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 وتقديـر شكـر

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

َوَأِن َأِع َّ ٌَّ َوَعَمـــِ َواِلَد َمَن َصاِلحّا َربِّ َأِوِسِعِنــــٌ َأِن َأِشُكــــــَز ِنِعَمَتـــَك الَِّتــــٌ َأِنَعِمــَت َعَمـــ

 ]99سىرةالنمل,أيت[َتِزَضــــاُه َوَأِدِخِمِنـــــٌ ِبَزِحَمِتــــــَك ِفـــــٌ ِعَباِدَك الصَّاِلِحـــــــــــــنَي 
 

 فيػػو سػػمطانو، وعظػػيـ وجيػػو لجػػبلؿ ينبغػػي كمػػا شػػكراا هلل والشػػكر واآلالء، الطػػوؿ ذي هلل الحمػػد
 الرسػػػػؿ خػػػػاتـ محمػػػػد سػػػػيدنا عمػػػػى هللا وصػػػػمى الصػػػػالحات، تػػػػتـ ورعايتػػػػو وبتوفيقػػػػو الػػػػن ـ، ولػػػػي سػػػبحانو
 عميػػو الكػػريـ النبػػي لتوجيػػو وامتثػػاال األتقيػػاء، مػػف ىديػػو عمػػى سػػار ومػػف وأصػػحابو آلػػة وعمػػى واألنبيػػاء،

 ."يشكرهللا ال الناس يشكر ال مف" الشريؼ الحديث في والتسميـ التحية أزكى

فجميؿ أف يشكر اإلنساف كؿ مف قدـ لو يد ال وف والمساعدة، وأف يخص ب ضيـ بالذكر، 
عبد المعطي  /الدكتور االستاذفاني أتقدـ بخالص شكري وعظيـ تقديري وامتناني إلي أستاذي الفاضؿ 

والذي أس دني بإشرافو عمي ىذه الدراسة، فقد رافقني في ىذه الرحمة الت ميمية، ومنحني ، رمضاف األغا
الكثير مف وقتو، وجاد عمي بإرشاداتو السديدة، وتوجيياتو المفيدة، ومنحني مف عممو ما ي جز مثمي 

 عف مكافئتو، فجازاه هللا عني خير الجزاء.

 عبد اليادي العاصي وائؿ/ والدكتور ،المولو صبحي فتحية/ الدكتورة ألستاذةاوالشكر موصوؿ لس ادة 
بداء توجيياتيما واقتراحاتيما، التي ساىمت في ارتقاء ىذه الدراسة.  عمى تفضميما مناقشة الدراسة، وا 

فقد أعانوني وعانوا في سبيؿ  وأصدقائي زمالئي، والدي، والدتي، زوجي، إخوتيأما أسرتي: 
تذليؿ كؿ ص ب، وت بيد كؿ درب، فميـ مني التقدير واالعتزاز والحب، داعياا هللا أف ي ينني في 

 ت ويضيـ لما بذلوه، مف جيد وعناء، ودعاء خالص ليـ مف األعماؽ بالصحة وال افية والس ادة.

بالشػػكر والتقػػػدير، وأدعػػػو هللا ىػػؤالء مػػػف ذكػػرتيـ فشػػػكرتيـ، أمػػػا مػػف نسػػػيتيـ، فيػػـ أولػػػي النػػػاس 
سػػػبحانو وت ػػػالي أف ينػػػاؿ ىػػػذا الجيػػػد القبػػػوؿ والرضػػػا، فحسػػػبي أننػػػي اجتيػػػدت، ولكػػػؿ مجتيػػػد نصػػػيب، 

ف قصرت، ف ذري لقولو سبحانو وت ػالي والكماؿ هلل وحده، فاف وفقت فمف هللا، وا 

],23البقرة [. 
 لباحثةا

 رنا أبو مػػػػػرؽ
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 الدراسة ممخص
 

 في تنمية ميارات التفكير Vاستخداـ استراتيجيتي خرائط المفاىيـ والشكؿ  أثر
 في الجغرافيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي االستداللي

( (Vاسػتراتيجيتي خػرائط المفػاىيـ والشػكؿاسػتخداـ ىدفت ىذه الدراسة إلى الت رؼ عمػى أثػر 
فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر االسػػػػتداللي فػػػػي الجغرافيػػػػا لػػػػد. طالبػػػػات الصػػػػؼ التاسػػػػ  األساسػػػػي بغػػػػزة. 
وتتخمص مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السػؤاؿ الػرئيس "مػا أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجيتي خػرائط المفػاىيـ 

االسػػتداللي فػػي الجغرافيػػا لػػد. طالبػػات الصػػؼ التاسػػ  األساسػػي ( فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر (Vوالشػػكؿ
( طالبػػػػات مػػػػف الصػػػػؼ التاسػػػػ  األساسػػػػي بمدرسػػػػة فيمػػػػي 108"، وتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف  بغػػػػزة 

(،حيػػث يوجػػد بالمدرسػػة أرب ػػة صػػفوؼ 2012/2011الجرجػػاوي األساسػػية  أ( لمبنػػات لمسػػنة الدراسػػية  
منيػػا، وتػػـ ت يػػيف صػػفيف كمجموعػػة تجريبيػػة تػػدرس مػػف الصػػؼ التاسػػ ، جػػر. اختيػػار ثػػبلث صػػفوؼ 

"(، والمجموعػػػػة األخػػػػر. ضػػػػابطة تػػػػدرس Vباسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية  خػػػػرائط المفػػػػاىيـ واألخػػػػر. بالشػػػػكؿ"
 بالطريقة االعتيادية

 الدراسة نتائج إلي ولموصوؿ واتب ت الباحثة المنيج شبو التجريبي لمبلئمتو لطبي ة الدراسة،
تحميؿ المحتو.، واختبار لقياس ميارات التفكير االستداللي مف إعداد الباحثة  بتطبيؽ أداة الباحثة قامت

النسبة المئوية،  وىي مت ددة إحصائية أساليب استخداـ المحكميف، وتـ مف مجموعة عمى وعرضيا
 التبايف األحادي، النسبي، وتحميؿ الم يارية، والوزف الحسابية، واالنحرافات والمتوسطات والتكرارات،

 إيتا.  واختبار (،Tواختبار  بيرسوف، ارتباط امؿوم 
( بيف α0.01<توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات دالة إحصائية عند مستو.   وقد

المجموعة الضابطة  وأقرانيف في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى خرائط المفاىيـ،
المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ  في اختبار ميارات التفكير االستداللي لصالح طالبات

( بيف α<0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو.  خرائط المفاىيـ. كما كشفت الدراسة عف وجود
( وأقرانيف في المجموعة الضابطة Vباستخداـ الشكؿ   متوسطات درجات المجموعة الثانية التي درست
طالبات المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخداـ في اختبار ميارات التفكير االستداللي لصالح 

 (.Vالشكؿ  
( بيف متوسطات درجات α<0.05ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو. داللة  

(، Vمجموعات الدراسة الثبلث  التجريبية األولى لخرائط المفاىيـ، والتجريبية الثانية الشكؿ  
مفاىيـ. وتوصي الدراسة بضرورة االىتماـ باستخداـ أسموب والمجموعة الضابطة لصالح خرائط ال
لما يوفره مف مواقؼ ت ميمية تثير اىتماـ التبلميذ وت مؿ عمى  خرائط المفاىيـ في تدريس الجغرافيا،

 .زيادة تحصيميـ وتنمية ميارات التفكير االستداللي لدييـ في مختمؼ المراحؿ
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Abstract 

The impact of the use of concept maps and strategies Figure  

(V) in the development of deductive thinking skills in 

 geographyin the ninth grade students in Gaza 

This study aimed to identify the impact of the use of concept maps and strategies 

Figure (V) in the development of deductive thinking skills in geography in the ninth grade 

students in Gaza.  And The problem of this study is summarized in the answer of this main 

question : What are the effects of using concept maps and figure (V) in developing 

deductive thinking in geography for ninth students in Gaza ?". The study sample consisted 

of 108 female students from the ninth grade primary school FahmiJerjaoi (a) for the girls، 

for the academic year (2013/2012)، where there is a school four rows of the ninth grade، 

was selected three rows of them، were appointed two rows as a pilot study using the 

strategy (concept maps and the other as "V")، and the other group officer taught the usual 

way. 

And followed the researcher approach quasi-experimental for suitability to the 

nature of the study، and access to the results of the study، the researcher application tool 

content analysis، and testing to measure thinking skills deductive prepared by the 

researcher and presented to a group of arbitrators،  and to achieve the objective of the study 

the researcher used the statistical treatments (Averages and standard deviations، Been 

using Pearson's correlation coefficient، Pearson to find a certified internal consistency. 

Correlation coefficient was used Spearman Brown equal midterm segmentation، and Jtman 

equation indivisible midterm is equal to find reliability coefficient. T test independent 

sample test to examine the hypothesis (1)، and (3). ETA coefficient، and d to find the size 

of the effect. 

 The study also found statistically significant differences at the level of (0.05> α) 

between the mean scores of the study groups of the three (the first experimental concept 

maps، and the second experimental form (V)، and the control group in the post application 

to test the thinking skills inferential. Additionally، the study discovered significant 

differences statistically between the mean scores of the experimental group first studied 

using concept maps and the average level students the second group studied using maps 

form (V) in the post in the subject of geography and that when the level of significance 

(0.05> α) to the experimental group first studied using maps concepts. study recommends 

that attention concept maps using the method in the teaching of geography، it provides 

interesting، educational attitudes of pupils and working to increase achievement and the 

development of inferential thinking skills they have in various stages. 
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 الفصؿ األوؿ 
 خمفية الدراسة 

 المقدمة:
 ،واالقتصادية ،وتطوراا في جمي  المجاالت: الثقافية شيد ال الـ في السنوات األخيرة تغيراا 

واستخداـ تصنيفات  ،واالجتماعية كما شيد انفجاراا عممياا أد. إلى تضخـ حجـ الم رفة وتضاعفيا
وسرعة استخداـ التقنية والتطبيؽ ال ممي لمم رفة المكتشفة لحؿ مشكبلت  ،جديدة في ال موـ المختمفة

 (.145: 2005،زؿ عف المجتم  فيي تؤثر فيو وتتأثر بظروفو  النجديالمجتم . والتربية ليست بم 

لذلؾ ي تبر ال صر الحالي عصر ال مـ واالنفجار الم رفي المستمر في شتى نواحي الحياة 
اإلنسانية وأصبحت ال موـ المختمفة وتطبيقاتيا مف ضروريات الحياة، حيث زادت الم رفة ال ممية زيادة 

الجمي  مف ص وبة اإللماـ بدقائقيا وتفصيبلتيا، اتجيت االىتمامات إلى ىائمة، وم  ما يواجيو 
 التركيز عمى المفاىيـ وتسييؿ دراستيا لممت مميف بحيث تصبح ذات م نى لدييـ.

وشمؿ ىذا التأثير  ،ىذا التطور أد. إلى تأثر المناىج الدراسية بيذا التقدـ الم موماتي المتزايد
كما أصبح  ،وأساليب تقويـ ،وطرؽ تدريس ،وأنشطة ت ميمية ،حتو.وم ،مف أىداؼ ،جمي  مكوناتيا

اكتساب ميارات الت مـ الذاتي والمستمر وغرس حب الم رفة وتحصيميا وانتقائيا وتنظيميا مف األىداؼ 
 الرئيسة التي تس ى ىذه المناىج إلى تنميتيا لد. المت مميف.

أّف الت مـ ذي الم نى ال يتحقؽ إال إذا قاـ المت مـ بدمج الم مومات الجديدة  لذلؾ ير. أوزوبؿ
في بنيتو الم رفية بيدؼ فيـ ال بلقات بيف المفاىيـ واألفكار الجديدة والمفاىيـ واألفكار السابقة التي 

سساتنا (. وىذا ما يجب أف نمتفت إليو في مؤ 105: 2001،تبنى عمييا البنية الم رفية الراىنة  فراج
وىو البحث عف األساليب واألدوات التي تج ؿ ت ميـ وت مـ المفاىيـ ذات الم نى  ب يداا عف  ،الت ميمية

 نوفاؾ وجويف( استراتيجية  وىنا ظيرت في المؤسسات الت ميمية الحديثة عمى يد ،الت مـ االستظياري
رية  أوزوبؿ( لمت مـ ذي الم نى مف مبتكرة لمت ميـ والت مـ ىي خرائط المفاىيـ التي جاءت تطبيقياا لنظ

حيث إف الخريطة  ،شكؿ تخطيطي يوضح تمؾ المفاىيـ وعبلقتيا في كؿ مف االتجاه الرأسي واألفقي
 (. 115: 2007،الناتجة تمثؿ تنظيماا لممفاىيـ الخاصة بموضوع ما  شحاتو

لم اني التي وقد عرفت خرائط المفاىيـ مف حيث وظيفتيا بأنيا ت مؿ عمى تنظيـ األفكار وا
وتوضيح ال بلقات بيف المفاىيـ لمساعدة الطالب عمى تنظيـ ،أو الوحدة الدراسية  ،يتضمنيا الموضوع

 .(238: 2007 ، عطية م رفتو بقصد ت ميؽ فيمو لت مـ الوحدة الدراسية أو المقرر الدراسي
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وتحسيف عممية   ونظراا ألىمية الدور الذي تم بو خرائط المفاىيـ في تحقيؽ الت مـ ذي الم نى
أجريت ال ديد مف الدراسات األجنبية وال ربية التي تناولت خرائط المفاىيـ كأسموب لمتدريس  ،الت ميـ

 يستخدـ  في تدريس المواد المختمفة.

ىدفت ىذه الدراسة إلى  حيث (2003دراسة الفارسي   وىذا ما أكدتو ب ض الدراسات منيا
وقد  ،في تحصيؿ طالبات المرحمة اإلعدادية في مادة الجغرافيا البحث عف أثر استخداـ خرائط المفاىيـ

( بيف متوسطي التجريبية 0.05أشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائية عند مستو. داللة  
 والضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

ىيـ في تدريس قد أظيرت نتائجيا فاعمية استخداـ خرائط المفاف (2002 عبد ال اؿ  دراسةأما 
الجغرافيا وفيـ وتطبيؽ المفاىيـ الطبي ية والسياسية في االختبار التحصيمي كمو لصالح المجموعة 

 التجريبية.

أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى  (2007دراسة الشكرجي والطائي  وفي 
و أكدت الدراسة فاعمية طريقة خرائط المفاىيـ في  ،المجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ الجغرافية

 التدريس.

وأف أىمية تدريسيا أصبحت استراتيجية تؤكد عمى المشاري  الريادية الحديثة في تدريس 
( بيدؼ تطوير تدريس المفاىيـ الجغرافيا واكساب الطمبة 2061الجغرافيا مف خبلؿ طرح مشروع  

 (297 :2012،  المس ودي وال جرش اة اليوميةمفاىيـ جغرافية متطورة تست مؿ في الحي

وقد أظيرت ال ديد مف الدراسات فاعمية أسموب خرائط المفاىيـ في تحسيف ت مـ المفاىيـ 
وت ديؿ اتجاىات وميوؿ الطمبة نحو  ،فضبَل عف تحسيف  التحصيؿ الدراسي ،وال بلقات القائمة بينيا

( حيث أظيرت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات 2011  ابو الجدياف المادة الدراسية ومنيا: دراسة
داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطبلب مف المجموعة الضابطة الذيف ت مموا بالطريقة التقميدية 

خرائط المفاىيـ عمى القياس  باستراتيجيةومتوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية الذيف ت مموا 
 اده.الب دي الختبار التفكير الناقد بأب 

د أظيرت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف فق( 2008 محمد دراسة أما 
متوسط درجات الطبلب الذيف درسوا بخرائط المفاىيـ وبيف الطبلب الذيف درسوا باستخداـ الطريقة 

 االعتيادية في اكتساب المفاىيـ الجغرافيا.
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عف فاعمية خرائط المفاىيـ في تنمية  ىدفت إلى  الكشؼبدراسة  (2007عويس   توقام
وأشارت نتائج الدراسة  ،التحصيؿ الم رفي واالتجاه نحو مادة التاريخ لد. طبلب الصؼ األوؿ الثانوي

إلى فاعمية خرائط المفاىيـ في تنمية التحصيؿ الم رفي واالتجاه نحو مادة التاريخ لد. طبلب الصؼ 
 األوؿ الثانوي.

( الم رفي Vاسات حوؿ االستراتيجيات الم رفية ي تبر نموذج شكؿ  وم  تزايد األبحاث والدر 
أحد النماذج التي تسيـ في مساعدة الطبلب عمى بناء الم رفة بأنفسيـ واستخداـ ىذه الم رفة في فيـ 

كسابيـ عمميات ال مـ .  الطبي ة البنائية لمم رفة وا 

عشريف سنة قاـ بو جويف مف ( الم رفي نتيجة بحث وعمؿ استمر Vلقد كاف تطوير الشكؿ  
 ( وىي: Vأجؿ ال ثور عمى طريقة تساعد الطبلب لئلجابة عف األسئمة الجوىرية ؿ 

   ما السؤاؿ اإلخباري 
   وما المفاىيـ األساسية 
  وما الدعاو. الم رفية االساسية 
 .65: 1995 ،القيمية .  نوفاؾ وجويف وما والدعاو) 

ما وراء الم رفة التي  يمكف أف   استراتيجياتيف أىـ ( مف  بVؿ  ت د استراتيجية  الشكلذا 
وم رفة ،تستخدـ في التدريس لتحقيؽ الت مـ ذي الم نى إذ إنيا تساعد المت مـ عمى فيـ بنيتو الم رفية 

الطرؽ التي يتـ مف خبلليا بناء الم رفة فضبلا عف أنيا  تساعد المت مـ عمى ترتيب أفكاره بطريقة 
وتمكنو مف ربط التفكير النظري ،أفضؿ في ضوء الم مومات التي سبؽ أف ت مميا مف قبؿ 

 (.275: 2009 ، عطيةال ممية  اإلجرائي(   باإلجراءات المفاىيمي( 

عبارة عف أداة ت ميمية توضح التفاعؿ القائـ بيف البناء المفاىيمي لفرع ( Vإف خريطة الشكؿ 
( والتي يبدأ Vحيث توجد األحداث أو األشياء في بؤرة الشكؿ   ،مف فروع الم رفة والبناء المنيجي لو

ي مف عندىا بناء الم رفة فالخريطة كأداة ت ميمية تؤكد دور المفاىيـ في اختيار األحداث أو األشياء الت
. (162: 2002 ، زيتوفيا وفي تحديد نوع االستجابات والتسجيبلت التي يتـ القياـ ب ،يتـ مبلحظتيا

 (:Vوىناؾ دراسات عربية تناولت نموذج شكؿ  

ىدفت ىذه الدراسة إلى الت رؼ إلى فاعمية كؿ مف خرائط  حيث (2012دراسة وادي  منيا 
وقد أشارت النتائج  ،الم رفي والميؿ إلى مادة الجغرافيا( في تنمية التحصيؿ Vالمفاىيـ وخرائط الشكؿ  

إلى وجود فروؽ داؿ احصائيا بيف أداء طبلب المجموعة التجريبية األولى وأداء طبلب المجموعة 
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( في التطبيؽ الب دي الختبار التحصيؿ الم رفي وبيف الدرجة 0.01التجريبية الثانية عند مستو.  
 الجغرافيا لصالح طبلب المجموعة التجريبية األولى. الكمية لمقياس الميؿ إلى مادة

فاعمية استخداـ كؿ مف خرائط المفاىيـ  إلى الت رؼ عمىىدفت والتي ( 2007السيد   دراسةو 
في تنمية المفاىيـ والميارات البيئية في الجغرافيا لد. طبلب الصؼ األوؿ الثانوي.   Vوخرائط الشكؿ 

روؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تحصيؿ طالبات وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ف
 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

ومف ىنا تر. الباحثة أّف دور التربية ال يقتصر عمى إعداد األفراد لمواجية ما سوؼ يقابمونو 
وىذا مرىوف  ،بؿ يكوف بإكسابيـ ميارات التفكير ،بأكبر كمية مف الم موماتفي المستقبؿ وتزويدىـ 

بدور ال مـ وال مماء والمؤسسات التربوية لمنيوض بالمستو. الثقافي والحضاري والسياسي. لذلؾ أساس 
تقدـ المجتم ات ليس في كمية ما يحفظو المت مموف مف م ارؼ المواد الدراسية المختمفة بؿ في 

 .ساليب تفكيرية صحيحة تج ميـ قادريف عمى التفكير في أية مشكمة تفكيراا عميقاا ت مميـ أل

ولـ ت د النظـ التربوية تيدؼ إلى ،حيث أف التفكير ي تبر أداة أساسية في تحصيؿ  الم رفة 
بؿ ت دت ذلؾ إلى ال مؿ عمى تنمية وت ميـ التفكير ،مؿء عقوؿ الطمبة بالم ارؼ والحقائؽ فقط 

 (.29: 2007 ،الفرد مف الت امؿ م  متطمبات الحياة الم اصرة. أبو جادو ونوفؿ؛ليتمكف 

والجغرافيا  ،( إّف التفكير االستداللي في جوىره إدراؾ عبلقات69: 2007لذلؾ ير. عمراف   
كما إّف أىـ ما يميز  ،عمـ قائـ عمى دراسة ال بلقة بيف اإلنساف وبيئتو الطبي ية وكيفية تفاعمو م يا

وكذلؾ  ،ير االستداللي عف غيره مف أنواع التفكير األخر. ىو االنتقاؿ مف الم موـ إلى المجيوؿالتفك
المتاحة مف ال مـو الطبي ية واالجتماعية يصؿ الجغرافي إلى تفسير  الم موماتف ف طريؽ  ،الجغرافيا

 الظاىرات وأسباب اختبلؼ جزء مف سطح األرض عف جزء آخر ودور اإلنساف في إحداث ىذا
 ولذا فإّف تنمية التفكير االستداللي يحتؿ مكانة متميزة في أىداؼ تدريس الجغرافيا. ،االختبلؼ

 ،ازداد االىتماـ ال ممي بموضوع التفكير بشكؿ ممحوظ في النصؼ الثاني مف القرف ال شريفو 
البرامج حيث تمثؿ ذلؾ االىتماـ في الكثير مف قوائـ  التفكير و   ،السيما في عقد الثمانينيات منو

جراء الكثير مف البحوث البلزمة والتطبيقات،وانفاؽ األمواؿ الطائمة  ،وبذؿ الجيود الكبيرة،الت ميمية   وا 
واالستفادة  ،المت مميفالتربية اليادفة بكؿ أب ادىا إلى تنظيـ التفكير عند  التربوية والنفسية عمبلا بمبادئ

 .(25: 2006مف طاقاتيـ اإلبداعية  أبو جادو ونوفؿ 

بضرورة اتباع  (1993وفي فمسطيف أوصى المؤتمر التربوي األوؿ المن قد بغزة في أكتوبر  
 : ب(.  1999 ،أساليب تؤدي إلى تحسف التحصيؿ وتنمي التفكير  المشيراوي 
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" أف مف األىداؼ ال امة لتدريس الرياضيات فيـ مؤتمر ال ممي لميونسكو "بيامبورجوقد حدد ال
 (.2: 1972،الستداللي  عفانة و االتفكير القياسي أ

 (2007  عمرافدراسة االستداللي  ومف الدراسات التي أكدت عمى أىمية استخداـ التفكير
ىدفت ىذه الدراسة إلى تنظيـ محتو. مادة الجغرافيا وفؽ نظرية ريجميوث التوس ية والت رؼ إلى  حيث

توصمت  وقد ،نحو مادة الجغرافيا  أثر التحصيؿ وعمى تنمية ميارات التفكير االستداللي واالتجاه 
وجود فروؽ دالة إحصائياا بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات الدراسة  إلى 

طالبات المجموعة الضابطة في التطبيؽ الب دي الختبار التفكير االستداللي لصالح طالبات المجموعة 
 بميارات التفكير االستداللي في التدريس.التجريبية. وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ 

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية التدريس باستخداـ تاريخ ال مـ ( والتي 2006  م وضدراسة و 
 ،في تنمية التفكير االستداللي والتحصيؿ الم رفي واالتجاه نحو ال مـ لد. تبلميذ المرحمة االعدادية

ائياا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ داللة إحص
التطبيؽ القبمي ودرجاتيـ في التطبيؽ الب دي لصالح الب دي في االستجابة لم بارات الممثمة في ب د 

 واالتجاه ل بارات المقياس ككؿ. ،مف اب اد المقياس

ي ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف أثػػػر اسػػػتخداـ نمطػػػ( 1996دراسػػػة قطػػػاوي  امػػػا فػػػي 
التفكيػػػر االسػػػتقرائي والمػػػنظـ المتقػػػدـ والطريقػػػة التقميديػػػة عمػػػى تحصػػػيؿ طمبػػػة الصػػػؼ ال اشػػػر األساسػػػي 
لممفػػاىيـ التاريخيػػة واتجاىػػاتيـ نحػػو مػػادة التػػاريخ، وقػػد أظيػػرت الدراسػػة فػػي ب ػػض جوانبيػػا وجػػود فػػروؽ 

لصػػالح المجموعػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف متوسػػط درجػػات الطمبػػة فػػي االختبػػار الب ػػدي لممفػػاىيـ التاريخيػػة 
التجريبيػػة، ووجػػود عبلقػػة إيجابيػػة ضػػ يفة بػػيف التحصػػػيؿ واالتجػػاه فػػي مفػػاىيـ مػػادة التػػاريخ، وأوصػػػت 
الدراسة بضرورة التركيز عمػى نمطػي التفكيػر االسػتقرائي والمػنظـ المتقػدـ عنػد تػدريس المفػاىيـ المت مقػة 

 بالتاريخ.

مػى أثػر اسػتخداـ خػرائط المفػاىيـ فػي ىدفت الدراسة  إلى الت ػرؼ ع (2004  بدوي دراسةوفي 
تدريس الجغرافيا عمى التحصيؿ وتنمية التفكيػر االسػتداللي لػد. تبلميػذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادي.  وقػد 

( بػػيف متوسػػطي درجػػات تبلميػػذ 0.01توصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ داؿ إحصػػائياا عنػػد مسػػتو.  
لتطبيػػػؽ الب ػػػدي الختبػػػار التفكيػػػر االسػػػتداللي المجموعػػػة التجريبيػػػة وتبلميػػػذ المجموعػػػة الضػػػابط، أمػػػا ا

 لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية.

اف الجغرافيا لـ ت د ذلؾ ال مػـ الػذي ييػتـ بوصػؼ الظػواىر وصػفا سػطحيا ب يػدا عػف الواقػ  بػؿ 
أصػػبحت ذلػػؾ التخصػػص الػػذي يتمػػاش والتطػػور ال ممػػي الحػػديث الم تمػػد عمػػى التحميػػؿ والقيػػاس والػػربط 
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ويذلؾ صارت في االتجاه التطبيقي الذي ي رؼ اليـو بالجغرافية ،ذج والنظريات  الحديثة واستخداـ النما
 .(2009،29الكمية  مخمؼ وربي  :

( أف الجغرافيا والتي ىي إحد. فروع الدراسات االجتماعية ت د مجاالا 4:2003وير. عبد هللا  
دراؾ ال بلقػات بػيف اإلنسػاف وبيئتػو  خصباا لتنمية وت ميـ ميارات التفكير ؛ فيػي عمػـ قػائـ عمػى دراسػة وا 

 والبحث في التفاعؿ بينيما.،الطبي ية 

 ،والتػػي تػػأثرت كثيػػراا بيػػذه التطػػورات ،يمػػة فػػي الت مػػيـوت ػػد الجغرافيػػا إحػػد. المػػواد الدراسػػية الم
ومػػا  ي تريػو مػػف  ،ألنيػا مػف أكثػػر المػواد الدراسػية حساسػػية لمػا يجػػري فػي المجتمػ  مػػف ظػواىر وأحػداث

ومػػا ينػػتج عنيمػػا مػػف  ،ومػػا ينشػػأ بينيمػػا مػػف تفػػاعبلت ،التصػػاليا باإلنسػػاف وعبلقتػػو بالبيئػػة ،مشػػكبلت
تتكػػوف مػف مجموعػػة مترابطػػة  ،كغيرىػػا مػػف ال مػوـ(. لػػذلؾ ىػي 358: 1998،مشػكبلت  شػػمبي واخػروف

وىػػػو بػػػذلؾ يتكػػػوف فػػػي صػػػورة  ،مػػػف الحقػػػائؽ والمفػػػاىيـ والت ميمػػػات والنظريػػػات والميػػػارات واالتجاىػػػات
تبدأ بقاعدة متس ة مف الم ارؼ والحقائؽ التي تتجم  وتصنؼ في ضػوء الخصػائص الم ياريػة  ،ىرمية

ومف مجموع  ،ثـ تتجم  ىذه المفاىيـ في عبلقات لتكوف ت ميمات ،اىيـالمشتركة لتكوف ما ي رؼ بالمف
ىذه الت ميمات تتكوف النظريات مما يمثؿ الجوانب الم رفية لمميارات واالتجاىػات وغيرىػا مػف الجوانػب 
الوجدانيػػة. وىػػذا الييكػػؿ لػػيس بصػػورة ثابتػػة ولكنػػو فػػي تطػػور وتغيػػر مسػػتمريف نتيجػػة لمػػا يضػػيفو البحػػث 

 .(16:1990طور التكنولوجي  المقاني،ال ممي والت

نمػا يػتـ  إف التدريس الجيػد فػي الجغرافيػة لػيس مجػرد توصػيؿ الم رفػة والم مومػات إلػى الطمبػة وا 
عف طريؽ خمؽ مواقؼ تدريسية تؤدي بصورة طبي ية إلى أنواع مرغوب فييا مػف الف اليػات  واألسػاليب 

كػد عمػى اثػارة انتبػاه الطمبػة فالمػدرس الجيػد ىػو الػذي واالستراتيجيات والطرائؽ المتنوعة الحديثة التػي تؤ 
شخصػػية وف اليتػػو وتحفيػػزه  عمػػى ال مػػؿ والنشػػاط مػػف خػػبلؿ التػػدريس واقتػػراح الف اليػػات  بتػػأثيريسػػتطي  

 (.37: 2013 ،الجديدة والنقد وااليحاء المباشر. المس ودي

مختمفػػػة فػػػي تنميػػػة وىنػػػاؾ ال ديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػي اسػػػتخدمت طػػػرؽ واسػػػتراتيجيات تػػػدريس 
ىػدفت الدراسػة  ( حيػث2008دراسة الزعوري   :التفكير االستداللي في  مادة جغرافيا مف ىذه الدراسات

إلى الت رؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية ىيمدا تاب فػي تنميػة التفكيػر االسػتداللي لطمبػة الصػؼ األوؿ 
ارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى: ال توجػػد فػػروؽ ذات . وأشػػالثػػانوي فػػي مػػادة الجغرافيػػا مقارنػػة بالطريقػػة التقميديػػة
إنػاث( المتػيف درسػتا بالطريقػة التقميديػة فػي تنميػة  -داللة إحصػائية بػيف المجمػوعتيف الضػابطتيف  ذكػور

 -ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف المجمػوعتيف التجػريبيتيف  ذكػوركما أنو  التفكير االستداللي.
 تراتيجية ىيمدا تاب في تنمية التفكير االستداللي.إناث( المتيف درستا باستخداـ اس
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( ىدفت ىػذه الدراسػة إلػى الت ػرؼ عمػى إمكانيػة اسػتخداـ الوسػائط 2006دراسة عمار  أما في 
 الفائقػة فػػي تػػدريس الجغرافيػػا بالمرحمػػة الثانويػػة وأثرىػػا عمػػى تنميػػة ب ػػض المفػػاىيـ والتفكيػػر االسػػتداللي .

( بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات 0.01فػػػروؽ داؿ إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتو.  وأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود 
طػػػػبلب  المجموعػػػػة التجريبيػػػػة وطػػػػبلب المجموعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي التطبيػػػػؽ الب ػػػػدي الختبػػػػار التفكيػػػػر 

 .االستداللي لصالح طبلب المجموعة التجريبية

أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أداء  (2004ودراسػػة أحمػػد  
( فػي 0.01تمميذات المجموعة التجريبية األولى وأداء تمميذات المجموعة الضابطة عند مسػتو. داللػة  

التطبيػػؽ الب ػػدي لبلختبػػار التحصػػيمي واالختبػػار التفكيػػر التػػاريخي لصػػالح تمميػػذات المجموعػػة التجريبيػػة 
يخيػة والتفكيػر التػاريخي لػد. األولى. وفاعمية خرائط المفاىيـ ونموذج ىيمدا تابا فػي تنميػة المفػاىيـ التار 

 تبلميذ المرحمة اإلعدادية.

ذا كانت تنمية ميارات التفكيػر االسػتداللي واكتسػاب المت ممػيف ليػا تػأتي فػي مقدمػة  أىػداؼ  ،وا 
فػػػػإف تحصػػػػيؿ المت ممػػػػيف لمم مومػػػػات والم ػػػػارؼ  ،فػػػػي المراحػػػػؿ الت ميميػػػػة المختمفػػػػة الجغرافيػػػػةتػػػػدريس 
ال يقػؿ  ،جبة  نحو مادة الجغرافيا أو ت ػديؿ اتجاىػاتيـ  السػالبة نحوىػاواكتسابيـ اتجاىات مو  ،الجغرافية

نظراا ألف االتجاىات ت مؿ كدواف  توجو المػت مـ  ،أىمية عف اكتساب وتنمية ميارات التفكير االستداللي
ومػػػف ثػػػـ فيػػػي ضػػػرورية فػػػي تحصػػػيؿ الم رفػػػة  ،السػػػتخداـ طػػػرؽ ال مػػػـ ومياراتػػػو فػػػي البحػػػث والتفكيػػػر

سػػتخداميا فػػي مواقػػؼ حياتيػػة حتػػى يشػػ ر المت ممػػوف بأىميػػة وفائػػدة دراسػػة الجغرافيػػا فػػي واسػػتي ابيا وا
 حياتيـ اليومية.

ومف خبلؿ مشاركة الباحثة في ف اليات مركز القطاف التربوي والحصوؿ عمى ال ديد مف 
شؼ واالطبلع عمى ك ،الدورات التربوية الخاصة بطرائؽ التدريس والقياـ بتحميؿ ال ديد مف الدروس

 ،وفيـ وجية نظر الم ممات المواتي يدرّسف مادة  الجغرافيا ،درجات طالبات الصؼ التاس  األساسي
تبيف أّف ىناؾ عزوفاا مف الطالبات عف فيـ  مادة الجغرافيا. وىذا أد. إلى أّف المت مميف يواجيوف 

عدـ إقباليـ عمى مما ترتب عميو نفورىـ منيا و  ،ب ض الص وبات في فيـ واستي اب دروس الجغرافيا
 دراسة موضوعاتيا.

 مشكمة الدراسة:
والتي تتمثؿ في ،سبؽ اتضح لد. الباحثة حقيقة ش ورىا بمشكمة الدراسة الحالية  في ضوء ما

أف مناىج الجغرافيا في المرحمة اإلعدادية بوض يا الراىف مف حيث محتواىا وطريقة تدريسيا وأساليب 
تقويميا ال تسيـ في م ظـ األحياف في تنمية التفكير االستداللي وميوؿ الطبلب نحو دراسة الجغرافيا 

تتمثؿ  في استخداـ   س الجغرافيامما يبرز الحاجة إلى ضرورة استخداـ اتجاىات حديثة في تدري،
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بيدؼ تنمية ميارات التفكير ،( في  تدريس وحدة في الجغرافيا Vاستراتيجيتي  خرائط المفاىيـ والشكؿ 
 االستداللي .

 ويذلؾ تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
االستداللي في تنمية ميارات التفكير في   Vما أثر استخداـ استراتيجيتي خرائط المفاىيـ والشكؿ 

 الجغرافيا  لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي؟
 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

  .ما أثر استخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير االستداللي في الجغرافيا لد
 طالبات الصؼ التاس  األساسي 

 أثر استخداـ استراتيجية الشكؿ  ماv في تنمية ميارات التفكير االستداللي في الجغرافيا لد. طالبات
 الصؼ التاس  األساسي 

  ما أثر استخداـ استراتيجيتي  خرائط المفاىيـ والشكؿv في تنمية ميارات التفكير االستداللي في)
 التقميدية الجغرافيا لد. طالبات الصؼ التاس  األساسي مقابؿ الطريقة 

 فرضيات الدراسة:
   0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو. داللة >α بيف متوسط درجات طالبات )

المجموعة التجريبية األولى خرائط المفاىيـ وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في اختبار ميارات 
 التفكير االستداللي.

 0.05اللة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو. د >α   بيف متوسط درجات طالبات )
( ( وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير vالمجموعة التجريبية الثانية  الشكؿ 

 االستداللي.
  .0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو>α بيف متوسط  درجات مجموعات الدراسة )

والمجموعة الضابطة( في  ،(vوالتجريبية الثانية الشكؿ   ،ط المفاىيـالثبلث  التجريبية األولى خرائ
 التطبيؽ الب دي الختبار ميارات التفكير االستداللي.

 أىداؼ الدراسة:
 تس ى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 

  الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير االستداللي في
 الجغرافيا لد. طالبات الصؼ التاس  األساسي.

  الت رؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية الشكؿv في تنمية ميارات التفكير االستداللي في الجغرافيا
 لد. طالبات الصؼ التاس  األساسي.
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  التوصؿ إلى ما أثر استخداـ استراتيجيتي  خرائط المفاىيـ والشكؿv في تنمية ميارات التفكير)
 اللي في الجغرافيا لد. طالبات الصؼ التاس  األساسي مقابؿ الطريقة التقميدية.االستد

 أىمية الدراسة :
  تقدـ الدراسة الحالية مقياس ميارات التفكير االستداللي والذي قد يساعد باحثيف آخريف في عمؿ

 اختبارات مشابية .
 ة والشكؿ  يمفاىيمتشج  ال امميف في حقؿ التربية والت ميـ عمى استخداـ الخرائط الV وفي مجاؿ )

 التدريس بشكؿ أكبر .
 .تقدـ الدراسة طرقاا جديدة لتدريس الجغرافيا 

  حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة الحالية  بالحدود التالية:

  وحدة  مناخ الوطف ال ربي(  الوحدة الثالثة المتضمنة في منياج الجغرافيا لمفصؿ الدراسي األوؿ
الصؼ التاس  األساسي ب د إعادة تنظيميا وترتيبيا وفقاا الستراتيجيات المقررة عمى طالبات 

 التدريس وميارات التفكير االستداللي.
 .قياس ميارات التفكير االستداللي لد. طالبات الصؼ التاس  األساسي 
  طالبات الصؼ التاس   األساسي بمدرسة فيمي الجرجاوي  بمحافظة شرؽ غزة والذي يبمغ عددىف

 .2012-2011ة  لم اـ الدراسي طالب 108

 مصطمحات الدراسة:
 استراتيجية التدريس:

( بأنيا عبارة عف إجراءات التدريس التي يخططيا القائـ 266 :2002  تبنت الباحثة ت ريؼ زيتوف
وبأقصى ف الية  ،بحيث ت ينو عمى تنفيذ التدريس لمنظومة التدريس التي يبنييا  ،بالتدريس مسبقا

 ممكنة.

 (:Concept Mapsالمفاىيـ )خرائط 
وت ّرؼ الباحثة عمى أنيا "بنية ىرمية متسمسمة توضح فييا المفاىيـ  الجغرافية لوحدة مناخ 

والمفاىيـ الجغرافية  لوحدة مناخ الوطف  ،الوطف ال ربي  األكثر عمومية وشمولية عند قمة الخريطة
ة ت ريفية تشير إلى مستو. التمايز بيف ويتـ ذلؾ في صور  ،ال ربي األكثر تحديدا عند قاعدة الخريطة

 المفاىيـ أي مد. ارتباط المفاىيـ األكثر تحديدا بالمفاىيـ األكثر عمومية ".
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 (:Vالشكؿ المعرفي )
وت ّرفو الباحثة بأنو: "شكؿ يتـ تخطيطو بيدؼ الربط بيف الجانبيف المفيومي واإلجرائي عف   

ياء المت مقة بوحدة مناخ الوطف ال ربي التي تق  في بؤرة طريؽ طرح األسئمة مف خبلؿ األحداث  واألش
 ( حوؿ موضوع م يف لبناء مفاىيـ  جغرافية ".Vشكؿ  

 االستداللي:  التفكير
ت ّرؼ التفكير االستداللي " بأنو عممية تتضمف توظيؼ  مجموعة مف الميارات الفرعية التي 
تبدو في كؿ نشاط عقمي م رفي يتميز باستقراء القاعدة مف  الجزيئات. واستنباط الجزء مف الكؿ 

حيث يسير فيو الفرد مف حقائؽ م روفة أو قضايا مسمـ بصحتيا إلى م رفة المجيوؿ ذىنياا في ،
لجغرافية" ويقاس إجرائياا بالدرجة التي يحصؿ عمييا المت مـ مف خبلؿ استجابتو لبنود اختبار التفكير ا

 االستداللي الذي أعدتو الباحثة.
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 انفصم انثاني

 اإلطـــار اننظــري

 

 يتضمف ىذا الفصؿ ثالث محاور: 

 .Vالتدريس وتضـ خرائط المفاىيـ والشكؿ  المحػور األوؿ: إستراتيجيات

 المحور الثاني: طبيعة التفكير.

 المحور الثالث: طبيعة الجغرافيا.
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 الفصؿ الثاني

 يتناوؿ الفصؿ الحالي لمدراسة ثالثة محاور رئيسة وىي :
 المحور األوؿ: استراتيجيات التدريس 

 أوالا: البنائية  نظرية أوزوبؿ والنظرية البنائية(.
خرائط المفاىيـ  ت ريفيا، مكوناتيا، خطوات بنائيا، استخداماتيا، أىميتيا، تقويميا، خصائصيا،  :ثانياا 

 طرؽ تقديميا وعبلقتيا بتدريس الجغرافيا(.
 ، وتقديرىا(.V، مكوناتيا، خطوات التدريس، بنية الشكؿ  ت ريفيا V الشكؿ: ثالثاا 
 :المحور الثاني 

 عاـ والتفكير االستداللي بشكؿ خاص(. التفكير  يست رض التفكير بشكؿ
  :المحور الثالث 

طبي ة الجغرافيا ت ريؼ الجغرافيا، أىمية ت مـ المفاىيـ الجغرافية، أىمية تدريس الجغرافيا وأىداؼ 
 تدريس الجغرافيا(.
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 المحور األوؿ 
 استراتيجيات التدريس

 المقدمة 
يمر ال مـ اليوـ بمرحمة مف التطور والتقدـ ال ممي والتكنولوجي حيث أطمؽ عمى ىذه المرحمة 

وقد أضافت تمؾ الثورة ال ممية إلى الحضارة البشرية حصيمة ضخمة مف  "بالثورة ال ممية"ما ي رؼ 
فقد اتجيت  لذا،الم رفة ال ممية في مجاالت كثيرة وتزايدت ىذه الحصيمة كما وكيفياا يوماا ب د يـو 

الدراسات الحديثة خاصة في مجاؿ ال مـو إلى البحث عف أساليب جديدة لمت ميـ والت مـ مؤكدة عمى 
 (.327: 2002ضرورة الت ميـ بأسموب يؤدي إلى ال ائد المطموب وىو الت مـ ذي الم نى  سبلمة، 

، والتي  1960 أوزوبؿ "بنظريتو المسماة منظومة الم مومات القبمية التي جاء بيا عاـ"عرؼ 
اعتبرت األساس لتنظيـ المحتو. الت ميمي، وحاوؿ أوزوبؿ مف خبلؿ نظريتو تفسير كيؼ يت مـ األفراد 
المادة المفظية المنطوقة والمقروءة. وقد عمؿ أوزوبؿ مف أجؿ تحسيف وسائؿ الت ميـ االستقبالي ذي 

 عدـ الف الية.الم نى في الوقت الذي اىتـ فيو ىذا النوع مف الت مـ بالسمبية و 

إحد. النظريات الم رفية اليامة التي حاولت تفسير ظاىرة الت مـ مف "أوزوبؿ  "وت تبر نظرية
،خاصة وأف النظريات الم رفية تختمؼ عف نظريات المثير واالستجابة في أف األولى  منظور م رفي

واتجاىاتو وأفكاره وطريقة تفسر سموؾ الفرد مف السموؾ بالنظر إلى خبرات الفرد وم موماتو وانطباعاتو 
عادة تنظيميا مرة أخر.   أبو  م الجتو وتجييزه لمم مومات مف حيث تداخميا وتنظيميا وا 

 (.117: 2006رياش،

 أواًل: البنائية:  
 نظرية أوزوبؿ :

لقد س ى أوزوبؿ الى دراسة البنية الم رفية لد. المت مـ وال مميات ال قمية ال ميا مف اجؿ 
لجديدة في  نظاـ .ويفترض إف األفراد يت مموف عف طريؽ تنظيـ الم مومات ا م نىتحقيؽ ت مـ ذو 
ويسمى المفاىيـ ال امة في قمة نظاـ التسجيؿ بالتضميف  االحتواء(ألف كؿ المفاىيـ  ،التسجيؿ الم تمد

ة إلى ويفترض أف الت مـ ينبغي أف ينمو ويتقدـ بطريقة استنتاجيو  مف فيـ المفاىيـ ال ام ،نطوي تحتوت
 فيـ المفاىيـ  األكثر تحديداا.

إلى تحقيقيا لد. المت مـ، التي تسيـ في تطوير بنائو  إف النواتج الت ميمية التي س ى أوزوبؿ
الم رفي ينصب م ظميا عمى النواحي الم رفية ،إذ إف ىدفو النيائي تشكيؿ بناء م رفي تتضح فيو 
ال بلقات والروابط بيف المفاىيـ التي يمتمكيا المت مـ، وتشكؿ نظرية أوزوبؿ احد أىـ األسس النظرية 
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مميات الت مـ، وىي بناء البرامج الت ميمية التي تستند إلييا، وت د نظرية التي ينطمؽ منيا لتحميؿ ع
أوزوبؿ بيذا الم نى احد أىـ أركاف النظرية الم رفية وفوؽ الم رفية في الت مـ والت ميـ، ول ؿ الب د 
ال ممي والتطبيقي ليذه النظرية في تصميـ الدروس ي طييا وزنا إضافيا في مجمؿ قائمة األعماؿ 

 رية األكثر أىمية في النظرية الم رفية ككؿ، وفي عمـ النفس التربوي خاصة.النظ

وعميو فاف أىـ المبادئ التي يمكف استنتاجيا مف نظرية أوزوبؿ في التدريس، تتمثؿ في تقديـ 
إلى ما  التفصيؿالموضوع الم رفي في خطوطو ال امة، واألفكار األكثر عمومية يجب أف تقدـ أوال ثـ 

وتحديدا، ويتضح مف خبلؿ مفاىيـ أوزوبؿ ونظريتو انو يرفض الت مـ والت ميـ مف  وصيةخصىو أكثر 
دوف م نى، أي الت ميـ القائـ عمى الحفظ فقط. ومقابؿ ذلؾ فاف نظريتو تتطمب أف تكوف المادة المقدمة 

مة عبر لممت مميف جيدة البناء لتكوف ذات م نى بحيث تقدـ ال بلقات بيف الم مومات الجديدة والقدي
 البنية الم رفية.

الت مـ ذا الم نى ىو ميزة   وخاصية  تتطمب مف المت مـ أف يميز الروابط  بافلقد آَمف أوزوبؿ 
وال بلقات بيف المفاىيـ ؛وأف أىـ عنصر في الت مـ ذي الم نى ليس الكيفية التي ت رض الم مومات 

 في البنية الم رفية الموجودة لد. المت مـ.بيا. بؿ الكيفية التي تربط بيا الم مومات الجديدة ودمجيا 

لقد أُعتبرت نظرية أوزوبؿ مدخبلا لمخرائط المفاىيمية التي استخدميا  نوفاؾ( في اكتساب 
المفاىيـ التي ير. بأنيا طريقة تمثؿ البناء الم رفي لد. المت مـ، وينظر لمم رفة عمى أنيا مؤلفة مف 

 (.17: 2005ت ومبادئ بطريقة متسمسمة  قطامي والروساف، مفاىيـ تكوف ال بلقة بينيا عمى افتراضا

 نظرية أوزوبؿ والتعمـ ذي المعنى: 
( صاحب نظرية منظـ الخبرة المتقدـ كاف ير. في الخمسينيات Ausobelدافيد أوزوبؿ  

ليست ف الة وال ذات  –حينذاؾ –وستينيات القرف ال شريف أف كثيرا مف الطرؽ "الحديثة "المشيورة 
( إستراتيجية لتقدـ محتو. المادة الت ميمية 1963في ترسيخ ت مـ ذي م نى. وقد وض  عاـ  كفاءة 

 استنادا إلى مبدأيف:
  :التفاضؿ المتوالي 

وي ني ذلؾ تنظيـ المادة الت ميمية بحيث تقدـ أوال األفكار األ كثر عمومية ،ثـ يجري ب د ذلؾ 
بالتوالي ،أي أف المفاىيـ الكبر. تأتي في القمة ثـ يمي ذلؾ تدريجيا  والتخصيصتقدـ التفاصيؿ 

 المفاىيـ والحقائؽ األقؿ شمولية والمتباينة .
 التوفيؽ التكاممي: 

ويقصد بذلؾ ال مؿ عمى تكامؿ وتوافؽ الم مومات الجديدة والتي تأتي بالتوالي م  الم مومات 
 السابؽ ت مميا في نفس فرع مادة الت مـ.
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ير باإلشارة أف أوزوبؿ ال يحث عمى فكرة تكامؿ بنيات فروع المواد الدراسية، بؿ يؤطد والجد
 (.74: 2008عمى تكامؿ أجزاء نفس الفرع مف خبلؿ البناء مف القمة إلى القاع  عبيد، 

ويركز أوزوبؿ عمى الت مـ المفظي ذي الم نى فيو ي تقد أف دور المدرسة  يتمثؿ في تحديد 
ودور الم مـ ىو تمكيف المت مـ مف إدراكيا وفيـ م انييا وتمكينو مف ، المنظمةرؼ الم مومات والم ا

ولقد أوضح أوزوبؿ أف الت مـ ذا الم نى يتـ إذا حاوؿ المت مـ أف يرتبط  المفيوـ ،استخداميا وتوظيفيا 
نو  يتكوف نتيجة والم مومة الجديدة في البنية الم رفية لمفرد بالمفاىيـ والم مومات الموجودة ف بل بيا فإ

أما استذكار واستظيار ، ىذا االرتباط م رفة جديدة نتيجة لمتفاعؿ بيف الت مـ السابؽ والجديدة
الم مومات الجديدة فيتـ عف طريؽ الت مـ باالستقباؿ المبنى عمى الحفظ وال يتـ ربط الم مومات الجديدة 

 (.34: 2009بالم مومات التي لد. المت مـ   القرارعة،

الت مـ ذي الم نى ،الذي يتـ مف خبلؿ ربط الم مومات التي ت مميا أو  عمىأوزوبؿ ويركز 
أكتسبيا المت مـ م  الم مومات التي لديو في بنيتو الم رفية ،كما تشتمؿ نظريتو عمى نوعيف مف الت مـ 

 ىما:
 لتعمـ االستقبالي )التمقي( اLearning Reception: 

 مقي والقراءة، ويندرج تحتو نوعاف ىما :يت مـ الطالب مف خبلؿ االستماع والت
 الت مـ بالتمقي ذي الم نى: -

 يستقبؿ  المت مـ الم مومات منظمة ،ويربطيا بم موماتو السابقة في بنيتو الم رفية.
 الت مـ  بالتمقي الصـ   -

 يقـو المت مـ بحفظ الم مومات  والم ارؼ، دوف أف يربطيا بالم مومات التي ي رفيا.
 لتعمـ باالكتشاؼ اDiscovery Learning: 

يؤكد أوزوبؿ عمى أف الت مـ باالكتشاؼ يتطمب مف المت مـ البحث واالكتشاؼ؛ لتحديد 
 المفاىيـ قبؿ أف يدمجيا في بنيتو الم رفية، ويتضمف الت مـ باالكتشاؼ ما يمي: بيفال بلقات 

 الت مـ باالكتشاؼ ذي الم نى:  -
 ات والم مومات ،ويربطيا بخبراتو وم ارفو السابقة.يقـو المت مـ باكتشاؼ ال بلق

 الت مـ باالكتشاؼ الصـ: -
يقـو المت مـ بالبحث واكتشاؼ ال بلقات ،ولكف ال يربط ما اكتشفو م  خبراتو وم ارفو السابقة 

  (.33-32: 2008 أبو رياش وقطيط، 
 البنائي: التعمـ عمى القائمة التدريس استراتيجيات

تستند استراتيجيات التدريس القائمة عمى البناء الم رفي إلى النظريات الم رفية التي تشدد عمى 
الروابط الموجودة بيف ما يت ممو الفرد وأفكاره وخبراتو السابقة، ومياراتو ،ال قمية في إدراؾ تمؾ الروابط 
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 نى، وأف الت مـ ذا الم نى ي د وتنظيميا، وتر. أف الت مـ يكوف ف االا إذا ما ش ر  المت مـ  أنو ذو م
األساس في ت ديؿ السموؾ. إف النظرية البنائية تقوـ عمى مبدأ أف المت مـ يحضر قاعة الدرس وم و 

والت مـ الجديد يبنى عمى تمؾ الم رفة وىذا ي نى مف وجو ، م رفة وم تقدات سابقة في بنيتو الم رفية
عمى األفكار السابقة التي تحضر في البنية الم رفية  نظر أصحاب النظريات البنائية أف الت مـ ي تمد

لد. المت مـ ويؤسس عمييا الت مـ الجديد وعمى ىذا األساس فإف النظريات البنائية تقـو عمى األسس 
 اآلتية:

 .إف الت مـ ي تمد عمى األفكار والم رفة السابقة لد. المت مـ 
 مو ذا م نى عندهإف المت مـ ينبغي اف يبني م ناه الخاص بو ليكوف ت م 
 .إف الت مـ سياقي ومشترؾ 
 .ينبغي التشديد عمى مبدأ: ت َمـ كيؼ تت مـ 
  إف الت ميـ ال يكوف فاعبلا ما لـ يفيـ الم مـ البناءات الم رفية القائمة لد. الطبلب والتأسيس عمييا

السابقة  عطية، واختيار األنشطة المبلئمة لمساعدة الطبلب عمى دمج الخبرات الجديدة بالخبرات 
2009 :239.) 

 النظرية البنائية:
تمتد جذور الحركة البنائية لفوف جوالسر سفميد،  فبالرغـ  مف أف البنائية في التربية يمكف أف 
ينظر ليا عمى أنيا فرع حديث لم موـ إال أف ارتباطا مباشرا بينيا وبيف البراجماتية الخاصة بكؿ مف 

لديوي يصبح الت مـ مستمراا، وي اد بناؤه وينتقؿ مف خبرات الطفؿ جوف ديوي ووليـ جميس فبالنسبة 
الحالية إلى ىذا الكياف المنظـ مف الحقائؽ الذي نسميو الدراسة، وىناؾ كذلؾ ال ديد مف المدارس 

 المشابية التي يمكف أف نجدىا في الغرب األوربي مثؿ ما يقوـ عمى أفكار مار. مانتسور..

تمت بواسطة بياجيو وآخريف في ظيور الفمسفة البنائية التي تركز  التيكما أثرت الدراسات 
عمى البنية التي يحمميا التبلميذ إلى مواقؼ الت مـ والخبرات الخاصة بيـ والتي ليا تأثير ىائؿ عمى 

 نظرة التبلميذ عف كيؼ ي مؿ ال الـ والتي يبدأ مف عندىا الت مـ.

ظريات التي تيتـ بطبي ة الم رفة، والصفة وعمى ذلؾ فالبنائية ت ود إلى مجموعة مف الن
ىذه النظريات ىو االعتقاد بأف الم رفة تتولد مف األشخاص وتتأثر بم تقداتيـ وثقافتيـ  بيفالمشتركة 

 عكس السموكية التي ت تمد عمى أف الم رفة توجد خارج الفرد وغير م تمدة عميو.
ت تبر أف الم رفة ال يمكف أف توجد خارج الفرد ولكنيا بناء  لمواق  وتحدث نتيجة  نظرةفالبنائية 

: 2003البناء ال قمي االيجابي، وأف اإلدراؾ ينتج مف خبلؿ التفاعؿ بيف الم رفة  النجدي وأخروف، 
255.) 
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 منطمقات ومسممات النظرية البنائية:
ة ،مف حيث أف المت مـ يبني م رفتو بنفسو تنطمؽ النظرية البنائية مف م طيات النظرية الم رفي

م  المادة الت ميمية ومف خبلؿ التكيؼ ال قمي لممت مـ الذي يؤدي إلى الت مـ  المباشرمف خبلؿ تفاعمو 
 القائـ عمى الم نى والفيـ. وتستند البنائية صراحة أو ضمنا إلى مسممات مفادىا اآلتي:

 ة لمت مـ، كما يمتمؾ قابمية أف يكوف مبدعا مبتكرا إذا ما اإلنساف مخموؽ مت مـ  يمتمؾ اإلدارة اليادف
 توفرت لو بيئة الت مـ والسياقات المبلئمة.

  تتكوف الم رفة مف ذلؾ الذي يمكف أف ن رفو، وأف ما يمكف م رفتو ىو محصمة إعماؿ ال قؿ
 والتأمؿ فيما نمر بو مف خبرات.

 رات وما يمارسو مف نشاطات وما الت مـ عبارة عف تفسير شخصي لما يمر بو الفرد مف خب
يت رض لو مف مواقؼ ومشكبلت .... وبما قد يؤدي إلى اكتساب مفاىيـ جديدة أو تغيير في 

 مفاىيمو القديمة وتحديث البنية الم رفية.
 . الت مـ عممية أكثر مف ناتج 
  الموقؼ أو يتأثر الت مـ بالموقؼ والسياؽ والمحتو. والمضموف لمادة وخبرات الت مـ التي يشمميا

 يتضمنيا السياؽ.
 .مت قدات ووجدانيات المت مـ عوامؿ مؤثرة لما يتـ ت ممو 
  الت مـ بثبلثة أب اد وىي: محتو. ما تـ ت ممو مف م ارؼ وميارات ،الطريقة التي ) يقاس  أو يقـو

قامة الدليؿ عمى صحة ما تـ التوصؿ إليو مف ت مـ  عبيد،  -87: 2008جر. بيا ت ممو ،وا 
88.) 

 ماىية البنائية:
لقد ت دد وتنوعت ت ريفات البنائية في الكتابات التربوية ،ونظرا ألف البنائية نفسيا تيتـ 
بالم رفة واكتسابيا وتطورىا عند الفرد حيث ي تبر ذلؾ موض  دراسة كؿ مف عمـ النفس ونظرية 

 البنائية إلى قسميف رئيسيف. ت ريفاتالم رفة؛ لذلؾ فإنو يمكف تقسيـ 
 األوؿ: القسـ 

في الم رفة باعتبارىا تر. أف كؿ فرد يبنى الم رفة بنفسو أي أف  كنظريةَينظر إلى البنائية 
 الم رفة ما ىي إال بناء شخصي.

 :القسـ الثاني 
َينظر لمبنائية كنظرية في الت مـ عمى اعتبار أنيا  تؤكد أف حدوث الت مـ يتطمب مف الفرد بناء 

 بواسطة عمميات عقمية م ينة، ولذلؾ تسمى البنائية اإلدراكية. ال قميةأو إعادة بناء مخططاتو 
الكتابات التربوية التي تناولت البنائية لـ تصؿ إلى جوىر ولب البنائية "وتجدر اإلشارة ىنا أف 

 وربما يرج  ذلؾ لؤلسباب اآلتية:ليا"، ولـ تض  ت ريفا إجرائيا 
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 ف البنائية لفظ  الم رفة تتناوؿ التي النظريات أحد باعتباره سفةالفم مجاؿ في طويؿ تاريخ لو كاف وا 
 التربوية. الكتابة في جديد أنو إال

 الت ميـ، وا عداد وتكنولوجيا الت مـ، والتدريس ،ومنيا الدراسة مجبلت مف ال ديد في البنائية تدخؿ 
 الدراسات. مف النفس. وغيرىا واإلرشاد والتوجيو الم مـ

 مف أصمح أنو ي تقد منيـ ،كؿ مجموعات عدة ولكنيـ واحدة مجموعة ليسوا البنائية وأنصار منظرو 
 اآلخر.

 المت ددة  وت ريفاتو أنصاره منيما ،ولكؿ سيكولوجي واآلخر فمسفي أحدىما جانباف ليا البنائية
 (.357:358: 2005وس ودي،   النجدي

 التعمـ في البنائية:
بيف ما لد. المت مـ مف خبرات وم ارؼ سابقة مف الم رفة الحالية  تفاعميةفالت مـ عممية 

 ضمف سياقات بيئية متوافرة لد. المت مـ ،تساعد  الطالب عمى بناء م رفتو بنفسو.
 التعمـ البنائي تعمـ ذاتي :

إف المت مـ في الت مـ البنائي يقوـ باستخداـ الم رفة ويطبقيا عمى ما حولو مف أشياء وظواىر، 
ويتـ في ىذا الت مـ التركيز عمى دور المت مـ في بنائو الذاتي لم رفتو، فالمت مـ أحداث، ص، و وأشخا

 (.37: 2005يبني م رفتو بنفسو  قطامي والروساف، 
، الت مـ الف اؿ ىو ال مـ الذي يبنى عمى وطبقاً لنظرية أوزوبؿ لمتعمـ القائـ عمى المعنى

مفاىيـ وب ضيا في شكؿ ىرمي، فالمفاىيـ الرئيسية يصنؼ الم رفة السابقة م  ربط ال بلقات بيف ال
الحاصة المرتبطة بيا، وعكس ىذا الت مـ ىو الت مـ القائـ عمى الحفظ ففيو المفاىيـ ت مـ  المفاىيـتحتيا 
منفصمة دوف ترابطيا بما ىو موجود في  البنية الم رفية مف م رفة سابقة، حيث ير. أوزوبؿ  بطريقة

ؿ الت مـ القائـ عمى الم نى تنمو نموا ا تدريجياا، تبدأ مف الم رفة السابقة البتي لد. أف الم رفة مف خبل
المت مـ لم رفة أكثر ت قيداا وأكثر تميزاا، ويتكامؿ الم نى خبلؿ الروابط بيف المفاىيـ الم رفية السابقة 

 (.105: 2007والمت ممة ب ضيا بب ض فيتكوف الشكؿ اليرمي البنائي لمم رفة  شحاتو، 

 التطبيقات التربوية لنظرية أوزوبؿ:
لقد أسيمت نظرية أوزوبؿ في الت مـ بشكؿ واضح في المجاؿ التربوي وخاصة في التخطيط 
لمدروس وتنفيذىا وتقويميا ،وت تبر نظرية أوزوبؿ في الت مـ المفظي  ذي الم نى مف أبرز النظريات 

أثرت عمى المناىج وطرؽ التدريس ،حيث قدمت تطبيقات تربوية ىامة في مجاؿ الت ميـ  التيالم رفية 
 والت مـ منيا:

وتنظيـ المحتو.، واستخداـ المنظمات المتقدمة، وخريطة الشكؿ الت ميمية، االىتماـ باألنشطة 
 (V .وخريطة المفاىيـ ، 
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 بعض التطبيقات التربوية لنظرية أوزوبؿ:
  المنظمات المتقدمة(.المنظـ المتقدـ أو( 

وعمى الم مـ ،المنظمات المتقدمة يجب أف تكوف عامة وشاممة ومشوقة أفيؤكد أوزوبؿ عمى 
أف يختـ درسو بمراج ة سيمة لممفاىيـ الرئيسية لمتأكد مف تحقيؽ أىداؼ الدرس ،وأف عممية الت مـ تمت 

ـ واجبات وأسئمة تطبيقية عممية ميمة بربط الم مومات الجديدة بما ي رفو المت مـ مف قبؿ وا عطاء المت م
 لتسييؿ عممية الت مـ .

في ظيور استراتيجيات تدريس حديثة مبنية عمى نظرية أوزوبؿ  واضحوقد كاف ليا دور 
 (.Vلمتمثيؿ الم رفي، ومنيا استراتيجيات فوؽ الم رفية، وخرائط المفاىيـ، والشكؿ 

 (:Concepts Mapsالمفاىيـ ) ثانيًا: خرائط
 خرائط المفاىيـ:تعريؼ 

 لخرائط المفاىيـ ن رض منيا ما يمي: الت ريفاتىناؾ ال ديد مف 
   بأنيا، "عبارة عف بنية متسمسمة توضح فييا المفاىيـ األكثر عمومية 73: 2005وي ّرفيا محمود )

وشمولية وعند قمة الخريطة والمفاىيـ األكثر تحديدا عند قاعدة الخريطة عمى أف يحدد ما بيف ىذه 
مفاىيـ مف صبلت أو عبلقات عف طريؽ كممات أو عبارات تربط بيف المفاىيـ في مستوياتيا ال

 المختمفة وتكتب عمى الخطوط التي تربط بيف المفاىيـ ".
    بأنيا: "رسـ تخطيطي تترتب فييا مفاىيـ المادة الدراسية في 127: 1999كما عّرفيا أبو جبللة )

يث تترابط المفاىيـ بحيث تندرج مف المفاىيـ األكثر شمولية تسمسؿ ىرمي وبطريقة الب د الرأسي بح
 واألقؿ خصوصية إلى المفاىيـ األقؿ شمولية واألكثر خصوصية".

