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  رفانشكر وع

 
ال يسعني بعد أن أنهيت هذا الجهد العلمي المتواضع إال أن أحمد اهللا الذي أعانني إلتمام هذا الجهد، 

وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل إلى أستاذي الدكتور زياد قباجة المشرف على دراستي هذه 

لي  اقدم اللذانعليان عليان  والدكتور والدكتور نبيل عبد الهاديوقد منحني الكثير من وقته وجهده، 

  .اهللا كل خير ماالنصح واإلرشاد والتوجيه فجزاه

  

كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير للهيئة التدريسية في الدراسات العليا قسم التربية جامعـة القـدس   

ـ   ذه وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام الذين تفضلوا بالموافقة على مناقشـة ه

  .الدكتور عفيف حافظ زيدان والدكتور كمال يونس مخامرة :الدراسة وهم

  

كما أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة، وإلى إدارة مدارس كل مـن بنـات   

بيت لحم الثانوية، وذكور العبيدية الثانوية، ومدرسة بنات بيت ساحور الثانوية ، وأخـص بالـذكر   

  .عليان، والمعلم كريم عساكرة، لما بذلوه من جهد في تطبيق التجربة في مدارسهمالمعلمة شرين 

  

  وأخيرا أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل شخص وقف بجانبي إلخراج هذا العمل

  

  وفق اهللا الجميع لما فيه الخير 

   

  :ةالباحث                                                                      

  باسمة برهوم                                                                                                



 ج 
 

  ملخص الدراسة 

  

 طلبـة  لـدى   المقارنة على قائمة تدريسّية إستراتيجّية فاعليةأثر هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء 

  لديهم التأملي التفكير وتنمية الجغرافية المفاهيم اكتساب في األساسي العاشر الصف
  

تكونت عينة الدراسة القصدية من طلبة الصف العاشر األساسي في المـدارس الحكوميـة التابعـة    

 80طالبـا و  50(طالبـا وطالبـة   ) 130(حيث شملت لمديرية التربية والتعليم محافظة بيت لحم، 

من كل مدرسة شعبيتان أحـداهما   ،لحم بيت محافظة، انتظموا في أربع شعب بمدرستين في )طالبة

  ) درست بطريقة المقارنة(والثانية تجريبية ) درست بالطريقة االعتيادية(ضابطة 

  

تكونت أدوات الدراسة من اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية، وأداة التفكير التأملي، تم التحقق مـن  

المفـاهيم الجغرافيـة وطبقـت أداة     صدقهما وثباتهما بالطرق المناسبة، حيث طبق اختبار اكتساب

التفكير التأملي قبل المعالجة التجريبية وبعدها على أفراد المجموعتين، ولتحديد اثر طريقة المقارنة 

في اكتساب المفاهيم الجغرافية، و تنمية التفكير التـأملي، تـم اسـتخدام المتوسـطات الحسـابية      

لمقارنة متوسطات  أداء الطلبة فـي   ANCOVA)( واالنحرافات المعيارية، وتحليل التغاير الثنائي

  .اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية، وتنمية التفكير التأملي

وجود فروق دالة إحصائياً في اكتساب الطلبة للمفاهيم  :أهمهاوقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج 

د فروق دالة إحصائياً في وجووالجغرافية تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح إستراتيجية المقارنة، 

عدم وجود فرق دالة إحصائيا  .اإلناثإلى الجنس ولصالح  الجغرافية تعزىاكتساب الطلبة المفاهيم 

في اكتساب الطلبة المفاهيم الجغرافية يعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس، ووجود فـروق دالـة   

ولصالح إستراتيجية المقارنة، وعـدم  إحصائيا في تنمية  التفكير التأملي تعزى إلى طريقة التدريس 

وجود فروق دالة إحصائيا في تنمية التفكير التأملي تعزى إلى الجنس، والتفاعل بـين المجموعـة   

  .والجنس

وبذلك تشير نتائج الدراسة الى فاعلية االستراتيجية في اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنميـة التفكيـر   

  .التأملي للطلبة

  

 وتأهيـل  الجغرافيـا،  تدريس فيوصت الدراسة بضرورة توظيف هذه الطريقة وبناء على النتائج أ

 الجديدة العلمية وألبحاث الدراسات من المزيد وإجراء المقارنة، إستراتيجية على وتدريبهم المعلمين

 .أخرى ومباحث مختلفة صفية مستويات على المقارنة إستراتيجية استخدام تتناول التي
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Abstract 
 
This study aimed at exploring the effect of applying a teaching strategy based on the 
comparison among tenth grade students to the acquisition of geographical concepts and the 
development of reflective thinking for them. 
A purposeful sample included (130) tenth graders (50 males and 80 females) from among 
the students of four classes in two of the governmental schools in Bethlehem district. Two 
of the classes (the control group) learned in the traditional method whereas the other two 
(the experimental group) learned by the comparison strategy. 
 
Acquisition of geographical concepts test and a reflective thinking instrument  were 
developed by the researcher for the purpose. Validity and reliability for the two 
instruments were achieved. A pre-test and post test were performed using the acquisition of 
geographical concepts test and the reflective thinking instrument.  the means and standard 
deviations, (ANCOVA) test, were used in this study. 
 
The results showed that: there are significant differences in acquiring the geographical 
concepts due to the method of teaching- in favor of the comparison strategy.  
 
There are significant differences in acquiring the geographical concepts due to gender in 
favor of girls, and There are no significant differences in acquiring the geographical 
concepts due to the interaction between the group and gender. 
 
There are significant differences in the development of the reflective thinking due to the 
method of teaching- in favor of the comparison strategy, and There are no significant 
differences in the development of the reflective thinking due to gender and the interaction 
between the group and gender. 
 
 so the result of the study refers to the effective uses of the strategy on the acquisition of 
geographical concepts and the development of reflective thinking students 
 
In the light of the results of the study, the need to employ this method in teaching 
Geography, Service programs should offer for  teachers in using the comparison strategy 
and more studies should be conducted to investigate the effect of the comparison strategy 
on different classe level and different subject. 
 
The reaserch has also recommended this method in teaching geography and any other 
areas.  
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  الفصل األول 

____________________________________________________  

  :خلفية الدراسة وأهميتها
  

  : المقدمة 1.1

  

أدوارا جديدة لكل من المعلم والمتعلّم، فالمعلم  هناكبأن هةُ النظر الحديثة في التدريس أظهرت وج

على حفظ تلك الّ يقتصر دورهم ميذ يجب أيجب أن ال يقتصر عمله على إلقاء المعلومات، والتال

وتأتي هذه النظرة الحديثة لمفهوم التدريس انعكاسا للنظرة الحديثة إلى . المعلومات استعدادا لتسميعها

عملية التربية ذاتها، حيث أبرزت البحوث النفسية ضرورة النظر إلى المتعلّم كشخص يحتاج إلى 

جوانب الروحّية والعقلية والجسمّية بشكل منسجم، ال والنمو المتكامل، مما يعني أن يشمل ذلك النم

وقد أظهرت الدراساتُ  .يضمن عدم طغيان جانب على آخر، ويراعي عدم الفصل بين هذه الجوانب

ضرورة العناية بدوافع اإلفراد الفطرية للتعلم والمعرفة، واستغاللها لزيادة التعلّم وتوجيهه، وهو ما 

مقابل تقليل دور المعلم، ويأتي  ميذ بأن يقوم به في أثناء التعلمالتل يؤكد زيادة الدور الذي نتوقعه من

هذا منسجما مع الحقيقة القائلة بأن التلميذ هو المستهدف والمستفيد األّول من عملية التدريس، أو من 

   ة العملّية التربوّية بشكل عام، وبالتالي فإن عليه أن يعمَل ويشارك بفاعلية لتحقيق هذه االستفاد

  ). 2009الرفاعي، (                                                                              

  

المعلمون يستخدمون طرقًا وأساليب متنوعة في التدريس والبحث عن وتأكيداً على ذلك فإن بعض 

ة ويسر، وتعزيز استراتيجيات مناسبة للمواقف التعليمية بهدف إيصال المعلومة للطالب بسهول

يس ليلبي واقع الموقف مشاركته في المواقف التعليمية المختلفة وقد جاء مفهوم إستراتيجية التدر

فالمعلم في واقع األمر عليه أن ال يكتفي طيلة الدرس بطريقة المحاضرة التقليدّية مثال بل  ،التدريسي

وتأتي  .علمي أو بغيرها من طرق التدريسيمزجها أحيانا بالمناقشة أو المقارنة أو بطريقة البيان ال

وإمكاناته الشخصية في ترتيب األهداف وفق تسلسل معين، ومن ثم ترتيب الطرق التي خبرته 

سيستخدمها وما تحتاج إليه هذه الطرق من حوار وأسئلة أو أدوات وأجهزة أو كتب ووسائل تعليمية 
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لطرق التدريس وما تتضمنه من إمكانات مادية  تقليدية أو تقنية ويشكُّل كلُّ هذا التنظيم والترتيب

استراتيجيات التدريس هي سياقٌ من طرق التدريس كما . للتدريس ما نعنيه بإستراتيجية التدريس

الخاصة والعامة المتداخلة ألهداف الموقف التدريسي، والتي يمكن من خالِلها تحقيق أهداف ذلك 

  ).2009الصيفي، (مكن الموقف بأقِل اإلمكانات، وعلى أجود مستوى م

  

وشرطّية، عن  ،معرفة تقريرّية، و إجرائية ي منا استراتيجيات التعلم بفاعلية يقتض لهذا استخدامتو

معينة تضم كيفية تعريف اإلستراتيجية، وكيف تعمل على النحو الذي تعمل به، وكيف تتشابه طريقة 

  ).1999 ،جابر( أو تختلف عن االستراتيجيات األخرى

  

عن بهذا الصدد ) 2004( وآخرونمارزانو  فقد ذكرالعديد منها قائمة على المقارنة، كما ان 

عن المقارنة والتي تتضّمن أربع خطوات تتمثل  1985في سنة  )Stahl(ستال  إستراتيجية طورها

في تحديد السمات البارزة للمقارنة، ثم إعادة ترتيبها بحيث تُوضع كل سمة مقابل األخرى، ثم 

 ه واالختالفإذا كانت السمات متشابهة أو مختلفة، ثم يقوم المتعلم بوضع أوجه الشبمالحظة ما 

هذه اإلستراتيجية فإنها تركّز على أوجه الشبه  الىوإذا ما نظرنا . بصورة واضحة بقدر المستطاع

  .واالختالف في نطاق سمات معينة، دون تعمق في عملية المقارنة

  

حيث حيث تنوع وتعدد أساليب تدريسها  أوفر التخصصات حظا من ألّن الجغرافيا تعتبر من اًرونظ

كما أّن طبيعة الجغرافيا المتجددة تجعل من  ،االهتمام الذي منح له لم يحظ أي تخصص آخر بنفس

الصعب أن يرشح أحد هذه األساليب لتكون األفضل ولذلك ال يوجد أسلوب أو طريقة تدريس محددة 

وطبيعة  ،وطبيعة الموضوع ،ل بل إّن األمر يعتمد على طبيعة المنهجيمكننا القول بأنها األفض

المتعلمين وطبيعة اإلمكانات المتوافرة، لذا سعى المهمتمون بتدريس الجغرافيا الى البحث عن 

طرائق وأساليب واستراتيجيات تدريسية تتناسب والتقّدم العلمي الهائل في المعلومات 

  ).2003عفانة، (الجغرافية

                                                                  

 The World( ولقد تحدث أفالطون عن المقارنة وعن وجود عوامل للمقارنة سّماها بعوالم المثل

of ideals ( ومنها عالم المساواة، حيث يقول إننا ال نستطيع أن نفّرق بين الطويل والقصير دون

الذي يعتبر محكا أو معيارا يصف لنا الطويل والقصير وتتطلب عملية  اللجوء إلى عالم المساواة

واالختالف بين شيئين أو أكثر عن طريق ) similarities(المقارنة التعّرف على أوجه التشابه 

تفّحص العالقات بينهما والبحث عن نقاط االتفاق واالختالف بينهما ومشاهدة ما هو موجود في 

من خر، وإّن المقارنة تقّدم مساحة للطالب كي يفكّر بحرّية ودقة في أكثر أحدهما ومفقود في اآل
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ين لتحقق وهي تستحث الطالب على التعلم دون اللجوء إلى التلق ،شيئين أو في شيئين في آن واحد

والطالب يكون بحاجة إلى معرفة مسبقة ليستطيع القيام بعملية المقارنة مع  ،الهدف التعليمي المنشود

وقدرة الطالب على  ،امل اللحظي أو الوقت الحاضر فيهاعلى عدم القدرة على اغفال الع التأكيد

التخّيل واالستبصار، والمقارنة بهذه الطريقة تشكّل احدى مصادر المعلومات التي تقدم كّما هائالً 

