء ، وأي اخ�تGل ف�ي إح�داھا يس�بب ارتباك�ا والخلجان تشكل

نتيجة النشاطات  خرى،  وقد تعرضت ھذه المناطق وأنظمتھا البيئية إلى ا[ختGل والتدھورالبيئات ا.
ا�نسانية وسوء ا[ستغGل على مستوى الكرة ا.رضية كلھا،وعليه ھناك اقتراح�ات عالمي�ة للح�د م�ن 

 :ذلك وھي
تش��جيع الحرك��ة الس��ياحية  العالمي��ة وا[ھتم���ام  – أ

  .بھا
لل����تخلص م����ن ا[ھتم����ام بالص����رف الص����حي  -ج

  .ا.ضرار

تشجير الغابات وا[ھتمام بھا واستخدامھا كمصدات -ب
س��نن الق��وانين وا[تفاقي��ات الدولي��ة م��ن أج��ل حماي��ة - د

  .الحياة الفطرية
  

 يتبن�ى كون�ه أمكني�ة تطويع�ه ف�ي م�ادة الجغرافي�ة الطبيعي�ة للبح�ث،وھذا التص�نيف حث وتبنى الب      
) ٢٠٠٣وعفان�ة، عبيد (من كل يرى ركز على المھارات العقلية ،حيثالمھارات التي ت لھذه تعريفاتھم

 والمي�ل الق�درة عل�ى تعتم�د معين�ة عقلي�ة عملي�ات ت�وافر م�ن [ب�د المش�كل للموق�ف الف�رد مواجھ�ة عند
 عبي�د .(المش�كل الموقف تGئم التي والمعارف العادات خبراته بين من يختار أن الفرد وعلى والخبرة
 )٥٢ص:٢٠٠٣وعفانة،

  
  دراسات سابقة للتعلم التوليدي

(Ghazanfari, & Sarani,  2009) ١- دراسة 
 إس���تراتيجية و التولي��دي ال���تعلم إس��تراتيجية استقص��اء إل���ى ورم��ت الھن��د ف���ي الدراس��ة أجري��ت      

  التربي�ة كلي�ة لطلب�ة ا.دبي�ة للنصوص خGل من للغة القرائي الفھم على ا[عتيادية والطريقة التلخيص
 مجموع�ات ثGث�ة إل�ى توزع�وا وطالب�ة طالب )٦٣( من متكونة البحث عينة كانت و ،ا.ولى المرحلة
  -:وكان من نتائج البحث تجريبية

ب�ين متوس�ط تحص�يل اختب�ار الفھ�م ) ٠.٠٥(إحص�ائية عن�د مس�توى د[ل�ة ذات ف�روق وجود  •
وب��ين المجموع��ة ) التولي��دي ال��تعلم بإس��تراتيجية درس��ت(ب��ين المجموع��ة التجريبي��ة ا.ول��ى القرائ��ي 

 ال�تعلم بإس�تراتيجية درس�ت ولصالح المجموعة التي)  التلخيص بإستراتيجية درست(التجريبية الثانية 
 .التوليدي
 أكث�ر ،و  القرائ�ي الفھ�م ف�ي التولي�دي ال�تعلم مع نشاطا أكثر الطلبة انخرطت أن إلى الدراسة وأشارت

  .واللغة ا.دبية  للنصوص الفھم في عمقا
(Ghazanfari, & Sarani, ,2009:p. 87-100)       

  )   ٢٠١٢دراسة فنونه ،  ( -٨
 ال�تعلم نم�وذج اس�تخدام أث�ر عل�ى التع�رف إل�ى الدراسة ھذه أجريت الدراسة في فلسطين وھدفت      

ط�Gب  ل�دى ا.حي�اء م�ادة نح�و وا[تج�اه المف�اھيم تنمي�ة ف�ي ال�ذھني العص�ف التولي�دي وإس�تراتيجية
  :كان من نتائج البحثو.غزة بمدينة عشر الحادي الصف

ل�دى  العلمي�ة المف�اھيم تحص�يل مس�توى ف�ي) ٠.٠٥(عند مس�توى   إحصائياً  دالة فروق توجد •
ولص�الح ) التوليدي�ة -التقليدي�ة(الت�دريس إس�تراتيجية [خ�تGف ترج�ع عش�ر الح�ادي الص�ف ط�Gب

 .المجموعة التوليدية
ل�دى  العلمي�ة المف�اھيم تحص�يل مس�توى ف�ي) ٠.٠٥(عند مس�توى   إحصائياً  دالة فروق توجد •

Gف ترجع عشر الحادي الصف بطGولص�الح ) العصف الذھني -التقليدية(التدريس إستراتيجية [خت
 .مجموعة العصف الذھني

ل�دى  العلمية المفاھيم تحصيل مستوى في) ٠.٠٥(عند مستوى   إحصائياً  دالة فروق [ توجد •
 ).ذھنيالعص�ف ال� -التوليدي�ة(الت�دريس إس�تراتيجية [خ�تGف ترج�ع عش�ر الح�ادي الص�ف ط�Gب

 )ز -ص  و:٢٠١٢فنونه،(

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ghazanfari+Mohammad%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Sarani+Abdullah%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ghazanfari+Mohammad%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Sarani+Abdullah%22
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  )التساؤل الذاتي( دراسات سابقة

  )٢٠٠٩قسم هللا، (دراسة  -١
والتي (المعرفي  فوق التدريس إستراتيجية أجريت الدراسة في السودان ورمت إلى استقصاء أثر      

 التحصيل على)الثنائية  المشاركة ، المعلم بواسطة النمذجة الذاتي، شملت كل من إستراتيجية التساؤل
   التفكير فوق المعرفي مھارات اكتساب ا.ساسية وعلى الفيزياء مفاھيم بعض في
 : ا~تي الدراسة نتائج من كانت وقد

 المجموع�ة تحص�يل متوس�طي ب�ين) ٠.٠٥(توج�د ف�روق ذات د[ل�ة إحص�ائية عن�د مس�توى  •
المجموعة الضابطة  يلوبين متوسط تحص المعرفي فوق التدريس إستراتيجيةب التجريبية التي درست 

  .التي درست بالطريقة المعتادة ولصالح التجريبية
 اكتساب مقياستحصيل  متوسطي بين) ٠.٠٥(توجد فروق ذات د[لة إحصائية عند مستوى  •

 القبل�ي والبع�دي ولص�الح المتوس�ط التجريبية المعرفة للمجموعة فوق لما التفكير في الذاتي المھارات
 .البعدي

 في ا[ختبار في التحصيل بين) ٠.٠٥(د[لة إحصائية عند مستوى  قوية اطارتب عGقة توجد •
قس��م هللا، ( .المعرف��ي ف��وق التفكي��ر مھ��ارات اكتس��اب مقي��اس ف��ي البع��دي والتحص��يل الفيزي��اء
  )٢٠٨-٢٠٧ص:٢٠٠٩

  )Janssen & Couzijn, 2009(دراسة -٢
تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي عل�ى أجريت الدراسة في ھولندا ورم�ت إل�ى استقص�اء اث�ر اس�تخدام إس�      

 .التحصيل في دراسة ا.دب وتفسير وفھم القصص القصيرة المعقدة لدى طلبة الصف العاشر الث�انوي
  :وكان من نتائج البحث ا~تي

اختب�ار الفھ�م  ف�ي متوس�ط تحص�يل )٠.٠٥(مس�توى عن�د إحص�ائية د[ل�ة ذات ف�روق وج�ود •
ريبي��ة الت��ي درس��ت باس��تخدام التس��اؤل ال��ذاتي وب��ين ب��ين المجموع��ة التج القرائ��ي والتحليل��ي البع��دي

 .المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة ولصالح المجموعة التجريبية
أثن�اء الق�راءة ب�ين )% ٤٦(زيادة عدد ا.سئلة المكونة لدى طلبة المجموع�ة التجريبي�ة بنس�بة  •

  )(Janssen & Couzijn, 2009:p. 91-116 .المGحظة القبلية والبعدية
  

  دراسات سابقة للتفكير التأملي
أجري�ت الدراس�ة ف�ي جامع�ة أزاد ا�س�Gمية ف�ي        :)Yousef, and other, 2009( دراسة -١

إيران ورمت إلى استقصاء اثر ال�تعلم عل�ى ش�بكة ا[نترني�ت بأس�لوب ال�تعلم المتمرك�ز ح�ول المش�كلة 
  .يعلى تفكير الطالب التأملي في مادة ا.دب ا[نكليز

ب�ين متوس��ط اختب��ار ) ٠.٠١(وك�ان م��ن نت�ائج البح��ث وج��ود ف�روق ذات د[ل��ة إحص�ائية عن��د مس��توى
التفكير التأملي ولصالح المجموعة التجريبية وأعزت الدراسة الفرق .سلوب المتمركز حول المش�كلة 

ذ الدروس وأوصت الدراسة با[ستعانة با[نترنيت في تنفي،المنفذ من خGل موقع على شبكة ا[نترنيت
لطلب���ة الجامع���ة وطلب���ت تجري���ب الدراس���ة عل���ى مراح���ل أخ���رى م���ن الجامع���ة وف���ي م���واد دراس���ية 

  )Yousef, and other,2009: p. 33- 38.(أخرى
 اس�تخدام أجري�ت الدراس�ة ف�ي فلس�طين ورم�ت إل�ى استقص�اء أث�ر):٢٠١٠القطZراوي،( دراسZة -٢