   بأنيا :"رسوـ تخطيطية تدؿ عمى ال بلقة بيف المفاىيـ وىي تحاوؿ 652: 2002وعّرفيا زيتوف )
 أف ت كس التنظيـ المفاىيمي لفرع مف فروع الم رفة".

 بأنيا "رسـو تخطيطية ت بر عف ال بلقات بيف المفاىيـ 284: 2009سبلمة وآخروف   وي ّرفيا ،)
في موضوع ما، كما أنيا رسـ تخطيطي لتوضيح مجموعة الم اني المتضمنة، في إطار 

 "االفتراضات.
 بأنيا عبارة عف أداة لتمثيؿ الم اني وتيدؼ إلى 113: 1996ي ّرفيا الخميمي وآخروف   وكما" ،)

 "تمثيؿ ال بلقات ذات الم نى بيف المفاىيـ.
ويمكف ت ريؼ خرائط المفاىيـ في ىذه الدراسة عمى أنيا: "مخطػط يتكػوف مػف مجموعػة مػف  

فػاىيـ بأسػيـ محػددة تكتػب عمييػا كممػػات المفػاىيـ تمتقػي فػي قمػة اليػـر المفػاىيمي حيػث توصػؿ تمػؾ الم
 ذات م نى وداللة".
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 ويتضح مف ال رض السابؽ لت ريفات خرائط المفاىيـ ما يمي:
 .خرائط المفاىيـ أشكاؿ تخطيطية توضح المفاىيـ الخاصة بأي فرع مف فروع الم رفة 
 .تقدـ خرائط المفاىيـ تصور بصري لم بلقات ذات م نى بيف المفاىيـ 
 ط المفاىيـ عمى أسيـ تستخدـ لوصؿ األفكار بيف الفروع المختمفة ويكتب عمييا كممات تحتوي خرائ

 توضح نوع الرابطة.

ممػػا سػػبؽ تػػر. الباحثػػة مػػف خػػبلؿ است رضػػيا لت ػػاريؼ خػػرائط المفػػاىيـ أف درجػػة التشػػابو بينيػػا    
خػػػػرائط كبيػػػػرة فػػػػي الفكػػػػرة، والمضػػػػموف، رغػػػػـ اخػػػػتبلؼ ال بػػػػارات التػػػػي اسػػػػتخدمت فػػػػي صػػػػياغة ت ريػػػػؼ 

المفاىيـ، فقد اتفقت الت اريؼ السابقة عمػى أف خػرائط المفػاىيـ عبػارة عػف :رسػوـ، أو خطػوط، أو عقػد، 
توضح ال بلقات بيف المفاىيـ المتضمنة في أي فروع الم رفة، وىي إما أف تكوف أحادية األب اد ت طي 

متسمسػػػمة وتبػػػيف المفػػػاىيـ ويػػػتـ تمثػػػيبل أوليػػػا لمتنظػػػيـ المفػػػاىيمي، أو ثنائيػػػة األب ػػػاد توضػػػح ال بلقػػػات ال
 ترتيبييا بطريقة متسمسمة ىرمية، بحيث يوضح المفيوـ ال اـ، أو الشامؿ، في أعمى المخطط.

 األساس النظري لخرائط المفاىيـ:
ظيرت ال ديد مف النظريات التي تفسر كيفية ت مػـ المفػاىيـ ومنيػا نظريػة أوزوبػؿ إذ ينظػر إلػى 

بػػدأ مػػف ال ػػاـ إلػى الخػػاص وأّف لكػػؿ مػػادة بنيػػة تنظيميػػة مميػػزة كمػػا أّف البنػاء الم رفػػي فػػي شػػكؿ متػػدرج ي
 (.178: 1987لكؿ فرد ُبنية م رفية تميزه عف غيره  الشرقاوي، 

النظػػري الػػذي ت تمػػد  وت ػػد خػػرائط المفػػاىيـ ىػػي أدوات لتنظػػيـ الم رفػػة وتمثيميػػا ، وأف األسػػاس
ذي الم نػػى ألوزوبػػؿ الػػذي ينظػػر إلػػى البنػػػاء مػػف نظريػػة الػػػت مـ المفظػػي  عميػػو خػػرائط المفػػاىيـ مسػػتمدة

الم رفػػػي عنػػػد الطالػػػب  المت مـ(عمػػػى أنػػػو شػػػكؿ ىرمػػػي تػػػنظـ فيػػػو المفػػػاىيـ والمبػػػادئ األكثػػػر عمومّيػػػة 
فػػي  Novak.Jوشػمولّية وتجريػػدا وتمييػػا األكثػر نوعيػػة واألقػػؿ شػمولّية .وفػػي ىػػذا اعتبػر جوزيػػؼ نوفػػاؾ 

نشػاء خػرائط المفػاىيـ وتطويرىػا فػي السػب ينيات  Cornellجام ة كورنيؿ  صاحب الفضؿ في تصميـ وا 
مػف القػرف الماضػي .وىػي تسػتند إلػى أفكػار ومبػادئ نظريػة أوزوبػؿ التػي تػر. أّف لكػؿ فػرع م رفػي بنيػػة 
خاصة بو، وتتكوف البنية مػف المفػاىيـ المنظمػة ىرميػا، وفػي قمػة اليػـر تقػ  المفػاىيـ ال ريضػة الكبر.( 

ة واألكثر تجريدا، ثـ تتدرج ىذه المفاىيـ خبلؿ المستويات األدنى بشكؿ أقؿ تجريدا حتى تصؿ أو ال ام
إلى المفاىيـ والبيانات المدركة بالحواس، ويتـ ت مـ األفكػار الجديػدة واالحتفػاظ  فقػط( عنػدما يػتـ ربطيػا 

م نػػػى بالنسػػػبة ليػػػا.  باألفكػػػار والمفػػػاىيـ  السػػػابقة( الموجػػػودة عنػػػد الطالػػػب المػػػت مـ، وبػػػذلؾ تصػػػبح ذات
 وعميو، يكوف نوفاؾ قد استفاد وطور وعزز نظرية أوزوبؿ واستند إلى المبادئ األساسية وىي:

 إّف م رفة  المت مـ( السابقة ىي ال امؿ المؤثر الوحيد واألىـ في الت مـ. -
 يتحقؽ م نى المفيـو الجديد بتمثمو في شبكة الطالب المت مـ المفاىيمية الم رفية. -
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تنظػػيـ بيئػػة المػػت مـ الم رفيػػة ىرميػػا، ويحػػدث الػػت مـ الجديػػد ب مميػػات احتػػواء اشػػتقاقية أو ب مميػػات  -
 (.523-521: 2007ترابطية   زيتوف،

: 1994لذا فإف خرائط المفاىيـ توفر عنػد اسػتخداميا إدراؾ ال بلقػات بػيف المفػاىيـ  الخميسػي،
مػف مفػاىيـ حػوؿ الموضػوع المػراد ت ممػو وىكػذا (. وبذلؾ تكوف إستراتيجية ت مػـ تضػـ مػا لػد. الفػرد 36

 ت د سمة اليرمية. 

ومد. ، وت د سمة اليرمية في الخرائط المفاىيمية صفة جوىرية في الداللة عمى جودة الخريطة
فيـ مف أنتجيا لممفاىيـ المكونة ليا، حيث إّف القضايا أو المناىج األكثر شيوعاا في القمة ثـ الذي يميو 

 ية في القاعدة، وكذلؾ تكوف ما بيف ىذه المفاىيـ مف صبلت وعبلقات. حتى األقؿ عموم

وتػػػدؿ الخطػػػوط التػػػي تصػػػؿ بػػػيف المفػػػاىيـ فػػػي ىػػػذه الخريطػػػة عمػػػى ال بلقػػػات التػػػي تػػػربط ىػػػذه 
المفػػاىيـ بب ضػػيا، فػػالم نى الػػذي لػػدينا لمفيػػـو مػػا ال ي تمػػد فقػػط عمػػى عػػدد ال بلقػػات ذات الصػػمة الػػذي 

ىرمية ىذه ال بلقات ضمف األطر المنيجية في البيئة ال ممية. لذا تستخدـ ندركيا بؿ ي تمد كذلؾ عمى 
 (.139: 2005لتوضيح ال بلقات المتسمسمة بيف المفاىيـ في كثير مف فروع الم رفة  الفالح،

وقػػد ُعرفػػت خػػرائط المفػػاىيـ مػػف حيػػث وظيفتيػػا بأنيػػا أداة ت مػػؿ عمػػى تنظػػيـ األفكػػار والم ػػاني  
أو الوحػدة الدراسػية، وتوضػػيح ال بلقػات بػيف المفػاىيـ لمسػاعدة الطالػب عمػػى  التػي يتضػمنيا الموضػوع،

 (. 238: 2007تنظيـ م رفتو بقصد ت ميؽ فيمو لت مـ الوحدة الدراسية أو المقرر الدراسي  عطية، 

إسػػتراتيجية الخػػرائط المفاىيميػػة لتكػػػوف نافػػدة ينظػػر مػػف خبلليػػا الم مػػـ إلػػػى "نوفػػاؾ "لقػػد ابتكػػر 
ينظـ مػف خبللػو المػت مـ المفػاىيـ التػي يمتمكيػا، وكيػؼ انتظمػت ىػذه المفػاىيـ وتػدرجت،  األسموب الذي

مػػػا مسػػػتو. ، و مػػػا المسػػػتويات التػػػي انتظمػػػت فييػػػاو ومػػػا ال بلقػػػات ال موديػػػة واألفقيػػػة التػػػي تػػػربط بينيػػػا، 
 .الوضوح والتكامؿ والتنسيؽ بينيا 

فػي الػت مـ ذي الم نػى. فقػد اسػتفاد  "ديفيػد أوزوبػؿ"وجاء ىػذا األسػموب المتطػور امتػدادا لنظريػة 
ورفاقو مف جام ة كورني بالواليات المتحدة فػي دراسػاتيـ عػف التغييػرات التػي تػتـ فػي  (Novak)نوفاؾ 

فيػػػـ الطػػػبلب لممفػػػاىيـ ال مميػػػة خػػػبلؿ سػػػنوات الػػػت مـ المدرسػػػي االثنتػػػي عشػػػرة مػػػف األفكػػػار التػػػي قػػػدميا 
: 2007فػػػي إطػػػار موحػػػد يضػػػميا جمي ػػػا  قطػػػاوي، أوزوبػػػؿ فػػػي نظريػػػة الم رفػػػة الموجػػػودة ف ػػػبل وذلػػػؾ 

206-205.) 

وتػػػر. الباحثػػػة بأنػػػو ال يمكػػػف تحقيػػػؽ الػػػت مـ ذي الم نػػػى إال إذا قػػػاـ المػػػت مـ بػػػدمج الم مومػػػات 
 الجديدة م  الم مومات القديمة التي كاف يمتمكيا مسبقاا.
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وكيفيػػػػة توظيفيػػػػا وتب ػػػا ليػػػػذه النظريػػػة فإننػػػػا نسػػػتطي  تفسػػػػير كيفيػػػػة اكتسػػػاب المػػػػت مـ لمم رفػػػة، 
أمػػا الػػت مـ الم رفػػػي فيسػػاعد المػػت مـ عمػػػى تخػػزيف الم مومػػػات  ،باسػػتخداـ مػػا لديػػػو مػػف عمميػػات م رفيػػػة

 بطريقة منظمة في الدماغ ت رؼ بالبنية الم رفية.

 مكونات خرائط المفاىيـ:
 تتكوف خرائط المفاىيـ مف:

 المشػػػتركة المجتم ػػػة لمظػػػػاىرة، أو : وىػػػػو بنػػػاء عقمػػػي ينػػػتج عػػػػف الصػػػفات ال ػػػاـ  الػػػرئيس( المفيػػػوـ
( ويمتػػاز ىػػذا المفيػػـو بالشػػموؿ وقمػػة 239: 2007. عطية، تصػػورات ذىنيػػة يكونيػػا الفػػرد لؤلشػػياء

 التخصص.
 ممات الربط: ىي عبارة عف كممات تستخدـ لػربط بػيف مفيػوميف أو أكثػر مثػؿ: تصػنؼ، إلػى، ىػو، ك

 المفيوميف أو أكثر.، يتركب مف. إلخ. وتكتب عمى الخط الواصؿ بيف مفيتكوف 
  أحيانػا ىػي:  عبػارة عػف وصػػمة بػيف مفيػوميف أو أكثػر مػف التسمسػؿ اليرمػػي  ) الوصػبلت ال رضػية

 (.210: 2007وتمثؿ في صورة خط عرضي  قطاوي،
   9200القرارعػة، األمثمة أحيانا: ىي األحداث أو األف ػاؿ المحػددة التػي ت بػر عػف أمثمػة لممفػاىيـ :

34.) 

ة أف تنظيـ المفاىيـ فػي خريطػة المفػاىيـ بحيػث يكػوف ادراج المفػاىيـ الجديػدة وعميو تر. الباحث 
في خريطة المفاىيـ ومف ثـ ربطيػا ب بلقػات  ، وثػـ توضػ  المفػاىيـ األكثػر شػمولية فػي قمػة الخريطػة، 
ثػػـ تتػػدرج المفػػاىيـ إلػػى أسػػفؿ الخريطػػة بزيػػادة خصوصػػيتيا حتػػى الوصػػوؿ إلػػى األمثمػػة التػػي تقػػ  عنػػد 

 خريطة.قاعدة ال

 فوائد خرائط المفاىيـ:
لخرائط المفاىيـ فوائد كثيرة، فيي تبرز بوضوح الفكرة الرئيسة، مف خبلؿ إبرازىا في موض  
يتوسط الصفحة، وتسمح برؤية كؿ الم مومات األساسية في صفحة واحدة. وبالتالي فيي تسيؿ رؤية 

برؤية التناقضات، والتناقضات الم مومات بطرؽ مختمفة، ومف وجيات نظر مختمفة، مما يسمح 
الظاىرية، والثغرات في المادة أو في تفسيرات المت مـ ليذه التناقضات بصورة أوضح، كما أنيا تسمح 
بإضافة م مومات جديدة بدوف أف تؤثر عمى المفاىيـ، وبتوضيح االرتباطات حوؿ األفكار المفتاحية 

أو تشخيص عدـ الفيـ، مما يزودنا بأساس لوض   بكؿ سيولة. باإلضافة إلى أنيا تسمح بتقييـ الفيـ،
(. ولقد توصمت الدراسات 250: 2005األسئمة، وىذا يشج  عمى االكتشاؼ واإلبداع  شبر وآخروف، 

 والبحوث التربوية الخاصة باستخداـ خرائط المفاىيـ إلى النتائج اآلتية:
 ييؿ ميمتو الت ميمية.تمثؿ خريطة المفاىيـ أداة ت ميمية جيدة يست يف بيا الم مـ لتس 
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  تسػػػاعد الم مػػػـ عمػػػى التخطػػػيط لدروسػػػو، وذلػػػؾ بإعػػػداده خريطػػػة مفػػػاىيـ تترتػػػب فييػػػا مفػػػاىيـ المػػػادة
 الدراسية مف األكثر عمومية إلى األقؿ عمومية بما يحقؽ لد . التمميذ الت مـ ذا الم نى.

 المفػػاىيـ أداة تقويميػػة لم رفػػة مػػد. تحصػػيؿ التبلميػػذ لمفػػاىيـ المػػادة الدراسػػية ومراج تيػػا  ت ػػد خريطػػة
ب د دراستيا .ومف ىنا نجد أف خرائط المفاىيـ تساعد الم مميف عمى تدريس تبلميذىـ كيؼ يت مموف 
ر ليتحقػػػؽ لػػػدييـ الػػػت مـ ذو الم نػػػى، وتسػػػاعدىـ أيضػػػا فػػػي تحديػػػد الطرائػػػؽ وتنظػػػيـ الم ػػػاني، واختيػػػا

 (.133: 2001الم مومات الجيدة واألمثمة المناسبة  أبو جبللة وعميمات، 

وبذلؾ تر. الباحثة أّف خرائط المفاىيـ تساعد الطالبات عمى تنظيـ المادة الت ميمية تنظيماا 
جيداا، وُت مـ ىذه المادة بطريقة قائمة عمى الم نى .كما ت تبر مفيدة لمتغير في البناء الم رفي لمطالبات 

 أثناء فترة الت مـ، كما تساعد المدرسيف بأف يصبحوا مدرسيف أكثر فاعمية وكفاءة في التدريس.
 ( بأّف أىمية خرائط المفاىيـ تتمثؿ في:281: 2003ويذكر النجدي وآخروف )

 .تساعد عمى ربط المفاىيـ الجديدة بالبنية الم رفية لممت مـ 
 لممفيـو الذي يقـو بتدريسو. تساعد الم مـ عمى التركيز حوؿ األفكار الرئيسة 
 .تساعد المت مميف عمى البحث عف ال بلقات بيف المفاىيـ 
 .تتطمب البحث عف أوجو الشبو واالختبلؼ بيف المفاىيـ 
 .المت مـ يكوف مستم ا ومنظما ومرتبا لممفاىيـ 
 .تزود المت مميف بممخص تخطيطي مركز لما ت مموه 
 نػػػو يتطمػػػب اشػػػتراؾ المت ممػػػيف فػػػي تصػػػميـ خريطػػػة تسػػػاعد عمػػػى تػػػوفير منػػػاخ ت ميمػػػي جمػػػاعي، أل

 المفاىيـ.
  تسػػاعد الم ممػػيف عمػػى قيػػاس مسػػتويات "بمػػوـ" ال ميػػا  التحميػػؿ والتركيػػب والتقػػويـ( ألنػػو يتطمػػب مػػف

 عاٍؿ مف التجريد. الم مـ مستو.

 التدريس بخرائط المفاىيـ:
ـ إلى 1987توصؿ كؿ مف "نوفاؾ وجويف" في سنة  في ضوء األفكار التي طرحيا أوزوبؿ

تصميـ طريقة جديدة في التدريس، أطمؽ عمييا خرائط المفاىيـ، وىي طريقة تتأسس عمى أف الت مـ ذا 
الم نى يقتضي اندماج الم مومات الجديدة بالبنية الم رفية لممت مـ اندماجا حقيقيا، في اد ب د ذلؾ 

 تشكيؿ البنية الم رفية مف جديد.
وتقوـ خرائط المفاىيـ عمى كشؼ تنظيـ البنية الم رفية السابقة لد. المت مـ ثـ تصحيحيا 
لتتوافؽ والمفاىيـ الجديدة المراد ت مميا فينتج عنيا ب د الت مـ الجديد تشكيبل جديدا لمبنية الم رفية، 

فاىيـ السابقة. وىناؾ مف وذلؾ بإعادة تنظيميا، وبنائيا وتأىيميا الستقباؿ الم ارؼ الجديدة وربطيا بالم
 رأ. أف خارطة المفاىيـ يمكف أف ت مـ بطريقة المنظمات المتقدمة لوجود تشابو كبير بيف االثنيف.
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وقد أشار نوفاؾ وجويف بأّف التدريس وفؽ طريقة خريطة المفاىيـ يقتضي أف يبدأ الم مـ 
يف الطمبة مف إدراؾ ال بلقة بيف بتحديد المفيوـ الرئيس، والمفاىيـ األقؿ عمومية، ثـ ي مؿ عمى تمك

المفاىيـ كماىي موجودة في الكتاب أو في أذىانيـ مف خبلؿ عرضو تمؾ المفاىيـ، ثـ يطمب ب د ذلؾ 
استخبلص المفاىيـ، وىذه ال ممية تقتضي مف المدرس دراسة الموضوع المراد تدريسو وتحميمو وتحديد 

، ثـ المفاىيـ األساسية والمفاىيـ الرئيسة في الموضوع ، أو الوحدة الدراسية، وتحديد أىمية كؿ مفيـو
، وترتيب المفاىيـ حسب درجة عموميتيا فتكوف المفاىيـ األكثر  تحديد األىمية النسبية لكؿ مفيـو
عمومية في المقدمة، تمييا األقؿ عمومية منيا حتى تكوف المفاىيـ األقؿ عمومية األكثر خصوصية 

 .(243-241: 2007في األسفؿ  عطية، 

 بنية خرائط المفاىيـ:
يمكف لمم مـ أف ي د قائمة بالمفاىيـ المألوفة و المترابطة، ثـ يرتبيا بدءا بالمفاىيـ األكثر 
شمولية وعمومية إلى المفاىيـ األقؿ عمومية واألكثر خصوصية  نوعية( كما ىو موضح في الشكؿ 

 ( رسـ تخطيطي لخريطة المفاىيـ.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (120: 2001،وعميمات بو جاللةأتخطيطي لخريطة المفاىيـ )( يوضح رسـ 1شكؿ رقـ )
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مفاىيـ  10-8أف أفضؿ خرائط المفاىيـ ىي البسيطة التي تتكوف مف  Novakويؤكد نوفاؾ 
 بينيا الخطوط الرابطة التي تمثؿ عبلقات مفاىيمية.

الت اطؼ م يا أكثر، والرسـ التخطيطػي كما تر. الباحثة أنو كمما كانت الخريطة مف عمؿ التمميذ كاف 
.  التالي يمثؿ نموذجا مبسطا لخرائط المفيـو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطوات بناء خرائط المفاىيـ:
لكي يتـ إدراؾ السمات واإلجراءات البلزمة لبناء خرائط المفاىيـ، مف المفيد والميـ بناؤىا 
خطوة خطوة، وعمى الرغـ مف وجود قواعد عامة لبناء خرائط المفاىيـ ف مى الم مـ أف يكيؼ وي دؿ 
ىذه القواعد طبقا لموقؼ التدريس الخاص بتبلميذه. وقد اتفؽ م ظـ الباحثيف  الخميمي 

( عمى خطوات 2001(، و عميمات وابو جبللة،2005(، و النجدي آخروف،323: 1996روف،وآخ
 بناء خرائط المفاىيـ.

 ىذا وقد قامت الباحثة باستخبلص خطوات بناء خرائط المفاىيـ كما يتضح في الخطوات اآلتية:
 اىيـ لػػو، : عنػػد بنػػاء خػػرائط المفػػاىيـ يجػػب اختيػػار الموضػػوع المػػراد عمػػؿ خريطػػة مفػػاألولػػى الخطػػوة

 وىذا الموضوع يمكف أف يكوف صفحة، أو درسا، أو فصبل.

 (121: 2001عهًٍاث ،  و ( ٌىضخ ًَىطجًا نشرٌطت انًفاهٍى فً ياصة انعهىو )أبى جالنت2شكم رلى )
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 :تحميػػؿ مضػػموف الموضػػوع الدراسػػي أو الوحػػدة المختػػارة، وذلػػؾ بيػػدؼ الت ػػرؼ إلػػى  الخطػػوة الثانيػػة
 المفاىيـ الكبر. و المبادئ والقواعد التي يجب الت امؿ م يا.

 كاالتي:: ترتيب المفاىيـ إلرساء خرائط المفاىيـ، الخطوة الثالثة 
 ترتيب المفاىيـ بحيث تكوف األكثر عمومية في قمة الخريطة. .1
وتجمي يػػا وفقػػا  ،فػػاألكثر تحديػػدا ،ثػػـ األقػػؿ شػػمولية ،ثػػـ ترتيػػب المفػػاىيـ األقػػؿ شػػمولية تحتيػػا .2

 لمستو. التجريد والترابط بينيا .
المفيػػـو توضػػ  األمثمػػة أسػػفؿ الخريطػػة فػػي نيايػػة كػػؿ فػػرع مػػف الخريطػػة، وىػػذه األمثمػػة توضػػح  .3

 الرأسي، فاألمثمة تدعـ الخريطة.
 إقامة الروابط بيف المفاىيـ، وتسمية ىذه الخطوط بطريقة توضح األفكار.الخطوة الرابعة : 

كما تر. الباحثة أّف عممية بناء خرائط المفاىيـ ليست سيمة، وىذا النوع مف ال مؿ الص ب 
قصدنا التطور التربوي، حيث إف أفضؿ أنواع ٌيحتاج إليو مف أجؿ التقدـ ال ممي في مدارسنا إذ نحف 

خرائط المفاىيـ ىي البسيطة، والتي تشتمؿ عمى عدد م قوؿ مف المفاىيـ، وبالتالي تكوف الخطوات 
 التي تمثؿ عبلقات مفاىيمية ليست كثيرة. وىناؾ إرشادات عامة لبناء خرائط المفاىيـ منيا:

 ية.حدد الم مومات التي ستض يا في الخريطة المفيوم 
 .الحظ ب ناية الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية المنبثقة عنيا 
 . تصور ال بلقات بيف األفكار 
 . اختر نوع التصميـ المناسب لمخريطة التي سترسميا 
 .ارسـ، وض  عمى الرسـ الم مومات والمفاىيـ التي تريدىا 
 قات التػي بينيػا بوضػوح استخدـ خطوطا أو أسيما أو كممات لتربط بيف المفاىيـ بحيث تبرز ال بل) 

 (.55:  2011الجنابي، 

 تصنيفات خرائط المفاىيـ:
 تصنؼ خريطة المفاىيـ حسب تقديميا لممت مميف إلى أرب ة أنواع:

 ناقصة، وتكػوف خاليػة مػف األسػيـ وكممػات  خريطة لممفاىيـ فقط: ُي طى لممت مميف خريطة مفاىيمية
 الربط، ويطمب مف المت مـ رسـ األسيـ التي تربط كؿ مفيوميف وكتابة كممات الربط عمييا.

 لكممات الربط فقط: ُي طى خريطة مفاىيمية ناقصة بيا اسـ وكممػات الػربط وفراغػات خاصػة  خريطة
 ة في الفراغات.بالمفاىيـ، ويطمب مف المت مميف كتابة المفاىيـ المناسب

  ،خريطػػػة افتراضػػػية: ُي طػػػى لممت ممػػػيف قائمػػػة بالمفػػػاىيـ وكممػػػات الػػػربط وخريطػػػة مفاىيميػػػة ناقصػػػة
 ويطمب مف المت مميف إكماؿ الخريطة بما يناسبيا مف المفاىيـ وكممات الربط.
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 ة مػف المفتوحة: يقوـ المت مموف ببناء خريطة مفاىيمية لموضوع ما دوف التقيد بقائمة محػدد الخريطة
 (.46-45: 2009المفاىيـ أو بنص مف الكتاب أو بمرج  م يف  القرارعة، 

الباحثة أّف التصنيؼ األوؿ والثاني والثالث يمكف استخدامو م  الطبلب في المرحمة  وتر.
فنجد  المفتوحةيتناسب م  مستواىـ ال قمي، أما التصنيؼ األخير وىو الخريطة  ألنواألساسية الدنيا 
نستخدميا م  طمبة المرحمة  اإلعدادية ويمكف استخداـ ىذا التصنيؼ م  طبلب ذوي ص وبة عندما 

 ألنيا تناسب مستواىـ ال قمي. ؛مستويات عميا كالمرحمة الثانوية والجام ية

 أشكاؿ خرائط المفاىيـ:
 يمكف رسـ الخريطة المفاىيمية بأشكاؿ مت ددة ىي:

  :الشكؿ اليرمي 
ىو األكثر شيوعا في التدريس، و يكوف فيو المفيوـ ال اـ في األعمى وتتدرج تحتو المفاىيـ 

 األقؿ عمومية كما في الشكؿ التالي:
 

    
 
 

 
 
 
 

 أّف البناء اليرمي لمخريطة يتيح ليا أف تندمج ب د ذلؾ م  خرائط مماثمة في  الباحثةوتر. 
 
 
 

وأشمؿ لتحقيؽ بنية مفيومية أكبر لموضوع ما، كما أّف التكويف اليرمي يتيح سيولة  أعـخرائط 
 تقويميا؛ ألف مستويات خريطة المفيـو يمكف تمييزىا بسيولة .

  :الخريطة المتسمسمة 
 :المفاىيـ أفقياا مف المفيوـ ال اـ إلى المفاىيـ األقؿ عمومية كما في الشكؿ التالي تتسمسؿ فيياو 

  

 (272: 2009انهريً نشرٌطت انًفاهٍى )عطٍت, ( ٌىضخ انشكم 3شكم رلى )
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  :الخريطة المتجمعة حوؿ الوسط 

 وفييا يكوف المفيوـ ال اـ في الوسط ومنو تتفرع المفاىيـ األقؿ عمومية كما في الشكؿ التالي: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 (273: 2009( يوضح الخريطة المتجمعة مف خريطة المفيـو )عطية، 5شكؿ رقـ )

 (273: 2009( يوضح الخريطة المتسمسمة لخريطة المفاىيـ )عطية, 4شكؿ رقـ )
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  :الخريطة العنكبوتية 
 وفييا تتوزع المفاىيـ في شبكة عنكبوتية ال يحكميا اتجاه م يف كما في الشكؿ اآلتي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
تر. الباحثة أػّف خرائط المفاىيـ تأخذ صوراا ومسميات مختمفة، والشكؿ اليرمي يمثؿ نموذجاا 

 لرسـ خريطة المفيـو الم تادة. مبسطاا 

 عمى بناء خرائط المفاىيـ:الطالبات كيفية تدريب 
في تحضير خرائط الطالبات حتى يصبح التدريس بخرائط المفاىيـ ذا قيمة، يجب أف تشارؾ 

تصميـ خرائط  طالباتويمكف لم، المفاىيـ، فالفائدة الرئيسة تنشأ لد. الشخص الذي يقوـ ببنائيا
ويتـ فييا تزويد الطالبات ب دد مف المفاىيـ المرتبطة  :المفاىيـ بطرؽ عديدة، ومنيا الطريقة البسيطة
بات إلى المفاىيـ وفي الطريقة الثانية تت رؼ الطالف، بموضوع ما، وتركيـ إلعداد الخريطة بأنفسي

ىذه المفاىيـ لتشكيؿ الخرائط، أما الطريقة الثالثة فتتطمب ابتكارية  فثـ يستخدم، المختمفة في النص
والمرتبطة بموضوع  فعالية مف الطالبات حيث يقمف ببناء الخرائط اعتماداا عمى الذخيرة الم رفية عندى

 بأية كممات أو نصوص.ف م يف دوف إمدادى
  

 (274: 2009( يوضح الخريطة العنكبوتية مف خريطة المفيـو )عطية،  6شكؿ رقـ )
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 تدريب الطالبات عمى رسـ خرائط المفاىيـ جانبيف أساسييف: وتتضمف مراحؿ
 ىػػو بيػػاف المفيػػـو بالنسػػبة لمطالبػػات، وتوضػػيح المصػػطمحات اليامػػة برسػػـ خػػرائط المفػػاىيـاألوؿ : ،

 كقوائـ المفاىيـ والنص والروابط والقضايا والروابط المتقاط ة.
 عمى تكويف القضايا والجمؿ الخبرية، وعمى تنظيـ قاعدة الم رفة بشكؿ  الطالبات: ىو تدريب الثاني

 (.94-93: 2002 السيد، ىرمي مف ال اـ إلى الخاص
وبذلؾ تر. الباحثة أىمية دور الطالبات في تصميـ خرائط المفاىيـ بأنفسيف ألنيا إستراتيجية 

  تضـ ما لد. الفرد مف مفاىيـ حوؿ الموضوع المراد ت ممو. ت مـ

نظارا ألّف خرائط المفاىيـ ىي تمثيؿ واضح لممفاىيـ التي لد. الشخص فإنيا تسمح لمطالبات و 
 بالمفاىيـأف يتبادلوا وجيات النظر في السبب الذي يكوف مف أجمو ارتباط م يف وخاص  والم مميف

ل ممية فيماا روابط مفقودة بيف المفاىيـ، وبالتالي تساعد عمى فيـ المفاىيـ ا يدركواربطاا سميماا وأف 
دراؾ ال بلقات فيما بينيما.  صحيحاا وا 

 المبادئ التي تعتمد عمييا خرائط المفاىيـ:
 تعتمد خرائط المفاىيـ عمى ثالثة مبادئ أساسية:

 أواًل: التركيب اليرمي:
حيث يتـ ت ريؼ المفاىيـ الرئيسة وترتيبيا مف المفاىيـ ال امة لؤلقؿ عمومية، ويتـ الربط بيف 

خطوط يكتب عمييا جممة أو كممة رابطة، وتستخدـ رؤوس األسيـ في نياية الخطوط الرابطة المفاىيـ ب
لئلشارة إلى اتجاه ال بلقة بيف المفاىيـ والتي تساعد عمى تطوير االرتباطات بيف المفاىيـ بشكؿ دقيؽ 

 (.2009:41 القرارعة،(

تنظيـ سيكولوجي،  وفي ضوء ذلؾ يكوف مف المتوق  أف تشتمؿ خرائط المفاىيـ عمى أفضؿ
مما ييسر استي اب  حيث إنيا تبنى بطريقة متسمسمة ىرمياا تتوافؽ م  البناء الم رفي لممت مميف،

 المفاىيـ بسيولة ويسر.

 ثانيًا: التمايز التقدمي:
وىي عممية الت مـ التي يستطي  بيا المت مـ التمييز بيف المفاىيـ عندما يت مـ أكثر عنيا، والتي 

الخريطة مف خبلؿ التسمسؿ اليرمي لمقضايا، بحيث يتـ االنتقاؿ مف المبادئ والمفاىيـ تظير في 
 (.42: 2009ال امة المجردة إلى الخصائص والتفاصيؿ المحددة  القرارعة، 

وىنا تر. الباحثة أف ىذا المبدأ يرتبط بقدرة الطالبة عمى التمييز بيف المفاىيـ الجغرافية الرئيسة 
مـ عنيا أكثر، وينمو الم نى لد. الطالبة كمما أدركت مفاىيـ جديدة وعبلقات جديدة. والفرعية كمما ت 
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أي كمما تقدـ المت مـ في رسـ خرائط المفاىيـ أدرؾ االختبلفات وتصبح لديو قدرة عمى التمييز بيف 
 المفاىيـ ال امة واألقؿ عمومية .

 ثالثًا: التوفيؽ التكاممي:
جراء ت ديؿ لتوليد مفيوـ مستحدث يحمؿ ويتضمف قياـ المت مـ بالربط بي ف مفيوميف أو أكثر وا 

م نى جديدا يوفؽ بيف الت مـ السابؽ والبلحؽ ويتميز عنيما، فينظر المت مـ إلى المفاىيـ نظرة متكاممة 
عف طريؽ الربط بينيا سواء كانت عمومية أو أقؿ عمومية، وكذلؾ بيف المفاىيـ التي تق  في نفس 

دراؾ أكثر قوة  القرارعة،المستو. مف التصني  (. 42:  2009ؼ اليرمي والتي تقود بدورىا إلى فيـ وا 

وىنا تر. الباحثة أّف ىذا المبدأ يتطمب الترابط  بيف المفاىيـ الرئيسة والمفاىيـ الفرعية، وكذلؾ 
 الترابط بيف المفاىيـ في الفروع المختمفة لمخريطة والتي في نفس المستو.، ويتـ تطوير المفاىيـ
المقدمة لمطالبة بالمفاىيـ الموجودة في البنية الم رفية لدييا، وبذلؾ يتكوف لدييا مفاىيـ جغرافية جديدة 

أّف التركيب اليرمي والتمايز التقدمي مف أكثر المبادئ التي تتناسب م   ذات م نى. باإلضافة إلى
ـ بالم رفة المنظمة عند حيث أف االىتماعاـ والدراسة الحالية بشكؿ خاص.  بشكؿخرائط المفاىيـ 

تصميـ وبناء المناىج مف خبلؿ االىتماـ بالمفاىيـ اليامة الكبر. والمبادئ الرئيسة، ومراعاة التتاب  
 والتدرج في ت مـ وبناء المفاىيـ.

 شروط استخداـ خرائط المفاىيـ:
 تػالي التحميػؿ ينبغي أّف يكوف الم مـ عمى عمـ تاـ بأساليب الت مـ وتخطيط خرائطو ومصػطمحاتو وبال

 والتفسير والتطبيؽ ليا.
  اخػتبلؼ فػي ىنػاؾ نظراا الختبلؼ خصائص وميوؿ الطالبات النفسية والجسمية فإنو ال بّد أّف يكػوف

 أسموب الت مـ .
  .لتحديػػد ىويػػة  فومػػا يتميػػز بػػو كػػؿ مػػنيالطالبػػات ينبغػػي التحديػػد المبكػػر لممواصػػفات اإلدراكيػػة لػػد

 الفردية في الت مـ . فأساليبي
 نبغي أّف يكوف الم مـ عمى م رفة عميقة لمبادئ وأساليب التحميؿ والوصؼ .ي 
  أّف يكػػوف الم مػػػـ عمػػى إلمػػػاـ واسػػ  بػػػالطرؽ والوسػػائؿ والمػػػواد التػػي يمكػػػف تطوي يػػا واالسػػػتفادة منيػػػا

 ( 87: 2002 السيد، 

تر. الباحثة أّف خرائط المفاىيـ يمكف أّف تستخدـ أكثر مف استخداـ ف اؿ وذي تأثير في 
ال ممية كأداة ت ميمية أو إستراتيجية تدريسية أو كمنظمات متقدمة أو تنظيـ محتو. مقرر دراسي 

 وغيرىا.
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   حػث عػف (: ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى الب2003وىذا ما أكدتو ب ض الدراسات منيا: دراسة الفارسي
أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في تحصيؿ طالبات المرحمة اإلعدادية في مادة الجغرافيا ، وقد أشارت 

( بػػػػيف متوسػػػػطي التجريبيػػػػة 0.05النتػػػػائج إلػػػػى وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو. داللػػػػة  
 والضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

  ،جيػػػػا فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ خػػػػرائط المفػػػػاىيـ فػػػػي تػػػػدريس وقػػػػد أظيػػػػرت نتائ (2002دراسػػػػة  عبػػػػد ال ػػػػاؿ
الجغرافيا وفيـ وتطبيؽ المفاىيـ الطبي يػة والسياسػية فػي االختبػار التحصػيمي كمػو لصػالح المجموعػة 

 التجريبية.
   وأظيػػػرت النتػػػائج تفػػػوؽ المجموعػػػة التجريبيػػػة عمػػػى المجموعػػػة 2007دراسػػػة الشػػػكرجي والطػػػائي :)

غرافيػػػة، و أكػػػدت الدراسػػػة فاعميػػػػة طريقػػػة خػػػرائط المفػػػاىيـ فػػػػي الضػػػابطة فػػػي اكتسػػػاب المفػػػػاىيـ الج
 التدريس.

 استخدامات خرائط المفاىيـ:
إّف مرونة وسيولة خرائط المفاىيـ وما ليا مف أىمية ج ؿ منيا أداة فاعمة يمكف توظيفيا في 
مجاالت عديدة في ال ممية الت ميمية، فيمكف استخداميا كأداة منيجية، وأداة تدريسية، وأداة تقويمية ىذا 

 وتستخدـ خرائط المفاىيـ في الحاالت اآلتية: 
 .تخطيط لممنيج 
 سابقة لد. المت مميف عف موضوع ما.تقييـ الم رفة ال 
   تسػػػاعد الم مػػػـ عمػػػى التخطػػػيط لدروسػػػو، وذلػػػؾ بإعػػػداده خريطػػػة مفػػػاىيـ تترتػػػب فييػػػا مفػػػاىيـ المػػػادة

 الدراسية مف األكثر عمومية إلى األقؿ عمومية بما يحقؽ لد . التمميذ الت مـ ذا الم نى.
 لتسييؿ ميمتو الت ميمية.  تمثؿ خريطة المفاىيـ أداة ت ميمية جيدة يست يف بيا الم مـ 
  ،44: 2009تقويـ مد. م رفة الطالبات لمفاىيـ الجديدة  القرارعة.) 
 .مساعدة المت مميف عمى إتماـ ال مميات ال قمية الم رفية بصورة أكثر إدراكاا وتحكماا 
 .توظيؼ خرائط المفاىيـ في ت ميـ ذوي االحتياجات الخاصة 
 160: 2007ميؿ م دالت القمؽ لد. المت مميف  سرايا، استخداـ خرائط المفاىيـ كوسيمة لتق .) 
  ت ػد خػرائط المفػاىيـ أداة تقويميػة لم رفػة مػػد. تحصػيؿ الطالبػات لمفػاىيـ المػادة الدراسػية ومراج تيػػا

ب د دراستيا .ومف ىنا نجد أّف خرائط المفاىيـ تسػاعد الم ممػيف عمػى تػدريس طالبػاتيـ كيػؼ يػت ممف 
الم نػػى، وتسػػاعدىف أيضػػا فػػي تحديػػد الطرائػػؽ وتنظػػيـ الم ػػاني، واختيػػار ليتحقػػؽ لػػدييف الػػت مـ ذو 

  (.133: 2001الم مومات الجيدة واألمثمة المناسبة  أبو جبللة وعميمات،
وتر. الباحثة أّف الم مـ الذي يستخدـ خريطة المفاىيـ نجد أنو ي طي أساساا منطقياا لؤلفكار 

 وتدريسو لمجغرافيا ،وبالتالي تحقيؽ الت مـ الف اؿ. تخطيطوعند  الرئيسة
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 دور خرائط المفاىيـ في عممية التعمـ :
ما أثبتتو ال ديد ذا ، وىةفي ج ؿ الت مـ أكثر فاعمي ةت د خرائط المفاىيـ مف اإلستراتيجيات المي 

ساسػػية التػػي مػػف الدراسػػات، ومػػف فوائػػدىا أنيػػا تبػػرز الفكػػرة الرئيسػػة، وتسػػمح ب ػػرض كػػؿ الم مومػػات األ
يتضػػمنيا الموضػػوع فػػي صػػفحة واحػػدة فضػػبل عػػف أنيػػا تشػػرؾ الػػذكاء البصػػري مػػ  الػػذكاء المفظػػي فػػي 

 عممية الت مـ.
 أما دورىا في مساعدة المتعمـ فيمكف وصفو بما يأتي: 

 .تساعده في ربط المفاىيـ الجديدة بالمفاىيـ المخزونة في بنيتو الم رفية 
  بيف المفاىيـ.تساعده في البحث عف ال بلقات 
 .تمكنو مف إدراؾ أوجو الشبو بيف المفاىيـ 
 .تدرب المت مـ عمى اإلبداع والتفكير التأممي، واإلصغاء والتركيز عمى ال بلقات بيف األشياء 
 .تنمي قدرة المت مـ عمى التفكير االستقصائي 
 . تدرب المت مـ عمى الفصؿ بيف الم مومات الرئيسة، اليامشية في الموضوع 
  المػػت مـ مػػف اإلحاطػػة بػػالمواد الدراسػػية مػػف خػػبلؿ إيجازىػػا فػػي مخططػػات مفاىيميػػة ممخصػػة تمكػػف

 لمم مومات.
 . تدرب المت مـ عمى إعداد ممخص لما ت ممو في شكؿ ذىني يمكف رسمو عمى الورقة 
 ،240: 2007يمكف اعتبارىا نشاطا فرديا خاصا لنمو الم رفة لد. المت مـ  عطية).  

 :تساعد عمىتكمف أىمية استخداـ خرائط المفاىيـ في كونيا  (: 2007210قطاوي   ويضيؼ
 .ج ؿ المت مـ مستم ا ومصنفا ومرتبا لممفاىيـ 
 . مساعدة المت مـ عمى حؿ المشكبلت 
 .زيادة التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ بالت مـ 
 .تنمية اتجاىات المت مميف نحو المواد الدراسية 
  رشادىـ  إلى طريقة تنظيـ أفكارىـ واكتشافاتيـ .تركيز انتباه المت مميف، وا 
 عمى إتقاف بناء المفاىيـ المتصمة بالمواد، أو المقررات التي يدرسونيا مساعدة الطمبة. 

وتر. الباحثة أّف خرائط المفاىيـ ت تبر استراتيجية ضرورية لمتخطيط والتدريس وتستخدـ 
.كما تساعد الطالبات عمى إنتاج ت مـ  لتحسيف ت مـ ال موـ االجتماعية  لتجنب ب ض التصورات الخطأ

ذي م نى في الفصوؿ الدراسية، كما تمد الطالبات بالتخيؿ المحسوس الذي يساعدىف عمى تنظيـ 
 الم مومات قبؿ ت ميميا. 

 أما أىميتيا لمم مـ فتكمف فيما يأتي:
 .خراجو بصورة منظمة مرتبة  تساعده في التخطيط لمدرس وا 



25 

 

  الطمبة لمدرس.تساعده في جذب انتباه 
 .تساعده في تنظيـ خطوات الدرس 
 .يمكف استخداـ الخريطة المفاىيمية كمنظـ متقدـ قبؿ الدخوؿ في الدرس. وفي أثنائو وفي نيايتو 
 241: 2007، عطية(ت د مدخبل تدريسيا ذا م نى). 

 تكمف أىمية استخداـ خرائط المفاىيـ في كونيا تساعد عمى: (210: 2007  ويضيؼ قطاوي
 .التخطيط لمتدريس سواء لدرس، أو وحدة، أو فصؿ دراسي، أو سنة دراسية 
 أو أثناء شرح الدرس، أو في نياية الدرس.) التدريس، وقد تستخدـ قبؿ الدرس  كمنظـ مقدـ 
 .تساعد في التخطيط لمت مـ الجديد في ضوء حاجة الطمبة التي ظيرت في مخططاتيـ المفاىيمية 
 مػد. صػػبلحية ال بلقػات بػيف المفػػاىيـ  التػي تشػػكمت لػد. الطمبػػة  ت طػي الم مػـ صػػورة واضػحة عػػف

 في بنائيـ ال قمي .
 .تحديد مد. االتساع وال مؽ الذي يجب أف تكوف عميو الدروس 
 . كشؼ التصورات الخطأ لد. الطمبة، وال مؿ عمى تصحيحيا 
 ب مػف المػت مـ مسػتو. قياس مستويات بموـ ال ميا التحميؿ والتركيػب والتقػويـ( لػد. المػت مـ ألنػو يتطمػ

 عاٍؿ مف التجريد عند بناء خريطة المفاىيـ.
  أداة اتصاؿ بيف الم مـ والمت مـ. (تنمية روح الت اوف واالحتراـ المتبادؿ بيف الم مـ وطمبتو ( 
 . توفير مناخ ت ميمي جماعي لممناقشة بيف المت مميف 
 .توفير مناخ ت ميمي جماعي لممناقشة بيف المت مميف 
  تغير وتطور المفاىيـ لد. المت مميف.قياس 
 . اختزاؿ تغير وتطور المفاىيـ لد. المت مميف 
 المفاىيـ لد. الم مميف، قياس الفجوات الم رفية لد. الم مميف قبؿ الخدمة قياس تغير . 

مف الدراسات إلى فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ في ال ديد مف الحاالت  ال ديدكما أشارت 
( فاعمية خرائط المفاىيـ، ونموذج ىيمدا تابا في تنمية المفاىيـ التاريخية 2004حمد،دراسة  أ مثؿ:

( إلى فاعمية استخداـ 2002والتفكير التاريخي لد. تبلميذ المرحمة اإلعدادية، ودراسة  عبد ال اؿ،
التحصيمي  خرائط المفاىيـ في تدريس الجغرافيا، وفيـ وتطبيؽ المفاىيـ الطبي ية والسياسية في االختبار

( فاعمية خرائط المفاىيـ في تنمية التحصيؿ 2007كمو لصالح المجموعة التجريبية، ودراسة  عويس،
 الم رفي واالتجاه نحو مادة التاريخ لد. طبلب الصؼ األوؿ الثانوي.

وتر. الباحثة أنو يمكف لخرائط المفاىيـ أّف تم ب دورا ميما في تنظيـ وضبط عممية الت ميـ 
المدرس الذي يستخدـ خريطة المفاىيـ ي طي أساسا منطقياا ألفكاره الرئيسة المتضمنة في و والت مـ، 

 تخطيطو وا عداد دروسو.
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 خرائط المفاىيـ أداة تعميـ التفكير: 
إّف ىناؾ افتراضا يستند إلى األساس الم رفي والذي مفاده أّف تدريب الطمبة عمى بناء الخريطة 

ىو أداة فاعمة في ت مميـ التفكير، وير. ىذا االفتراض أف المت مـ يقـو بتنظيـ م رفتو وما  المفاىيمية
يتوافر لديو مف خبرات وفؽ ما تسمح بو أنظمتو الم رفية ويدرؾ المت مـ بنفسو دقة سيره ومد. تحقيقو 

المبررات المحدودة لمفرضية التي قاـ ببنائيا عند البدء في بناء خريطة مفاىيمية ذاتية، ويمكف تقديـ 
 في ت ميؽ فيـ الخريطة المفاىيمية ت مـ التفكير وفؽ اآلتي:

 .المت مـ يستحث عممياتو الذىنية حثا داخميا 
 .تحدد ال مميات الم رفية المتوافرة مستو. عمميات الم الجة والتنظيـ 
 .تحدد إمكانات المت مـ واست داداتو مستو. الخريطة المفاىيمية 
 ة الخريطػػػػػة المفاىيميػػػػػة وت قيػػػػػداتيا بمػػػػػا يتػػػػػوافر لػػػػػد. المػػػػػت مـ مػػػػػف إمكانػػػػػات يتحػػػػػدد مسػػػػػتو. بسػػػػػاط

 وم الجات، وتنظيمات، وأبنية، وميزات سابقة.
  الخريطة المفاىيمية تنظيـ ألفكار المت مـ الخػاـ، والمنظمػة المحققػة ألىػداؼ حسػب مسػتو. عمميػات

لم رفػػة البلزمػػة  قطػػامي والروسػػاف، التنظػػيـ والمػػدة الزمنيػػة المتفرقػػة فػػي بنائيػػا واستحضػػار المػػواد وا
2005 :35-36.) 

وتر. الباحثة أّف خريطة المفاىيـ ىي أداة مف أجؿ الت مـ ذي الم نى، وتوكيد األفكار  
وايصاليا، وتقييـ الفيـ، أو تشخيص سوء الفيـ، واستنتاج ال بلقات، ورؤية ال مؿ ككؿ، كما تسمح 

مات بطرؽ جديدة، وتساعد عمى الت مـ بربط الم رفة الجديدة بالتذكر والمراج ة، ورؤية األشياء والم مو 
ت ممية، و تقييمية تشخيصية -بالم رفة القبمية. ىذا باإلضافة الستخداميا كأداة منيجية، وت ميمية

 عبلجية.

 المفاىيـ: رائطمعيار تصحيح خ
 ( وىي:1995المفاىيـ، أشيرىا م يار نوفاؾ وجويف   رائطم ايير لتصحيح خالىناؾ ال ديد مف 

 .ال بلقات: درجة واحدة لكؿ عبلقة صحيحة بيف مفيوميف 
 .التسمسؿ اليرمي: خمس درجات لكؿ تسمسؿ ىرمي صحيح 
 .الوصبلت ال رضية: عشر درجات لكؿ وصمة عرضية صحيحة وميمة 
 ،47: 2009األمثمة: درجة واحدة لكؿ مثاؿ صحيح  القرارعة.) 

براز ال بلقات ومف خبلؿ ما سبؽ تر. الباحثة أّف أىـ ما  يميز خرائط المفاىيـ ىو التنظيـ وا 
بيف أجزاء الم رفة .لذلؾ البّد أف  تكوف الخريطة منظمة ومتسمسمة وىو مف أساسيات بناء خرائط 

 المفاىيـ عند الطالبات وأىـ م يار لمتصحيح.
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 صور لرسـ خرائط المفاىيـ:
 لخريطة المفاىيـ أشكاؿ وصور متعددة:

  حتػى ال تصػاب ب ػض الطالبػات باإلحبػاط حػيف ال يسػتط ف رسػـ  لخرائط المفاىيـ:الرسـ التعاوني
خريطػػة المفػػاىيـ رسػػما جيػػدا، ولتشػػجي  ىػػؤالء الطالبػػات عمػػى أف يفكػػرف فػػي تفكيػػرىف الخػػاص، يمجػػأ 

طالبػات، حيػث يشػتركف م ػػا  4الم مػـ إلػى عمػؿ مجموعػات ت اونيػة، تتكػوف كػػؿ مجموعػة منيػا مػف 
واحػػدة، وفػػي أثنػػاء رسػػميف لمخريطػػة، يتناقشػػف ب ضػػيف ب ضػػا، وتضػػيؼ  فػػي رسػػـ خريطػػة مفاىيميػػة

أحداىف إلى األخر.، وتأخذ منيا، وتكوف النتيجػة النيائيػة ليػذا ال مػؿ الت ػاوني رسػـ خريطػة مفػاىيـ 
 جيدة، متفؽ عمييا.

 :حيػػث يقػػـو الم مػػـ برسػػـ خريطػػة  رسػػـ خريطػػة مفػػاىيـ تحتػػاج لمػػؿء الفراغػػات مػػف قبػػؿ الطالبػػات
ـ ثػػـ يزيػػؿ كػػؿ عنػػاويف المفػػاىيـ، محتفظػػا بػالروابط، ف مػػى طالبػػة مػػف طالبػػات فصػػمو أف تقػػـو لممفػاىي

بإعػػداد المفػػاىيـ ومػػؿء الفراغػػات بطريقػػة تج ػػؿ لمخريطػػة م نػػى، ويػػتـ أداء ذلػػؾ بطريقػػة أفضػػؿ مػػ  
 الفصوؿ الصغيرة.

 :ـ بابتكػػار يقػػـو الم مػػ رسػػـ خػػرائط مفػػاىيـ تحتػػاج لمػػؿء الفراغػػات عػػف طريػػؽ االختيػػار مػػف متعػػدد
خريطة مفاىيـ، ثـ يزيؿ ب ض المفاىيـ مف الشػبكات المكونػة ليػا، ويػتـ وضػ  ىػذه المفػاىيـ الممغػاة 
فػػػي قائمػػػة مرقمػػػة عمػػػى الخريطػػػة، وتختػػػار الطالبػػػة مػػػف بيػػػنيف، ويشػػػي  اسػػػتخداـ ىػػػذه الطريقػػػة مػػػ  

يػػر المػػدرس، الفصػػوؿ كبيػػرة ال ػػدد، وتؤسػػس ىػػذه الفكػػرة عمػػى أّف تفكيػػر الطالبػػات قػػد يقتػػرب مػػف تفك
-169: 2005كمما كاف إدراكيف مترابطا حوؿ الموضوع الذي تتضػمنو مفػاىيـ الخريطػة  ابػراىيـ، 

170.) 

تر. الباحثة أّف خرائط المفاىيـ تساعد عمى تنظيـ المادة الت ميمية تنظيما جيدا وت مـ ىذه 
البناء الم رفي لمطالبات قائمة عمى الم نى، كما ت تبر مفيدة لمت بير عف التغير في  بطريقةالمادة 

 ء فترة الت مـ، و أداة فاعمة لمساعدة الطالبات لكي يت ممف كيؼ يت ممف، وتساعد المدرسيف كيأثنا
 يصبحوا مدرسيف أكثر فاعمية وكفاءة في التدريس.

 خرائط المفاىيـ وعالقتيا بتدريس الجغرافيا :
اؿ تدريس الجغرافيا لتحقيؽ ت مـ ذي ت د خرائط المفاىيـ مف التطبيقات التربوية الميمة في مج

م نى. لذا ال يشؾ أحد اليـو عمى الص يد ال المي في أىمية تدريس الجغرافيا، نظراا لطبي ة ىذه المادة 
وتركيبيا، ومكانتيا في خطة الدراسة، والقدرات التي يمكف تنميتيا عف طريؽ تدريسيا، فتدريس 

فة ال ممية والتطبيقات المفيدة وتكسب الطبلب الكثير مف الجغرافيا يفسح المجاؿ لممارسة أنواع مختم
 (.11: 1993الميوؿ والخبرات  أبو عيانة، 
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مادة أخر.، وذلؾ وبدراسة طبي ة مادة الجغرافيا نجد أف محور دراستيا يختمؼ عف محور أية 
 يدور حوؿ اآلتي: دراستياألف محور 

 .تحميؿ ال بلقات السببية ألي ظاىرة جغرافية 
  الػػػروابط وأوجػػػو التفاعػػػؿ بػػػيف الظػػػواىر مػػػف ناحيػػػة وبينيػػػا وبػػػيف اإلنسػػػاف مػػػف ناحيػػػة أخػػػر. توضػػػيح

 وتجمي يا في شكؿ كمي.
 .بناء التراكيب الم رفية، فيي عمـ بنائي تركيبي 
 210: 1998عمى حؿ المشكبلت مف خبلؿ تفسير الظاىرات الجغرافية  شمبي وآخروف ، ال مؿ.) 

تسيؿ لممدرس متاب ة تسمسؿ المفاىيـ والربطات الطولية  وتر. الباحثة أّف خرائط المفاىيـ
وال رضية والتي ت كس البناء الداخمي لمطالبة ، ويمكف م رفة نقاط الض ؼ مف حيث المفاىيـ 
المغموطة المتكونة في ذىف الطالبة وربما ارتبطت خرائط المفاىيـ بصورة كبيرة بدورىا في الكشؼ عف 

 جغرافيا بصورة كبيرة.المفاىيـ المغموطة في مجاؿ ال

لذلؾ زاد االىتماـ في ال قد األخير استخداـ أساليب تدريسية مختمفة لتنمية التفكير القائـ عمى 
، ومف  البحث والتقصي، وتنمية تحصيؿ الطبلب واتجاىاتيـ نحو مادتي الدراسات االجتماعية وال مـو

ـ" وذلؾ باعتباره أحد أساليب التدريس التي أبرز ىذه األساليب "أطمس المفاىيـ القائـ بو خرائط المفاىي
تمكف الطبلب مف بناء الم رفة بأنفسيـ بحيث يظؿ ىذا البناء ذا م نى لدييـ ومف بقائو يكوف لمدة 

 (.138: 2003طويمة في الزمف في ذىنيـ  النجدي وآخروف، 

الحديثة والتي مما سبؽ يتضح لنا أّف استخداـ خرائط المفاىيـ يتماشى م  االتجاىات التربوية 
تؤكد جمي يا عمى أّف إعداد األبناء لممستقبؿ يتطمب أف ن مميـ طرؽ وأساليب التفكير ومياراتو ال أف 

 نركز عمى تحصيؿ الم مومات والم رفة الجاىزة التي سرعاف ما يتجاوزىا التقدـ ال ممي.

 معايير استخداـ خرائط المفاىيـ في تدريس الجغرافيا :
 ىناؾ عدد مف الم ايير التي يجب أف يراعييا مصمـ الخرائط المفاىيمية في تدريس الجغرافيا مثؿ:

 .تحديد المفاىيـ األكثر عمومية 
 . تحديد مفاىيـ المستو. المتوسط 
 .تحديد مفاىيـ المستو. األقؿ عمومية 
 المفػػاىيـ فػػػي جػػودة الخريطػػة بشػػكؿ عػػػاـ مػػ  مراعػػاة التمييػػػز بػػيف مسػػتويات ال موميػػة، ودقػػػة توزيػػ  

 ، وخطوط الربط بيف المفاىيـ.مخطط الخريطة
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فمف الممكف لم مـ الجغرافيا فإنيا تت دد خرائط المفاىيـ في ال ممية الت ميمية  استخدامات
االستفادة منيا في تدريسو لمموضوعات الجغرافية، ويمكف لمصمـ مناىج ومقررات الجغرافيا االستفادة 

 (.74-73: 2005ج والمقررات والدروس. محمود، منيا في مجاؿ تخطيط المناى

 تصميـ خرائط المفاىيـ في تدريس الجغرافيا:
تصميـ الخريطة المفاىيمية مف ِقَبؿ الم مـ في تسمسؿ ىرمي يمثؿ فيو أعمى الخريطة  يسير

 "األكثر عمومية". بينما يمثؿ أسفؿ الخريطة المفاىيـ األقؿ عمومية وفؽ ما يمي : المفاىيـ
  محتػػػػو. الموضػػػػوعات الجغرافيػػػػة التػػػػي يػػػػتـ تدريسػػػػيا لمطالبػػػػات لتحديػػػػد المفػػػػاىيـ األساسػػػػية تحميػػػػؿ

 المتضمنة فييا ودراسة ال بلقات المتبادلة بينيا.
  عمى قمة الخريطة، ثـ ترتيب المفاىيـ األقػؿ شػمولية تحتيػا،  "األكثر عمومية"وض  المفيـو الرئيس

 وفقا لمستو. التجريد والترابط بينيا .ثـ األقؿ شمولية، فاألكثر تحديدا، وتجمي يا 
  ربط المفاىيـ في مستوياتيا المتدرجة بب ضيا مف خبلؿ وصبلت خطية يكتب عمييا كممة أو عبػارة

 تصؼ ال بلقة بينيا.
 الواحػػػػػدة المسػػػػػتخدمة فػػػػػي التػػػػػدريس مػػػػػرات ومػػػػػرات لمتأكػػػػػد مػػػػػف صػػػػػبلحيتيا فػػػػػي  مراج ػػػػػة الخريطػػػػػة

 ( .211: 1998التدريس. شمبي، 

 التي يجب عمى معمـ الجغرافيا مراعاتيا عند تصميـ استخداـ خرائط المفاىيـ: اإلجراءات
  مبلحظة الكممات المفتاحية أو المفاىيـ أو ال بارات واألفكار التي تسػتخدـ خػبلؿ الػدرس والمتضػمنة

 في الموضوع.
  ترتيػػػػب المفػػػػاىيـ واألفكػػػػار الرئيسػػػػة فػػػػي سمسػػػػمة ىرميػػػػة مػػػػف ال ػػػػاـ إلػػػػى الخػػػػاص ومػػػػف المجػػػػرد إلػػػػى

 المحسوس.
 .وض  المفاىيـ المتضمنة في الخريطة في دوائر أشكاؿ بيضاوية 
 المفػػاىيـ فػػي مسػػتوياتيا المختمفػػة بخطػػوط ربػػط مصػػحوبة بكممػػات دالليػػة توضػػح عبلقػػة  الػػربط بػػيف

 (.212: 1998المفيـو األعمى بالمفيـو األقؿ  شمبي،
وتكبر وت دؿ وتتطور. كما وتر. الباحثة أػنو يمكف أّف تتس  خرائط المفاىيـ وتضيؽ وتصغر 

يمكف لمم مـ أف يرسـ خرائط مت ددة ويشج  طالباتو عمى أف يرسمف بأنفسيف خرائط مفاىيـ، وأف 
فيما يتصؿ بال بلقات  اتوتصور  تقارف خرائط ال ديد مف األفراد لم رفة ما لد. كؿ منيـ مف خبرات

ثـ يستكمؿ عمى النحو  ،المت مـ بالف ؿأف الت مـ إنما يبدأ بما ي رفو ىذا م نى  .وبيف المفاىيـ
والم مميف المبدعيف مف خبلؿ  الطالباتالمطموب. ويمكف أف تساىـ خرائط المفاىيـ في الكشؼ عف 

نما يقفز إلى تصور  تصوراتيـ ل بلقات وروابط غير تقميدية بيف المفاىيـ، فاإلبداع ال ينشأ مف فراغ، وا 
 .عبلقات جديدة غير عادية
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 أىمية خرائط المفاىيـ كأسموب تعمـ لمجغرافيا، حيث إنو:سبؽ تتضح  مما
 .يساعد استخداميا عمى تدرج الم رفة الجغرافية لتوازي البناء الم رفي 
 .ظيارىا في إطار مركب  ت مؿ عمى تحميؿ األفكار الجغرافية والحقائؽ الفرعية وا 
 بلؼ بػيف مفػاىيـ الظػواىر يمكػف أف تسػاعد عمػى اختػزاؿ الت قيػد مػف خػبلؿ إدراؾ أوجػو الشػبو واالخػت

 الجغرافية وتصنيفيا في بناء ىرمي متسمسؿ.
  يمكػػف أف تسػػػاعد فػػػي ت مػػـ الموضػػػوعات الجغرافيػػػة مػػف خػػػبلؿ توضػػػيح المفػػاىيـ الصػػػ بة وتنظيميػػػا

 وترتيبيا في صورة بصرية.
 في تقويـ عممية التدريس مف خبلؿ قياس تحصيؿ الطالبات وتحديد المفاىيـ المفقودة وتحديد تساعد 

 الفيـ الخاطئ ليا. 

 (:Vثالثًا: استراتيجية الشكؿ )
( كاستراتيجية لتخطيط التدريس باستخداـ األنشطة الم ممية، وقد Vت د استراتيجية الشكؿ 

 أظيرىا "بوب جويف" بجام ة كورنيؿ لتمثؿ ال ناصر األبستمولوجيا المتضمنة في ُبنية الم رفة. 