، نارمع الحياة اآلخرة، كالجنة وال منها لكل شيء يمكن مقارنته في هذا الكون، وما يمكن مقارنته

ترجعها حيث يخزنها الفرد في ذهنه ويسنة بحاجة إلى المهارة والتدريب، المقار علىوإّن القدرة 

فإذا كانت خاصة باألشكال فإّن على المقارن تذكّر الطول والعرض  ،عند إجراء عملية المقارنة

  واالتساع واللون واالستعمال والخصائص وصفات الشيء والوزن والتكلفة واالنتماء

  ).2007عزيز، ال(

                                                                                  

لمالحظة فيه في موقف يتطلّب تفكير يتاح للتالميذ الفرصة التالميذ يوضع وتأكيداً لما سبق حين 

ئين أو أكثر أو شي نواحي الفروق ونواحي التشابه في دنيا الواقع أو عند التأمل، إنهم يفحصون

عمليتين أو أكثر، بقصد إدراك العالقات بين الواحد أو الواحدة واآلخر أو  ، أوفكرتين أو أكثر

األخرى، إنهم يبحثون عن نقاط االتفاق ونقاط االختالف، إنّهم يالحظون ما هو موجود في شيء 

ى األغراض التي وليس موجودا في اآلخر، وما سوف يرونه ويعّبرون عنه كثيرا ما يعتمد عل

يستهدفها التعيين أو النشاط التعليمي، ومع تغّير األغراض التي يستهدفها التعيين أو النشاط 

التعليمي، ومع تغّير األغراض واألهداف، من المحتمل جداً أن تتباين التقارير التي تُقدم شفاهةً أو 

التعيين أو الواجب، قد يكون من المشّوق  وإذا كُلِّف الّصفُّ كلُّه بالقيام بنفس. تحريرا عن المقارنات

. يذ أن يتعلموا الواحد من اآلخرأحيانًا المقارنة بين المقارنات التي قام بها التالميذ، ويستطيع التالم

إّن عملية . وهم عندما يرون نواحي التشابه واالختالف التي أغفلوها، فقد تزداد حساسيتهم ووعيهم

تجريد واإلمساك بهذا التجريد في العقل مع االنتباه إلى الشيئين موضوع المقارنة تتطلّب وتتضّمن ال

المقارنة، وإذا ما تّم القيام بهذا العمل على نحو سطحي، ودون تفكير وإعداد، وبقصد أدائه واالنتهاء 

فإنّه يمكن أن تكون الدروس مملة وروتينّية، وعادّية، غير أنه إذا وجد  ،من هذا الواجب الثقيل

حقيقي في التحليل، وتوافر دافع حقيقى للبحث عن الشبيه والمختلف، فإّن هذا االستقصاء  غرض

يصبح مشّوقًا ومثيرا لكلِّ من المدّرسين والتالميذ، وينبغي أن نالحظ أّن المقارنات حتى بين األشياء 

ى االسترجاع تعلّم المحتوى عن التعيينات تؤكد عل كما ان  البسيطة يحتمل أن تزيد من الدافعية،

وحده، وباعتبار المقارنة عنصرا في قائمة المراجعة، فقد يسأل المدّرس نفسه، هل طلبت من 

  ) .1999جابر، ( تالميذي القيام بمقارنات ذات مغزى في األيام القليلة الماضية؟
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التي وتنبع أهمية المقارنة من كونها أحد أبرز مهارات التفكير األساسية، وكونها من المهارات 

يواجه الفرد شيًئا جديدا لم يألفْه من قبل، "في كثير من جوانب الحياة وبشكل يومي، فعندما تستخدم 

يلجأ بصورة تلقائية لعملية البحث في مخزونه المعرفي عن شيء مألوف سبق أن اختبره، وحتى 

التساؤالت في يفحص إمكانية نقل المعرفة عما هو مألوف إلى ما هو جديد، يلجأ إلى طرح عدد من 

ما هذا؟ وماذا يشبه؟ بل قد يتوقّف نجاحه في التعامل مع المواقف الجديدة على : مثل هذه الحاالت

  ).2007جروان، ( مهارة المقارنة

  

يتم  .ت غير المألوفة مألوفة وذات معنىكما تُعد عملية إبداع المتشابهات مهمة في جعل المعلوما

ويمكن للمتعلم عمل مقارنات . تذكّرنا بالمعلومات الجديدة هذا من خالل التفكير بأشياء نعرفها

إّن إبداع التشابهات  ،ته السابقة وموضوع التعلم الجديدوالترابطات بين ما يعرف أو بين خبرا

إّن إبداع التشابهات  .ديمة السابقة والمعلومات الجديدةضرورية في تجسير الفجوة بين المعلومات الق

ذهني معرفي مؤقّت بين ما يعرفه المتعلم والمعلومات الجديدة التي اكتسبها، يساعد على إقامة جسرٍ 

وفي لحظة تذويب المعلومات الجديدة فإنها تصبح معلومات شائعة معروفة مخزونة في الذاكرة وفي 

  ).1993قطامي، (بنائه المعرفي يستخدمها عند احتياجها 
 

درس في أّية مرحلة من مراحل التعليم المدرسي، وتحليل وعند دراسة أّية بنية معرفية ألّية مادة تُ

محتواها ومضامينها، فإننا نجد أنّها تتكّون من مفاهيم ومصطلحات، وتتضّمن الرموز 

علوم : ويمكن تقسيم العلوم إلى ثالثة أقسام .واالصطالحات، وحقائق وبيانات، وقوانين ونظريات

      لم الجغرافيا بكونه علم وصف األرض وظواهرهاطبيعية، علوم زمنية، علوم مكانّية ومنه ع

 ).1980الجوهري، (                                                                            

 

بأنها تنّمي المفاهيم والمعلومات، واالتجاهات، والقيم  ويشير نيوكلز إلى أهداف تدريس الجغرافيا

   أن تتحقّق من خالل تنظيم الخبرات التعليمّية تنظيما يسمح بتحقيق ذلك ومهارات البحث التي يمكن 

  ).2002الخالدي، (                                                                               

د على المفاهيم الفرد بنوعٍ من الثبات أو االتساق عند تفاعله مع المثيرات البيئية فهي تساعتزّود كما 

وتمكّنه من معالجة األشياء والحوادث والمواقف واألفكار من خالل  تجاوز تنوعاتها الالمتناهية،

  ).2007 ،العزيز(إلى صنف معين  لالنتماءا بعض الخصائص المشتركة التي تؤّهله
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أنّه كلما زادت خبرة الفرد عن المفهوم كلّما اكتشف كثيرا من الخصائص عنه  beyerويرى باير 

تيجة لذلك تتغّير صورة هذا المفهوم لدى الفرد وتصبح أكثر وضوحا ودقّةً وأكثر عمومّيةً ون

ولذلك تشكّل المفاهيم اللبنات ، وتجريدا بحيث تسمح لجميع األمثلة أن تدخل ضمن اطار هذا المفهوم

يرة ليس ألنه الخيوط األساسّيةَ لبناء المبادئ والنظريات وعمليات التفكير العليا وتعتبر ذاتَ أهمية كب

ي التي يتكّون منها نسيج العلم فحسب ولكن ألنّها تزّود المتعلم بوسيلة يستطيع بها أن يساير النمو ف

  ).  2006،خضر(المعرفة 

 

 ،معا االنسان يمّر عبر سلسلة طويلة من الخبرات الحسّية أو العقلّية أو كليهمالدى وتشكيل المفهوم 

معة واستبعاد الفروق والموازنة بين ما يمكن أن تكون صفات جا ،اهومن المقارنة وجمع األشب

 ،لى تحديدها ال تتم دفعةً واحدةوالوصول ا ،واّن بناء هذه السمات .تنضوي تحتها مكّونات المفهوم

كما  ،صاحبه على البدء بتشكيل مفهوم ماوإنما تُبنى وفق نظام يشترط نوعا من النضج يستطيع  

المفهوم التدّرج في خطوات ذلك البناء وما يرافق هذا التدّرج من المالحظة يشترط في بناء 

حيث يتوّصل الطلبة عن طريق  ،لتعميموالمقارنة والحذف واإلضافة والتجريب قبل الوصول الى ا

واستبعاد المختلف أيضا أن يصلوا إلى  ،نة والربط بين المتشابه والمؤتلفالموازنة والمقار

ويدّونوه بلغتهم الخاصة ومن ثم يؤكدون قدرتَهم على تعلمه وفهمه عن طريق استخالص المفهوم 

هم وإدراك المفهوم إّن التركيز على ف .توظيفه في مواقفَ جديدة غير تلك التي عرضت في الموقف

، وبناء ما يمكن أن يبنى عليه من معلومات ومعارف من شأنها أن تعّمق إدراك والتطبيق عليه

وهذا جميعه اليتحقّقُ عندما يكون الهدف هو حفظ المفهوم  .ع من دائرة استخدامهلمفهوم وتوّسا

  ).2009جابر، (بعيدا عن الفهم واالستعمال   حفظًا شكليا،

  

أّن الهدف األول من تدريس المفاهيم يتمثّل في )Merrill&Tennyson(ويرى ميرل وتنيسون 

وذلك باإلشارة إليها  ،االستجابة لها باستجابة واحدةم ومساعدة المتعلمين على تجميع أمثلة المفهو

 لشواهدوإّن اكتساب المتعلّم للمفهوم يعني قيامه بتصنيف ا. باسم أو رمز هو اسم المفهوم أو رمزه

  )9881 سعادة واليوسف،(لم تحت صنف المفهومالخاصة بالمفهوم بالطريقة نفسها التي يصنّفها المع

                                                              

رافيا في مراحل أحد أهداف تدريس الجغ ،م الجغرافية وتنميتها لدى الطلبةويعتبر تكوين المفاهي

 ،ي تفيد في فهم انتقال أثر التعلمكما تعتبر من أساسيات العلم والمعرفة العلمّية الت ،التعليم المختلفة

ة لدى الطلبة على اختالف مستوياتهم التعليمّية يتطلّب أسلوبا ولهذا فإّن تكوين المفاهيم الجغرافي

  ).1996 ،زيتون(الجغرافية واالحتفاظ بها  تدريسيا مناسبا يتضمن سالمة تكوين المفاهيم
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وإّن البنية المعرفّية في الجغرافيا مجموعة من المكونات والنتائج التي تم التوصل إليها عبر النشاط 

، وتتكّون الحقائق من ، ومفاهيم، وتعميمات، وقوانين ونظريات في علم الجغرافيااإلنساني من حقائقَ

بيانات أو معلومات عن أشياء محددة أو أشخاص أو ظاهرات أو حوادثَ التي يعتقد بصحتها 

وسالمتها ويمكن التحقّق منها عن طريق الحواس، وتمثّل الحقائق المادة الخام التي يتّم الرجوع إليها 

يس الجغرافيا، والمفاهيم الجغرافية فهي مكّون هام من مكونات البنية المعرفية الجغرافية، في تدر

فالمفهوم ما هو إال تصور ذهني مجرد يشير إلى مجموعة من الرموز والظواهر التي يتم تجميعها 

دة، وزمانّية معا نظرا لتشابهها أو اشتراكها في صفات معينة، فيتم تصنيفها إلى مفاهيم مادّية، ومجر

  .)2005محمود، ( قديمة وحديثة

 

، فهي تهتم إلى جانب ة من حيث تناول المعرفة العلمّيةغة خاصبوتُعد مناهج الجغرافيا أّن لها ص

بنية المعرفة بتوظيف المعرفة في حياة المتعلم من خالل إجراء التجارب واكتشاف المفاهيم 

   ر التي تواجه المتعلّم في حياته اليوميةوالمعلومات من خالل البحث واالستقصاء للظواه

  .)2007محمود، (

                                                                                  

ومن هذا المنطلق أصبح لكل علم هيكله الذي يبدأ من مجموعة كبيرة من الحقائق والمعارف التي 

ة بينها لتضم كلُّ مجموعة منها مفهوما واحدا، وعن طريق يمكن تصنيفها وفقًا للعوامل المشترك

وفي ظل هذا العصر أصبحت إحدى . إدراك العالقة بين هذه المفاهيم تنشأ المبادئ والقوانين

القضايا الرئيسة التي تواجه المربيين هي كيفية مساعدة األجيال الصاعدة على مواجهة هذه 

ه الذي يرى ضرورة االهتمام بأساسيات العلم وخاصة المفاهيم التطـّور، ونتيجة لذلك برز االتجـا

والتعميمات في تدريس المواد الدراسّية المختلفة، وخاصة الجغرافيا التي شهدت الكثير من التطّور 

في أهدافها ومحتواها من خالل االهتمام بتحديد المفاهيم وتكوينها وتطويرها وتعلمها وإكسابها 

  .)2008 صالح،(للمتعلمين 

  

بأنّه يمكن عرض المفاهيم بطرق متعددة، يستطيع المدرس ) 1993( يشير اللقانيوفي ضوء ذلك 