الصف  طGب لدى العلوم في التأملي التفكير ومھارات عمليات العلم تنمية في المتشابھات إستراتيجية
 :ا~تية النتائج إلى ا.ساسي، وخلصت الدراسة الثامن

العل�م  في متوس�ط درج�ات اختب�ار عملي�ات) ٠.٠١(توجد فروق ذات د[لة إحصائية عند مستوى •
المجموع�ة  المجموع�ة التجريبي�ة الت�ي درس�ت بإس�تراتيجية المتش�ابھات و متوس�ط درج�ات ب�ين ب�ين

 . بطة ولصالح المجموعة التجريبيةالضا
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في متوسط درجات اختبار التفكير الت�أملي ) ٠.٠١(توجد فروق ذات د[لة إحصائية عند مستوى •
المجموع�ة  المجموع�ة التجريبي�ة الت�ي درس�ت بإس�تراتيجية المتش�ابھات و متوس�ط درج�ات ب�ين ب�ين

  )ھـ -ص جـ  :٢٠١٠القطراوي،(  .الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية
ومجموعة  تجريبيتينمجموعتين (اختير التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي  :إجراءات البحث

  .ذات ا[ختبارين القبلي والبعدي ) ضابطة
  

ش�مل مجتم�ع ھ�ذا البح�ث  ط�Gب الص�ف الخ�امس أدب�ي ف�ي مرك�ز محافظ�ة : مجتمع البحZث وعينتZه
عين عل��ى الثانوي��ات وا�ع��داديات الم��وز ٢٠١١-٢٠١٠للع��ام الدراس��ي ) قض��اء الرم��ادي(ا[نب��ار 

) ٦٥(ت�م اختي�ار متوس�طة الميث�اق للبن�ين الت�ي تض�م ،  النھارية التابعة للمديرية العام�ة لتربي�ة ا.نب�ار
طالب��اً ف��ي الص��ف الخ��امس أدب��ي م��وزعين عل��ى ث��Gث ش��عب ، وت��م اس��تبعاد الط��Gب الراس��بين للع��ام 

ي�ؤثر ام�تGكھم خب�رات إض�افية أكث�ر م�ن طGب ، لغ�رض ض�مان التك�افؤ  فق�د ) ٥(الماضي وعددھم
  .طالبا  ٢٠طالباً بعد ا[ستبعاد وكل مجموعة ) ٦٠(زمGئھم الجدد وبذلك بلغ عدد أفراد العينة 

 ً على الرغم من اختار المجاميع الثGثة بالتعيين العش�وائي ا[ ان احتمالي�ة ع�دم : تكافؤ العينة : خامسا
  -:القيام ببعض إجراءات التكافؤ فيتكافؤ المجموعات واردة مما دعته الى 

واس��تخرج المع��دل ) ٤/١٠/٢٠١٠لغاي��ة (ت��م احتس��اب أعم��ار الط��Gب با.ش��ھر: العمZZر الزمنZZي  - 
 . للمجموعات الثGث من سجGت المدرسة

فتحي السيد عب�دالرحيم . د(للذكاء المعرب من قبل ) Daniles,1975(داينلز اختير اختبار :الذكاء - 
عب�دهللا احم�د خل�ف العبي�دي و ھن�اء . د(ا[ختبار على البيئ�ة العراقي�ة م�ن قب�لتم تقنين  و) ١٩٨٦عام 

 )  ١٢٧-١٠٥ص:٢٠٠٤العبيدي،و الدليمي،( ٢٠٠٤رجب حسن الدليمي،
فق�رة م�ن ن�وع اختي�ار م�ن متع��دد ) ٣٠(اع�د اختب�ار متك�ون م��ن :  المعلومZات  الجغرافيZة السZابقة - 

 .م لقياس معلومات الطلبة في المادة التي ستدرس لھ
تم الحصول على درجات عين�ة البح�ث :    للسنة السابقة)  في مادة الجغرافية(التحصيل الدراسي - 

 .  من سجGت المدرسة) ٢٠١٠-٢٠٠٩(في الجغرافية للعام الدراسي 
  . أُعد اختبار التفكير التأملي وطبق على المجموعات الثGثة قبل بدأ التجربة:التفكير التأملي - 

باين ا.حادي لمعرفة د[لة الف�روق تب�ين أن الف�روق ل�م تك�ن ذات د[ل�ة إحص�ائية وباستخدام تحليل الت
العم�������ر (ف�������ي متغي�������رات البح�������ث  ) ٥٧(وبدرج�������ة حري�������ة ) ٠.٠٥(عن�������د مس�������توى د[ل�������ة 

للس��نة )  ف��ي م��ادة الجغرافي��ة(التحص��يل الدراس��ي الزمني،ال��ذكاء،المعلومات الس��ابقة ف��ي الجغرافي��ة،
والت�ي يوض�حھا الفائي�ة المحس�وبة  الق�يمب المجموع�ات م�ن خ�Gل مما يدل عل�ى تك�افؤ ط�G)  السابقة
   ١*)٣.١٦(اصغر من القيمة الفائية الجدولية والتي كانت جميعھا ( )١(جدول

  
  القيم الفائية المحسوبة لمتغيرات الدخيلة) ١(جدول

  المتغيرات

مصدر التباين
بين وداخل 
المجموعات

  مجموع
  المربعات

  درجة
  الحرية

متوسط (ين تقدير التبا
  )المربعات

القيمة الفائية
  ••••المحسوبة 

مستوى 
  الد�لة 

  العمر
  ١٢٩.٣١٦٥  ٢  ٢٥٨.٦٣٣  بين 

٠.٠٠٠١٢  
غير دالة

  
  ٧٩٧٥٥٤.٨٨٣  ٥٧  ٤٥٤٦٠٦٢٨.٣٥  داخل 

  الذكاء
  ١.٩٥  ٢  ٣.٩  بين 

٠.٠٧٢٦  
  ٢٦.٨٦٨  ٥٧  ١٥٣١.٤  داخل 

                                                 
  .) ٣.١٦(تساوي ) ٢،٥٧(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(القيمة الفائية الجدولية عند مستوى د�لة *  ١
  ٣.١٦تساوي ) ٥٧، ٢(ودرجة حرية) ٠.٠٥(القيمة الفائية المحسوبة عند مستوى  ••••

  ) ٥٧، ٢(ودرجة حرية) ٠.٠٥(عند مستوى غير دالة ♣
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المعلومات الجغرافية 
  السابقة

 ٠.١١٦٥ ٢ ٠.٢٣٣  بين 
٠.٠٢٥ 

  ٤.٦٧٣  ٥٧  ٢٦٦.٣٥  داخل 

التحصيل السابق في 
  الجغرافية

  ٠.١٩٧٥ ٣٥.٨١٦٥ ٢ ٧١.٦٣٣  بين 
 ١٨١.٣٤٣ ٥٧ ١٠٣٣٦.٥٥  داخل  

  التفكير التأملي
  ٠.٣٥٦٩ ٨.٦ ٢ ١٧.٢  بين 

 ٢٤.٠٩٩ ٥٧ ١٣٧٣.٦٥  داخل  

  
�ب وا.م، وجم�ع البيان�ات كذلك تم إجراء تكافؤ بين مجموعات البحث من حيث التحصيل الدراسي ل�

ع��ن تحص��يل ا.ب لمجموع��ات البح��ث ، ولمعرف��ة تك��افؤ مجموع��ات البح��ث ف��ي التحص��يل الدراس��ي 
، أظھرت النتائج ع�دم وج�ود ف�رق ذو د[ل�ة إحص�ائية ب�ين ) ٢كا(للوالدين استعملت معادلة مربع كاي 

  .مجموعات البحث للتحصيل الدراسي ل�بوين
تم التأكد منھا عن طريق أجراء التكافؤ بين طGب و نھا السGمة الداخليةومإجراءات الضبط  -:سادساً 

المجم��وعتين التج�ريبيتين والمجموع��ة الض�ابطة ف�ي العم��ر الزمن�ي، والتحص��يل (المجموع�ات ال�ثGث
  ).وتحصيل الوالدين، السابق لمادة الجغرافية ، والذكاء، المعلومات السابقة،والتفكير التأملي 

ت��م تنظ��يم ج��دول ال��دروس ا.س��بوعي لمجموع��ات البح��ث لض��مان تك��افؤ  :ارجيZZةالخ السZZ@مة أمZZا
الثGث خGل ا.س�بوع واح�د الب�احثين ق�ام بت�دريس المجموع�ات  الحصص بالتساوي بين المجموعات

 .الثGث

تحدي��د الم��ادة العلمي��ة، ت��م ص��ياغة ا.ھ��داف الس��لوكية ب�عتم��اد عل��ى بعZZد : مسZZتلزمات البحZZث:سZZابعاً 
، )تطبيق، تحلي�ل، تركي�ب،    تق�ويم ،  تذكر، فھم(ي المجال المعرفي للمستويات الستة تصنيف بلوم ف

ت��م ، بع��د اط��Gع عل��ى ا.ھ��داف التربوي��ة العام��ة والخاص��ة لم��ادة الجغرافي��ة للص��ف الخ��امس ا.دب��ي 
اش���تقاق ا.ھ���داف الس���لوكية الخاص���ة بمكون���ات المعرف���ة الجغرافي���ة الخاص���ة بم���ادة الدراس���ة وبل���غ 