أو عمـ الم رفة، وىي فرع مف فروع الفمسفة التي تت امؿ واألبستمولوجيا ت ني نظرية الم رفة، 
م  الم رفة وُبنيتيا. وال ناصر األبستمولوجيا إنما ىي تمؾ الوحدات التي تتجم  سويا لتشكؿ ُبنية 

( Vب ض القط  الم رفية التي تحتاج إلى بناء لتكوف قط ة م رفية جديدة، وتقوـ استراتيجية الشكؿ  
 التي ينطمؽ تصورىا حوؿ مشكمة الم رفة وقضاياىا مف افتراضيف أساسييف ىما:عمى الم رفة البنائية 

 . الفرد الواعي ويبني الم رفة اعتمادا عمى خبرتو وال يستقبميا بصورة سمبية مف اآلخريف 
 وظيفػػػة ال مميػػػة الم رفيػػػة ىػػػي التكيػػػؼ مػػػ  تنظػػػيـ ال ػػػالـ التجريبػػػي ولػػػيس اكتشػػػاؼ الحقيقػػػة المطمقػػػة 

 (.162: 2002 زيتوف، 

" مف اىتمامو ببناء الم رفة وم الجة المشكبلت "Vوقد اشتؽ "بوب جويف" خريطة الشكؿ 
"عمى دور المفاىيـ في اختبار األحداث أو األشياء التي يتـ Vالم ممية، وتؤكد خريطة الشكؿ "

مبلحظتيا وفي تحديد نوع التسجيبلت وتحويبلت التسجيبلت التي يتـ القياـ بيا، وتمثؿ المبادئ 
لنظريات وال بلقات بيف المفاىيـ التي يتـ التوصؿ إلييا مف التناسقات التي يتـ مبلحظاتيا في وا

" النشط بيف ما تـ مبلحظتو وما يتـ إجراؤه في Vاألشياء واألحداث، وبالتالي تجسد خريطة الشكؿ "
: 2009وف، ال مـ وما يتـ استنباطو مف مفاىيـ، ومبادئ في توجيو االستقصاء ال ممي  سبلمة وآخر 

287.) 
" أوؿ مف صاغ نظرية متكاممة تت مؽ بالت مـ، وترتكز عمى الت مـ ذي الم نى، أوزوبؿوي تبر" 

وىو الت مـ الذي يؤكد عمى التفاعؿ بيف الم رفة الجديدة و الم رفة السابقة، ويركز "أوزوبؿ" عمى الت مـ 
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الم مومات والم ارؼ المنظمة، ودور  المفظي ذي الم نى، فيو ي تقد أف دور المدرسة يتمثؿ في تحديد
 (.2: 2003الم مـ ىو تمكيف الطالب مف إدراكيا وفيـ م انييا وتمكينو مف توظيفيا  نصار،

"شكؿ يتـ بناؤه وتخطيطو وتنفيذه بغرض الربط وبياف التفاعؿ ( بأنو 113: 2001ي ّرفو  فراج،
في إطار مجموعة مف األحداث ذات الصمة بموضوع دراسي م يف ،  بيف الجانبيف ال ممي والمفيومي

وييدؼ إلى تأكيد وتنمية ميارات التفكير وممارسة أساليب وعمميات ال مـ في التوصؿ إلى الم رفة 
 ". ال ممية

( بأنو "شكؿ تخطيطي يوضح ال بلقة بيف  494: 1999ي ّرفو  شياب والجندي ،كما 
 واإلجرائي بطريقة  تكاممية ت كس  طبي ة ال مـ وخصائصو ".  المفيومي عناصر الجانب

( في الدراسة الحالية عمى أنيا: "رسوـ تخطيطية لكؿ Vوت رؼ الباحثة إستراتيجية الشكؿ  
دروس وحدة" مناخ الوطف ال ربي "وتتضمف جانبيف: جانباا إجرائياا، وجانباا تفكيرياا، وتوضح  درس مف

شياء وال ناصر اإلجرائية والمفاىيمية، مما يؤدي إلى فيـ الطالبات لكيفية بناء ال بلقة بيف األحداث واأل
 الم رفة، ومسارات التفاعؿ بيف أجزائيا".

  ": Vعناصر بناء الشكؿ "
 أوال: السؤاؿ الرئيس:

يقػػػػود السػػػػؤاؿ الػػػػرئيس التمميػػػػذ إلػػػػى فحػػػػص األشػػػػياء واألحػػػػداث، ومػػػػف ثػػػػـ النظريػػػػات والمبػػػػادئ 
والمفاىيـ الضرورية لبنػاء الم رفػة الجديػدة، وينشػأ السػؤاؿ نتيجػة لفحػص المفػاىيـ التػي لػد. التمميػذ مػف 

الػرئيس يحتػاج نقطة البداية وحتى النياية منتييُا بالمتطمبات الم رفية. ولكػي يجيػب التمميػذ عػف السػؤاؿ 
إلى استدعاء الم مومات مف بنيتو الم رفية والتي ترتبط بالجانب المفاىيمي لمخريطة والتي ليا أثر ميػـ 
في الجانب اإلجرائي ويمكف أف يصاغ السؤاؿ الرئيس ب دة صيغ مختمفة منيا: ما  ماذا  كيؼ  لماذا  

 ىؿ .

 ثانًيا: األحداث واألشياء:
تظير في الدراسة ويقوـ التمميذ بتسجيميا ويكوف قادرا عمى تخطيط ىي األف اؿ التي  األحداث:

واستي اب أّية دراسة يقوـ بيػا، واألحػداث إمػا طبي يػة كظػاىرة عمميػة البنػاء الضػوئي، أو م ػدة مػف قبػؿ 
التمميػػذ كمػػا فػػي التجػػارب الم مميػػة. أمػػا األشػػياء: فيػػي عبػػارة عػػف مختمػػؼ األدوات والمػػواد التػػي تسػػمح 

 ور.لمحدث بالظي

 :ثالثًا: الجانب المفاىيمي ) التفكيري(
ويشػػػتمؿ عمػػػى المفػػػاىيـ الخاصػػػة بموضػػػوع الػػػدرس، وىػػػذه المفػػػاىيـ تػػػدؿ عمػػػى مكونػػػات مجػػػردة 
ُأخذت مف مواقؼ وأحداث مت ددة، والمفيـو ببساطة ىو أي شيء لو صورة في الذىف، ويشمؿ الجانب 
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و عبلقػػة ذات م نػػى بػػيف مفيػػوميف أو أكثػػػر، المفػػاىيمي عمػػى المبػػادئ التػػي ت مػػو المفػػاىيـ. والمبػػػدأ ىػػ
وترشػػدنا المبػػادئ إلػػى فيػػـ م نػػى الموقػػؼ لؤلحػػداث. كمػػا تسػػاىـ المبػػادئ فػػي إنجػػاز الجانػػب اإلجرائػػي 

"، والنظريػػة ىػػي مجموعػػة مػػف الفػػروض تتكامػػؿ فيمػػا بينيػػا لتفسػػير ال بلقػػات القائمػػة "Vلخريطػػة الشػػكؿ 
مجاليا .وىى ال ممية التي تنتظـ بيا المفاىيـ والمبادئ في  بيف مجموعة القوانيف والمتغيرات الداخمة في

الموقػػػؼ الت ميمػػػي، وذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ األحػػػداث والمتطمبػػػات المت مقػػػة، ويبلحػػػظ فػػػي ىػػػذا الجانػػػب عمميػػػة 
 التسمسؿ اليرمي ل ناصرىا. 

 رابعًا: الجانب اإلجرائي )العممي(:
 ويشتمؿ ىذا الجانب عمى ما يأتي:

 :إجابػػات لمسػػؤاؿ الػػرئيس أو األسػػئمة المطروحػػة، كمػػا تفيػػد المتطمبػػات فػػيىػػي  المتطمبػػات المعرفيػػة 
طػػػرح أسػػػئمة جديػػػدة مػػػف شػػػأنيا أف تقػػػود إلػػػى عمميػػػات بحػػػث جديػػػدة، وت تمػػػد ىػػػذه المتطمبػػػات عمػػػى 

 التجارب الم ممية أو البحثية، ويجب أف تكوف متناسبة م  جمي  مكونات الخريطة.

 :ويمثؿ الش ور وال اطفة جزءا أساسيا فييا، ويكوف الش ور إما إيجابيا أو سػمبيا،  المتطمبات القيمية
 وت طي المتطمبات القيمة اإلجابة عف قيمة السؤاؿ مثؿ: ىؿ ىذا مفيد أـ ضار . 

وتر. الباحثة مف خبلؿ ما سبؽ بػأف المتطمبػات الم رفيػة والمتطمبػات القيميػة ليسػتا مسػتقمتيف 
مػػف أنيمػػا تمػػثبلف مكونػػات مختمفػػة إال أنػػو يوجػػد بينيمػػا عبلقػػات متداخمػػة، عػػف ب ضػػيما، عمػػى الػػرغـ 

ويمكػػف أف تقػػدـ المتطمبػػات القيميػػة ب ػػد أف تكػػوف الطالبػػات قػػد اعتػػدف عمػػى اسػػتخداـ ال ناصػػر المختمفػػة 
 في الخريطة.

 :وت نػػي جمػػ  المبلحظػػات المحسوسػػة لؤلحػػداث واألشػػياء، وىػػى عبػػارة عػػف قائمػػة مػػف  التسػػجيالت
الخػػػػاـ مثػػػػؿ تػػػػدويف عػػػػدد مػػػػرات ظيػػػػور الحػػػػدث ومػػػػف األمثمػػػػة عمػػػػى التسػػػػجيبلت: الرسػػػػـو  الحقػػػػائؽ

 التخطيطية و الشرائط المسجمة. وتمثؿ التسجيبلت بيانات خاـ.
 :تمثػػؿ التحػػويبلت إعػػادة تنظػػيـ وترتيػػب التسػػجيبلت فػػي شػػكؿ أكثػػر م نػػى، فالتسػػجيبلت  التحػػويالت

 ياغتيا بشكؿ لو م نى.ليس ليا م نى فيي بيانات خاـ ال بد مف إعادة ص
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وقد أشار نوفاؾ إلى أف عممية الت مـ في حاجة إلى مواد ت ميمية ت ززىا لتصبح عممية ت مػـ ذا 
م نى، وذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى المفاىيـ وتنظيميا داخؿ البنية الم رفية لممت مـ. وتحقيقا لما أشػار 

كإستراتيجية جديدة في عممية التدريس  Vee"ونوفاؾ يمكف استخداـ خرائط الشكؿ " إليو كؿ مف أوزوبؿ
حيث تؤكد عمى المفاىيـ وال بلقات المفاىيمية لتوضيح عممية ربط الم رفة الجديدة بالم رفة التي سػبؽ 

يػات فػي لممت مـ ت مميا، ليسيؿ عميو ت مميا وتنظيميػا ضػمانا السػتمرار وبقػاء المفػاىيـ والمبػادئ والنظر 
 (.142: 2001البنية الم رفية لممت مـ  أبو جبللة وعميمات، 

 ويجب مالحظة:
أف بنػػاء الخريطػػة ال يمكػػف الوصػػوؿ إليػػو بصػػورة صػػحيحة مػػف أوؿ محاولػػة تقػػـو بيػػا الطالبػػة 

 ولكنيا تصؿ إلى ىذا المستو. ب د عدة محاوالت.

 :(Vبنية الشكؿ )
 جانبيف:"مف Veeلمشكؿ " Gowinتتكوف خريطة جويف 
 أواًل: الجانب األيمف:

يمثػػؿ الجانػػب اإلجرائػػي  ال ممػػي( والػػذي يشػػتمؿ عمػػى المتطمبػػات الم رفيػػة، والمتطمبػػات القيميػػة 
والتسػػجيبلت وتحويبلتيػػا، ويػػرتبط ىػػذاف الجانبػػاف باألحػػداث واألشػػياء التػػي تقػػ  فػػي بػػؤرة خريطػػة الشػػكؿ 

"Veeريطة مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس الذي يق  أعمى "، ويحدث تفاعؿ بيف الجانبيف األيمف واأليسر لمخ
الخريطػة بػػيف جانبييػػا المفػػاىيمي واإلجرائػػي عممػػا بػػأف المكونػػات السػػابقة عبػػارة عػػف ال ناصػػر األساسػػية 

 ."V"في بنية نظرية الم رفة طبقا لترتيبيا في خريطة الشكؿ 
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 ثانيًا: الجانب األيسر: 
 النظػػري( وي ػػرؼ أحيانػػا بالجانػػب التفكيػػري، ويتكػػوف مػػف المفػػاىيـ  ويمثػػؿ الجانػػب المفػػاىيمي

 المتضمنة في موضوع الدرس، والمبادئ والنظرية والفمسفة التي ينتمي إلييا الموضوع.
ويشير الجانب المفاىيمي  الجانب األيسر( إلػى تحديػد النظريػات والمبػادئ والمفػاىيـ المناسػبة، 

ائػػػي متػػػوازنيف مػػػ  ب ضػػػيما فػػػي حػػػيف تػػػربط كػػػؿ منيمػػػا بب ضػػػيما ويكػػػوف الجانبػػػاف المفػػػاىيمي واإلجر 
 األحداث واألشياء.

" البنية الم رفية لموحدة الدراسية المراد تدريسيا، وتكوف الخريطة جاىزة ب د Veeويبيف الشكؿ "
ف كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػرىا ت تمػػد عمػػى أي عنصػػر آخػػر فييػػا، واالفتػػراض  تحديػػد ال ناصػػر عمييػػا، وا 

الم رفػػة ليسػػت مطمقػػة، وي تمػػد عمػػى المفػػاىيـ والنظريػػات وعناصػػر الجانػػب اإلجرائػػي األساسػػي ىػػو أف 
 (.137-136: 1200التي تشاىد في الموقؼ الت ميمي  أبو جبللة وعميمات،

( يتكػػوف مػػف جػػانبيف األيسػػر ويسػػمى المفػػاىيمي، V( بػػأف الشػػكؿ  163: 2002ويػػر. زيتػػوف   
واأليمػػػػػف ويسػػػػػمى الجانػػػػػب اإلجرائػػػػػي، ويشػػػػػتمؿ عمػػػػػى ويشػػػػػتمؿ عمػػػػػى المفػػػػػاىيـ والمبػػػػػادئ والنظريػػػػػات 

التسجيبلت والتحويبلت والمتطمبات الم رفية والقيمية، ويربط الجػانبيف األحػداث واألشػياء التػي تقػ  فػي 
(. ويتـ التفاعؿ بيف الجانبيف المذكوريف بالسؤاؿ الرئيس أو المحوري الذي يق  في أعمى Vبؤرة الشكؿ  

 اآلتي:(. كما في الشكؿ Vالشكؿ  
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

وتر. الباحثة مف خػبلؿ مػا سػبؽ أّف المػت مـ حينمػا يبنػي خريطػة م رفيػة حػوؿ موضػوع الػت مـ، 
ويستحضػػر الخبػػرات السػػابقة التػػي توجػػد لديػػو، فػػإف ذلػػؾ يولػػد لديػػو وحػػي بمػػا ي ػػرؼ، ويػػتـ تػػدفقيا فػػي 

 (277: 2009( وجانبييا )عطية، V( يوضح مكونات الشكؿ )8شكؿ رقـ )
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خارطة مفاىيمية أولية ثـ يقـو بتنظيـ الم رفة لتحقيؽ ىدؼ ما يريد أف ي رؼ والتػي تتحقػؽ فػي الشػكؿ 
 V.والتي تظير عمى صورة أحداث ) 

 (:Vاستخدامات الشكؿ )
  تستخدـ خريطة الشكؿV  كأداة ت ميمية، كما أّف استخداماتيا يفيد في حؿ مشكمة التسمسؿ الم رفي

مف خبلؿ تحديد المفاىيـ والمبادئ المطموبة إلدراؾ أو فيـ األحداث واألشياء موضوع الدراسة 
 وتقديميا بطريقة متسمسمة عند عمؿ التسجيبلت والتحويبلت.

  تستخدـ خريطة الشكؿV  المتقرحة في المجاالت المختمفة.في القراءة الناقدة لمبحوث 
  تستخدـ خريطة الشكؿV  كأداة لمتقويـ، فيي ت بر عف قيمة الم رفة والحكـ كأداة لمتقويـ، فيي ت بر

 عف قيمة الم رفة والحكـ عمى ىذه ا لقيمة الم رفية، وىنا يكوف أسموب تقويـ غير تقميدي.
 اء المقاببلت الشخصية.تستخدـ الخريطة كأداة لتحميؿ استجابات المت مميف أثن 
 " تستخدـ خريطة الشكؿV كأداة لدراسة م ينة ويتـ استخداميا لتطوير المنيج مف خبلؿ تحميؿ "

 المواد الدراسية وفقا لؤلسئمة التالية:
 ما السؤاؿ الرئيس الذي تدور حولو دراسة م ينة أو موضوع م يف  -
 الموضوع  ما المفاىيـ األساسية المراد ت مميا مف ىذه المادة أو  -
 ما الطرؽ المستخدمة لئلجابة عف السؤاؿ الرئيس  -
 ما المتطمبات الم رفية الرئيسة لت مـ ىذه المادة أو الموضوع   -
 (290:2009ما المتطمبات القيمة الرئيسة لت مـ ىذه المادة أو الموضوع  سبلمة وآخروف، -

اد الدراسػػية وفػػي مختمػػؼ ( يمكػػف أف يػػتـ فػػي م ظػػـ المػػو (Vوتػر. الباحثػػة بػػأّف التػػدريس بالشػػكؿ 
المراحؿ، ولكف ىناؾ اعتباراا لممرحمة األساسية، فأنيا تتطمب جيداا تدريبياا أكبر، ويترتب عمى ممارستيا 

( ويفيػػـ أسسػػو (Vأحػداث أو أعمػػاؿ بسػػيطة، كمػػا أنيػػا تتطمػػب مػػدرباا أو م ممػاا مػػاىراا يتبنػػى فكػػرة الشػػكؿ 
 النظرية بدقة.

 (:Vتقييـ الشكؿ )
، فإنػػو يمكػػف أف يكػػوف مػػف Vبالنسػػبة لتقيػػيـ أداء الطمبػػة  المت ممػػيف( طبقػػا إلسػػتراتيجية الشػػكؿ 

خػػبلؿ تقيػػيـ خػػرائط الشػػكؿ التػػي بناىػػا أو يبينيػػا الطػػبلب بأنفسػػيـ سػػواء كػػانوا فػػراد. أو فػػي مجموعػػات. 
خريطػة كما يمكف استخداـ ما اقترحو نوفػاؾ وجػويف بإعطػاء كػؿ عنصػر أو جػزء مػف عناصػر  أجزاء(ال

: 2007درجات( في ضوء المؤشرات التقييمية  زيتوف،  4 -مد. م ينا مف ال بلمات تتراوح بيف صفر
546.) 
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( كإسػتراتيجية تخطيطيػة تدريسػية ت ميميػة أخػر. Vوفي ضوء ما تقدـ، يبيف البحث أف الشكؿ  
فيػػـ طريقػػة، أو  إضػافة إلػػى خريطػػة   المفػػاىيـ ( توجػو الطالػػب  المػػت مـ( الستقصػػاء مشػكمة و حميػػا أو

قراءة بحث وتحميمو ونقده، أو تخطيط مشروع بحػث وتنفيػذه، والػربط بػيف الجانػب المفػاىيمي  التفكيػري( 
والجانب المنيجي  ال ممػي( فتسػاعد بػذلؾ الطالػب المػت مـ عمػى فيػـ الم رفػة مػف جيػة وفيػـ طػرؽ بنػاء 

 الم رفة ومنيجيتيا مف جية أخر..

 ( توصمت الباحثة إلى ما يمي:Vبعد ىذا العرض لخريطة الشكؿ )
 تقػػدـ الخريطػػة فػػي إطػػار محتػػو.، أي أنيػػا ال تػػدرس مصػػطمحات الخريطػػة بصػػورة مجػػردة أو بم ػػزؿ 

 عف المحتو.، بؿ مف خبلؿ تدريب عممي يتـ القياـ بو حتى يكوف ىناؾ فرصة لمربط بينيما.
 الخريطة، وأف يحددوا  يجب عمى الم ممة إتاحة الفرصة لمطالبات لي تادوا عمى استخداـ مصطمحات

 التسجيبلت والسؤاؿ وكذلؾ باقي ال ناصر األخر. لمخريطة.
  تبػػػدأ الم ممػػػة مػػػ  الطالبػػػات  فػػػي اسػػػتخداـ الخريطػػػة بشػػػكؿ تػػػدريجي وب ػػػد التأكػػػد مػػػف فيػػػـ الطالبػػػات

 لم اني كؿ المصطمحات .
 ة قػد يتطمػب عدـ قمؽ الم ممة عند بنػاء الطالبػات لمخريطػة فػي أوؿ مػرة، فالوصػوؿ إلػى خريطػة جيػد

 ممارسة.
  ،يجب التأكيد عمػى الطالبػات عمػى أىميػة فيػـ التفاعػؿ بػيف عناصػر الجػانبيف، المفػاىيمي واإلجرائػي

دخاليا في البنية الم رفية لمفرد.  فيذا التفاعؿ ضروري لتكامؿ الم مومات وا 
  إلكمػاؿ أحػػد عنػدما تػألؼ الطالبػػات الخريطػة بشػػكؿ جيػد، يمكػػف أف تتػرؾ الم ممػػة الفرصػة لمطالبػػات

 جوانبيا كواجب منزلي.
  المناقشة الجماعية ىي التي تسػاعد عمػى الوصػوؿ إلػى إجمػاع فػي الػرأي عمػى خريطػة عامػة شػاممة

 لكؿ عناصرىا الصحيحة، لذا فاالختبلؼ بيف الخرائط التي تبنييا الطالبات أمر وارد.
 عرض لوحات كبيرة لخػرائط الشػكؿ   يمكفV   كاممػة توضػ  عمػى جػدراف الفصػؿ، أو وضػ يا عمػى )

 السبورة  بيدؼ  تدعيـ عممية التدريس.  
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 المحور الثاني
 التفكير

 مقدمة: 
عمػػى ال ديػػد مػػف النقػػاط  ت ريػػؼ التفكيػػر، أسػػاليب التفكيػػر، خصػػائص  ويتضػػمف ىػػذا المحػػور

 أىمية ت مـ التفكير(. التفكير، ميارات التفكير، أنماط التفكير، مراحؿ التفكير االستداللي،

تباينت وجيات نظر ال مماء والباحثيف حػوؿ ت ريػؼ التفكيػر؛ إذ قػدموا ت ريفػات مختمفػة اسػتناداا 
إلى أسس واتجاىات نظرية مت ػددة، ولػيس مػف شػؾ أف لكػؿ فػرد أسػموبو الخػاص فػي التفكيػر ،الػذي قػد 

ألمػر الػذي قػاد يتأثر بػنمط تنشػئتو وداف يتػو وقدراتػو وخمفيتػو الثقافيػة ،وغيرىػا ممػا يميػزه عػف اآلخػريف ،ا
وخصائصػػػو وأشػػػكالو  التفكيػػػرإلػػػى غيػػػاب الرؤيػػػة الموحػػػدة عنػػػد ال ممػػػاء والبػػػاحثيف بخصػػػوص ت ريػػػؼ 

 (.27: 2006وأساليبو  أبو جادو ونوفؿ،

مػػف ي رفػػو عمػػى أنػػو عمميػػة سػػموكية خارجيػػة، وآخػػروف يػػروف أنػػو عمميػػة م رفيػػة داخميػػة.  فمػػنيـ
 امؿ م  سموؾ الفرد الممحوظ بشكؿ تجريبي كأساس أنو يجب عمى عمـ النفس أف يت يروففالسموكيوف 

لم موماتو، فال مميات الداخمية ال يمكف مبلحظتيا مباشرة .أما الم رفيوف فيقولوف أّف السػموؾ ىػو مجػرد 
نتيجة لمتفكير، كما أّف الت مـ ىو نتيجة لمحاولة الفرد الجادة لفيـ ال الـ المحيط بو عف طريػؽ اسػتخداـ 

تػػوافرة لديػػو، لػػذلؾ يجػػب أف تركػػز عمػػى عمميػػة تكػػوف الم مومػػات التػػي تكػػوف السػػموؾ، أدوات التفكيػػر الم
 (.25: 2009وكيفية تناوليا عبد ال زيز، 
 أما مفيـو التفكير فيو:

  لغة: إعمػاؿ ال قػؿ فػي األمػر فقػد جػاء فػي الم جػـ الوسػيط فكػر فػي األمػر: أعمػؿ ال قػؿ فيػو، ورتػب
كػػر فػػي األمػػر: فكػػر فيػػو  فيػػو مفكػػر. وفكػػر فػػي األمػػر ب ػػض مػػا ي مػػـ ليصػػؿ بػػو إلػػى المجيػػوؿ، وأف

مبالغة في فكػر، وىػو أشػي  فػي االسػت ماؿ مػف فكػر. وفكػر فػي المشػكمة: أعمػؿ عقمػة فييػا ليتوصػؿ 
 إلى حميا فيو مفكر.

  ،اصطبلحاا: استكشاؼ قدر ما مف الخبرة مف أجؿ الوصوؿ إلى ىدؼ، وقد يكوف ىػذا اليػدؼ الفيػـ
خطيط ، أو حؿ المشكبلت، أو الحكـ عمى شيء ما  فيو خميط مػف عمميػات أو اتخاذ القرار، أو الت

نفسػػية، كيميائيػػة وعصػػبية متداخمػػة مػػ  ب ضػػيا يػػنجـ عنػػو التفكيػػر ف ػػف طريػػؽ التفكيػػر ي ػػالج ال قػػؿ 
اإلنسػػػاني الم ضػػػبلت الحسػػػية والم مومػػػات المسػػػترج ة فيكػػػوف األفكػػػار أو  يسػػػتدؿ عمييػػػا أو يحكػػػـ 

 .(175، 2009عمييا  عطية :
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وفي ضوء  ما تقدـ فإف عممية التفكير تشتمؿ عمى اإلدراؾ والخبػرة السػابقة والم الجػة الواعيػة، 
وعف طريقيػا تكتسػب خبػرات جديػدة. أمػا أىميػة التفكيػر فقػد تجسػدت فػي تشػديد الخػالؽ جػؿ وعػبل عميػو 

 في أكثر مف موض  في كتابو الكريـ إذ يقوؿ:
  وفكذلؾ يبيف هللا لكـ اآليات ل مكـ تتفكر  219 البقرة.) 
 الذيف يذكروف هللا قيامػا وق ػودا وعمػى جنػوبيـ ويتفكػروف فػي خمػؽ السػموات واالرض  آؿ عمػراف 

،191.) 
 كذلؾ نفصؿ اآليات لقـو يتفكروف  24 يونس.) 
 لو أنزلنا ىذا القراف عمى جبؿ لرأيتو خاش ا متصدعا مف خشية هللا ،21 الحشر.) 

القرآف الكريـ تجسد بوضوح أىمية التفكيػر فػي الحيػاة والتأمػؿ فييػا  إف ىذه اإلشارات البميغة في
ومػػف ن ػػـ هللا عمػػى اإلنسػػاف أػػػف وىبػػو  مػػا لػػـ ييبػػو لسػػواه مػػف المخموقػػات ،وىبػػو ال قػػؿ بػػو يفكػػر ويػػدرؾ 
ال بلقػػات بػػػيف األشػػػياء واألسػػػباب والنتػػػائج ،ويحمػػػؿ الظػػػواىر ،ويسػػػيطر عمػػػى األشػػػياء فيصػػػن  الحيػػػاة و 

يفػػة الخػػالؽ فػػي األرض .فبال قػػؿ نحكػػـ السػػموؾ ،ونػػدرؾ األشػػياء ،ونتػػدبر األمػػور ونػػوازف يقودىػػا فيػػو خم
 بيف الشيء وضده.

فالتفكير الزمة مف لواـز اإلنساف ال اقؿ ،وحاجة ال يمكف أف يستغني عنيا اإلنساف وال قؿ أداة 
و كنػػز الطاقػػات التفكيػػر وسػػائس اإلنسػػاف بػػو تميػػز عػػف سػػائر المخموقػػات وتحمػػؿ مسػػؤولية قيادتيػػا ،فيػػ

اإلبداعيػة التػػي ال ينضػب لػػذلؾ شػػدد ديننػا الحنيػػؼ عمػى التفكػػر والتفكيػػر وال مػـ والت مػػيـ مػف أجػػؿ تنميػػة 
القػػدرة عمػػى التفكيػػر بوصػػفو ثػػروة ومشػػروعاا اقتصػػادياا ال ي ػػرؼ الخسػػارة وكػػـ مػػف أمػػة نمػػت وتطػػورت 

عماليػا فػي مفػ ردات الحيػاة وكػـ مػف تيػاوت وتػدنت بفضؿ االستثمار األمثؿ في تربية ال قوؿ وتنميتيا وا 
 (.176: 2009بف ؿ تنازليا عف إعماؿ في عممية التفكير عطية, 

 ىناؾ العديد مف التعريفات المختمفة والمتباينة أحيانًا حوؿ مفيـو التفكير، ومنيا ما يمي:
  ،نػذ أف انو عممية ميمة مف ال مميات ال قمية التي يمارسيا اإلنساف م(، ب41 :1999ي رؼ  نشواف

خمقو هللا عز وجؿ عمى ىػذه األرض ، ومػا يميػزه عػف بػاقي المخموقػات أنػو كػائف مفكػر. إف الحاجػة 
أصػبحت ماسػة لت مػيـ الطمبػة فػي الم اىػد والمػػدارس أنػواع التفكيػر وعممياتػو ومياراتػو، بػؿ إف ال ديػػد 

 مف الجام ات في دوؿ ال الـ تدرس مقرراا أو أكثر في التفكير. 
 ،تمثيؿ داخمي لؤلحداث والوقائ  واألشياء الخارجية. بم نػى أخػر  ( بأنو39: 2003 وي رفو  س ادة"

يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأّف التفكيػػػر يحػػػدث فػػػي موقػػػؼ ال تتػػػوفر فيػػػو ظػػػروؼ خارجيػػػة بػػػالمثيرات والػػػدالالت 
 المرتبطة باالستجابة الصحيحة المطموبة". 

  ،حمػػػوؿ دائمػػػة أو مؤقتػػػة  ( بأنػػػو "عمميػػػة يقػػػـو بيػػػا الفػػػرد لمحصػػػوؿ عمػػػى18: 2003عرفػػػو  حبيػػػب
 لمشكمة ما، وىو عممية مستمرة ال تتوقؼ أو تنتيي طالما اإلنساف في حالة يقظة".
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وتؤكد الت ريفات أّف التفكير: عممية عقمية تثيرىا مشكمة وتيػدؼ إلػى غايػة، وت تمػد عمػى قػدرة  
مة ال تمكنػػو خبراتػػو الفػػرد ال قميػػة ال امػػة، وتظيػػر فػػي النشػػاط الػػذي يقػػوـ بػػو الفػػرد عنػػدما تواجيػػو مشػػك

 وم موماتو السابقة مف إيجاد حؿ فوري ليا.

ومػف ىنػا فػػإف التفكيػر عمميػػة عقميػة م رفيػػة وجدانيػة واق يػة تسػػتند عمػى عمميػػات عقميػة ونفسػػية 
 و اإلدراؾ والتذكر والتمييز والتقييـ واالستدالؿ والتحميؿ. كالتحصيؿ

نا اليومية الستخداميا في التخطػيط وال مػؿ لذلؾ تر. الباحثة أف التفكير عممية ميمة في حيات 
عمػػى تحقيقيػػا و إيجػػاد الحمػػوؿ لمشػػكمة مػػا، فيكػػوف الشػػخص مبػػدعاا ذا تفكيػػر، وبػػذلؾ تتفػػؽ الباحثػػة مػػ  

( فػػػي أف اختيػػػار إسػػػتراتيجية التػػػدريس ال بػػػّد مػػػف أف تسػػػتثير تفكيػػػر الطمبػػػة و 2002دراسػػػة  سػػػبلمة، 
االىتماـ باست ماؿ طرؽ تدريس مناسبة و أساليب متنوعة  داف يتيـ وىذا ما أكدتو ب ض الدراسات بغية

 في إيجاد أنواع مختمفة مف التفكير لد. الطمبة.

وت رؼ الباحثة التفكير عمى أنو "عمميػة عقميػة، يقػـو بيػا الفػرد لبحػث موضػوع م ػيف أو الحكػـ 
، ويشػير إلػػى عمػى واقػ  شػػيء م ػيف، أي لحػػؿ مشػكمة م ينػة، وىػػو مػف أكثػػر النشػاطات الدماغيػة تقػػدماا 

عمميات داخمية، وىذه ليست موجودة إال عنػد اإلنسػاف، وىػذا السػموؾ لػو خصػائص محػددة أىميػا وجػود 
عادة التنظيـ".  خاصة لربط وىي ربط الم مومات بالواق  والقدرة عمى االستبصار وا 

ميـ ومنذ "الستينيات مف القػرف الماضػي  القػرف ال شػريف( تقريبػاا، أخػذت أصػوات الميتمػيف بػالت 
فػػي عػػدد مػػف البمػػداف المتقدمػػػة وبخاصػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػػة ترتفػػ  مناديػػو بضػػرورة إعػػػادة 
النظر في الت ميـ المدرسي وتوجييو نحو تنمية ميارات التفكير والقدرة عمى التفكير عند طمبة المدارس، 

ػا الماضػية وصػارت ت ػرؼ بحركػة ت  مػيـ التفكيػر، أو الت مػيـ وقد اشتدت ىػذه الػدعوة طيمػة ال شػريف عاما
مػػػف أجػػػؿ التفكيػػػر، ووضػػػ ت ال ديػػػد مػػػف النمػػػاذج التػػػي يسػػػ ى ب ضػػػيا إلػػػى ت مػػػيـ التفكيػػػر بم ػػػزؿ عػػػف 
المحتػػو.، والػػب ض اآلخػػر ي مػػـ التفكيػػر عػػف طريػػؽ دمجػػو فػػي المحتػػو. بحيػػث ال ينفصػػؿ التفكيػػر عػػف 

 (.18: 2005ت ميـ محتو. المنيج"  السرور، 

 خصائص التفكير:
موؾ متطور ونمائي يختمؼ مف مرحمة إلى أخػر.، ولػذلؾ فإنػو يػزداد ت قيػدا مػ  تػراكـ التفكير س

خبػػػرات الفػػػرد. فينػػػاؾ عبلقػػػة وطيػػػدة وواضػػػحة بػػػيف التفكيػػػر والم مومػػػات التػػػي تشػػػكمو، ولػػػذلؾ يسترشػػػد 
بػػػالتفكير عػػػف طريػػػؽ نوعيتػػػو واإلسػػػتراتيجيات المسػػػتخدمة، ولػػػذلؾ فػػػإف ىنػػػاؾ ارتباطػػػا بػػػيف الم مومػػػات 

. وتشػػير النظريػػات السػػيكولوجية الت ميميػػػة بػػأّف ىنػػاؾ ارتباطػػا بػػػيف زيػػادة فاعميػػة التفكيػػر عمػػػى والتفكيػػر
التفكيػػر، وىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو نظريػػة المحاولػػة والخطػػأ السػػموكية والنظريػػة اإلجرائيػػة السػػموكية. كمػػا أف 
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لتفكيػر، ومػد. تناسػبيا ىناؾ عبلقة وطيدة بيف عممية التفكير والمدة الزمنية، وىذا ما يطمػؽ عميػو فتػرة ا
 م  طبي ة الموضوع المراد التفكير فيو.

ويحدث التفكير بأشػكاؿ مت ػددة: التفكيػر الرمػزي، أو الكمػي، أو الشػكمي، أو المجػرد، حيػث إّف 
لكػؿ نػػوع خصػػائص تميػػزه عػػف بقيػة األنػػواع األخػػر.. وميمػػا يكػػف فػإف التفكيػػر يتصػػؼ ب ػػدة خصػػائص، 

 أىميا: 
  ،وال يمكف االستغناء عنو لد. الكائنات الحية.يأخذ صفة االستمرارية 
 .ارتباط التفكير بالم مومات التي تشكؿ الموقؼ 
  يتشػػكؿ التفكيػػر مػػف تػػداخؿ عناصػػر المحػػيط التػػي تضػػـ الزمػػاف  فتػػرة التفكيػػر( الموقػػؼ أو الموضػػوع

 الذي يجري حولو التفكير.
  ،31: 2002يحدث التفكير بأشكاؿ وأنماط مختمفة الحيمة) 
  استخداـ الوظائؼ ال قمية   واحدة أو أكثر( وخاصة ال ميا منيا.تتطمب 
 .تحث الطمبة عمى توليد األفكار، وليس عمى استرجاع الم مومات والتذكر 
  ػا لمكشػػؼ عػػف طاقػػاتيـ والت بيػػر عػف خبػػراتيـ الذاتيػػة، كمػػا تػػوفر تييػئ نشػػاطات التفكيػػر لمطمبػػة فرصا

ا لمم مـ لمراعاة الفروؽ الفردية.  فرصا
  التفكير آفاقػا واسػ ة لمبحػث واالستكشػاؼ والػربط بػيف خبػرات الت مػيـ السػابقة والبلحقػة  نشاطاتتفتح

 (.20: 2005 السرور،
تػػر. الباحثػػة بأنػػو مػػف خػػبلؿ تػػدريب الطالبػػات عمػػى ميػػارات التفكيػػر التػػي يمكػػف أف تكػػوف فػػي و 

 مواد دراسية مختمفة مثؿ: الرياضيات، المغة، مواد االجتماعيات.  

االجتماعيػػات: يمكػػف ت مػػـ ميػػارات مثػػؿ التفريػػؽ بػػيف الحقػػائؽ واالدعػػاءات وميػػارة  مجػػاؿوفػػي 
اكتشػػاؼ التحيػػز، وميػػارة االسػػتدالؿ واالسػػتنتاج. وبمػػا أف اليػػدؼ ىػػو ت مػػيـ المػػت مـ كيػػؼ يػػت مـ بنفسػػو، 
وبأف يستطي  فيـ وحفظ الم مومات بشكؿ دقيؽ وواس ، فتر. الباحثة بأنو يجب عمى المت مـ أف يسخر 

 يوظؼ ىذه الميارات في ال ممية التربوية.و 

 أساليب تعميـ التفكير:
اختمفػػت وجيػػة نظػػػر الم ممػػيف فػػي ت مػػػيـ التفكيػػر، فمػػػنيـ مػػف يػػر. أف ت مػػػيـ المػػنيج أو المػػػادة 

 ال ممية تؤدي إلى ت ميـ التفكير:
  ،فبل حاجة لت ميـ التفكير فيي تحصيؿ حاصؿ ل ممية الت ميـ 
 يـ التفكير واالىتماـ بو مف قبؿ الم ممػيف، وتػدريب الطػبلب عمييػا سػواء بينما ير. الب ض أىمية ت م

 مف خبلؿ المنيج المدرسي
 .أو مف خبلؿ برامج تدريبية لت ميـ التفكير بشكؿ مباشر 
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 1999ىػػػذا وتميػػػؿ الباحثػػػة إلػػػى ووجيػػػة النظػػػر قبػػػؿ االخيػػػرة، وفػػػي ىػػػذا الصػػػدد ذكر جػػػرواف، 
بيف الباحثيف الذيف ت رضوا في كتابػاتيـ لموضػوع التفكيػر عمػى (. أف ىناؾ اتفاقاا يكاد يكوف عاماا 19:

ػػػا أف  أف ت مػػػيـ ميػػػارات التفكيػػػر وتييئػػػة الفػػػرص المثيػػػرة لمتفكيػػػر أمػػػراف فػػػي غايػػػة األىميػػػة، وذكػػػروا أيضا
 ميارات التفكير يمكف أف تتحسف بالتدريب والمراس والت ميـ.

 مػػيـ ميػػارات التفكيػػر، حيػػث يػػر. وتشػػير كثيػػر مػػف األدبيػػات إلػػى أّف ىنػػاؾ عػػدة أسػػاليب فػػي ت
ب ض الباحثيف أف يكوف ت ميـ ميارات التفكير وعممياتو بصورة مباشرة بغض النظر عف محتو. المػواد 
الدراسػػية، بينمػػا يػػر. آخػػروف أنػػو يمكػػف إدمػػاج ىػػذه الميػػارات وال مميػػات ضػػمف محتػػو. المػػواد الدراسػػية، 

: 1999ب موضػػوع تخصصػػو  جػػرواف، وكجػػزء مػػف خطػػط الػػدروس التػػي يحضػػرىا الم ممػػوف كػػؿ حسػػ
27-28.) 

ويمكف ت ميـ ميارات التفكير بشكؿ مباشر ومستقؿ ضمف برنامج مسػتقؿ خػارج نطػاؽ المػنيج  
المدرسي حيث ت مـ ميارات التفكير في مقرر دراسي قػائـ بذاتػو، وفػي حصػص مخصصػة ليػا، ثػـ تمػد 

بػػػاع الخطػػػػوات التاليػػػة  والتػػػي ذكرىػػػػا الجسػػػور ويػػػربط بػػػيف ىػػػػذا المقػػػرر والمقػػػررات الدراسػػػػية، وذلػػػؾ بات
 (:21- 20: 2005؛ والسرور، 153: 1999جرواف،

 .عرض الميارة بإيجاز 
 .شرح الميارة 
 .توضيح الميارة بمثاؿ يختاره الم مـ، وربط الميارة بقضية أو موضوع ما 
 .مراج ة خطوات التطبيؽ التي استخدميا الم مـ في المثاؿ التوضيحي 
 الطمبة بمساعدة الم مـ. تطبيؽ الميارة مف قبؿ 
 .المراج ة والتأمؿ في الخطوات السابقة 

أمػا ت مػػيـ ميػػارات التفكيػػر ضػمف المػػنيج  الطريقػػة الضػػمنية( مػف خػػبلؿ محتػػو. مقػػرر دراسػػي، 
سػػػػتراتيجيات مت ػػػػددة مثػػػػؿ ال صػػػػؼ الػػػػذىني وطػػػػرح األسػػػػئمة الجديػػػػة  حيػػػػث يقػػػػدـ فػػػػي صػػػػورة أسػػػػاليب وا 

ـ ت ميـ التفكيػر بطريقػة تسػمى الصػير أو الػدمج، وىػي تجمػ  بػيف واستخداـ االستدالؿ المنطقي، كما يت
الطػػريقتيف السػػابقتيف فيػػي تتضػػمف ت مػػيـ ميػػارات التفكيػػر وعممياتػػو عمػػى نحػػو صػػريح فػػي إطػػار ت مػػيـ 
تقػاف لمحتػو. المػادة الدراسػية،  محتو. أو مػنيج دراسػي، وىػذه الطريقػة تتضػمف ت مػيـ ميػارات التفكيػر وا 

 :ويتـ بالصورة التالية
 .ت ميـ الميارات في مختمؼ المواد الدراسية، وضمف محتو. المنيج المقرر 
  ال يتـ إفراد حصة، وال يتـ التركيز عمػى المصػطمح بصػورة مباشػرة، ويمكػف لمم مػـ أف يسػمي الميػارة

التػػي ينػػوي التركيػػز عمييػػا فػػي الحصػػة قبػػؿ تقػػديميا وشػػرحيا مػػف خػػبلؿ المػػنيج المدرسػػي حتػػى ينبػػو 
 الطبلب إلييا.



53 

 

 .يصمـ الم مـ درسو وفؽ خطة تتضمف ت ميـ الميارة التي يريدىا 
  تسػػػتمر عمميػػػة ت مػػػيـ ميػػػارات التفكيػػػر ضػػػمف المػػػنيج المدرسػػػي طيمػػػة السػػػنوات الدراسػػػية مػػػ  مراعػػػاة

 (.28: 1999تنوي يا ليتدرب الطالب عمى أكبر عدد ممكف مف ميارات التفكير جرواف،
 التفكير ما يمي:ومف مميزات طريقة الدمج في تعميـ ميارات 

 . تساعد المت مميف في التغمب عمى ص وبات الت مـ 
  تكسب المت مميف فيماا أعمؽ لممحتو. الم رفي لممادة الدراسػية باإلضػافة إلػى تنشػيط المػادة الدراسػية

 باستمرار.
  تحسف مف ت مػيـ المػادة الدراسػية، وتحفػز المت ممػيف عمػى اسػتخداـ ميػارات التفكيػر لمسػاعدتيـ عمػى

 ير واتخاذ القرارات الدقيقة في المادة التي يدرسونيا.تفس
  تق  عمميات تطوير ميارات التفكير عمى عاتؽ الم مميف، فيػـ مػف يقومػوف بػدمج تمػؾ الميػارات فػي

 (.286-285:  2005المنيج وت ميميا لممت مميف  السرور،
 تقاف المادة ا لدراسية وميارات التفكير في ىذا وتميؿ الباحثة  لمطريقة الضمنية، حيث تسمح بت ميـ وا 

 وقت واحد.
 دور المدرسة في تعميـ التفكير:

حتػػى تأخػػذ المدرسػػة دورىػػا الريػػادي والميػػـ فػػي إيجػػاد البيئػػة الت ميميػػة المدرسػػية المبلئمػػة إلثػػارة    
 التفكير البد مف توفر اآلتي:

 مدرسػة أو يشػرفوف عمييػػا اإليمػاف لػد. الم ممػيف والمػديريف والمشػرفيف التربػػوييف الػذيف ي ممػوف فػي ال
 إدارياا وتربوياا بأىمية دور المدرسة في ت ميـ وتنمية التفكير.

  ػػا مػػف محػػاور ال مميػػة الت ميميػػة تركيػػز المػػنيج المدرسػػي عمػػى عمميػػة التفكيػػر كػػي يكػػوف محػػوراا ميما
 الت ميمة.

 ف واألمػػاف ضػػرورة ممارسػػة الطػػبلب ل مميػػات التفكيػػر بحريػػة تامػػة فػػي منػػاخ تربػػوي سػػميـ يسػػوده األمػػ
 بالنسبة ل بلقة الم مـ والطالب واإلدارة المدرسية.

  تػػوفير المنػػاخ الصػػفي المناسػػب: كالمقاعػػد الصػػحية السػػميمة والمريحػػة، والوسػػائؿ الت ميميػػة المتنوعػػة
والحديثػػة، والمراجػػ  المت ػػددة والكثيػػرة، وطػػرؽ التػػدريس المتنوعػػة، واألنشػػطة الت ميميػػة المناسػػبة التػػي 

الفردية بيف الطبلب، مػ  اسػتخداـ التقنيػة الحديثػة  كالحاسػوب واالنترنػت(، وغيرىػا  تستوعب الفروؽ
 مما يساعد عمى توفير البيئة الت ميمية الصفية المشج ة عمى التفكير واإلبداع.

  تسػػخير الجػػدؿ والنقػػاش الصػػفي والػػدفاع عػػف وجيػػات النظػػر لت مػػيـ الطػػبلب ميػػارات التفكيػػر الناقػػد
وخاصػػة التػػي تحتمػػؿ الػػرأي والػػرأي اآلخػػر كالتػػاريخ والتربيػػة الوطنيػػة والصػػحة  خػػبلؿ المػػواد الدراسػػية

 والبيئة.
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  االىتمػػػاـ بإتقػػػاف الطالػػػب لممػػػادة ال مميػػػة بغػػػض النظػػػر عػػػف منافسػػػة زمبلئػػػو اآلخػػػريف، وتنميػػػة روح
 الت اوف بيف الطبلب.

  .تاحة فترة زمنية أطوؿ لسماع اإلجابة  توجيو األسئمة ذات المستويات ال ميا وا 
  )التفكير في طريقة تفكيرنػا والتخطػيط ليػا وتنظيميػا أو مػا ي ػرؼ بمػا وراء الم رفػة  مػا وراء اإلدراؾ

 وت ديؿ أىدافنا الت ميمية ومناىجنا بناء عمى ذلؾ. 
 ثػػػراء الكتػػػاب تقميػػػؿ محتػػػو. المػػػادة الدراسػػػية والب ػػػد عػػػف ال تفاصػػػيؿ المممػػػة وبػػػث روح االسػػػتمتاع، وا 

 المدرسي بأنشطة واق ية.
  تػػوفير المنػػاخ الت ميمػػي المبلئػػـ لمتفكيػػر الناقػػد واإلبػػداع فػػي المدرسػػة، بتنميػػة روح التسػػامح واالعتػػداؿ

والحكػػـ المنطقػػي وتشػػجي  البحػػث واالسػػتطبلع والػػت مـ المسػػتمر، وتػػوفير اإلمكانيػػات الماديػػة البلزمػػة 
 ذلؾ.ل
  ،تػػوفير عػػدد مػػف السػػموكيات لػػد. الم مػػـ، أىميػػا: أف يتحمػػى بتقبػػؿ أفكػػار التبلميػػذ واالسػػتماع إلػػييـ

 .(69: 2003 س ادة،  لؾ يساعد عمى نجاح برامج التدريب عمى ميارات التفكيرفذ

مف كؿ ما سبؽ تستنتج الباحثة أف ت ميـ ميارات التفكير والت ميـ مف أجؿ التفكير يرف اف مف   
درجػػة اإلثػػارة والجػػذب لمخبػػرات الصػػفية، ويج ػػبلف دور الطالبػػات إيجابيػػاا فػػاعبلا، يػػن كس بصػػور عديػػدة 

قيقاػػػا مػػػف بينيػػػا: تحسػػػف مسػػػتو. تحصػػػيميف الدراسػػػي ونجػػػاحيف فػػػي االختبػػػارات المدرسػػػية بتفػػػوؽ، وتح
لؤلىػػداؼ الت ميميػػة التػػي يتحمػػؿ الم ممػػوف والمػػدارس مسػػئوليتيا، ومحصػػمة ىػػذا كمػػو ت ػػود بػػالنف  عمػػى 

 الم مـ والمدرسة والمجتم .

 ميارات التفكير األساسية:
حددت الجم يػة األمريكيػة لئلشػراؼ وتطػوير المنػاىج فػي مجػاؿ التػدريب عمػى ميػارات التفكيػر 

( عشريف ميارة تفكيػر متخصصػة لمصػفوؼ 1987ابيا  أب اد التفكير، مف خبلؿ المواد الدراسية في كت
مػػف السػػادس إلػػى التاسػػ  تشػػكؿ لبنػػات ميمػػة لبنػػاء التفكيػػر عنػػد الطمبػػة، ألف مجػػرد ت مػػـ ىػػذه الميػػارات 
يسػػاعد عمػػى اسػػتخداميا فػػي المرحمػػة الثانويػػة، وفػػي جميػػ  المواقػػؼ طػػواؿ الحيػػاة، ويضػػيؼ المؤلػػؼ  ال 

ـ نقـ بت ميـ الطبلب كيؼ يفكروف بطريقة إبداعية قبػؿ وصػوليـ إلػى المرحمػة الثانويػة نغرييـ( بأننا إذا ل
ال ميا، فاف األمر يكوف متأخرا جدا وال يجدي إي ت ميـ كيذا، ألننا نكوف قد أض نا فرصا رائ ة في فترة 

فتػرة حرجػة  ( ىو12-15ت مـ الطالب ما زاؿ خبلليا مستمت ا بالت مـ، أي أف المؤلؼ ي تبر أف سف إلػ 
 لت مـ ميارات التفكير التي سنوردىا فيما يمي:

 .ميارة التركيز 
 .ميارة جم  الم مومات 
 .ميارة التذكر 
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 .ميارة التحميؿ 
 52: 1999 جرواف،  ميارة االستنباط.) 

وقد أوصت ب ض الدوريات ال ممية بضرورة ت ميـ ميارات التفكير مف خبلؿ المناىج الت ميمية 
 التفكيرات م ا وليس اتجاىا واحدا، وضرورة إمكانية تطبيؽ الطبلب لميارات مف خبلؿ عدة اتجاى

التي اكتسبوىا داخؿ المواقؼ والمشكبلت التي تقابميـ في الحياة. أي أنيا ت تمد عمى ضرورة تف يؿ 
 (.9: 2005ميارات التفكير عممياا لتحقيؽ أقصى استفادة منيا  ابراىيـ، 

ند ب ض عمماء التربية، تخمص الباحثة إلى أنو يمكف ترجمة ب د است راض ميارات التفكير ع
التفكير إلى ميارات سموكية، حتى يمكف تدريب الطالبات عمييا، وقياس نموىـ وتطورىـ فييا .وتتضمف 
ميارات التفكير قدرات عقمية، وميارات أساسية مشتركة فيما بينيا، وميارات التفكير في الجغرافيا كثيرة 

مؾ الميارات البلزمة لفيـ الظواىر الطبي ية مثؿ: ميارة المبلحظة والمقارنة واالستنتاج ومتنوعة، وىي ت
 والقياس واالستقراء وبناء المفاىيـ وغيرىا مف الميارات.

 التدريب عمى التفكير في المواد الدراسية:
الرياضيات، إف تدريب الطمبة عمى ميارة التفكير يمكف أف يكوف في مواد دراسية مختمفة  مثؿ 

 والمغة ،االجتماعيات وغيرىا مف المواد الدراسية:

ففي الرياضيات ينبغي األخذ ب يف االعتبار عمميات التفكير ال ميا مف مثؿ التفكير المنطقي 
،وم الجة الم مومات ،واتخاذ القرار مف أجؿ تطبيقيا في ال مميات والمسائؿ الرياضية التي يت امؿ 

 .م يا في المواقؼ الصفية

وفي مجاؿ المغة، فإف التفكير والمغة مرتبطاف، وىذه الميارة متأصمة في نشاط القراءة، 
والكتابة، واالستماع، والكبلـ، كما يرتبط نشاط القراءة بالقدرة عمى التحميؿ، والتصنيؼ، والمقارنة، 

 ممية التفكير وصياغة الفرضيات، والمراج ة وبمورة االستنتاجات. وأف ىذه ال مميات ت تبر ضرورية ل
لد. الفرد. وي تبر التدريب عمى حؿ المشكمة طريقة لمساعدة الطمبة في التغمب عمى المشكمة مف 

 خبلؿ خبراتيـ الت ممية ضمف مواقؼ صفية ومواقؼ عممية خارج المدرسة.

وفي مواد االجتماعات الحظ أحد الباحثيف أف الصؼ يسوده محاوالت كثيرة لنقؿ الم رفة، 
محددة بالذات عف الناس، واألمكنة، والتواريخ، وبنية المؤسسة...إلخ. وكمما زادت م رفتنا والم رفة ال

كمما ازدادت قدرتنا عمى اتخاذ قرارات سميمة ولكف كيدؼ عاـ في مواد  االجتماعات، فإف اكتساب 
 (. 26-25: 2008الم رفة ال ي تبر ىدفاا كافياا لتطوير برنامج أو إلياـ الطمبة  ال بس، 
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 التفكير االستداللي: 
 االستدالؿ لغة:

م نػػػاه تقػػػديـ دليػػػؿ أو طمبػػػو إلثبػػػات أمػػػر م ػػػيف أو قضػػػية م ينػػػة، وأمػػػا اصػػػطبلحا فيػػػو عمميػػػة 
تفكيرية تتضمف وض  الحقائؽ أو الم مومات بطريقة منظمة بحيث تػؤدي إلػى اسػتنتاج أو قػرار أو حػؿ 

ج جديػػدة مػػف خػػبلؿ نتػػائج سػػابقة قديمػػة، لمشػػكمة. وفػػي ىػػذا النػػوع مػػف التفكيػػر يػػتـ الحصػػوؿ عمػػى نتػػائ
ولػػذلؾ فيػػو عبػػارة عػػف اشػػتقاؽ حكػػـ أو قضػػية جديػػدة مػػف حكػػـ أو قضػػية أخػػر. أو مػػف أحكػػاـ وقضػػايا 

 (.244: 2005أخر.. النجدي وآخروف، 

حتػى ولػو لػـ تكػف  -منطقػا –ويستخدـ االستدالؿ لممسػاعدة فػي تحديػد مػا الػذي يمكػف أف يتبػ  
 (196: 2002نبؤ ىو خطوة في عممية حؿ المشكبلت.  حسيف،ب ض البيانات واضحة، فالت

( االستدالؿ "عمى أنو استخبلص النتائج مػف الم مومػات 29: 2010وي رؼ عريفج وسميماف  
 المتوفرة لدينا مسبقا". 

( "أنو ميارة تتضمف ممارسة الفرد ال ديد مف ال مميات ال قمية ال ميا 65: 2007ي ّرفو  عطية،
الجزيئات حوؿ مشكمة ما، يتوصؿ مف خبلليا لنتائج تسيـ في حؿ تمؾ المشكمة ومما  عندما تتوافر مف

سبؽ نجد أىمية التفكير االستداللي تكمف في أنو أسموب لحؿ المشكبلت وفي نفس الوقت منيج 
 البحث".

( التفكير االستداللي: عمى أنو قدرة الفرد عمى األداء 46: 2003وي رؼ عبيد وعفانة  
قمي والذي يتمكف فيو الفرد مف توظيؼ ما لديو مف م مومات ثبت صدقيا وصحتيا الم رفي ال 

لموصوؿ إلى حموؿ  لممشكبلت م  إمكانية تبريرىا تبريراا منطقياا سميماا مستخدماا في ذلؾ الحجج 
 والبراىيف.

( التفكير االستداللي: عمى أنو نمط مف أنماط التفكير 244: 2005النجدي وآخروف   وي رؼ
ي يستيدؼ حؿ مشكمة واتخاذ قرار أو حؿ ذىني عف طريؽ الرموز ،وىو عممية تتضمف الوصوؿ الذ

إلى نتيجة مف مقدمات م مومة وىو يقتضى  تدخؿ ال مميات ال قمية ال ميا كالتخيؿ واالستبصار 
 والتجريد والت ميـ واالستنتاج والتمييز والت ميؿ والنقد وأنو وثيؽ الصمة بالذكاء.

 عقمية المتضمنة في االستدالؿ:العمميات ال
 تتطمب ال مميات ال قمية المتضمنة في االستدالؿ مف الفرد القياـ بما يمي:

 .استخراج السمات الظاىرة لمموقؼ المشكؿ 
 .اختبار الفروض المتوق ة 
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 .ض  القوانيف والقواعد المرتبطة بمجموعة مف ال ناصر 
 .تحميؿ الم طيات وال ناصر 
  والمكونات ذات ال بلقة المشتركة.تدويف ال ناصر 
 .استنتاج النسؽ والمنظومات 
 .التنبؤ بال بلقات الموجودة بيف المكونات وال ناصر واألنظمة 
 . وظيؼ ال بلقات في مواقؼ جديدة 
 .حصوؿ عمى نتائج مف خبلؿ م رفة مكونات الموقؼ 
 .ربط النتائج بمسبباتيا واختبار الفروض المحتممة 
  49-48: 2003المطروحة  عبيد وعفانة، حؿ المشكمة) 

وتر. الباحثة أف االستدالؿ ال يحصؿ بدوف مقدمات تربط بينيا عبلقة منطقية تقود إلى 
 استنتاج نتيجة ذات عبلقات بالمقدمات .

 أنواع االستدالؿ:
 تقسـ االستدالالت في عمـ المنطؽ إلى ثبلثة أنواع رئيسة وىي:

 أواًل: االستدالؿ االستنباطي:
تكػوف النتيجػة فيػو كامنػة فػي المقػدمات، فالجيػد ( بأنو "ىػو الػذي 345: 1999ي رؼ جرواف  

المبذوؿ في عممية االستنباط ىػو اسػتدالؿ تكػوف النتيجػة فيػو كامنػة فػي المقػدمات، فالجيػد المبػذوؿ فػي 
فػػػي عمميػػػة االسػػػتنباط ىػػػو إظيػػػار النتيجػػػة التػػػي كانػػػت كامنػػػة غيػػػر ظػػػاىرة فػػػي مقػػػدماتيا، وأف النتيجػػػة 

 االستنباط ال تزودنا بم رفة جديدة لـ نكف ن رفيا مف المقدمات".
( عمػػى أنػػو "ىػػو االسػػتدالؿ الػػذي تكػػوف فيػػو النتيجػػة كامنػػة 195: 2009وي رفػػو  عبػػدال زيز،  

 في المقدمات ".

 ثانيًا: االستدالؿ االستقرائي:
ال ػػاـ. مثػػؿ الحديػػد، ( بأنػػو "ي نػػي االسػػتدالؿ مػػف الخػػاص إلػػى 83: 1999ي رفػػو المشػػيراوي  

 والنحاس، واأللمونيوـ، م ادف تتمدد بالحرارة. إذف كؿ الم ادف تتمدد بالحرارة".

( بأنو "استدالؿ نقوـ فيو بدراسة حاالت فردية لموضوع ما أو 201:2009وي رفو عبد ال زيز  
لموضػػوع أو حالػة م ينػة أو ظػاىرة محػددة وتفحصػيا، ثػـ نسػتنتج حكمػا عامػا ينطبػؽ عمػى جميػ  أفػراد ا

 الحالة أو الظاىرة، والم مومات المت مقة بالحاالت الفردية ىي المقدمات، والحكـ ال اـ ىو النتيجة".
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 :ثالثًا: االستدالؿ التمثيمي
( بأنو "استدالؿ مف الخاص إلى الخاص. ويجر. ب قػد مماثمػة 95: 1999وي رفو المشيراوي  

مفادىا نقؿ حكـ مف أحد المتماثميف إلػى األخػر. وىػي نتػائج بيف شيئيف أو حالتيف، لموصوؿ إلى نتيجة 
 تكوف في الغالب احتمالية أو ظنية راجحة".

( بأنو "استدالؿ نقـو فيو بنقؿ وصؼ م ػيف أو حكػـ مػا مػف 203: 2009وي رفو عبد ال زيز  
سػػتدالؿ حالػػة م ينػػة إلػػى حالػػة أخػػر. لمػػا بػػيف الحػػالتيف مػػف أوجػػو شػػبو، وغالبػػا مػػا تكػػوف نتيجػػة ىػػذا اال

ظنية". وميما يكف نوع التفكير فإف الم الجة ال قمية لممداخبلت الحسية تجر. لتشكيؿ األفكار، ومف ثـ 
 إدراؾ األمور، والحكـ عمييا بصورة منطقية، واتخاذ القرارات، وحؿ المشكبلت.

 -ف وت رؼ الباحثة االستدالؿ بأنو "سػير ال قػؿ مػف الخػاص إلػى ال ػاـ، ومػف الواقػ  إلػى القػانو 
 أي االستنباط ". –أو النزوؿ مف ال اـ إلى خاص ومف المبدأ إلى النتيجة  –أي االستقراء 

 (:Types of thinkingأنماط التفكير)
أنمػػػػػاط التفكيػػػػػر عمػػػػى أسػػػػػاس  مػػػػػف األزواج المتنػػػػاظرة  ومػػػػػف ىػػػػػذه  2007أبػػػػو جػػػػػادو ونوفػػػػؿ،

 التصنيفات ما يمي:
 تطمػػب التفكيػػر التقػػاربي مػػف الفػػرد الوصػػوؿ إلػػى إجابػػة التفكيػػر التقػػاربي مقابػػؿ التفكيػػر التباعػػدي: وي

 واحدة لمسؤاؿ الواحد .
  التفكير المحسوس مقابؿ التفكير المجرد :ويشير التفكير المحسوس إلى ذلؾ النوع مف التفكيػر الػذي

يتـ بوجود أشياء ممموسة ،أما التفكيػر المجػرد فإنػو يتطمػب اسػتخداـ المجػردات والت ميمػات لموصػوؿ 
 لممشكمة.إلى حؿ 

 :التفكير االستداللي مقابؿ التفكير الحدسي :ويتضمف التفكير االستداللي نوعيف مف التفكير ىما 
 التفكير االستنتاجي: وىو انتقاؿ الحكـ مف ال اـ إلى الخاص أو مف القاعدة إلى المثاؿ. -
 القاعدة.التفكير االستقرائي: وىو انتقاؿ الحكـ مف الخاص إلى ال اـ أو مف المثاؿ إلى  -
 أما التفكير الحدسي فيتمثؿ في اإلدراؾ المباشر والمفاجئ لموصوؿ إلى الحؿ . -

  التفكيػػر البسػػيط مقابػػؿ التفكيػػر الم قػػد  المركػػب(: ويتطمػػب التفكيػػر البسػػيط مػػف الفػػرد القيػػاـ ب مميػػات
يػػػاـ ذىنيػػػة بسػػػيطة مثػػػؿ التػػػذكر واالسػػػترجاع، أمػػػا التفكيػػػر الم قػػػد أو المركػػػب فيتطمػػػب مػػػف الفػػػرد الق

 ب مميات مركبة تتضمف مجموعة مف ال مميات الذىنية.
 مراحؿ التفكير االستداللي:

يسير التفكير االستداللي بأسموب منيجي ينتقؿ فيو المػت مـ خطػوة خطػوة نحػو الحػؿ، وال ينتقػؿ 
مقدمػػة  واعتبارىػامػف خطػوة إلػى التػي تمييػا إال ب ػد التأكػد مػػف صػحة الخطػوة السػابقة وبيػاف صػمتيا بيػا 

ذا تـ تتب  حركة ال قؿ وىو يقوـ باالستدالؿ لوجدناه يمر في المراحؿ التالية:ل  مخطوة البلحقة ليا، وا 
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 .الش ور بضرورة التصرؼ 
  تحميػػػػؿ المشػػػػكمة إلػػػػى عناصػػػػرىا وتقػػػػدير قيمػػػػة كػػػػؿ عنصػػػػر، وجمػػػػ  الم مومػػػػات والبيانػػػػات المختمفػػػػة

 الخاصة بالمشكمة وكؿ عنصر مف عناصرىا.
 حموؿ مؤقتة. فرض الفروض، أو اقتراح 
  ،مناقشة، أو غربمة الفروض، أو تجربة االحتماالت ومناقشتيا واحدة واحدة الختبار صحة كػؿ منيػا

 والت رؼ إلى قيمتو المنطقية وال ممية.
  التحقػػؽ مػػف صػػحة اآلخػػر أو الحػػؿ النيػػائي، وذلػػؾ باالسػػتمرار فػػي جمػػ  المبلحظػػات والبيانػػات أو

 (.2003:48التنبؤ عبيد وعفانة، 

الباحثػػة بػأّف التفكيػػر االسػػتداللي ىػو أحػػد ميػػزات التفكيػر ال ممػػي، ألنػػو يشػكؿ جػػزءاا ميمػػاا وتػر. 
مف كؿ عممية في سمسمة ال مميػات التػي يتضػمنيا التفكيػر ال ممػي، بم نػى أف التفكيػر ىػو نشػاط موجػو 

ّف الفرد يوجو ىذا النشاط نحو موضوع أو موقؼ أو حدث م يف.  وليس عشوائياا، وا 

( إلػػى أّف التفكيػػر بصػػفة عامػػة، واالسػػتداللي منػػو بصػػفة 23: 1991ني وآخػػروف  ويشػػير المقػػا
، ي د ىدفا يحتؿ مركز الصدارة في أىػدافنا التربويػة أليػة مػادة دراسػية، وىػذا ينطبػؽ عمػى مػادتي خاصة

مػا الدراسات االجتماعية وال موـ والمتاف يتميز محتواىما بالتراكـ الم رفي، والمتاف ي رضاف بحكـ طبي تي
قضػػايا عديػػدة ليػػا مػػف األب ػػاد الزمانيػػة والمكانيػػة وال مميػػة وال بلقػػات مػػا يج ميمػػا تحتاجػػاف إلػػى صػػقؿ 

 عقوؿ األفراد لمتفاعؿ م يما واالستفادة منيما في الحاضر والمستقبؿ.