أن يحّدث طالبه عن الصورة التي كّونها عن مفهوم معين، ويحّدد خطوطه الرئيسية بأمثلة إيضاحية 

لم المفاهيم، وتساعد ممارسة الطالب لألنشطة التعليمية على تكوين المفاهيم بطريقة أكثر فعالية لتع

حيث يتم التعّرف على أوجه الشبه واالختالف وتحدد بذلك العناصر المتشابهة وتوضع في 

، والمفهوم في بدء )مفهوما(مجموعات أو فئات بعد تصنيفها ومن ثم نطلق على هذه الفئات اسما
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اكرته من تكوينه يعتمد على إدراك الفرد للعالقة بين ما يواجهه وبين ما سبق أن احتفظ به في ذ

خبرات ماضية، وبهذا يمكن جعل المتشابهات كلِّها طائفةً أو فئةً أو مجموعة واحدة يمكن أن نطلق 

  .عليها مفهوم

  

للتفكير أكثر من كونها مجموعةً من المعارف، وتستخدم أسلوبا والجغرافيا الحديثة طريقةٌ مثلى 

، فهي تقوم على دراسة ه المعلومات أنّها ليست أساس هذإال ،المعلوماتممّيزا في التعامل مع 

العالقات المكانية، حيث تركّز على العالقات القائمة بين الظاهرات في المكان، وتأخذ الحقائق من 

وهي بذلك تزّودنا بنظرة عامة  .ّسرها لتأخذ أشكاال كلّيةً جديدةفروع المعرفة األخرى المتنّوعة وتف

تي تحدث على سطح األرض وأحوالها بما يشمُل حياة وشاملة عن الظواهر الطبيعية والمادية ال

مجاالً خصبا لتدريب التالميذ على  الجغرافيا  تُعد). 1989الفرا، (الناس الذين يعيشون عليها 

لتفاعل وإدراك طبيعة ا ،والبيئة البشرية ،تساعدهم في فهم البيئة الطبيعية مهارات فكرّية متنّوعة

  ).2003حميده، (بعض المعلومات والحقائق المرتبطة بالمادة  وتمكين التالميذ من  .بينهما

  

خرى عملّيةٌ عقلية معرفّية وجدانّيةٌ عليا تُبنى وتُؤسس على محصلّة العمليات النفسية األفالتفكير 

    والتعميم والتمييز والمقارنة واالستدالل  كالتذكّر ،والعمليات العقلّية ،كاإلدراك واإلحساس والتمثيل

 ).2007،العزيز(                                                                                

  

ن لديه القدرة القدرةُ على التفكير الّصحيح مهمةُ جدا ألصحاب الطموح بالحياة الناجحة ومكما تعد 

ح في كل مجاالت هو بالتأكيد صاحب رؤية وفكرٍ وتصّورٍ وهو مؤّهٌل للنجاعلى التفكير الجيد 

ويعد التّفكير من أبرز . لنجاح إلى الحياة الشخصية للفردالحياة في التعليم وغير التعليم بل يمتد ذلك ا

الحاجات المهمة التي ال تستقيم حياة  الصفات التي تسمو باإلنسان عن غيره من المخلوقات وهو من

  ).2008 مجيد،( اإلنسان بدونها

  

تفكير بمختلف أنماطه بمثابة األدوات التي يجب أن يزود بها الفرد حتى وبالتالي تصبح تنمية ال

ومن هنا  ،لمتغيرات التي يأتي بها المستقبليتمكّن من التعامل بكفاءة وفعالية مع المعلومات وا

لنجاح الفرد وتطور يكتسب التعليم من أجل التفكير وتعليم المهارات أهمّيةً متزايدة كحاجة أساسية 

  ).2003 ،جمال(المجتمع 

  

فالتفكير كعمليات ذهنية أو عقلية يمكن تصنيفه ضمن مجموعات وذلك لتمّيز كلِّ نوع عن اآلخر، 

: وربما كان تعّدد انواع التفكير دليال على االهتمام المتزايد من قبل الباحثين لدراسته ألنواعٍ أهمها
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لتفكير االبداعي، والتفكير التحليلي، التفكير العلمي، والتفكير المنطقي، والتفكير فوق معرفي، وا

  .)2007أبو جادو ونوفل، ( والتفكير االستنتاجي، والتفكير التأملي

  

ويعد التفكير التأملي أحد أنماط التفكير ويجعل الفرد يخطّط دائما ويقّيم أسلوبه في العمليات 

على العلّية والسببّية في  والخطوات التي يتبعها التخاذ القرار المناسب ويعتمد التفكير التأّملي

  ) 2002، اللولو عفانه( مواجهة المشكالت وتغير الظواهر واألحداث

  

كما يسمح  ،رتيب للمتناقضات والمقارنة بينهاويمكن للطالب من خالل إدراك التفكير التأّملي عمل ت

التفكير  ، كما أّن ممارسةوالشرح لألهداف والفكرة الرئيسة بإعادة تشكيل الموضوع والتوضيح

وبالرغم من تشابه المشكالت  ،ق والتبّصر في األمور عند الشخصالتأّملي يزيد الخبرة في التعّم

الفردّية للممارس لهذا التفكير يجب أن يواجه هذه المشكالت ويعمل على حلّها، وغالبا ما يتكّون في 

حل المشكلة في التفكير  عقله عن المعرفة الملموسة إلى غير الملموسة وهذه من الضروريات لفنون

  ). 2005 عمايرة،(التأملي 

  

أّن اكتساب مهارات التّفكير التأملي والتي تشمل التأّمَل والمالحظة والكشف ) 2002(ويرى ابراهيم 

عن المغالطات، والوصول الى استنتاجات للمشكلة وإعطاء تفسيرات مقنعة ووضعٍ حلوٍل مقترحة، 

  .فهم المادة من كافة جوانبهاتمكّن الطالب من القدرة على 

وال يشترط  ،أن يشارك جميع التالميذ في الصفوتتأتّي أهمّية اكتساب مهارات التفكير التأملّي في 

 أنّها إالأشكالها أن تكون كل اآلراء التي يعرضها التالميذ في المشاركة واحدة ولكن مع تنّوع 

أو القانون الوارد في األمثلة والمراد التوصل إلى جميعا تتجه نحو لغة واحدة وفهم واحد نحو المادة 

فهم مشترك له وبالتالي تقود المتعلمين من خالل المالحظة العلمّية إلى التّوصل إلى الحقيقة العامة 

  ).2009 ،جابر(اغةً واضحةوصياغتها صي ،هةالتي تربط الجزيئات المتشاب

  

والمعلومات في ُأطرٍ وقوالب ذات معنى  ال بد من وضع الحقائق"انه ) 2004( ويرى الخوالدة

بالنسبة للمتعلم، ووضعها في سياق خبراتهم واحتياجاتهم اإلنمائية،وربطها بالمعلومات السابقة، 

  ".وتحويلها إلى رموز تسهل فهمها وحفظها واستدعائها عند الحاجة

  

فاعلّيةً استراتيجّيةً تدريسّيةً  ومن خالل العرض السابق تبّين للباحثة أهمّيةُ القيام بدراسة تستقصي

ية قائمةً على المقارنة وفحص أثرها في اكتساب طلبة الصف العاشر للمفاهيم الجغرافية وتنم
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؛ لذا جاءت هذه الدراسة الستكمال ما قام به الباحثون السابقون حول قدراتهم على التفكير التأملّي

  .وهذا يقودنا الى مشكله الدراسة . موضوع الدراسة

  

  :مشكلة الدراسة 2.1

  

الحظت الباحثةُ من خالل خبرتها في التدريس لسنوات عّدة أّن طلبة المرحلة األساسّية يعانون من 

ادائهم على على حيث انعكس ذلك صعوبة في اكتساب المفاهيم العلمّية الهاّمة والمقارنة بينها؛ 

الباحثة ان السبب في ترى و ،سنويا لسطينيةاالختبارات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم العالي الف

ما انعكس سلبا على تحصيل ريس فياستخدام المعلمين للطرق التقليدّية في التدذلك قد يعود الى 

المقارنة  إستراتيجية منها ،أكثر فاعليةلذلك وجب البحث عن طرق واستراتيجيات تدريسٍ  طلبتهم

  .لتي يواجهونهالمساعدة الطالب في التغلّب على الصعوبات ا

     

استخدام طرق واستراتيجيات متنّوعة في التدريس واالبتعاد عن الطرق التقليدية تكسب ان  حيث

المادة الدراسية، وإّن طرق تدريس الجغرافيا كثيرة ومتنوعة، كتساب مفاهيم على االطالب قدرة 

افيا والتي تنّمي التفكير ولعل طريقة التدريس بالمقارنة من الطرق الحديثة في تدريس مادة الجغر

   في استقصاءة الدراسة الحالية تحصيل األكاديمي، ومن هنا برزت مشكلالالتأملي وتسهم في زيادة 

فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة في اكتساب المفاهيم وتنمية التفكير التأملي لدى 

  الصف العاشر األساسي نحو مادة الجغرافيا؟طلبة 

  

  :اسئلة الدراسة 3.1 

لدى طلبة الصف العاشر  ما أثر استراتيجيه التدريس القائمة على المقارنة :السؤال األول

وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس في اكتساب المفاهيم الجغرافية،  األساسي

  والجنس والتفاعل بينهما؟

  

المقارنة لدى طلبة الصف العاشر ما أثر استراتيجيه التدريس القائمة على  :السؤال الثاني

وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس في تنمية التفكير التأملي،   األساسي

  والتفاعل بينهما؟
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  :أهداف الدراسة 4.1

   .ما يلي هدفت هذه الدراسة إلى تقّصي أثر إستراتيجية المقارنة في

لدى الجغرافية  قائمة على المقارنة في اكتساب المفاهيمالتعرف على فاعلية إستراتيجية تدريسية . 1

  .طلبة الصف العاشر االساسي، وفيما اذا كان هناك أثر لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

الصف العاشر األساسي لدى طلبة  التعرف على فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة .2

  .يما اذا كان هناك أثر لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما في تنمية التفكير التأّملي وف

  

  :فرضيات الدراسة  5.1

  

بين )  α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  :الفرضية األولى

  تُعزى الى طريقة التدريس  متوسطات اكتساب طلبة الصف العاشر االساسي للمفاهيم الجغرافية

  

بين )  α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة : الثانية الفرضية

  .تُعزى الى الجنس متوسطات اكتساب طلبة الصف العاشر االساسي للمفاهيم الجغرافية

  

بين )  α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة  :الفرضية الثالثة

بين طريقة  تُعزى الى التفاعل لعاشر االساسي للمفاهيم الجغرافيةمتوسطات اكتساب طلبة الصف ا

  .التدريس والجنس

  

بين ) α ≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذات ال توجد فروق :الفرضية الرابعة

  .طريقة التدريس  إلىتُعزى  األساسيالتفكير التأملي لدى  طلبة الصف العاشر متوسطات 

  

بين ) α ≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذات  توجد فروقال: الفرضية الخامسة

  .تُعزى الى الجنس متوسطات التفكير التأملي لدى  طلبة الصف العاشر االساسي

  

بين ) α ≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذات ال توجد فروق: الفرضية السادسة

لتفاعل بين طريقة ا تُعزى الى ر االساسيمتوسطات التفكير التأملي لدى  طلبة الصف العاش

  .التدريس والجنس
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  : أهمية الدراسة 6.1

  

اهميتها من طبيعة الموضوع الذي تتناوله بالبحث عن فعالية استراتيجية هذه الدراسة تكتسب 

ة تدريسية قائمة على المقارنة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في اكتساب المفاهيم الجغرافي

في مساعدة مراكز تصميم وتطوير المناهج بوزارة التربية  واإلسهامتفكير التأملي لديهم وتنمية ال

، وتكمن تحسن اكتساب المفاهيم الجغرافية والتعليم على إثراء مناهج الجغرافيا بأنشطة تشجع على

  :أهمية هذه الدراسة بما تضفيه الى النظام التربوي نظريا وعلميا وبحثيا

تساعد هذه الدراسة المعلمين على االطالع على اثر استراتيجية المقارنة في : النظريالصعيد فعلى 

فكير التأّملي نحو علم اكتساب للمفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف العاشر األساسي وتنمية الت

  .الجغرافيا

افيا في فقد تسعى هذه الدراسة إليجاد طرق أكثر فاعلية لتدريس الجغر، الصعيد العمليأّما على 

الية غرقة الصف، كما أنها تبصر القائمين على التعليم إلى ضرورة إعداد كوادر ذات جودة مهنية ع

  .باألساليب التربوية الحديثة

وقد تفتح آفاقًا جديدةً ومجاالت متعّددةً لدراسات أخرى في مجال هذه . ،الصعيد البحثيوعلى 

راسات مماثلة ولمراحَل مختلفة، ودراسات حول الدراسة، وفتح المجال أمام الباحثين للقيام بد