وق�د عرض�ت ا.ھ�داف الس�لوكية عل�ى مجموع�ة م�ن الخب�راء والمختص�ين لبي�ان ، ھدفاً ) ١٧٠(عددھا
أرائھ��م ف��ي س��Gمتھا وم��دى مGئمتھ��ا لمس��توياتھا المعرفي��ة، وف��ي ض��وء ارائھ��م ومGحظ��اتھم أعي��دت 

) ١٧٠(صياغة بعض ا[غراض وتعديل المستوى الذي تقيسه وأُبقيت ا.غراض بشكلھا النھائي على 
  . ھدفاً سلوكيا

تم إعداد الخطط و عرضت على مجموعة من المحكمين والمختصين ف�ي طرائ�ق الت�دريس ، 
  ل�فادة من آرائھم وتوجيھاتھم و اجري التعديل في تلك الخطط من اجل الوصول إلى صيغتھا النھائية 

 ً ف�ي اختب�ار تحص�يلي بع�دي تك�ون : تمثلت أداة البحث با[ختب�ارين أح�دھما:إعداد أدوات البحث: ثامنا
فقرة من نوع اختيار من متعدد،  وا.خر للتفكير التأملي تكون في ص�ورته ) ٥٠(صورته ا.ولية من 

 فق�رة م�ن ن�وع اختي�ار م�ن متع�دد ،وت�م تحدي�د الھ�دف م�ن ك�ل اختب�ار وع�دد فقرات�ه) ٥٠(ا.ولية م�ن 
ن واس�تخرج الص�دق الظ��اھري لك�G ا[ختب��ارين ، فض�G ع�ن ص��دق المحت�وى [ختب��ار التحص�يلي م��

خGل ا[ستعانة بجدول المواصفات في وضعه لفقرات ا[ختبار، وتم حس�اب ص�دق ا[تس�اق ال�داخلي 
لكG ا[ختبارين بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درج�ات ك�ل فق�ره م�ن فق�رات ا[ختب�ار والدرج�ة 

ولة الكلية للمقياس ،وطبق كG ا[ختب�ارين عل�ى مجموع�ة اس�تطGعية �يج�اد معام�ل الص�عوبة والس�ھ
والتمي�ز وفاعلي��ة الب��دائل الخاطئة،ووج��د معام��ل الثب��ات وكان��ت النت��ائج ض��من ح��دود م��ا أش��ارت إليھ��ا 

  .فقرات من التفكير التأملي التي لم تكن من الحد المقبول) ١٠(أدبيات الموضوع وحذفت 
) ٥٠(وبعد أتمام إجراءات شروط ا[ختبار الجيد يكون ا[ختبار  التحصيلي جاھز للتطبيق مكون من 

فق��رة ،واس��تخدمت الوس��ائل ) ٤٠(دقيق��ة ، وا[ختب��ار الت��أملي مك��ون م��ن ) ٦٠(فق��رة وب��زمن ق��دره
  .ا�حصائية المناسبة

  نتائج البحث
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  :عرض النتائج المتعلقة با�ختبار التحصيلي البعدي: أو�ً 
ل بين متوسط درج�ات تحص�ي) ٠.٠٥([ يوجد فرق ذو د[لة إحصائية عند مستوى : الفرضية ا.ولى

طلبة المجموعة التجريبية ا.ولى ال�ذين يدرس�ون م�ادة الجغرافي�ة بإس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي  وب�ين 
المجموعة التجريبية الثانية  الذين يدرسون بطريق�ة ال�تعلم التولي�دي، وب�ين المجموع�ة الض�ابطة الت�ي 

  .تدرس بالطريقة ا[عتيادية   
Gب مجموعات البحث ال�ثGث ع�ن فق�رات ا[ختب�ار التحص�يلي لك�ل عين�ة ف�ي بعد تصحيح إجابات ط

: التجريبي��ة ا.ول��ى(التحص��يل البع��دي ، أظھ��رت النت��ائج أن متوس��طات  ل��درجات عين��ة البح��ث كان��ت 
وبع�د التأك�د م�ن على التوالي ، ) ٢٨.١: المجموعة الضابطة(و ) ٣٤.٤: التجريبية الثانية(و) ٣٥.٩٥

 بعض�ھا ع�ن مس�تقلة العين�ات تك�ون أن أھمھ�ا م�ن(متمثل�ةا�جراءات الخاصة بتطبيق تحليل التباين ال
 العين�ات ف�ي الطبيع�ي التوزي�ع ش�رط تحق�ق وطبيع�ي ، توزي�ع ذات مجتمع�ات م�ن البعض ومسحوبة

يبين ) ٢(تم تطبيق تحليل التباين ا.حادي ويبين الجدول ،)٣٢٦ص:١٩٩٨بري ،وآخرون،(المسحوبة
 :ا[ختبار التحصيلي البعديفي  حثنتائج تحليل التباين ا.حادي لدى مجموعات الب

  نتائج تحليل التباين ا;حادي لدرجات مجموعات البحث الث@ث في ا�ختبار التحصيلي البعدي  ) ٢(الجدول 

درجة الحريةمجموع المربعات مصدر التباين
متوسط (تقدير التباين 

 )المربعات
مستوى  القيمة الفائية

 الجدولية المحسوبة الد[لة

 ن المجموعاتبي
٣٤٥.٥ ٢ ٦٩١.٤٣٣ 

   
٧.٤٢٧  

 
  •دالة ٣.١٦

٠.٠٥عند   داخل المجموعات
٤٦.٥١٨ ٥٧ ٢٦٥١.٥٥  

 
  ٥٩ ٣٣٤٢.٩٨٣ المجموع

             
وھ��ي اكب��ر م��ن القيم��ة الفائي��ة ) ٧.٤٢٧(أن القيم��ة الفائي��ة المحس��وبة بلغ��ت ) ٢( نGح��ظ ف��ي الج��دول  

مم�ا ي�دل عل�ى ) ٥٧، ٢(  وبدرجتي حري�ة ) ٠.٠٥(وى د[لة عند مست) ٣.١٦(الجدولية التي تساوي 
وج��ود ف��رق ذي د[ل��ة إحص��ائية ب��ين متوس��طات درج��ات مجموع��ات البح��ث ال��ثGث ف��ي ا[ختب��ار 

  .التحصيلي البعدي ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية ا.ولى وتقبل البديلة
  ستقل التحصيل بالمتغير الم) إستراتيجية التدريس(قياس حجم تأثير العامل المستقل

حج�م ا.ث�ر ھ��و مص�طلح إحص��ائي ي�دل عل��ى مجموع�ة م��ن المق�اييس ا�حص��ائية الت�ي يمك��ن أن       
يستخدمھا الباحث في العلوم التربوية وا[جتماعية والنفسية للتعرف على ا.ھمية العملية للنت�ائج الت�ي 

ويھ��تم بص��فة خاص��ة  )ث.ح(أو  (ES)أس��فرت عنھ��ا بحوث��ه ودراس��اته، ويرم��ز لحج��م ا.ث��ر ب��الرمز 
في المتغي�ر أو المتغي�رات ) المعالجات التجريبية ( بقياس مقدار ا.ثر الذي تحدثه المتغيرات المستقلة 

، ولحس��اب حج��م ت��أثير  ف��ي حال��ة ) ٦٤٦م، ٢٠٠٣عص��ر، (التابع��ة الت��ي يق��وم عليھ��ا تص��ميم بحث��ه  
ولي�دي و إس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي استخدام التحليل التباين ا.ح�ادي، لك�ل م�ن إس�تراتيجية ال�تعلم الت

ع�Gم  : (م�ن المعادل�ة ا~تي�ة (η2)يتم بعد إيجاد قيمة مرب�ع إيت�ا  (d)على التحصيل اعتمادا على قيمة  
  ) .  ٣١٩ص :م ٢٠٠٥

  مجموع المربعات بين المجموعات          
η2  =ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

  ع الكلي للمربعات المجمو      

  :في التجربة عن طريق المعادلة ا~تية (d)يمكن الحصول على حجم التأثير  (η2)وعن طريق 
          ٢      ×η2  

d  =ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   :كا~تي  (d)قيمة بويتحدد حجم التأثير ــ

                                                 
  ٤.٩٧٧تساوي ) ٥٧، ٢(كون القيمة الجدولية المقابلة عند مستوى) ٠.٠١(عند مستوى أيضاً لھا د�لة إحصائية   ••••
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                     ١-  η2               

  . حجم التأثير متوسط  ٠.٥=  (d)قيمة . حجم التأثير صغير  ٠.٢=  (d)قيمة 

  ) ٣٢ص :م ٢٠٠٤عبد المجيد . (  حجم التأثير كبير فأكثر ٠.٨=  (d)قيمة 

  ١.٠٢٢= )d(،    وقيمة        ٠.٢٠٧=   η2وعند التطبيق نحصل على قيمة 

راتيجية التعلم التوليدي و إست( أن حجم تأثير العامل المستقل ) ١.٠٢٢= d(يتضح من قيمة 
أعلى  (d)كبير نظراً .ن قيمة ) التحصيل الدراسي(على العامل التابع ) إستراتيجية التساؤل الذاتي

، وتدل ھذه النتيجة على وجود د[لة عملية [ستخدام إستراتيجية التعلم التوليدي و  ٠.٨من 
  . صيلإستراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس الجغرافية على التح

ولحساب د[لة الفروق لكل من إس�تراتيجية ال�تعلم التولي�دي و إس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي ، اس�تعملت 
لمعرفة الفروق بين المتوسطات ، وتحديد اتج�اه الف�روق وتطبي�ق المع�اد[ت  )Sheffe(طريقة شيفيه 