 أىمية تعميـ ميارات التفكير وتعمميا بالنسبة لمتالميذ: وتتمثؿ في االتي:
 لى القضايا المختمفة مف وجيات نظر اآلخريف.مساعدة التبلميذ في النظر إ 
 . تقييـ آراء اآلخريف في مواقؼ كثيرة والحكـ عمييا بنوع واضح مف الدقة 
 . احتراـ وجيات نظر اآلخريف وأراءىـ وأفكارىـ 
 .التحقؽ مف االختبلفات المت ددة بيف آراء الناس وأفكارىـ 
 .تغرير عممية الت مـ واالستمتاع بيا 
  .الثقة بالنفس لد. التبلميذ وتقدير الذات لدييـ.رف  مستو 
  تحريػػػر عقػػػوؿ التبلميػػػذ وتفكيػػػرىـ مػػػف القيػػػود عمػػػى اإلجابػػػة عػػػف األسػػػئمة الصػػػ بة والحمػػػوؿ المتقرحػػػة

لممشػكبلت ال ديػدة التػي يناقشػونيا وي ممػوف عمػى حميػػا أو التخفيػؼ مػف حػدتيا عمػى األقػؿ  سػػ ادة، 
2003 :77.) 
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ـ ميارات التفكير تكمف في أنيا ت د مف أبزر األىداؼ التي تسػ ى وتر. الباحثة بأف أىمية ت م
المؤسسػػػػات التربويػػػػة لتحقيقيػػػػا. وتبػػػػرز الحاجػػػػة لت مػػػػيـ ميػػػػارات التفكيػػػػر ألنيػػػػا ت ػػػػد أداة فاعمػػػػة لتحقيػػػػؽ 

 األىداؼ عف طريؽ توظيؼ الم ارؼ والميارات والخبرات التي يممكيا الفرد ويوظفيا توظيفاا سميماا.

 اللي والمنياج:التفكير االستد
تؤثر الخبرات التي يت رض ليا التمميذ فػي المدرسػة عمػى التفكيػر االسػتداللي، فقػد تؤكػد طريقػة 
الت مػػػيـ أىميػػػة التمقػػػيف والحفػػػظ لمتػػػراث القػػػديـ وال ت نػػػى بتنميػػػة المبػػػادأة واألصػػػالة، ويمكػػػف تحقيػػػؽ نظػػػاـ 

 ت ميمي يشج  و أكثر مف طريقة منيا:
 وضػػوع مسػػتقؿ فػػي بػػرامج رسػػمية دراسػػية خاصػػة فػػي المراحػػؿ الدراسػػية تػػدريس االسػػتدالؿ بأنواعػػو كم

 ال ميا، وىذا مف شأنو أف يؤدي إلى تدريب األصالة في الشخصية وتنميتيا.
 .ت ديؿ المناىج الدراسية وصياغتيا صياغة جديدة تساعد عمى تنمية األسموب االستداللي 
 سػػػتداللية إمػػػا بطريقػػػة مباشػػػرة أو غيػػػر تػػػوفير منػػػاخ اجتمػػػاعي ت ممػػػي يشػػػج  عمػػػى إثػػػارة القػػػدرات اال

 مباشرة، وذلؾ بغرس سمات مف الشخصية أو خبرات تربوية ترتبط ارتباطا واضحا باالستدالؿ.

إف نمػػط ال بلقػػات االجتماعيػػة بػػيف الطالػػػب والمػػدرس داخػػؿ المدرسػػة أو المؤسسػػات الت ميميػػػة 
امح مػػف شػػأنو أف يسػػاىـ فػػي يبػػرز ك امػػؿ مػػف ال وامػػؿ التػػي تشػػج  عمػػى تػػوفير منػػاخ اجتمػػاعي متسػػ

تشجي  القدرات االستداللية، باإلضافة إلى التشجي  عمى نمو سػمات مػف الشخصػية تسػاعد عمػى تنميػة 
ىػػػذا الحػػػافز ونمػػػوه، كمػػػا أف نمػػػط ال بلقػػػات التػػػي تشػػػكؿ تيديػػػدا مباشػػػرا لمتمميػػػذ والتػػػي تدف ػػػو لممحاكػػػاة 

لخػػػوؼ مػػػف المغػػػامرة فػػػي حػػػؿ المشػػػكبلت إحساسػػػا ب ػػػدـ األمػػػاف وا –بػػػبل شػػػؾ  –والمجػػػاراة سػػػتولد لديػػػو 
 (.50-49:  2003وبالتالي إض اؼ القدرات االستداللية والتفكير االستداللي  عبيد وعفانة،

وممػػا سػػبؽ تػػر. الباحثػػة بأنػػو بػػات ضػػرورياا تشػػجي  وتنميػػة ميػػارات التفكيػػر االسػػتداللي داخػػؿ 
الميػػارات ضػػمف المنػػاىج الدراسػػية  المػػنيج، وتشػػجي  الطالبػػات عمػػى اكتسػػابيا وتنميتيػػا، وأف تكػػوف ىػػذه

المختمفة، والتي منيا منياج الجغرافيا بحيث تتمثػؿ فػي أىدافػو، ومحتػواه، وتنظيمػو، وأنشػطتو، ووسػائمو، 
 وأساليبو.

 ميارات التفكير االستداللي:
 أواًل: التفكير االستنباطي:

ي اسػتخرجو، والنػبط المػاء في المغة: ي ني "االستخراج ، يقاؿ استنبط ماالا أو عمماا أ االستنباط
 (.464: 7،ج  2003الذي يأتي مف ق ر البئر أو ما تحفر " ابف منظور ،

( بأنػػو "عمميػػة التوصػػؿ إلػػى حالػػة خاصػػة مػػف القػػوانيف ال امػػة 33: 1995وقػػد عػػرؼ  المفتػػي، 
 وبذلؾ يكوف عكس االستقراء" .
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( ىػػػي التوصػػػؿ مػػػف قاعػػػدة م روفػػػة إلػػػى  أخػػػر. غيػػػر 29: 2010وسػػػميماف،  وي رفػػػو  عػػػريفج
 م روفة. ومف ال اـ إلى الخاص. ومف المقدمات المنطقية إلى نتائج م ينة.

( التفكيػػػػر االسػػػػتنباطي "ىػػػػو األداء الم رفػػػػي لم قػػػػؿ الػػػػذي 46: 2003عبيػػػػد وعفانػػػػة  وي ػػػػرؼ 
بيا، فالمستنبط ال يبحػث فحسػب ولكنػو  يستخمص بواسطتو الفرد حاالت خاصة مف حاالت عامة مسمـ

 يس ى لموصوؿ إلى حقائؽ مجيولة حتى يجدىا". 

( ىػػػػو "عمميػػػػة اسػػػػتدالؿ منطقػػػػي ،تسػػػػتيدؼ التوصػػػػؿ 305: 2010وي ػػػػرؼ طوالبػػػػة وآخػػػػروف  
أو م رفػػة جديػػدة باالعتمػػاد عمػػى فػػروض أو مقػػدمات موضػػوعة وم مومػػات متػػوافرة ويأخػػذ  مػػاالسػػتنتاج 

تركيػب رمػزي أو لغػوي ،يضػـ الجػزء األوؿ منػو فرضػاا أو أكثػر يميػد الطريػؽ  البرىاف االستنباطي شػكؿ
إلى استنتاج محتوـ". بم نى أنو إذا كانت الفروض أو الم مومات الػواردة فػي الجػزء األوؿ مػف التركيػب 

 صادقة، فبلبد أف يكوف االستنتاج الذي يمي في الجزء الثاني صادقا. 

اء تكػػوف مرتبطػػة مػػ  ب ضػػيا لتشػػكؿ فػػي المحصػػمة النيائيػػة إف التفكيػػر االسػػتداللي يػػرتبط بػػأجز 
متكامبل، خاصػة فػي ربػط المقػدمات مػ  ب ضػيا لموصػوؿ إلػى نتػائج متكاممػة عمػى أيػة حػاؿ يمكػف  نقبل

 ( التالي:10توضيح ذلؾ بالشكؿ رقـ  
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 ويمكف تحقيؽ ميارات التفكير االستنباطي مف خالؿ:

مبلحظػة ب ػػض األجػػزاء مػػف الكػؿ وربطيػػا بصػػورة منطقيػػة لمتوصػؿ إلػػى الحقػػائؽ ال امػػة، سػػواء 
 (333: 2007أكاف ذلؾ باستخداـ الم مومات ال امة أو القوانيف أو النظريات.  إبراىيـ، 

 التفكير االستقرائي: ثانيًا: 
 م ناه "تتب  الجزيئات مف أجؿ الوصؿ إلى نتيجة كمية ".االستقراء لغة 

 واصطبلحاا: "ىو عبارة عف عممية استدالؿ عقمي تنطمؽ مف فرضية. 
( االسػػػتقراء بأنػػػو  يتضػػػمف "االسػػػتدالؿ مػػػف الخػػػاص إلػػػى ال ػػػاـ 171: 2006وي ػػػرؼ م ػػػوض 

 باكتشاؼ القاعدة ال امة أو المبدأ مف الجزيئات والحاالت الفردية ".
( "ىو ت ميـ أو اصداد حكـ كمػي اعتمػاداا عمػى مبلحظػة  313: 2010طوالبة وآخروف   وعرفو

 حاالت جزيئة ،وىو شكؿ مف أشكاؿ االستدالؿ ينطمؽ مف قضايا جزيئة لموصوؿ إلى قضية كمية". 
االستقراء ىو اسػتدالؿ أو اسػتنتاج قضػية مػف قضػايا أخػر. ،أو قضػايا مت ػددة ،وىػو اسػتدالؿ  

صػػػاعد يتػػػدرج فيػػػػو الػػػذىف مػػػف المواقػػػػؼ الجزيئػػػة المحػػػػدودة أو المقػػػدمات إلػػػى المواقػػػػؼ الكميػػػة األكثػػػػر 
ات أو عمومية، فيػو يبػدأ بالمبلحظػات أو الحقػائؽ الجزيئػة وصػوالا إلػى تكػويف الكميػات المجػردة  النظريػ

 الت ميمات( والستدالؿ  ثبلثة عناصر ىي:
 . المقدمة أو المقدمات التي يستدؿ بيا لموصوؿ إلى النتائج 
 . النتيجة البلزمة  التي يمكف التوصؿ إلييا  عف طريؽ المقدمات 

 (333: 2007)إبراىيـ،  ( يوضح التفكير االستنباطي10شكؿ رقـ )

 2007إبراهٍى :
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 .ال بلقة المنطقية بيف المقدمات والنتيجة 
قة منطقيػة تقػود إلػى اسػتنتاج وىذا ي ني أف االستدالؿ ال يحصؿ بدوف مقدمات تربط بينيا عبل

 (.405: 2009نتيجة ذات عبلقة بالمقدمات. عطية، 

 ميارة االستقراء:
ي رفيا "زيتوف": بأنيػا الوصػوؿ إلػى ت ميمػات مػف خػبلؿ الحقػائؽ والمواقػؼ الجزيئيػة  األمثمػة(، 

 إذ ينتقؿ المت مـ مف الجزيئات إلى الكميات.
زيئات والتفصيبلت إلى الكميات وال موميات؛ والوصوؿ أما "سبلمة " فير. أنيا االنتقاؿ مف الج

 إلى النتائج مف خبلؿ المبلحظات المت ددة.
وعرفيػػا "عػػريفح وسػػميماف" ىػػي التوصػػؿ مػػف حقػػائؽ م ينػػة، أو حػػاالت فرديػػة، إلػػى نتيجػػة، أو 

 قاعدة م ينة، أو إلى ت ميـ م يف.
ـ المبلحظػػات، والمشػػاىدات ( بأنيػػا اسػػتخداـ المػػت م54: 2008وي رفيػػا " أبػػو ريػػاش وقطػػيط  

 والبيانات المتوفرة لديو لموصوؿ إلى قواعد عامة أو ت ميمات وتحدد بالميارات الفرعية التالية: 
 . الوصوؿ إلى ت ميـ مف خبلؿ المواقؼ الجزيئة 
 .وض  الفروض مف خبلؿ المشاىدات المتوفرة 

األدلػػة والم مومػػات المتػػوفرة، ويسػػيـ التفكيػػر االسػػتقرائي فػػي فيمنػػا لقػػوانيف الطبي ػػة عػػف طريػػؽ  
يجاد الترابط فيما بينيا لموصوؿ إلى الت ميـ أو القانوف، كما ينمي قدرة الطمبة عمى التصػنيؼ وفػرض  وا 

 الفروض.

التفكير االستقرائي عمػى "أنػو األداء الم رفػي الػذي ينتقػؿ  (:47: 2003وي رؼ "عبيد وعفانة  
ة إلى قاعدة عامة  تصدؽ عمى جمي  الحاالت المماثمة أو فيو التفكير مف أحكاـ جزيئة أو حاالت فردي

 المشابية.

وي د التفكير االستقرائي مف ركائز عممية االستدالؿ ال قمي، حيػث تيػدؼ مػف خػبلؿ اتبػاع ىػذا 
التفكيػػػر إلػػػى التوصػػػؿ إلػػػى اسػػػتنتاجات أو ت ميمػػػات تتجػػػاوز حػػػدود األدلػػػة المتػػػوفرة أو الم مومػػػات التػػػي 

فيمػا نحصؿ عمييا عف طريؽ مجموعة المشاىدات. حيث يتـ جم  الم مومػات، ومحاولػة إيجػاد التػرابط 
بينيا حتى نتوصؿ إلى نتائج وفقا ليذه الم مومات التي حصػمنا عمييػا، حيػث مػف الواضػح والمؤكػد بػأف 
االسػػتنتاج يكػػوف اسػػتقرائيا، بم نػػى أّف مجموعػػة الم مومػػات ىػػي عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف األجػػزاء التػػي 

 مية أو الموضوعية. نصؿ مف خبلليا إلى قوانيف أو أدلة أو استنتاجات تميؿ غالبا إلى الناحية ال م
والتفكيػػر االسػػتقرائي يم ػػب دورا فػػي حياتنػػا اليوميػػة، حتػػى نسػػتطي  مػػف خػػبلؿ اسػػتخدامو فيػػـ  

قػػوانيف الطبي ػػة أو اكتشػػافيا، وكػػذلؾ اكتشػػاؼ المبػػادئ والقػػوانيف حيػػث نػػتمكف مػػف التوصػػؿ إلػػى حمػػوؿ 
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قػػة صػػاعدة والشػػكؿ رقػػـ جديػػدة حػػوؿ المشػػكبلت التػػي نت ػػرض ليػػا، فػػالتفكير االسػػتقرائي يسػػتند إلػػى عبل
 يوضح ذلؾ. (9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نجػد أف التفكيػر االسػتقرائي يبػدأ مػف الجػزء حتػى نصػؿ إلػى الكػؿ أي  السػابؽمف خػبلؿ الشػكؿ 
: 2007مػف الحقػائؽ إلػػى المفػاىيـ ثػـ إلػػى الت ميمػات، وب ػػدىا نصػؿ إلػى القػػوانيف والنظريػات  ابػػراىيـ، 

332.) 

وتر. الباحثة أف التفكير االستقرائي تنبثؽ أىميتو مف أىمية ت مـ التفكير بمياراتو المختمفة، وأّف 
دريب عمى ىذا النمط مف التفكير يزيد مف القدرة عمى استنتاج الم مومات مف الم طيات، كما يساعد الت

 عمى زيادة قدرة الفرد عمى حؿ المشكبلت .

ويتضح مما سبؽ أف االستقراء ضرب آخر مف التفكير يبدأ مف الجزيئػات لتوصػؿ إلػى إصػدار 
 . الجزيئاتت ميمات تشمؿ كؿ 

ولػػػذلؾ يمػػػـز وجػػػود عمميػػػة أخػػػر. مػػػف شػػػأنيا أف تسػػػتخمص مػػػف المقػػػدمات نتيجػػػة تحمػػػؿ م نػػػى 
،ىػػذه ال مميػػة يمكػػف أف نسػػمييا  االسػػتنتاج(  حيػػث يبػػدأ الفػػرد بمػػا  المقػػدماتجديػػدا ا عمػػا تتضػػمنو تمػػؾ 

 (32: 1999لديو مف مقدمات ويحاوؿ إيجاد النتائج المرتبطة بيا.  أبو جدياف ،

 االستنتاجي:ثالثًا: التفكير 
ي ػػرؼ االسػػتنتاج لغػػة: م نػػاه. أمػػا اصػػطبلحاا: "بأنػػو اسػػتخراج النتػػائج مػػف مقػػدماتيا، ولػػو ثبلثػػة 

 أشكاؿ، صوري، وتحميمي، وتركيبي، والنتيجة تمـز اضطراراا عف المقدمات.

 (333: 2007( يوضح التفكير االستقرائي )إبراىيـ، 9شكؿ )
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وي رفيا "ماير "بأنيػا إعطػاء المػت مـ القاعػدة ال امػة وتركػو يتوصػؿ إلػى تفسػير المواقػؼ المفػردة 
 Mayer, 2003.) 

( "بأنيا استخداـ المت مـ لمقواعد ال امة أو الت ميمات لموصوؿ إلى 42: 2008وي رفيا قطيط  
 المشاىدات والمبلحظات واألمثمة. وتحدد بالميارات الفرعية التالية:

 .الوصوؿ إلى الحقائؽ مف م مومات م طاة 
 موقؼ مشكؿ. تفسير 

وصؿ إلػى نتػائج م ينػة، ت تمػد عمػى أسػاس مػف ( "بأنيا الت29: 2010وير. عريفج وسميماف  
الحقائؽ واألدلة المناسبة الكافية. أي أف االستنتاج يحدث، عندما يستطي  الطالب أف يػربط مبلحظاتػو، 
وم موماتػو عػف ظػاىرة مػػا، بم موماتػو السػابقة عنيػػا ،ثػـ يقػـو ب ػػد ذلػؾ، بإصػدار حكػػـ م ػيف يفسػر ىػػذه 

 المبلحظات.

( التفكيػر االسػتنتاجي عمػى أنػو األداء الم رفػي ال قمػي الػذي 47: 3200وي رؼ عبيد وعفانة  
ينتقػػؿ فيػػو التفكيػػر مػػف الم مػػـو إلػػى المجيػػوؿ فيتوصػػؿ إلػػى نتػػائج ليسػػت داخمػػة فػػي المقػػدمات ولكنيػػا 

 حقائؽ جديدة مرتبطة بالحقائؽ األولية مف مسممات وبديييات ونظريات.

مػػف الوصػػوؿ إلػػى الحقػػائؽ واألمثمػػة مػػف خػػبلؿ ويمتػػاز التفكيػػر االسػػتنتاجي بأنػػو يمكػػف المػػت مـ 
المبادئ والقوانيف والقواعد، ويستطي  م مـ ال موـ أف يساعد طمبتو عمى اكتساب ىذه الميارة عف طريػؽ 

 ما يمي:
 .إعطائيـ الفرصة لمتحقؽ مف صحة المبادئ والقوانيف والقواعد ال ممية 
 بادئ المتوافرة.تدريبيـ عمى استنتاج  الم مومات في ضوء القواعد والم 
  مناقشتيـ  في جزيئات يتوق  م رفتيـ ليا ؛ألنيـ درسوا ال موميات التػي تنػدرج تحتيػا تمػؾ الجزيئػات

 (.1996 الخميمي وآخروف، 

وييدؼ  التفكير االستنتاجي إلى التوصؿ الستنتاج مػا ،أو تفسػير م رفػة أو موقػؼ مشػكؿ مػف 
 الطمبة مف خبلؿ ما يمي : خبلؿ فروض أو مقدمات موضوعة ،وي ود بالنف  عمى

 .التركيز عمى ت ميمات ال مـ ومبادئو األساسية 
 ، 2002يوجييـ إلى تطبيؽ ىذه الت ميمات في مواقؼ  جديدة  سبلمة) 

مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ  يمكػػف ت ريػػؼ ميػػارة االسػػتنتاج بأنيػػا: اسػػتخداـ المػػت مـ لمقواعػػد ال امػػة أو 
 وتحدد بالميارات الفرعية التالية: الت ميمات لموصوؿ إلى المشاىدات والمبلحظات.

  الوصوؿ إلى الحقائؽ مف م مومات م طاة 
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 .تفسير موقؼ مشكؿ 
 تنمية التفكير االستداللي:

ثػبلث خطػػوات رئيسػة لتنميػػة التفكيػر االسػتداللي لػػد. التبلميػذ عنػػد مػواجيتيـ لموقػػؼ أو  ىنػاؾ
 مشكمة م ينة بشرط التدرب عمى ىذه الخطوات، وىي :

  المشكمة.الت رؼ عمى 
  القدرة عمى استدعاء األفكار التي تت مؽ بحؿ المشكمة، أو بم نى آخػر: القػدرة عمػى فػرض الفػروض

 التي تمكف الفرد مف الوصوؿ إلى حموؿ لممشكمة، م  تقدير وزف الحموؿ المختمفة لممشكمة.
 ،333: 2007القدرة عمى اختيار أنسب الحموؿ التي تمّكف الفرد مف حؿ المشكمة  إبراىيـ.) 

ومػػف ىنػػا أرادت الباحثػػة الت ػػرؼ إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة اسػػتراتيجيتي خػػرائط المفػػاىيـ والشػػكؿ  
 V.في تنمية ىذا النوع مف التفكير لد. طالبات الصؼ التاس  بمحافظة غزة ) 

 وتعتمد تنمية التفكير االستداللي عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما:
 .فيـ التبلميذ لطبي ة االستدالؿ 
 ميارة في إجراء ال مميات االستداللية .اكتساب ال 

 ويتطمب ذلؾ ما يمي:
  الوعي بأف الكميات يمكف الوصوؿ إلييا عف طريؽ دراسة وفحػص عينػة ممثمػة مػف الحػاالت الفرديػة

 التي تنتمي لنفس النوع.
 .الوعي بدرجة صدؽ المقدمات وذلؾ عف طريؽ الفيـ ال ميؽ لم نى الت ريؼ، والقانوف، والنظرية 
 بػػػأف صػػػدؽ المقػػػدمات ي تمػػػد عمػػػى عػػػدـ إدخػػػاؿ أي م نػػػى شخصػػػي غيػػػر مػػػا تػػػنص عميػػػو  الػػػوعي

 المقدمات.
 .التدريب عمى عممية االستقراء التي ت نى اشتقاؽ القاعدة مف حاالتيا الفردية 
  التدريب عمى عممية االستنتاج التي ت نى استخبلص م مومات م ينة مف مقػدمات تػـ مبلحظتيػا أو

 (334: 2007افتراضيا  إبراىيـ،

( Vلقػػػد اختػػػارت الباحثػػػة التفكيػػػر االسػػػتداللي باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجتي خػػػرائط المفػػػاىيـ والشػػػكؿ  
ويقاس التفكيػر االسػتداللي باختبػارات تتكػوف مػف مجموعػة مػف األب ػاد تقػيس أنمػاط  موضوعا لدراستيا.

 التفكير المختمفة وفقاا لطبي ة الدراسة وأىدافيا.
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 المحور الثالث 
 الجغرافيا وأىدافياطبيعة 

 مقدمة: 
إّف دراسػػػة الجغرافيػػػا ت تبػػػر مػػػف أمتػػػ  المػػػواد الدراسػػػية فػػػي جميػػػ  المراحػػػؿ الت ميميػػػة، ولكػػػف فػػػي 
اآلونػػة األخيػػػرة طػػرأت عمػػػى السػػػاحة مسػػتجدات ومتغيػػػرات، تتطمػػب مػػػف جميػػػ  المػػواد الدراسػػػية مراج ػػػة 

( 12: 2002المواد فقد ذكػر محمػود   مناىجيا وأىدافيا وأدواتيا وطرؽ عرضيا. والجغرافيا كغيرىا مف
الجغػػرافييف قػػد اختمفػػوا فػػي تحديػػد اليػػدؼ مػػف وراء الدراسػػات الجغرافيػػة، فمػػنيـ مػػف يػػر. أنيػػا تيػػدؼ "أف 

إلى الوصوؿ إلى قاعدة تشػبو قػوانيف ال مػوـ الطبي يػة، بينمػا أكػد آخػروف أنيػا تسػ ى إلػى إيجػاد ال بلقػة 
لػػث إلػػى إدخػػاؿ الجغرافيػػا فػػي المجػػاؿ التطبيقػػي الحيػػاتي والػػذي واالرتبػػاط والت ميػػؿ، بينمػػا يشػػير قسػػـ ثا

 ي تبر اليدؼ األساسي والمرغوب فيو، كي تصبح الجغرافيا عمماا م ترفاا بو".

وُي د عمـ الجغرافيا أحد فروع ال مػوـ االجتماعيػة الػذي ييػتـ بدراسػة اإلنسػاف وعبلقتػو مػ  البيئػة 
لػذا تػؤدي الجغرافيػا دوراا بػارزاا فػي تحقيػؽ ال ديػد مػف األىػداؼ وأساليب تفاعمو م يا وآثار ىذا التفاعؿ، 

التربويػػة ال امػػة لبنػػاء اإلنسػػاف الف ػػاؿ فػػي خدمػػة مجتم ػػو المحمػػي والػػوطني والمجتمػػ  اإلنسػػاني بأسػػره 
 (.21: 1991 المقاني ورضواف،

ف كانػػت م ظميػػا تجمػػ  عمػػى أنػػو عمػػـ  وت ػػددت اآلراء وتباينػػت حػػوؿ ت ريػػؼ عمػػـ الجغرافيػػا، وا 
يدرس سطح األرض في تباينو المساحي بوصفو موطناا لمبشر. وىي دراسة تقوـ بأسػموب عممػي منػتظـ 
ي تمػػػد عمػػػى المبلحظػػػػة، والوصػػػؼ، والشػػػرح واالسػػػػتنتاج لظػػػاىرات السػػػطح وتوزي يػػػػا، واسػػػتنباط أوجػػػػو 

 (.21: 2006ال بلقات بينيا وبيف اإلنساف والبيئة  عبابنة،

إلػػى أف عمػػـ الجغرافيػػة مػػف ال مػػوـ التػػي كثيػػرا مػػا عانػػت مػػف عػػدـ  وىنػا ال بػػّد مػػف اإلشػػارة ابتػػداءا 
التحديػػػد الػػػدقيؽ لمفيومػػػو وأىدافػػػو، أو ب بػػػارة أخػػػر. ت ػػػددت وتباينػػػت بشػػػكؿ كبيػػػر اآلراء واألفكػػػار التػػػي 
ت رضت إلى تحديد مواضي و ومفاىيمو وأىدافو إلى الحػد الػذي وصػؿ بأحػد الجغػرافييف إلػى القػوؿ "بػأف 

 يف مو الجغرافيوف".الجغرافية ىي ما 

فمػػػف الجغػػػرافييف مػػػف تمسػػػؾ بػػػالقوؿ بػػػأف الجغرافيػػػة ىػػػي ال مػػػـ الػػػذي يصػػػؼ األرض وأب ادىػػػا، 
ػػا طبي ياػػا بصػػورة أساسػػية، وذلػػؾ بػػالمجوء إلػػى  وىنػػاؾ مػػف حػػاوؿ أف يج ػػؿ الجغرافيػػة عممػػاا دقيقػػاا أو عمما

ؿ ألف تػػػدرس باألسػػػاليب الحػػػذؼ االعتبػػػاطي لتمػػػؾ األنػػػواع مػػػف الظػػػواىر الطبي يػػػة التػػػي ت تبػػػر غيػػػر أىػػػ
ال ممية. وآخروف قالوا بأنيا عمـ كوكب األرض، وحددىا آخػروف بأنيػا ال مػـ الػذي يػدرس ال بلقػات بػيف 
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البيئػػة الطبي يػػة واإلنسػػاف أو توافػػؽ النشػػاطات البشػػرية لمبيئػػة الطبي يػػة، بينمػػا أشػػار ب ػػض ال ممػػاء إلػػى 
 كونيا تقـو بدراسة التوزي ات عمى سطح األرض.

 الجغرافية: مفيـو
(" وت نػػػػي Geo"  لفظػػػػة يونانيػػػػة مؤلفػػػػة  مػػػػف مقط ػػػػيف األوؿ  "Geographyكممػػػػة جغرافيػػػػة "

"( وت ني صوره، وىكذا فالترجمة المفظة لكممة جغرافية ىي صورة األرض، Graphyاألرض والثاني   "
ك مػػـ  كمػػا ويسػػميا ب ػػض البػػاحثيف   وصػػؼ األرض(، وفػػي إطػػار ىػػذه التسػػمية بػػدأت الجغرافيػػة قػػديما

 غايتو وصؼ ما عمى األرض مف أماكف ومواق  ذات عبلقة مباشرة بحياة األفراد والجماعات.

أمػػػا الم نػػػى الحػػػديث ل مػػػـ الجغرافيػػػة فقػػػد تخطػػػى المفيػػػـو القػػػديـ وأصػػػبح يشػػػمؿ باإلضػػػافة إلػػػى 
وصػػػػؼ األرض م رفػػػػة  عمميػػػػو حقيقيػػػػة ودراسػػػػة جميػػػػ  مػػػػا يػػػػؤثر فػػػػي مطػػػػاىر األرض ومػػػػا يتػػػػأثر بيػػػػا 

يضػػػاح  تمػػػؾ القػػػوانيف ال امػػػة التػػػي تحػػػدد مختمػػػؼ ىػػػذه ال بلقػػػات الجغرافيػػػة الطبي يػػػة  واالقتصػػػادية ،وا 
 (.19: 2013والبشرية  المس ودي،

وتيػػػتـ الجغرافيػػػة بدراسػػػة األرض ومناخيػػػا ومنتجاتيػػػا وسػػػكانيا، أي عمػػػـ دراسػػػة سػػػطح األرض 
 (.35: 1997بوصفيا وطناا لئلنساف  أبو ال بلء، 

"عمػػـ دراسػػة البيئػػة، ويقصػػد بالبيئػػة الظػػاىرات الطبي يػػة والبشػػػرية، أي  وت ػػرؼ الجغرافيػػة بأنيػػا
 (.Barry, 1997:13االنساف والظواىر الطبي ية المحيطة بو"  

( الجغرافيػػػػا بأنيػػػػا ال مػػػػـ الػػػػذي يتنػػػػاوؿ دراسػػػػة سػػػػطح األرض 11: 1993وي ػػػػرؼ أبػػػػو عيانػػػػة  
لمبلحظػػة، والوصػػؼ، والتفسػػير، بوصػػفو موطنػػاا لبنػػى البشػػر، وذلػػؾ بأسػػموب عممػػي مػػنظـ، يقػػوـ عمػػى ا

 واالستنتاج لظواىر ىذا السطح بأكمميا، وتوزي يا، واستنباط أوجو ال بلقات القائمة بينيا وبيف اإلنساف.

وعّرؼ آخروف الجغرافيا بأنيا: "دراسة االختبلفات االقميمية عمى سطح األرض، وخاصة 
التضاريس والتربة والنبات والسكاف واستغبلؿ االختبلفات الناتجة عف ال بلقات بيف ال ناصر المناخية و 

عمـ التوزي ات، حيث ير. أف كؿ ظاىرة طبي ية  Millاألرض والصناعات، بينما اعتقد الب ض أمثاؿ 
أو بشرية يمكف توزي يا عمى خريطة ال الـ، وير. لوكرماف أف دراسة الجغرافيا يجب أف تتـ في ضوء 

ألرض ت تبر أجزاء مف نظاـ يرتبط كؿ منيا باألخر عمى تصور أّف األقاليـ المختمفة عمى سطح ا
 (.26: 2006مستويات مختمفة  ىاروف، 

ول ؿ أبرز الت اريؼ لمجغرافية ما أشار إليو ىارتشوف: "بأّف الجغرافية تيتـ بوصؼ دقيؽ منظـ 
 وم قوؿ وتفسير الشخصية المتغيرة لسطح األرض".

فيػػػا بأنػػػو ال مػػػـ الػػػذي يػػػدرس الظػػػواىر الطبي ػػػة وبنػػػاء عمػػػى مػػػا سػػػبؽ ت ػػػّرؼ الباحثػػػة عمػػػـ الجغرا
 والبيولوجية، واإلنسانية الموجودة عمى سطح األرض.
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زاء التغيػػػػرات التػػػػي أصػػػػابت محتػػػػو. وطريقػػػػة وأسػػػػموب الجغرافيػػػػا، فقػػػػد أكػػػػد الجغرافػػػػي رجمػػػػي  وا 
Wrigley  عاقػة بأنو ليس مف الضروري أف نضػ  تحديػداا دقيقاػا لمجغرافيػة ألّف ىػذا يػؤدي إلػى الجمػود وا 

 نموىا وتطورىا.

كما أنو ال بّد لكؿ متخصص أو مؤلػؼ أال يقتصػر ت ريفػو لمجغرافيػة عمػى مػا يتػراء. لػو أو مػا 
-9: 2002يتفػؽ مػ  تخصصػػو بػؿ ال بػػد أف يفحػص الموضػػوع بتجػرد تػػاـ ب يػداا عػػف التحيػز  محمػػود،

10.) 

 تطور عمـ الجغرافية: 
مػػػف الم ػػػروؼ أف تطػػػور الم رفػػػة عبػػػر التػػػاريخ كػػػاف عامػػػا مطمقػػػا ولػػػـ يقتصػػػر عمػػػى عمػػػـ دوف       

آخر ،وخاصة فيمػا يت مػؽ بػال موـ التطبيقيػة التػي تيػتـ بدراسػة األرض كالجغرافيػة والجيولوجيػا والفيزيػاء 
ا ك مـ غايتو وصؼ مػا عمػى األرض مػف أمػاكف ومواقػ  وعمـ األحياء وغيرىا، وقد بدأت الجغرافية قديم

ذات عبلقة مباشرة بحيػاة األفػراد والجام ػات، ثػـ تطػورت ب ػد ذلػؾ حتػى أصػبحت عمػـ مسػتقؿ بذاتػو لػو 
مبادئػػو وأىدافػػو المحػػددة، ويسػػتخدـ مػػف األسػػاليب والطػػرؽ مػػا يمكنػػو مػػف تحقيػػؽ أىدافػػو  مخمػػؼ وربيػػ ، 

2009 :14.) 

فيػػـو عمػػـ الجغرافيػػا وظيػػور الجغرافيػػا الحديثػػة إلػػى ال ػػالـ الجغرافػػي ويرجػػ  الفضػػؿ فػػي بمػػورة م
( فػػي نيايػػة القػػرف الثػػامف عشػػر، حيػػث أدت جيػػوده فػػي دراسػػة Emmanuel Kantأمانويػػؿ كانػػت  

وتفسػػػير طبي ػػػة عمػػػـ الجغرافيػػػا إلػػػى اعتبػػػار الجغرافيػػػا الحديثػػػة دراسػػػة تفسػػػيرية لم بلقػػػات المتبادلػػػة بػػػيف 
 (.16: 2009ية  الشراري، االنساف وبيئتو الطبي 

ومػػػػف ثػػػػـ اعتبػػػػرت الجغرافيػػػػا الحديثػػػػة طريقػػػػة لمتفكيػػػػر أكثػػػػر مػػػػف كونيػػػػا مجموعػػػػة مػػػػف الحقػػػػائؽ 
والم مومػػػات، وال أحػػػد ينكػػػر أىميػػػة الحقػػػائؽ والم مومػػػات كأسػػػاس أليػػػة مناقشػػػة عمميػػػة، ولكنيػػػا وسػػػيمة 

فػػي ذاتيػػا. وال تقتصػػر  لموصػػوؿ إلػػى نتػػائج ذات أثػػر واضػػح فػػي حيػػاة اإلنسػػاف وليسػػت الم مومػػات غايػػة
نيػػا تسػػ ى إلػػى  الجغرافيػػا عمػػى مجػػرد البحػػث فػػي أثػػر البيئػػة عمػػى اإلنسػػاف وأثػػر االنسػػاف عمػػى البيئػػة، وا 
إظيػػار المبلمػػح ال امػػة المشػػتركة بػػيف البيئػػات والخصػػائص المميػػزة لكػػؿ بيئػػة واالرتباطػػات القائمػػة بػػيف 

 (.23: 2007المجتم  والبيئة  قطاوي،

( بأّف الجغرافيا قد تغير مفيوميا عبر القروف مف مجرد 22: 1999كس  ويؤكد ذلؾ فتوح وشر 
الوصػػؼ إلػػى عمميػػة الػػربط والتحميػػؿ والت ميػػؿ، فأصػػبحت الجغرافيػػا تتنػػاوؿ مجػػاالت األنشػػطة المختمفػػة 
والخػػػدمات بػػػاختبلؼ ظػػػروؼ الموقػػػ  والتضػػػاريس والمنػػػاخ، فيتفاعػػػؿ اإلنسػػػاف مػػػ  ىػػػذه الظػػػروؼ التػػػي 

 ر باختبلؼ تمؾ الظروؼ.تختمؼ مف مكاف إلى آخ
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"أف الجغرافيػػػا ليسػػػت حصػػػيمة لجمػػػ  الم مومػػػات عػػػف سػػػطح  Hartshorneويػػػر. ىرتسػػػيورف 
األرض ولكنيا أعمؽ بكثير مف مجرد عممية الجم ، بؿ ىي عمـ يستيدؼ النتائج األصمية التي تتمشى 

يسػػتيدؼ تحديػػد  مػػ  المفيػػـو المتطػػور الحػػديث. وبػػذلؾ تشػػمؿ توزيػػ  الظػػاىرات وت ميميػػا وربطيػػا الػػذي
 (.17: 2009ال بلقات بيف الظاىرات الجغرافية المختمفة  الشراري،

لػػذلؾ تػػر. الباحثػػة ممػػا تقػػدـ أّف الجغرافيػػا تركػػز عمػػى دراسػػة اإلنسػػاف والبيئػػة، فيػػي تجمػػ  بػػيف 
المجػػػاليف الطبي ػػػي والبشػػػري، فالجغرافيػػػا الطبي يػػػة تيػػػتـ فػػػي البيئػػػة والطبي ػػػة، والجغرافيػػػا البشػػػرية تيػػػتـ 

دراسػػػة مظػػػاىر الحيػػػاة اإلنسػػػانية، ومػػػد. أثرىػػػا فػػػي الظػػػاىرات الطبي يػػػة، ومػػػد. التػػػأثير البشػػػري بيػػػذه ب
 الظاىرات.

 أىمية تعمـ المفاىيـ الجغرافية:
ترجػػ  أىميػػة ت مػػـ المفػػاىيـ الجغرافيػػة الرئيسػػة إلػػى أنيػػا تػػؤدي دوراا ميمػػاا فػػي عمميػػة الػػت مـ عمػػى 

 النحو التالي:
  أكثر ثباتاا، إذ إنيا أقؿ عرضة لمتغير مف الم مومات القائمػة عمػى مجموعػة مػف إّف المفاىيـ الرئيسة

الحقائؽ المفككػة، كمػا أف المفػاىيـ الرئيسػة توضػح ال بلقػات القائمػة بينيػا، كمػا تسػمح أيضػاا بػالربط 
بػػيف مجموعػػة مػػف األشػػياء واألحػػداث والظػػواىر، وىػػذا يسػػاعد الطالبػػات عمػػى زيػػادة فيميػػف لطبي ػػة 

 ة وتحقيؽ أىدافيا.الجغرافي
  إّف المفاىيـ الرئيسة تضيؼ عدداا كبيراا مف األشياء والظواىر واألحداث في البيئة، فيي تساعد عمػى

التقميؿ مف ت قد البيئة وتسيؿ عمى الطالبات دراسة مكوناتيا وظواىرىا المختمفة، وتبحػث عػف إيجػاد 
 الحموؿ التي تحد مف سموؾ اإلنساف الخاطئ تجاىيا.

 مفػاىيـ الجغرافيػة الرئيسػة فػي مجػاؿ التخطػيط وبنػاء المنػاىج أساسػاا الختيػار خبػرات ومواقػؼ توفر ال
 (.136-135: 1998وأنشطة الت ميـ وتنظيميا  شمبي،

وتر. الباحثة بأنو نظراا لما لمجغرافيا مف أىمية، يتوجب عمى المدرسيف أف يض وىا في مسارىا 
  ميا أكثر تشويقاا، وأكثر فاعمية.الصحيح. وذلؾ بالتفكير الجيد في المادة وج

 أىمية تدريس الجغرافية: 
إف الجغرافية لـ ت د ذلؾ ال مـ الذي ييػتـ بوصػؼ الظػواىر وصػفا سػطحيا ب يػدا عػف الواقػ  بػؿ 
أصبحت ذلؾ التخصص الذي يتماش والتطور ال ممي الحديث الم تمد عمى التحميؿ والقيػاس واسػتخداـ 

ذلؾ صػارت فػي االتجػػاه التطبيقػي الػذي ي ػرؼ اليػـو بالجغرافيػة الكميػػة، النمػاذج والنظريػات الحديثػة، وبػ
والجغرافية التطبيقية التي ترفض أف تستمر ب يدا عف االنشغاالت الكبر. لئلنسػاف، وذلػؾ لمػا تمتػاز بػو 
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الجغرافيػػة مػػف قػػدرة عمػػى التػػأقمـ مػػ  مختمػػؼ ال مػػـو فيػػى تمثػػؿ ىمػػزة  وصػػؿ متينػػة بػػيف ال مػػوـ، وىػػي 
 تيا وتأخذ منيا ما يخدميا ويفرقيا عف غيرىا.تسخرىا لخدم

لقد شيدت السػنوات االخيػرة تحػوالت كبيػرة فػي المػنيج الجغرافػي والمحتػو. ال ممػي ،وكػذلؾ فػي 
األساليب التي ي تمد عمييػا فػي تحقيػؽ األىػداؼ واألغػراض، ول ػؿ مػف أسػباب ىػذه التحػوالت أيضػاا مػا 

صػبح الجغرافيػوف ي ػالجوف مواضػي  لػـ تكػف بػاألمس طرأ عمى المحتو. البشري مف تطور كبير حيػث أ
 م روفو حتى.

وكاف المتتب  ألعمػاؿ الجغػرافييف يممػس ذلػؾ االىتمػاـ المتزايػد، وبػالتركيز عمػى دراسػة الظػواىر 
والمواضي  الطبي ية والبشرية المختمفة بطريقة تختمؼ عمػا كانػت عميػو فػي الماضػي بفضػؿ اسػتخداميـ 

والطبي ة والكيمياء، وكاف لذلؾ التطور في استخداـ مثؿ ىذه الوسائؿ والمناىج لموسائؿ الكمية المتقدمة 
أف ظيػػر مصػػطمح  الثػػورة الكميػػو فػػي الجغرافيػػة(، وىػػػذه الثػػورة لقيػػت ترحيبػػا كبيػػراا مػػف الجغػػػرافييف ألف 
 لمػػنيج الكمػػي مزايػػا كثيػػرة وأبرزىػػا وأىميػػا إف النتػػائج التػػي يمكػػف التوصػػؿ إلييػػا تكػػوف أكثػػر دقػػة بفضػػؿ
التحميؿ ال ممي لتمؾ األحداث، وىذا التحميؿ ال ممي الجغرافي يبرز النظـ التي أثرت في وجود الظػواىر 
المختمفة التي يت رض ليا الجغرافي بالدراسة فيو ال يكتفي بالوصؼ بقدر ما ي تمد عمى األسباب التي 

 أنشات ىذه الظواىر.

يمػػات الجغرافػػي األساسػػية، كمػػا أنػػو ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ فػػاف دراسػػة التغيػػر فػػي الظػػواىر مػػف م
وسػػيمة مػػف وسػػائؿ التػػدريس التػػي يسػػتخدميا فػػي مناقشػػة الظػػواىر الموزعػػة عمػػى سػػطح األرض  مخمػػؼ 

 (.30-29: 2009وربي ،

تنبػػ  أىميػػة  تػػدريس الجغرافيػػا مػػف المػػردود الػػذي تقدمػػو لممت ممػػيف فػػي الميػػداف التربػػوي، فم مػػـ 
لم مومػػات التػػي ت تبػػر مػػف الم مومػػات الضػػرورية ليػػـ فػػي حيػػاتيـ الجغرافيػػا يػػزود المت ممػػيف بكثيػػر مػػف ا

اليومية والمستقبمية. وتبرز أىمية تدريس الجغرافيا في أنيػا ت مػؿ عمػى تنميػة قػدرات المت ممػيف فػي عػدة 
 جوانب تتمثؿ في النقاط التالية: 

 .تنمية قدرات التبلميذ عمى مبلحظة ب ض الظواىر الطبي ية والبشرية 
 ت التبلميذ عمى التخيؿ والتصور والتوضيح والوصؼ والتفسير لمظواىر المحيطة بيـ ممػا تنمية قدرا

 يمكنيـ مف رؤية ال الـ الواس  بصورة دقيقة.
  تدريب التبلميذ عمى االستدالؿ واالستقراء مف خبلؿ عمميات الربط بيف االشياء وخصائصيا المميزة

 ليا.
  والتفكير المنطقي مف خػبلؿ التػدريب عمػى المبلحظػة والنقػد تنمية قدرات التبلميذ عمى التفكير الناقد

 والتفكير. 
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  تػػزود التبلميػػذ بم ػػارؼ عقميػػة عػػف عالمػػو المحػػيط بشػػقيو الطبي ػػي واالنسػػاني، وكػػؿ مػػا يحويػػو مػػف
 حقائؽ ومفاىيـ وت ميمات ونظريات، عف طريؽ فيـ ال بلقات التي تربط بيف الظواىر المختمفة.

 لتفػػاىـ الػػدولي، وبمػػا ي ػػزز جوانػػب الوطنيػػة والمواطنػػة، والحصػػوؿ عمػػى ت مػػؿ عمػػى إبػػراز مضػػاميف ا
الم مومػػػات الضػػػرورية لمت ػػػرؼ عمػػػى الػػػببلد األخػػػر. وتفيػػػـ شػػػ وبيا، عبػػػر ال بلقػػػات االقتصػػػادية، 

 (.23: 2005والسياسية والثقافية والتكنولوجية  محمود،

 أىداؼ تدريس مادة الجغرافيا:
الجغرافيا، والتي تتمثؿ في النقاط التي أشار إلييا  خمؼ هللا يمكف تحديد أىداؼ تدريس 

 (، وىي كما يمي:2002 
 األىداؼ المعرفية:

دراؾ  ىي التي تشير إلى وظيفة ال مميات ال قمية التي تمكف المت مـ مف استرجاع المفاىيـ وا 
مييز بيف الحقائؽ م ناىا وتطبيقيا في مواقؼ جديدة لـ تمر بخبرة المت مـ سابقاا وقدرتو عمى الت

 والفروض، وتتمثؿ فيما يمي: 
  تزويد المت مـ بمجموعة مف الحقائؽ والمفػاىيـ الجغرافيػة السياسػية والتػي تسػيـ فػي تكػويف شخصػيتو

 ال ممية والثقافية.
  مساعدة المت مـ عمى فيـ البيئة بمختمؼ مظاىرىا الطبي ية والبشرية واالجتماعية واالقتصادية. بياف

 ف الجغرافيا الطبي ية وفروع الجغرافيا األخر..ال بلقات بي
 .تمكيف المت مـ مف إدراؾ الواق  الجغرافي الذي ي يش فيو ويتفاعؿ م و 
  إكسػػػاب المػػػت مـ الم مومػػػات والم ػػػارؼ والمفػػػاىيـ الجغرافيػػػة المطموبػػػة وتػػػوجيييـ لمبحػػػث عنيػػػا مػػػف

 مصادر مختمفة.
 مكاني  اتيا الطبي ية ونظميا.مساعدة المت مميف عمى الت رؼ عمى بيئتيـ وا 

 األىداؼ الميارية:
ىي األىداؼ المرتبطة بالميارات وتشمؿ ال ناصر الم رفية والوجدانية، والخاصية اليامة 

 والسائدة بيا تكوف في سموؾ المت مـ وىي إظيار ميارات حركية م ينة، وتتمثؿ فيما يمي:
 .تنمية القدرة عمى النقد والتحميؿ واالستنتاج 
 مـ الميارات التالية :إكساب المت  

 ميارة رسـ الخرائط وقراءتيا. -
 ميارة جم  وتنسيؽ الم مومات ونقدىا. -
 ميارة استخداـ األطمس الجغرافية. -
 تكويف قيـ واتجاىات جغرافية مرغوبة، مثؿ: المحافظة عمى البيئة وعمى مواردىا الطبي ية. -
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 ل مؿ الجماعي أو الفردي.تنمية ميارات البحث الميداني واالستقصاء ال ممي مف خبلؿ ا 
 .تنمية ميارات استخداـ ال روض البيانية والجداوؿ، والجداوؿ االحصائية ومقاييس الرسـ 
 .تنمية ميارات تحديد المشكبلت وصياغة الفروض وجم  البيانات وتحمييا 

 األىداؼ الوجدانية: 
كما ت نى بمختمؼ ىي مجموعة مف األىداؼ التي ت نى ببناء الشخصية في مظاىرىا النفسية 

 القدرات وتبدأ مف التقبؿ إلى اإلثارة والرغبة في االطبلع، وتتمثؿ فيما يمي:
  المساعدة عمى فيـ الكثير مف اآليػات الكونيػة الموجػودة فػي األرض والسػماء التػي تػدؿ عمػى عظمػة

 الخالؽ عزوجؿ.
 ش اره بما فػي الكػوف مػف إتقػاف  إدراؾ المت مـ لمكوف واالستدالؿ بالمخموقات عمى الخالؽ عز وجؿ وا 

 وحسف إبداع.
  ّنمػا ترسيخ اليقيف لديو بأّف آيات هللا المتمثمة في مظاىر سػطح األرض ال تسػير عمػى غيػر ىػد.، وا 

 وفؽ قوانيف ربانية ينبغي التأمؿ فييا.
  .الوعي واالىتماـ بالقضايا الم اصرة وال مؿ عمى المساىمة في م الجتيا 

 :تعقيب عاـ عمى اإلطار النظري
إّف اليدؼ األساسي في التربية والت ميـ ىو تنمية الفرد المت مـ شمولياا وتكاممياا، بشكؿ متوازف 
جسدياا واجتماعياا ونفسياا وعاطفياا وأخبلقياا وقيمياا، مف خبلؿ تزويده بالم ارؼ والقيـ والميارات 

عمى اإلسياـ اإليجابي في حؿ  التخصصية التي تج ؿ منو شخصاا إيجابياا تفاعمياا مثمراا منتجاا قادراا 
 مشكبلتو ومشكبلت مجتم و.

ستراتيجيات ت ميمية جديدة، ي د مف  وم  التقدـ التكنولوجي وال ممي السري  وظيور نظريات وا 
الضروري تحسيف وتطوير أداء كؿ مف الم مـ والمت مـ في الموقؼ الت ميمي، بما يمبي متطمبات 

كانت وسائؿ أو أدوات أو تقنيات تربوية أو إستراتيجيات وأساليب  التغييرات والتجديدات التربوية سواء
تدريسية، فيتطمب ذلؾ تدريب المشرفيف والم مميف عمى تطبيؽ ىذه التغييرات والتجديدات التربوية ومف 
ثـ تطويرىا وابتكار الجديد، اعتماداا عمى قدراتيـ وخبراتيـ الميدانية، وذلؾ س ياا لتحقيؽ األىداؼ 

 المستوفاة مف ىذه الدراسة. التربوية

لذلؾ أصبح عمى عاتؽ وكاىؿ اإلنساف عبء كبير لكى يواكب التحديث والتطوير الذ. حدث 
في ال صر الذ. ي يشو، لذلؾ فإّف عميو بذؿ المزيد مف الجيد لمواكبة تطورات ال صر، ولكى يستطي  

ؿ أف يخرج لميداف ال مؿ ليصبح اإلنساف مبلحقة ىذا التطور فيجب أف يكوف ذلؾ في مرحمة إعداده قب
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ناف اا في مجاؿ ال مؿ، ومرحمة إعداد أي فرد تبدأ مف المراحؿ الدراسية التي يمر بيا خبلؿ فترة دراستو 
 سواء بمراحؿ الت ميـ المختمفة خبلؿ المدرسة أو في الجام ة.

إلى تكويف ومف الضروري األخذ باالعتبار أّف المت مميف في بداية حياتيـ الدراسية بحاجة 
استراتيجيات ت ميمية م ينة، وتنمية تطوير ىذه اإلستراتيجيات م  التقدـ في المراحؿ الدراسية حيث يتـ 
ذلؾ بمساعدة الم مميف، باإلضافة فإنيـ بحاجة إلى تكويف أو اكتساب إستراتيجيات ت ميمية أخر. 

ية التي يدرسيا المت مـ في تمؾ تتميز بشيء مف الت قيد لكي تتناسب م  مستو. وطبي ة المواد الدراس
المراحؿ، وفي الوقت نفسو فإّف المت مـ بحاجة إلى تدريب وممارسة مستمرة لترسيخ ىذه اإلستراتيجيات 

 وتصحي ح الخاطئة منيا.

براز ال بلقات بيف أجزاء الم رفة. ويحدث الت مـ الجيد  أىـ ما يميز خرائط المفاىيـ  التنظيـ وا 
بيف المفاىيـ الجديدة والمفاىيـ التي سبؽ لممت مـ م رفتيا. وطبقا ليذا فإّف  إذا تـ توضيح ال بلقات

البنية الم رفية تمثؿ نظاما حيث تنتظـ المفاىيـ والمبادئ والنظريات المتضمنة في الم مومة. ونظرا 
 مـ ألّف البنية الم رفية تختمؼ مف فرد آلخر، لذا يختمؼ ىذا التنظيـ مف فرد آلخر، ولكي يتحقؽ الت

الجيد ذو الم نى يجب عمى كؿ مف الم مـ والمت مـ أف ينظر إلى المادة الدراسية عمى أنيا تمثؿ ىذا 
النظاـ المفاىيمي. ومصممة بمساعدة المت مـ لكي يت مـ كيؼ يت مـ مادة الجغرافيا، وصممت لكي تمثؿ 

وب كس البناء المنطقي لمم رفة البنية الم رفية لئلنساف التي تظير كييكؿ لممفاىيـ مرتبة ترتيبا ىرميا 
 والبناء السيكولوجي ليا. 

إّف خرائط المفاىيـ، في م ناىا الواس ، عبارة عف رسومات تخطيطية تشير إلى ال بلقات بيف 
، التي يمكف استخداميا كأدوات منيجية وت ميمية باإلضافة إلى استخداميا كأساليب لمتقويـ، المفاىيـ

عمى نحو أكثر تحديداا، فإنيا ت د بمثابة رسـو تخطيطية ىرمية  المفاىيـ خرائطأما إذا نظرنا إلى 
تحاوؿ أف ت كس التنظيـ المفاىيمي المتضمف في مجاؿ م رفي ما، أو في جزء مف ذلؾ المجاؿ 

 الم رفي.

لذلؾ خرائط المفاىيـ ونحوىا مف المخططات ىي مف األدوات الفاعمة في تمثيؿ الم رفة 
دوات ىامة لج ؿ الت مـ المخفي عادة مرئيا ومشاىدا سواء لمشخص نفسو أو والبناء عمييا، فيي أ

لآلخريف. وىي وسائؿ لمتفكير الناقد واإلبداعي، وتساعد في تحقيؽ الت مـ ذي الم نى، ومف ناحية 
أخر.، تنسجـ خرائط المفاىيـ م  النظرية البنائية في الت مـ حيث يبني المت مـ نسختو الخاصة بو مف 

، فخريطة المفاىيـ مف الناحية النظرية ت بير عف اإلطار الم رفي لمفرد محتو.ا وتنظيماا، أي الم رفة
 تمثؿ أو ت بر عف البنية الم رفية لمفرد مف حيث مكوناتيا وما بيف ىذه المكونات مف عبلقات. 

http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/69369/posts
http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/69369/posts
http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/7628/posts
http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/69369/posts
http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/69369/posts
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 وتر. الباحثة أّف خرائط المفاىيـ ىي إستراتيجية ت ممية ت تمد عمى نظرية اوزوبؿ ونوفاؾ
وجويف لمت مـ ذي الم نى، وىي ترج  مباشرة إلى أساسيات نظرية : كالم رفة المسبقة، والتصنيؼ 
الفرعي، والتمايز التقدمي، والتوثيؽ التكاممي، فيي مبنية عمى نظرية عمـ النفس التربوي ال اـ. 

البنية ومصممة بمساعدة الطالبات لكي يت ممف كيؼ يت ممف مادة الجغرافيا ، وصممت لكي تمثؿ 
الم رفية لئلنساف التي تظير كييكؿ لممفاىيـ مرتبة ترتيبا ىرميا وب كس البناء المنطقي لمم رفة والبناء 

 السيكولوجي ليا.

( توضح ال بلقة بيف عناصر الجانب المفاىيمي Vوتر. الباحثة أّف استراتيجية الشكؿ  
، كما أنيا تساعد المت مـ عمى ترتيب والجانب اإلجرائي بطريقة تكاممية ت كس طبي ة ال مـ وخصائصو 

أفكاره والت بير عف نفسو بطريقة أفضؿ وربط التفكير النظري وال ناصر ال ممية، وتج مو يبلحظ ىذا 
 التفاعؿ بيف التفكير وال مؿ في أي مجاؿ يس ى فيو البتكار م مومات أو م ارؼ جديدة. 

االستداللي عمميػة عقميػة يحػاوؿ فييػا  ونبلحظ مما سبؽ بأف الباحثيف يركزوف عمى أّف التفكير
الفرد االستفادة مف الم مومات والبيانات المتاحة في الكشؼ عف نتػائج جديػدة. لػذلؾ مػف الضػروري أف 
تسػػ ى مناىجنػػا الفمسػػطينية الكتسػػاب ميػػارات التفكيػػر االسػػتداللي لػػد. الطمبػػة ألنػػو ي ػػد ركيػػزة أساسػػية 

 لتقدـ المجتم ات.
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 المحور األوؿ: دراسات تناولت استخداـ الخرائط المفاىيمية في مواد مختمفة.

 (.Vالمحور الثاني: دراسات تناولت استراتيجية الشكؿ )

 المحور الثالث: دراسات التفكير االستداللي.
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

تناولػػت الباحثػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ الدراسػػات السػػابقة ذات ال بلقػػة بموضػػوع الدراسػػة الحاليػػة فػػي 
ثبلث محاور رئيسة ىي: المحور األوؿ لدراسات تناولت استخداـ الخػرائط المفاىيميػة فػي مػواد مختمفػة، 

دراسػات التفكيػر (، أمػا المحػور الثالػث فقػد تنػاوؿ Vوالمحور الثػاني دراسػات تناولػت اسػتراتيجية الشػكؿ  
االستداللي وتخػتـ الباحثػة بالت قيػب عمػى الدراسػات السػابقة مػف حيػث ىػدؼ الدراسػة ومجتم يػا وعينتيػا 

 -وأدواتيا وأساليبيا اإلحصائية ونتائجيا، وذلؾ كما يمي:

 المحور األوؿ: دراسات تناولت استراتيجية خرائط المفاىيـ:
 ( 2011دراسة أبو الجدياف:) 

ة إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة اسػػتراتيجية خػػرائط المفػػاىيـ فػػي تػػدريس الجغرافيػػا ىػػدفت ىػػذه الدراسػػ
 لتنمية ميارات التفكير الناقد لد. طمبة الصؼ الثامف األساسي في مدارس بمحافظة شماؿ غزة.

( مػػػف 80( مػػػف الػػػذكور و 60( طالبػػػاا مػػػف الجنسػػػيف مػػػنيـ  140وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  
ة اعتمد الباحث المنيج التجريبي باستخداـ مجموعة تجريبية مف الطمبة، اإلناث. ولتحقيؽ أىداؼ الدراس

ومجموعػػة ضػػابطة مػػف طمبػػة الصػػؼ الثػػامف مػػف الت مػػيـ األساسػػي. وقػػد قسػػمت عينػػة الدراسػػة إلػػى أربػػ  
 مجموعات فرعية. وتمثمت أدوات القياس في اختبار لمتفكير الناقد.

إحصػائية بػيف متوسػط درجػات الطػبلب مػف  وأشارت نتائج الدراسة إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة
المجموعة الضابطة الذيف ت مموا بالطريقػة التقميديػة ومتوسػط درجػات طػبلب المجموعػة التجريبيػة الػذيف 

 ت مموا باستراتيجية خرائط المفاىيـ عمى القياس الب دي الختبار التفكير الناقد بأب اده.

 ( 2008دراسة محمد :) 
ر اسػػػتخداـ خػػػرائط المفػػػاىيـ فػػػي تحصػػػيؿ طػػػبلب الصػػػؼ الثػػػاني ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى م رفػػػة أثػػػ

المتوسط واحتفاظيـ بالمفاىيـ الجغرافية. حيث شمؿ مجتم  الدراسة طبلب الصؼ الثػاني المتوسػط فػي 
المدراس المتوسطة والثانوية في تكريت المركزية محافظة صبلح الديف حيث اختارت مدرسة واحدة مػف 

( طالبة وش بة مف 18عمر بف جندب لتمثؿ مجموعة تجريبية وعددىا المدراس المتوسطة وىي مدرسة 
( طالبػا وقػد  تػـ اسػتب اد عػدد مػنيـ اذ 12مدرسة ثانوية الفرقاف تمثؿ المجموعة ضابطة والتي عػددىا  

( طالبػػاا. وقػػد أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف 33بمػػغ عينػػة الدراسػػة  
بلب الػػذيف درسػػوا بخػػرائط المفػػاىيـ وبػػيف الطػػبلب الػػذيف درسػػوا باسػػتخداـ الطريقػػة متوسػػط درجػػات الطػػ

 االعتيادية في اكتساب المفاىيـ الجغرافيا.
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  (:2007) الجينيدراسة 
دراسة ىدفت إلى الت رؼ عمى "فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ الم رفي عند 

ومجتم ة؛ بمادة التاريخ لد. طبلب الصؼ الثالث  مستويات "التذكر والفيـ، والتطبيؽ" منفصمة
المتوسط في الم يد ال ممي بمكة المكرمة. وتمثمت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس "ما فاعمية 
استخداـ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ بمادة التاريخ لد. طبلب الصؼ الثالث المتوسط في الم يد 

 ال ممي بمكة المكرمة".
ـّ تطبيؽ  ( طالباا مف طبلب 98المنيج شبو التجريبي عمى عينة البحث والبالغ عددىـ  وقد ت

( طالباا حيث تـ تدريسيـ 50الصؼ الثالث المتوسط، موزعيف عمى مجموعة تجريبية بمغ عددىا  
( طالباا والتي تـ تدريسيـ 48بطريقة استخداـ خرائط المفاىيـ، في حيف مثؿ المجموعة الضابطة  

دية، وقد تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة، وبالتالي استخداـ الباحث تحميؿ بالطريقة التقمي
 التبايف المصاحب كأسموب احصائي، تـ التوصؿ إلى النتائج التالية:

   بيف متوسط درجات المجموعتيف، 0.05ال توجد فرؽ ذو داللة إحصائية  عند مستو. الداللة )
 لتجريبية.عند مستو. التذكر. لصالح المجموعة ا

   بيف متوسط درجات المجموعتيف، عند 0.05توجد فرؽ ذو داللة إحصائية  عند مستو. الداللة )
 مستو. الفيـ، لصالح المجموعة التجريبية.

   بيف متوسط درجات المجموعتيف، عند 0.05توجد فرؽ ذو داللة إحصائية  عند مستو. الداللة )
 التجريبية.مستو. التطبيؽ، لصالح المجموعة 

   بيف متوسط درجات المجموعتيف، عند 0.05توجد فرؽ ذو داللة إحصائية  عند مستو. الداللة )
 التجريبية. مستويات" التذكر والفيـ، والتطبيؽ"، مجتم ة؛ لصالح المجموعة

 (:2007عويس ) دراسة 
الم رفػػػي ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى  الكشػػػؼ عػػػف فاعميػػػة خػػػرائط المفػػػاىيـ فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ 

واالتجػػػػاه نحػػػػو مػػػػادة التػػػػاريخ لػػػػد. طػػػػبلب الصػػػػؼ األوؿ الثػػػػانوي. وتمثمػػػػت أدوات القيػػػػاس فػػػػي اختبػػػػار 
طالبػػػة مػػػف  70التحصػػػيؿ الم رفػػػي، ومقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػو مػػػادة التػػػاريخ. وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف 

ار فصػػػميف طالبػػػات الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي بمدرسػػػة مصػػػر الجديػػػدة النموذجيػػػة الثانويػػػة بنػػػات، وتػػػـ اختيػػػ
 بطريقة عشوائية، وتـ تقسيـ ال ينة إلى مجموعتيف.