  .استخدام استراتيجيات متنّوعة في التدريس

  

  : الدراسة محددات  7.1

  

  :تم تعميم نتائج الدراسة الحالية ضمن الحدود اآلتية 

  الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية    على طلبةاقتصرت هذه الدراسة  :المحدد البشري_

  

  محافظة بيت لحم : د المكانيالمحد_

  

  .م2013/ 2012 الدراسيالفصل الدراسي األول من العام : المحدد الزماني_

  

  .مصطلحات والمفاهيم الوارده فيهانتائج هذه الدراسة بال حددتت: المحدد المفاهيمي_
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  الدراسة مصطلحات  8.1

 

  :استراتيجية المقارنة

ويقصد بها تعّرف أوجه  ،ى مهارات جمع المعلومات وتنظيمهاإحدتيجّية المقارنة بأنّها اتُعّرف استر

عن نقاط  والبحث ،عن طريق تفّحص العالقات بينها ف بين شيئين أو أكثرالشبه وأوجه االختال

وقد تكون المقارنة  ،رموجود في أحدها ومفقود في اآلخ ورؤية ما هو ،االتفاق ونقاط االختالف

 ،مركّز لموضوع المقارنةلية تلخيص عمل الحاالت تمثل المقارنة وفي ك ،ةغلقة محددم مفتوحة أو

ألشياء مجردة أو عن طريق أو بصورة تأملية  ،حظة المباشرة ألشياء ملموسةعن طريق المالإما 

  .)2003شحاته والنجار، (  التجريب

  

يسها وفق والثانية من كتاب الجغرافيا للصف العاشر األساسي وتم تدر األولىوتم اختيار الوحدة 

  .استراتيجية المقارنة

  

  :الطريقة االعتيادية

  

هي الطريقة التي يتبعها معظم المدرسين أثناء تدريسهم، حيث يتحمل فيها المعلم مسؤولية كبيرة 

 إليصال المعرفة إلى الطلبة، اذ تركز على التمهيد والشرح وعرض األنشطة ليكون تطبيقاً مباشرا

وتتضمن تقويم أداء الطلبة وتقديم تغذية راجعة لهم باالستعانة لما تعلمه من مفاهيم ومهارات 

بالعرض الشفوي والتلخيص على اللوح وينحصر دور الطلبة باالستماع والمشاهدة وأحيانا المساهمة 

   ).2003الفتالوي، (في الحوار والمناقشة 

  

  كاديمي هم الطلبة المنتظمون في الدراسة في العام األ :طلبة الصف العاشر األساسي

  .العليا الذين يمثّلون نهاية المرحلة األساسّية  ،في مدارس محافظة بيت لحم) 2012-2013(

  

هو عملية تفكّر واهتمام ومراقبة للموقف الذي يواجهه الفرد أو الموضوع الذي : التفكير التأملي

تقويمه ضمن ثالث يكتب فيه بحيث يجب تحليلُه بعد فهمه واستيعابه والتّمّعن بجوانبه ومراجعته و

والمسؤولية الفكرية في ضوء المعارف  ،االنفتاح الذهني والتوجيه الذاتيمهارات أساسية هي 

  ).2010خوالدة، (والخبرات التي يكتسبها 

  ويقاس في هذه الدراسة بالعالمة التي حصل عليها الطالب على المقياس الذي اعدته الباحثة 
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لمفهوم في هذا البحث عملية تجريد للعناصر المشتركة بين يقصد با :الجغرافية المفاهيماكتساب 

زاً ليدل على هذه ظاهرة عدة حقائق وخصائص بينهما عالقة، ويعطي هذا التجريد اسماً أو رم

  .جغرافية

  

  ويقاس في هذه الدراسة بالعالمة التي حصل عليها الطالب على المقياس الذي اعدته الباحثة 
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  الفصل الثاني
  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  

  اإلطار النظري 1.2

   

  الدراسات السابقة العربية  :أوالً 2.2

  

  الدراسات السابقة األجنبية  :ثانياً 2.2

  

  الدراسات السابقة التعقيب على  3.2
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  الفصل الثاني 

___________________________________________________  

  طار النّظري والدراسات السابقةاإل
 

1.1.2 اإلطار النظري والدابقةراسات الس  

  

ة القائمة على النظري لهذه الدراسة، ممثالً في االستراتيجيات التعليمّي اإلطارسيتناول هذا الفصل 

يتم عرض لي، ومن ثم وكيفية اكتساب الطلبة للمفاهيم والتفكير الـتأّم ،مقارنة تحصيل الطلبة

  .لبعض الدراسات ذات العالقة في هذه الدراسة صٍخّمل

  

باينـت مـن   عـت وت التدريس وأساليبها من المجاالت الهامة اليوم، السيما أنها تنّو إستراتيجية تُعد

التي تقوم على االستراتيجيات الحديثة فـي   األساليبولذلك فقد اعتمدت  ،مؤسسة تعليمية إلى أخرى

 .ة مستوى دافعتيهم وزيادة مستواهم التعليمي داخل غرفة الصفلبة وزيادطّلالمعرفة ل إيصال

  

م لدى الطلبة، ولذلك اختلفـت  الة في ترسيخ مفهوم التعلّاالستراتيجيات التدريسية ذات أهمية فّع عدتُ

حيث لكل معلم . ر التعليمي في هذا العالما لطبيعة التغيرات التي سادت التطّوهذه االستراتيجيات وفقً

 هناة ولكل موضوع خصوصيته، وماّد المناسبة مع طلبته، ولكّل اإلستراتيجية إتباعفي  خصوصيته

ة من ناحية تتناسب مع طبيعة المادة من ناحية وقدرة الطلبة المعرفّي إستراتيجيةب عليه اختيار يترتّ

 .خرى، ولذلك تباينت اآلراء واالتجاهات حول هذه االستراتيجياتأ

عبارة عن  اإلستراتيجّية ّنأب) Davis & Henderson(ديفيز و هنَدرسونعلى ذلك يشير ا كيدأوت 

ات المعلم، حيث يقصد بتحركات المعلـم األفعـال   مجموعة متسلسلة ومترابطة ومتتابعة من تحركّ

  تقديم ومناقشة وثّم تمهيد بعمل  يقوم   واألنشطة التي يقوم بها في غرفة الصف حيثُ

  .) 2006الدليمي، والعبيدي (
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طيلة ي واقع الموقف التدريسي فالمعلم في واقع األمر ال يكتفي التدريس ليلّب إستراتيجّيةوجاء مفهوم 

بل يمزجها أحيانا بطريقة المناقشة أو بطريقة البيـان العملـي أو    ،الدرس بطريقة المحاضرة مثال

اضيات مما يعني بغيرها من طرق التدريس الخاصة مثل االكتشاف في العلوم أو االستدالل في الري

ن أهدافا متباينة ي احتياجات الموقف التدريسي الذي يتضّممن طريقة حتى يلّب استخدام المعلم ألكثر

2009الصيفي، ( .مناسبة لكل هدف تدريسٍ تفرض استخدام طرق(  

  

   :مفهوم استراتيجيات التدريس وأهميتها 2.1.2

  

ق رد في التعامل مع المواقف المختلفة، لكي يحقّبعها الفه الخطة التي يتّنّأيقصد بهذا المصطلح، ب

المنشودة،  األهدافوتحقيق  اإلستراتيجية أتباعوبذلك يكون هناك ارتباط ما بين  ة،أهدافه المرجّو

عديعتبر  ه، من المصطلحات الشائعة في المجال العسكري، بمعنى أنّاإلستراتيجيةمصطلح  كما ي

ها ألساليب العمل، وهوا موّجاطار عد هذا المفهوم مقتصرا على الدليل العام الذي يسترشد به، ولم ي

ا على ذلك عرف ة، وتأكيدذات العلوم التربوّيالخرى وبى ذلك العلوم األالعلوم العسكرية، بل تخطّ

من خاللها كيفية تحقيق تُوضح ها خطة عمل عامة ة بأنّالتعليمّي اإلستراتيجّية) Kojak(كوجك 

و تحركات المتبعة من المعلم داخل  وإجراءاتباستخدام طرق وتقنيات  بهااألهداف المرغوب 

ا بحيث الصف والتي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل وتهدف إلى تحقيق األهداف التدريسية مسبقً

تشمل عدة أبعاد ممثلة بتقديم المعلومات لتالميذ وطريقة تقويمها بأساليب التقويم المختلفة والمعلم هنا 

ن يسير وفق أسلوبه الخاص إليصال المعلومات ويرتبط ذلك بإستراتيجيات وخطوات أله الحرية ب

  .) 2009الصيفي، (يسير وفقها لتنفيذ أهداف الدرس 

 

واالستراتيجية تتضمن خطة الدرس المتابعة في تنفيذ الدرس وتوجيه نشاط التعليم والتعلم من خالل 

مهيد للدرس يثير دافعية التالميذ وتحديد تتابع توظيف العناصر التي تتضمن استراتجية الدرس من ت

االنشطة التعليمية والوقت المخصص لكل منها، ونوع التفاعل الذي يمكن ان يحدث داخل الفصل 

واساليب تقديم له ولتالميذه، وكيفية توجيهيه والطريقة التي سوف يتبعها المعلم لتوفير تغذية مرتدة 

صر االستراتجية تغطي معظم مهارات في النشاط لتنفيذ عناالمعلومات، وأوجه مشاركة التالميذ 

  )1989جابر، (تنفيذ الدرس 

  

مجموعة من اإلجراءات التي  هي استراتيجيات التدريس وفي ضوء ما سبق يمكن التأكيد بأّن

ليه من أهداف يريد إ وا لتنفيذ الدرس في ضوء امكانيته المتاحة لتحقيق ما يصبطها المعلم مسبقًيخطّ

  .قهاتحقي
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عزى هذا التعدد الختالف الوسائل، ويالتدريس يكون متعدد الجوانب و إستراتيجيةمفهوم  ّنأكما 

بعض  المختصين  ّنأ لوحظَة من جانب آخر، ولذلك المادة التعليمية من جانب، والفروق الفردّي

فكال  اإلجراءاتيستخدمون مصطلح استراتيجيات التدريس والبعض اآلخر يستخدم مصطلح 

ستراتيجيات هي سياق من الا ، هو كيفية نقل التعليم ولهذا فإّنالمصطلحين يشكالن مفهوما واحدا

منتظمة متسلسلة، بحيث تكون شاملة  إجرائيةل خطوات الطرق التدريسية العامة والخاصة التي تشكّ

خل غرفة ل الواقع الحقيقي لما يحدث في داة بين الطلبة بحيث تشكّومرنة مراعية الفروق الفردّي

  .)2009الصيفي، (الصف

  

التعليمية بأنها الطريقة التي يتبعها المعلم في نقل المعرفة للطلبة بعدة  تُعّرف اإلستراتيجيةن أويمكن 

إلى  يتوصُل ومن خالل هذا التعريف،. لنقل هذه المعرفة اإليضاحيةالوسائل  ماطرق مختلفة مستخد

ربطها باألهداف التعليمية المتعلقة بهذا الموضوع، كما نات الستراتيجيات التدريس ويمكن عدة مكّو

لطبيعة المادة التي يدرسها،  وفقاً تكون مجموعة التحركات التي يقوم بها المعلم، وينظمها ّنأ

األمثلة المنتمية، والتدريبات، والمسائل المستخدمة لتحقيق الهدف التعليمي، والجو التعليمي العام و

  .ي للحصةوالتنظيم الصفّ

   

لتعليم الخاصة استراتيجيات التدريس هي سياق من طرق ا" ّنأب وقد أشار قنديل في هذا المجال،

والمناسبة ألهداف الموقف التدريسي، والتي يمكن من خاللها تحقيق أهداف ذلك  ،والعامة المتداخلة

   .)2008األحمدي، " (الموقف بأقل اإلمكانات، وعلى أجود مستوى ممكن

بحيث  ومتسلسلةٌ ة منتظمةٌإجرائّي إستراتيجية التدريس في مجملها خطواتٌ أّنونخلص مما سبق 

 واقع الحقيقي لما يحدث داخل الصفل الومراعية لطبيعة المتعلمين، والتي تمثّ ،ومرنةً تكون شاملةً

  .)2009الصيفي، (بها المخرجات التعليمية المرغوب إلمكانات المتاحة لتحقيقلاستغالالً 

يمكن أن تبرز و .راتيجيات التدريسما المقصود بأهمية است توضيحيمكن  ساساألوعلى هذا 

متعددة للعملية التدريسية، لكونها وصفة لتطوير  أهميتها  في التدريس من عدة جوانب، كتقديم أدوارٍ

مكن افرة، التي يل مجموعة من المعايير لتقييم المادة أو المواد التعليمية المتوالمادة التعليمية، تمثّ

  .)2002الطيطي، (لتخطيط الدروس وأوراق العمل والواجبات المنزليةاالستناد إليها 
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م الدعم المتواصل لعملية التدريس، وتقدم التعزيز لكل من في كونها تقّد اإلستراتيجيةوتنبع أهمية 