  متوسطات في اختبار شيفيهللمقارنة البعدية بين ال)١٨(الخاصة بھا ،كانت النتائج كما يبينھا الجدول 

  Scheffeالمقارنة البعدية بين متوسطات المجموعات الث@ثة باستخدام طريقة  )٣(جدول 

التي المجموعتانالمقارنة رقم
 مقارنتھما تمت

 الفائية القيمة
 المحسوبة

 الفائية العGقةالحرجة Fقيمة 
 بالفائية المحسوبة

 الحرجة

  المقارنة نتيجة
  )٠.٠٥(عند مستوى

 د[لة إحصائية ذو ليس أقل  ٦.٣٢ ٢١.٠٤٣،ت ١ ١
 إحصائية د[لة ذو أكبر ٦.٣٢ ٢٨.٢٨٠ ، ض١ ت ٢
 إحصائية د[لة ذو أكبر ٦.٣٢ ١٨.٤٦٠ ، ض٢ ت ٣

  
  :أن الفروق بين متوسطات التحصيل البعدي)  ٣(يظھر من الجدول 

ولي�دي وب�ين المجموع�ة بين المجموعة التجريبية ا.ولى التي درس�ت بإس�تراتيجية ال�تعلم الت •
التجريبي��ة الثاني��ة الت��ي درس��ت بإس��تراتيجية التس��اؤل ال��ذاتي  ،ل��م يك��ن دال إحص��ائيا عن��د مس��توى 

 ) .٦.٣٢(اقل من القيمة الفائية الحرجة والبالغة) ١.٠٤٣(،إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة)٠.٠٥(
التولي�دي وب�ين المجموع�ة  بين المجموعة التجريبية ا.ولى التي درس�ت بإس�تراتيجية ال�تعلم •

ولصالح المجموع�ة ) ٠.٠٥(الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية  ،كان دال إحصائيا عند مستوى 
التجريبي������ة ا.ول������ى الت������ي درس������ت بإس������تراتيجية ال������تعلم التولي������دي، إذ كان������ت القيم������ة الفائي������ة 

 ) .٦.٣٢(اكبر من القيمة الفائية الحرجة والبالغة) ٢٨.٢٨٠(المحسوبة
ين المجموعة التجريبية الثانية التي درست بإس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي  وب�ين المجموع�ة ب •

ولصالح المجموع�ة ) ٠.٠٥(الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية  ،كان دال إحصائيا عند مستوى 
التجريبي�����ة الثاني�����ة الت�����ي درس�����ت بإس�����تراتيجية التس�����اؤل ال�����ذاتي  ، إذ كان�����ت القيم�����ة الفائي�����ة 

 ) .٦.٣٢(اكبر من القيمة الفائية الحرجة والبالغة) ١٨.٤٦٠(وبةالمحس
  �ختبار التحصيل البعدي  Tukey)توكي  ( الموازنة بين المجموعات الث@ثة في اختبار

عندما يكون حجم العينات متساوي ، في حالة إجراء )Tukey(ھناك من يفضل اختبار توكي       
،  ٢)ف،ص،د(سماه الفرق صادق الد[لة ويرمز له برمزمقارنات زوجية،حيث طور توكي اختبار 

ذات د[لة إحصائية، ولكي يكون الفرق ) المحسوبة  F(و[ستخدام ھذا ا[ختبار يجب أن تكون قيمة 
والذي يحسب ) ف،ص،د(بين متوسطين ذا د[لة إحصائية عند مستوى معين أذا كبر أو يساوي  قيمة

  )٢٧٥ص:٢٠٠٣عنبر،:(بالمعادلة ا~تية

  متوسط مربع داخل المجموعات                                                

                                                 
 Honestly Significan't  Differenceالحروف ا;ولى من  )HSD(يقابل  - ٢
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     )الجدولية  F(قيمة =    ف،ص،د

  عدد أفراد العينة في مجموعة                                              

نتيجة المقارنة بين مجموعات ) ٤(،ويبين الجدول ٤.٨١٩=ف،ص،د  وجد قيمةوعند تطبيق المعادلة 
  .البحث في اختبار التحصيل البعدي

  )٤(جدول 
  في متوسط درجات التحصيل Tukey)توكي  (مقارنة المجموعات الث@ثة باستخدام طريقة 

التي المجموعتانالمقارنة رقم
 مقارنتھما تمت

الفرق بين 
 المتوسطين

بالقيمة  @قةالع قيمة 
 ف،ص،د

  المقارنة نتيجة
  )٠.٠٥(عند مستوى

 د�لة إحصائية ذو ليس أقل ٤.٨١٩ ٢١.٥،ت ١ ١
 إحصائية د�لة ذو أكبر ٤.٨١٩ ٧.٨ ، ض١ ت ٢
 إحصائية د�لة ذو أكبر ٤.٨١٩ ٦.٣ ، ض٢ ت ٣

  .�ختبار الفروقScheffe اتفاق نتائج المحصلة مع طريقة ) ٤(ون@حظ من الجدول

  

  اب حجم ا;ثر لكل إستراتيجية على حدة على التحصيلحس

إيج��اد الف��رق ب��ين متوس��طي المجم��وعتين الض��ابطة يقت��رح ك��وھن طريق��ة مباش��رة تق��وم عل��ى       
التجريبية، ومن ث�م قس�مة الن�اتج عل�ى ا[نح�راف المعي�اري للمجموع�ة الض�ابطة، إذا ك�ان ع�دد أف�راد 

 ال��ذي اقت��رح ):Cohen's d(مؤش��ركوھن  ويش��ير ،المجم��وعتين التجريبي��ة والض��ابطة متس��اوياً 
  : تصنيفاً لمستويات حجم ا.ثر إلى منخفضة ومتوسطة وعالية والمستخلصة كا~تي

 ٠.٥فأنھا تعد قيمة منخفضة، أما إذا كانت قيمة حجم ا.ثر حول  ٠.٢إذا كانت قيمة حجم ا.ثر حول 
 .أو اكب��ر فأنھ��ا تع��د قيم��ة عالي��ة ٠.٨  فأنھ��ا تع��د قيم��ة متوس��طة، وإذا كان��ت قيم��ة حج��م ا.ث��ر ح��ول

  .)٢٤٥ص: ٢٠٠٠المنيزل،(
       :، نستخدم المعادلة آ[تية)٢ن=  ١ن(حسبت قيمة حجم ا.ثر بشكل مباشر، ، أي أن  

  __   ___                       ٢س – ١س                                   
ـ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= حجم ا.ثر    المتوسط الحسابي    ٢،  س ١حيث   ســــــــ

  ا[نحراف المعياري للمجموعة الضابطة             

 قيمة حجم ا;ثر بين مقارنات مجموعات البحث) ٥(جدول

  قيمة ا;ثر  حجم ا;ثر  الفرق بين متوسط المجموعتينا�نحراف المعياريالوسط الحسابي  المجموعة

  عالية  ١.٢٤٨  ٧.٨=ض - ١ت  ٧.٠٠٣  ٣٥.٩  ١ت

  عالية  ١.٠٠٨  ٦.٣= ض - ٢ت  ٧.٣٢٤  ٣٤.٤  ٢ت

        ٦.٢٥٢  ٢٨.١  الضابطة

التعلم التوليدي وتس�اؤل ال�ذاتي ك�ان  أن حجم ا.ثر لكل على حدة  �ستراتيجيتي) ٥(يتبين من الجدول
  .)٠.٨(بدرجة كبيرة كون قيمة ا.ثر كان أعلى من 

  تفسير النتائج الخاصة بالتحصيل
  :يتضح من الجداول السابقة ا~تي. ١
ب�ين متوس�ط درج�ات ط�Gب المجموع�ة ) ٠.٠٥(توج�د ف�روق ذوات د[ل�ة إحص�ائية عن�د مس�توى  •

التجريبي���ة ا.ول���ى الت���ي ت���درس باس���تخدام إس���تراتيجية ال���تعلم التولي���دي ،ومتوس���ط  درج���ات ط���Gب 
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ؤل الذاتي ومتوسط درج�ات ط�Gب المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس باستخدام إستراتيجية التسا
ولص�الح المجم�وعتين  المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية في اختبار التحصيل البع�دي

إج�راءات ا�س�تراتيجيتين   وق�د يع�ود س�بب ذل�ك ك�ونالتجريبيتين ، كم�ا يتب�ين م�ن الج�داول الس�ابقة ، 
العقلية للطGب وتعتمد على معلومات�ه الس�ابقة   تختلف عن الطريقة ا[عتيادية بكونھما تراعي القدرات

ف�G يق��دم للطال��ب م��ن مف��اھيم إ[ م��ا يس��تطيع أن يتعلم��ه ، فف��ي  إس��تراتيجية ال��تعلم التولي��دي ي��تم تقس��يم 
الطلبة إلى مجاميع صغيرة وھذه الخطوة مھمة حيث أنھا تمنح الطلبة فرصة تب�ادل الخب�رات وم�نحھم 