  طالبة، درست بالطريقة الم تادة. 35مجموعة ضابطة: وتضـ 
  طالبة، درست باستخداـ خرائط المفاىيـ. 35مجموعة تجريبية: وتضـ 

وأشػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى فاعميػػة خػػرائط المفػاىيـ فػػي تنميػػة التحصػػيؿ الم رفػػي واالتجػػاه نحػػو 
 ادة التاريخ لد. طبلب الصؼ األوؿ الثانوي.م
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 (:2007والطائي ) الشكرجي دراسة 
أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في اكتساب طالبات الصؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة  إلى الت رؼ 

( خػرائط لممفػاىيـ، 9  أعػدتالراب  ال اـ لممفاىيـ الجغرافية في مدينة الموصػؿ. ولتحقيػؽ ىػدؼ الدراسػة 
واستخدمت التصميـ التجريبػي ذا المجمػوعتيف إحػداىما  .تدريسية، وأعّد اختبار لممفاىيـ خطط تووض 

 تجريبية استخدمت خرائط المفاىيـ، واألخر. ضابطة استخدمت الطريقة االعتيادية في التدريس.
اختيػػػػرت ثانويػػػػة القادسػػػػية لمبنػػػػات قصػػػػديا مػػػػف بػػػػيف المػػػػدارس اإلعداديػػػػة والثانويػػػػة فػػػػي مدينػػػػة 

قسػػمت ال ينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ الرابػػ  ال ػػاـ،  ( طالبػػة61د تكونػػت عينػػة البحػػث مػػف  وقػػالموصػػؿ، 
عشػػػػوائيا لتمثػػػػؿ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة وشػػػػ بة  ب( لتمثػػػػؿ  شػػػػ بة  أ( اختيػػػػرتعمػػػػى شػػػػ بتيف  أ(،  ب( 

 وتمت عممية التكافؤ بيف المجموعتيف في عدد مف المتغيرات. المجموعة الضابطة
 وحممػت دراسة اختبار المفاىيـ لقياس اكتسػاب الطالبػات لممفػاىيـ الجغرافيػة،وتمثمت أدوات القياس في ال

 إحصائيا. عولجتالبيانات و 
وأظيػػػرت النتػػػائج تفػػػوؽ المجموعػػػة التجريبيػػػة عمػػػى المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي اكتسػػػاب المفػػػاىيـ 

التػدريس،  الجغرافية، ومف خبلؿ ىػذه النتيجػة توصػمت الباحثتػاف إلػى فاعميػة طريقػة خػرائط المفػاىيـ فػي
 وبناء عميو قدمت الباحثتاف عددا مف التوصيات واقترحتا إجراء دراسات مكممة لمبحث الحالي.

 ( 2005دراسة اليوسفاني:) 
ىػدفت الدراسػة إلػى م رفػة أثػػر اسػتخداـ خػرائط المفػاىيـ فػػي اكتسػاب تمميػذات الصػؼ الخػػامس 

( تمميػػػذةا مػػػف تمميػػػذات الصػػػؼ 56  االبتػػػدائي ل ػػػدد مػػػف الميػػػارات الجغرافيػػػة، تكونػػػت عينػػػة البحػػػث مػػػف
( لممجموعػػة الضػػابطة، 28( لممجموعػػة التجريبيػػة و 28الخػػامس االبتػػدائي فػػي مدينػػة الموصػػؿ مػػنيف  

وتكونػػػػت أداة البحػػػػث مػػػػف مقيػػػػاس لمميػػػػارات الجغرافيػػػػة، وقػػػػد كافػػػػأت بػػػػيف المجمػػػػوعتيف فػػػػي عػػػػدد مػػػػف 
 ( فقرة.38المتغيرات، وأعدت أداة لقياس الميارات الجغرافية تكونت مف  

أظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ إحصائيا بػيف متوسػطي درجػات المجموعػة التجريبيػة والضػابطة 
 ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بخرائط المفاىيـ

 ( 2004دراسة أحمد:) 
ىػػدفت ىػػػذه الدراسػػة إلػػػى م رفػػة أثػػػر اسػػػتخداـ خػػرائط المفػػػاىيـ ونمػػوذج ىيمػػػدا تابػػا عمػػػى تنميػػػة 

التاريخية والتفكير التػاريخي لػد. تبلميػذ المرحمػة اإلعداديػة. وتمثمػت أدوات القيػاس فػي اختبػار المفاىيـ 
تحصػػػػيمي لممفػػػػاىيـ التاريخيػػػػة، واختبػػػػار التفكيػػػػر التػػػػاريخي فػػػػي مػػػػادة التػػػػاريخ لتبلميػػػػذ الصػػػػؼ الثػػػػاني 

سػػػة تمميػػػذة مػػػف تمميػػػذات الصػػػؼ الثػػػاني اإلعػػػدادي بمدر  120اإلعػػػدادي. وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف 
 النيضة اإلعدادية بنات بمحافظة أسيوط وتـ تقسيـ ال ينة إلى ثبلث مجموعات:

  تمميذة، درست بالطريقة السائدة. 40مجموعة ضابطة: وتضـ 
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  تمميذة، درست باستخداـ خرائط المفاىيـ. 40مجموعة تجريبية أولى: وتضـ 
  دا تابا.تمميذة ، درست باستخداـ نموذج ىيم 40مجموعة تجريبية ثانية: وتضـ 

وأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف أداء تمميػػػذات المجموعػػػة 
( فػػي التطبيػػؽ الب ػػدي 0.01التجريبيػػة األولػػى وأداء تمميػػذات المجموعػػة الضػػابطة عنػػد مسػػتو. داللػػة  

ألولػى. وفاعميػة لبلختبار التحصػيمي واالختبػار التفكيػر التػاريخي لصػالح تمميػذات المجموعػة التجريبيػة ا
خرائط المفػاىيـ ونمػوذج ىيمػدا تابػا فػي تنميػة المفػاىيـ التاريخيػة والتفكيػر التػاريخي لػد. تبلميػذ المرحمػة 

 اإلعدادية.

 ( 2003دراسة الفارسي:) 
ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث عف أثػر اسػتخداـ خػرائط المفػاىيـ فػي تحصػيؿ طالبػات المرحمػة 

فػػي الوحػػدة األولػػى مػػف الكتػػاب المدرسػػي ب نػػواف  السػػكاف(، وقػػد تكونػػت اإلعداديػػة فػػي مػػادة الجغرافيػػا. 
عينة الدراسة مف ش بتيف دراستيف لمصؼ الثالث اإلعدادي في مدرسة األمؿ، وقد تػـ تقسػيـ ال ينػة إلػى 

( طالبػة، وأعػدت 40( طالبػة والثانيػة تجريبيػة بػالغ عػددىا  41مجموعتيف األولػى ضػابطة بمػغ عػددىا  
( سؤاالا، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائية عند 25راا تحصيمياا مكوناا مف  الباحثة اختبا

 ( بيف متوسطي التجريبية والضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية.0.05مستو. داللة  

 ( 2003دراسة تيكيا،Tekkaya) 
ذج لمتغيير المفاىيمي  م ػاا ىذه الدراسة إلى م رفة أثر استخداـ الخرائط المفاىيمية ونمو  ىدفت

عمػػػػى فيػػػػـ طمبػػػػة الصػػػػؼ التاسػػػػ  لممفػػػػاىيـ ال مميػػػػة المتضػػػػمنة فػػػػي موضػػػػوع االنتشػػػػار واألسػػػػموزية، و 
( طالبػػػػاا  توزعػػػػوا عمػػػػى 44اسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيج التجريبػػػػي، حيػػػػث تكونػػػػت  عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف  

المفاىيميػػة والثانيػػػة تألفػػػت مػػػف ( طالبػػػاا ت ممػػوا وفػػػؽ الخػػػرائط 24مجمػػوعتيف أولػػػى تجريبيػػػة تألفػػت مػػػف  
 ( طالباا تمقت التدريس وفؽ الطريقة التقميدية .20 

وقد أشارت النتائج تفوؽ طمبة المجموعة التجريبيػة عمػى طمبػة المجموعػة الضػابطة فػي اختبػار 
 المت مقة بموضوع االنتشار واألسموزية. ال مميةفيـ المفاىيـ 

 (" دراسة "والتيسWillitis،2002) 
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة م رفػػػة أثػػػر اسػػػتخداـ خػػػرائط المفػػػاىيـ كطريقػػػة لتػػػدريس المػػػواد االجتماعيػػػة 

السػاب  وذلػػؾ عػػف طريػؽ التػػدريس لمتبلميػذ مػػف خػػبلؿ مجموعػة طػػرؽ مختمفػة مػػف بينيػػا    الصػػؼلطػبلب 
اىيـ خرائط المفاىيـ  لتحديد أفضؿ طريقة ليػـ .وأشػارت نتػائج الدراسػة إلػى فاعميػة اسػتخداـ خػرائط المفػ

 كطريقة لتدريس المواد االجتماعية لطبلب الصؼ الساب .
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  ( 2002دراسة الزبيدي:) 
ىػػػػدفت الدارسػػػػة إلػػػػى م رفػػػػة أثػػػػر تػػػػدريس المفػػػػاىيـ الجغرافيػػػػة باسػػػػتخداـ خػػػػرائط المفػػػػاىيـ فػػػػي  

( طالبػة قّسػمف 42التفضيؿ الم رفي لد. طالبات الخامس اإلعدادي األدبي تكونت عينػة الدراسػة مػف  
( طالبػػػػة درسػػػػػف بخػػػػرائط المفػػػػػاىيـ، وضػػػػابطة وعػػػػػدد 21وعتيف، تجريبيػػػػػة وعػػػػدد طالباتيػػػػػا  عمػػػػى مجمػػػػ
( طالبػػػة درسػػػف بالطريقػػػة االعتياديػػػة فػػػي التػػػدريس، وكانػػػت اداة البحػػػث اختبػػػار التفضػػػيؿ 21طالباتيػػػا 

الم رفي مف إعداد الباحث كانت أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث وجود فرؽ داؿ إحصائيا ولصػالح 
 جموعة التجريبية  التي استخدمت خرائط المفاىيـ( في ب ض أنماط التفضيؿ الم رفي.الم

  (:2002) العاؿدراسة عبد 
ىدفت ىذه الدراسة  إلى الت رؼ عمى ف الية استخداـ خرائط المفاىيـ في تدريس الجغرافيا عمى 

وتمثمػت أدوات القيػاس فػػي اكتسػاب المفػاىيـ الطبي يػة والسياسػػية لػد. تبلميػذ الصػؼ الثػػاني اإلعػدادي. 
اختبػػار تحصػػيمي لقيػػاس مػػد. اكتسػػاب تبلميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي فػػي مػػدارس محافظػػة الشػػرقية 

 بإدارة ىييا الت ميمية لممفاىيـ الطبي ية والسياسية في وحدة خريطة الوطف ال ربي.
 تمميذاا قسمت إلى مجموعتيف كالتالي: 158وتكونت عينة الدراسة مف أرب ة فصوؿ 

  تمميذاا، ودرست بالطريقة الم تادة. 79مجموعة ضابطة: وتضـ 
  تمميذاا، ودرست باستخداـ خرائط المفاىيـ. 79مجموعة تجريبية: وتضـ 

وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعميػة اسػتخداـ خػرائط المفػاىيـ فػي تػدريس الجغرافيػا وفيػـ وتطبيػؽ 
 كمو لصالح المجموعة التجريبية.المفاىيـ الطبي ية والسياسية في االختبار التحصيمي 

 ( 2001دراسة فمس،Fells:) 
بيدؼ استقصاء أثر اسػتخداـ طريقػة الخػرائط المفاىيميػة فػي تحصػيؿ الطمبػة اآلنػي والتحصػيؿ 
المؤجػػؿ لػػد. طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي مػػادة البيولوجيػػا، واسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج التجريبػػي، حيػػث 

دراسية تـ توزي يا بطريقة عشوائية إلػى مجموعػات تجريبيػة درسػت  تكونت عينة الدراسة مف أرب  ش ب
 بطريقة الخرائط المفاىيمية وضابطة درست بالطريقة التقميدية .

وقػػػػػد أظيػػػػػرت نتػػػػػائج الدراسػػػػػة إلػػػػػى عػػػػػدـ وجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػػطي 
  المجموعتيف في كؿ مف اختبار التحصيؿ اآلني والمؤجؿ.

 دراسة أودـو وكيم( يOdom and Kelly،2001) 
ىذه الدراسة إلى الت رؼ عمى مػد. فاعميػة طريقػة مقترحػة تضػـ دورة الػت مـ ومخططػات  ىدفت

المفاىيـ عمى تنمية مفاىيـ االنتشار واألسموزية ،لد. طبلب قسـ األحيػاء فػي المػدارس الثانويػة، حيػث 
ورة الػػت مـ ودرس الفصػؿ الثػػاني تكونػت عينػة  الدراسػػة مػف أرب ػة فصػػوؿ ،درس الفصػؿ األوؿ بطريقػة د
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بمخططات المفاىيـ، في حيف درس الفصؿ الثالث بطريقة الدروس التوضيحية، أما الفصؿ الراب  درس 
بالطريقػػة التػػي تجمػػ  بػػيف دورة الػػت مـ ومخططػػات المفػػاىيـ، وكشػػقت نتػػائج الدراسػػة عػػف تفػػوؽ الطريقػػة 

 رؽ األخر. التي استخدمت في الدراسة .التي جم ت بيف دورة الت مـ ومخططات المفاىيـ عمى الط

  (:2000) عميدراسة 
ىدفت ىذه الدراسػة إلػى الكشػؼ عػف فاعميػة المخططػات المفاىيميػة والمخططػات اإلدراكيػة فػي 
تنميػػػة التفكيػػػر الجغرافػػػي والتحصػػػيؿ لػػػد. تبلميػػػذ الصػػػؼ األوؿ مػػػف المرحمػػػة اإلعداديػػػة ذوي السػػػ ات 

 ال قمية المختمفة.
( تمميػػػذاا مػػػف تبلميػػػذ 180المػػػنيج التجريبػػػي، وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  اسػػػتخدمت الدراسػػػة 

الصػػػؼ األوؿ مػػػف المرحمػػػة اإلعداديػػػة بمحافظػػػة الشػػػرقية، جميوريػػػة مصػػػر ال ربيػػػة، وذلػػػؾ ب ػػػد تثبيػػػت 
 المتغيرات المرتبطة بالسف والمستو. االجتماعي واالقتصادي والقدرات ال قمية.

كاؿ المتقاط ػػة، واختبػػار تحصػػيمي فػػي وحػػدتي "كوكػػب وتمثمػػت أدوات القيػػاس فػػي اختبػػار األشػػ
 األرض والمناخ"، اختبار في التفكير الجغرافي.

وقػػػد شػػػممت ال ينػػػة سػػػتة فصػػػوؿ دراسػػػية تػػػـ تقسػػػيميا إلػػػى ثػػػبلث مجموعػػػات ىػػػي: المجموعػػػة 
( تمميػػػػػذاا تػػػػػـ تػػػػػدريس وحػػػػػدتي  كوكػػػػػب األرض والمنػػػػػاخ( ليػػػػػـ 60التجريبيػػػػػة األولػػػػػى: وتكونػػػػػت مػػػػػف  

( تمميػذاا تػـ تدريسػيا باسػتخداـ 60فاىيميػة، والمجموعػة التجريبيػة الثانيػة: وتكونػت مػف  بالمخططات الم
 ( تمميذاا درسوا بالطريقة ال ادية.60المخططات اإلدراكية. والمجموعة الضابطة: وتكونت أيضاا مف  

وأشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تبلميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة 
األولػػى والثانيػػػة وتبلميػػػذ المجموعػػة الضػػػابطة فػػػي تحصػػيؿ الجغرافيػػػا، وذلػػػؾ لصػػالح تبلميػػػذ المجموعػػػة 

 التجريبية األولى والثانية التي درست باستخداـ المخططات المفاىيمية.
وأكػدت النتػػائج تفػػوؽ المخططػات المفاىيميػػة عمػػى الطريقػة ال اديػػة فػػي التحصػيؿ ،وخاصػػة لػػد. تبلميػػذ 

 (.4( ثـ  5 الس ة ال قمية 
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 التعقيب عمى الدراسات التي تناولت استخداـ الخرائط المفاىيمية في مواد مختمفة:
  :مف حيث اليدؼ 

ىػػػػدفت ب ػػػػض تنوعػػػػت أىػػػػداؼ الدراسػػػػات والبحػػػػوث التػػػػي تناولػػػػت الخػػػػرائط المفاىيميػػػػة، حيػػػػث 
الدراسات إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية خرائط المفاىيـ في تدريس الجغرافيا وتأثير خرائط المفاىيـ 

(، ودراسػػة  الشػػكرجي 2008(، ودراسػػة  محمػػد، 2011كدراسػػة  أبػػو الجػػدياف، فػػي تحصػػيؿ الطػػبلب، 
راسػػػػة  الزبيػػػػدي، (، ود2003(، ودراسػػػػة  الفارسػػػػي، 2005(، ودراسػػػػة   اليوسػػػػفاني، 2007والطػػػػائي، 

(. ولكػف ب ػض الدراسػات ىػدفت لمكشػؼ 2000(، ودراسة  عمػي، 2002(، ودراسة  عبدال اؿ، 2002
عػػػف فاعميػػػة خػػػرائط المفػػػاىيـ فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ الم رفػػػي فػػػي مػػػادة التػػػاريخ لػػػد. الطػػػبلب، كدراسػػػة 

ىػدفت  وىنػاؾ ب ػض الدراسػات(.2004(، ودراسة  أحمد، 2007(، ودراسة  عويس، 2007 الجيني، 
( و Willitis،2002أثر استخداـ خرائط المفاىيـ كطريقػة لتػدريس المػواد االجتماعيػة كدراسػة "والتػيس " 

( ىػػػػػدفت إلػػػػػى م رفػػػػػة أثػػػػػر اسػػػػػتخداـ الخػػػػػرائط Tekkaya،2003دراسػػػػػة أودـو وكيمػػػػػي دراسػػػػػة تيكيػػػػػا  
م ػاا عمػى فيػػـ طمبػة الصػؼ التاسػػ  لممفػاىيـ ال مميػة المتضػػمنة   المفاىيميػة ونمػوذج لمتغييػر المفػػاىيمي

( ىػدفت الت ػرؼ عمػى مػد. Odom & Kelly،2001فػي موضػوع االنتشػار واألسػموزية ، ودراسػة   
 فاعمية طريقة مقترحة تضـ دورة الت مـ ومخططات المفاىيـ عمى تنمية مفاىيـ االنتشار واألسموزية .

ت استقصػػػاء أثػػػر اسػػػتخداـ طريقػػػة الخػػػرائط المفاىيميػػػة فػػػي ( ىػػػدفFells،2001ودراسػػػة فمػػػس  
 تحصيؿ الطمبة اآلني والتحصيؿ المؤجؿ لد. طمبة المرحمة الثانوية في مادة البيولوجيا

 : مف حيث العينة 
تنوعػػت عينػػات الدراسػػات فيمػػا سػػبؽ تب ػػا الخػػتبلؼ أىػػدافيا، فقػػد كانػػت مػػف الطػػبلب والطالبػػات 

(، ودراسػػة أمػػػا 2005المرحمػػة االبتدائيػػة فػػػي دراسػػة  اليوسػػفاني،  فػػي مراحػػؿ دراسػػية مختمفػػػة، كطػػبلب
(، 2008(، ودراسػػة  محمػػد، 2011المرحمػػة اإلعداديػػة أو المتوسػػطة فكانػػت فػػي دراسػػة  أبػػو الجػػدياف، 

(، 2007(، وفػي المرحمػة الثانويػة كدراسػة  عػويس،2000عمػي،  (، ودراسػة 2003ودراسة  الفارسػي، 
 (.2003(، ودراسة  عمي،2007ودراسة  الشكرجي والطائي، 

 200واختمفت الدراسات فيما بينيا مف ناحية حجـ ال ينة ولكف لـ تتجاوز عينة الدراسات عف  
(، 2000(، ودراسػػػة  عمػػػي،2002(، ودراسػػػة  عبػػػدال اؿ، 2011مشػػػارؾ( ففػػػي دراسػػػة  أبػػػو الجػػػدياف، 

وطالبػة، أمػا فػي ودراسػة ( طالػب 200إلػى 100( كانػت عينػة الدراسػة مػا بػيف  1993ودراسة  وشػتير،
(، 2003(، ودراسػػػة  عمػػػي،2005(، ودراسػػػة  اليوسػػػفاني،2007(، ودراسػػػة  الجينػػػي،2009 محمػػػد ،

( طالب وطالبػة. أمػا 100-50( فتراوح عدد المشاركيف في الدراسات ما بيف  2003ودراسة  الفارسي،
، ودراسػة  سػوليفياف، (1996(، ودراسػة  دومػيف، 2002(، ودراسة  الزبيدي،2008في دراسة  محمد، 

 طالباا وطالبة ممف شاركوا في عينة الدراسة. 50( فكانت عينة الدراسة أقؿ مف 1993
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 :مف حيث أدوات جمع البيانات 
تنوعػػت أدوات جمػػ  البيانػػات فػػي الدراسػػات السػػابقة، فمػػف ىػػذه الدراسػػات مػػا اسػػتخدـ مقياسػػيف 

واختبػار لمتفكيػر االسػتداللي وىػي مػف إعػداد ( حيث اسػتخدمت اختبػار تحصػيؿ 2009كدراسة  محمد، 
( فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار لمتفكيػػر الناقػػد مػػف إعػػداده. 2011الباحػػث، امػػا فػػي دراسػػة  أبػػو الجػػدياف، 

( اسػتخدـ الباحػث 2007(، ودراسػة  عػويس، 2002(، ودراسة  عبد ال ػاؿ، 2003وفي دراسة  عمي، 
 مادة التاريخ لموصوؿ إلى نتائج الدراسة. اختبار التحصيؿ الم رفي ومقياس االتجاه نحو

( فقػػػد اسػػتخدـ البػػػاحثوف 2005(، ودراسػػػة  اليوسػػفاني، 2007أمػػا دراسػػة  الشػػػكرجي والطػػائي،
 اختبار المفاىيـ الجغرافية، ومقياس الميارات الجغرافية لد. عينة الدراسة.

  :مف حيث منيج الدراسة 
السػػػابقة، حيػػث وجػػػد أف م ظػػػـ الدراسػػػات تنوعػػت منػػػاىج الدراسػػػة التػػػي اعتمػػدت فػػػي الدراسػػػات 
(، ودراسػػة 2009(، ودراسػػة  محمػػد، 2011السػػابقة اعتمػػدت المػػنيج التجريبػػي كدراسػػة  أبػػو الجػػدياف، 

(، ودراسػػػة  عمػػػي، 2002(، ودراسػػػة  سػػػبلمة، 2007(، ودراسػػػة  الشػػػكرجي والطػػػائي،2007 عػػػويس، 
2000) 

نيػػاج شػػبو التجريبػػي وذلػػؾ لمبلئمتػػو ( فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث الم2007أمػػا فػػي دراسػػة  الجينػػي، 
 لطبي ة الدراسة.

 : مف حيث النتائج 
نتػػػائج الدراسػػػات إلػػػى فاعميػػػة خػػػرائط المفػػػاىيـ فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ الم رفػػػي والتفكيػػػر  أظيػػػرت

االستداللي لد. المت مميف، كما وقد أظيرت نتائج الدراسات إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف 
الػػذيف درسػػوا بخػػرائط المفػػاىيـ وبػػيف الطػػبلب الػػذيف درسػػوا باسػػتخداـ الطريقػػة متوسػػط درجػػات الطػػبلب 

(، ودراسػػة  محمػػد، 2011االعتياديػػة فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ. ومػػف ىػػذه الدراسػػات دراسػػة  أبػػو الجػػدياف، 
 (.2007(، ودراسة  عويس، 2008(، ودراسة  محمد، 2009

يـ كػػاف ليػا دور ف ػاؿ فػػي تنميػة قػػدرة أشػارت ب ػض الدراسػػات إلػى أف اسػتراتيجية خػػرائط المفػاى
الطبلب عمى فيـ مفاىيـ المادة ال ممية وتنمية ب ض االتجاىات ال مميػة نحػو المفػاىيـ المػراد تدريسػيا، 

(، ودراسػػػػة  عمػػػػي، 2002(، ودراسػػػػة  سػػػػبلمة،2007والطػػػػائي، الشػػػػكرجيومػػػػف ىػػػػذه الدراسػػػػات دراسة 
2000.) 

ئط المفػػػػاىيـ ي ػػػػزز مػػػػف عمميػػػػات التفكيػػػػر لػػػػد. وأشػػػػارت نتػػػػائج الدراسػػػػة إلػػػػى أّف اسػػػػتخداـ خػػػػرا
المت ممػػػيف، وتمكػػػنيـ مػػػف الػػػدخوؿ فػػػي عمميػػػات ت مػػػـ ذي م نػػػى، كمػػػا أنيػػػا تسػػػاعد المػػػت مـ عمػػػى تنظػػػيـ 

(، ودراسػػة 2005أفكػػاره، والبحػػث عػػف ارتباطػػات ذات م نػػى، ومػػف ىػػذه الدراسػػات دراسػػة  اليوسػػفاني، 
 (.2003(، ودراسة  الفارسي،2003 عمي، 
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 إلى فاعمية استخداـ خػرائط المفػاىيـ كطريقػة لتػدريس المػواد االجتماعيػةأكدت نتائج الدراسات 
 (.Odom and Kelly،2001( ودراسة أودـو وكيمي  willitis،2002والتيس "  كدراسة

الدراسة عف تفوؽ الطريقة التي جم ت بيف دورة الت مـ ومخططػات المفػاىيـ عمػى  نتائج فتكش
 تي استخدمت في الدراسة.الطرؽ األخر. ال
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 (V: دراسات تتناوؿ استراتيجية الشكؿ )الثانيالمحور 

 ( 2012دراسة وادي:)  
( في Vىدفت ىذه الدراسة إلى الت رؼ إلى فاعمية كؿ مف خرائط المفاىيـ وخرائط الشكؿ  

بمحافظة غزة. تنمية التحصيؿ الم رفي والميؿ إلى مادة الجغرافيا لد. طبلب الصؼ ال اشر األساسي 
وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي م رفي ومقياس ميؿ وتحديد صدقيما وثباتيما. وتكونت 

 ( طالباا، تـ تقسميـ إلى مجموعتيف كالتالي:120عينة الدراسة مف  
  طالباا، درس بالطريقة التقميدية. 40مجموعة ضابطة: وتضـ 
  استخداـ خرائط المفاىيـ .طالباا درس ب 40مجموعة تجريبية أولى: وتضـ 
  طالباا درس باستخداـ الشكؿ   40مجموعة تجريبية ثانية: وتضـV.) 

وأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف أداء طػػػبلب المجمػػػوعتيف 
( فػي التطبيػؽ الب ػدي 0.01التجريبيتيف األولى والثانية وأداء طبلب المجموعة الضابطة عنػد مسػتو.  

ختبػػػار التحصػػػيؿ الم رفػػػي ومقيػػػاس الميػػػؿ لصػػػالح طػػػبلب المجمػػػوعتيف التجػػػريبيتيف األولػػػى والثانيػػػة، ال
ووجود فرؽ داؿ احصائيا بيف أداء طبلب المجموعة التجريبية األولى وأداء طبلب المجموعة التجريبيػة 

ة الكمية لمقياس ( في التطبيؽ الب دي الختبار التحصيؿ الم رفي وبيف الدرج0.01الثانية عند مستو.  
 الميؿ إلى مادة الجغرافيا لصالح طبلب المجموعة التجريبية األولى.

 (:2007السيد ) دراسة 
فػي  Vىدفت ىذه الدراسة الت رؼ إلى فاعمية اسػتخداـ كػؿ مػف خػرائط المفػاىيـ وخػرائط الشػكؿ 

وتمثمػت أدوات القيػاس تنمية المفاىيـ والميارات البيئية في الجغرافيا لد. طبلب الصػؼ األوؿ الثػانوي. 
طالبػة تػـ تقسػيميف إلػى  80في اختبار تحصيمي، ومقياس لمميارات البيئية. وتكونت عينة الدراسػة مػف 

 مجموعتيف كالتالي:
  طالبة، درست بالطريقة التقميدية. 40مجموعة ضابطة: تضـ 
  طالبة درست باستخداـ خرائط المفاىيـ وخرائط الشكؿ 40مجموعة تجريبية: تضـV. 

شػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات تحصػػيؿ وأ
طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػي االختبػػار التحصػػيمي لصػػالح طالبػػات المجموعػػة 

 التجريبية.

 ( 2005دراسة أحمد:) 
ونموذج الػت مـ المتمركػز حػوؿ المشػكمة فػي  Vىدفت الدراسة م رفة أثر استخداـ خرائط الشكؿ 

تنمية التفكير المنطقي وبقاء أثر الت مـ لد. تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. وتمثمػت أدوات القيػاس فػي 
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اختبػػار وحػػدة تاريخيػػة مػػف كتػػاب الدراسػػات االجتماعيػػة المقػػرر عمػػى تبلميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي، 
عػػادة صػػياغتيا تب ػػاا لخػػرائط المفػػاىي اختبػػار تحصػػيمي فػػي محتػػو. موضػػوعات ـ ونمػػوذج ىيمػػدا تابػػا و وا 

الدراسػػػات االجتماعيػػػة عنػػػد كػػػؿ مػػػف مسػػػتو.  التػػػذكر، والفيػػػـ، والتطبيػػػؽ(، واختبػػػار لميػػػارات التفكيػػػر 
 المنطقي.

تمميذة مف تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي بثبلث مدارس مػف  120وتكونت عينة الدراسة مف 
أسػػػػيوط  الخيػػػػاط اإلعداديػػػة بنػػػػات، الزىػػػػراء اإلعداديػػػػة بنػػػػات، اإلسػػػػبلمية المػػػدارس الحكوميػػػػة المجانيػػػػة 

اإلعداديػػة بنػػات(، وقػػد تػػـ اختيػػار ثبلثػػة فصػػوؿ لتجربػػة الدراسػػة بطريقػػة عشػػوائية، موزعػػة عمػػى ثػػبلث 
 مجموعات كالتالي:

  تمميػػػذة مػػػف المدرسػػػة اإلسػػػبلمية اإلعداديػػػة بنػػػات، درسػػػت بالطريقػػػة  40مجموعػػػة ضػػػابطة: وتضػػػـ
 ية.التقميد

  تمميػػذة مػػف مدرسػػة الخيػػاط اإلعداديػػة بنػػات، درسػػت باسػػتخداـ  40مجموعػػة تجريبيػػة أولػػى: وتضػػـ
 . Vخرائط الشكؿ 

  تمميػػػذة مػػػف مدرسػػػة الزىػػػراء اإلعداديػػػة بنػػػات ، درسػػػت وفقػػػا  40مجموعػػػة تجريبيػػػة ثانيػػػة : وتضػػػـ
 لنموذج الت مـ التمركز حوؿ المشكمة.

ت داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف أداء تمميػػػذات المجموعػػػة وأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذا
التجريبيػة األولػػى وأداء تمميػذات المجموعػػة الضػػابطة فػي التطبيػػؽ الب ػػدي لبلختبػار التحصػػيمي واختبػػار 
التفكيػر المنطقػػي لصػػالح تمميػػذات المجموعػػة التجريبيػػة األولػى، ووجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف 

ميػػػذات المجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ الب ػػػدي لبلختبػػػار أداء تمميػػػذات المجموعػػػة األولػػػى وتم
 التحصيمي والختبار التفكير المنطقي لصالح تمميذات المجموعة التجريبية األولى.

 ( دراسة روىيرج وأخروفRoehrig et.al.، 2001:) 
 ( المعرفي :V"أشكاؿ مف خرائط شكؿ )

( 6بديمػػة لمتقػػارير المخبريػػة التقميديػػة وتنػػاقش  ( الم رفػػي كطريقػة Vتقػدـ الدراسػػة خػػرائط شػػكؿ  
 ( الم رفي وىي :Vمجاالت تت مؽ بشكؿ  

  .األسئمة 
  .قائمة كممات 
 .خرائط مفاىيـ 
 .األحداث 
  .تحميؿ البيانات 
 . االستنتاج 
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 ( الم رفي والمنطؽ أو القيمة الستخداميا.Vوالدراسة تفسر وتشرح است ماؿ شكؿ  
 ( دراسة تس تشف شنجTsai Chin Chng، 2001): 

( الم رفػي الذاتيػة الفرديػة ويسػمـ vالدراسة تطبؽ نظاـ تقييـ ي تمد عمى استخداـ خرائط شكؿ   
الطالب واجبو البيتي عف طريؽ شبكة م مومات ثـ يقيـ كؿ طالب جمسة ويقدـ اقتراحػات خػبلؿ الشػبكة 

 .وىي تساعد الم مميف في التقدـ المستمر عند تقييـ األنشطة.
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 (:Vالتعقيب عمى الدراسات التي تناولت استراتيجية الشكؿ )
  :مف حيث اليدؼ 

ىػػدفت ب ػػض (، حيػػث Vاختمفػػت أىػػداؼ الدراسػػات والبحػػوث التػػي تناولػػت اسػػتراتيجية الشػػكؿ  
( فػػي تنميػػة التحصػػيؿ Vالت ػػرؼ عمػػى فاعميػػة كػػؿ مػػف خػػرائط المفػػاىيـ وخػػرائط الشػػكؿ  الدراسػػات إلػػى 

(. ولكػف ب ػض الدراسػات 2007(، ودراسػة  السػيد، 2012كدراسػة  وادي، ، فياالم رفي في مادة الجغرا
وتنميػة التفكيػر المنطقػي لػد. التبلميػذ، كدراسػة  Vىدفت إلى الت ػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ خػرائط الشػكؿ 

 (.2005 أحمد، 
ىدفت إلى الت رؼ عمى اتجاىات الم مميف نحو ( Okebukola،1992وفي دراسة أوكيبكوال  

 .( كأدوات لمتدريس في ال مـو والرياضياتVالمفاىيـ وخرائط الشكؿ  خرائط 
 : مف حيث العينة 

تنوعػػت عينػػات الدراسػػات فيمػػا سػػبؽ تب ػػا الخػػتبلؼ أىػػدافيا، فقػػد كانػػت مػػف الطػػبلب والطالبػػات 
(، ودراسػػػة  السػػػػيد، 2012فػػػي مراحػػػؿ دراسػػػػية مختمفػػػة، كطػػػبلب المرحمػػػػة الثانويػػػة فػػػي دراسػػػػة  وادي، 

 (2005المرحمة اإلعدادية أو المتوسطة فكانت في دراسة  أحمد، (، أما 2007
(، 2012واختمفػػػػت الدراسػػػػات فيمػػػػا بينيػػػػا مػػػػف ناحيػػػػة حجػػػػـ ال ينػػػػة فاسػػػػتخدمت دراسػػػػة  وادي، 

( فكانػػت ال ينػػة 2007( طالبػػاا وطالبػػة. أمػػا دراسػػة  السػػيد، 120( عينػػة قػػدرىا  2005ودراسػػة  أحمػػد، 
 ( طالبة.80مكونة مف  

 ت جمع البيانات:مف حيث أدوا 
تنوعػػت أدوات جمػػ  البيانػػات فػػي الدراسػػات السػػابقة، فمػػف ىػػذه الدراسػػات مػػا اسػػتخدـ مقػػاييس 

(، فقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث اختبػػػار تحصػػػيمي م رفػػػي لموصػػػوؿ إلػػػى نتػػػائج 2012مختمفػػػة كدراسػػػة  وادي،
 الدراسة.

الوحػػػدة (، فقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث اختبػػػار تحصػػػيمي واختبػػػار 2005ولكػػػف وفػػػي دراسػػػة  أحمػػػد، 
( باسػػػػتخداـ اختبػػػػار تحصػػػػيمي، 2007التاريخيػػػػة، واختبػػػػار لميػػػػارات التفكيػػػػر المنطقػػػػي. وقػػػػاـ  السػػػػيد، 

 باإلضافة  إلى مقياس لمميارات البيئية. 
  :مف حيث منيج الدراسة 

( اعتمػػػػدت المػػػػنيج التجريبػػػػي كدراسػػػػة  وادي، Vالدراسػػػػات التػػػػي تناولػػػػت اسػػػػتراتيجية الشػػػػكؿ  
( حيػث ي ػد المػنيج التجريبػي أنسػب منػاىج 2005(، ودراسػة  أحمػد، 2007(، ودراسة  السػيد، 2012

البحث لمثؿ ىذه الدراسات وذلؾ لدراسة ال امؿ المستقؿ عمى ال امؿ التاب ، م  ضبط ال وامػؿ األخػر. 
 (V)لم رفػػػة أثػػػر ال امػػػؿ المسػػػتقؿ عمػػػى ال امػػػؿ التػػػاب ، وال امػػػؿ المسػػػتقؿ ىػػػو التػػػدريس بخػػػرائط شػػػكؿ

 .التجريبية بينما المجموعة الضابطة يتـ التدريس بيا بالطريقة التقميدية الم رفي لممجموعة
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 : مف حيث النتائج 
( الم رفي الػذ. سػاعد الطػبلب عمػى تكامػؿ Vأشارت ىذه الدراسات إلى ف الية استخداـ شكؿ  

الػػت مـ المحتػػو. المػػت مـ واألسػػموب الػػذي ت ممػػوا بػػو ىػػذا المحتػػو.، فيػػو يجمػػ  بػػيف الطريقػػة التػػي تػػـ بيػػا 
(، ودراسػػػة 2012والمحتػػو. الػػػذي تػػـ ت ممػػػو فػػي شػػػكؿ ذي م نػػػى، ومػػف ىػػػذه الدراسػػات دراسػػػة  وادي، 

 (.2007 السيد، 
( الم رفػي ي طػى ممخصػاا شػػامبلا V( عمػى أف الػت مـ وفقػػاا لمشػكؿ  2005أكػدت دراسػة  أحمػد، 

لجمي  األحداث التي أجريت أثناء قياـ الطبلب بأنماط النشاط المختمفة مف مبلحظة لؤلشياء واألحداث 
وتدويف لمبيانات وم الجتيا واشتقاؽ لمم ارؼ المستخمصة وربطيا بالمفاىيـ والمبادئ والنظريات السابقة 

 واألشياء،  والبلزمة في نفس الوقت لفيـ ىذه األحداث
( الم رفػػي جػػذب V( بػػأّف الػػت مـ وفقػػاا لمشػػكؿ  2007اشػػارت ب ػػض الدراسػػات كدراسػػة  السػػيد، 

انتبػػػػاه الطػػػػبلب وزاد مػػػػف داف يػػػػتيـ، بزيػػػػادة المشػػػػاركة وذلػػػػؾ لحداثتػػػػو بالنسػػػػبة ليػػػػـ، لمػػػػا يتميػػػػز بػػػػو مػػػػف 
ا النمػوذج يج ػؿ كمػا أف الت مػيـ وفقػاا ليػذ .خصائص ميمة سػاعدت عمػى ت مػيـ الطػبلب ت ممػاا ذا م نػى

ودراسػة تػس تشػف  الطالب يقوـ بػدور إيجػابي بالمشػاركة فػي ال مميػة الت ميميػة واكتسػاب ميػارات ال مػـ .
( حيػث أف الدراسػة تطبػؽ نظػاـ تقيػيـ ي تمػد عمػى اسػتخداـ خػرائط Tsai Chin Chng، 2001شػنج  
بكة م مومػات ثػـ يقػيـ كػؿ ( الم رفي الذاتيػة الفرديػة ويسػمـ الطالػب واجبػو البيتػي عػف طريػؽ شػVشكؿ  

 طالب جمسة ويقدـ اقتراحات خبلؿ الشبكة .
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 المحور الثالث: دراسات خاصة بالتفكير االستداللي:

 (:2011مقمد ) دراسة 
ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى الت ػػػػرؼ عمػػػػى فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ الخػػػػرائط الذىنيػػػػة الم ػػػػززة بالوسػػػػائط 

التحصػيؿ الم رفػػي وتنميػة ميػارات التفكيػر االسػػتداللي المت ػددة فػي تػدريس الدراسػػات االجتماعيػة عمػى 
 لد. تبلميذ المرحمة اإلعدادية.

ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػي التربػػوي ذي المجمػػوعتيف المتكػػػافئتيف. 
واقتصػػػػرت الدراسػػػػة عمػػػػى وحػػػػدة "وطننػػػػا ال ربػػػػي مكػػػػاف واحػػػػد وطبي ػػػػة متنوعػػػػة " مػػػػف كتػػػػاب الدراسػػػػات 

 ـ.2011-2010لتمميذات الصؼ الثاني اإلعدادي لم اـ الدراسي االجتماعية 
وتكونت عينة الدراسة مف تمميذات الصؼ الثاني اإلعدادي بمدرسة الشيخ سبلـ اإلعدادية 
قرية الصوام ة، بمحافظة سوىاج، حيث تدرس المجموعة التجريبية باستخداـ خرائط، بينما المجموعة 

مت أدوات القياس في الدراسة في اختبار تحصيمي: في الوحدة الضابطة بالطريقة الم تادة. وتمث
المختارة في الثبلثة مستويات األولى لممجاؿ الم رفي  التذكر، والفيـ، والتطبيؽ(، اختبار التفكير 

 االستداللي. وأشارت نتائج الدراسة:
   مجموعػػة ( بػػيف متوسػػطي درجػػات تمميػػذات ال0.05يوجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياا عنػػد مسػػتو. داللػػة

الضػػابطة ودرجػػات تمميػػذات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ الب ػػدي الختبػػار التحصػػيؿ لصػػالح 
 المجموعة التجريبية.

   بػػيف متوسػػطي درجػػات تمميػػذات المجموعػػة 0.05يوجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياا عنػػد مسػػتو. داللػػة )
 ر التفكيػػر االسػػتدالليالضػػابطة ودرجػػات تمميػػذات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ الب ػػدي الختبػػا

 لصالح المجموعة التجريبية. 

  (:2006) معوضدراسة 
ىػػػدفت الدراسػػػة  إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف فاعميػػػة التػػػدريس باسػػػتخداـ تػػػاريخ ال مػػػـ فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر 
االسػػػتداللي والتحصػػػيؿ الم رفػػػي واالتجػػػاه نحػػػو ال مػػػـ لػػػد. تبلميػػػذ المرحمػػػة االعداديػػػة. وتمثمػػػت أدوات 

التفكيػػػر االسػػتداللي واختبػػار التحصػػػيؿ الم رفػػي ومقيػػاس االتجػػػاه نحػػو ال مػػـ عمػػػى القيػػاس فػػي اختبػػار 
تمميػػػػذات مجمػػػػوعتي البحػػػػث الضػػػػابطة والتجريبيػػػػة قبػػػػؿ بػػػػدء تػػػػدريس الوحػػػػدة بيػػػػدؼ التأكػػػػد مػػػػف تكػػػػافؤ 

 20مجمػػوعتي البحػػث ولتحديػػد مسػػتو. التبلميػػذ قبػػؿ التػػدريس، تكػػوف اختبػػار التفكيػػر االسػػتداللي مػػف 
 مفردة.
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ـّ تطب ـّ ت يؽ البحث بمدرسة نصر التجريبية الموحدة بإدارة مدينة نصر بمحافظة القاىرة، حيث ت
اختيار فصميف بطريقة عشوائية ليمثػؿ أحػدىما المجموعػة الضػابطة ويمثػؿ اآلخػر المجموعػة التجريبيػة، 

 ( تمميذة.35ويتكوف ال دد التجريبي في كؿ منيما مف  
اللػػػة إحصػػػائياا بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات المجموعػػػة وأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ د

التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي ودرجػػػاتيـ فػػي التطبيػػؽ الب ػػدي لصػػػالح الب ػػدي فػػي االسػػتجابة لم بػػػارات 
 الممثمة في ب د مف اب اد المقياس، واالتجاه ل بارات المقياس ككؿ.

يبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ وجػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياا بػػيف متوسػػػطات درجػػػات تبلميػػػذ المجموعػػة التجر 
القبمي ودرجاتيـ في التطبيؽ الب دي لصالح التطبيؽ الب دي، في اإلجابة عف أسػئمة كػؿ ب ػد مػف أب ػاد 

 االختبار.
كمػػا يتضػػح أف متوسػػطات درجػػات التبلميػػذ بالنسػػبة الختبار االسػػتنتاج، ضػػبط المتغيػػرات( أقػػؿ 

سػػػػػتقرائي(. ويرجػػػػػ  ذلػػػػػؾ إلػػػػػى أف مػػػػػف متوسػػػػػطات درجػػػػػاتيـ بالنسػػػػػبة لب ػػػػػدي االختبار االسػػػػػتنباطي واال
االسػػتنتاج يحتػػاج إلػػى اسػػتخبلص م مومػػات أو افكػػار جديػػدة غيػػر موجػػودة فػػي المقػػدمات ،وىػػذا يحتػػاج 

 إلى تدريب التبلميذ لفترة زمنية أكبر مف تمؾ التي استغرقتيا التجربة لمبحث.

 ( 2008دراسة الزعوري:) 
اسػػػػتراتيجية ىيمػػػػدا تػػػػاب فػػػػي تنميػػػػة التفكيػػػػر ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى الت ػػػػرؼ عمػػػػى أثػػػػر اسػػػػتخداـ 

 االستداللي لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مادة الجغرافيا مقارنة بالطريقة التقميدية.
المنيػػػاج التجريبػػػي. وتمثمػػػت أدوات القيػػػاس باختبػػػار ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث 

ات الصػؼ ال اشػر. وأشػارت نتػائج الدراسػة وتكونت عينة الدراسػة مػف تمميػذاختبار التفكير االستداللي. 
 إلى:
 إنػػػاث( المتػػػيف درسػػػتا  -ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف المجمػػػوعتيف الضػػػابطتيف  ذكػػػور

 بالطريقة التقميدية في تنمية التفكير االستداللي.
 إنػػػاث( المتػػػيف درسػػػتا  -ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف المجمػػػوعتيف التجػػػريبيتيف  ذكػػػور

 ىيمدا تاب في تنمية التفكير االستداللي. استراتيجية باستخداـ

 (:2007الخزرجي ) دراسة 
ىذه الدراسة إلى م رفة أثر استخداـ المجم ػات الت ميميػة وفػرؽ الػت مـ فػي تنميػة التفكيػر  ىدفت

م اىػد االستداللي في مادة التاريخ لد. طالبات م يد إعداد الم ممات، اقتصػرت الدراسػة عمػى طالبػات 
 إعداد الم ممات في محافظة بغداد.

( طالبػة فػي كػؿ مجموعػة، حيػث تػـ إعػداد 33( طالبػة وبواقػ   99وتكونت عينػة الدراسػة مػف  
 ( مجم ات ت ميمية كمستمزمات لدراسة موضوعات مف كتاب التاريخ األوربي الحديث لمصؼ الراب .8 
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اب التاريخ األوربي الحديث، واختير اقتصرت عينة الدراسة عمى الفصوؿ الثبلثة األولى مف كت
التصػػػميـ التجريبػػػي، وتػػػـ اختيػػػار ثػػػبلث شػػػ ب مػػػف الصػػػؼ الرابػػػ  عشػػػوائياا، إحػػػداىما تمثػػػؿ المجموعػػػة 
التجريبية األولى والثانية المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الثالثة الضابطة. وتمثمت أدوات القيػاس 

 في اختبار لمتفكير االستداللي.
  نتػػػائج الدراسػػػػة إلػػػي تفػػػوؽ طالبػػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػػى التػػػي درسػػػت بتقنيػػػػة وأشػػػارت

المجم ػػػػات الت ميميػػػػة عمػػػػى المجموعػػػػة الضػػػػابطة التػػػػي درسػػػػت بالطريقػػػػة االعتياديػػػػة، وتفػػػػوؽ 
المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة التػػي درسػػت بأسػػموب فػػرؽ الػػت مـ عمػػى المجموعػػة الضػػابطة التػػي 

وتفػوؽ المجموعػة التجريبيػة األولػى عمػى المجموعػة التجريبيػة الثانيػة درست بالطريقة التقميديػة، 
 (:2007) عمرافدراسة  التي درست بأسموب فرؽ الت مـ.

ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى تنظػيـ محتػو. مػادة الجغرافيػا وفػؽ نظريػة ريجميػوث التوسػ ية والت ػرؼ 
نحػػو مػػادة الجغرافيػػا لػػد. طػػبلب  إلػػى أثػػر التحصػػيؿ وعمػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر االسػػتداللي واالتجػػاه

الصػػؼ األوؿ الثػػانوي. اختبػػار تحصػػيمي فػػي الم مومػػات الجغرافيػػة المتضػػمنة فػػي فصػػمي الدراسػػة فػػي 
مسػػػتويات  التػػػذكر والفيػػػـ والتطبيػػػؽ(، واختبػػػار التفكيػػػر االسػػػتداللي بشػػػقيو  االسػػػتقرائي واالسػػػتنباطي(، 

( 80يػؽ البرنػامج المقتػرح عمػى عينػة تكونػت مػف  مقياس االتجاه نحو مادة الجغرافيا، وتـ ب د ذلؾ تطب
طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ األوؿ الثػػانوي بمدرسػػة الثانويػػة بنػػات" بمدينػػة سػػوىاج، وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث 

 المنيج شبو التجريبي ذي المجموعتيف المتكافئتيف. وأسفرت الدراسة عف نتائج منيا:
 المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات طالبػػات  وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياا بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات

 المجموعة الضابطة في التطبيؽ الب دي لبلختبار التحصيمي لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
  وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياا بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات طالبػػات

ادة الجغرافيػػػا لصػػػالح طالبػػػات المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ الب ػػػدي لمقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػو مػػػ
 .المجموعة التجريبية

  وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياا بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات طالبػػات
الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ الب ػػدي الختبػػار التفكيػػر االسػػتداللي لصػػالح طالبػػات المجموعػػة  وعػػةالمجم

 التجريبية. وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بميارات التفكير االستداللي في التدريس.

 ( دراسةet all، 2006 Schee) 
حػوؿ المػت مـ لتحفيػز  ىدفت ىذه الدراسة إلى توظيؼ ب ض االستراتيجيات التدريسية الحديثة والمتمركزة

التبلميذ عمػى التفكيػر مػف خػبلؿ الجغرافيػا، حيػث أكػد الم ممػوف فػي انجمتػرا وىولنػدا فػي التقريػر أف ىػذه 
االستراتيجيات تج ؿ الطبلب يفكروف وتولد لدييـ الداف  لمت مـ ،وأكدت الدراسػة ضػرورة االىتمػاـ بتقػديـ 

 يا في تفكير الطبلب .الدعـ المطموب لتحقيؽ تغيير دائـ وعميؽ وليس سطح
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 ( 2006دراسة عمار:) 
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى الت ػػرؼ عمػػى إمكانيػػة اسػػتخداـ الوسػػائط الفائقػػة فػػي تػػدريس الجغرافيػػا 
بالمرحمػػة الثانويػػة وأثرىػػا عمػػى تنميػػة ب ػػض المفػػاىيـ والتفكيػػر االسػػتداللي. اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج شػػبو 

اختبار تحصػػيؿ: ييػػدؼ تمثمػػت أدوات القيػػاس فػػي الدراسػػة:و  التجريبػػي ألنػػو يػػتبلءـ مػػ  طبي تػػو وأىدافػػو.
إلػػػى قيػػػاس التحصػػػيؿ الم رفػػػي لػػػب ض المفػػػاىيـ الجغرافيػػػة فػػػي فصػػػمى الدراسػػػة لػػػد. طػػػبلب ال ينػػػة فػػػي 

 .)مستويات التذكر والفيـ والتطبيؽ، اختبار التفكير االستداللي بشقية  االستنباطي واالستقرائي
لصػػؼ األوؿ الثػػانوي بمدرسػػة الحػػاج حػػداد الثانويػػة أجػػر. البحػػث عمػػى مجموعػػة مػػف طػػبلب ا

بإدفػػا، محافظػػة سػػوىاج، حيػػث تػػـ اختيػػار فصػػميف مػػف طػػبلب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي بطريقػػة عشػػوائية، 
حيث تـ تحديد أحد الفصميف ليمثؿ المجموعة التجريبية التي تدرس فصمى "البيئة، واألخطار التي تيدد 

فػي حػػيف يمثػؿ الفصػػؿ اآلخػر المجموعػػة الضػابطة التػػي تػدرس نفػػس البيئػة" باسػػتخداـ الوسػائط الفائقػػة، 
 :الفصميف بالطرؽ الم تادة كالتالي 

   طالباا .50تـ اختيار فصؿ تجريبي ) 
 طالباا. (50فصؿ ضابط   تـ اختيار 

 وأسفرت نتائج الدارسة إلى ما يمي:
   .بػػيف متوسػػطي درجػػات طػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة 0.01يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتو )

وطػػبلب المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ الب ػػدي لبلختبػػار التحصػػيمي لصػػالح طػػبلب المجموعػػة 
 .التجريبية 

   .بػػيف متوسػػطي درجػػات طػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة 0.01يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتو )
لمجموعػػػة الضػػػػابطة فػػػي التطبيػػػػؽ الب ػػػدي الختبػػػػار التفكيػػػر االسػػػػتداللي لصػػػالح طػػػػبلب وطػػػبلب ا
 .التجريبية المجموعة

 (:2004) بدوي دراسة 
ىػػػدفت الدراسػػػة  إلػػػى الت ػػػرؼ عمػػػى أثػػػر اسػػػتخداـ خػػػرائط المفػػػاىيـ فػػػي تػػػدريس الجغرافيػػػا عمػػػى 

استخدـ الباحػث المػنيج شػبو  التحصيؿ وتنمية التفكير االستداللي لد. تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
التجريبي، حيث أسػموب خػرائط المفػاىيـ لقيػاس مػد. تػأثير ومقارنػة نتائجػو باألسػموب التقميػدي، كمػا تػـ 

 اختيار مجموعتيف بطريقة عشوائية وقسمت كالتالي:
 .مجموعة تجريبية 
 .مجموعة ضابطة 
 البحث. مجموعة 
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اإلعدادي بمدرسػة نػزة الحػاجر اإلعداديػة اجري البحث عمى مجموعة مف تبلميذ الصؼ الثاني 
 بنيف بمدينة جيينة، محافظة سوىاج، شممت فصميف اختيرا بطريقة عشوائية وقسما كالتالي:

   تمميذاا(. 42تـ اختيار فصؿ تجريبي 
   تمميذاا(.  42تـ اختيار فصؿ ضابط 

دارس اقتصػػرت تجربػػة البحػػث عمػػى مجموعػػة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي، بإحػػد. مػػ
 2004–2003محافظة سوىاج لم اـ الدراسي 

وتمثمػػت أدوات القيػػاس فػػي الدراسػػة اختبػػار تحصػػيمي لممفػػاىيـ المتضػػمنة فػػي الوحػػدة المختػػارة. 
 االستنباطي/االستقرائي. "اختبار التفكير االستداللي بشقيو

 أسفرت نتائج الدراسة عف:
   .رجػػات تبلميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ( بػػيف متوسػػطي د0.01يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياا عنػػد مسػػتو

وتبلميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ الب ػػدي لبلختبػػار التحصػػيمي لصػػالح تبلميػػذ المجموعػػة 
 التجريبية.

   .بػػيف متوسػػطي درجػػات تبلميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة 0.01يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياا عنػػد مسػػتو )
ار التفكيػػػػر االسػػػػتداللي لصػػػػالح تبلميػػػػذ المجموعػػػػة الضػػػػابط، أمػػػػا التطبيػػػػؽ الب ػػػػدي الختبػػػػ وتبلميػػػػذ

 المجموعة التجريبية.

 ( 2001دراسة العتيبي:) 
ىدفت الدراسة إلى الت ػرؼ عمػى فاعميػة برنػامج مقتػرح لتنميػة ميػارات التفكيػر االسػتداللي لػد. 

طالبػا مػف طػبلب  24عينة مف طبلب المرحمة الثانويػة بمدينػة الريػاض. وقػد تكونػت عينػة الدراسػة مػف 
ـّ ضػػبط متغيػػرات الػػذكاء، الصػػؼ ا ألوؿ الثػػانوي قسػػموا إلػػى مجمػػوعتيف تجريبيػػة وضػػابطة ، ب ػػد أف تػػ

ال مر، المستو. االقتصادي واالجتمػاعي. وقػد قػاـ الباحػث بتطبيػؽ اختبػار ميػارات التفكيػر االسػتداللي 
نتػػائج  مػػف إعػػداد المفتػػي، وبرنػػامج تنميػػة ميػػارات التفكيػػر االسػػتداللي مػػف إعػػداد الباحػػث، ولمتحقػػؽ مػػف

الدراسة استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية البلبارمترية وىي اختبار ماف وتنػي واختبػار ويمكوكسػوف. 
وقد أظيرت النتائج اجمػاال وجػود فػروؽ دالػة احصػائيا بػيف المجموعػة التجريبيػة والضػابطة فػي ميػارات 

الػذي يػنص عمػى وجػود فػروؽ  التفكير االستداللي لصالح المجموعة التجريبية، فيما عدا الفػرض الثالػث
ذات داللة إحصائية بيف القياس الب دي والقياس البلحؽ في ميارات التفكير االستداللي لد. المجموعة 
التجريبية لصالح القياس البلحؽ ب د مضى شير مف انتياء التدريب. وقد انتيػت الدراسػة إلػى عػدد مػف 

تحفيػز ميػارات التفكيػر بصػفة عامػو وميػارات  التوصيات منيا إيجاد المحتو. الدراسي الذي يركػز عمػى
 التفكير االستداللي بصفة خاصة.
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 ( 1996دراسة قطاوي:) 
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف أثػػر اسػػتخداـ نمطػػي التفكيػػر االسػػتقرائي والمػػنظـ المتقػػدـ 

نحػو مػادة  والطريقة التقميدية عمى تحصيؿ طمبة الصؼ ال اشر األساسي لممفاىيـ التاريخية واتجاىػاتيـ
فػػي محافظػة إربػػد بػػاألردف، وكانػػت عينػػة  1996-1995التػاريخ، وتػػـ تنفيػػذ الدراسػػة فػي ال ػػاـ الدراسػػي 

الدراسػػة تتكػػػوف مػػػف ثػػػبلث شػػ ب مػػػف طمبػػػة الصػػػؼ ال اشػػػر بمحافظػػة إربػػػد، شػػػ بة ضػػػابطة، وشػػػ بتيف 
ي(، ومقيػاس كمجموعة تجريبية، وتكونت أدوات الدراسػة مػف اختبػار تحصػيمي فػي المفػاىيـ  قبمػي، ب ػد

اتجػػاه نحػػو مػػادة التػػاريخ، واسػػتخدـ الباحػػث المتوسػػطات الحسػػابية واختبػػار  ت( واالنحرافػػات الم ياريػػة 
وم امػػػؿ االرتبػػػاط، وقػػػد أظيػػػرت الدراسػػػة فػػػي ب ػػػض جوانبيػػػا وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف متوسػػػط 

ريبيػػػة، ووجػػػود عبلقػػػة درجػػػات الطمبػػػة فػػػي االختبػػػار الب ػػػدي لممفػػػاىيـ التاريخيػػػة لصػػػالح المجموعػػػة التج
إيجابية ض يفة بيف التحصيؿ واالتجاه في مفاىيـ مادة التاريخ، وأوصت الدراسة بضرورة التركيػز عمػى 
نمطي التفكير االستقرائي والمنظـ المتقػدـ عنػد تػدريس المفػاىيـ المت مقػة بالتػاريخ، وعنػد عمميػة تخطػيط 

 وتطوير المناىج.

 (:1994طالفحة ) دراسة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى م رفة أثر استخداـ كؿ مف الطريقة التجريبية والطريقة التقميدية في تنميػة       

ميػارات التفكيػػر االسػػتداللي لػػد. طمبػة الصػػؼ ال اشػػر األساسػػي فػي األردف، وقػػد قسػػمت عينػػة الدراسػػة 
رات التفكير االستداللي ( طالباا وطالبة تدربوا عمى ميا129إلى مجموعتيف األولى تجريبية تكونت مف  

مف خبلؿ وحػدة الدولػة ال ثمانيػة والػوطف ال ربػي مػف كتػاب التػاريخ ال ربػي الحػديث وقضػاياه الم اصػرة 
( طالبػػا وطالبػػة درسػػوا الوحػػدة المقترحػػة نفسػػيا 140بالطريقػػة التاريخيػػة، والثانيػػة ضػػابطة تكونػػت مػػف  

توصػمت  ات التفكير االستداللي إعداد المفتػي وقػدبالطريقة التقميدية، وقاـ الباحث باستخداـ مقياس ميار 
الدراسة إلى وجود فروؽ دالة احصائياا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبػار 

 ميارات التفكير االستداللي لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالطريقة التاريخية.
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 كير االستداللي: التعقيب عمى الدراسات التي تناولت التف
  :مف حيث اليدؼ 

( 2011اختمفت أىداؼ الدراسات والبحوث التي تناولت التفكير االستداللي، حيث دراسة  مقمد،
ىػػػدفت إلػػػػى الت ػػػػرؼ عمػػػػى فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ الخػػػرائط الذىنيػػػػة الم ػػػػززة بالوسػػػػائط المت ػػػػددة فػػػػي تػػػػدريس 

 التفكير االستداللي لد. التبلميذ. الدراسات االجتماعية عمى التحصيؿ الم رفي وتنمية ميارات 
( ىػػدفت إلػػى الت ػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية ىيمػػدا تػػاب فػػي 2008ودراسػػة  الزعػػوري،

 مقارنة بالطريقة التقميدية. تنمية التفكير االستداللي مادة الجغرافيا
ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى توظيػؼ ب ػض االسػتراتيجيات التدريسػية  (et all، 2006 Schee ودراسػة   

 الحديثة والمتمركزة حوؿ المت مـ لتحفيز التبلميذ عمى التفكير مف خبلؿ الجغرافيا .
( ىدفت إلى م رفة أثر استخداـ المجم ات الت ميمية وفرؽ الت مـ 2007وفي دراسة  الخزرجي،

( ىػدفت إلػى الت ػرؼ عمػى 2006تاريخ. أما فػي دراسػة  عمػار،في تنمية التفكير االستداللي في مادة ال
إمكانيػػػة اسػػػتخداـ الوسػػػائط الفائقػػػة فػػػي تػػػدريس الجغرافيػػػا وأثرىػػػا عمػػػى تنميػػػة ب ػػػض المفػػػاىيـ والتفكيػػػر 

( بدراسػػة ىػػدفت إلػػى الت ػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ خػػرائط المفػػاىيـ فػػي 2004االسػػتداللي. وقػػاـ  بػػدوي،
( ىػػدفت إلػػى 2001وتنميػػة التفكيػػر االسػتداللي. وفػػي دراسػػة  ال تيبػي،تػدريس الجغرافيػػا عمػػى التحصػيؿ 

( 2000الت ػػػرؼ عمػػػى فاعميػػػة برنػػػامج مقتػػػرح لتنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر االسػػػتداللي، أمػػػا دراسػػػة  عمػػػراف،
ىػػدفت إلػػى تنظػػيـ محتػػو. مػػادة الجغرافيػػا وفػػؽ نظريػػة ريجميػػوث التوسػػ ية والت ػػرؼ إلػػى أثػػر التحصػػيؿ 

( بدراسػػة 1996تفكيػػر االسػػتداللي واالتجػػاه نحػػو مػػادة الجغرافيػػا. وقػػاـ  قطػػاوي،وعمػػى تنميػػة ميػػارات ال
ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ نمطػي التفكيػر االسػتقرائي والمػنظـ المتقػدـ والطريقػة التقميديػة عمػى 

 تحصيؿ الطمبة لممفاىيـ التاريخية واتجاىاتيـ نحو مادة التاريخ.
 : مف حيث العينة 

راسػػات فيمػػا سػػبؽ تب ػػا الخػػتبلؼ أىػػدافيا، فقػػد كانػػت مػػف الطػػبلب والطالبػػات تنوعػػت عينػػات الد
( التي كانت عينة الدراسة 2008في مراحؿ دراسية مختمفة، كطبلب المرحمة الثانوية دراسة  الزعوري، 

( 2000طالبػاا(، ودراسػة  عمػػراف، 24( وكانػت عينػة الدراسػػة  2001طالػب(، ودراسػة  ال تيبػػي، 100 
 ( 1994(، ودراسة  طبلفحة،1996طالباا(، ودراسة  قطاوي،  80ة مف  وتكونت ال ين

 30( تألفػػت ال ينػػة مػػف  2011أمػػا المرحمػػة اإلعداديػػة أو المتوسػػطة فكانػػت فػػي دراسػػة  مقمػػد،
( وتكونت 2004تمميذة(، ودراسة  بدوي، 35( حيث ال ينة تألفت مف  2008طالباا(، ودراسة  م وض،

 (. طالباا  84عينة الدراسة مف  
طالبػػة( مػػف طالبػػات  99( فكانػػت عينػػة الدراسػػة مكونػػة مػػف  2007أمػػا فػػي دراسػػة  الخزرجػػي،

  في محافظة بغداد.م يد إعداد الم ممات 
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 :مف حيث أدوات جمع البيانات 
(، ودراسػػػػػة  2011تنوعػػػػت أدوات جمػػػػ  البيانػػػػػات فػػػػي الدراسػػػػػات السػػػػابقة، ففػػػػي دراسػػػػػة  مقمػػػػد،

تحصيمي باإلضافة الختبار التفكيػر االسػتداللي. أمػا فػي دراسػة   ( استخدـ الباحث اختبار2004 بدوي،
( فقد استخدـ الباحث اختبار التفكير االستداللي، واختبار التحصيؿ الم رفي، ومقيػاس 2008 م وض،

 االتجاه نحو الت مـ.
( فقػػد اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار 2007(، ودراسػػة  الخزرجػػي،2008ولكػػف فػػي دراسػػة  الزعػػوري،

( قػػػاـ البػػػاحثوف 1994(، ودراسػػػة  طبلفحػػػة،2001سػػػتداللي فقػػػط. أمػػػا فػػػي دراسػػػة  ال تيبػػػي،التفكيػػػر اال
باسػػػػتخداـ اختبػػػػار ميػػػػارات التفكيػػػػر االسػػػػتداللي مػػػػف اعػػػػداد المفتػػػػي، وبرنػػػػامج تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر 

 .االستداللي مف اعداد الباحث
  :مف حيث منيج الدراسة 

ت السػػػابقة، حيػػث وجػػػد أف م ظػػػـ الدراسػػػات تنوعػػت منػػػاىج الدراسػػػة التػػػي اعتمػػدت فػػػي الدراسػػػا
(، ودراسػػػػػػة 2008(، ودراسػػػػػػة  الزعػػػػػػوري،2011السػػػػػػابقة اعتمػػػػػػدت المػػػػػػنيج التجريبػػػػػػي كدراسػػػػػػة  مقمػػػػػػد،

 ( وذلؾ لمبلئمتو لطبي ة ىذه الدراسات.1996(، ودراسة  قطاوي،2001 ال تيبي،
يػػػاج شػػػبو ( فقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المن2000(، ودراسػػػة  عمػػػراف،2004أمػػػا فػػػي دراسػػػة  بػػػدوي،

 التجريبي في دراستو.
 : مف حيث النتائج 

نتػػائج الدراسػػات إلػػى اىميػػة اسػػتخداـ ميػػارات جديػػدة ووسػػائؿ ت ميميػػة مختمفػػة كخػػرائط  أظيػػرت
( في الت ميـ وذلؾ لتنمية ميارات التفكير االستداللي لػد. الطمبػة، حيػث Vالمفاىيـ واستراتيجية الشكؿ  

( بػيف متوسػطي درجػات طػبلب 0.05ياا عنػد مسػتو. داللػة  فػروؽ دالػة إحصػائوجدت م ظـ الدراسػات 
التحصيؿ لصالح  المجموعة الضابطة ودرجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيؽ الب دي الختبار

( بيف متوسطي درجػات 0.05فروؽ دالة إحصائياا عند مستو. داللة   المجموعة التجريبية. كما وجدت
ب المجموعػػة التجريبيػة فػػي التطبيػؽ الب ػػدي الختبػار التفكيػػر طػبلب المجموعػػة الضػابطة ودرجػػات طػبل

، دراسػػػػػػػة (2011مقمػػػػػػػد،لصػػػػػػػالح المجموعػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػة، ومػػػػػػػف ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػات دراسػػػػػػػة  االسػػػػػػػتداللي 
 (.1996ودراسة  قطاوي،(، 2001ال تيبي، 

أشارت ب ض الدراسات إلى وجود فروؽ بيف متوسطي درجػات المجموعػات التجريبيػة ودرجػات 
المجموعة الضابطة في التطبيؽ الب ػدي لبلختبػار التحصػيمي لصػالح المجموعػة التجريبيػة. كمػا ُوِجػَدت 
فػػروؽ دالػػة إحصػػائياا بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػات التجريبيػػة ودرجػػات المجموعػػات الضػػابطة فػػي 

بيػػؽ الب ػػدي لمقيػػاس االتجػػاه نحػػو مػػادة الجغرافيػػا لصػػالح المجموعػػات التجريبيػػة. كمػػا ُوِجػػَدت فػػروؽ التط
دالة إحصائياا بيف متوسطي درجات المجموعات التجريبية ودرجػات المجموعػات الضػابطة فػي التطبيػؽ 

اسػػػػػة الب ػػػػػدي الختبػػػػػار التفكيػػػػػر االسػػػػػتداللي لصػػػػػالح المجموعػػػػػات التجريبيػػػػػة، ومػػػػػف ىػػػػػذه الدراسػػػػػات در 



98 

 

(. وأوصت بضرورة االىتماـ بميارات التفكير االسػتداللي فػي 2004(، ودراسة  بدوي،2008 م وض،
أكػػػدت الدراسػػة عمػػػى ضػػػرورة االىتمػػاـ بتقػػػديـ الػػػدعـ  (et all، 2006 Schee ودراسػػػة  التػػدريس.