ة، ّيليمالمعلم والمتعلم في رفع مستوى األداء إلى درجة اإلتقان، كما تسهم في تطوير المادة التع

  .وتقدم التخطيط المناسب لعملية التطوير والتعديل والتدريس بشكل عام

  

  : مواصفات اإلستراتيجية الجيدة في التدريس  3.1.2

نها وأهميتها هناك عدد من المواصفات التي يجب أن تتضّم اإلستراتيجيةف على مفهوم بعد التعّر

يمي، والمرونة متوقعة في الموقف التعلكالشمول بحيث تتضمن جميع المواقف، واالحتماالت ال

الموضوع  آلخر، وترتبط بأهداف تدريس التي يمكن استخدامها من صف ،والقابلية للتطوير

 )فردي، جماعي( ة بين الطالب ومراعاتها نمط التدريس ونوعهومعالجتها الفروق الفردّي ،األساسية

  ). 2008 االحمدي،(و اإلمكانات المتاحة بالمدرسة

  

4.1.2 نات استراتيجيات التدريسمكو :  

أجملهاستراتيجية التدريس والتي نات الة مكّوعّد)2009(د الصيفي ا لما سبق فقد حّدوتأكيد 

، واألمثلة، امها ليسير وفقها في تدريسهكات التي يقوم بها المعلم وينظّباألهداف التدريسية، والتحّر

ل إلى األهداف، والجو التعليمي والتنظيم الصفي والتدريبات والمسائل والوسائل المستخدمة للوصو

ط مها المعلم ويخطّللحصة، واستجابات الطالب بمختلف مستوياتهم، الناتجة عن المثيرات التي ينظّ

للتدريس،  إستراتيجية ةتحركات المعلم هي العنصر المهم والرئيس في نجاح أّي  ّنأكما يرى ب. لها

ة على أنها تتابع منتظم ومتسلسل ّيف اإلستراتيجية التعليمبل عّراوز أمثالبعض الباحثين  أّن لدرجة

   .من تحركات المعلم

ة عدة اقتراحات لعملية تحديد اإلستراتيجية ومنها تحديد األهداف التعليمّي إلى)2002(الحيلة  ويشير

لتعلم كل  يذالتّالموتقدير الزمن الذي قد يحتاج إليه  ،التي انطلقت منها عملية تصميم التعليم الكلي

التدريب والمراجعة والعرض، والمقدمة : تقسيم الزمن على األبواب التاليةومن األهداف،  هدف

ة، أو في أهداف يمكن تعلمها في حصة ة في الدروس الصفّيالتلخيص، وجمع المهمات الفرعّيو

د ، ثم حّدة واحدة في قائمة منفصلةوضع كل األهداف التي يمكن إنجازها في حصة دراسّيوواحدة، 

  .ة واحدةالقيام بها في حصة دراسّي  عاإلجراءات التعليمية المتعلقة بكل هدف والتي تزم
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  :إستراتيجية المقارنة  5.1.2

قصدم إلى يصال المعرفة والتعلّام في بعها المعلّبها مجموعة الطرق واألساليب المختلفة التي يتّ ي

تقان المهارات ومدى اخاصة في  ،ي إتقان التعلم لديهمة فومدى فعالية تلك اإلستراتيجّي ،الطلبة

  ).2006، الطيب، 2007جروان، ( .واستيعابها وتسهيل عملية التعلم فهمها

قت بوزوبل التي طُا ،وبرونر ،هيلدا تابا كاستراتيجيةوهناك استراتيجيات مختلفة في هذا المجال 

كانت صيلهم فهذه االستراتيجيات عندما طبقت م، ومستوى تحعلى الطلبة لزيادة دافعتيهم نحو التعلّ

  :طريقتين على 

   .المجموعة الضابطة والمجوعة التجريبية_أ

  .قت على المجموعةالجديدة التي طّب اإلستراتيجيةدائي القبلي مع مقارنة التعليم اإل_ب

طة التي ال األولى الضاب المجموعة ،نة الدراسة إلى مجموعتينفالطريقة األولى تقوم على تقسيم عّي

ة وبعد ذلك نقيس مستوى التحصيل لديهم لتجريب والمجموعة الثانية هي المجموعة التجريبّيلتخضع 

يمكن أن  ففيها ا الطريقة الثانيةأّم تها،ونقارن أداء األولى التحصيلي مع أداء الثانية ونكتشف فعالي

فيما  قارنييق االختبارات ونشخص ونقيس أداء المجموعة ما قبل التجربة وما بعد التجربة عن طر

ستراتيجية المقارنة تقوم على التجريب والقياس وتحديد فعالية اف ،األداء األولها عن ؤن أداتحّس إذا

مقارنة المفاهيم  إستراتيجيةهذه الدراسة تقوم على  ّنإ .المعلم بشكل خاص ايقوم به التيالتدريس 

   لب وزيادة مستوى تحصيلهدور الطا لي في تفعيلواستخدام التفكير التأّم

   ).2006، الطيب، 2007جروان، (

ط االتفاق واالختالف فيما ح نقابحيث نوّض ،اك العالقات بين الواحدة واألخرىبالمقارنة أدر قصديو

أي ما هو موجود مشترك بينهما وما هو مختلف بينهما وهذا في حد ذاته يساعدنا على  ،بينهما

 .)2008شواهين، ( داف وتحقيقها من حيث هذه العمليةفي األه اًتحديد الخطوط العامة ممثلّ

للقيام  ةًتنظيمّي ثالث استراتيجيات التالميذُ ميتعلّ )Raphael & kirschner(ويشير رافائيل وكيرشنر

وذلك بمقارنة (، والجزء بالجزء )على حده شيء وذلك بوصف كلِّ(بخالصات للمقارنة، الكل بالكل

ن قدرات التالميذ ويمكن أن تتحّس.وكذلك المزيج  ،)جزء من الشيء اآلخركل جزء من الشيء ب

  .)2004، وآخرونمارزانو (على الفهم وعلى كتابة تلخيصات المقارنة 
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اا على ذلك تتفاوت المقارنة تفاوتًوتأكيد ا من حيث الصعوبة في مجالها ومداها في جميع كبير

وأخرى وهذا بحد ذاته يفرض علينا  لمقارنة بين مادةولكن يختلف أسلوب ا ،ةالموضوعات التعليمّي

  ).1999 ،جابر(أنواع مختلفة من اإلستراتيجيات 

ن هذه المهارة في التفاعل مع البيئة وتتضّم ةٌالمقارنة ضرورّيأّن  )Feuerstein(ويرى فورشتين 

  واالختالفبه وإصدار األحكام على أوجه الش والتمييز، ،الدقة :ة هيعددا من العمليات العقلّي

قد وة في المقارنة الخطوة النهائّي قد تكونختالف ح أوجه الشبه واالن توّضوأ).جد االختالفات :مثل(

بها المعلّم ي يقوم التمهارات المعلومات والا إلى المهمة المعينة وستنادامعقدة  أو تكون بسيطةً

  .)2004، وآخرونمارزانو (بالمقارنة

  

ب التعرف على أوجه الشبه واالختالف بين شيئين أو أكثر عن طريق تتطلّ عملية المقارنةإّن   كلذل

فحص العالقات بينهما، والبحث عن نقاط االتفاق ونقاط االختالف، ورؤية ما هو موجود في 

م والعادي أن يختار كثيرا من أحدهما ومفقود في اآلخر، فبالمقارنة يستطيع الشخص المتعلّ

يم وغيرها، فالمقارنة ها من ملبس ومأكل ومشرب ومسكن وتعلم وتعلضروريات الحياة التي يحتاج

حديد إيجابيات الشيء التمييز بين أوجه الشبه واالختالف بين األشياء، ومن ثم ت تتيح للشخص

  .)2007جروان، (را االختيار من بين بدائل متعددة، وأخيوسلبياته

  

نقاط  وإيجادمن حيث التشابه واالختالف الفروق بين شيئين  إيجادب المقارنة من المعلم وتتطلّ

عرف على الموضوعات والمفاهيم بشكل لتّل ةصّييب ذلك عملية بنائية تشخالتقاطع بينهما ويتطلّ

  .)2004 ،غباين(شامل 

معرفة التلميذ بموضوع المقارنة وخبراته السابقة  إّن :حيث يقول )2007(ده جروان وهذا ما يؤكّ

جراء المقارنة بصورة متقنة، خاصة إذا كان سؤال المقارنة من النوع إل ةًأساسّي ل متطلباتتشكّ

 ال تقلُّ معلومات وتنظيمها ومرونة التفكيردقة المالحظة والقدرة على تحليل ال المفتوح، غير أّن

  ".تقان عملية المقارنة عن الخبرات السابقةاأهمية في 

   

6.1.2 ة المقارنةخصائص عملي  

ص على أوجه الشبه واالختالف بين شيئين أو أكثر عن طريق تفّح فَة التعّرالمقارن ل عمليةُتمثّ

ا، والبحث عن نقاط االتفاق ونقاط االختالف، ورؤية ما هو موجود في أحدها ومفقود مالعالقات بينه

ها تساعد في اآلخر، مما يجعل مهارة المقارنة تعتبر أساسا لعملية المالحظة، والتصنيف، كما أنّ

  .)2007، حسين(استنباط العالقات بين األشياء  الفرد في



21 
 

واحد، باإلضافة  في شيئين أو أكثر في آنٍ ةودقّ ر للطلبة فرصة للتفكير بمرونةالمقارنة توفّ كما أّن

ط لها لتحقيق هدف تعليمي واضح في إلى عنصر التشويق واإلثارة للموقف التعليمي عندما يخطّ

بين أشياء بسيطة، مما يرفع  عندما يطلب المعلم إجراء مقارنة إطار السياق الطبيعي للدرس، وحتى

   .)2007جروان، ( ر أو المحاضرةدافعية التعلم لدى التالميذ أكثر مما هي عليه في أسئلة التذكّ

 

ف على خصائص ظاهرتين المقارنة حين نتعّر إستراتيجّية وتتماراد مقارنتهمي حيث تساعدنا امع 

 .ةنسانّيي الحكم على تلك الظاهرتين سواء كانت في العلوم الطبيعية أو العلوم اإلف رٍعلى اتخاذ قرا

ز على المقارنة بين مفهومين متشابهين والمقارنة يمكن أن تكون نوعين مقارنة مفتوحة وتتركّ

أما النوع الثاني مقارنة هادفة أو  وشاملةً والهدف هنا أن تكون عامةً ة،كفصلين من فصول السن

والهدف هنا أن نقارن من حيث  األهداف المرجّوةًحيث نقارن بين ظاهرتين مما يخدم  زةمركّ

تهدف المقارنة إلى فهم الخصائص واتخاذ القرارات و .ه بشكل عاممّيياالفضلية فالمقارنة هنا تقي

ة ستراتيجية المقارناف. جديدة أفكاراستنتاجات هامة والكشف عن  إلىل لالختيار بين بديلين والتوّص

فالمقارنة تعتمد على  ،ةمن االستراتيجيات الهامة التي تتناسب مع الدراسات التجريبّي عّدتُ

مألوفة لدى الطلبةالق بالمفاهيم الجديدة غير فيما يتعلّ ةًاستراتيجيات المتشابهات والمختلفات خاص، 

 ذهني جٍدي إلى بناء نموذى تؤمعنً ذات من تبسيطها وفهمها واستيعابها باستخدام أساليب ولهذا ال بّد

ي إلى تثبيت تلك المفاهيم لما يؤّد أو سمعي يبصر كلدى المتعلم وهذا ال يتم إال باستخدام إدرا

تتميز به من خصائص ممثال بالبساطة في االستخدام عند المقارنة بين المفاهيم والسهولة في 

والدقة في تحديد السمات بين األشياء ج من البسيط إلى المركب المعقد التطبيق العملي والتدّر

   ي إلى نتائج دقيقةوالمرونة في التعامل مع خطوات المقارنة والعمق الذي يؤّد

  .)2009عفانة والجيش، (

  

  :المقارنة  أنواع 7.1.2

عندما نصف األحداث والظواهر أو نالحظها فبال شك أن فهمنا لها يزداد، لكن عندما نقارنها مع 

  لهذه الظواهر أو األحداث اهذا الفهم يزداد عمقً ر فإّنغيرها من الظواه

  .)2005، ابو السميدعبيدات و(                                                                   

المقارنة  م في العديد من مواقف الحياة، وفي العادة فإّنتفيد المتعلّ قدرة على المقارنة بين المفاهيمفال

انًا بمقارنة شيء جديد أو موقف جديد مع شيء معروف لديك، وذلك من أجل استطالع تقوم أحي

ن متشابهين إلى درجة كبيرة، فال شك أنك وميفعند وجود مفهزيد حول هذا المفهوم أو الموقف، الم

ستقوم بالبحث عن االختالف بينهما، وكذلك الحال عندما تجد هذين الشيئين مختلفين تماما، فسوف 
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بالبحث عن أوجه التشابه بينهما وتبذل في سبيل ذلك مجهودا كبيرا، وبالتالي فالمقارنة مهما تقوم 

  ها تفيد في حياة الفرد، ولكن تحتاج إلى بذل الجهد في الشيء المقصودكان نوعها فإنّ

  ).2002، وحسينفخرو (                                                                       

  

  :إلى نوعين رئيسيين هما المقارنة مييمكن  تقس 

حيث تتم المقارنة بين ظاهرتين، بشكل عام دون التركيز على جانب : المقارنة المفتوحة  -أ 

المقارنة بين فصل الشتاء والصيف أو السهول والجبال أو الزالزل والبراكين، : معين، مثل

  .فالهدف في هذه المقارنة عام وشامل

بحيث نقارن بين ظاهرتين بما يخدم أغراضنا أو الهدف الذي : زةفة أو المركّالمقارنة الهاد  -ب 

المقارنة بين مدينتين من حيث األكثر هدوءا، أو بين كتابين من حيث : نسعى إليه، مثل

ففي هذه المقارنة يكون الهدف . ين منتجين من حيث األحسن جودةاألكثر إقناعا، أو ب

اا واضح2005، السميدابو عبيدات و( ومحدد(. 