تعلم وھ��ذا مGحظ��ه الباح��ث أثن��اء تطبي��ق التجرب��ة كم��ا وان الطلب��ة ثق��ة اكب��ر بالمش��اركة والنق��د وال��
سيكتشفون المواد بأنفسھم متبعين تعليمات المدرس الت�ي ق�د أع�دت لھ�م ،والخط�وة ا.خي�رة م�ن ال�تعلم 
التولي��دي ك��ان يطل��ب م��ن الطلب��ة با[س��تعانة بالمص��ادر أو ا[نترني��ت �غن��اء الموض��وع وكتاب��ة علي��ه 

فحة الواحدة ، فقسم من الطلبة كان يأتي بمعلومات  حديثة عن موض�وع ال�درس تقرير [ يتجاوز الص
الذي يدرسه [ توجد في الكتاب مما يثري معلوم�ات الط�Gب ويزي�د م�ن إقب�الھم عل�ى دراس�ة الم�ادة ، 
والحال نفسه في المجموعة التي درست باستخدام التساؤل ال�ذاتي فح�ين م�ا يطل�ب م�ن الطال�ب وض�ع 

مادة ، كتب اغلب الطGب تساؤ[ت إجاباتھا غير موجودة ف�ي الكت�اب ،وا.غ�رب م�ن تساؤ[ت عن ال
ذلك يأتون الطلبة بإجابات لھا مما حدا بالباحث الحذر وأخذ يزيد من اطGعه على المادة التي يدرس�ھا 

 .من مصادر متنوعة تحسبا من أن يسال الطGب أسئلة على المادة تكون إجاباتھا غير موجودة 
ف��ي ) ٠.٠٥(ن م��ن نت��ائج البح��ث أيض�اً ع��دم وج��ود ف��روق ذات د[ل�ة إحص��ائية عن��د مس��توى ويتب�ي •

متوسط التحصيل البعدي ب�ين المجموع�ة التجريبي�ة ا.ول�ى الت�ي درس�ت بإس�تراتيجية ال�تعلم التولي�دي 
وبين المجموعة التجريبية الثانية التي درست بإستراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي   ،وق�د يع�ود س�بب ذل�ك أن 

 .كG ا�ستراتيجيتين كان لھما اثر متقارب في زيادة التحصيل 
ف�ي متوس�ط )  ٠.٠٥(توجد فروق ذات د[لة إحص�ائية عن�د مس�توى  ويتبين من نتائج البحث أيضاً  •

التحص��يل البع��دي ب��ين المجموع��ة التجريبي��ة ا.ول��ى الت��ي درس��ت بإس��تراتيجية ال��تعلم التولي��دي وب��ين 
بالطريق��ة التقليدي��ة  ، ولص��الح المجموع��ة التجريبي��ة ا.ول��ى الت��ي المجموع��ة الض��ابطة الت��ي درس��ت 

درست بإستراتيجية التعلم التوليدي،ويعزي الباحث ھذا الفرق �ستراتيجية التعلم التولي�دي وق�د يك�ون 
 :السبب

 الت�ي خطواتھ�ا لھ�ا جدي�دة تعليمي�ة طريق�ة وعدھا ، التوليدي التعلم إستراتيجية مع الطGب تجاوب •
 .التقليدية التعليمية الطريقة عن تختلف

 تص�حيح ومحاول�ة المعرف�ة تب�ادل عل�يھم يس�ھل وھ�ذا مجموع�ات، ف�ي للعم�ل الط�Gب تج�اوب •
 .بينھم فيما المعلومات الخاطئة

 الط�Gب، ب�ين الفردي�ة الف�روق عن�دما يس�تخدمھا الم�درس يراع�ي التولي�دي ال�تعلم إس�تراتيجية أن •
 .مجموعته أفراد مع التفاعل على وقدرته تفكيره حسب كل المجموعة في لكل طالب دوراً  ويعطي

 ف�ي الط�Gب ثق�ة تعزيز إلى يؤدي وھذا ، الطGب تحفيز على تعمل التوليدي التعلم إستراتيجية أن •
 .بدقة الجغرافية المعرفة وفھم النجاح

 .ما موضوع حول إجاباته خطأ يكتشف عندما بنفسه الطالب ثقة تعزيز على تعمل •
، أدرج�ت ھ�ذه ا�س�تراتيجية م�ن ض�من اس�تراتيجيات  إس�تراتيجية ال�تعلم التولي�دي وما يؤكد أھمية •

أخرى  في قطرنا العراقي حاليا في تدريس العلوم وردت خطوات إستراتيجية التعلم التوليدي ونموذج 
المعتم�د للع�ام ) مرش�د الم�درس ف�ي ت�دريس الفيزي�اء(خطة تدريسية ف�ي كت�اب الم�درس تح�ت عن�وان 

 ).١٢٢-١١٤ص: ٢٠١٠حمد، وآخرون،م.    (٢٠١١
بين المجموع�ة ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات د[لة إحصائية عند مستوى  وتبين نتائج البحث بوجود .٢

التجريبي��ة الثاني��ة الت��ي درس��ت بإس��تراتيجية التس��اؤل ال��ذاتي  وب��ين المجموع��ة الض��ابطة الت��ي درس��ت 
لت���ي درس���ت بإس���تراتيجية التس���اؤل بالطريق���ة التقليدي���ة  ، ولص���الح المجموع���ة التجريبي���ة الثاني���ة ا

 :الذاتي،ويعزي الباحث ھذه الفروق في التحصيل إلى إستراتيجية التساؤل الذاتي  التي
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قد تدعم فكرة ال�تعلم ال�ذاتي وتمك�ن الطال�ب م�ن ا�جاب�ة عل�ى ا.س�ئلة الت�ي وض�عھا بنفس�ه ،ويس�ر  •
اتي تعي�د الخط�وات م�ن خ�Gل با�جابة وفق سرعته الخاصة، كما أن خطوات إستراتيجية التساؤل ال�ذ

طرح ا.سلة على الموضوع ككل ثم ا.سئلة بعد تقسيم الموضوع إلى فقرات أو مقاطع، ومن ثم الحل 
 .الصحيح من قبل الطGب والمدرس

قد تراعي القدرات العقلية للطGب فھي [ تتطل�ب ح�ل ا.س�ئلة الت�ي يطرحھ�ا الطال�ب بنفس�ه دفع�ة   •
ل على حدة مما يمكنه من فھ�م موض�وع ال�درس بالنھاي�ة وھ�ذا م�ا [يت�اح واحدة ، وإنما إجابة كل سؤا

 .في الطريقة ا[عتيادية
 حي�ث اس�ترجاع م�ن إيجابي�ة نتائج إلى الوصول الطالب على تساعد قد الذاتي إستراتيجية التساؤل •

 بن�اء ف�ي عل�ى أنفس�ھم يعتم�دون الط�Gب وتجع�ل أخ�رى، قرائي�ة مواق�ف ف�ي واس�تعمالھا المعلومات،
 .فترة أطول بالمعنى الذاكرة احتفاظ على يؤدي مما ,له اكتشافھم خGل من المعنى

عملي�ة  ف�ي ال�تحكم الثاني�ة عل�ى التجريبي�ة المجوع�ة ط�Gب س�اعدت ال�ذاتي التساؤل إستراتيجية إنَّ  •
 يتض�منه ذاتياً عم�ا التساؤل في بأنفسھم الطGب قيام خGل من بوضوح التحكم ذلك ظھر وقد ,تعلمھم

 .لھم المقدمة النصوص القرائية لفھم دافعيتھم زيادة إلى أدى مما مھارات؛ من المطلوب صالن
 معھ�ا المعارف، والتفاع�ل اكتساب في أنفسھم على واعتمادھم ,التعلم عملية أثناء الطGب استقGل •

 ذي عل�مت إل�ى للوص�ول مناخ�اً مGئم�اً  وفر مما ,الواعية والقراءة التعلم أنشطة خGل من مباشر بشكل
 .الفھم على قائم معنى
  :عرض النتائج المتعلقة با�ختبار التفكير التأملي: ثانياً 

بين متوسط درجات ) ٠.٠٥([ يوجد فرق ذو د[لة إحصائية عند مستوى : [ختبار الفرضية الثانية 
اؤل الذاتي  اختبار التفكير التأملي لطلبة المجموعة التجريبية ا.ولى الذين يدرسون بإستراتيجية التس

وبين المجموعة التجريبية الثانية  الذين يدرسون بطريقة التعلم التوليدي، وبين المجموعة الضابطة 
 .التي تدرس بالطريقة ا[عتيادية   

بعد تصحيح إجابات طGب مجموعات البحث الثGث عن فقرات ا[ختبار التأملي، أظھرت النت�ائج أن 
  درجة على ) ١٨.٣٥(و ) ٢٣.٣٥(و) ٢١(متوسطات درجات عينة البحث كانت 

ال�ذي  ولمعرفة د[لة الفروق ا�حصائية بين ھذه المتوسطات اس�تعمل تحلي�ل التب�اين ا.ح�ادي
  ). ٦(أظھرت نتائجه بحسب ما ھي موضحة في الجدول 

  ) ٦(الجدول 
  بعديالتفكير تأملي نتائج تحليل التباين ا;حادي لدرجات مجموعات البحث الث@ث في ا�ختبار 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة الحرية
متوسط (تقدير التباين 

 )المربعات

 القيمة الفائية
مستوى الد�لة

 الجدولية المحسوبة

 ١٢٥.١٥ ٢ ٢٥٠.٣ بين المجموعات
٥.٧٨٦  

 
  ♦♦♦♦دالة ٣.١٦

 ٠.٠٥عند 
 ٢١.٦٣ ٥٧ ١٢٣٣.١ داخل المجموعات

  ٥٩ ١٤٨٣.٤ المجموع

              
وھ�ي اكب�ر م�ن القيم�ة الفائي�ة ) ٥.٧٨٦(أن القيمة الفائية المحسوبة بلغت ) ٦(نGحظ في الجدول       