 المطموب لتحقيؽ تغيير دائـ وعميؽ وليس سطحيا في تفكير الطبلب .
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 السابقة:تعقيب عاـ عمى الدراسات 
سػػتناقش الباحثػػة الدراسػػات السػػابقة مػػ  بيػػاف أوجػػو الشػػبو واالخػػتبلؼ فيمػػا بينيػػا عبػػر عػػدد مػػف 

 المؤشرات ىي :
 األىداؼ: -1

   ىدفت م ظـ الدراسات السابقة إلى الت رؼ عمى أثر استخداـ طريقة خراط المفاىيـ  والشكؿV )
إليو الدراسة الحالية، كدراسة  أبو الجدياف، في التدريس ومقارنتيا بالطريقة التقميدية  وىو ما تيدؼ 

(، ودراسة   اليوسفاني، 2007(، ودراسة  الشكرجي والطائي، 2008(، ودراسة  محمد، 2011
 (. 2002(، ودراسة  الزبيدي، 2003(، ودراسة  الفارسي، 2005

 ط الشكؿ  اتفقت الدراسة الحالية م  ب ض الدراسات السابقة في استخداـ خرائط المفاىيـ وخرائV )
(، ودراسة  السيد، 2012وفي ب ض المتغيرات كتنمية التحصيؿ الم رفي، كدراسة  وادي، 

وتنمية  V(. ولكف ب ض الدراسات ىدفت إلى الت رؼ عمى أثر استخداـ خرائط الشكؿ 2007
 Roehrig  (. أما دراسة روىيرج وأخروف2005التفكير المنطقي لد. التبلميذ، كدراسة  أحمد، 

et al, 2001)   الدراسة تفسر وتشرح است ماؿ شكؿV .الم رفي والمنطؽ أو القيمة الستخداميا ) 
 ،ىدفت إلى الت رؼ عمى فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير 2001أما دراسة  ال تيبي )

 االستداللي.
 خر. لكي ركزت الدراسات السابقة مجتم ة عمى ضرورة تطوير المناىج بصورة دورية مف فترة أل

تواكب ما يطرأ عمى التربية مف تغيرات ،والتركيز عمى ضرورة وجود توازف بيف موضوعات ومف 
 (.2000ىذه  دراسة عمراف  

 أما البحث الحالي فييدؼ إلى الت رؼ عمى أثر استخداـ استراتيجيتي خرائط المفاىيـ والشكؿV) )
 في تنمية ميارات التفكير االستداللي في الجغرافيا.

 ج الدراسات: مني -2
  ،ودراسة  السيد، 2012اعتمدت م ظـ الدراسات السابقة عمى المنيج التجريبي كدراسة  وادي ،)

( فقد استخدـ الباحث المنياج 2007(  أما في دراسة  الجيني، 2005(، ودراسة  أحمد، 2007
 شبو التجريبي وذلؾ لمبلئمتو لطبي ة الدراسة.

 ،فقد استخدـ الباحث المنياج شبو التجريبي 2000 عمراف،(، ودراسة 2004أما في دراسة  بدوي )
 في دراستو. أما الدراسة الحالية اتب ت الباحثة المنيج شبو التجريبي لمبلئمتو لطبي ة الدراسة.

 عينة الدراسات: -3
   تنوعت عينات الدراسات السابقة  تب ا الختبلؼ أىدافيا، فقد كانت مف الطبلب والطالبات في

(، ودراسة أما 2005ختمفة، كطبلب المرحمة االبتدائية في دراسة  اليوسفاني، مراحؿ دراسية م
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(، ودراسة  محمد، 2011المرحمة اإلعدادية أو المتوسطة فكانت في دراسة  أبو الجدياف، 
 (2005(،  أحمد، 2000(، ودراسة  عمي، 2003(، ودراسة  الفارسي، 2008

 ،ودراسة 2007ودراسة  الشكرجي والطائي، (، 2007وفي المرحمة الثانوية كدراسة  عويس ،)
(، 2008(، ودراسة   الزعوري، 2007(، ودراسة  السيد، 2012(، ودراسة  وادي، 2003 عمي،

(، ودراسة 1996(، ودراسة  قطاوي، 2000(، ودراسة  عمراف،2001ودراسة  ال تيبي،
 ( .1994 طبلفحة،

 لثانوية أو االبتدائية، ماعدا دراسة م ظـ الدراسات أجريت عمى عينات مف طبلب المرحمة  ا
طالبة( مف طالبات م يد إعداد  99( فكانت عينة الدراسة مكونة مف  2007 الخزرجي،
 الم ممات. 

  تتفؽ الدراسة الحالية م  ب ض الدراسات السابقة في المرحمة الت ميمية التي تجري فييا الدراسة
 األساسي(.وىي المرحمة األساسية ال ميا  طبلب الصؼ التاس  

    طالبة.108تشابيت ىذه الدراسة م  م ظـ الدراسات السابقة مف حيث حجـ ال ينة بمغت ) 
 األدوات: -4

   تنوعت أدوات جم  البيانات في الدراسات السابقة، فمف ىذه الدراسات ما استخدـ مقياسيف كدراسة
نحو مادة التاريخ ( استخدـ الباحث اختبار التحصيؿ الم رفي ومقياس االتجاه 2007 عويس، 

( حيث استخدمت اختبار تحصيؿ واختبار 2009لموصوؿ إلى نتائج الدراسة، ودراسة  محمد، 
 لمتفكير االستداللي.

  ،فقد استخدـ الباحث اختبار تحصيمي واختبار الوحدة التاريخية، 2005ولكف في دراسة  أحمد ،)
ستخداـ اختبار تحصيمي، باإلضافة  ( با2007واختبار لميارات التفكير المنطقي، وقاـ  السيد، 

 إلى مقياس لمميارات البيئية. 
 ،فقد استخدـ الباحث اختبار تحصيمي م رفي لموصوؿ إلى نتائج الدراسة. 2012كدراسة  وادي ،)

( فقد استخدـ الباحثوف اختبار 2005(، ودراسة  اليوسفاني، 2007أما دراسة  الشكرجي والطائي،
 س الميارات الجغرافية لد. عينة الدراسة.المفاىيـ الجغرافية، ومقيا

  ال ديد مف الدراسات السابقة عنيت بتنمية ميارات التفكير االستداللي بالرغـ مف االختبلؼ فيما
بينيا في األسموب المستخدـ في تنمية ميارات التفكير االستداللي إال أنيا اتفقت في كونيا أظيرت 

 . تأثيرا إيجابياا في تنمية ىذه الميارات
 اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في بناء اختبار التفكير االستداللي .

تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أدوات الدراسة التي أعدتيا الباحثة حيث 
قامت بإعداد اختبار لميارات التفكير االستداللي. وتمثمت أدوات القياس في اختبار ميارات التفكير 
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وعتيف االستداللي، وب د التحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار ،تـ تطبيؽ االختبار ب دياا عمى المجم
 التجريبية والضابطة حيث تـ استخداـ الوسط الحسابي، واالنحراؼ الم ياري، واختبار ت(.

 نتائج  الدراسات:
  أظيرت نتائج الدراسات إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات الطبلب الذيف

دية في اكتساب درسوا بخرائط المفاىيـ وبيف الطبلب الذيف درسوا باستخداـ الطريقة االعتيا
(، ودراسة 2009(، ودراسة  محمد، 2011المفاىيـ. ومف ىذه الدراسات دراسة  أبو الجدياف، 

 (.2007(، ودراسة  عويس، 2008 محمد، 
  أشارت ب ض الدراسات إلى أف استراتيجية خرائط المفاىيـ كاف ليا دور ف اؿ في تنمية قدرة

ة ب ض االتجاىات ال ممية نحو المفاىيـ المراد الطبلب عمى فيـ مفاىيـ المادة ال ممية وتنمي
(، ودراسة 2002(، ودراسة  سبلمة،2007تدريسيا، ومف ىذه الدراسات دراسة الشكرجي والطائي،

 (.2000 عمي، 
  تتفؽ الدراسة الحالية م  ب ض الدراسات السابقة مف حيث التوصيات حيث أوصت الدراسة الحالية

ر االستداللي في مجاؿ تدريس الجغرافيا وىي تتفؽ م  أغمب باالىتماـ بتنمية ميارات التفكي
(. وأوصت بضرورة االىتماـ 2004(، ودراسة  بدوي،2008الدراسات السابقة ،كدراسة  م وض،

( أكدت الدراسة عمى Schee،et all،2006بميارات التفكير االستداللي في التدريس. ودراسة  
قيؽ تغيير دائـ وعميؽ وليس سطحيا في تفكير ضرورة االىتماـ بتقديـ الدعـ المطموب لتح

 الطبلب.
   ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 2008وتختمؼ الدراسة الحالية م  نتائج دراسة الزعوري :)

إناث( المتيف درستا باستخداـ استراتيجية ىيمدا تاب في تنمية  -بيف المجموعتيف التجريبيتيف  ذكور
 التفكير االستداللي.

 فادة مف الدراسات السابقة:أوجو االست
   تطوير إطار فكري عف استراتيجية الشكؿVكأسموب تدريس ) . 
   تحديد الت ريؼ االجرائي لمصطمحات الدراسة المتمثمة في خريطة الشكؿV.) 
  التصميـ التجريبي ليذه الدراسة وىو التصميـ القائـ عمى مجموعات الدراسة  ثبلث( متكافئتيف

  تجريبيتيف، وضابطة(.
  ،إعداد أدوات قياس السمات الواردة في الدراسة إعداداا صادقاا متماثبلا في االختبار  القبمي

 الب دي(.
  .المساىمة في تفسير النتائج لتي توصمت إلييا الدراسة الحالية تفسيراا عممياا وموضوعياا 
  .الت رؼ عمى ال ديد مف الكتب والجبلت ل ممي التي تستخدـ وتثري الدراسة الحالية 
  .تحديد الم الجات االحصائية التي استخدمت في اختبار الفرضيات وتحميؿ البيانات والنتائج 
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 الفصؿ الرابع
 إجراءات الدراسة

فػػي  Vخػػرائط المفػػاىيـ والشػػكؿ  اسػػتراتيجيتيأثػػر اسػػتخداـ " الحاليػػة إلػػى دراسػػةتيػػدؼ الدراسػػة 
  . "تنمية ميارات التفكير االستداللي في الجغرافيا لد. طالبات الصؼ التاس  األساسي

ويتنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػؿ عرضػػػاا لمطريقػػػة واإلجػػػراءات التػػػي اتب تيػػػا الباحثػػػة فػػػي الدراسػػػة متضػػػمناا 
كمػػا يشػػتمؿ عمػػى وصػػؼ ألدوات الدراسػػة وطريقػػة ، مجتم يػػا واختيػػار عينتيػػامنيجيػػة الدراسػػة وتحديػػد 

ثـ األساليب اإلحصائية المستخدمة لموصوؿ إلى نتائج ، والخطوات اإلجرائية لتطبيؽ الدراسة ،  إعدادىا
 الدراسة وفيما يمي عرض ليذه اإلجراءات.

 الدراسة وتصميميا:منيج 
المػػنيج الػػذي يػػتـ فيػػو الػػتحكـ فػػي المتغيػػرات " وىػػو ، اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج شػػبو التجريبػػي

تػأثيره تقػوـ الباحثػة بتطوي ػو وتغييػره بيػدؼ تحديػد وقيػاس و  ،المؤثرة في ظاىرة ما باسػتثناء متغيػر واحػد
متغيػػػػرات الدراسػػػػة متغيػػػػر الدراسػػػػة المسػػػػتقؿ  (، 168، 2007 زيتػػػػوف،  "عمػػػػى الظػػػػاىرة موضػػػػ  الدراسػػػػة
 والمتغير التاب  ميارات التفكير االستداللي. (Vوالشكؿ  متغيريف ىما خرائط المفاىيـ 

 مجتمع الدراسة:
يتكوف مجتمػ  الدراسػة مػف جميػ  طالبػات الصػؼ التاسػ  األساسػي فػي المػدارس الحكوميػة فػي 

 .2012/2013غزة، لم اـ الدراسي غرب مدينة غزة التاب ة لمديرية 
 عينة الدراسة:
طالبػة مػف طالبػات الصػؼ التاسػ  األساسػي بمدرسػة ( 108مػف  الدراسػة قصػدية تكونػت عينة 

(، حيػػػث يوجػػػد بالمدرسػػػة أرب ػػػة 2013/2012فيمػػي الجرجػػػاوي األساسػػػية  أ( لمبنػػػات لمسػػػنة الدراسػػية  
وتػػـ ت يػػيف صػػفيف كمجموعػػة تجريبيػػة ، صػػفوؼ مػػف الصػػؼ التاسػػ ، جػػر. اختيػػار ثػػبلث صػػفوؼ منيػػا

(، والمجموعػة األخػر. ضػابطة تػدرس Vبالشػكؿ    خرائط المفاىيـ واألخر. استراتيجيةتدرس باستخداـ 
 يوضح أفراد ال ينة: )4.1بالطريقة االعتيادية، والجدوؿ رقـ  

 (4.1جدوؿ رقـ )
 عدد أفراد عينة الدراسة لممجموعة التجريبية والضابطة

 طريقة التدريس العدد الصؼ المدرسة

فيمي الجرجاوي األساسية 
 لمبنات

 التقميدية 36 (1الصؼ التاس   
 خرائط المفاىيـ 36 (2الصؼ التاس   
 (Vالشكؿ   36 (4الصؼ التاس   

  108 المجموع
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 أدوات الدراسة:
 اختبار التفكير االستداللي :

 إعداد االختبار:
قامػػت الباحثػػة ببنػػاء اختبػػار ميػػارات التفكيػػر االسػػتداللي لقيػػاس مسػػتو. التحصػػيؿ ألفػػراد ال ينػػة 

اختيار مػف  ، ونمط االختبارالثالثة  مناخ الوطف ال ربي( أعد خصيصاا ليذا الغرضفي محتو. الوحدة 
وقد تـ اختيار ىذا النمط مف األسػئمة ألنيػا تمكػف الباحثػة مػف قيػاس مػد. تحقػؽ جميػ  األىػداؼ  مت دد

يمكػف سيولة تصحيحيا إذ لالتربوية المرتبطة بنواتج الت مـ، كما أف درجة الصدؽ والثبات فييا مرتف ة و 
تصػػػحيحيا بالمفتػػػاح المثقػػػب. كمػػػا يمكػػػف تحميػػػؿ نتائجيػػػا إحصػػػائياا، عػػػبلوة عمػػػى أنيػػػا تقمػػػؿ مػػػف درجػػػة 

 التخميف  والسيما أنو تـ صياغة أرب ة بدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار الم د ليذه الدراسة.
 تحديد ىدؼ  االختبار العاـ:

اسػ  لمميػارات  التفكيػر االسػتداللي ييدؼ االختبار إلى قياس مد. اكتسػاب طالبػات الصػؼ الت
 اا لمخطوات التالية:ب المتضمنة في الوحدة الثالثة "مناخ الوطف ال ربي" ولقد تـ بناء االختبار ت

 خطوات بناء االختبار:
منػػاخ الػػوطف لي المتضػمنة فػػي الوحػػدة الثالثػة "قامػت الباحثػػة بحصػػر  ميػارات التفكيػػر االسػػتدال

خرجػات الػت مـ الخاصػة بالميػارات وقػد تكونػت القائمػة مػف  ثػبلث ميػارات ال ربي"، كما قامت بتحديػد م
ثػػـ جػػر. صػػياغة أسػػئمة مػػف نػػوع   اختيػػار مػػف مت ػػدد لقيػػاس تمػػؾ الميػػارات، وقػػد ، لمتفكيػػر االسػػتداللي(
( سػؤاال حيػث وزعػت األسػئمة عمػى دروس الوحػدة  فػي كتػاب الجغرافيػا لمصػؼ 30تكوف االختبار مػف  

  .التاس  األساسي
جدوؿ رقـ )  2، 4)  

 يمثؿ جدوؿ مواصفات اختبار ميارات التفكير االستداللي
 النسبة المئوية أرقاـ الفقرات عدد الفقرات الميارة
 30% 29-28-27-19-12-11-10-8-7 9 االستقراء
 40% 30 - 26 -23-21-20-18-17-16-15-14-13-9 12 االستنباط
 30% 25 -24-22-6-5-4-3-2-1 9 االستنتاج
 100% 30 المجموع

 صياغة فقرات االختبار:
قامػػت الباحثػػة بصػػياغة فقػػػرات االختبػػار مػػف نػػػوع اختيػػار مػػف مت ػػدد ولكػػػؿ فقػػرة  أرب ػػة بػػػدائؿ 
 تتضمف إجابة صحيحة واحدة فقط والباقي خطأ إال أنيا مقن ة ظاىرياا وتسمى المموىات أو المشتتات.

 وقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أف تكوف:
 .شاممة لؤلىداؼ التربوية المراد قياسيا 
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 .واضحة وب يدة عف الغموض والمبس 
 .ممثمة بجدوؿ المواصفات المحكـ 
 .سميمة لغوياا وسيمة ومبلئمة لمستو. الطمبة 
 غة بصورة إجرائية.و مص 
 سموؾ واحد يتضمف فكرة واحدة فقط. قادرة عمى قياس 

وب ػد تحديػد ، المقػاييس واالختبػارات السػابقةب د اطبلع الباحثة عمى مجموعة مػف وقد تـ ذلؾ  
 وتحديد المحاور الخاصة باالختبار.، اليدؼ مف االختبار

 ترتيب أسئمة االختبار:
تـ ترتيب األسئمة وفقػاا لمضػموف المػادة الدراسػية، كمػا تػـ ترتيبيػا تب ػاا لصػ وبتيا ، حيػث بػدأت 

 ثـ تب يا باألكثر ص وبة ، وذلؾ حسب التقدير الشخصي. ،الباحثة بوض  األسئمة السيمة
 :صياغة تعميمات االختبار

عدادىا عمى ورقة منفصمة في كراس االختبػار، وقػد تػـ توضػيح  تـ صياغة ت ميمات االختبار وا 
اليػػػدؼ مػػػف االختبػػػار، وكيفيػػػة اإلجابػػػة عػػػف فقراتػػػو، وقػػػد روعػػػي السػػػيولة والوضػػػوح عنػػػد صػػػياغة ىػػػذه 

وأخيػػراا طبػػؽ االختبػػار فػػي صػػورتو األوليػػة لتجريبػػو عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػف الطالبػػات،   الت ميمػػات.
 وذلؾ لحساب صدقو وثباتو. 

 تجريب االختبار:
 التطبيؽ االستطالعي لالختبار:

يف مب د ت دليو وتنقيحو في ضوء آراء المحكاألولية قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار في صورتو 
مػػى عينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ التاسػػ  بمدرسػػة فميػػي الجرجػػاوي  أ( لمبنػػات بمػػػغ تطبيقػػاا اسػػتطبلعياا  ع

( طالبػة خػارج عينػة الدراسػة وتغيبػت عػف االختبػار أرب ػة طالبػات وذلػؾ بيػدؼ االطمئنػاف 36  فعددى
داة أ بحيث يمكػف تقريػر صػبلحية ىػذا االختبػار واعتبػاره، لى درجة مناسبة ومقبولة مف الصدؽ والثباتإ

 (.4 ممحؽ رقـ  الطالبات في  قدرات التفكير االستدالليداء ألقياس 
 تصحيح االختبار:

( درجػة 30حددت درجة واحدة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار لتصػبح الدرجػة النيائيػة لبلختبػار 
 والدرجة الدنيا لبلختبار  صفر(.

 .أعدت الباحثة مفتاحاا مثقباا لتصحيح استجابات أفراد ال ينة االستطبلعية 
 الباحثة بتصحيح األوراؽ بالمفتاح المثقب ، وأعيدت عممية التصحيح مرة ثانية لمتأكد مف  قامت

 الدرجات قبؿ تحميميا.
  تيباا تنازلياا، وتـ رصد الدرجات الخاـ لمطمبة. رتبت أوراؽ اإلجابة تر 
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 تحديد زمف االختبار :
تػػـ حسػػاب زمػػف تأديػػػة الطالبػػات لؤلختبػػار عػػػف طريػػؽ حسػػاب المتوسػػػط الحسػػابي لػػزمف تقػػػديـ 
طالبات أفراد ال ينػة االسػتطبلعية فكػاف متوسػط المػدة الزمنيػة الػذي اسػتغرقيا أفػراد ال ينػة االسػتطبلعية 

 ( دقيقة. وذلؾ بتطبيؽ الم ادلة التالية:45يساوي  
 

 

 الختبار:أواًل: صدؽ ا
 

ويقصد بو أف يقيس االختبار ما وض  لقياسو ف بلا، واقتصرت الباحثة عمى نوعيف مف الصدؽ 
 وصدؽ االتساؽ الداخمي.،  حيث أنيما يفياف بالغرض وىما صدؽ المحكميف 

 صدؽ المحكميف:

ب ػػػد إعػػػداد االختبػػػار فػػػي صػػػورتو األوليػػػة تػػػـ عرضػػػو عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف مػػػف ذوي 
فػػي المنػػاىج وطػػرؽ تػػدريس الجغرافيػػا، ومشػػرفي وم ممػػي الجغرافيػػا مػػف ذوي الخبػػرة ممحػػؽ االختصػػاص 

 ( وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ مد.:3رقـ  
 .تمثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ المراد قياسيا 
 ..تغطية فقرات االختبار لممحتو 
 .صحة فقرات االختبار لغوياا وعممياا 
 الصؼ التاس  األساسي . مناسبة فقرات االختبار لمستو. طمبة 
  االختبار. اتمف ميار ة مد. انتماء الفقرات إلى كؿ ميار 
 :وقد أبد. المحكموف ب ض المبلحظات واآلراء في االختبار منيا 
 .إعادة الصياغة لب ض األسئمة 
  مستويات الطالبات.و  تبسيط المغة بحيث تتناسب 
 .اختصار ب ض األسئمة 

حيػػث تػـ حػػذؼ مجموعػػة مػػف ال بػػارات ، األخػذ بمبلحظػػات المحكمػػيف تػػـ، ضػػوء تمػػؾ اآلراء فػي
 .لمتطبيؽ االستطبلعي اا ( بنداا صالح30حتى بمغ عدد بنود االختبار  

 صدؽ االتساؽ الداخمي :

ويقصد بو "قوة االرتباط بيف درجػة كػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار والدرجػة الكميػة لبلختبػار وذلػؾ 
 لحساب م امؿ بيرسوف".

و" البنػد" ألػى قػوة ارتبػاط درجػة الفقػرة إوىػو يشػير ، ىػذا النػوع مػف الصػدؽ مؤشػراا لمثبػات ي تبرو 
 .(121: 1997،غا األ بالدرجة الكمية لو

  

 

 زمف إجابة  االختبار =  
 إجابة الطالب األخيرزمف إجابة الطالب األوؿ + زمف 

2 
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 (4.3جدوؿ رقـ )
 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار

 معامؿ االرتباط ـ السؤاؿقر  الميارة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ الميارة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ الميارة
 االستقراء

7 **0.912 

 االستنباط

9 **0.916 

 االستنتاج

1 *0.425 
8 **0.799 13 **0.422 2 *0.372 
10 **0.894 14 **0.448 3 0.195 
11 **0.541 15 **0.475 4 *0.394 
12 0.177 16 **0.932 5 *0.430 
19 *0.425 17 **0.887 6 0.621 
27 **0.871 18 **0.839 22 0.048 
28 **0.759 20 *0.394 24 **0.601 
29 **0.730 21 0.214 25 **0.498 

 
23 **0.932 

 26 **0.850 
30 **0.912 
 0.463( = 0.01( وعند مستو. داللة  28**ر الجدولية عند درجة حرية  

 0.361( = 0.05( وعند مستو. داللة  28عند درجة حرية  *ر الجدولية 

( 0.05،0.01(أف جميػػ  الفقػػرات دالػػة إحصػػائياا عنػػد مسػػتو. داللػػة  4.3يتضػػح مػػف الجػػدوؿ  
وأصبح االختبػار بصػورتو النيائيػة  ا( حيث قامت الباحثة بحذفي22،  21 ،  12، 3عدا األسئمة رقـ  

  .( فقرة26مكوناا مف  

 (4.4جدوؿ رقـ )
 اختبار ميارات التفكير االستدالليالصورة النيائية 

 النسبة المئوية أرقاـ الفقرات عدد الفقرات الميارة
 30.8% 25-24-23-17--10-9--6-7 8 االستقراء
 42.3%  26 -22-19--18--16--14-13-12-11-8 11 االستنباط
 26.9% 24-20 -5-4-3-2-1 7 االستنتاج
 100% 26 المجموع
 فقرات االختبار:تحميؿ 

 تـ تحميؿ نتائج إجابات الطالبات عمى اختبار التفكير االستداللي بغرض م رفة:
 درجة ص وبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار. - أ
 م امؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار. - ب
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 معامؿ الصعوبة  :
: 1982قامت الباحثة بحساب درجة ص وبة كؿ فقرة مف فقرات االختبػار بالم ادلػة  أبػو لبػدة، 

 ( التالية:334
 

 

 

اليػػدؼ مػػف حسػػاب درجػػة صػػ وبة  فقػػرات االختبػػار ىػػو خػػذؼ الفقػػرات التػػي قمػػت درجػػة  وكػػاف
%  وقػػد كػػاف متوسػػط م امػػؿ 80% وتمػػؾ الفقػػرات التػػي زادت درجػػة صػػ وبتيا  عػػف 20صػػ وبتيا عػػف 

 ( .0.57الص وبة الكمي  

 :التمييز معامؿ
 :التالية الم ادلة وفؽ االختبار فقرات مف فقرة لكؿ التمييز م امؿ حساب تـ
 
 
 

 .صحيحة إجابة ال ميا المجموعة مف الفقرة فع أجابوا الذيف عددع  ص( = 
 .صحيحة إجابة الدنيا المجموعة مف الفقرة فع أجابوا الذيف عدد  ص( = د

 .الفئتيف إحد. في الطالبات  عددف    =    

قامػت بتقسػيـ الطالبػات  ارتمييػز كػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػولكي تحصػؿ الباحثػة عمػى م امػؿ 
عمػػى أعمػػى المػػواتي حصػػمف  ف%مػػف مجمػػوع الطالبػػات وىػػ22مجموعػػة عميػػا ضػػمت  لػػى مجمػػوعتيف:إ

عمػػى  المػػواتي حصػػمف ف%مػػف مجمػػوع الطالبػػات وىػػ22ومجموعػػة دينػػا ضػػمت  ، الػدرجات فػػي االختبػػار
 20ثػـ حػددت الباحثػة م امػؿ تمييػز   فػراد.أ (8مجموعػة  االفػراد فػي كػؿ  أدنى الدرجات  وقد بمغ عدد

، % 20 التػػي قػؿ م امػػؿ تمييزىػا عػػف الفقػراتف تقبػػؿ عنػده الفقػػرة وتػـ حػػذؼ أفمػا فػوؽ كحػػد يمكػف  %
 %.54وقد كاف متوسط م امؿ تمييز االختبار ككؿ 

ي قػؿ % وتمػؾ الفقػرات التػ80و زادت عػف أ% 20عػف تيػاالتػي قمػت درج الفقرةولقد تـ استب اد 
وجدوؿ رقػـ ، فقرة  (26صبح االختبار في صورتو النيائية يتكوف مف  أ%حتى 20م امؿ تمييزىا عف 

 .فقرة مف فقرات االختباريبيف م امبلت التمييز و درجة الص وبة لكؿ  (4.5 
  

 عدد اإلجابات الصحيحة لمفقرة            درجة صعوبة الفقرة =
 اإلجابات الصحيحة +عدد اإلجابات الخاطئةعدد  

*100  

 

  =التمييز معامؿ

 

 ص((د ص(+(ع
 ف      
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 (4.5جدوؿ )
 معامالت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ التمييزمعامالت  معامالت الصعوبة ـ
1 0.69 0.63 14 0.56 0.38 
2 0.44 0.38 15 0.38 0.50 
3 0.63 0.75 16 0.44 0.63 
4 0.69 0.63 17 0.63 0.50 
5 0.63 0.50 18 0.69 0.63 
6 0.56 0.38 19 0.50 0.75 
7 0.69 0.38 20 0.38 0.50 
8 0.50 0.75 21 0.69 0.63 
9 0.69 0.63 22 0.56 0.38 
10 0.38 0.75 23 0.63 0.75 
11 0.63 0.50 24 0.56 0.38 
12 0.69 0.38 25 0.59 0.44 
13 0.31 0.63 26 0.67 0.40 

 0.54 معامؿ التمييز الكمي 0.57 معامؿ الصعوبة الكمي

-0.38  بيف السابقة الم ادلة استخداـ ب د االختبار لفقرات التمييز م امبلت جمي  تراوحت
ويقبؿ  0.54)الكمي   التمييز م امؿ بمغ متوسط وقد والدنيا، ال ميا الفئتيف إجابات بيف ( لمتمييز0.75
 تبقي وبذلؾ (448: 2008وآخروف،  الكيبلني (0.20  مف أكثر بمغ إذا م امؿ التمييز القياس عمـ

 .االختبار جمي  فقرات عمى الباحثة
 ثبات االختبار: 

ويقصد بو الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس 
الظروؼ" ويحسب م امؿ الثبات بطرؽ عديدة ، وقد قامت الباحثة بإيجاد م امؿ الثبات بطريقتي 

 عمى النحو التالي: 21ريتشارد سوف  -التجزئة النصفية وكودر
 أواًل: طريقة التجزئة النصفية:

ـ درجات ال ينة االستطبلعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية، حيث تـ استخدا
قامػػت الباحثػػة بتجزئػػة االختبػػار إلػػى نصػػفيف، الفقػػرات الفرديػػة مقابػػؿ الفقػػرات الزوجيػػة لكػػؿ مسػػتو. مػػف 

اـ ثـ جر. ت ديؿ م امؿ االرتباط باستخد، مستويات االختبار، ثـ حساب م امؿ االرتباط بيف النصفيف 
 : م ادلة سبيرماف برواف
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 ( .263:2005ممحـ                            
 يوضح م امبلت ثبات لكؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار:( 4.6 والجدوؿ 

 (4.6جدوؿ)
 الفقرات الزوجية ومتوسط درجات معامالت االرتباط بيف متوسط درجات الفقرات الفردية

 جمالي المجاالت .ا  بكؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار و  
 معامؿ الثبات بعد التعديؿ االرتباط قبؿ التعديؿ عدد الفقرات الميارة
 0.917 0.847 8 االستقراء
 0.925 0.923 11 االستنباط
 0.776 0.768 *7 االستنتاج

 0.675 0.510 26 االختبار الكمي
 النصفيف غير متساوييف ألف جثماف تـ استخداـ م ادلة * 

(، وىذا يدؿ عمى أف االختبار 0.675يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف م امؿ الثبات الكمي  
 يتمت   بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.

 Richardson and Kuder:  21ريتشارد سوف  -ثانيًا: طريقة كودر
مػػف طػػرؽ حسػػاب الثبػػات، وذلػػؾ إليجػػاد م امػػؿ ثبػػات االختبػػار  اسػػتخدمت الباحثػػة طريقػػة ثانيػػة
االسػػػتنتاج ( حيػػػث حصػػػمت عمػػػى قيمػػػة م امػػػؿ كػػػودر ريتشػػػارد  ، بأب ػػػاده الثبلثػػػة  االسػػػتقراء، االسػػػتنباط

  ( يوضح ذلؾ:4.7لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ طبقاا لمم ادلة التالية :  والجدوؿ   21سوف
 
  
 ( .263:2005ممحـ                   

 (4.7الجدوؿ )
 بعاد وكذلؾ لالختبار ككؿلكؿ بعد مف األ 21يوضح معامؿ كودر ريتشارد سوف 

 21معامؿ كودر ريتشارد شوف  ـ 2ع ؾ 
 0.902 4.600 9.283 8 االستقراء
 0.926 5.633 17.344 11 االستنباط
 0.602 4.733 3.168 7 االستنتاج

 0.842 14.967 33.413 26 االختبار الكمي
 

 المتوسط              =ـ               التبايف  = 2عدد الفقرات          ع =ؾ                   

 

 الثبات المعدؿ =
 ر  2
 + ر1

 

 الثبات المعدؿ =
 ر  2
 ر+ 1
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 (0.842لبلختبار ككؿ كانت   21أف م امؿ كودر ريتشارد شوف  (4.7يتضح مف الجدوؿ  
 وىذا يدؿ عمى أف الثبات في االختبار ككؿ يتمت  بدرجة عالية مف الثبات. 

 ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب :

انطبلقاا مف الحرص عمى سبلمة النتائج، وتجنباا آلثار ال وامؿ الدخيمة التي يتوجب ضبطيا 
الباحثة طريقة "  تنَ والحد مف آثارىا لموصوؿ إلى نتائج صالحة قابمة لبلست ماؿ والت ميـ، تَب

التجريبية والضابطة باختباريف قبؿ التجربة ، وي تمد عمى تكافؤ وتطابؽ المجموعتيف مف  يفالمجموعت
خبلؿ االعتماد عمى االختيار ال شوائي ألفراد ال ينة، ومقارنة المتوسطات الحسابية في ب ض 

 المتغيرات أو ال وامؿ لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:
   ر.قبؿ تطبيؽ االستراتيجية في العمتكافؤ مجموعات الدراسة  .1
 .تيجية في مادة الجغرافياتكافؤ مجموعات الدراسة قبؿ تطبيؽ االسترا. 2

 (4.8جدوؿ )
  الباتنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لممقارنة بيف درجات ط
 المجموعات الثالث في اختبار الجغرافيا قبؿ التجربة

 مستوى الداللة قيمة "ؼ" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات التبايفمصدر  

التحصيؿ في 
 الجغرافيا

 27.044 2 54.088 بيف المجموعات
0.100 

 
غير دالة 
 إحصائياا 

 269.606 105 28308.660 داخؿ المجموعات
  107 28362.748 المجموع

 3.07( = 0.05( وعند مستو. داللة  107 ،2قيمة "ؼ" الجدولية عند درجات حرية  
 4.78( = 0.01( وعند مستو. داللة  107، 2قيمة "ؼ" الجدولية عند درجات حرية  

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف والضابطة 4.9يتضح مف الجدوؿ  
 في الجغرافيا. افجموعتيف متكافئتوىذا ي ني أف الم، في متغير مادة الجغرافيا قبؿ بدء التجربة

 :  اختبار التفكير االستداللي تكافؤ مجموعتي الدراسة قبؿ النموذج في .3
 (4.9جدوؿ )  

  الباتنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لممقارنة بيف درجات ط
 المجموعات الثالث في التحصيؿ العاـ قبؿ التجربة

 مستوى الداللة قيمة "ؼ" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التبايف 

 التحصيؿ ال اـ
 5.771 2 11.541 بيف المجموعات

0.026 
 

غير دالة 
 إحصائياا 

 219.454 105 23042.681 داخؿ المجموعات
  107 23054.222 المجموع

 3.07( = 0.05( وعند مستو. داللة  107، 2قيمة "ؼ" الجدولية عند درجات حرية  
 4.78( = 0.01( وعند مستو. داللة  107، 2قيمة "ؼ" الجدولية عند درجات حرية  
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عينة الدراسة ت اد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعيتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توج
مما يشير إلى تكافؤ المجموعات مف التحصيؿ لتحصيؿ ال اـ الضابطة والتجريبية األولى والثانية في ا

 .ال اـ
 :تكافؤ مجموعتي الدراسة قبؿ استخداـ االستراتيجية في اختبار التفكير االستداللي المعد لمدراسة. 4

(4.10)جدوؿ   
 المجموعات الباتنتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لممقارنة بيف درجات ط

 قبؿ التجربة اختبار التؾفي  الثالث

مجموع  مصدر التبايف 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة "ؼ"

 االستقراء
 0.120 2 0.241 بيف المجموعات

0.046 
 2.593 105 272.306 داخؿ المجموعات غير دالة إحصائياا  

  107 272.546 المجموع

 االستنباط
 2.565 2 5.130 بيف المجموعات

0.710 
 

 3.611 105 379.194 داخؿ المجموعات غير دالة إحصائياا 
  107 384.324 المجموع

 االستنتاج
 6.250 2 12.500 بيف المجموعات

2.776 
 

 2.252 105 236.417 داخؿ المجموعات غير دالة إحصائياا 
  107 248.917 المجموع

 المجموع
 16.009 2 32.019 بيف المجموعات

1.333 
 

 12.013 105 1261.417 داخؿ المجموعات غير دالة إحصائياا 
  107 1293.435 المجموع

 3.07( = 0.05( وعند مستو. داللة  107، 2قيمة "ؼ" الجدولية عند درجات حرية  
 4.78( = 0.01( وعند مستو. داللة  107، 2قيمة "ؼ" الجدولية عند درجات حرية  

عينة الدراسة تيف د فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعيتبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توج
مما يشير إلى تكافؤ المجموعات  الضابطة والتجريبية األولى والثانية في اختبار التفكير االستداللي،

 .مف حيث ميارات التفكير االستداللي في الجغرافيا
  خطوات الدراسة:

 لئلجابة عف تساؤالت الدراسة والتأكد مف صحة فروضيا اتب ت الباحثة الخطوات التالية:و 
 .االطبلع عمى األدب التربوي, ومراج ة نتائج الدراسات والبحوث السابقة في مجاؿ البحث 
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  إعداد قائمة بميارات التفكير االستداللي المتضمنة في كتاب الجغرافيا لمصؼ التاس  األساسي
المناسبة لممستو. ال مري وال قمي لمطالبات، ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف ومشرفي 

 غرافيا لمصؼ التاس .مبحث الج
 المفاىيـ واستراتيجية   استراتيجيةالتي تقـو عمييا  تحديد األسسV.) 

 ( وذلؾ مف خبلؿ:Vالمفاىيـ واستراتيجية   استراتيجيةوبالتالي إعداد الوحدة الدراسية في ضوء 
 اختيار الوحدة الثالثة المقرر دراستيا لمصؼ التاس  األساسي بمنيج الجغرافيا. -
 ىداؼ ال امة واإلجرائية لموحدة.تحديد األ -
 تصميـ األنشطة الت ميمية في صورة مشكبلت تثير تفكير الطالبات. -
 اختيار مصادر الت مـ المناسبة التي تساعد في تحقيؽ أىداؼ التدريس. -
 إعداد خطة لتقويـ أداء الطالبات وتشمؿ كبلا مف التقويـ البنائي، التقويـ النيائي. -
المفاىيـ  استراتيجيةيس وحدة  مناخ الوطف ال ربي( لممادة باستخداـ إعداد دليؿ الم مـ لتدر  -

 (. ويتضمف وصفاا تفصيمياا حوؿ كيفية تنفيذ الوحدة المختارة إجرائيا.Vواستراتيجية  
  واستراتيجيةالمفاىيـ  استراتيجيةتطبيؽ استخداـ  V لتدريس المفاىيـ لتنمية ميارات التفكير .)

 :االستداللي وذلؾ مف خبلؿ
 إعداد اختبار ميارات التفكير االستداللي. -
 وض  قواعد لتصحيح كؿ مف اختبار التفكير االستداللي. -
 عرض أدوات القياس والتقويـ عمى مجموعة مف المحكميف، لمتحقؽ مف صدقيا. -
جراء تجربة استطبلعية لمتحقؽ مف  - اختيار عينة استطبلعية بطريقة عشوائية بسيطة وا 

 صبلحية أدوات الدراسة.
اختيار المدرسة بطريقة قصديو، ثـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة في بداية  -

 ( طالبة وتوزي يػػا عمى مجموعات الدراسة.108بواق    2011/2012الفصؿ الدراسي  لم اـ 
اختيار المنيج  شبو التجريبي القائـ عمى التصميـ التجريبي الحقيقي لممجموعة الضابطة م   -

 ب دي. –بمي اختبار ق
تطبيؽ االختبار القبمي عمى طالبات المجموعتيف، ورصد النتائج، وتحميميا إحصائياا لمتحقؽ  -

 مف تكافؤ مجموعتي الدراسة.
( Vالمفاىيـ واستراتيجية   استراتيجيةتدريس الوحدة المقترحة لممجموعة التجريبية باستخداـ  -

 طريقة االعتيادية.لتدريس المفاىيـ  الجغرافية والمجموعة الضابطة بال
 تطبيؽ االختبار الب دي عمى طالبات المجموعتيف، ورصد النتائج. -
 يتـ تحميؿ النتائج باستخداـ الم الجات اإلحصائية. -
 تفسير النتائج. -
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 تقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي سيتـ الحصوؿ عمييا. -
 المعالجة االحصائية:

والم روفػػة  SPSSاسػػتخدمت الباحثػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة الرزمػػة اإلحصػػائية لم مػػوـ االجتماعيػػة 
 .اء التحميبلت اإلحصائيةفي إجر  Statistics  Package For Social Scienceباسـ 
  لمتأكد مف صدؽ وثبات أداة الدراسة: اإلحصائية التاليةالم الجات استخداـ تـ 

مف صدؽ االتساؽ الداخمي االختبار وذلؾ بإيجاد م امؿ "ارتباط م امؿ ارتباط بيرسوف: التأكد  -
 بيرسوف" بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية الختبار.

م امؿ ارتباط سبيرماف برواف لمتجزئة النصفية المتساوية، وم ادلة جتماف لمتجزئة النصفية  -
 .غير المتساوية، وم امؿ ارتباط ألفا كرونباخ: لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة

     :تـ استخداـ الم الجات اإلحصائية التالية لتحميؿ نتائج الدراسة الميدانية 
 ، لم الجة السؤاؿ األوؿ والثاني.والمتوسطات الحسابيةالنسب المئوية  -
 لم الجة الفروؽ بيف مجموعتيف . T.test independent sampleاختبار  -
 لم الجة الفروؽ بيف أكثر مف مجموعتيف. One Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادي  -
 اختبار شيفيو الب دي لم الجة الفروؽ الناتجة عف تحميؿ التبايف األحادي. -
 إليجاد حجـ التأثير. dم امؿ إيتا، و -
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 انفصم اخلايس

 ويناقشتها نتائـج انذراسـة
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

ب رض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تطبيؽ ستقـو الباحثة في ىذا الفصؿ 
 فأدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ اإلجابة ع

 تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف فروضيا:

 :نتائج السؤاؿ األوؿ ومناقشتو
 :ينص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة عمى

خرائط المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير االستداللي في الجغرافيا لدى  استراتيجيةما أثر استخداـ 
 طالبات الصؼ التاسع األساسي ؟

: ال توجد فروؽ ذات داللة األوؿ الفرض الصفريمف الباحثة تحققت ولئلجابة عف السؤاؿ 
ت المجموعة التجريبية األولى  ( بيف متوسط درجات طالباα <0.05إحصائية عند مستو. داللة  

استخداـ وب في المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير االستداللي. فخرائط المفاىيـ وأقراني
 ( يوضح ذلؾ.5.1"والجدوؿ   T. test independent sampleاختبار "ت" ل ينتيف مستقمتيف " 

 (5.1الجدوؿ )
 ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ في بيف لمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت"ا

 متوسطات درجات الطالبات في المجموعتيف الضابطة والتجريبية األولى التي  
 درست باستراتيجية خرائط المفاىيـ في التطبيؽ البعدي

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة الميارة
 المعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 مستوى الداللة الداللة

 االستقراء
 1.770 5.306 36 تجريبية األولىال

5.966 0.000 
دالة إحصائياا 

 1.786 2.806 36 الضابطة 0.01عند 

 االستنباط
 2.310 8.250 36 التجريبية األولى

5.458 0.000 
دالة إحصائياا 

 2.180 5.361 36 الضابطة 0.01عند 

 االستنتاج
 1.339 5.750 36 التجريبية األولى

7.908 0.000 
دالة إحصائياا 

 1.489 3.111 36 الضابطة 0.01عند 

 المجموع
 4.509 19.306 36 التجريبية األولى

7.776 0.000 
دالة إحصائياا 

 4.247 11.278 36 الضابطة 0.01عند 
 α = )2.00≤0.05( وعند مستو. داللة  70*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية  

 α= )2.66≤0.01( وعند مستو. داللة  70درجة حرية  **قيمة "ت" الجدولية عند 
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 ( السابؽ ما يمي:5.1يتضح مف الجدوؿ رقـ)
 مجاؿ االستقراء:

( والمتوسط الحسابي في التطبيؽ 5.306  كاف المتوسط الحسابي لم ينة التجريبية يساوي
( وىي دالة 5.966( وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي  2.806لم ينة الضابطة الذي يساوي  

وىذا ي ني أنو توجد فروؽ دالة إحصائياا بيف متوسط درجات ( α≤0.05 إحصائياا عند مستو. داللة 
الطالبات في المجموعة التجريبية األولى التي درست باستخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ ومتوسط 

اختبار ميارات التفكير درجات قريناتيف في المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في 
 االستداللي لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة خرائط المفاىيـ في مجاؿ االستقراء.

 مجاؿ االستنباط: 
( والمتوسط الحسابي في التطبيؽ 8.250كاف المتوسط الحسابي لم ينة التجريبية يساوي 

( وىي دالة 5.458حسوبة تساوي  ( وكانت قيمة "ت" الم5.361لم ينة الضابطة الذي يساوي  
في ( (α≤0.05ندوىذا ي ني أنو توجد فروؽ دالة إحصائياا ع (α≤0.05  إحصائياا عند مستو. داللة

متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية األولى التي درست باستخداـ استراتيجية خرائط 
المفاىيـ ومتوسط درجات قريناتيف في المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في اختبار 

فاىيـ في مجاؿ ميارات التفكير االستداللي لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة خرائط الم
 االستنباط. 

 مجاؿ االستنتاج: 
( والمتوسط الحسابي في التطبيؽ 5.750كاف المتوسط الحسابي لم ينة التجريبية يساوي 

( وىي دالة 7.908( وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي  3.111لم ينة الضابطة الذي يساوي  
( في α≤0.05روؽ دالة إحصائياا عند  ( وىذا ي ني أنو توجد فα≤0.05إحصائياا عند مستو. داللة  
في المجموعة التجريبية األولى التي درست باستخداـ استراتيجية خرائط  متوسط درجات الطالبات

المفاىيـ ومتوسط درجات قريناتيف في المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في اختبار 
التجريبية التي درست بطريقة خرائط المفاىيـ في مجاؿ ميارات التفكير االستداللي لصالح المجموعة 

 االستنتاج.

 الدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير االستداللي:
األولى التي درست بطريقة خرائط المفاىيـ  كاف المتوسط الحسابي لم ينة التجريبية

وكانت قيمة  ،(11.278والمتوسط الحسابي في التطبيؽ لم ينة الضابطة يساوي   ،(19.306يساوي 
( وىذا ي ني وجود α≤0.05( وىي دالة إحصائياا عند مستو. داللة  7.776"ت" المحسوبة تساوي  
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( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  البلتي α≤0.05عند  دالة إحصائية فروؽ ذات 
 البلتي يدرسف يدرسف بطريقة خرائط المفاىيـ( ومتوسط درجات قريناتيف في المجموعة الضابطة 

بالطريقة الم تادة( في اختبار ميارات التفكير االستداللي لصالح المجموعة التجريبية األولى التي 
 درست باستخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ.

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية عند مستو.  
وىذا يدؿ عمى وجود  فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  ،االختبارفي جمي  أب اد ( α≤0.05داللة  

متوسط درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية األولى في اختبار ميارات التفكير االستداللي لكؿ 
وىذا يؤيد ، وفي جمي  الحاالت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية  األولى، ميارة ولبلختبار ككؿ

 "أي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  عند مستو. داللة ،الفرض البديؿ رفض الفرض الصفري وقبوؿ

0.05≥α))  بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعتيف  الضابطة والتجريبية  األولى  في اختبار
تتفؽ ىذه النتائج م  لبات المجموعة التجريبية األولى"، ميارات التفكير االستداللي الب دي ولصالح طا

 .(2000  دراسة عمرافو  (2006 دراسة عمار و  ،(2011  دراسة مقمد

ودراسة مقمد أنو يمكف تنمية ميارات التفكير عند  حيث أظيرت كؿ مف الدراسة الحالية 
الطالبات ولكف اختمفت دراستي عنيا في أسموب المتب  حيث تـ تنمية ميارات التفكير االستداللي في 

عف طريؽ عمار وفي دراسة  .الم ززة بالوسائط المت ددةالخرائط الذىنية دراسة مقمد عف طريؽ 
مادة الجغرافيا وفؽ نظرية ريجميوث  .تنظيـ محتو قة. وفي دراسة عمراف مف خبلؿ الوسائط الفائ

ال توجد فروؽ ذات داللة ( 2008م  نتائج دراسة الزعوري  وتختمؼ الدراسة الحالية  .التوس ية
إناث( المتيف درستا باستخداـ استراتيجية ىيمدا تاب في  - ذكور إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف

  .تنمية التفكير االستداللي
 (5.2الجدوؿ )

 " وحجـ التأثير لكؿ بعد مف أبعاد المقياس وكذلؾ الدرجة الكمية لممقياسd" و " η 2قيمة "ت" و "

 الميارة
بيف  قيمة "ت"

المجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

بيف  قيمة "ت"
المجموعة 
التجريبية قبؿ 
وبعد تطبيؽ 
 االستراتيجية

 η 2قيمة 
لممجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

 η 2قيمة 
لممجموعة 

التجريبية قبؿ وبعد 
 تطبيؽ االستراتيجية

 dقيمة 
لممجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

 dقيمة 
لممجموعة 
التجريبية قبؿ 
وبعد تطبيؽ 
 االستراتيجية

 حجـ التأثير

 كبير جداا  3.176 1.426 0.716 0.337 9.396 5.966 االستقراء
 متوسط 4.061 1.305 0.805 0.298 12.012 5.458 االستنباط
 كبير جداا  3.928 1.890 0.794 0.472 11.618 7.908 االستنتاج

 كبير جداا  5.188 1.859 0.871 0.463 15.346 7.776 الدرجة الكمية
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وىػذا  ،كبير بيف المجموعتيف التجريبية  والضابطة  التأثيرأف حجـ   (5.2ضخ من الجذول )يت
فػراد المجموعػة التجريبيػة عنػد مقػارنتيف بػأفراد أيدؿ عمى أف االستراتيجية كاف ليا أثر بشكؿ كبير عمى 

دراسػة و ، (2004 دراسػة بػدوي و  ،(2006 دراسػة عمػار واتفقت ىذه الدراسػة مػ   المجموعة الضابطة.
 .(2000  سة عمرافدرا، و (2001  ال تيبي

وت ػػػػزو الباحثػػػػة ذلػػػػؾ إلػػػػى أف خػػػػرائط المفػػػػاىيـ ت مػػػػؿ عمػػػػى توضػػػػيح ال بلقػػػػات بػػػػيف المفػػػػاىيـ  
الجغرافية الرئيسة والفرعية، كما أنيا ت مؿ عمى توضيح ال بلقات بيف تمؾ المفػاىيـ، فضػبل عػف عمميػا 

افة إلػى عمى تيسير إدراؾ الطالبات لم بلقات بيف األجزاء المختمفة لمموضوعات البلتػي درسػنيا. باإلضػ
أنيا تػنظـ الم مومػات فػي أذىػاف الطالبػات، كمػا تخػزف الموضػوعات الرئيسػة فػي اذىػاف الطالبػات عمػى 
شػػكؿ وحػػدات منفصػػمة عػػف ب ضػػيا ممػػا يسػػيؿ مػػف عمميػػة مراج ػػة الم مومػػات لػػد. الطالبػػات  ومػػف ثػػـ 

وسػػيبل  تخزينيػا فػػي أذىػانيف عمػػى نحػو مػػنظـ، ومػف ثمػػة فػإف اسػػترجاع ىػذه الم مومػػات سػيكوف منظمػػا
مقارنػػػة بالطريقػػػة االعتياديػػػة. وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى فاعميػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية خػػػرائط المفػػػاىيـ فػػػي تػػػدريس 

  .الوحدة المختارة في تنمية ميارات التفكير االستداللي لد. طالبات الصؼ التاس  في مادة الجغرافيا
 :نتائج السؤاؿ الثاني ومناقشتو

 ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى : 
في تنمية ميارات التفكير االستداللي في الجغرافيا لدى  (Vالشكؿ ) استراتيجية"ما أثر استخداـ 

 طالبات الصؼ التاسع األساسي؟
: ال توجد فروؽ ذات داللة الثاني الفرض الصفريمف الباحثة تحققت ولئلجابة عف السؤاؿ 

بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية   (α≤0.05داللة   إحصائية عند مستو.
استخداـ اختبار ب .ختبار ميارات التفكير االستدالليفي المجموعة الضابطة في ا فوأقراني ((Vالشكؿ 

 ( يوضح ذلؾ.5.3"والجدوؿ   T. test independent sample"ت" ل ينتيف مستقمتيف " 
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 (5.3الجدوؿ )
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ

 بيف متوسطات درجات الطالبات في المجموعتيف الضابطة والتجريبية
 في التطبيؽ البعدي( Vالتي درست باستراتيجية الشكؿ ) الثانية

 

 المتوسط العدد المجموعة الميارة
االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

 قيمة
 مستوى الداللة الداللة

 االستقراء
 1.746 4.250 36 ثانية ال تجريبيةال

3.470 
 

0.001 
 

دالة إحصائياا عند 
 1.786 2.806 36 ضابطة ال 0.01

 االستنباط
 1.424 6.528 36 ثانية ال تجريبيةال

2.688 
 

0.009 
 

دالة إحصائياا عند 
 2.180 5.361 36 ضابطة ال 0.01

 االستنتاج
 1.009 4.194 36 ثانية ال تجريبيةال

3.614 
 

0.001 
 

دالة إحصائياا عند 
 1.489 3.111 36 ضابطة ال 0.01

 المجموع
 3.299 14.972 36 التجريبية الثانية

4.122 
 

0.000 
 

دالة إحصائياا عند 
 4.247 11.278 36 ضابطة ال 0.01

 α = )2.00≤0.05مستو. داللة  ( وعند 70*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية  
 α= )2.66≤0.01( وعند مستو. داللة  70**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية  

  ما يمي: (5.3يتضح مف الجدوؿ مف السابؽ  
 مجاؿ االستقراء:

( يسػػػػاوي Vكػػػػاف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لم ينػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة التػػػػي درسػػػػت بطريقػػػػة الشػػػػكؿ  
( وكانػػت قيمػػة "ت" 2.806الحسػػابي فػػي التطبيػػؽ لم ينػػة الضػػابطة الػػذي يسػػاوي  ( والمتوسػػط 4.250 

وىػػذا ي نػػي أنػػو توجػػد (α≤0.05( وىػػي دالػػة إحصػػائياا عنػػد مسػػتو. داللػػة  3.470المحسػػوبة تسػػاوي  
فروؽ دالة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبػات فػي المجموعػة التجريبيػة الثانيػة التػي درسػت بطريقػة 

( ومتوسػط درجػات قرينػاتيف فػي المجموعػة الضػابطة فػي اختبػار ميػارات التفكيػر Vالشػكؿ  استراتيجية 
 ( في مجاؿ االستقراء.Vالتي درست بطريقة الشكؿ   ةاالستداللي لصالح المجموعة التجريبي

 مجاؿ االستنباط: 
( Vكػػػػػػػػاف المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػابي لم ينػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي درسػػػػػػػػت بطريقػػػػػػػػة الشػػػػػػػػكؿ  

( وكانػت قيمػة 5.361( والمتوسط الحسابي في التطبيؽ لم ينة الضػابطة الػذي يسػاوي  6.528يساوي 
ىػػذا ي نػػي أنػػو ( و α≤0.05( وىػػي دالػػة إحصػػائياا عنػػد مسػػتو. داللػػة  2.688"ت" المحسػػوبة تسػػاوي  

توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات الطالبػػات فػػي المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة التػػي درسػػت 



939 

 

( ومتوسػط درجػات قرينػاتيف فػي المجموعػة الضػابطة فػي اختبػار ميػارات V  استراتيجية الشػكؿ بطريقة
 .االستنباطالتفكير االستداللي لصالح المجموعة التجريبية في مجاؿ 

 مجاؿ االستنتاج: 
( يسػػػػاوي Vكػػػػاف المتوسػػػػط الحسػػػػابي لم ينػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة التػػػػي درسػػػػت بطريقػػػػة الشػػػػكؿ  

( وكانػػت قيمػػة "ت" 3.111الحسػػابي فػػي التطبيػػؽ لم ينػػة الضػػابطة الػػذي يسػػاوي  ( والمتوسػػط 4.194 
( وىػػذا ي نػػي أنػػو توجػػد α≤0.05( وىػػي دالػػة إحصػػائياا عنػػد مسػػتو. داللػػة  3.614المحسػػوبة تسػػاوي  

فروؽ دالة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبػات فػي المجموعػة التجريبيػة الثانيػة التػي درسػت بطريقػة 
( ومتوسط درجػات قرينػاتيف فػي المجموعػة الضػابطة فػي اختبػار ميػارات التفكيػر Vشكؿ  استراتيجية ال

 ( في مجاؿ االستنتاج.Vاالستداللي لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة الشكؿ  
 الدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير االستداللي:

( والمتوسػط الحسػػابي 14.972سػاوي  كػاف المتوسػط الحسػابي فػي التطبيػؽ لم ينػة التجريبيػة ي 
( 4.122( وكانػػت قيمػػة "ت" المحسػػوبة تسػػاوي  11.278فػػي التطبيػػؽ لم ينػػة الضػػابطة الػػذي يسػػاوي  

( وىػػذا ي نػػي وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد α≤0.05وىػػي دالػػة إحصػػائياا عنػػد مسػػتو. داللػػة  
 البلتػي يدرسػف بالطريقػة الشػكؿ  بيف متوسط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة( α≤0.05مستو.  

 V ومتوسط درجات قريناتيف في المجموعػة الضػابطة  البلتػي يدرسػف بالطريقػة الم تػادة( فػي اختبػار )
( فػػي الدرجػػة Vميػػارات التفكيػػر االسػػتداللي لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت بطريقػػة الشػػكؿ  

 الكمية.

ة أكبػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة عنػػد مسػػتو. يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة "ت" المحسػػوب
بػػػيف  إحصػػػائيةفػػػي جميػػػ  أب ػػػاد االختبػػػار، وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة ( α≤0.05) داللػػػة

متوسػػط درجػػات المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة الثانيػػة  فػػي اختبػػار ميػػارات التفكيػػر االسػػتداللي لكػػؿ 
وىػػذا يؤيػػد  ؽ لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة  الثانيػػة،وفػػي جميػػ  الحػػاالت الفػػرو  ميػػارة ولبلختبػػار ككػػؿ،

 عنػد مسػتو. داللػة  إحصػائيةرفض الفرض الصفري وقبوؿ الفػرض البػديؿ "أي توجػد فػروؽ ذات داللػة 

0.05≥α) ) بػػيف متوسػػط درجػػات الطالبػػات فػػي المجمػػوعتيف  الضػػابطة والتجريبيػػة  الثانيػػة فػػي اختبػػار
مػ  تتفػؽ ىػذه النتػائج  ولصالح طالبات المجموعة التجريبيػة الثانيػة"،ميارات التفكير االستداللي الب دي 
إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  (2012وادي،  دراسػػة  مػػا توصػػمت إليػػو دراسػػات كػػؿ مػػف:

أداء طػػػبلب المجمػػػوعتيف التجػػػريبيتيف األولػػػى والثانيػػػة وأداء طػػػبلب المجموعػػػة الضػػػابطة عنػػػد مسػػػتو. 
ي الختبػػار التحصػػيؿ الم رفػػي ومقيػػاس الميػػؿ لصػػالح طػػبلب المجمػػوعتيف ( فػػي التطبيػػؽ الب ػػد0.01 

ووجود فرؽ داؿ احصائيا بيف أداء طبلب المجموعة التجريبية األولى وأداء  ،التجريبيتيف األولى والثانية
( في التطبيؽ الب دي الختبار التحصيؿ الم رفي 0.01طبلب المجموعة التجريبية الثانية عند مستو.  
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ودراسة  درجة الكمية لمقياس الميؿ إلى مادة الجغرافيا لصالح طبلب المجموعة التجريبية األولى.وبيف ال
إلػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أداء تمميػػذات المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى ( 2005 أحمػػد، 

كيػػر المنطقػػي وأداء تمميػذات المجموعػػة الضػابطة فػػي التطبيػػؽ الب ػدي لبلختبػػار التحصػػيمي واختبػار التف
لصػػػالح تمميػػػذات المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى، ووجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف أداء تمميػػػذات 
المجموعػػػػة األولػػػػى وتمميػػػػذات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة فػػػػي التطبيػػػػؽ الب ػػػػدي لبلختبػػػػار التحصػػػػيمي 

 والختبار التفكير المنطقي لصالح تمميذات المجموعة التجريبية األولى.