 

  :متطلبات عملية المقارنة 8.1.2

ب عملية المقارنة فحص أو اختبار الخصائص أو الصفات ذات الصلة بشيئين أو فكرتين أو وتتطلّ

مفهومين أو مشكلتين أو موضوعين، وإعداد  قائمة باالختالفات أو الفروق بين موضوعات 

بين هذه الموضوعات، والعمل على تخليص مطروحة للدراسة، وإعداد قائمة أخرى بأوجه الشبه 

ة عالية، والحكم أوجه الشبه ونقاط االختالف السابق، وتطبيق خطوات مهارة المقارنة والتباين بدقّ

ما الذي تم : تيةة تطبيق هذه المهارة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلعلى مدى نجاح أو فعالّي

ى من عمل إنجازه بعد؟ وكيف يمكن القيام بما تبق إنجازه بخصوص هذه المهارة؟ وما الذي لم يتّم

  ).2003سعادة، (بطريقة جديدة او مختلقة

وتعتبر أبرز مطالب المقارنة في المعرفة التامة بالموضوع أو المواضيع المطلوب إجراء المقارنة 

حظة وتركيز ة المالفيها، والخبرة السابقة تعتبر مطلبا أساسيا إلجراء المقارنة بصورة متقنة، ودقّ

االنتباه بشكل فعال، والقدرة على تحليل المعلومات وتنظيمها بشكل يتيح للمتعلم التعامل معها بكل 

ة في إجراء والمرونة في التفكير والمحاولة في إيجاد بدائل ممكنة، والطالقة التفكيرّي. يسر وسهولة

ة الصعوبة من أجل أن يصبح عة ومتفاوتس على إجراء مقارنات متنّوالمقارنة، والمران والتمّر

  ).2007جروان، (لمقارنة أمرا تلقائيا ومباشراالبحث عن عناصر ا
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لتالميذه فرصا متعددة لتطبيق المقارنة، مع تزويدهم بتغذية راجعة تصحيحية،  أن يتيح  المعلم وعلى

   .)2003 حميدة،(باإلضافة إلى التحليل الذاتي لكيفية تنفيذهم للمقارنة 

ج من البسيط إلى المركب وفي التدّر ،المقارنة تتسم بالبساطة في طرحهاأسئلة  لى ذلك فإّنوبناء ع

ل على المعلمين استخدامها مهما كانت المواد ز أسئلة المقارنة بمجموعة خصائص تسّهتتمّيحيث 

صاغ تُمونها، وبغض النظر عن المستوى الدراسي للطلبة، فأسئلة المقارنة يجب أن الدراسية التي يعلّ

ز فيها التفكير فيها التفكير باتجاهات عديدة، أو صياغتها بصورة مغلقة يتركّ ببصورة مفتوحة يتشّع

  :على جوانب محددة مثل

  جبال والهضاب ؟قارن بين ال: مقارنة مفتوحة .1

  المساحة، عدد السكان، المناخ؟: ثقارن بين األردن وسوريا من حي: مقارنة مغلقة .2

نة من حيث مستوى الصعوبة واالتساع وحسب المستوى، العمري أن تتدرج أسئلة المقار .3

قارن بين كلمتي ، أو 4،8 قارن بين الرقمين: والمعرفي للطلبة بدءا من الروضة إلى الجامعة، مثل

  عين وعلم؟

قارن بين طاولة المعلم  :مثل مجردة، محسوسة وأشياءأن تصلح أسئلة المقارنة لتناول مفاهيم  .4

  ة؟ارن بين مفهومي الديمقراطية والدكتاتورّيوطاولة التلميذ؟ ق

ة والتي تزخر بكثير من العناصر والمواقف أن تستخدم أسئلة المقارنة في جميع المواد الدراسّي .5

ة في العلوم المالئمة إلجراء عمليات المقارنة، فمن مقارنة برهانية في الرياضيات إلى مقارنة فلسفّي

ة ممثالً ذلك بمقارنة في مجالين اللغة العربية ي العلوم الطبيعّية فة إلى مقارنة تجريبّياالجتماعّي

 ).2007 جروان،(والفيزياء  

ا عديدة مقارنة متعددة تتضمن نقاطً إجراءة سهل نوعا ما، ولكن إجراء مقارنات فردّي ّنإلذلك ف 

ار ا،ومسعديدة جرت مقارنته نحو نقاط وواضحٍ دحّدم للمقارنة صعبة تحتوي على اهتمامٍ

ا من ل تدريجيمن التعليم يقلّ اب المقارنة المتعددة نوعلذلك يمكن أن تتطلّ .المعلومات في كل مقارنة

صياغة تلك العبارات  دوا على أهمية توضيح المقارنات ألّنوالمعلمون يجب أن يؤكّ .توجيه المعلم

  والتماسك وبكلماتهم من شأنها مساعدة الطلبة على تطوير فهم للمعلومات باألصالة 

   .)2004، وآخرونمارزانو (

  

  :ربط مهارة المقارنة والتباين بالمنهج المدرسي 9.1.2

يفاحدهما على  ،ة الهامةربط مهارة المقارنة والتباين بالمنهج المدرسي من االستراتيجيات التعليمّي عد

 شبهح أوجه الخر أوروبي لتوضيسبيل المثال عن طريق المقارنة بين قطرين أحدهما عربي واآل

على أهمية ) Fraenkel( ز جاك فريانكلحيث ركّ. كالمقارنة بين مصر واسبانيا االختالف ونقاط
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ة ة مادة دراسّيألنها تصلح في أّي ؛بيان أوجه الشبه ونقاط االختالف ةستراتيجّيااستخدام ما أسماه ب

ها في نهاية المطاف ألنّ ؛ومع أي نوع من التالميذ بصرف النظر عن قدراتهم أو مستواهم التعليمي

ة تهدف إلى ة عقلّيومن جهة أخرى تمثل مهارة المقارنة والتباين مهارة تنظيمّي. تثير التفكير لديهم

البحث عن نقاط االلتقاء وجوانب االختالف في األمور أو أحداث أو األشياء أو الموضوعات، مما 

 .)2003سعادة، ( ثانيةجهة يجعلها ترتبط بمهارة التحليل من جهة ومهارة الوصف من 

حيث يقول أّن المقارنة ليست مهارة تفكيرية لتنظيم المعلومات ) 2007(وهذا ما يّوكده جروان 

ة وتنظيم معارف اإلنسان فحسب، ولكنها مهارة تفكيرية تعلب دورا هاما في توليد ومراكم

ويتجلّى  .توليد معارف جديدةابقة وبالتالي اذ بغير المقارنة يصعب التثبيت من معارف س ،والمجتمع

  .راسات التجريبية في مختلف العلومهذا الدور في عمليات البحث العلمي والد

وتُعد األشياء المتشابهة في بعض الخصائص، التي تمّيزها عن غيرها من األشياء األخرى في  

ر منها مستقٌل في بعض السمات، وال يستطيع الفرد أن يتعّرف إلى كلِّ سماتها، السّيما أّن الكثي

خصائصه عن اآلخر، ولذلك البّد أن تخضع استجابته لعمليات التجريد والتعميم التي تشكّل مفاهيم 

تُعد ذات أهمية في كما  ،والنظريات وعمليات التفكير العلياالبناء األساسي لتشكيل المبادئ األساسّية 

ناء استراتيجيات التدريس بحيث تساعد زيادة في ب ةأهمّي تشكيل قواعد التدريس العامة التي تُعد ذاتَ

و متناسبة مع فقة أاوهذا يعتمد على تبسيطها من خالل تقديم مهارات تعلم متو ،المعرفة ونموها

  تدريس مرتبطة بها إستراتيجيةل المعرفي وهذا بدوره يشكّ طبيعة مستوى الطالب

  .) 2006 ،والطيب خضر(

على تقليل كم الح كما تعمل المفاهيمر ط وتفّسها تبّسطلب من المتعلم اإللمام بها، كما أنّقائق التي ي

ح األسباب التي تكمن وراء حدوثها، هذا ح العالقة بينها وتوّضوتوّض ،ةة والبشرّيالطبيعّي الظواهر

ي إلى تكوين ى فيما يقوم بينها من عالقات تؤّدة التي تتجلّفضال عن مكانة المفاهيم الجغرافّي

  .)2004عزب، (ر ظواهر الكونمبادئ التي تفّسالتعميمات وال

مجّرك نظر إلى المفاهيمويدات ووال بد من توضيحها  ،ر في حياتهبشخص وتؤثّ محيطةها تحديد

ها أي ة حيث يتم استيعابنواحي المادّيالم ويجب ربطها بيتناسب مع قدرات وإمكانيات المتعلّ بشكٍل

  م لدى المتعلميني إلى تفعيل دور التعلّعملية تؤّد قفَة بمواربط المفاهيم الرمزّي آخر بمعنى

          .)2001ابو جاللة وعليمات،(                                                                    

ة د تعريفات المفهوم ومرجع ذلك اختالف المختصين وتركيز كل منهم على جوانب معينّولهذا تتعّد

  .من المفهوم
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منها إلى فئة من المثيرات أو لفظ ليدل  مجردات تشير كلُّ" بأنه  )1996(للمفهوم  حميدة يفتعر

  ".نات هذه الظاهرةة، ويتم تكوينه عن طريق تجميع الخصائص المشتركة لمكّوعلى ظاهرة جغرافّي

اقع ن العقل من بناء الوكّمة تة أساسّيوسيلة تصنيفّي: بأنه هففيعّر ),1980Graves(ا جريفز أّم

طة من خالل تجميع الخصائص المميزة للخبرات والتجارب العديدة فعلى بطريقة مختصرة ومبّس

الشكل  مثلولكنها تشترك في صفات مميزة  ،سبيل المثال البراكين تختلف كل منها عن األخرى

األمر الذي يجعل تصنيف المرتفعات السائلة التي تنطبق على هذه الصفات تحت هذا  المخروطي

نظر إلى المفهوم على أساس وظيفته وأهميته في تصنيف ي الحظ على هذا التعريف أنههوم، ويالمف

 .ما يوجد في بيئة اإلنسان واختزال التعقيد البيئي لكّل

 مشتركةٌ من المثيرات بينها خصائص فئةعن  المفهوم عبارةٌ أّن) 1996(صادق وويرى أبو حطب 

على اسم معين وجميع المفاهيم  وعادة ما يدّل اأو أشخاص اقد تكون هذه الخصائص أشياء أو أحداثً

  .تشير إلى فئات من المثيرات 

ز يشير إلى مجموعة الحقائق وجه كلمة أو تعبير تجريدي مبأنّ )1997(فه سعادة و إبراهيم كما يعّر

  . أو األفكار المتقاربة

مات منظمة حول كيان ن من معلوبأّن المفهوم كبنية عقلية يتكّو) klausmeier(ويرى كلوزماير 

كاألشياء أو األحداث أو األفكار والعمليات، والتي تمكّن الفرد من تمييز الكيان  ،واحد أو أكثر

  الكيانات أو األصناف فيما بينهاالخاص أو صف من الكائنات، كما تُعينه على ربط تلك 

  .)2004وآخرون،مارزانو (                                                                       

  

كلمة أو  في الجغرافيا  المفهوم: "ت الباحثة التعريف اإلجرائي التاليمن خالل التعاريف السابقة تبنّ

تصور عقلي مجرد أو ذهني يشير إلى ظاهرة جغرافية، سواء كانت طبيعية، ويمكن أن ة أو بشري

  .سكانتضاريس، زراعة، : يدل عليه اسم معين، مثل

  