مما يدل على ) ٥٧، ٢(وبدرجتي حرية     ) ٠.٠٥(عند مستوى د[لة ) ٣.١٦(الجدولية التي تساوي 
ار التفكي�ر وجود فرق ذي د[لة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعات البحث الثGث ف�ي ا[ختب�

توجد فروق ذوات د[لة إحص�ائية :التأملي ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية  وتقبل البديلة أي 
بين متوس�ط درج�ات ط�Gب المجموع�ة التجريبي�ة ا.ول�ى الت�ي ت�درس باس�تخدام )٠.٠٥(عند مستوى 

ي��ة الت��ي ت��درس إس��تراتيجية ال��تعلم التولي��دي ،ومتوس��ط  درج��ات ط��Gب المجموع��ة التجريبي��ة الثان

                                                 
  ٤.٩٧٧تساوي ) ٥٧، ٢(كون القيمة الجدولية المقابلة عند مستوى) ٠.٠١(عند مستوى أيضاً لھا د�لة إحصائية  ♦
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باس��تخدام إس��تراتيجية التس��اؤل ال��ذاتي ومتوس��ط درج��ات ط��Gب المجموع��ة الض��ابطة الت��ي ت��درس 
  .بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير التأملي البعدي و لصالح المجموعتين التجريبيتين

  مليبالمتغير المستقل التفكير التأ) إستراتيجية التدريس(قياس حجم تأثير العامل المستقل
لحساب حجم تأثير  في حالة استخدام التحليل التباين ا.حادي، لكل من إستراتيجية التعلم       

،  (d)التوليدي و إستراتيجية التساؤل الذاتي على ا[ختبار التفكير التأملي البعدي اعتمادا على قيمة  
 η2بيق نحصل على قيمة من المعادلة المذكورة سلفا، وعند التط (η2)بعد إيجاد قيمة مربع إيتا 

إستراتيجية ( أن حجم تأثير العامل المستقل ) d(يتضح من قيمة ، ٠.٩٠= )d(، وقيمة  ٠.١٦٨٧=
كبير نظراً .ن قيمة ) التفكير التأملي(على العامل التابع ) التعلم التوليدي و إستراتيجية التساؤل الذاتي

(d)  إحصائية [ستخدام إستراتيجي التعلم التوليدي ، وتدل ھذه النتيجة على وجود د[لة ٠.٨أعلى من
  . والتساؤل الذاتي في تدريس الجغرافية على التفكير التأملي

  �ختبار التفكير التأملي  Sheffe)( الموازنة بين المجموعات الث@ثة في اختبار 

الت�أملي  تم اختبار معنوية الفروق بين متوس�طي درج�ات المجموع�ات ال�ثGث ف�ي اختب�ار التفكي�ر     
وتطبيق المعاد[ت الخاصة بھ�ا ،كان�ت النت�ائج كم�ا يبينھ�ا  ( Sheffe)البعدي باستعمال طريقة شيفيه 

  )٧(الجدول 

  
  )٧(جدول 

  في متوسط درجات اختبار التفكير التأملي Scheffeمقارنة المجموعات الث@ثة باستخدام طريقة  

التي المجموعتانالمقارنة رقم
 مقارنتھما تمت

 الفائية الع@قة  ة الفائيةالقيم
 بالفائية المحسوبة

 الحرجة

  المقارنة نتيجة
  )٠.٠٥(عند مستوى

  الحرجة  المحسوبة

 د�لة إحصائية ذي ليس أقل ٦.٣٢ ٢٣.٧٥٤،ت ١ ١

 د�لة إحصائية ذي ليس اقل ٦.٣٢  ٤.٧٧ ، ض١ ت ٢
 إحصائية د�لة ذو أكبر ٦.٣٢ ١٦.٩٩٥ ، ض٢ ت ٣

  ) ٧(لنستنتج من الجدو
في متوسط اختبار التفكير الت�أملي ) ٠.٠٥([ توجد فروق ذات د[لة إحصائية عند مستوى  •

البع�دي ب��ين المجموع��ة التجريبي��ة ا.ول�ى الت��ي درس��ت بإس��تراتيجية ال�تعلم التولي��دي وب��ين المجموع��ة 
 .التجريبية الثانية التي درست بإستراتيجية التساؤل الذاتي   

في متوسط اختبار التفكير التأملي )  ٠.٠٥(إحصائية عند مستوى  [ توجد فروق ذات د[لة •
البع�دي ب��ين المجموع��ة التجريبي��ة ا.ول�ى الت��ي درس��ت بإس��تراتيجية ال�تعلم التولي��دي وب��ين المجموع��ة 

 . الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية 
الت�أملي  ف�ي متوس�ط اختب�ار التفكي�ر) ٠.٠٥(توجد فروق ذات د[لة إحص�ائية عن�د مس�توى  •

البع�دي ب�ين المجموع�ة التجريبي��ة الثاني�ة الت�ي درس�ت بإس��تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي  وب�ين المجموع��ة 
الض���ابطة الت���ي درس���ت بالطريق���ة التقليدي���ة  ، ولص���الح المجموع���ة التجريبي���ة الثاني���ة الت���ي درس���ت 

 .بإستراتيجية التساؤل الذاتي
  �ختبار التفكير التأملي  Tukey)ي  توك( الموازنة بين المجموعات الث@ثة في اختبار

نتيج���ة المقارن���ة ب���ين ) ٨(،ويب���ين الج���دول   ٣.٢٨٦=ف،ص،د  عن���د تطبي���ق المعادل���ة وج���د قيم���ة 
  .مجموعات البحث في اختبار التفكير التأملي 
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  )٨(جدول 
  في متوسط اختبار التأملي Tukey)توكي  (مقارنة المجموعات الث@ثة باستخدام طريقة 

التي المجموعتانارنةالمق رقم
 مقارنتھما تمت

الفرق بين 
 المتوسطين

بالقيمة  الع@قة قيمة 
 ف،ص،د

  المقارنة نتيجة
  )٠.٠٥(عند مستوى

 د�لة إحصائية ذو ليس أقل ٣.٢٨٦ ٢٢.٣٥،ت ١ ١
 إحصائية د�لة ذو اقل ٣.٢٨٦ ٢.٦٥ ، ض١ ت ٢
 إحصائية د�لة ذو أكبر ٣.٢٨٦ ٥ ، ض٢ ت ٣

  .[ختبار الفروقScheffe اتفاق نتائج المحصلة مع طريقة ) ٨(دولونGحظ من الج

  حساب حجم ا;ثر إستراتيجية التساؤل الذاتي على اختبار التفكير التأملي

      :، آ[تية بطريقة كوھن تم حساب حجم ا.ثر بشكل مباشر،:
  __   ___                       ٢س – ١س                         

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ثر حجم ا.   ــــ
  ا�نحراف المعياري للمجموعة الضابطة             

  )٩(وأقترح كوھن مرجع لقياس حجم ا.ثر المقاس بطريقة أعGه كما يوضحه الجدول

  مقياس كوھن لحجم التأثير) ٩(جدول 

  ٠.٨  ٠.٥  ٠.٢  قيمة حجم ا;ثر
  كبير  سطمتو  صغير حجم التأثير

  
Cohen, 1988:p. 16-17)( 

  قيمة حجم ا;ثر مجموعة إستراتيجية التساؤل الذاتي على اختبار التفكير التأملي)١٠(جدول

  قيمة ا;ثر  حجم ا;ثر  ا�نحراف المعياري  الوسط الحسابي  المجموعة

  عالية  ١.٣٠٣  ٤.٣٨٥  ٢٣.٣٥  )٢(التجريبية

      ٣.٨٣٨  ١٨.٣٥  الضابطة

التساؤل الذاتي كان بدرجة كبيرة كون قيمة ا.ثر كان  أن حجم ا;ثر Yستراتيجية) ١٠(يتبين من الجدول
  .)٠.٨(أعلى من 

 تفسير النتائج الخاصة بالتفكير التأملي
 - :تبين الجداول السابقة

ب�ين متوس�ط درج�ات ط�Gب المجموع�ة )٠.٠٥(توجد فروق ذوات د[لة إحصائية عن�د مس�توى  .١
س باس���تخدام إس���تراتيجية ال���تعلم التولي���دي ،ومتوس���ط  درج���ات ط���Gب التجريبي���ة ا.ول���ى الت���ي ت���در

المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس باستخدام إستراتيجية التساؤل الذاتي ومتوسط درج�ات ط�Gب 
المجموع��ة الض��ابطة الت��ي ت��درس بالطريق��ة التقليدي��ة ف��ي اختب��ار التفكي��ر الت��أملي البع��دي و لص��الح 

إستراتيجية التعلم التولي�دي و ( ن، ويتضح أيضاً أن حجم تأثير العامل المستقل المجموعتين التجريبيتي
) = d ٠.٨٩( كبي�ر نظ�راً .ن قيم�ة) التفكي�ر الت�أملي(عل�ى العام�ل الت�ابع ) إستراتيجية التساؤل الذاتي

فأكثر ف�أن حج�م الت�أثير يك�ون كبي�ر حس�ب م�ا )٠.٨(تساوي) d(أعلى من المرجع إذ كان قيمة   كانت
ير إليه أدبيات الموضوع ، وتدل ھذه النتيجة على وجود د[لة عملية [ستخدام إس�تراتيجيات تابع�ة تش