 (5.4دوؿ )الج
 " لكؿ ميارة مف ميارات المقياس وكذلؾ d" و " η 2 يوضح قيمة "ت" و "

 الدرجة الكمية لممقياس  إليجاد حجـ التأثير

 الميارة
بيف  قيمة "ت"

المجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

بيف  قيمة "ت"
المجموعة 
التجريبية قبؿ 
وبعد تطبيؽ 
 االستراتيجية

 η 2قيمة 
لممجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

 η 2قيمة 
لممجموعة 

التجريبية قبؿ وبعد 
 تطبيؽ االستراتيجية

 dقيمة 
لممجموعة 
التجريبية 
 والضابطة

 dقيمة 
لممجموعة 
التجريبية قبؿ 
وبعد تطبيؽ 
 االستراتيجية

 حجـ التأثير

 كبير جداا  1.886 0.829 0.471 0.147 5.578 3.470 االستقراء
 كبير جداا  2.719 0.643 0.649 0.094 8.044 2.688 االستنباط
 كبير جداا  1.482 0.864 0.354 0.157 4.382 3.614 االستنتاج

 كبير جداا  2.906 0.985 0.679 0.195 8.595 4.122 الدرجة الكمية

حجـ التأثير كاف كبيراا  جداا في جمي  الميارات، وىذا يدؿ عمػى  ( أفّ 5.4يتضح مف الجدوؿ  
أثر كبير عمى أفراد المجموعة التجريبية الثانية عف مقارنتيف بػأفراد المجموعػة كاف ليا  االستراتيجيةأف 

  .الضابطة
 وت زو الباحثة ىذه النتائج إلى األسباب التالية :

  ّلمشكؿ   وفقاا  الت مـ بأفVوذلػؾ المشاركة بزيادة داف يتيـ، مف وزاد الطبلب انتباه جذب ( الم رفي 
 ذا ت ممػػػاا  الطػػبلب ت مػػػيـ عمػػى سػػػاعدت ميمػػة خصػػائص مػػػف بػػويتميػػػز  لمػػا ليػػػـ، بالنسػػبة لحداثتػػو
كمػا أف الت مػػيـ وفقػاا ليػػذا النمػوذج يج ػػؿ الطالػب يقػوـ بػػدور إيجػابي بالمشػػاركة فػي ال مميػػة  .م نػى

 .الت ميمية واكتساب ميارات ال مـ

 لمشكؿ   وفقاا  الت مـ أفVقيػاـ أثنػاء أجريػت التػي األحػداث لجميػ  شػامبلا  ممخصاا  ي طى ( الم رفي 
 وم الجتيػػػا وتػػػدويف لمبيانػػػات واألحػػػداث لؤلشػػػياء مبلحظػػػة مػػػف المختمفػػػة النشػػػاط بأنمػػػاط الطػػػبلب
 نفػػس فػػي والبلزمػػة والنظريػػات السػػابقة والمبػػادئ بالمفػػاىيـ وربطيػػا المستخمصػػة لمم ػػارؼ واشػػتقاؽ
 .واألشياء األحداث ىذه لفيـ الوقت
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 (. ولكػػف ب ػػض2007ودراسػػة  السػػيد، (، 2012اتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػ  دارسػػة  وادي، حيػػث 
 ،تبلميػذالتنمية التفكير المنطقي لد. و  Vأثر استخداـ خرائط الشكؿ الدراسات ىدفت إلى الت رؼ عمى 

تفسػػر وتشػػرح ( Roehrig et al, 2001  أمػػا دراسػػة روىيػػرج وأخػػروف (.3115 ،كدراسػػة  أحمػػد
  ( الم رفي والمنطؽ أو القيمة الستخداميا.Vاست ماؿ شكؿ  

 نتائج السؤاؿ الثالث ومناقشتو:
 ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى:

في تنمية ميارات التفكير االستداللي في  ((Vخرائط المفاىيـ والشكؿ  استراتيجيتيثر استخداـ أما  
 ؟الجغرافيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي مقابؿ الطريقة التقميدية

الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي: ال توجد فروؽ ذات داللػة ولئلجابة عف السؤاؿ قامت 
( بػػيف متوسػػطات درجػػات مجموعػػات الدراسػػة الػػثبلث  التجريبيػػة األولػػى <0.05إحصػػائية عنػػد مسػػتو. 

والمجموعػػة الضػػابطة( فػػي التطبيػػؽ الب ػػدي الختبػػار  ،(Vوالتجريبيػػة الثانيػػة الشػػكؿ   ،خػػرائط المفػػاىيـ 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا مف الفرض قامت الباحثػة باسػتخداـ أسػموب تحميػؿ  .الليميارات التفكير االستد

 .One Way ANOVAالتبايف األحادي 
 (5.5جدوؿ )

 حادي لممقارنة  بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعات يوضح  مصدر التبايف األ
 ستراتيجيةالثالث في كؿ مجاؿ  مف المجاالت وتحديد مستوى الداللة تعزى لمتغير اإل

مجموع  مصدر التبايف المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ؼ" المربعات

 مستوى الداللة الداللة

 االستقراء
 

 56.704 2 113.407 بيف المجموعات

18.151 
 

0.000 
 

 3.124 105 328.028 داخؿ المجموعات 0.01دالة عند 
  107 441.435 المجموع

 االستنباط
 76.037 2 152.074 بيف المجموعات

18.829 
 

0.000 
 

 4.038 105 424.028 داخؿ المجموعات 0.01دالة عند 
  107 576.102 المجموع

 االستنتاج
 63.343 2 126.685 بيف المجموعات

37.802 
 

0.000 
 

 1.676 105 175.944 داخؿ المجموعات 0.01دالة عند 
  107 302.630 المجموع

 انضرجت انكهٍت
 581.231 2 1162.463 بيف المجموعات

35.403 
 

0.000 
 

 16.417 105 1723.833 داخؿ المجموعات 0.01دالة عند 
  107 2886.296 المجموع

 3.07( = 0.05( وعند مستو. داللة  107، 2قيمة "ؼ" الجدولية عند درجات حرية  
 4.78( = 0.01( وعند مستو. داللة  107، 2درجات حرية  قيمة "ؼ" الجدولية عند 

 



934 

 

يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قيمػػػة "ؼ" المحسػػػوبة أكبػػػر مػػػف قيمػػػة "ؼ" الجدوليػػػة عنػػػد 
( فػػي جميػػ  الميػػارات والدرجػػة الكميػػة، ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة 0.05مسػػتو. داللػػة  

 بيف طالبات المجموعات الثبلث في التحصيؿ الب دي.
( فػػي تػػدريس الوحػػدة Vوىػػذا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجيتي خػػرائط المفػػاىيـ والشػػكؿ  

ولم رفػػة اتجػػاه الفػػروؽ قامػػت الباحثػػػة . لػػػد. الطالبػػات المختػػارة فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر االسػػتداللي
 باستخداـ اختبار شيفيو الب دي والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:

 (5.6جدوؿ )
 شيفيو في الميارة األولى: االستقراء تعزى لمتغير االستراتيجيةيوضح اختبار 

 
 ضابطة بعدية بعدي"Vالشكؿ " خرائط مفاىيـ بعدي

5.306 4.250 2.806 
 خرائط مفاىيـ بعدي

5.306 
0   

 بعدي"Vالشكؿ "
4.250 

*1.056 0  

 ضابطة بعدي
2.806 

*2.500 *1.444 0 

 1.19دالة عند *
 

( بػيف 0.01( وجػود فػروؽ دالػة إحصػائياا عنػد مسػتو. داللػة  5.6يتضح مف الجدوؿ السػابؽ  
متوسػػػطي درجػػػات الطالبػػػات لممجموعػػػة الضػػػابطة وطالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ القبمػػػي 
والتطبيػػػػؽ الب ػػػػدي الختبػػػػار ميػػػػارات االسػػػػتدالؿ االسػػػػتقرائي لصػػػػالح طالبػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي 

 ؽ الب دي. التطبي

 (5.7جدوؿ )
 ستراتيجيةيوضح اختبار شيفيو في الميارة الثانية: االستنباط تعزى لمتغير اإل

 
 ةضابطة بعدي بعدي" "Vالشكؿ خرائط مفاىيـ بعدي

8.250 6.528 5.361 
 خرائط مفاىيـ بعدي

8.250 
0   

 بعدي" Vالشكؿ"
6.528 

*1.722 0  

 ةضابطة بعدي
5.361 

*2.889 *1.167 0 

 1.19*دالة عند 
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ولقد  (،Vيتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف استراتيجية خرائط المفاىيـ واستراتيجية  
الضابطة  والمجموعةكانت الفروؽ لصالح استراتيجية خرائط المفاىيـ، وبيف استراتيجية خرائط المفاىيـ 

( بيف 1.19خرائط المفاىيـ. كما يوجد فروؽ دالة إحصائياا عند مستو. داللة   لصالح استراتيجية
متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة ودرجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ 
الب دي الختبار ميارات االستدالؿ االستنباطي لصالح طالبات المجموعة التجريبية. كما وجدت فروؽ 

 ( والمجموعة الضابطة لصالح خرائط المفاىيـ.Vة الشكؿ  بيف استراتيجي
 (5.8جدوؿ )

 االستراتيجيةيوضح اختبار شيفيو في الميارة الثالثة: االستنتاج تعزى لمتغير 

 
 ةضابطة بعدي "بعديVالشكؿ " خرائط مفاىيـ بعدي

5.750 4.194 3.111 
 خرائط مفاىيـ بعدي

5.750 
0   

 بعدي" Vالشكؿ"
4.194 

*1.556 0  

 ةضابطة بعدي
3.111 

*2.639 *1.083 0 

 1.19*دالة عند 
الشػػكؿ  واسػػتراتيجيةوجػػود فػػروؽ بػػيف اسػػتراتيجية خػػرائط المفػػاىيـ  (5.91  يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ

 V)  بػػيف متوسػػطات درجػػات 1.19. ووجػػدت النتػػائج فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو. داللػػة )
ودرجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ الب دي الختبار ميػارات طالبات المجموعة الضابطة 

 االستدالؿ االستنتاجي لصالح طالبات المجموعة التجريبية األولى في التطبيؽ الب دي لخرائط المفاىيـ.
 (5.9جدوؿ )

 االستراتيجيةيوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية تعزى لمتغير 

 
 ضابطة بعدي "بعديV" الشكؿ خرائط مفاىيـ بعدي

19.306 14.972 11.278 
 خرائط مفاىيـ بعدي

19.306 
0   

 بعدي""Vالشكؿ 
14.972 

*4.333 0  

 ةضابطة بعدي
11.278 

*8.028 *3.694 0 

 1.19*دالة عند 
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(، ولقد V  يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف استراتيجية خرائط المفاىيـ واستراتيجية
لصالح استراتيجية خرائط المفاىيـ، وبيف استراتيجية خرائط المفاىيـ والمجموعة الضابطة كانت الفروؽ 

 (.V( والمجموعة الضابطة لصالح استراتيجية  Vلصالح استراتيجية خرائط المفاىيـ، وبيف استراتيجية  
وتفسػر الباحثػػة أف اسػتراتيجية خػػرائط المفػاىيـ أثػػرت بشػػكؿ إيجػابي كبيػػر عمػى طالبػػات الصػػؼ 

( بػيف 1.15التاس  األساسي، حيث أثبتت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتو. داللػة  
متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة ودرجػػات طالبػػات المجموعػػة األولػػى والثانيػػة فػػي التطبيػػؽ 

 الب دي الختبار ميارات التفكير االستداللي لصالح المجموعتيف التجريبيتيف.   

 وتعزو الباحثة ىذه النتائج إلى األسباب التالية:
 المػادة دور ف ػاؿ فػي تنميػة قػدرة الطػبلب عمػى فيػـ مفػاىيـ ليػا خرائط المفػاىيـ كػاف  أف استراتيجية

ومػػػػف ىػػػػذه الدراسػػػػات  ،المػػػػراد تدريسػػػػيا مفػػػػاىيـالوتنميػػػػة ب ػػػػض االتجاىػػػػات ال مميػػػػة نحػػػػو ال مميػػػػة 
 (.2000 ،ودراسة  عمي ،(2002،ودراسة  سبلمة ،(2007،الشكرجي والطائيدراسة 

  ّمػػف عمميػػات التفكيػر لػػد. المت ممػػيف، وتمكػنيـ مػػف الػػدخوؿ فػػي  اسػتخداـ خػػرائط المفػػاىيـ ي ػزز أف
، والبحػث عػف ارتباطػات ذات عمميات ت مـ ذي م نػى، كمػا أنيػا تسػاعد المػت مـ عمػى تنظػيـ أفكػاره

ودراسػػػػػة  ،(2003 ،عمػػػػػيودراسػػػػػة   ،(2005 ،اليوسػػػػػفانيومػػػػػف ىػػػػػذه الدراسػػػػػات دراسػػػػػة   ،م نػػػػػى
 (.2003،الفارسي 
   ف اليػػة اسػػتخداـ شػػكؿV) واألسػػموب المػػت مـ المحتػػو. تكامػػؿ عمػػى الطػػبلب سػػاعد الػػذ. الم رفػػي 

 ت ممػو تػـ الػذي والمحتػو. الػت مـ بيػا تػـ التػي الطريقة بيف يجم  فيو المحتو.، ىذا بو الذي ت مموا
 (.2007(، ودراسة  السيد، 2012م نى، ومف ىذه الدراسات دراسة  وادي،  ذي في شكؿ

 لمشكؿ   وفقاا  الت مـ عمى أفVأثنػاء أجريػت التػي األحػداث لجمي  شامبلا  ممخصاا  ي طى ( الم رفي 
 وم الجتيػا وتػدويف لمبيانػات واألحػداث لؤلشػياء مبلحظػة مػف المختمفػة النشػاط بأنمػاط الطبلب قياـ

 نفػػس فػػي والبلزمػػة والنظريػػات السػػابقة والمبػػادئ بالمفػػاىيـ وربطيػػا المستخمصػػة لمم ػػارؼ واشػػتقاؽ
 (2005واألشياء، وىذا ما أكدتو دراسة  أحمد،  األحداث ىذه لفيـ الوقت

  ّلمشكؿ   وفقاا  الت مـ بأفVوذلػؾ المشاركة بزيادة ـ،داف يتي مف وزاد الطبلب انتباه جذب ( الم رفي 
 ذا ت ممػػػاا  الطػػبلب ت مػػػيـ عمػػى سػػػاعدت ميمػػة خصػػائص مػػػف يتميػػػز بػػو لمػػا ليػػػـ، بالنسػػبة لحداثتػػو
كمػا أف الت مػيـ وفقػاا ليػذا النمػوذج يج ػؿ الطالػب يقػوـ بػدور إيجػابي بالمشػاركة فػي ال مميػة  .م نى

 .(2007الت ميمية واكتساب ميارات ال مـ ،ومف ىذه الدراسات  دراسة  السيد، 
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 توصيات ومقترحات الدراسة

 :أواًل: التوصيات
 :ػب ةالباحث ت أوص فقد الدراسة نتائج ضوء وفي
  عػػادة النظػػر فػػي طػػرؽ وأسػػاليب التػػدريس الحاليػػة فػػي المرحمػػة المتوسػػطة والب ػػد عػػف التركيػػز عمػػى إ

إلػػػى طػػػرؽ  األسػػػاليب والطػػػرؽ التقميديػػػة التػػػي ت تمػػػد عمػػػى التمقػػػيف وحفػػػظ  الم ػػػارؼ والم مومػػػات 
 وأساليب تركز عمى الميارات ال قمية وتنمية ميارات التفكير ومنيا ميارات التفكير االستداللي.

  عقػػد دورات تدريبيػػة لم ػػامميف فػػي مراكػػز البحػػوث التربويػػة ولمخططػػي المنػػاىج فػػي مجػػاؿ الجغرافيػػا
لتػػدريبيـ عمػػى كيفيػػة بنػػاء محتػػو. الجغرافيػػا لجميػػ  المراحػػؿ الت ميميػػة التػػي تحػػث الطالبػػات عمػػى 

 التفكير بأنواعو والتفكير االستداللي خاصة.
 ربيػػة خاصػػة والقػػائميف عمييػػا مػػف المختصػػيف فػػي ضػػرورة قيػػاـ الجام ػػات الفمسػػطينية، وكميػػات الت

منػػاىج وطػػرؽ تػػدريس الجغرافيػػا، واالىتمػػاـ بطمباتيػػا وتػػوعيتيـ  بأىميػػة التفكيػػر االسػػتداللي وكيفيػػة 
 تنميتو لد. الطمبة في المدارس.

  اعتماد طرؽ تدريس تبت د قدر اإلمكاف عف الطرؽ التقميدية، التي ال تج ؿ الطالػب محػور ال مميػة
بداء الرأي.الت ميم  ية مف حيث التفكير والمناقشة وا 

 .االىتماـ باستخداـ أساليب التقويـ التي تركز عمى المستويات ال ميا مف التفكير 

 ثانيًا: المقترحات:
  إجراء دراسات مماثمػة لمدراسػة الحاليػة عمػى فػروع أخػر. لمجغرافيػا فػي مراحػؿ أخػر.، لمت ػرؼ عمػى

 .ة ميارات التفكير االستدالليأثر إثراء منياج الجغرافيا في تنمي
  دراسػػػات أخػػػر. تنمػػػي ميػػػارات التفكيػػػر بأنواعػػػو المختمفػػػة  اإلبػػػداعي، الناقػػػد، البصػػػري( فػػػي إجػػػراء

 منياج الجغرافيا لمراحؿ أخر..
 .إجراء دراسات لتقويـ مناىج الجغرافيا الحالية في ضوء ميارات التفكير االستداللي 
 محتو. الجغرافيػا بميػارات التفكيػر المختمفػة وأثػره فػي تنميػة  إجراء دراسات مماثمة  تيدؼ إلى إثراء

 االتجاه نحو الجغرافيا.
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 العربية: المراجع أواًل:
   والتطبيػؽالمواد االجتماعية في مناىج التعمػيـ العػاـ بػيف النظريػة ( 2005إبراىيـ، خيري عمي ،

 دار الم رفة الجام ية، القاىرة. 
  ابػػف منظػػور، جمػػاؿ الػػديف أبػػي الفضػػؿ محمػػد بػػف مكػػـر ابػػف منظػػور األنصػػاري اإلفريقػػي المصػػري

، الطب ػػػة األولػػػى ،المجمػػػد الثالػػػث  والخػػػامس والسػػػادس والسػػػاب  والخػػػامس لسػػػاف العػػػرب( 2003 
 بيروت، لبناف.والسادس والساب  والخامس عشر، دار الكتب  ال ممية، 

   فاعميػة  إسػتراتيجية الخػرائط المفاىيميػة فػي تػدريس الجغرافيػا فػي ( 2011أبو الجدياف، نصار
رسػػالة ، تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدى طمبػػة الصػػؼ الثػػامف األساسػػي بمحافظػػة شػػماؿ غػػزة

 غزة. -ماجستير غير منشورة، جام ة األزىر
   مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة.فيالفكر الجغرا( 1997أبو ال بلء، محمود ، 
    الػدكتور صػالح محمػد عمػى أبػو جػادو تعمـ التفكير النظرية والتطبيػؽ( 2006أبو جادو ونوفؿ ،

  1/محمد بكر نوفؿ صالح أبو جادو، محمد بكر نوفؿ/ دار المسيرة لمنشر والتوزي  ط
   لػدى الطمبػة المتفػوقيف دراسػيًا قػدرات التفكيػر االسػتداللي ( 1999أبو جػدياف، منيػر عبػد الكػريـ

، رسػػالة ماجسػػتير  غيػػر منشػػورة(، كميػػة التربيػػة، الجام ػػة اإلسػػبلمية، والعػػادييف بالمرحمػػة الثانويػػة
 غزة.

   مكتبػة 1، طأسػاليب التػدريس العامػة المعاصػرة( 2001أبو جبللػة،  صػبحي ومحمػد، عميمػات ،
 .الكويت ،الفبلح

 مكتبػة الفػبلح1، طديثة  في طػرؽ تػدريس العمػـوستراتيجيات حا( 1999، صبحي  ةأبو جبلل ،، 
 .الكويت

    عماف.1دار وائؿ لمنشر  ط حؿ المشكالت،( 2008أبو رياش. حسيف، وقطيط. غساف ، 
   دار الم رفة الجام ية، اإلسكندرية ،دراسات في الجغرافيا البشرية( 1993أبو عيانة، فتحي. 
    إسػػتراتيجية دائػػرة الػػتعمـ فػػي تحصػػيؿ بعػػض المفػػاىيـ  سػػتخداـافاعميػػة ( 2009أحمػػد، آمػػاؿ

سػػػتداللي وبقػػػاء أثػػػر الػػػتعمـ لػػػدى تمميػػػذات الصػػػؼ الثػػػامف بػػػالتعميـ العمميػػػة وتنميػػػة التفكيػػػر اال
 مجمة التربية ال ممية، ال دد الراب ، المجمد الثاني عشر، القاىرة. ،األساسي

   يمػػدا تابػػا عمػػى تنميػػة المفػػاىيـ سػػتخداـ خػػرائط المفػػاىيـ ونمػػوذج ىاأثػػر ( 2004أحمػػد، صػػفاء
، رسػػالة دكتػػوراه غيػػر منشػػورة ، كميػػة التاريخيػػة والتفكيػػر التػػاريخي لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة

 التربية بالوادي الجديد، جام ة أسيوط.
   2005أحمد، صػفاء )( أثػر إسػتخداـ خػرائط الشػكؿv ونمػوذج الػتعمـ المتمركػز حػوؿ المشػكمة )

، مجمػة الجم يػة منطقي وبقاء أثر الػتعمـ لػدى تالميػذ الصػؼ األوؿ اإلعػداديفي تنمية التفكير ال
 التربوية لمدراسات االجتماعية، كمية التربية، جام ة عيف شمس، ال دد الخامس.
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   الجام ػػة االسػػبلمية1ط ،البحػػث التربػػوي )عناصػػره، مناىجػػو، أدواتػػو( (1997األغػػا، إحسػػاف ، ،
 غزة.

   داـ خرائط المفاىيـ  في تدريس الجغرافيا عمى التحصيؿ وتنمية ستخاأثر ( 2004بدوي، كرامػي
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كميػػة سػػتداللي لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػداديالتفكيػػر اال

 التربية، جام ة المنصورة.
   الطب ة األولى، دار الكتب ال مميػة، كتاب التعريفات (2000الجرجاني ،الشريؼ عمى بف محمد ،

 ت.بيرو 
   الطب ة  األولى، دار الكتاب تعمـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات، ( 1999جرواف، فتحي عبد الرحمف

 ال ربي، عماف.
   خرائط المفاىيـ واألسموب  المتمركز  حوؿ المشػكمة وأثرىمػا ( 2011الجنابي. طارؽ كامؿ داود

، دار صػفاء لمنشػر والتوزيػ ، 1ط في تحصيؿ المفاىيـ اإلحيائية وتنمية حػب االسػتطالع العممػي،
 عماف.

   فاعميػػة إسػػتخداـ خػػرائط المفػػاىيـ فػػي التحصػػيؿ بمػػادة ( 2007الجينػػي، محمػػد بػػف رجػػاء غيػػث
، رسالة ماجستير غيػر التاريخ لدى طالب الصؼ الثالث متوسط في المعيد العممي بمكة المكرمة

 .القر.، مكة المكرمة منشورة، قسـ المناىج وطرؽ التدريس ، كمية التربية، جام ة أـ
   دار الفكر ال ربي، القاىرة.1، طاتجاىات حديثة في تعميـ التفكير( 2003حبيب، مجدي ، 
   فاعميػػػة إسػػػتخداـ الوسػػػائط التعميميػػػة لتػػػدريس وحػػػدة "خريطػػػة مصػػػر ( 2002حسػػػيف، حسػػػاـ

الطبيعية، بالصؼ األوؿ اإلعدادي عمى رفع مسػتوى التحصػيؿ واكتسػاب بعػض ميػارات عمميػات 
 .  62، الجم ية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس، كمية التربية بالفيوـ، ال دد لعمـا
  أثراء منياج الرياضيات في تنمية ميارات التفكير اإلستداللي لدى طالبػات (  2010حمس، سناء

 .غزة، ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجام ة االسبلميةالصؼ الحادي عشر العممي
 دار المسػػيرة لمنشػػر والتوزيػػ طرائػػؽ التػػدريس العامػػة( 2002أحمػػد   .فيػػؽوتو   ،محمػػود .الحيمػػة ،، 

 عماف.
   دار المسػػرة لمنشػػػر تكنولوجيػػػا التعمػػيـ مػػػف اجػػؿ تنميػػػة التفكيػػر( 2002الحيمػػة، محمػػد محمػػود ،

 .والتوزي  والطباعة، عماف
   تفكيػػر أثػػر إسػػتخداـ المجمعػػات التعميميػػة وفػػرؽ الػػتعمـ فػػي تنميػػة ال( 2007الخزرجػػي، حيػػدر

 .، رسالة دكتوراه  غير منشورة(، كمية التربية بف راشد، بغداداإلستداللي في  مادة التاريخ
   عماف., ، دار المسيرة1، ططرائؽ تدريس االجتماعيات( 1426خضر، فخري 
   الرشػػد فػػي التػػدريس صػػياغة أىػػداؼ طرائػػؽ تػػدريس إعػػداد دروس ( 2002خمػػؼ هللا، سػػمماف

 .عماف ,، جيينة لمنشر1، طنموذجية
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   دبي., ، دار الت مـتدريس العموـ في المراحؿ التعميـ العاـ( 1996الخميمي وآخروف، يونس 
   خػػرائط المفػػاىيـ فػػي  باسػػتخداـأثػػر تػػدريس المفػػاىيـ الجغرافيػػة ( 2002الزبيػػدي، سػػاىر حسػػف

، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كميػػة التفضػػيؿ المعرفػػي لػػدى طالبػػات الخػػامس االعػػدادي/االدبي
 التربية، أبف رشد، جام ة بغداد.

   عالـ 1، طالتعمـ والتدريس مف منظور النظرية البنائية (2002زيتوف، حسف، و زيتوف، كماؿ ،
 .القاىرة, الكتب

   ستراتيجيات تدريس العمـو( 2007زيتوف، عايش محمود , دار الشػروؽ ،4ط, النظرية البنائية وا 
 .عماف 

   يمػػي والتعمػػيـ ذو المعنػػى رؤيػػة أبسػػيمولوجية تطبيقيػػة  فػػي التصػػميـ التعم( 2007سػػرايا، عػػادؿ
 ., عماف، دار وائؿ لمنشرضوء نظرية تجييز المعمومات بالذاكرة البشرية

   عماف., 2، دار الفكر، طمدخؿ إلى تربية المتميزيف والموىوبيف( 2005السرور، نادية 
   جام ػػة 1، طتطبيقيػػة(تػػدريس ميػػارات التفكير)مػػع  مئػػات األمثمػػة ال )2003سػػ ادة، جػػودت ،

 النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.
  .سػػبلمة. عػػادؿ أبػػو ال ػػز, و الخريسػػات. سػػمير عبػػد سػػالـ, وصػػوافطة. وليػػد عبػػد الكػػريـ, وقطػػيط

, 1، دار الثقافػػػة, ططرائػػػؽ التػػػدريس العامػػػة معالجػػػة تطبيقيػػػة معاصػػػرة( 2009غسػػػاف يوسػػػؼ  
 عماف.

   مكتبػػػػة الرشػػػػد لمنشػػػػر والتوزيػػػػ 2، طاالجتماعيػػػػةتػػػػدريس الدراسػػػػات ( 2002السػػػػيد، جييػػػػاف ، ,
 .الرياض

   2007السيد، رحػاب )( فاعميػة كػؿ مػف خػرائط المفػاىيـ وخػرائط الشػكؿV فػي تنميػة المفػاىيـ )
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، والميارات البيئية في الجغرافيػا لػدى طػالب الصػؼ األوؿ الثػانوي

 التربية، جام ة عيف شمس.م يد الدراسات والبحوث البيئية، كمية 
   دراسػػات فػػي عمػػـ الػػنفس الم رفػػي، دار الم رفػػة الجام يػػةالتفكيػػر الناقػػد( 1995السػػيد، عزيػػزة ، ,

 االسكندرية.
 دار المنػاىج  ,أساسيات التػدريس( 2005وعبد الباقي أبو زيػد   ,حامد .وعبد الرحمف ,خميؿ .شبر

 عماف., لمنشر
   فػي عمػـ الجغرافيػامػيـ والػتعمـ الحديثػة وصػناعة العقػؿإستراتيجيات التع( 2007شحاتو، حسف ،, 

 ., القاىرةالدار المصرية البنائية ,مكتبة القاىرة
   واقػع تضػميف المفػاىيـ االقتصػادية فػي مقػررا ت الجغرافيػا فػي المرحمػة ( 2009الشراري، ذياب

 , مكة المكرمة. ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جام ة أـ القر.الثانوية
   الكويت: دار البحوث ال ممية.3( الت مـ نظريات وتطبيقات، ط1987الشرقاوي، محمد ، 



923 

 

 أثػػر إسػػتخداـ خػػرائط المفػػاىيـ فػػي اكتسػػاب طالبػػات ( 2007لجػػيف، وغيػػداء الطػػائي   .الشػػكرجي
(، 14 ، مجمػػة التربيػػة وال مػػـ، المجمػػد الصػػؼ الرابػػع العػػاـ لممفػػاىيـ الجغرافيػػة فػػي مدينػػة الموصػػؿ

 (.2ال دد 
   القاىرة., مكتبة الدار ال ربية ،تدريس الجغرافيا في مراحؿ التعميـ العاـ( 1998شمبي، وآخروف 
   أثػػر إسػػتخداـ كػؿ مػػف  الطريقػة التاريخيػػة التقميديػػة فػي تنميػػة ميػػارات ( 1994طبلفحػة، حامػد

يػر منشػورة، جام ػة ، رسػالة ماجسػتير غالتفكير اإلستداللي لد ى طمبػة الصػؼ العاشػر فػي األردف
 إربد., اليرموؾ

   تقويـ منياج الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا في ضػوء المعػايير ( 2006عبابنة، ضرار أحمد
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جام ة اليرموؾ، إربد. العالمية

   تسػاب فعالية إستخداـ خػرائط المفػاىيـ  فػي تػدريس الجغرافيػا عمػى اك( 2002عبد ال اؿ، رجاء
مجمػػة  كميػػة التربيػػة ببنيػػا، , المفػػاىيـ الطبيعيػػة والسياسػػية لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي

 جام ة الزقازيؽ :المجمد الثاني عشر، ال دد الحادي والخمسوف.
    دار الثقافػة 2، طتعميـ التفكير ومياراتو تدريبات وتطبيقػات عمميػة( 2009عبد ال زيز، س يد ،

 اف.عم, لمنشر والتوزي 
   دار أسػػػامة ١، ط  طػػػرؽ تػػػدريس الجغرافيػػػا لجميػػػع المراحػػػؿ الدراسػػػية (2003عبػػدهللا، حسػػػاـ ،

 .لمنشر، عماف، األردف 
   استراتيجيات التعميـ والتعمـ في سياؽ ثقافػة الجػودة أطػر مفاىيميػة ونمػاذج ( 2008عبيد, وليـ

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزي , عماف.تطبيقية
 مكتبة الفبلح، ال يف، اإلمارات التفكير والمنياج المدرسي( 2003(عزو  .عفانةو وليـ،  .عبيد ،. 
   فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكيػر اإلسػتداللي لػدى عينػة مػف ( 2001ال تيبي، خالػد

، رسالة ماجستير غير منشورة، كميػة التربيػة، جام ػة الممػؾ طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض
 .ضس ود، الريا

   دار صػػفاء لمنشػػر والتوزيػػ , 1, ططػػرؽ تػػدريس الرياضػػيات والعمػػـو( 2010عػػريفيج, وسػػميماف ,
 عماف.

   دار صػػػفاء لمنشػػػر 1، طاإلسػػػتراتيجيات الحديثػػػة فػػػي التػػػدريس الفعػػػاؿ( 2007عطيػػة، محسػػػف ،
 .عماف, والتوزي 

   عماف., ، دار صفاء لمنشر التوزي 1، طتنظيـ بيئة التعمـ( 2009عطية، محسف 
   أثػػر إسػػتخداـ كػػؿ مػػف المخططػػات المفاىيميػػة والمخططػػات االدراكيػػة فػػي  (2000عمػي، محمػػود

تنمية التفكير الجغرافي والتحصيؿ لدى تالميذ الصؼ األوؿ مف المرحمة االعدادية  ذوي السعات 
 (.34، مجمة كمية التربية، جام ة الزقازيؽ، ال دد  العقمية المختمفة
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   إستخداـ الوسائط الفائقة في تدريس الجغرافيػا بالمرحمػة الثانويػة  إمكانية( 2006عمار، محمػد
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة. جام ػػة وأثرىػػا عمػػى تنميػػة بعػػض المفػػاىيـ والتفكيػػر اإلسػػتداللي

 الزقازيؽ.
   تنظػػػيـ محتػػػوى مػػػادة الجغرافيػػػا وفػػػؽ نظريػػػة ريجميػػػوث التوسػػػعية عمػػػى ( 2007عمػػػراف، خالػػػد

، إلسػػتداللي واإلتجػػاه نحػػو المػػادة لػػدى طػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانويالتحصػػيؿ وتنميػػة التفكيػػر ا
 دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، كمية التربية، جام ة عيف شمس.

   فاعمية خرائط المفاىيـ فػي تنميػة التحصػيؿ المعرفػي واإلتجػاه نحػو مػادة ( 2007عويس، مناؿ
ر منشورة، كمية البنات، جام ػة عػيف ، رسالة ماجستير غيالتاريخ لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي

 شمس.
   أثر إستخداـ خرائط المفاىيـ فػي تحصػيؿ طالبػات المرحمػة ( 2003الفارسي، خديجة محمد سالـ

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جام ة السػمطاف قػابوس، اإلعدادية في مادة الجغرافي
 عماف.

   معممػػًا ناجحػػًا فػػي الدراسػػات االجتماعيػػة كيػػؼ تكػػوف( 1999فتػػوح، سػػميماف وشػػركس، محمػػد ،
 ., عمافمكتبة زىراء الشرؽ

   عماف., ، رؤية تطبيقية، دار الشروؽ لمنشرتصميـ التدريس( 2009القرارعة، أحمد 
 الخرائط المفاىيمية  أسسيا النظرية تطبيقات عمى ( 2005الروساف،   .يوسؼ، ومحمد  .قطامي

 عماف., ر لمنشر والتوزي ، دار الفك1، طدروس القواعد العربية
   عماف., ، دار الشروؽ1، طسيكولوجية التدريس( 2001قطامي، يوسؼ 
   أثػػػر إسػػػتخداـ نمطػػػي التفكيػػػر االسػػػتقرائي والمػػػنظـ المتقػػػدـ والطريقػػػة ( 1996قطػػػاوي، محمػػػد

التقميدية عمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشػر األساسػي لممفػاىيـ التاريخيػة واتجاىػاتيـ نحػو مػادة 
 األردف., رسالة ماجستير غير منشورة، جام ة اليرموؾ، إربد ،التاريخ

   دار الفكر، عماف.طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية( 2007قطاوي، محمد ، 
   الطب ػػة الثانيػة، مؤسسػػة الرسػػالة، الكميػػات( 1993الكفػوي. أبػػي البقػاء أيػػوب بػػف مػوس الحسػػيني ،

 بيروت.
 الطب ػػة تػػدريس المػػواد االجتماعيػػة( 1991أحمػػد   .رضػػواف، وبػػرنس .حسػػيفو  , أحمػػد. المقػػاني ،

 .الثالثة، عالـ الكتب، القاىرة
   معجػػػػـ المصػػػػطمحات التربويػػػػة فػػػػي المنػػػػاىج وطػػػػرؽ  (1996المقػػػػاني. أحمػػػػد, والجمػػػػؿ. عمػػػػى

 ،عالـ الكتب, القاىرة. 1،طالتدريس
   القاىرة .1عالـ الكتب،ج ،تدريس المواد االجتماعية( 1990المقاني، حسف ، 
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 أثػػر إسػػتخداـ خػػرائط المفػػاىيـ فػػي تحصػػيؿ طالبػػات الصػػؼ األوؿ ( 2009، بشػػر. خمػػيس محمػػد
، المػػؤتمر ال ممػػي السػػنوي الثالػػث، لكميػػة المتوسػػط فػػي مػػادة العمػػـو وتنميػػة تفكيػػرىف اإلسػػتداللي

 التربية األساسية، المجمد الراب .
   لصػػؼ الثػػاني أثػػر إسػػتخداـ خػػرائط المفػػاىيـ فػػي تحصػػيؿ طػػالب ا( 2008محمػػد، منػػى حسػػاني

، 15، مجمػػػة جام ػػػة تكريػػػت لم مػػػـو اإلنسػػػانية، المجمػػػد المتوسػػػط واحتفػػػاظيـ بالمفػػػاىيـ الجغرافيػػػة
 .8ال دد

   عالـ الكتػاب1، طتعميـ الجغرافيا وتعمميا في عصر المعمومات( 2005محمود، صبلح الديف ، ,
 .القاىرة

   ة إلػػػى تنميػػػة االنسػػػاف المػػػنيج الدراسػػػي األلفيػػػة الجديػػػد( 2002محمػػػود، صػػػبلح الػػػديف عرفػػػة
 مصر., ، مكتبة دار القاىرة1، طوارتقائو

   عماف., 1ط ، دار الثقافة لمنشر والتوزي ،مقدمة تدريس التفكير (2009محمود، غانـ 
   مكتبػػة المجتمػػ  1، ططرائػػؽ تػػدريس الجغرافيػػا( 2009مخمػػؼ. صػػبحي, وربيػػ . ىػػادي مشػػ اف ,

 ال ربي لمنشر والتوزي , عماف.
   دار 1، طتػدريس المفػاىيـ والخػػرائط المفاىيميػة فػي الجغرافيػػا( 2013المسػ ودي, محمػد حمػد ،

 صفاء لمنشر والتوزي  مكتبة ال بلمة لمنشر والتوزي , عماف.
   برنػػامج مقتػػرح لتنميػػة التفكيػػر الرياضػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ الثػػامف ( 1999المشػػيراوي، إبػػراىيـ

 غزة. ,يةرسالة دكتوراه، كمية الترب ,األساسي
    2005مصطفى، محمد ) ( فعالية إسػتخداـ كػؿ مػف خػرائط المفػاىيـ والشػكؿV فػي تػدريس  )

، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر العمػػـو عمػػى تنميػػة الػػوعي البيئػػي والتحصػػيؿ لتالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة
 منشورة، كمية التربية، جام ة حمواف.

   وسػػط -ار البدايػػة ناشػػروف وموزعػػوف، د1ط ,إسػػتراتيجيات تعمػػيـ التفكيػػر (2011مصػػطفى، نمػػر
 عماف., البمد

    دار الفكر الجام ي, االسكندرية.القدرات العقمية( 1994م وض، خميؿ , 
   مكتبة االنجمو المصرية القاىرة.قراءات في تدريس الرياضيات( 1995المفتي، محمد أميف ، 
  الخػػرائط الذىنيػػة المعػػززة بالوسػػائط المتعػػددة  فػػي تػػدريس  فاعميػػة إسػػتخداـ( 2011مقمػػد، سػػحر

الدراسػات االجتماعيػػة عمػػى التحصػػيؿ المعرفػػي وتنميػة ميػػارات التفكيػػر اإلسػػتداللي  لػػدى تالميػػذ 
. 2-3-2013، رسػػػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػػتير، تػػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػترجاعيا  بتػػػػػػػػػػػػػاريخ  المرحمػػػػػػػػػػػػػة االعداديػػػػػػػػػػػػػة

www.moudir.com/vb/showthread.php  
    والتوزيػػ ، دار المسػػيرة لمنشػػر وعمػػـ الػػنفس التربيػػةمنػػاىج البحػػث فػػي (  2005ممحػػـ، سػػامي ،

 عماف.

http://www.moudir.com/vb/showthread.php
http://www.moudir.com/vb/showthread.php
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   سػػتراتيجيات حديثػػة فػػي تػػدريس العمػػـو( 2005النجػػدي ، أحمػػد ، دار الفكػػر، طػػرؽ وأسػػاليب وا 
 .عماف، األردف 

 سػػتراتيجيات حديثػػة ( 2003  راشػػد .عبػػد اليػػادي، وعمػي .ومنػػى ,أحمػػد .النجػدي طػػرؽ وأسػػاليب وا 
 .دار الفكر ال ربي، القاىرة ,في تدريس العمـو

   مجمػػة التقػػويـ والقيػػاس مسػػتوى ميػػارات التفكيػػر العممػػي لػػدى الطمبػػة( 1999نشػػواف، ي قػػوب ،
 .9النفسي والتربوي، لجام ة صن اء، ال دد 

   جام ػة  ترجمػة د/أحمػد الصػفدي /إبػراىيـ الشػاف ي، ،1، طتعمـتعمـ كيؼ تػ (1995نوفاؾ وجػويف
 الرياض., الممؾ س ود، عمادة شئوف المكتبات

   دار الفكر ال ربي، القاىرة.أسس الجغرافيا االقتصادية( 2006ىاروف، عمي أحمد ، 
   2012وادي، أكـر سػ يد عميػاف )( فاعميػة إسػتخداـ كػؿ مػف خػرائط المفػاىيـ وخػرائط الشػكؿV )

تنميػػة التحصػػيؿ المعرفػػي والميػػؿ إلػػى مػػادة الجغرافيػػا لػػدى طػػالب الصػػؼ العاشػػر األساسػػي فػػي 
رسػػػالة دكتػػػوراه غيػػر منشػػػورة، كميػػػة البنػػػات لػػآلداب وال مػػػـو والتربيػػػة، جام ػػػة عػػػيف  ,بمحافظػػػة غػػػزة

 شمس.
   1995يوسػػؼ، زينػػب )( فعاليػػة إسػػتخداـ طريقػػة االكتشػػاؼ وخريطػػة الشػػكؿv فػػي التحصػػيؿ  )

، مجمػة عممي واإلتجاه نحو المادة الدراسية لدى طالب الصؼ الثالث اإلعدادي األزىريوالتفكير ال
 .27كمية التربية بجام ة المنصورة، ال دد 
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 (1ممحؽ رقـ )

  تسييؿ ميمة الطالب
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 (2ممحؽ رقـ )

 التعريؼ اإلجرائي لميارات التفكير االستداللي

 قائمة التعريفات االجرائية:

 التفكير االستداللي: 

بأنو عممية عقمية منطقية تتضمف مجموعة مف الميارات الفرعية التي تبدو في كؿ نشاط عقؿ  
م رفي يتميز باستقراء القاعدة مف جزئياتيا, واستنباط الجزء مف الكؿ, حيث يسير فيو الفرد مف حقائؽ 

ات اليندسية, م روفة أو قضايا مسمـ بصحتيا إلى م رفة المجيوؿ ذىنياا ومف ثـ القياـ ببرىنة النظري
 وحؿ المسائؿ الراضية اليندسية المنتمية. 

 وحري بالذكر أف التفكير االستداللي يتضمف الميارات الفرعية التالية: 

 االستقراء: 

يشير إلى األداء ال قمي الم رفي الذي يتميز باستقراء القاعدة ال امة مف جزيئاتيا وحاالتيا  
 القضايا الخاصة إلى القضايا ال امة.الفردية, حيث يتقدـ بواسطتو الفرد مف 

 االستنباط:

باستنباط األجزاء مف القاعدة ال امة, حيث يتقدـ  يشير إلى األداء ال قمي الم رفي الذي يتميز 
 بواسطتو الفرد مف القضايا ال امة إلى القضايا الخاصة. 

 االستنتاج: 

  عمى مقدمات وبيانات تـ مبلحظتيا.ىو ال ممية التي يتـ بواسطتيا استنتاج نتيجة جديدة مترتبة 



941 

 

 (3ممحؽ رقـ )

 داة تحميؿ المحتوىمحكمي أ سماء أ

 قسـ الجغرافيا -الجام ة  االسبلمية –أػستاذ  أحمد خميؿ القاضي
 جام ة األزىر –قسـ المناىج وطرؽ التدريس  –أستاذ مشارؾ  عطا حسف درويش
 التخصص جغرافيا –جام ة االزىر  –أستاذ مشارؾ  منصور نصر الموح
 جغرافيا-جام ة األزىر –أستاذ مشارؾ  عبد العظيـ مشتيى

 جغرافيا بشرية –جام ة االقصى  –أستاذ مساعد  عبد القادر ابراىيـ حماد

رئيس قسـ  –مناىج وطرؽ التدريس  –جام ة األزىر  –مساعد  أستاذ عبد الكريـ محمد لبد
 المناىج سابقاا في جام ة األزىر.

 جغرافيا –اآلداب رئيس قسـ جغرافيا كمية  – دكتوراه سعيد الجدبةفوزي 

 –جام ة القدس المفتوحة  -مشرؼ تربوي  -مديرية ت ميـ شرؽ غزة - دكتورة عدلي داود الشاعر
 تربوية إدارةالتخصص 

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس.  -جام ة األزىر - دكتوراه سمر سمماف أبو شعباف
 مناىج وطرؽ تدريس –جام ة األقصى  –دكتور  أكـر  وادي

 جام ة االقصى –جغرافيا  –ماجستير  حسيف أبو ليمي حمدي

ماجستير مناىج  –مديرية ت ميـ شرؽ غزة  –رئيس قسـ اإلشراؼ التربوي  جماؿ محمد الحطاب
 وطرؽ تدريس جغرافيا

 رياضيات -تدريسمناىج وطرؽ –جام ة القدس المفتوحة –مشرؼ متفرع  حناف رمضاف أبو سكراف
 جغرافيا–مشرؼ تربوي  –مديرية  ت ميـ غرب غزة  مرواف صبحي الميدنة
 جغرافيا. بكالوريوس مدرسة بنات غزة اإلعدادية  ب( -م ممة مواد اجتماعية  منار مجدي شويخ

 مدرسة فيمي الجرجاوي–م ممة  مواد اجتماعية  رشا سميـ النخالة
 دراسات اجتماعية بكالوريوس -"أ"

 مدرسة فيمي الجرجاوي "أ" -م ممة مواد اجتماعية فيروز أبو عويض 
 بكالوريوس تربية جغرافيا 

 مدرسة فيد الصباح الثانوية لمبنات –م ممة جغرافيا  وفاء كماؿ رياف
 خرائط ومساحة -جغرافيا –دبمـو خاص  –ليسانس



949 

 

 (4ممحؽ رقـ )

  االختبار في صورتو األولية
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 انسؤال انرابع وانعشروٌ: 
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 مقدمة كبرى:

 اختبلؼ عناصر المناخ مف حرارة ورياح وأمطار في الوطف ال ربي ما بيف فصؿ الشتاء والصيؼ:

 مقدمة صغرى: 

 غزارة األمطار عمى السفوح الشمالية وقمتيا عمى السفوح الجنوبية.

 نستنتج: تزداد كمية األمطار عمى جباؿ أطمس في ببلد المغرب:   -

 انخفاض الجباؿ -ارتفاع الجباؿ                              ب -أ      

 خمؼ الجباؿ  -محاذاتيا لخط الساحؿ.                  د -ج     

 السؤاؿ الخامس والعشروف:

 مقدمة كبرى: 

 االقميـ الصحراوي وشبو الصحراوي يشمؿ م ظـ مساحة الوطف ال ربي:

 مقدمة صغرى: 

يتمثؿ االقميـ الصحراوي وشبو الصحراوي في صحراء شبو الجزيرة ال ربية وبادية الشاـ والصحراء 
 االفريقية الكبر.: 

 نستنتج: أف الصحاري توجد في كؿ الدوؿ ال ربية ما عدا:  -

 لبناف   -الجزائر             د -مصر             ج -فمسطيف         ب -أ    

 روف: السؤاؿ السادس والعش

 يتميز مناخ كؿ مف تونس والمغرب بالمناخ الحار الجاؼ صيفاا الم تدؿ الماطر شتاءا:

 إذف تونس تمتاز بحرارتيا وجفافيا صيفاا وباعتداليا شتاءا بسب تأثرىا بالمناخ:  -

 الصحراوي وشبو الصحراوي -البح المتوسط                          ب -أ     

 االستوائي  -د                    شبو الموسمي     -ج    

 السؤاؿ السابع والعشروف: 

 ت د الرياح الغربية ال كسية مسئولة عف سقوط األمطار في شماؿ الوطف ال ربي: 
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 إذف الرياح الغربية ال كسية تسقط أمطار في فصؿ: -

 الخريؼ -الربي              د -الصيؼ              ج -الشتاء            ب -أ  

 السؤاؿ الثامف والعشروف: 

 جنوب موريتانيا مناخيا يمتاز بارتفاع درجات الحرارة طواؿ ال اـ: 

 وسط جنوب السوداف مناخيا يمتاز بارتفاع درجات الحرارة طواؿ ال اـ:

 إذف: دوؿ االقميـ السوداني تمتاز بارتفاع درجات الحرارة طواؿ ال اـ وبأمطار : -

 ربي ية  -خريفية              د -يفية             جص -شتوية          ب -أ    

 السؤاؿ التاسع والعشروف: 

 جنوب غرب شبو الجزيرة ال ربية مناخيا يمتاز بصيؼ حار وأمطار صيفية: 

 جنوب غرب الصوماؿ مناخيا يمتاز بصيؼ حار وأمطار صيفية: 

 مناخيا: إذف: دوؿ االقميـ شبو الموسمي تمتاز بصيؼ حار وأمطار صيفية و  -

 بارد جداا  -م تدؿ رطب         د -جاؼ           ج -م تدؿ         ب -أ

 السؤاؿ الثالثوف: 

 اختبلؼ درجات الحرارة في الوطف ال ربي ما بيف فصمي  الشتاء والصيؼ:
 ي ود اعتداؿ الحرارة شتاءا وصيفاا وسقوط االمطار الشتوية في شماؿ الوطف ال ربي إلى قربيا مف تأثير 

 خط االستواء -ب   البحر المتوسط           -أ
 مدار الجدي  -د           الصحراء  -ج
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 (5ممحؽ رقـ )

 االختبار في صورتو النيائية
 جغرافٍا تاسعن استبار يهاراث انتفكٍر االستضالنً

 .يُار انىطٍ انعربً  - نىدضة انثانثتا

 ........................................................      انتارٌز :..........................................اسى انطانبت : 

 انضرجت :   .........................................................       انصف : .........................................  

 صلٍمت  40انسيٍ :

 مقدمة كبرى:  -1
 .بالقرب والب د مف المسطح المائي ارتباط درجة الحرارة 

 مقدمة صغرى :
 .الدوؿ الواق ة عمى البحر المتوسطتزايد األمطار عمى طوؿ سواحؿ   
 نستنتج :  اعتداؿ درجات الحرارة وزيادة  األمطار في المناطؽ .......................... 

 الصحراوية –الساحمية                                           ب   -أ
 الداخمية –د                      غورية                       ال  -ج 

 مقدمة كبرى : -2
 تبايف درجات الحرارة مف منطقة إلى أخر. في الوطف ال ربي:

 مقدمة صغرى:
مناطؽ الضغط ف ندما ترتف  درجة الحرارة ينخفض الضغط  يؤدي اختبلؼ درجة الحرارة إلى اختبلؼ

 الجوي بينما يرتف  عندما تنخفض درجة الحرارة :
  نستنتج: أف دراسة المناخ ضرورية لم رفة  ال وامؿ التي تؤثر في ارتفاع درجة الحرارة في مناخ

 الوطف ال ربي ومنيا :
 ة األمطار  قم  –الجفاؼ                                  ب   -أ

 جمي  ما سبؽ  -د     قمة  كثافة الغطاء النباتي             -ج 

 مقدمة كبرى:  - 3
 تت امد الشمس عمى خط االستواء طوؿ ال اـ: 
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 مقدمة صغرى :
 تت امد الشمس ظاىرياا عمى مدار السرطاف ومدار الجدي : 
 :السرطاف ىي مناطؽ :أّف كؿ المناطؽ التي تق  عمى مدار الجدي ومدار  نستنتج 

 رطبة ماطرة         -ب     حارة وجافة                              -أ 
 م تدلة ماطرة -د                        حارة رطبة            -ج 

 مقدمة كبرى:   - 4
 الخصائص الطبي ية لؤلقاليـ المناخية :

 مقدمة صغرى :
 الصحراوي وشبو الصحراوي : جمي  المناطؽ الداخمية تنتمي لئلقميـ

 :  نستنتج: أّف السبب في تكوف الصحاري يرج  إلى 
 ب دىا عف خط االستواء  -ب       طار                         ندرة األم -أ
 قربيا مف خط االستواء -د      ب دىا عف المؤثرات البحرية          -ج

 مقدمة كبرى: – 5
يق  داخؿ المنطقة المدارية الحارة ومساحة محدودة مف أراضيو تشغؿ القسـ األعظـ مف الوطف ال ربي 

 ىامشاا في نطاؽ المنطقة الم تدلة الدفيئة :
 مقدمة صغرى :

 أّف  كؿ المناطؽ الداخمية لموطف ال ربي صحاري جافة : 
  نستنتج : أف درجة الحرارة تكوف م تدلة في المناطؽ 

 الوسطي   -ب                      الجنوبية                -أ
 الساحمية    -د                   الصحراوية             –ج 

 صحراء شبو الجزيرة العربية تتميز بارتفاع المدى الحراري اليومي والفصمي : – 6
 الصحراء الكبر. تتميز بارتفاع المد. الحراري اليومي والفصمي:

 :يمتاز مناخيا بارتفاع المد. الحراري اليومي والفصمي لذلؾ جمي  دوؿ اإلقميـ الصحراوي  إذف
 ت تبر مناطؽ.

 م تدلة ماطرة –رطبة                                      ب  -أ
 وفرة األمطار -د                   حارة وجافة              -ج

 اليندي:تتأثر بالرياح الموسمية التي تيب عمييا مف المحيط  اليمف  - 7
 سمطنة عماف تتأثر بالرياح الموسمية التي تيب عمييا مف المحيط اليندي:    
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 مرتف ات كؿ مف اليمف وسمطنة عماف تيب عمييا رياح موسمية في فصؿ : :إذف 
 الشتاء   -الخريؼ                                        ب  -أ

 الصيؼ -د    الربي                                       -ج 

 تمتاز المناطؽ القريبة مف خط االستواء بمناخ حار رطب غزير األمطار طوؿ العاـ :– 8 
 أقصي جنوب الصوماؿ تمتاز  بمناخ :: إذف 

 الصحراوي                 -االستوائي                                       ب  أ.  
 البحر المتوسط –د      المداري                                   -ج  

 فمسطيف تقع عمى البحر المتوسط  الذي يمتاز  باعتداؿ  المناخ بشكؿ عاـ :     - 9 
 لبناف تق  عمى البحر المتوسط الذي يمتاز  باعتداؿ  المناخ بشكؿ عاـ:       

 لبحر المتوسط بأف مناخيا :تمتاز الدوؿ التي تق  عمى ساحؿ ا :إذف 
 حار                       -بارد                                                  ب -أ
 دافئ -د                                 م تدؿ               -ج

 تتأثر جنوب موريتانيا بالرياح الموسمية الماطرة :  - 10
 الرياح الموسمية الماطرة:تتأثر  وسط السوداف ب       

    جنوب موريتانيا ووسط السوداف تيب عمييا رياح موسمية ماطرة  تسقط في فصؿ:: إذف 
 الصيؼ                 -الشتاء                                        ب -أ      
 الخريؼ -د        الربي                                  -ج      

 الغزاؿ والزرافة تعيش في المناطؽ ذات المناخ : -  11 
 :الغزاؿ ينتمي  لمناخ : إذف 

                    الصحراوي -ب                            االستوائي            -أ
 البحر المتوسط    -د                                     ج ػ  المداري   

 بارتفاع المدى الحراري اليومي والفصمي :تمتاز كؿ مف مصر وليبيا  - 12
 :ليبيا تنمي لمناخ : إذف 

 الصحراوي                    -االستوائي                                   ب -أ
 البحر المتوسط    -ج ػ المداري                                    د
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 فمسطيف وسوريا  تسقط عمييا األمطار شتاء: -  13
 ذف: فمسطيف تسقط عمييا األمطار شتاء بسبب:إ 

 الرياح الغربية ال كسية    -الرياح الموسمية                             ب -أ
 الرياح التجارية -الرياح المحمية                             د  -ج

 أواسط السعودية و السوداف تمتاز بحرارتيا الشديدة :  - 14
 الس ودية  تمتاز بالمناخ الجاؼ بسبب: :إذف 

 قمة  أمطارىا         -ب دىا عف  المؤثرات البحرية                        ب -أ
 ارتفاعيا -د                                      انخفاضيا    -ج

 تختمؼ الخصائص الطبيعية في جميع األقاليـ المناخية في الوطف العربي : – 15  
 لئلقميـ االستوائي ىي كثرة نمو الغابات االستوائية بسبب : الخصائص الطبي ية مف :إذف 

 خصوبة التربة      -غزارة األمطار                                   ب  -أ
 قمة األمطار  -د                 جفاؼ التربة                   -ج 

 العربي تالحظ أف المناخ  القاري  ىو السائد :لو قمت بزيارة لجميع دوؿ الوطف  - 16
 :المناخ  في م ظـ أنحاء الوطف ال ربي مناخ: إذف 

 بارد جدا                -م تدؿ بارد                                      ب  -أ  
 حار رطب  -حار                                           د -ج   

 طة األقاليـ المناخية في الوطف العربي ىو:أىـ ما يميز خري  - 17
 اتساع اإلقميـ الذي يكوف بسبب الجفاؼ :   
 :أكبر األقاليـ المناخية في الوطف ال ربي  ىو اإلقميـ: إذف 

 الصحراوي  وشبو الصحراوي        -باالستوائي                                       أ ػ
 البحر المتوسط   -د                      ج ػ المداري                 

 
تسقط األمطار عمى الساحؿ السوداني بسبب الرياح الشمالية الشرقية  اآلتية مف أواسط  – 18

 آسيا بعد عبورىا البحر األحمر :
 :تسقط األمطار عمى الساحؿ السوداني في فصؿ : إذف 

 الصيؼ      -الشتاء                                            ب -أ
 الخريؼ -د                                  الربي            -ج



956 

 

 كؿ المناطؽ الواقعة  خمؼ الجباؿ ) ظؿ المطر(  في الوطف العربي  ذات مناخ صحراوي: - 19
 ,وبادية الشاـ  ىي مناطؽ : إذف: غور األردف 

صحراوية  وشبو صحراوية              -ساحمية                                        ب -أ
 سيمية -د                           غورية              -ج 

 مقدمة كبرى: -20
 :ال ربي ما بيف فصؿ الشتاء والصيؼاختبلؼ عناصر المناخ مف حرارة ورياح  وأمطار في الوطف 

 مقدمة صغرى:
 غزارة األمطار عمى السفوح الشمالية وقتميا عمى السفوح الجنوبية :

 :نستنتج : تزايد كمية  األمطار الساقطة عمى جباؿ أطمس في ببلد المغرب 
 انخفاض الجباؿ   -ارتفاع الجباؿ                                  ب  -أ
 خمؼ الجباؿ    -د                          محاذاتيا لخط الساحؿ -ج

 مقدمة كبرى: - 21
 اإلقميـ الصحراوي وشبو الصحراوي يشمؿ م ظـ مساحة الوطف ال ربي :

 مقدمة صغرى: 
يتمثؿ اإلقميـ الصحراوي وشبو الصحراوي في صحراء شبو الجزيرة ال ربية وبادية الشاـ والصحراء 

 االفريقية الكبر.:
  ماعدا :نستنتج :أف الصحاري توجد في كؿ الدوؿ ال ربية 

 مصر        -فمسطيف                                       ب  -أ
 لبناف -د                       الجزائر                 -ج
 يتميز مناخ كؿ مف تونس والمغرب بالمناخ  الحار الجاؼ صيفا المعتدؿ الماطر شتاء: - 22
 تونس تمتاز بحرارتيا وجفافيا صيفاا وباعتداليا  شتاءا بسبب تأثرىا بالمناخ : :إذف 

 الصحراوي               -االستوائي                                        ب -أ
 البحر المتوسط -د                              ج ػ المداري            

 مسئولة عف سقوط  األمطار في شماؿ الوطف العربي :تعد الرياح العكسية الغربية   - 23
 الرياح  ال كسية الغربية تسقط  أمطار في فصؿ  إذف: 

 الصيؼ             -الشتاء                                            ب  -أ
 الخريؼ -د                         الربي                    -ج 
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 اخيا يمتاز بارتفاع درجات الحرارة طواؿ العاـ :جنوب موريتانيا  من- 24
 وسط جنوب السوداف مناخيا  يمتاز بارتفاع درجات الحرارة طواؿ ال اـ: 
 :إذف: دوؿ اإلقميـ السوداني مناخيا  يمتاز بارتفاع درجات الحرارة طواؿ ال اـ وبأمطار 

 صيفية                 -شتوية                                          ب -أ
 خريفية  -ربي ية                                         د -ج

 جنوب غرب شبو الجزيرة العربية مناخيا يمتاز بصيؼ حار وأمطار صيفية: – 25
 :جنوب غرب الصوماؿ مناخيا يمتاز بصيؼ حار وأمطار صيفية  
 :إذف : دوؿ اإلقميـ شبو الموسمي تمتاز بصيؼ حار وأمطار صيفية ومناخو 

 جاؼ         -م تدؿ جاؼ                                  ب  -أ
 شديد البرودة    -د               م تدؿ رطب                    -ج

 الشتاء والصيؼ :بيف فصمي  اختالؼ درجات الحرارة في الوطف العربي  ما  - 26
ي ود اعتداؿ الحرارة شتاءا وصيفاا وسقوط األمطار الشتوية في شماؿ الوطف ال ربي إلى قربيا مف 

 :تأثير
 خط االستواء  –البحر المتوسط                                        ب  -أ
 مدار الجدي -د                           الصحراء                   –ج
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 (6ممحؽ رقـ )
 التفكير االستداللي في صورتو النيائية   جدوؿ مواصفات اختبار

 

 األىداؼ
 تصنيفيا

 استنتاج استنباط استقراء
 ***   تربط بيف درجة الحرارة وكمية األمطار.-1
 ***   ت بر عف ال بلقة بيف درجة الحرارة والضغط.-2
 ***   ومدار الجدي. تصؼ مناخ المناطؽ الواق ة عمى مدار السرطاف-3
 ***   تفسر تكوف الصحاري .-4
 ***   تربط بيف مناخ الوطف ال ربي وموق و.-5
تشرح ال بلقة بيف ارتفاع المد. الحراري لصحراء شبو الجزيرة ال ربية ونوع المنطقة  عمى  -6

   *** الخريطة.

   *** تذكر نتائج ىبوب الرياح الموسمية عمى سمطنة عماف واليمف.-7
  ***  تطبؽ ما ت ممتو عف مميزات خط االستواء.-8
   *** تصؼ مناخ دوؿ ساحؿ البحر المتوسط.-9
   *** تدرؾ ال بلقة بيف مناخ جنوب موريتانا وتأثره بالرياح الموسمية.-10
  ***  تتخيؿ المناطؽ التي ت يش فييا الحيوانات البرية.-11
  ***  وليبيا.توضح مميزات مناخ كؿ مف مصر -12
  ***  تفسر سقوط األمطار عمى فمسطيف شتاءا.-13
  ***   ت برعف ال بلقة بيف مناخ الس ودية وموق يا الجغرافي.-14
تدرؾ ال بلقة بيف كثرة نمو الغابات اإلستوائية والخصائص الطبي ية لؤلقاليـ  المناخية  في -15

  ***  الوطف ال ربي.

  ***  الوطف ال ربي.توضح ماىية مناخ -16
   *** ت دد األقاليـ المناخية في الوطف ال ربي.-17
  ***  تفسر سقوط األمطار عمى الساحؿ السوداني.-18
  ***  تحدد المناطؽ التي تتميز بمناخ صحراوي.-19
 ***   تكتب عف اختبلؼ عناصر المناخ في أنحاء الوطف ال ربي.-20
 ***   فييا صحاري الوطف ال ربي.تذكر المناطؽ التي توجد -21
  ***  تتخيؿ مناخ  تونس والمغرب. -22
   *** تبيف المسؤاؿ عف سقوط األمطار في شماؿ الوطف ال ربي.-23
   *** تربط بيف المناخ  وكمية األمطار في دوؿ جنوب إفريقيا. -24
   *** توضح مناخ دوؿ  إقميـ جنوب غرب شبو الجزيرة ال ربية.-25
   *** تذكر أثر القرب مف خط اإلستواء عمى اختبلؼ درجات الحرارة في الوطف ال ربي.-26
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 (7ممحؽ رقـ )

 دليؿ معمـ لخرائط المفاىيـ

 لموحدة الثالثة  ُمناخ الوطف ال ربي( مف كتاب الجغرافيا لمصؼ التاس  األساسي وفقاا لخرائط المفاىيـ.
 مقدمة:  

ىذا الدليؿ كي ي ينػؾ عمػى تػدريس الوحػدة الثالثػة "منػاخ الػوطف  عزيزتي الم ممة...... أقدـ لؾ
ال ربي( في مادة الجغرافيا لمصؼ التاس  األساسي الستخداـ خػرائط المفػاىيـ، حيػث يػتـ تنظػيـ وترتيػب 
المفػػاىيـ فػػي شػػكؿ ىرمػػي منطقػػي مػػف األكثػػر شػػموالا وعموميػػة إلػػى المفػػاىيـ األقػػؿ فاألقػػؿ فػػي الشػػموؿ 

 وال مومية. 
عػػف خػػرائط المفػػاىيـ، وخطػػة السػػير فػػي الػػدرس باسػػتخداـ  ةىػػذا الػػدليؿ نبػػذة مختصػػر  ويتضػػمف

خػػرائط المفػػاىيـ، واألىػػداؼ ال امػػة لوحػػدة الدراسػػة والجػػدوؿ الزمنػػي لتػػدريس موضػػوعاتيا ,ويتضػػمف كػػؿ 
درس األىػػداؼ السػػموكية الخاصػػة بػػو والوسػػائؿ واألدوات الم ينػػة لتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ, وخطػػة السػػير 

 بطريقة خرائط المفاىيـ, واألنشطة اإلضافية وأسئمة تقويـ كؿ درس. بالدرس 
ت تمد طريقة خرائط المفاىيـ  عمى نظريات عديػدة ومػف ىػذه النظريػات نظريػة  أوزوبػؿ( لمػت مـ 
القائـ عمى الم نى وليس القائـ عمى الحفظ، وتػر. ىػذه النظريػة أف أىػـ عامػؿ فػي عمميػة الػت مـ ىػو مػا 

 قبؿ ثـ التدريس لو تب اا لذلؾ.ي رفو المت مـ مف 
نػػػو شػػػكؿ ىرمػػػي تػػػنظـ فيػػػو المفػػػاىيـ أينظػػػر إلػػػى البنػػػاء الم رفػػػي عنػػػد الطالػػػب  المت مـ(عمػػػى 

 والمبادئ األكثر عمومية وشموال وتجريدا وتمييا األكثر نوعية واألقؿ شموال.
ة بػو, وىي تستند إلػى أفكػار ومبػادئ نظريػة أوزوبػؿ  التػي تػر. أف لكػؿ فػرع م رفػي بنيػة خاصػ

وتتكػوف البنيػة مػف المفػاىيـ المنظمػة ىرميػا ,وفػػي قمػة اليػـر تقػ  المفػاىيـ ال ريضػة  الكبػر.( أو ال امػػة 
واألكثػػر تجريػػدا ,ثػػـ تتػػدرج ىػػذه المفػػاىيـ خػػبلؿ المسػػتويات األدنػػى بشػػكؿ  أقػػؿ تجريػػدا حتػػى تصػػؿ إلػػى 

حتفػػػاظ  فقػػط( عنػػػدما يػػتـ ربطيػػػا المفػػاىيـ والبيانػػات المدركػػػة بػػالحواس. ويػػػتـ ت مػػـ األفكػػػار الجديػػدة واال
 باألفكار والمفاىيـ  السابقة( الموجودة عند الطالب  المت مـ ,وبذلؾ تصبح ذات م نى بالنسبة ليا.