 :في الجغرافيا  أنواع المفاهيم 10.1.2

الطريقة المتبعة في  أوبعاد المنطقية، يختلف الباحثون في تقسيم وتصنيف المفاهيم، وذلك تبعا لأل

  : للمفاهيم منها أنواعا) 1996(التصنيف، فلقد حددت حميدة 
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ممثلة في الشيء، فمثال  تكون جميعها أنيجب و أكثر أوف بخاصيتين عّرهو الذي يالمفهوم المتحد 

  .ه ارض محاطة بالمياه من جميع الجهاتنّأهو مفهوم متحد يعرف ب" جزيرة"مفهوم 

ن ن قرارا أو يتضّمبديلة، أو الذي يتضّم هو المفهوم الذي يعرف بخصائص المفهوم المنفصل

ر يمكن أن فمثال مفهوم استعما. خرآمجموعة من الخصائص المتغيرة أو غير الثابتة من موقف إلى 

لها أو على سكان تلك  يطلق في حالة سيطرة دولة من الدول على مساحة من األرض لم تكن تابعةً

  .واحد األرض، أو على األرض والسكان في آنٍ

هو المفهوم الذي يعرف بالعالقة بين الخصائص فمثال  a relational conceptالمفهوم الرابط 

  .ه عدد السكان في الميل المربعنّأيعرف ب وهو مفهوم رابط" كثافة السكان"مفهوم 

  :م المفاهيم إلى نوعينفيقّسvygotsky أما فيجوتسكي 

تنمو نتيجة االحتكاك اليومي للفرد بمواقف الحياة، وتعامله مع الظروف المحيطة  :ةمفاهيم تلقائي

   .به

ب الفرد ذاته، ام من نة سواء كان ذلك كان من جاتنمو نتيجة لتهيئة مواقف تعليمّي: ةمفاهيم علمي

   .)1997ابراهيم، ( مصدر خارجي

هناك  ّنأمنتميان لبعضهما البعض فضال عن  أنهماا لّإوعلى الرغم من االختالف بين الموقفين 

ي به الى البحث بطريقة مفهوم البراكين مما قد يؤّد ةعفوّي م الفرد بطريقةتفاعال بينهما، فقد يتعلّ

  .رة وطبيعة الصخوالبنية الجيولوجّيو األرضّيةلة بالقشرة منطقية عن المعلومات المتص

  ) 2000جامعة القدس المفتوحة، : ( ويمكن تصنيف المفاهيم على النحو األتي

ة مثل النبات، شتق من المدركات الحسّيوهي المفاهيم التي تُ simple concepts: مفاهيم بسيطة

  . الخلية

شتق من المفاهيم البسيطة مثل الكتابة، مفاهيم التي تُوهي ال complex concepts: مفاهيم مركبة

  . األرضية اذبّيةالسرعة، الج

ةمفاهيم تصنيفي :classification   concepts ّوهي المفاهيم المشتقة تصنيفّي ة من خصائص

  . مثل الفقاريات و الالفقاريات، والكائنات البحرية، والكائنات البرية
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وهي المفاهيم المشتقة من العمليات مثل التقطير، التكاثر،  process concepts: مفاهيم عمليات

  . التهجين، والنمو

المفاهيم  ة المباشرة في حين أّنالمفاهيم البسيطة تعتمد على المدركات الحسّي ّنأويمكن القول ب

شتق من العالقات بين مفهومين أو أكثر، هما مفاهيم العمليات أكثر المركبة هي مفاهيم كبرى تُ

جريد، كما يحتاج على التّ أكثرقدرة  إلىها يحتاج مة عليا وتعلّصعوبة ألنها تعتمد على عمليات عقلّي

    عديدة تسبق تكوين هذا النوع من المفاهيم خطواتب توافر أيضا إلى مهارة اإلتقان، فهو يتطلّ

    .)2010الهباش، (                                                                                

  :تكوين المفاهيم 11.1.2

تكوين المفاهيم وتنميتها لدى الطالب يعتبر من أهداف تدريس المعرفة في جميع المراحل التعليمية، 

كوين الصحيح للمفاهيم عند وتدريس المفاهيم يتطلب أسلوباً معيناً ومناسباً يتناسب وسالمة الت

تدريس عن طريق المفاهيم بشكل صحيح عند الطالب من خالل الويمكن أن يناسب تكوين  .الطالب

حيث يبدأ المعلم بالحقائق والمواقف المحسوسة من خالل خبراتهم المباشرة  .المنحى االستقرائي

، ثم يوجه تالميذه إلى فهم ا وإدراك خصائصها والعالقة بينهاوالتعرف على هذه الحقائق وإدراكه

اما في  .بين تلك الحقائق حتى يتوصلوا إلى المفهوم المراد تعلمهالعالقات والخصائص المشتركة 

يتالئم معه  ،ستخدامها في مواقف تعليمية جديدةتدريس توكيد المفاهيم وتنميتها والتدريب على ا

حيث يقوم المعلم بتقديم المفهوم ثم يقدم األمثلة أو الحقائق المنفصلة عنه أو األسلوب االستنتاجي 

   .)2001ابو جاللة وعليمات، (للتأكد من تكوين المفهوم وتعلمه ات الطالب وذلكيجمعها من إجاب

عمليات  إلىتحتاج  التي بة والمرحليةدة والمركّعملية تكوين المفاهيم من العمليات المعقّ عدتُكما 

تكوين ل ة لهذا العرض وبذلك يمثّعّدة متعليمّي م من خالل وجوده في مواقفَمتتابعة يمارسها المتعلّ

  .)1993ي، ناللقا(المراحل عدة بنى عليه المفاهيم المرحلة األولى في تنمية المفهوم والذي تُ

نت لدى الفرد أوال، يكون قد تكّو دون أن ن تنموأويرتبط نمو المفاهيم بتكوينها، فال يمكن للمفاهيم 

سرة والرفاق ووسائل وتبدأ عملية التكوين هذه لدى الطفل قبل االلتحاق بالمدرسة عن طريق األ

  :ين رئيسين هماا لخطّمة لتعليم المفاهيم وفقًثم تقوم المدرسة بتشكيل البيئة المنظّ ،األعالم المختلفة

  .عة في مجموعاتالطفل األشياء المتنّو يشكُّل ـ تكوين المركبات حيث 

  .)1996البرعي، (ص العامةهذه الخصائ وتجزيءتكوين المفاهيم التي تعتمد على استخالص ـ
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وتعلم المفاهيم عند بياجيه هو بالدرجة األولى عملية تنظيم ذاتية للتراكيب المعرفية للفرد لمساعدته 

لى التكيف مع الضغوط المعرفية التي تؤدي إلى حالة من االضطرابات أو التناقضات في ع

) أو الموازنة ( التراكيب المعرفية لدى الفرد، ومن ثم يحاول الفرد من خالل عملية التنظيم الذاتي

بما تشمله من عمليتى التمثل والمواءمة استعادة حالة التوازن المعرفي ومن ثم تحقيق التكيف مع 

  )2003زيتون، زيتون .(هذه الضغوط المعرفية 

  :ه المعرفي وهيلتشكيل المفهوم لدى المتعلم تبعا لنمّو ةأساسّي ة مراحَلد برونر عّدوقد حّد

ي ويكون فيها الفعل هو ة أو العمل الحّسيطلق عليها مرحلة العمليات المادّية وـ المرحلة العملّي 1

طريق الفهم للبيئة عن طريق التفاعل مع األشياء والمواقف، فالمزرعة هي ما يزرع الناس فيها، 

  .وهنا تبرز أهمية التدريب العملي في تشكيل المفاهيم واكتسابها

إلى  ه المكتسبةَية وهي مرحلة ينقل فيها الطفل معلوماتـ المرحلة األيقونية أو المرحلة الصور 2

ورٍص ى المتعلم عن ة وهنا يتنّحممثلة في ذهنه عن طريق التخيل وتكوين الصور الذهنّي خيالية

  .الوظيفة

حالل الرمز محل إ ة وهي مرحلة التجريد واسترجاع الرموز، وفيها يتمـ المرحلة الرمزّي 3

ة أو عبارات ذات داللة الخبرات المكتسبة وتكثيفها في معادالت رمزّي األفعال الحركية وتركيز

  .)1998قالدة، ( ةمعنوّي

على ذلك يشير كلوزماير اوتأكيد)Klausmeier(  ر بأربعة عوامل مهمة تكوين المفاهيم يتأثّ أّنإلى

  :هي

  .هانة للمفهوم من حيث درجة تعقيدـ المفهوم وطبيعة الصفات المكّو

  .نة للمفهوملذي تم بموجبه الربط بين الصفات المكّوـ األساس ا

  .نة للمفهومـ عدد الصفات المكّو

أم  ةًد؟ مجّرةًأم سلبّي ةًإيجابّي ـ األسلوب الذي أعطيت به األمثلة على المفهوم، فمثال هل كانت أمثلةً

  .)1996البرعي، ( أم خبرات غير مباشرة؟ مباشرةً ؟ خبراتمحسوسةً

فلها مكانة مهمة في العملية التعليمية فهي تُعد بمثابة  تصنيفات أو  اهيم الجغرافيةسبة للمفالنأما ب

أو  وصالتٌ ةٌتركيبّي واحد، وهي عناصر وتنظيمها تحت تصنيف ،ستخدم لتجميع المعلوماتفئات تُ
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تجاه ي إلى إعطاء التالميذ كثير من الفرص ليتحركوا في ابين الحقائق والتعميمات، وهذا يؤّد روابطُ

  .)2001السيد،(حقائق إلى المفاهيم أو التعميماتن من البناء معارفهم هرميا حيث تتكّو

  

ال تخلو من ممارستها جميع الكائنات  ةًمعرفّي ةًعقلّي التفكير ظاهرةً عدي :فكيرتعريف التّ 12.1.2

لية،  فالتفكير في ة الداخالنشاطات الذهنّي إلىالحية ولكن يكون  بشكل مختلف وهذه الظاهرة تستند 

ض لبعض ة التي يقوم بها الدماغ عندما يتعّرة العقلّيمن النشاطات الذهنّي حد ذاته عبارة عن سلسلة

ممثال  ذلك باللمس والبصر والسمع  األحداث والمواقف التي تنقل إليه عن طريق الحواس الخمسة،

  المعلومات إلى الدماغ التي تنتقل بمنزلة القنوات عدوالشم والذوق التي بدورها تُ

  .)2003عبد الهادي وآخرون، (                                                                   

يستطيع المعلم عن طريقها عمل شيء  ةعقلّي ةعن عملّي ه عبارةٌأنّبفكير التّ) (Beyerف باير يعّر

ة ة عقلّيل عملّيه يمثّنّأ  )(Wilson ويلسون  بها في حين يرى ى من خالل الخبرة التي يمّرذي معنً

2003 سعادة،. (اّبلهرها وفهمها وتقعن طريقها معرفة الكثير من األمور وتذكّ يتم(.  

إلى أّن التفكير عملّيةٌ عقلّيةٌ معرفّيةٌ وجدانّيةٌ تُبنى وتُؤّسس على محصلة ) 2006(ويشير الطيب 

ساس والتخّيل والتذكّر والتّجريد والتّعميم والمقارنة حالعمليات النفسّية األخرى كاإلدراك واإل

 . كلما كان التفكير أكثر تعقيدا وكلّما اتجهنا من المحسوس إلى المجّرد ،واالستدالل

تشكيل األفكار التي يقوم بها بة دخالت الحسّية للمفكير بأنه معالجة عقلّيالتّ) Costa(ف كوستاويعّر

  ).2004، وآخرونمارزانو (األمور والحكم عليها  الفرد من خالله تتم معالجة 

وم بها عملية من أرقى العمليات السيكولوجية والعقلية التي يق) 2002(ويعرفه زكريا الشربيني 

وهو نظام معرفي يقوم على استخدام الرموز التي تعكس العمليات العقلية  ،اإلنسان مكرمة من اهللا له

  .ة التفكير األساسية هي المعاني والمفاهيم والمدركات الداخلية مباشر أم غير مباشر وماد

ماغ ة التي يقوم بها الّدة العقلّيهنّيمن النشاطات الذّ عن سلسلة فكير في أبسط تعريفاته عبارةٌفالتّ

اللمس، البصر، (واحدة أو أكثر من الحواس الخمس  ض لمثير يتم استقباله عن طريقعندما يتعّر

ى في الموقف أو الخبرة وقد والتفكير بمعناه الواسع هو عملية بحث عن معنً، )السمع، الشم، الذوق

ا حينًيكون هذا المعنى ظاهرب التوصل إليه تأمال وإمعان نظر في ا حينا آخر، ويتطلّا وغامض

  ).1999جروان، (نات الموقف أو الخبرة التي يمر بها اإلنسان مكّو
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ة يمارسها الفرد من أجل الحصول عقلّي ة خصائصعّدالتفكير يمتاز ب في ضوء ما سبق نخلص بأّن

ف وال تنتهي ما دام هن ال تتوقّتة لمشكلة ما، وعملية مستمرة في الذّعلى حلول دائمة أو مؤقّ