 .للنظرية البنائية  في تدريس الجغرافية لھا تأثيرھا على التفكير التأملي
بالرغم من وجود فروق في اختبار التفكير التأملي بين المجموعة التجريبية التي وتبين الجداول أنه 

وبين المجموعة الضابطة التي ) ٢١( بإستراتيجية التعلم التوليدي والذي بلغ المتوسط الحسابي درست
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، إ[ أن  الفروق لم تكن ذات د[لة )  ١٨.٣٤( درست بالطريقة التقليدية والذي بلغ المتوسط الحسابي
ة التجريبية في متوسط اختبار التفكير التأملي البعدي بين المجموع)  ٠.٠٥(إحصائية عند مستوى 

ا.ولى التي درست بإستراتيجية التعلم التوليدي وبين المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 
التقليدية ،وقد يعود السبب عدم تعود الطلبة على مثل ھذا النوع من التفكير ،فضG عن يحتاج الطلبة 

 على التدريب [كتساب ھذا النوع من التفكير
ف�ي متوس�ط اختب�ار ) ٠.٠٥(روق ذات د[ل�ة إحص�ائية عن�د مس�توى أن�ه توج�د ف�وتبين الج�داول  .٢

التفكير التأملي البعدي بين المجموعة التجريبية الثانية التي درست بإستراتيجية التساؤل الذاتي  وب�ين 
المجموع��ة الض��ابطة الت��ي درس��ت بالطريق��ة التقليدي��ة  ، ولص��الح المجموع��ة التجريبي��ة الثاني��ة الت��ي 

ومن مGحظة النتائج الواردة في الجداول  الس�ابقة يتب�ين أن قيم�ة  التساؤل الذاتي، درست بإستراتيجية
م�ن التب�اين الكل�ي ف�ي التفكي��ر %) ٢٨(والت�ي تمث�ل نس�بة التب�اين وت�دل ھ��ذه القيم�ة إن ) ٠,٢٨=٢إيت�ا(

ى الت��أملي للمجموع��ة التجريبي��ة  الت��ي درس��ت باس��تخدام إس��تراتيجية التس��اؤل ال��ذاتي الثاني��ة يرج��ع إل��
تأثيرھا ، ويتضح من ذلك إن حجم تأثير خطوات التدريس على وف�ق إس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي ف�ي 

يك�ون حج�م الت�أثير   ٠.١٤= ٢إيت�اقيم�ة ( إذا ك�ان،حسب ما تشير إليه ا.دبيات ) كبير(التفكير التأملي 
 :وقد يعزي الباحث النتيجة إلى ا.سباب ا~تية)كبير
 أنشطة وتنوع تنوع خGل من ل الذاتي في تدريس الجغرافية ساعدالتساؤ باستخدام  التدريس - 

 .الطGب لدى التفكير التأملي مھارة تنمية إلى قد تؤديعلى المعلومات  الحصول مصادر
 ا.سئلة، وا�جابة إستراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس الجغرافية طرحباستخدام  التدريس - 

ل�دى  وا[تص�ال التفكي�ر، مھ�ارات تنمي�ة عل�ى س�اعد  المح�ددة الموض�وعات وش�رح ووص�ف عليھ�ا،
 .الدراسة تطبيق أثناء الباحث [حظه ما وھذا الطGب ،

 ا.سئلة، وا�جابة إستراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس الجغرافية طرح باستخدام  التدريس - 
 ض�عوو إل�ى اس�تنتاجات والوص�ول البص�رية الرؤي�ة مھ�ارات الط�Gب إكس�اب عل�ى عليھ�ا تس�اعد

 وتحليلھا وجمع المعلومات والبيانات والتقصي البحث على تركز إنھا حيث النتائج، وتفسير مقترحات
 .وتركيبھا

 إس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي باستخدام  من خGل التدريس العديدة ا�ضافية المعلومات توافر - 
 عن�د بھ�ا وا[س�تعانة وتنظيمھ�ا الط�Gب ف�ي المجموع�ة التجريبي�ة لھ�ذه المعلوم�ات ام�تGك إل�ى أدى 

المجموع�ة التجريبي�ة عل�ى  ط�Gب تف�وق ذل�ك ونتج ع�ن التأملي، التفكير مھارات اختبار على إجابتھم
 .الضابطة المجموعة طGب

 إستراتيجية التساؤل ال�ذاتي ف�ي ت�دريس الجغرافي�ة  وم�ن خ�Gل ا.س�ئلة باستخدام  التدريس - 
النش�طة  المش�اركة الط�Gب م�ن تطلب�ت نفي�ذھات الط�Gب  م�ن المطلوب�ة ا.نش�طة ف�ي ا[ستقص�ائية

والمع�ارف  المعلوم�ات إل�ى للتوص�ل عليھ�ا ا�جاب�ة ف�ي عقلي�ة وعملي�ات الذھني�ة، ق�دراتھم وتوظي�ف
 .، قد يؤدي إلى تفتيح الذھن والتأملسابقة ومعلومات معارف من لديھم بما الجديدة، وربطھا

 فرص�ة للط�Gب ي في تدريس الجغرافي�ةإستراتيجية التساؤل الذات باستخدام  التدريس إتاحة - 
،وال�ذي ق�د  المعلوم�ات أح�دث عل�ى وا[ط�Gع بطريق�ة أوس�ع البحث مجال الموضوعات وفھم للتعمق

 .يؤدي إلى تنمية مھارات التفكير التأملي
 ف�ي تس�ھم بحي�ث ومنتق�اة مح�ددة إس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي باس�تخدام  المعلومات مصادر - 

 .النتائج للحصول على المختلفة التأملي تفكيرال مھارات الطGب إكساب
إس�تراتيجية التس�اؤل  باس�تخدام  ا.نش�طة في المطلوبة المعلومات عن بأنفسھم الطGب بحث - 

اس�تنتاجات  إل�ى والوص�ول تفس�يرات ٕوإعط�اء المغالط�ات ع�ن والكش�ف التميي�ز عل�ى الذاتي ساعدھم
 . لمناسبةوا الصحيحة المعلومات إلى للوصول حلول مقترحة ووضع

  Conclusion: ا�ستنتاجات
:في ضوء النتائج التي أسفر عنھا البحث الحالي أمكن التوصل إلى ا[ستنتاجات ا~تية   
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فاعلي���ة إس���تراتيجية ال���تعلم التولي���دي ف���ي رف���ع التحص���يل الدراس���ي بالمقارن���ة م���ع الطريق���ة  .١
 .ا[عتيادية

ي رف�ع التحص�يل الدراس�ي ف�ي م�ادة درجة حجم التأثير عالية �س�تراتيجية ال�تعلم التولي�دي ف� .٢
 .الجغرافية للصف الخامس ا.دبي

ت�أثير ك�ل م��ن إس�تراتيجية ال�تعلم التولي��دي و إس�تراتيجية التس�اؤل ال��ذاتي ف�ي رف�ع التحص��يل  .٣
 .الدراسي متساوٍ 

 استش�عار إل�ى ي�ؤدي إس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي ق�د  باستخدام إستراتيجية التعلم التوليدي و .٤
 صعوبة على التغلب في ساعد بحياتھم ترتبط من وما تضمنته الدراسية الموضوعات بأھمية الطGب
 .ھمي�ة إدراكھ�م م�ع مس�تمر بش�كل واس�تفادتھم الموض�وع، واس�تمتاعھم بدراس�ة الم�ادة، وجف�اف

 .الجغرافية مادة نحو الطGب تعديل اتجاھات ذلك قد يساھم في وكل الجغرافية وقيمتھا،
إس�تراتيجية التس�اؤل  باستخدام إستراتيجية التعلم التولي�دي و إعدادھا تم التي الدروس احتواء .٥

 حص�ة ط�وال ونش�ط فاع�ل بش�كل العم�ل الط�Gب م�ن تتطل�ب ا.نش�طة الت�ي م�ن العدي�د ال�ذاتي عل�ى
 ال�ربط ومحاول�ة المعرفة، تنظيم ودقة التعلم، لمسئولية تحمل الطGب على ھذا يساعد وقد الجغرافية،

 جي�د، بش�كل والمعرف�ة المعلوم�ات تنظ�يم عل�ى مم�ا ق�د يس�اعد والمعرفة الجديدة، القديمة المعرفة بين
ً  التعلم مما جعل واستيعابھا واسترجاعھا، تخزينھا على ھذا ويساعد  ول�د مما والمعني الفھم على قائما
 اكتس�ابھم عل�ى وس�اعد تعلمھ�م، بأھمي�ة   أدى لش�عورھم مم�ا الط�Gب، ل�دى ال�نفس ف�ي بالثق�ة شعوراً 

 .الجغرافية مادة في المعرفية اھيمالمف
 ف�ي إس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي ق�د يس�اھم باستخدام إس�تراتيجية ال�تعلم التولي�دي و التدريس .٦

 و المح�ددة للوحدة التعليمي المحتوى تعلم على إقبالھم و التعليمية أثناء المواقف الطGب تشجيع زيادة
 م�ن للتأك�د ومراجعتھا؛ ومناقشتھا وتدوينھا سليمة ئجنتا إلى بحماس وفاعلية والتوصل ا.نشطة تنفيذ