 خطة السير في الدرس:
 وىي توضح األسموب الذي يتـ بو تناوؿ الدرس باستخداـ خرائط المفاىيـ حيث: 

 بو ليت ػرؼ مػف خبلليػا عمػى خبػراتيـ السػابقة عػف يبدأ الم مـ بمقدمة بسيطة لمدرس تثير انتباه طبل
 موضوع الدرس. 

  ينتقػػؿ الم مػػـ إلػػى شػػرح محتػػو. الػػدرس إلػػى طبلبػػو بشػػكؿ متػػدرج، بحيػػث يبػػدأ مػػف الم رفػػة السػػابقة
لػػػد. الطػػػبلب وفػػػي شػػػكؿ ىرمػػػي بم نػػػى أف يبػػػدأ بػػػالمفيوـ ال ػػػاـ األساسػػػي، وينتقػػػؿ تػػػدريجياا إلػػػى 

ـ المفاىيـ األكثر تخصصاا، وأثناء ذلؾ يستخدـ الم مـ األنشطة المفاىيـ األقؿ عمومية وشمولية، ث
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والتػػػدريبات التػػػى توضػػػح ىػػػذه المفػػػاىيـ، فيطمػػػب الم مػػػـ مػػػف طبلبػػػو مبلحظػػػة المفيػػػـو الػػػرئيس فػػػي 
 الدرس والمفاىيـ الفرعية ليذا المفيـو واألمثمة الخاصة بالمفاىيـ وتدوينيا أثناء ذلؾ. 

 ريطػة مفػاىيـ الػدرس، وذلػؾ بوضػ  المفيػوـ األكثػر تجريػداا أو يشترؾ الم مـ مػ  طبلبػو فػي بنػاء خ
عموميػػػة وشػػػمولية عمػػػى قمػػػة الخريطػػػة، يمػػػي ىػػػذا المفيػػػـو المفػػػاىيـ األقػػػؿ عموميػػػة، بحيػػػث تكػػػوف 
المفاىيـ التى عمى نفس الدرجة مف ال مومية والشمولية عمى نفس المستو. األفقػي والمفػاىيـ التػى 

ا، ثـ المفاىيـ التحتية ثـ األمثمة، وترسـ دوائػر أو عقػد حػوؿ بينيا عبلقة توض  بالقرب مف ب ضي
المفاىيـ وخطوط رابطة تصؿ بينيا، وتكتب عمييا الكممات الرابطة المناسبة ليكتمؿ إدراؾ الطبلب 
لممفػػاىيـ وال بلقػػػات المتبادلػػة بػػػيف ب ضػػػيا والػػب ض اآلخػػػر، ومػػف ثػػػـ ي ػػػرض الم مػػـ عمػػػى طبلبػػػو 

 الدرس.  الشكؿ النيائي لخرائط مفاىيـ
 توجييات عامة لممعممة:

 يجب عمى الم مـ أثناء التدريس تب اا لخرائط المفاىيـ أف يأخذ في اعتباره ما يمي: 
  الت رؼ إلى الخبرات السابقة لػد. الطالبػات عػف المفيػـو "موضػ  الدراسػة"، واالنطػبلؽ منيػا لشػرح

 م نى المفيوـ. 
  .الربط بيف م رفة الطالبات السابقة بمفاىيـ الدرس بالم رفة الجديدة 
  توضػػػيح المفيػػػـو لمطالبػػػات مػػػف خػػػبلؿ طػػػرح عػػػدة أسػػػئمة ومناقشػػػتيف فػػػي إجابػػػاتيف مثػػػؿ مػػػا ىػػػو

 المفيوـ  وماذا...  
  .ماذا نقصد بالمفيوـ  وىؿ ىناؾ أمثمة لممفيوـ  حتى يتمكف الطالبات مف فيـ م نى المفيوـ 
 ال ن ػػود بػػذلؾ إلػػى الػػت مـ عػػدـ تشػػجي   الطالبػػات عمػػى حفػػظ خػػرائط المفػػاىيـ التػػى تػػـ إعػػدادىف، وا 

 القائـ عمى الحفظ، بؿ يجب تشجي يف عمى بناء خرائط المفاىيـ لدروس أخر.. 
  توجيو الطالبات إلى أنو ال توجد خرائط مفاىيـ صحيحة نظراا لمتطور الم رفػي، ممػا ي طػي فرصػة

 باستمرار.  أكبر لظيور مفاىيـ جديدة
  ،مسػػػاعدة الطالبػػػات عمػػػى الت ػػػرؼ إلػػػى مفػػػاىيـ األكثػػػر عموميػػػة فاألقػػػؿ عموميػػػة فػػػاألكثر تحديػػػداا

 وترتيبيا تب اا ليذا التدرج ومناقشة الطالبات فييا أثناء بناء الخريطة المفاىيمية.

 : طة الزمنية لتدريس موضوعات الوحدةالخ
دروس المتضػػػمنة فػػػي الوحػػػدة الثالثػػػة مناخ يتضػػػمف الجػػػدوؿ التػػػالي الخطػػػة الزمنيػػػة لتػػػدريس الػػػ

الوطف ال ربي( المقررة ضمف كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسػ  األساسػي و التػى تتفػؽ مػ  الخطػة الزمنيػة 
ـ. وقػػد تنوعػػت 2011/  2012التػػى وضػػ تيا وزارة التربيػػة والت مػػيـ ال ػػالي الفمسػػطينية لم ػػاـ الدراسػػي 

 ي عرض األساليب التقويـ المقترحة:أساليب التقويـ في ىذا الدليؿ، وفيما يم
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  تقػػويـ قبمػػي: ويشػػمؿ مجموعػػة مػػف األسػػئمة التػػي تطرحيػػا الم ممػػة عمػػى الطالبػػات لمت ػػرؼ إلػػى
 خمفيتيف السابقة عف موضوع دروس الوحدة.

 :تقويـ مرحمي ويشمؿ 
أسػػئمة شػػفوية: وتتمثػػؿ فػػي ب ػػض األسػػئمة التػػي تطرحيػػا الم ممػػة عمػػى الطالبػػات وب ػػد دراسػػتيف  .1

 جزء مف الدرس، وذلؾ لمت رؼ عمى مد. فيميف لمدرس.لكؿ 
 أسئمة تحريرية: وتنقسـ إلى: .2

ب ػػػض التػػػدريبات تقػػػدميا الم ممػػػة لمطالبػػػات عقػػػب كػػػؿ درس لمتأكػػػد مػػػف مػػػد. فيميػػػف لمحتػػػو. 
الدرس وقدرتيف عمى رسـ  خرائط المفاىيـ، وتتمثؿ األسئمة في ال ديد مف األسئمة الموضوعية، يضاؼ 

 الب دي أو النيائي: إلى ذلؾ التقويـ
  الواجبات البيتية وىي لتدعيـ وت ميؽ فيـ الطالبات لذا تـ اختيار مجموعة مػف األنشػطة اإلضػافية

يمكػػف أف تقػػـو بيػػا الطالبػػات خػػبلؿ دراسػػاتيف لموحػػدة الدراسػػية المختػػارة، وتجيػػب عنيػػا الطالبػػة فػػي 
 كراسة خاصة بذلؾ.

 .إعداد دروس الوحدة الدراسية المختارة 
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 الدرس األوؿ

 مناخ الوطف العربي والعوامؿ المؤثرة فيو

 زمف الدرس :حصتاف
 يتوق  ب د دراسة ىذا الدرس أف تكوف الطالبة قادرة عمى أف: األىداؼ السموكية بالدرس:

 .تقارف بيف مفيومي الطقس والمناخ 
 . ت دد ال وامؿ المؤثرة في مناخ الوطف ال ربي 
  مناخ الوطف ال ربي .تستنتج مد. تأثير التضاريس في 
  تستنتج  أثر التيارات البحرية عمى مناخ الوطف ال ربي 
 دراسة المناخ كأحد عناصر البيئة. تقدر أىمية 

 الوسائؿ التعميمية:
شفافيات –جياز ال رض فوؽ الرأس  –خريطة جدارية طبي ية لموطف ال ربي  –الطباشير  –السبورة 

 (1-2دليؿ الطالب ص  –
 الدرس:خطوات السير في 

 تييئة الطالبات: تسأؿ الم ممة الطالبات ما الفرؽ بيف المناخ والطقس 
تتقبؿ الم ممة اإلجابات وت زز اإلجابات الصحيحة وتصوب الخطأ وتساعدىف عمى استنتاج 
 أف المناخ ىو حالة الجو لمدة زمنية طويمة كالقوؿ إف صيؼ مدينة غزة يمتاز بارتفاع درجة الحرارة.

فيو حالة الجو لمدة زمنية قصيرة كالقوؿ تيب في الصباح رياح خفيفة والجو مائؿ أما الطقس 
 لمبرودة ودرسنا اليوـ يتحدث عف مناخ الوطف ال ربي .

 عرض الدرس :
 لتحقيؽ األىداؼ المشار إلييا يمكف أف تقـو الم ممة باآلتي:

 ة :السابق فلمطالبات األسئمة التالية م تمدة عمى خبراتي توجو الم ممة 
 س: ما ىي عناصر المناخ  

 س: ما ال وامؿ المؤثرة في مناخ الوطف ال ربي  
  ش 37.5 –ج  2الوطف العربي بيف دائرتي عرض س :ما النتائج المترتبة عمى امتداد 

تصحح الخطأ وتدوف اإلجابات –ت زز اإلجابات الصحيحة  –تقبؿ الم ممة اإلجابات ت
الطالبات  إلى خريطة مفاىيـ  ل وامؿ المناخ وتدونيا  الطالبات الصحيحة عمى السبورة وتتوصؿ م  

 عمى السبورة.
 تناقش المعممة الطالبات في األسئمة التالية : 

  ثر ذلؾ عمى مناخ الوطف ال ربيأ س: حددي موق  الوطف ال ربي بالنسبة لدوائر ال رض .ما



962 

 

 ( 1الب ص)توجو المعممة الطالبات إلى تناوؿ السؤاؿ الوارد في دليؿ الط 
ف القسـ األعظـ منو يق  إ"رغـ اتساع مداه مف الجنوب إلى الشماؿ، ف "الموق  الفمكي "ثـ تسأليف :

داخؿ نطاؽ المنطقة المدارية الحارة، ومساحة محدودة مف أرضو تشغؿ ىامشا في نطاؽ المنطقة 
 الم تدلة الدفيئة" وضحي أثر ذلؾ عمى مناخ الوطف ال ربي.

 ( 2المعممة الطالبات إلى تناوؿ السؤاؿ الوارد في دليؿ الطالب ص) توجو 
 ثـ تسأليف :, "توزي  اليابس والماء

 امتداد الجباؿ بالنسبة لخط ساحؿ البحر األحمر س: ما النتائج المتربية عمى  
 س: أىـ ما يميز  الجيات الداخمية في الوطف ال ربي   

 ره(والمت مؽ بأث2ف السؤاؿ الوارد في دليؿ الطالب ص توجو الم ممة الطالبات إلى اإلجابة ع
 التضاريس والتيارات البحرية عمى مناخ الوطف ال ربي.

 المعممة مف الطالبات اإلجابات وتعزز اإلجابات الصحيحة وتصوب الخطأ وتدوف  تتقبؿ
 مالحظاتيف عمى السبورة.

المعممة عمى الطالبات الشكؿ النيائي تمخص المعممة ما سبؽ عرضو وبمشاركة الطالبات ثـ تعرض 
 مناخ الوطف العربي والعوامؿ المؤثرة فيو لخريطة المفاىيـ لدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مناخ الوطف العربي

العوامؿ المؤثرة في قارة 
 أسيا

توزي  اليابس  الموق  الفمكي
 والماء

 التيارات البحرية التضاريس

قارية المناخ   تنوع المناخ
 وسطيا

االعتداؿ 
قرب 

من  وصوؿ  
المؤثرات 
 المناخية

 باردة دافئة 

رف  درجة 
 الحرارة

سقوط 
 األمطار

صبلحية 
الموانئ 

تكوف 
الصحاري 
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 الدرس الثاني
 عناصر المناخ

 زيٍ انضرش :دصت
 يتوق  ب د دراسة ىذا الدرس أف تكوف الطالبة قادرة عمى أف : األىداؼ السموكية بالدرس:

  .تصنؼ ظاىرة اختبلؼ مناخ الوطف ال ربي في الشتاء 
 . ت مؿ تبايف المناخ  في جمي  أنحاء الوطف ال ربي 
  المنطقة المدارية(. –الرياح  –تحدد المقصود بكؿ مف  الضغط الجوي 
  ال ربي صيفاا وشتاءا.تقارف بيف الرياح واألمطار في الوطف 
 . ت مؿ ارتفاع درجات الحرارة صيفاا في الوطف ال ربي 
 ىبوب الرياح المحمية عمى خريطة الوطف ال ربي . تشير إلى أىـ مناطؽ 

 الوسائؿ التعميمية:
 –شفافيات –جياز ال رض فوؽ الرأس –خريطة جداريو طبي ية لموطف ال ربي –الطباشير –السبورة 

 (3-5ص دليؿ الطالب 
 

 خطوات السير في الدرس:
 تسأؿ الم ممة الطالبات أييما أسرع في اكتساب الحرارة اليابس أـ الماء  ولماذا  تييئة الطالبات:

 في الضغط الجوي .س: عرّ 
 س: ما المقصود بالرياح 

  وتسػػاعدىف فػػي التوصػػؿ إلػػى أف  ت ػػزز الصػػحيح منيػػا وتصػػوب الخطػػأ,–تتقبػػؿ الم ممػػة اإلجابػػات
منيمػا, وتوضػح ليػف أف الريػاح ىػي  اليابس أسرع مف الماء في اكتساب الحرارة بسبب طبي ة كػؿ 

لػى منػاطؽ الضػغط المػنخفض وأف الضػغط ىػو إأىوية سػطحية تيػب مػف منػاطؽ الضػغط المرتفػ  
 عمود اليواء الواق  عمى نقطة م ينة مف سطح األرض.

 وتحديد كؿ مف  المناطؽ الحرارية.1شكؿ رقـ ثـ توجييف إلى قراءة ال ) 
 -توجو الم ممة الطالبات إلى تحديد األسباب التي أدت إلى ما يمي : 

 ارتفاع الحرارة صيفااا في المناطؽ المدارية وتحديد المقصود بالمنطقة المدارية. -
 تبمغ درجة الحرارة أقصاىا في المناطؽ الصحراوية في فصؿ  الصيؼ. -
 الحرارة بصفة عامة في الوطف ال ربي شتاءا اعتداؿ درجة  -

  تػػػػدوف  -تصػػػػوب الخطػػػػأ–ت ػػػػزز اإلجابػػػػات الصػػػػحيحة –تتقبػػػػؿ الم ممػػػػة مػػػػف الطالبػػػػات اإلجابػػػػات
 تنطمؽ الم ممة مف خبرات الطالبات السابقة وتسأؿ: –المبلحظات عمى السبورة 
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  : الرياح الشتوية::  أوالً 
  :أ( الرياح الشمالية الشرقية

 .الرياح الشمالية الشرقية التي تيب عمي الوطف ال ربي شتاءا  س: ما  أثر 
 .ب( الرياح الغربية ال كسية.

 س: ما أثر الرياح الغربية ال كسية عمي مناخ الوطف ال ربي  
  ثانيًا : الرياح الصيفية:

 :أ( الرياح الشمالية الشرقية الجافة
مسطحات  ىالرياح الشمالية الشرقية الصيفية ال تسقط أمطار عمي الرغـ مف مرورىا عم س: عمؿ :
  .مائية دفيئة

  ب( الرياح الجنوبية الغربية.
  ج( الرياح الجنوبية الشرقية.

 ثالثًا :االمطار
 :أ( األمطار الشتوية

 :بـ تفسريف :س
   المتوسط البحر سقوط األمطار شتاءا عمى شماؿ الوطف ال ربي  ساحؿ

  ب( األمطار الصيفية:
سقوط األمطار شتاءا عمي الجنوب الشرقي لشبو الجزيرة ال ربية وصيفاا عمي الجنوب س : عممي 
 الغربي منو 

 عدـ سقوط األمطار عمي الصوماؿ عممي  

   الرياح المحمية في الوطف العربيرابعًا:
  س: عممي : ىبوب الرياح المحمية في الوطف ال ربي

( وتطمب مف الطالبات 4( مف  دليؿ الطالب ص 14توجو الم ممة الطالبات إلى خريطة رقـ  ثـ  -
 اإلجابة عف األسئمة المطروحة.
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تمخص المعممة ما سبؽ عرضو وبمشاركة الطالبات , ثـ تعرض المعممة عمى الطالبات الشكؿ 
 النيائي لخريطة المفاىيـ لدرس عناصر المناخ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5لى حؿ االسئمة في دليؿ الطالب صإتوجو الم ممة الطالبات  :التقويـ
 :الواجبات البيتية 
 . اكتبي تقريراا عف أىمية م رفة األحواؿ الجوية 

  

 مناخ الوطف العربي

 عناصر مناخ الوطف العربي

 الرياح واألمطار الحرارة

 شتاءا  صيفاا   شتاءا  صيفًا

 الجنوب الوسط 

 المنطقة المدارية قاريتيا

 الىسط والشمال

 الىسط والشمال

 مرتفعت الحرارة في
 الحرارة منخفضت في

الرياح 

 المىسميت

 الرياح الشماليت 

 الشرقيت

 

األطهسً  ٍانًذٍطٍ

 يوانهُض

 ماطرة

 خصائصها

 مصذرها

 شرق أوروبا

 جافت باردة

 خصائصها

 مصذرها
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 الدرس الثالث 
 األقاليـ المناخية

 حصة زمف الدرس:
 أف: : يتوق  ب د دراسة ىذا الدرس أف تكوف الطالبة قادرة عمىاألىداؼ السموكية بالدرس

  ّؼ اإلقميـ.ت ر 
 .تذكر ال ناصر التي ي تمد عمييا تقسيـ ال الـ إلى أقاليـ 
  المداري.تقارف بيف الخصائص الطبي ية إلقميـ البحر المتوسط واإلقميـ 
 .تفسر خمو اإلقميـ الصحراوي مف الغطاء النباتي 
 . تميز بيف األقاليـ المناخية في الوطف ال ربي 
 تقدر أىمية دراسة المناخ كأحد عناصر البيئة 

 الوسائؿ التعميمية:
 –شفافيات –جياز ال رض فوؽ الرأس –خريطة جداريو طبي ية لموطف ال ربي –الطباشير –السبورة 

 (6-8ص  دليؿ الطالب
 خطوات السير في الدرس:

 تسأؿ الم ممة الطالبات حوؿ مفيـو االقميـ المناخي   :تييئة الطالبات
 س:عددي االقاليـ  المناخية في الوطف ال ربي.

   والذي يوضح  (7( في دليؿ الطالب  ص 2ثـ توجو الم ممة انظار الطالبات الى جدوؿ  رقـ
يسود فييا مناخ كؿ  إقميـ وموسـ سقوط األمطار وأىـ نباتاتو األقاليـ المناخية والمناطؽ  التي 

 وتطمب مف الطالبات إكماؿ الجدوؿ.
 اإلجابات الصحيحة وتصحح الخطأ وتدونيا عمى السبورة ,وتساعدىف عمى استنتاج  تقبؿ الم ممة

ة أف مف أقاليـ الوطف ال ربي ,االستوائي وينتشر في أقصى السوداف , ويمتاز بحرارتو ال الي
والصحراوي يشمؿ  .الغابات االستوائية الضخمة ,وأمطاره الغزيرة الدائمة طواؿ ال اـ ,وتنمو فيو

تنمو فيو شجيرات  م ظـ مساحة الوطف ال ربي حيث مناخو حار صيفاا ونياراا بارد  جاؼ شتاءا,
 ونباتات شوكية.

 طالبات الشكؿ تمخص الم ممة ما سبؽ عرضو وبمشاركة الطالبات ثـ ت رض الم ممة عمى ال
 النيائي لخريطة المفاىيـ لدرس األقاليـ المناخية .

 .8توجو الم ممة الطالبات الى حؿ األسئمة في دليؿ الطالب ص التقويـ:
 الواجبات البيتية:

اكتبي تقريرا عف أىـ  األقاليـ المناخية  في الوطف ال ربي.
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 (8ممحؽ رقـ )

 (Vدليؿ معمـ لمشكؿ )

 عزيزي المعمـ،،،
 تحيت طيبت وبعذ،،،                    

يسػػ دني أف أقػػدـ لػػػؾ ىػػذا الػػدليؿ كػػػي ي ينػػؾ عمػػى تػػػدريس الوحػػدة الثالثػػة مػػػف كتػػاب الجغرافيػػػا 
 (.Vلمصؼ التاس ، وذلؾ باستخداـ الشكؿ  

، وخطػة سػير الػدرس باسػتخداـ خػرائط Vويتضمف ىذا الدليؿ نبذة مختصرة عف خػرائط الشػكؿ 
 ني لتدريس موضوعاتيا.، والجدوؿ الزمVالشكؿ 

ويتضػػػمف كػػػؿ درس األىػػػداؼ السػػػموكية الخاصػػػة بػػػو، وخطػػػة السػػػير فػػػي الػػػدرس، والوسػػػائؿ الت ميميػػػػة 
 واألنشطة اإلضافية، وأسئمة التقويـ.

 :Vنبذة مختصرة عف الشكؿ 

بواسػػطة كػػؿ مػػف  نوفػػاؾ وجػػويف( كتطبيػػؽ لنظريػػة  أوزوبػػؿ( لمػػت مـ  Vابتكػػرت خػػرائط الشػػكؿ 
الم نػػى، وتػػر. ىػػذه النظريػػة أف أىػػـ عامػػؿ فػػي عمميػػة الػػت مـ ىػػو مػػا ي رفػػو المػػت مـ بالف ػػؿ، المفظػػي ذي 

 وعمينا أف نتأكد بما ي رفو المت مموف بالف ؿ ثـ التدريس ليـ تب ا لذلؾ.

والػػػت مـ ذو الم نػػػى يحػػػدث عنػػػدما تػػػرتبط الم رفػػػة الجديػػػدة بالم رفػػػة السػػػابقة المناسػػػبة فػػػي بيئػػػة 
لؾ تسػػػاعد الم رفػػػة السػػػابقة عمػػػى ت مػػػـ الم رفػػػة الجديػػػدة واالحتفػػػاظ بيػػػا، وخػػػرائط المػػػت مـ الم رفيػػػة، وبػػػذ

مػف جػانبيف:  Vبالمغة اإلنجميزيػة، وتتكػوف خريطػة الشػكؿ  veeىي خرائط عمى شكؿ حرؼ  Vالشكؿ 
الجانب األيسر، ويمثؿ الجانب المفاىيمي أو التفكيري، وفيو تترتػب عناصػر ىػذا الجانػب ىرميػا لتتػدرج 

 ( إلى المبادئ إلى المفاىيـ.Theoryية  مف النظر 

أمػػػػا الجانػػػػب اآلخػػػػػر, فيػػػػو الجانػػػػب األيمػػػػػف، ويمثػػػػؿ الجانػػػػب اإلجرائػػػػػي، ويشػػػػمؿ التسػػػػػجيبلت 
وتحويبلتيا، المتطمبات الم رفية والقيمية، وأعمى الشكؿ يكتب موضوع الدرس في صيغة سؤاؿ أو أكثر 

ظتيػػا أو إجراؤىػػا لئلجابػػة عػػف السػػؤاؿ توجػػد األحػػداث واألشػػياء المطمػػوب مبلح Vوعنػػد طػػرؼ الشػػكؿ 
 الرئيس.

تسػػاعد الطػػبلب عمػػى إدراؾ الجانػػب النظػػري المتمثػػؿ فػػي  Vوبيػػذا يتضػػح أف خريطػػة الشػػكؿ 
دراؾ بيئػػة الػػت مـ وال مميػػات التػػػي تػػتـ بيػػا بنػػاء الم رفػػػة  الجانػػب التفكيػػري وراء أي نشػػاط يقومػػوف بػػػو وا 

عنػدما تسػاعدىـ  Meta Knowledgeالم نػى وأداة فتكوف أداة عندما تساعد الطبلب عمى الت مـ ذي 
 عمى الت مـ عف بنية الم رفة.
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 خطة السير في الدرس:

 مف حيث: Vوىي توضح األسموب الذي يتـ بو تناوؿ الدرس باستخداـ استراتيجية الشكؿ 
  تبدأ الم ممة بمقدمة بسيطة عف موضوع الدرس، ثـ تصوغ موضوع الدرس عمى صورة سػؤاؿ رئػيس

، تبػػػدأ وتكتػػػب السػػػؤاؿ أو األسػػػئمة فػػػي المكػػػاف المحػػػدد ليػػػا، Vأو عػػػدة أسػػػئمة رئيسػػػة، وترسػػػـ شػػػكؿ 
، تبػػدأ بمقدمػػة الػػدرس، وتطمػػب مػػنيف اقتػػراح سػػؤاؿ رئػػيس لمػػدرس Vوعنػػدما تػػألؼ الطالبػػات الشػػكؿ 

 قتراحاتيـ إلى أف يصمف إلى السؤاؿ الرئيس المناسب لمدرس.وتناقش ا
  تنػػاقش الم ممػػة طالباتيػػا فػػي األشػػياء واألحػػداث الػػبلـز القيػػاـ بيػػا أو مبلحظتيػػا لئلجابػػة عػػف السػػؤاؿ

الرئيس، وفي أثناء ذلؾ توضح ليػف مػا المقصػود بالحػدث  ومػا المقصػود بالشػيء  وىػؿ ىنػاؾ فػرؽ 
 بينيما 

 اتيا فػي الم رفػة السػابقة الموجػودة لػدييف المت مقػة بالسػؤاؿ الػرئيس، وباألحػداث وتناقش الم ممة طالب
واألشػػياء التػػي يقمػػف بيػػا، وقػػد تحتػػاج الطالبػػات أثنػػاء مبلحظػػة األحػػداث واألشػػياء أو القيػػاـ بيػػا فيػػـ 
المفاىيـ ال ممية فيوضحيا ليػف، ومػف المناسػب أثنػاء ذلػؾ أف توضػح ليػف الم ممػة مػا ىػو المفيػوـ  

ا نقصػػػد بم نػػػى المفيػػػوـ  ولمػػػاذا ال نسػػػتطي  أف نتواصػػػؿ مػػػ  ب ضػػػنا الػػػب ض أثنػػػاء المناقشػػػة ومػػػاذ
 أحيانا.

 .تطمب الم ممة مف طالباتيا تدويف ما يبلحظنو ويسجمف البيانات 
  تنػػػاقش الم ممػػػة الطالبػػػات فػػػي األسػػػاليب المناسػػػبة لم الجػػػة البيانػػػات التػػػي قمػػػف  بتػػػدوينيا، وتنػػػاقش

 ى أفضؿ ىذه الم الجات.اقتراحاتيـ حتى يصمف إل
  ،تساعد الم ممة طالباتيا عمى إدراؾ أف المفاىيـ الموجودة لدييف تؤثر فػي طريقػة م الجتنػا لمبيانػات

وتػػػوجييف الم ممػػػة إلػػػى أف م الجػػػة البيانػػػات إذا كانػػػت واسػػػ ة جػػػدا أو محػػػدودة فمػػػف تسػػػاعدنا فػػػي 
 التوصؿ إلى المتطمبات الم رفية.

 لمتطمبات الم رفية حتى يصمف إلى أفضميا.تناقش الم ممة طالباتيا في ا 
  إلػػػى مبلحظػػػة األحػػػداث  وصػػػمتيفتنػػػاقش الم ممػػػة طالباتيػػػا فػػػي المفػػػاىيـ والمبػػػادئ والنظريػػػات التػػػي

 واألشياء.
  ،تناقش الم ممة طالباتيػا فػي قيمػة الم رفػة التػي توصػمف إلييػا واتجاىػاتيف السػمبية واإليجابيػة نحوىػا

 م  الطالبات. Vوفي أثناء ذلؾ يتـ بناء الشكؿ 
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 توجييات عامة لممعممة:

 يجب عمى المعممة أثناء التدريس أف تأخذ في اعتبارىا ما يمي:
  ،توضػػح لمطالبػػات المفػػاىيـ المتضػػمنة بالػػدرس مػػف خػػبلؿ طػػرح عػػدة أسػػئمة وتناقشػػيف فػػي إجابػػاتيف

 يمتمكنيا.موضحة أف االختبلؼ بينيف في المستو. قد يكوف بسبب اختبلؼ المفاىيـ التي 
  لد. الطالبات، والمرتبطة بموضوع الدرس.الموجودة لى األفكار والم مومات السابقة إالت رؼ 
  كمػػػاؿ بياناتيػػػا بالت ػػػاوف مػػػ  الطالبػػػات، ثػػػـ ب ػػػد أف تػػػألؼ تقػػػوـ الم ممػػػة فػػػي البدايػػػة برسػػػـ الشػػػكؿ، وا 

 الطالبات الشكؿ تترؾ ليف ميمة إكماليا.
  مجػػردة ب يػػدة عػػف المحتػػو., بػػؿ يجػػب أف تقػػدـ لمطالبػػات مػػف ال تقػػدـ الشػػكؿ ومصػػطمحاتو بصػػورة

 خبلؿ محتو. عممي.
 .ال بذلؾ ن ود المت ممة عمى الحفظ  ال تشج  الم ممة طالباتيا عمى حفظ المتطمبات الم رفية، وا 
 .تشج  الم ممة طالباتيا عمى إدراؾ التفاعؿ بيف عناصر الشكؿ كميا 
 مة الصياغة المغوية وال ممية لمكتيبئمبل. 
 مة الخطة الزمنية لتدريس الوحدتيف المختارتيف.ئمبل 

 الخطة الزمنية لتدريس موضوعات الوحدة: 
 منػػػاخ  يتضػػمف الجػػدوؿ التػػالي الخطػػة الزمنيػػة لتػػػدريس الػػدروس المتضػػمنة فػػي الوحػػدة الثالثػػة

تتفػؽ مػ  الخطػة الزمنيػة  يالوطف ال ربي( المقررة ضمف كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسػ  األساسػي و التػ
  .ـ2011/  2012وض تيا وزارة التربية والت ميـ ال الي الفمسطينية لم اـ الدراسي  يالت

 جدوؿ محتويات وحدة الدراسة  الثالثة( ومف التدريس لمدروس.
 وقد تنوعت أساليب التقويـ في ىذا الدليؿ، وفيما يمي عرض ألساليب التقويـ المقترحة:

 مؿ مجموعػػػة مػػػف األسػػػئمة التػػػي تطرحيػػػا الم ممػػػة عمػػػى الطالبػػػات لمت ػػػرؼ إلػػػى تقػػػويـ قبمػػػي: ويشػػػ
 خمفيتيف السابقة عف موضوع دروس الوحدة.

 :تقويـ مرحمي ويشمؿ 
  أسئمة شفوية: وتتمثؿ في ب ض األسئمة التي تطرحيا الم ممة عمػى الطالبػات  وذلػؾ ب ػد دراسػتيف

 س.لكؿ جزء مف الدرس، وذلؾ لمت رؼ عمى مد. فيميف لمدر 
 :أسئمة تحريرية: وتنقسـ إلى 

ب ػػػض التػػػدريبات تقػػػدميا الم ممػػػة لمطالبػػػات عقػػػب كػػػؿ درس لمتأكػػػد مػػػف مػػػد. فيميػػػف لمحتػػػو.  -
، وتتمثػػػؿ األسػػئمة فػػػي ال ديػػػد مػػف األسػػػئمة الموضػػػوعية، Vالػػدرس وقػػػدرتيف عمػػػى رسػػـ الشػػػكؿ 

 يضاؼ إلى ذلؾ التقويـ الب دي أو النيائي:
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وت ميػػػؽ فيػػػـ الطالبػػػات لػػػذا تػػػـ اختيػػػار مجموعػػػة مػػػف األنشػػػطة الواجبػػػات البيتيػػػة وىػػػي لتػػػدعيـ  -
اإلضافية يمكف أف تقـو بيا الطالبات خػبلؿ دراسػاتيف لموحػدة الدراسػية المختػارة، وتجيػب عنيػا 

 الطالبة في كراسة خاصة بذلؾ.
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 الوحدة الثالثة

 مناخ الوطف العربي:

 زمف الدرس: حصتاف 
 األىداؼ السموكية لمدرس: 

 مف: طالبة قادرة أف تحدد المقصود بكؿاسة ىذا الدرس أف تكوف اليتوق  ب د در 
 .المنطقة المدارية، المنطقة االستوائية 
 .تستنتج أثر ال وامؿ المؤثرة في مناخ الوطف ال ربي 
 .تبيف أثر التضاريس عمى مناخ الوطف ال ربي 
 .توضح توزي  اليابس والماء 

 الوسائؿ التعميمية:
، جيػػػػاز ال ػػػػرض فػػػػوؽ الػػػػرأس ل ػػػػرض 3-2السػػػػبورة، الطباشػػػػير، خريطػػػػة، كتػػػػاب الطالػػػػب ص

 .Vالشفافيات المدوف عميو  خريطة الشكؿ 
 خطوات سير الدرس:

 تييئ الطالبات، تبدأ الم ممة الدرس بسؤاؿ الطالبات ما الفرؽ بيف المناخ والطقس 
سػاعدىف عمػى اسػتنتاج أف الطقػس ىػو تتقبؿ اإلجابات، ت زز اإلجابات الصحيحة، وتصحح الخطػأ, وت

 حالة الجو لفترة زمنية قصيرة وأف المناخ ىو حالة الجو لفترة زمنية طويمة.
 عرض الدرس:

 لتحقيؽ األىداؼ المشار إلييا يمكف أف تقـو الم ممة بالتالي:
 .ت رض الم ممة عمى الطالبات خريطة طبي ية محدد عمييا الموق  والتضاريس 
  الطالبات إلى مناقشة أىـ ال وامؿ المؤثرة في المناخ م تمدة عمى خبراتيف السابقة.توجو الم ممة 
 .تناقش الم ممة الطالبات في األسئمة التالية 
  حددي موق  الوطف ال ربي بالنسبة لدوائر ال رض وما أثر ذلؾ عمى مناخ الوطف ال ربي 
 الموقػ  الفمكػي(، ثػـ  3-2طالػب صتوجو الم ممة الطالبػات إلػى تنػاوؿ السػؤاؿ الػوارد فػي كتػاب ال 

 تسأؿ: بـ يتميز يابس الوطف ال ربي مف حيث المساحة  وما أثر ذلؾ عمى مناخ الوطف ال ربي 
 توزيػ  اليػابس والمػاء( ثػـ  2توجو الم ممة الطالبات إلى تناوؿ السؤاؿ الػوارد فػي دليػؿ الطالػب ص 

لموطف ال ربػي  تتقبػؿ الم ممػة اإلجابػة عػف تسأؿ: ما النتائج المترتبة عمى امتداد السبلسؿ الجبمية 
، وىػػػو أثػػػر التضػػػاريس والتيػػػارات البحريػػػة، توجػػػو الم ممػػػة 2السػػػؤاؿ الػػػوارد فػػػي دليػػػؿ الطالػػػب ص

 ،2مف دليؿ الطالب ص1الطالبات لمتاب ة خريطة رقـ 
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 عناصر مناخ الوطف العربي  الدرس الثاني:
والمنػاطؽ لم رفة أي المناطؽ األعمػى  2رقـ  تناقش الطالبات ب د أف توجييف لقراءة الخريطة 

 األقؿ حرارة صيفا وشتاء، توجو الم ممة الطالبات إلى تحديد األسباب التي أدت إلى ما يمي:
 .ارتفاع الحرارة صيفا في المناطؽ المدارية، وارتفاعيا في المناطؽ القارية 
 .انخفاض الحرارة في فصؿ الصيؼ 
 .انخفاض الحرارة بصفة عامة 

ؿ الم ممة مف الطالبات اإلجابات وت زز اإلجابات الصػحيحة عمػى السػبورة وتوجػو الم ممػة تتقب
، وتطمػػب مػػف الطالبػػات اإلجابػػة عػػف التسػػاؤالت 4مػػف كتػػاب الطالبػػة ص  4الطالبػػات إلػػى خريطػػة رقػػـ 

 المطروحة في كتاب أعماؿ الطالب.
الحراريػػة وتتقبػػؿ اإلجابػػات تنػػاقش الم ممػػة مػػ  الطالبػػات مفيػػـو المنخفضػػات الجويػػة والمنطقػػة 

 وتساعدىف عمى م رفة الحقائؽ. وت زز الصحيح وتصوب الخطأ
 الدرس الثالث:

، الػػذي يوضػػح األقػػاليـ المناخيػػة والمنػػاطؽ 6ص 2توجػػو الم ممػػة أنظػػار الطالبػػات إلػػى جػػدوؿ 
 إكماؿ الجدوؿ. فالتي تسود فييا, وموسـ سقوط األمطار, وأىـ النباتات, وتطمب مني

جابػػات  وت ػػزز اإلجابػػات الصػػحيحة وتصػػحح الخطػػأ  وتػػدونيا عمػػى السػػبورة وتسػػاعدىف عمػػى تتقبػػؿ اإل
اسػػػػػتنتاج أف مػػػػػف أقػػػػػاليـ الػػػػػوطف ال ربػػػػػي إقمػػػػػيـ البحػػػػػر المتوسػػػػػط , واإلقمػػػػػيـ شػػػػػبو الموسػػػػػمي,  واإلقمػػػػػيـ 
الصحراوي، تستنتج م  الطالبات المبادئ الخاصة بالدرس وتدونو عمى السبورة فػي النيايػة تتوصػؿ مػ  

 .Vلطالبات لممخص كامؿ لموحدة. في صورة خريطة الشكؿ ا
 التقويـ:

 مف كتاب الطالبة. 6-8توجو الم ممة الطالبات إلى إجابة األسئمة ص 

 الواجبات البيتية:

 ارسمي خريطة توضح األقاليـ المناخية لموطف ال ربي.
 ياح التي يت رض ليا الوطف ال ربي.اكتبي تقريرا عف أىـ الر 
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 الجانب االجرائي                                                               الجانب التفكيري    

 انسؤال انرئٍسً:

ىؿ يؤدي اختبلؼ درجات 
الحرارة إلى اختبلؼ 

 الضغط الجوي.

 المتطمبات المعرفية :
يؤدي اختالؼ درجات الحرارة الى تسخيف 

ويخؼ اليواء وبالتالي ينخفض ضغطو 
 وزنو.

تحدث في الغالؼ الغازي عمميات فيزيائية 
وكيميائية تممي مميزات المناخ وحالة 

 الطقس عمى سطح الكرة األرضية 
 المتطمبات القيمية:

الضغط الغازي واالرتفاع والتضاريس ىناؾ .1
 عالقة فيما بينيما

ىذه التجربة منظومة الضغط الجوي المنخفض .2
وتوزعو  او المرتفع حيث يحدث ىبوط ىواء

الى جوانب .ومنظومة ضغط جوي منخفض 
 يحدث فيو تجمع لميواء وصعوده الى األعمى .

 التحويالت..3
  .اختالؼ الضغط يكوف مردىا الى التسخيف.4
 .الطالبة نتائج قياس الضغط الجوي أف توضح.5

 :التسجيالت
التجربة األولى تمّثؿ منظومة مرتفع جّوي 

 انب.يحدث فيو ىبوط ىواء وتوّزعو إلى الجو 
التجربة الثانية تمّثؿ منظومة منخفض جّوي 
 يحدث فيو تجّمع لميواء وصعوده إلى األعمى.

 

 الحقائؽ:
إف تحرؾ جزيئات اليواء مف منطقة الى  -

اخرى ىي محصمة الختالفات الضغط بيف 
 ىذه المنطقة والمنطقة األخرى.

واختالؼ الضغط يكوف مردىا الى  -
األولى, التسخيف  المتبايف بالدرجة 

وبالتالي ينجـ عنيا تحرؾ اليواء عمى 
 مستوى محمي.
 المفاىيـ: 

 الضغط المنخفض. –الضغط المرتفع -
 المفاىيـ الجديدة:

منظومة مرتفع  –منظومة منخفض جوي  -
 جوي. 

 

 األشياء واألحداث
 قصاصات ورؽ صغيرة ومجفؼ ش ر وطاولةاألشياء: 

وشّغموا مجّفؼ الش ر  (2.  الطاولة ثروا قصاصات الورؽ الصغيرة عمى ب (1  :األحداث : التجربة األولى
اليواء النازؿ يؤّدي  (3. فوؽ قسـ صغير مف الطاولة.  فقط في حالة تّيار ىوائي، في درجة حرارة الغرفة(

 إلى طيراف قصاصات الورؽ إلى الجوانب.
وشغموا شفاط الغبار فوؽ قسـ مف ( 2.   ثروا قصاصات الورؽ عمى الطاولةب( 1 التجربة الثانية :

 تنضغط قصاصات الورؽ الصغيرة باتجاه شفاط الغبار وتص د باتجاه األعمى( 3  الطاولة .
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 الجانب االجرائي                                                               الجانب التفكيري    

 انسؤال انرئٍسً:

كيؼ تحدد نوعية التربة 
 الصالحة لمزراعة 

كيؼ تختبر كمية الماء 
المتسربة مف أنواع التربة                

 الثبلثة  
لماذا تختمؼ أنواع 
التربة في قدرتيا 
عمى امتصاص 

 الماء 

 المتطمبات المعرفية :
* كمية الماء المتسربة مف التربة الرممية 

 كبيرة . 
* كمية الماء المتسربة مف التربة الطينية 

 تكوف قميمة.
المتسربة مف التربة الزراعية * كمية الماء 

 معتدلة .
 التربة الرممية مفككة وحبيباتيا كبيرة.  -
التربة الطينية تربة متماسكة وحبيباتيا  -

 صغيرة. 
 التربة الصفراء معتدلة وحبيباتيا متوسطة.  -

 المتطمبات القيمية: 
 * استخداـ طريقة التنقيط لري المزروعات.

 تي تناسبيا.* ازرع النباتات في التربة ال
 * كؿ نوع مف التربة لو استخدامات محددة.

 )معالجة البيانات(           التحويالت :
 

كمية           
 الماء

 المتسربة 
 

 التسجيالت: )البيانات(
 تسجيؿ المالحظات في الجدوؿ التالي: 

عينة مف 
 التربة

كمية الماء 
 المتسربة )مميميتر(

 نوع التربة

 طينيىة مؿ 50 األولى 
 رممية مؿ 250 الثانية
 صفراء مؿ 130 الثالثة 

 

 الحقائؽ:
التربة تمتص كمية مف الماء حسب  -

 نوعيا. 
يرجع امتصاص التربة لكمية مف الماء  -

 حسب نوع الحبيبات التي توجد بيا.
 المفاىيـ: 

تربة  -تربة صفراء –التربة الرممية  –التربة 
 طينية. 

 :  المفاىيـ الجديدة
 متماسكة.  -حبيبات -تربة مفككة

  
 

 األشياء واألحداث
 (.3 طينية(, ثبلث أقماع كبيرة , قطف, خبار مدرج عدد  -زراعية  -: ثبلث عينات مف التربة  رمميةاألشياء
( سكب 3( ض  في كؿ مف االقماع كمية متساوية مف التربة.  2األقماع.  ( ض  في فوىة كؿ مف 1  األحداث:

 كميات متساوية مف الماء في كؿ قم .
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 الجانب االجرائي                                                               الجانب التفكيري    

 انسؤال انرئٍسً:

ىؿ يوجد طرؽ أخر. 
 النتقاؿ الحرارة غير

 التوصيؿ والحمؿ 
 

 المتطمبات المعرفية:
 تنتقؿ الحرارة باإلشعاع.*
 تصؿ الينا حرارة الشمس رغـ وجود فراغ ىائؿ.*

*طبيعة سطح الجسـ الممتص لمحرارة تعتمد 
 عمى الممس والموف.

 المتطمبات القيمية:
يتطوع الطالب لممشاركة في اجراء النشاط * 

 العممي.
 انتقاؿ الحرارة باإلشعاع.* يعبر قوال وفعال عف 

 –*تحقيؽ ميارات التفكير العممي مثؿ: )المالحظة 
 التجريب(.-التببؤ –القياس 

* يقدر الطالب أىمية الشمس كمصدر لمحرارة 
 .والضوء

 التحويالت:
*لماذا تدىف األنابيب النحاسية لمسخاف الشمسي بموف 

 أسود وتكوف خشنة؟
 في الصيؼ؟*لماذا يرتدي األشخاص مالبس فاتحة 

*ترتفع درجة حرارة األرض عند شروؽ رغـ وجود فراغ 
 ىائؿ بينيما؟
 التسجيالت:

 تصؿ الينا حرارة الشمس باإلشعاع .*
يحدث االشعاع في الفراغ وفي جميع االتجاىات وبسرعة كبيرة *

 جدا.
 يمتص الجسـ حرارة اكبر اذا كاف سطحو خشف وغامؽ الموف.*
 العمبة الفمزية. تسقط أعواد الثقاب مف جانبي*
 

 :النظرية
ظاىرة انتقاؿ  نظرية الحركة الجزيئية 

 الحرارة باإلشعاع 
 :المبادئ

 * الشمس تدفئ األرض وتمدىا بالحرارة 
* تنتقؿ الحرارة في الفراغ في جميع 

 .االتجاىات
*االشعاع ال يحتاج لجزيئات لحمؿ الطاقة 

 الحرارية أثناء نقميا.
 :المفاىيـ
الجسـ المشع  -سرعة الضوء  -*االشعاع 
 -كمية الحرارة  -درجة الحرارة  -بالحرارة 

 األسطح الفاتحة.
 

 األشياء واألحداث
 االشياء:

 سطح غامؽ.-سطح فاتح-سطح أ ممس-دىاف أسود-شم ة–أعواد ثقاب –عمبة فمزية 
 األحداث:

 أش ؿ شم ة وسط ال مبة.  (2 ( ثبت أعواد ثقاب بالشم  عمى جانبي عمبة  فمزية مدىونة باألسود. 1)
 ( ض  يدؾ أسفؿ مصباح كيربائي.4( أجمس بجانب مدفأة.  3 
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 الجانب االجرائي                                                               الجانب التفكيري    

 انسؤال انرئٍسً:

ما أثر توزي  اليابس والماء في 
 مناخ الوطف ال ربي 

 

 النظريات:
 نظرية الحركة الجزيئية

 المبادئ

  المفاىيـ:

 ٌتًضص انهىاء انساسٍ * 

 ٌتهمص انهىاء انبارص * 

 الضغط المنخفض  -الضغط المرتفع 
 المناخ القاري 

 المفاىيـ الجديدة:
 كثافة اليواء 

  

 األشياء واألحداث
طنجرة صغيرة م  يد، طبؽ ببلستيكي، ماء، مكّ بات ثمج، موقد , ة(قنينتاف زجاجيتاف صغيرتاف  نوصي بأف تكوف ليما فتحة ضّيق األشياء:

 طويمة يسيؿ مسكيا(، عيداف ثقاب.غاز، عيداف خشبية  يحّبذ أف تكوف 
اممئوا الطنجرة حّتى نصؼ حجميا بالماء، سّخنوا الماء عمى موقد الغاز حّتى يغمي. اممئوا الطبؽ الببلستيكي بمكّ بات الثمج.  أ( :األحداث

ىذه ىي  -دقائؽ 10انتظروا حوالي  ب(  ض وا إحد. القنينتيف في الماء الساخف والقنينة األخر. في الطبؽ الببلستيكي بيف مكّ بات الثمج.
أش موا عوداا خشبياا وارموه ب د  ج( الفترة الزمنية البلزمة لتتساو. درجة حرارة اليواء الذي في القنينة م  درجة حرارة البيئة التي تتواجد فييا.

شاِىدوا الدخاف الذي يخرج مف  قنينة الباردة.أف ينطفئ في القنينة التي فييا اليواء الساخف. أش موا عوداا آخر وارموه ب د أف ينطفئ في ال
 كّؿ واحدة مف القنينتيف

 المتطمبات المعرفية:

 المتطمبات القيمية: 
 *

 التحويالت:

 

 -التسجيالت:  
10
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 لوحدة مناخ الوطف العربي Vخريطة توضح بناء كامؿ لخريطة الشكؿ 

  

 الجانب المفاىيمي      الجانب االجرائي                                                             

 انسؤال انرئٍسً:

ما ال وامؿ المؤثرة في مناخ الوطف 
 ال ربي 

ما األحواؿ المناخية لموطف ال ربي 
 صيفا وشتاء 

ما األقاليـ المناخية واألجزاء التي   
 الوطف ال ربي فييا في  يسود

 

 انًتطهباث انمًٍٍت:

تمضٌر جهىص انعهًاء فً صراست يُار * 

 انىطٍ انعربً.

 تمضٌر أثر انعىايم عهى انىطٍ انعربً.* 

 انًتطهباث انًعرفٍت:

تستُتج أثر كم عايم يٍ انعىايم * 

 انًؤثرة فً يُار انىطٍ انعربً.

ىضخ انُتائج انًترتبت عهى استالف ت* 

 صٍفا وشتاءصرجاث انذرارة 

تمارٌ بٍٍ األلانٍى انًُاسٍت فً انىطٍ * 

 انعربً

 انتذىٌالث:

تهشص انطانبت بأسهىبها أثر انعىايم * 

 .انطبٍعٍت فً يُار انىطٍ انعربً

تهشص انطانبت يٍ سالل انشرح وانضراست * 

 األلانٍى انًُاسٍت

 .جضول تمارٌ فٍه بٍٍ األلانٍى انًُاسٍت* 

 انتسجٍالث: 
ىطٍ انعربً فً انصٍف تصف يُار ان* 

 .وانشتاء

ترسى سرٌطت يىضذت عهٍها األلانٍى * 

 .انًُاسٍت

 
 

 المبادئ:
االمتداد الكبير لموطف العربي بيف * 

دوائر العرض أدى إلى وجود معظـ أنواع 
 المناخات في الوطف العربي.

المناطؽ الساحمية، المناطؽ الساحمية * 
أكثر اعتداال مف المناطؽ الداخمية. 
االمتداد لمجباؿ أثر واضح في األمطار 

 .ودرجة الحرارة
 رياح ساخنة مثؿ الخماسيف* 
 رياح باردة في الشتاء* 
الصحراء + تطرؼ المناخ + البعد عف *

 .البحر
 النظريات: 

 ثبات األقاليـ حسب الزمف التاريخي 
 المفاىيـ:

المناخ، الطقس، الرياح، المنخفضات 
 .ضغط الجويالجوية، اإلقميـ المناخي، ال

 األشياء واألحداث
 توضح موقع وتضاريس الوطف العربي 2خريطة الوطف العربي الطبيعية مف كتاب الطالبة ص

 توضح توزيع الرياح صيفا وشتاء 4-3مف كتاب الطالبة ص 4-3خريطة 
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 (9ممحؽ رقـ )

 دليؿ الطالب

 مقدمة 
 عزيزتي الطالبة ,,,,,

يس دني اف أقدـ لؾ ىذا الدليؿ في مادة الجغرافيا, الذي يتناوؿ وحدة دراسية مف الوحدات المقررة عميؾ 
,وقد تـ بناء ىذا الدليؿ بشكؿ جديد يختمؼ عما ىو موجود في كتابؾ األصمي , حيث ىذا الفصؿ 

روعي في ىذا الدليؿ أف يتيح لؾ فرصة الت رؼ عمى المفاىيـ المتضمنة بالكتاب المدرسي وتحديد 
موق  تمؾ المفاىيـ بالنسبة لب ضيا الب ض مف خبلؿ ترتيبيا مف األكثر عمومية إلى األقؿ عمومية 

إلى المفاىيـ األكثر تحديداا ثـ األسئمة ,ورسـ خريطة مفاىيـ في نياية الدرس توض  المفاىيـ  وصوالا 
في دوائر وعقد ,ثـ الربط بيف تمؾ ال قد بأسئمة لممفاىيـ بخطوط م  كتابة كممات الوصؿ التي توضح 

 نوع ال بلقة.
 -وخبلؿ ىذا الدليؿ تت رفيف عزيزتي الطالبة  عمى :

 ربي  وال وامؿ المؤثرة بو وعناصره واألقاليـ المناخية(مناخ الوطف ال -
  

 

 
 عزيزتي الطالبة ,,,,

 الرجاء قراءة الت ميمات التالية قبؿ كؿ درس جيداا حتى تتمكف مف السير في الدرس بسيولة
 ويسر.... 
 .اقرئي الدرس جيداا 
 اقرئي الخرائط واألشكاؿ وناقشي م  م ممتؾ ما تبلحظينو . 
 .رتبي المفاىيـ مف األكثر عمومية لؤلقؿ عمومية حتى تصمي إلى المفاىيـ األكثر تحديداا ثـ األمثمة 
 .حددي ال بلقات بيف المفاىيـ 
  ارسمي خريطة مفاىيـ  في نياية الدرس بوض  المفاىيـ في دوائر أو عقد ,ثـ الربط بيف تمؾ ال قد

 التي توضح نوع ال بلقة. الممثمة لممفاىيـ بخطوط م  كتابة كممات الوصؿ
 . انظري لمشكؿ النيائي لخرائط مفاىيـ الدرس التي ت رضيا عميؾ الم ممة 
 .اقرئي األنشطة واألسئمة الموجودة ب د كؿ درس ب ناية قبؿ اإلجابة عنيا 
 

  

 إرشاصاث عايت
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 الوحدة الثالثة
 الدرس األوؿ 

 المناخ والعوامؿ المؤثرة فيو

 ال ربيال وامؿ المؤثرة في مناخ الوطف :أوالا 
يتأثر مناخ الوطف ال ربي ب دة عوامؿ أىميا .... لخصي بأسموبؾ الخاص أثر كؿ  عزيزتي  الطالبة:

 عامؿ مف ال وامؿ التالية مست يناا باإلجابة عف االسئمة الواردة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11خريطة رقـ )
 الموقع الفمكي : 

 ال ربي   س: ما النتائج المترتبة عمى االمتداد الكبير لموطف 
 ..................................................................................................... - أ
 ....................................................................................................  - ب

 ال ربي مف يابس أوروبا وآسيا س:  ما النتائج المتربية عمى اقتراب اليابس 
 ..................................................................................................... - أ
 ..................................................................................................... - ب
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 بـ  تفسريف :
 جة الحرارة في جنوب السوداف والصوماؿ ..ارتفاع در 

..................................................................................................................
.................................................................................................... 

 
 (سرٌطت انىطٍ انعربً انطبٍعٍت12سرٌطت رلى )

 توزيع اليابس والماء: -1
 مناخ الجيات الساحمية  أكثر اعتداالا مف الجيات الداخمية  في الوطف ال ربي   بـ تفسريف: س:

..................................................................................................................
.................................................................................................... 

 التضاريس : -2
 س: "أثر امتداد السبلسؿ الجبمية في الوطف ال ربي  عمى مناخيا تأثيراا واضحاا ". بيني ذلؾ باألمثمة.

..................................................................................................................
.................................................................................................... 

 المؤثرات البحرية:    -  4
مرور تيارات بحرية تسير بمحاذاة شواطئ الوطف ال ربي  "تدف  الرياح المياه السطحية في البحار والمحيطات فتسبب 

 األمثمة مناخ الجيات التي تتجو الييا م  ب ضيا دافئ واآلخر بارد وضحي أثر كؿ منيا عمى مناخ الجيات التي عمى
..................................................................................................................

.................................................................................................... 
........................................................................................................... 
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 الدرس الثاني
 عناصر  المناخ

 : : في الشتاء أوالً 
أمامؾ خريطة  :عزيزتي الطالبةتختمؼ درجة الحرارة مف منطقة الى أخر. في الوطف ال ربي في ىذا الفصؿ الحرارة :-1
 والمطموب منؾ ,تفسير الحقائؽ المناخية التالية: ( التي تبيف  المناطؽ الحرارية عمى األرض.13 
 

 
 ( انًُاطك انذرارٌت عهى األرض13سرٌطت رلى )

 

 تتميزوالسوداف  مثؿ :جنوب الصوماؿ, المناطؽ الجنوبية القريبة مف خط االستواء, - أ
.................................................................................................................

................................................................................................. 
بينما المناطؽ الساحمية الشمالية تتميز. ب  - ب

.................................................................................................................
................................................................................................. 

 أما في فصؿ الصيؼ:
 المطموب تفسير الحقائؽ التالية:

 ارتفاع درجة الحرارة في م ظـ أنحاء الوطف ال ربي وخاصة المناطؽ الوسطى صيفاا. - أ
.................................................................................................................

.................................................................................................................
......................................................................................... 

 لوطف ال ربي .اعتداؿ  مناخ المناطؽ الجبمية أثناء الصيؼ في ا  - ب
.................................................................................................................

................................................................................................. 
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األحمر المذاف يمتداف كأذرع داخؿ اليابسة  الوطف ال ربي( تأثير كبير  في تمطيؼ  ليس لمخميج ال ربي والبحر -ج
 المناخ .

.................................................................................................................
.................................................................................................................

......................................................................................... 
 

 
 ( رٌاح انصٍف وانشتاء فً انىطٍ انعرب14ًسرٌطت رلى )

 

توزي  الرياح في الصيؼ والشتاء في الوطف   عزيزتي الطالبة: سجمي بأسموبؾ الخاص أىـ مبلحظاتؾ عمى خريطة
 ال ربي .

..................................................................................................................
.................................................................................................... 

 ما اسباب كؿ مف :
مرتف ات اليمف   –سقوط االمطار صيفاا عمى جنوب موريتانيا ووسط السوداف  - أ

..................................................................................................................
.................................................................................................... 

 سقوط االمطار شتاءا عمى المناطؽ الساحمية والجبمية شماؿ الوطف ال ربي.  - ب
..................................................................................................................

.................................................................................................... 
 تت رض أراضي الوطف ال ربي في فصؿ الشتاء ليبوب  عدة  أنواع مف الرياح :فما ىي  -ج

..................................................................................................................
..................................................................................................................

............................................................................................. 
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 ة كمية األمطار :   بيني ذلؾ باألمثمة أثر اتجاه الرياح عمى طبي   - 2
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

.................................................................................  
 ال ربي ما أثر الرياح الغربية ال كسية عمى مناخ الوطف   -3

..................................................................................................................

..................................................................................................................
............................................................................................. 

 ما أثر الرياح الشمالية الشرقية التي تيب عمى الوطف ال ربي شتاءا -  4
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

 جدوؿ  يبيف انواع الرياح التي تيب عمى الوطف العربي في
 ومصادرىا وخصائصيا. وفصؿ الشتاء, فصؿ الصيؼ,

رياح فصؿ 
 الشتاء 

 خصائصيا رىا مصد رياح فصؿ الصيؼ  خصائصيا مصدرىا 

الرياح الشمالية 
 الشرقية

الرياح الموسمية  جافة باردة شرؽ اوروبا
 الجنوبية الغربية 

المحيطيف 
االطمسي 
 واليندي

 ماطرة

 (1جدوؿ رقـ  
 بـ تفسريف : مف خبلؿ الجدوؿ :

وصيفاا في المناطؽ الساحمية الشمالية مف الوطف ال ربي    -1  اعتداؿ الحرارة شتاء ا
..............................................................................................................

............................................................................................. 
 األنشطة:

 ناخية في الوطف ال ربي.ت دد ال وامؿ التي بسببيا تختمؼ الظروؼ الم-1
 بـ تفسريف:

 ارتفاع درجة الحرارة في جنوب السوداف والصوماؿ -أ
 تكوف المناطؽ صحراوية وشبو الصحراوية خمؼ الجباؿ  -ب 
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 الدرس الثالث
 االقاليـ المناخية

 

التػي تميزىػا عػف غيرىػا مػف  ىو منطقة جغرافية ليا خصائصيا الطبي ية والمناخية ,والنباتية ,والحيوانيػة  اإلقميـ المناخي:
 المناطؽ.

 

 
 ( األلانٍى انًُاسٍت فً انىطٍ انعرب14ًسرٌطت رلى )

 

( عرفػي اإلقمػيـ المنػاخي  وكػذلؾ بينػي طبي ػة كػبل مػف األقػاليـ المناخيػة 3مف خػبلؿ مبلحظتػؾ لمخريطػة رقػـ   -1
 اآلتية:

 ستوائي.إقميـ البحر المتوسط، اإلقميـ الصحراوي، السوداني، شبو الموسمي، اال
..................................................................................................................
..................................................................................................................

............................................................................................. 
..................................................................................................................

..................................................................................................................
............................................................................................. 

..................................................................................................................

..................................................................................................................
............................................................................................. 

 
 



987 

 

 أكممي الجدوؿ التالي بما يناسبو لتصمي إلي مقارنة بيف األقاليـ المناخية في الوطف العربي: -2
 

وجػػػػػػػػػػػػو المقارنػػػػػػػػػػػػة 
 اإلقميـ

الصحراوي وشبو  البحر المتوسط
 الصحراوي

 االستوائي شبو الموسمي السوداني

التػػػػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػػػػة 
 يسود فييا

     

      األمطار
      النباتات

 (2جدوؿ رقـ  
 

 :مف خالؿ الجدوؿ قارني بيف مميزات األقاليـ المناخية في الوطف العربي -3
 

 مميزاتو األقاليـ
  البحر المتوسط

  الصحراوي وشبو الصحراوي
  السوداني

  شبو الموسمي
  االستوائي

 (2جذول رقم )

 نشاط :
لوحة مف الصور ألنواع الحيوانات والنباتات في الوطف العربي حسب االقاليـ المناخية التي تعيش فييا, صممي 

 يمكف االستعانة باألنترنت في ذلؾ.
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 (10ممحؽ رقـ )
 تحكيـ قائمة ميارات التفكير االستداللي 

 :الصورة النيائية لمقائمة

تػػػػـ وضػػػػ  القائمػػػػة فػػػػي صػػػػورتيا النيائيػػػػة  يفب ػػػػد إجػػػػراء الت ػػػػديبلت التػػػػي أشػػػػار إلييػػػػا المحكمػػػػ
الموضحة حيث تضمنت ثبلث ميارات مف ميارات التفكير االستداللي وت ريفاتيا اإلجرائية حتى تكػوف 

وطف ال ربػي لمصػؼ دليبل الستخداـ ىذه القائمػة فػي تحميػؿ محتػو. الوحػدة الثالثػة مػف كتػاب جغرافيػة الػ
 التاس  األساسي.

 تحديد ىدؼ التحميؿ: 

عممية تحميؿ محتو.  ىذه الدراسة إلى تحديد ميارات التفكير االسػتداللي المتضػمنة فػي تيدؼ 
مػواطف األكثػر وحدة  مناخ الوطف ال ربي(، وم رفة مد. تركيز الوحدة عمييا ورصد تكراراتيا وتحديػد ال

 حاجة لئلثراء فييا.
 عينة التحميؿ:

الثة مف كتاب جغرافية الوطف ال ربي اختيرت ال ينة بطريقة مقصودة وىي عبارة عف الوحدة الث
   وىي  وحدة مناخ الوطف ال ربي(.الجزء األوؿ لمصؼ التاس
 وحدة التحميؿ وفئاتو: 

اختيرت الفقرة أو المحور الذي تدور حولو فقرات المحتو. كوحدة لمتحميػؿ، وفئػات التحميػؿ ىػي 
 قائمة ميارات التفكير االستداللي.

 وحدة التسجيؿ:
يظيػػر مػػف خبلليػػا تكػػرار الميػػارات المػػراد تحميػػؿ المحتػػو. فػػي ضػػوئيا وتسػػتخدـ الوحػػدة التػػي 

 الباحثة الفقرة كوحدة  لمتسجيؿ.
 ضوابط عممية التحميؿ:

يتـ التحميػؿ فػي إطػار المحتػو. والت ريػؼ إذ  ثناء عممية التحميؿأراعت الباحثة الضوابط التالية 
 اإلجرائي لمميارات.

  مػػػف كتػػػاب جغرافيػػػة الػػػوطف ال ربػػػي الجػػػزء األوؿ لمصػػػؼ التاسػػػ  يشػػػمؿ التحميػػػؿ الوحػػػدة الثالثػػػة
 األساسي وىي وحدة مناخ الوطف ال ربي.

 .يشمؿ التحميؿ األشكاؿ الموجود في الوحدة 
 .استخداـ االستمارة الم دة لرصد النتائج وتكرار كؿ فئة تحميؿ وتكرار كؿ وحدة 
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