 .على المدرس عرضھا قبل صحتھا
برف�ع  إس�تراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي ق�د يس�اھم باستخدام إستراتيجية التعلم التوليدي و التدريس .٧

 السلبية السلوكيات عن وا[بتعاد في ا.داء والسرعة والنظام والمنافسة الجماعي والعمل التعاون روح
 .الطGب بين

فاعلي���ة إس���تراتيجية التس���اؤل ال���ذاتي ف���ي رف���ع التحص���يل الدراس���ي بالمقارن���ة م���ع الطريق���ة  .٨
 .ا[عتيادية

درجة حجم التأثير عالية �ستراتيجية التس�اؤل ال�ذاتي ف�ي رف�ع التحص�يل الدراس�ي ف�ي م�ادة  .٩
 .الجغرافية للصف الخامس ا.دبي

مھارات التفكير التأملي بالمقارنة م�ع الطريق�ة فاعلية إستراتيجية التساؤل الذاتي في اكتساب  .١٠
 .ا[عتيادية

درجة حجم التأثير عالية �ستراتيجية التساؤل الذاتي في اكتساب مھارات التفكير التأملي في  .١١
 .مادة الجغرافية للصف الخامس ا.دبي

  التوصيات
 يبا.س�ال ع�ن البع�د خ�Gل م�ن ا�عدادي�ة بالمرحل�ة الت�دريس ممارس�ات تحس�ين ض�رورة .١

 ھ�ذه يفقد مما تحصيله، في الطالب وسلبية لذاتھا والمفاھيم المعارف اكتساب على التي تركز التقليدية
 وإستراتيجيات ا.ساليب على التركيز ضرورة و للطالب، بالنسبة وقيمتھا المعارف والمفاھيم أھميتھا

المختلف�ة وخصوص�اً  تفكي�رال مھ�ارات تنمي�ة ف�ي فاع�ل بش�كل تس�ھم والت�ي البنائي�ة، إلى الفلس�فة تستند
 . المختلفة في المواقف التقصي وا[كتشاف وممارسة التفكير التأملي،

 الح�ديث القائم�ة الت�دريس اس�تراتيجيات اس�تخدام على مدرسي الجغرافية تدريب على العمل .٢
 .ذاتيالتوليدي و إستراتيجية التساؤل ال التعلم إستراتيجية منھا التي و البنائية، النظرية أفكار على

اعتماد كل من إستراتيجية التعلم التوليدي و إستراتيجية التساؤل الذاتي عند إعداد المناھج أو  .٣
 .أدلة التدريس لمدرسي الجغرافية 
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  ٣٦٨               يدي والتساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغرافية أثر إستراتيجيتي التعلم التول
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 تزوي�د الطلب�ة خ�Gل م�ن الت�أملي، التفكي�ر لممارس�ة للطلبة المناسبة الفرص إتاحة  ضرورة .٤
 صفية تعلم بيئات فيھا،فضG عن توفير للتأمل يالكاف الوقت ومنحھم بواقعھم، ترتبط تعليمية بخبرات

 .الغايات ھذه تحقيق على تساعد
 خ�Gل ب�رامج م�ن طلبتھم، لدى التأملي التفكير مھارات تطوير آليات على المدرسين تدريب .٥

 .مناسبة أنشطة أو
  أو�ً المصادر العربية  

 القرآن الكريم
ل تدريس الجغرافيا وأثره على تحصيل تلميذات الصف ، تعليم التفكير من خ٢٠٠٧Gا.ھدل،أسماء زين صادق، .١

 .العدد ا;ول ٧العلوم التربوية المجلد  -مجلة كلية المعلمين الرابع ا[بتدائي وتنمية تفكيرھن،
 وط�Gب الط�Gب الج�امعيين م�ن عين�ة ل�دى والتحص�يل ألت�أملي التفكير بين ، العGقة٢٠٠٥ ،أمين زياد بركات، .٢

 التربيZة، كليZة ،والنفسZية التربويZة مجلZة العلZوم الديموغرافي�ة، المتغي�رات بع�ض ض�وء ف�ي ةالعام� الثانوية المرحلة
 .١٢٦-٩٧،ص) ٤(، العدد البحرين جامعة

، دار العمليZZات الذھنيZZة ومھZZارات التفكيZZر مZZن خZZ@ل عمليتZZي الZZتعلم و التعلZZيم ،  ٢٠٠١جم��ل ، محم��د جھ��اد ،  .٣
 لمتحدةا�مارات العربية ا: الكتاب الجامعي ، العين 

 ،العربي�ةا�جتماعيZة الدراسZات والمتشZابھات وتZدريس الZذاتي التسZاؤل، ٢٠١٠الس�يد، مص�طفى حمي�دة،أماني .٤
 .والبرمجيات، مصر المتطورة للمناھج

 ف�ي ت�دريس النش�ط ال�تعلم استراتيجيات بعض استخدام أثر ، ٢٠٠٦ ، أحمد رجاء ، عيد ، محمد عاطف ، سعيد .٥
 في دراسات مجلة ، المرحلة ا�عدادية تGميذ لدى المشكGت حل مھارات وتنمية يلالتحص على ا[جتماعية الدراسات
 :ص ، ١١١ :ع ،- ١٤١عين الشمس جامعة ، التدريس وطرق للمناھج المصرية الجمعية ، التدريس وطرق المناھج

١٠ 
جغرافي�ة ، أث�ر ت�دريس الجغرافي�ة عل�ى وف�ق أنم�وذج كم�ب ف�ي اكتس�اب المف�اھيم ال٢٠٠٧سلمان، رؤى ري�اض، .٦

الجامعZZة /رسZZالة ماجسZZتير غيZZر منشZZورة، كليZZة التربيZZة ا;ساسZZية واس��تبقائھا ل��دى طالب��ات الص��ف الخ��امس ا.دب��ي،
 .المستنصرية،بغداد

تعلم��ي لGن��دا ف��ي اكتس��اب طالب��ات  –، اث��ر اس��تخدام تص��ميم أنم��وذج تعليم��ي ٢٠٠٢الش��مري،ھالة ح��ازم كام��ل، .٧
 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية للبنات ، جامعة بغداداظ بھا، الخامس ا.دبي للمفاھيم الجغرافية وا[حتف

 الكتاب دار ا.ردن، عمان الطبعة ا.ولى، ،"الجغرافية لعلم المعاصرة الحديثة المعايير ،٢٠٠٦ضرار، عبابنة، .٨
 .العالمي

 .والتوزيع،بيروتللنشر  الفGح ،مكتبة١ ط، المدرسي والمنھاج التفكير، ٢٠٠٣، عفانة،عزو، عبيد،وليم .٩
 الت�دريب المي�داني مش�كGت ف�ي الت�أملي التفكي�ر مھارات ، مستوى٢٠٠٣،فتحية ، واللولو عفانة،إسماعيل عزو .١٠
 التربية،جامعة ا;ول،كلية العلمية،المجلد الخامس،العدد التربية مجلة،بغزة ا�سGمية بالجامعة التربية كلية طلبة لدى
 .شمس عين
جامعZة ديZالى ،    مجلة الفتح أزمة الجغرافيا في طريقة تدريسھا وليس في مادتھا،، ٢٠٠١العمر، مضر خليل ، .١١

   . ٩العدد،
،مط��ابع مديري��ة الكت��ب والمطبوع��ات الجامعية،دمش��ق ا;ساسZZيات فZZي اYحصZZاء السZZلوكي،٢٠٠٣عنب��ر، احم��د، .١٢

 .،سورية
 التربويZة المعاصZرة ياتالتحZد مواجھZة فZي المنظومي المدخل ، ٢٠٠١ ، منى ، الصبور عبد  .فاروق ، فھمي .١٣

 .المعارف، القاھرة دار ، والمستقبلية
/ ٦/ ٢٠ا;حZد  جريZدة الوسZط اليومية،العZددارحموا وزير التربية والتعليم،  ،٢٠١٠،محمد عبد الصبور،فھمي  .١٤

 .، جمھورية مصر العربية  ٢٠١٠
 تنمية في الذھني العصف تيجيةالتوليدي وإسترا التعلم نموذج استخدام أثر ، على٢٠١٢محمد،  نمر فنونه، زاھر .١٥

رسZالة ماجسZتير غيZر منشZورة،كلية ، غزة بمدينة عشر الحادي طGب الصف لدى ا.حياء مادة نحو وا[تجاه المفاھيم
 .التربية، الجامعة اYس@مية في غزة

 لعلمعمليات�ا تنمي�ة ف�ي المتش�ابھات اس�تراتيجية اس�تخدام أث�ر، ٢٠١٠القط�راوي ،عب�دالعزيز جمي�ل عب�دالوھاب، .١٦
رسZالة ماجسZتير غيZر منشZورة،كلية التربيZة ا.ساس�ي،  الثامن الصف طGب لدى العلوم في التأملي التفكير ومھارات

 .،الجامعة اYس@مية في غزة،فلسطين
، األردن ،مكتبــة المجتمــع العربــي طــرق تــدريس الرياضــيات وأســاليبها، )٢٠٠٨(د الواحــد حميــ عبــد الكبيســي، .١٧

 .١للنشر والتوزيع، ط
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،مديري�ة المن��اھج والكت��ب،وزارة ١،طمرشZZد المZدرس فZZي تZدريس الفيزيZZاء،٢٠١٠مد،قاس�م عزي��ز وآخ�رون،مح .١٨
 .التربية،جمھورية العراق
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