ه بطريقة جديدة لحل مشكلة معينة وتشمل م بها العقل خبراتينظّ ةٌة ذهنّيعملّيهوا، اإلنسان يقظً

  ).2001قطامي، (بين عناصر الموضوع أو الموقف  جديدة إدراك عالقات ةُالعملّي

  طرق تعليم التفكير 13.1.2

ع الطلبة على طرح األسئلة ة تعليم التفكير تذهب إلى ما هو أبعد من تعليم الحقائق، فهي تشّجفعملّي

طرح  ، وم كيفية تحديد االفتراضاتحول المعلومات واألفكار المعروضة، وتساعدهم على تعلّ

ويسعى التعليم . اء العديدة والدفاع عنها، وفهم العالقات بين الحوادث واألفكار المختلفةاألفكار واآلر

االستخدام األمثل في ل األول ز حول التفكير إلى تحقيق هدفين تربويين كبيرين، يتمثّال المتمركّالفّع

 مينبحوا متعلّل الثاني مساعدة الطلبة على أن يصواألكثر فاعلية للمعرفة بأنواعها، في حين يتمثّ

هناك أربع  ولتحقيق هذين الهدفين المهمين فإّن ،وتعليماتهم الذاتيةالى تقودهم مهاراتهم  بحيث 

 باع نقاطالتفكير من خالل اتّأّن  يكون  ص في ـطرق لتدريس المستويات العليا من التفكير تتلخّ

ي إلى مساعدة الطلبة في تطوير ّدل أسلوب تدريس يؤفالتعليم من خالل نقاط تفكير معينة يمثّ ،نةمعّي

مهارات التفكير وتنظيمها لديهم، مما يجعله أسلوبا لطبيعة التفكير داخل الحجرة الدراسية، بل ا مالئم

لما يتعلمونه  ،ويمكن دمجه مع أسلوب التدريس من أجل الفهم كأداة تعمل على تعميق فهم التالميذ

معينة المعلم على تحديد الفرص  كير من خالل نقاطكما يساعد أسلوب التف. أو لما يدور حولهم

ة التفكير والعمل على تنميتها، وذلك من خالل التدريس اليومي والتعامل مع ة والمالئمة لعملّيالطبيعّي

فنقاط  ،نةكبيرة وذلك من خالل نقاط تفكير معّي طرح أفكارٍ وأن يتم  ة المختلفةرات الدراسّيالمقّر

للتعليم ضمن جوانب المنهج المدرسي المختلفة والتي تضمن  قابلة اقع لحظاتل في الوالتفكير تمثّ

لكشف عن جوانبها المختلفة، مما يساعد التالميذ على أن يصبحوا لللتفكير العميق  وجود مجاٍل

ة والمهمة، والعمل على رين عقالنيين ومتعلمين نشيطين ومهتمين بفرص التفكير األساسّيمفكّ

  )2003سعادة، .(قيقد تنظيمها بشكٍل

ويهدف هذا الملف المقترح إلى تشجيع : للتفكير من خالل طرق معينة عملي ملفٍّويجب إيجاد 

ونشاطا في تطوير أعمق للمقررات والموضوعات  ةًجعل التالميذ أكثر حيوّيلمهارات التفكير 

ي، وال يا التفاعل الصفّواقعي او عملي مع قضا الدراسية المختلفة، وأن تساعدهم في التعامل بتفكيرٍ
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ة منها بالذات ما في المرحلة األساسّية وثانوية، وال سّية من أساسّيما في مختلف المراحل المدرسّيسّي

  .ةلدى الطالب في صفوفهم األولّي ةمن أجل تشكيل قاعدة تفكير قوّي

يق بحث المعلم عن ويكون ذلك عن طر: نةمعّي ميداني للتفكير من خالل نقاط تفكيرٍ يجاد دليٍلا يجب

م بتدريس التفكير بشكل فعال، وضـرورة  نقاط تفكير واعدة من داخل المنهج المدرسي، وقيام المعلّ

إعطاء المعلم لنفسه الوقت الكافي الكتشاف نقاط التفكير لدى الطلبة، وتحديد المعلم لنقـاط التفكيـر   

قاط تفكير أخرى تعتمد على المنهج لى جنب مع البحث عن نإا بفي جنفاعل الّصالتي تعتمد على التّ

وضرورة اختيار المعلم لنقاط التفكير التي تؤدي الى تعميق عملية . المدرسي وموضوعاته المختلفة

وضرورة العمل على تنويع أنماط نقـاط   ،ز عملية الفهمالتعلم للموضوعات التي تثير التفكير وتعّز

ول موضوع يهم الناس بصورة رئيسية، فـي  ا يدور حالتفكير المطروحة، بحيث يكون بعضها عام

مـنهم،   من الطلبة أو حتى واحـد  قليلة لدى مجموعة كبيرةٌ ةٌلها أهمّي ةًحين يتناول نمط آخر قضّي

وعلى  .ةة كبيرة وأخرى متوسطة الحجم وأخرى قليلة وغيرها فردّيجماعّي نبثق عنها أنشطةٌتبحيث 

عهم على البحثن يشّجأكل موضوع او مكان، و جديدة في تفكيرٍ المعلم أن يبحث عن نقاط .    

  )2003سعادة، (                                                                                  

ة حيث ينبغي إيجاد األجواء المالئمة و تكوين عادات عقلّيأمن الرغبة في التفكير  هيئة جوويجب ت 

 ،السلوك المثيرة للتفكير ى الرغبة في إثارة التفكير أو في تشجيع أنماطع التالميذ علالتي تشّج

ة لدى الفرد، ه في ضوء القدرة المعرفّيال قد تم تحديدالتفكير الفّع ة بأّنفالشائع من الناحية التقليدّي

 نعلى النقد واإلبداع، ولك ا ناجحا أن يمتلك قدراترعلى الطالب كي يكون مفكّ ومع ذلك، فإّن

د شخص ماهر من الناحية المعرفية، بل عليه أن من مجّر عليه أن يكون أكثر الناجح رالمفكّ

عليه أن  دا، وإلى درجة كبيرة فإّنيستخلص األشياء ويعمل على تقييم األمور، والتفكير فيها جّي

   ال د فيما إذا كان يستخدم مهارته المختلفة عند الحاجة إليها أميمتلك العناصر التي تحّد

  .)1990جرين، (

ين والباحثين العديد من المرّب فكير الوجداني أو العاطفي عالي المستوى فإّنومن أجل تفعيل دور التّ

المهتمين بمهارات التفكير قد نادوا بضرورة تهيئة ما أسمه بجو من الميل أو الرغبة في التفكير و  
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فتشجيع : جديدة تعليمية عرفته الى مواقفَمه أو ما تمت مربط أو نقل ما تم تعلّ ومن الّضروري

موها أو اكتسبوها في المعلم لتالميذه على ربط أو تطبيق المهارات أو المعارف أو المفاهيم التي تعلّ

ل ة أخرى يمثّموضوع معين من خالل التفاعل الصفي ونقلها إلى مقررات أو موضوعات دراسّي

ع من الفعالية ية النقل هذه ال تحدث في الغالب كما هو متوقّعمل ومع ذلك فإّن ا،أساسي اا تربويهدفً

ما إذا لم تكن لدى الطلبة الرغبة أو الميل لالستنتاج أو التطبيق أو الربط ما بين والدقة وال سّي

طرح ويجب  .ة الحقةتعليمّي تعلموه في مواقف تعليمية سابقة بما سوف يتم من تفاعل في مواقفَ

ا من مناحي ى ناجحفالتفكير من خالل عمليات التقييم يمثل منح: ت التقييمالتفكير من خالل عمليا

م والتفكير ألمور ومن أجل أنماط األداء الخاصة بالمفه ذي يهدف إلى وضع معاييرتعليم التفكير الّ

  ).2003سعادة، ( إليها الطلبةدقيقة يحتاج 

  

  أنواع التفكير 14.1.2

  :تصنيفات منها الذي يتماشى مع هذه الدراسة وهوللتفكير أنواع متعددة وهناك عدة  

   .المنظوميوالتأملي، والناقد، واإلبداعي،و التفكير البصري، واالستداللي،

  ):Reflective Thinking(التفكير التأملي 

لي، فالعلم في كل من أهم أنواع التفكير الذي يسعى التربويون لتنميته لدى الطالب التفكير التأّم

وهذا يتطلب تنمية مهارات التفكير بأنواعه المتعددة لدى الطالب وخاصة التفكير  ،رلحظة يتغّي

هو تفكير  ،وحل المشكالت التي تعترضهم ،ف مع التطورات المحيطةالتأملي حتى يستطيعوا التكّي

هوّجممجموعة استجابات معينة من  إلى محددة فالمشكلة تحتاج ، يوجه العمليات العقلية إلى أهداف

نشاط العقلي الهادف لحل ال التفكير التأملي هو الوصول إلى حل معين، وبذلك نجد أّن أجل

  ).2003، وعبيد عفانة( المشكالت

  

ويلي أساس كلِّفكير التأّمالتّ عد بنى على التأمل في األساس، ولقد اهتم القرآن الكريم تفكير ألنه ي

ه العلماء والناس بمئات ز عليه قبل أن يعرفركّبالتفكير التأملي بل جعله أساس العبادة الرئيسة و

ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ٹ ٹ چ  : وقد قال اهللا تعالى .السنين

لي ولقد اهتم العديد من الباحثين في كتاباتهم بالتفكير التأّم ) 20_17الغاشية،( چۆ  ۈ   ۈ        ٷ  ۋ 

، وكتب نباالختفاء إلى أن جاء العالم شو ولكن هذا العلم أخذ) جيمس وبينتو نديوي وشو(منهم

الخدمة، وبعد ذلك انتبه الكثيرون إلى  المعلمين قبل الخدمة وأثناءعن التفكير التأملي وأهمية إعداد 



33 
 

ي، وإعداد المعلمين فّصلة بالتعليم الّصاستخدام مصطلح التأمل في األبحاث التربوية، وخاصة المتّ

  ).1994مصطفى، (ثناء الخدمةأ

من جانب  آخر إلى تعزيز التفكير التأملي لدى )  kish & Sheehan,1997(وأشار كيش وشيهان

ل في التقليل من توجه المتعلمين ة، تتمثّة إيجابّيخرجات تربوّيي إلى مالطلبة من قبل معلميهم يؤّد

امة لديهم، ويساعدهم على تحليل ر مهارات حل المشكالت العنحو السلوك االندفاعي، مما يطّو

ة، وتعزيز الربط بين المدركات أو وجهات النظر المتباينة، ثم والقضايا بنظرة متأنّي األفكارمجمل 

  .ة بالنفس تعزيز القناعة الذاتّي

ة أو التأمل ه ذلك النمط من التفكير المرتبط بالوعي الذاتي، والمعرفة الذاتّيفكير التأملي بأنّف التّيعّر

  )2003سعادة، (ن ومراقبة النفس والنظر بعمق إلى األمورلذاتي، والذي يعتمد على التمّعا

المنفصلة بمجموعات منظمة من المعرفة  األجزاءلي يساعد على التسلسل وربط فالتفكير التأّم

ن ن يتضّمأوال بد للمحتوى  ااذا كان المحتوى مترابطً ةًويساعد على التسلسل في عملية التعلم خاص

مات واألمثلة المطروحة ن ترتبط بالعمليات والمخرجات من حيث تباين الّسأالمعلومات التي يجب 

  ).2003ابو نبعة، (للوصول إلى التعميمات من حيث التشابه واالختالف 

ا لألهداف وفقً ومتأنٍ ومستمر نشطٌ ه استقصاءبأنّ أيضا التفكير التأملي) ashon,1990(ويعرف 

  .تصل بموضوع ماارها واعتقاداتها وافتراضاتها اذا ومفاهيمها وأفكا

لي على أنه استقصاء ذهني للفرد حول مفاهيمه ومعتقداته التفكير التأّم) 1994(ف مصطفىويعّر

وسلوكياته من أجل الوعي بالمعاني الجديدة للخبرات واشتقاق استدالالت تساعده على تحقيق أهدافه 

  .ةالعملّي

 إلىلها نشاط عقلي يتأمل فيه الفرد الموقف أو المشكلة التي حدثت ويحلّ:"هالسكران بأنّأبو ويعرفه  

د صحة أجزاء ويضع الفروض ويقترح الحلول المناسبة في ضوء المعلومات والبراهين التي تؤكّ

  ).2006أبو السكران، "(الحل

عناصره ويرسم  إلىله أن يتأمل التلميذ الموقف الذي أمامه، ويحلّ:"ف إبراهيم التفكير التأمليويعّر

الخطط الالزمة لفهمه، حتى يصل إلى النتائج المطلوبة في هذا الموقف، ثم يقوم بتصميم هذه النتائج 

  ).2005إبراهيم، (في ضوء الخطط التي وضعت من أجله

وترى الباحثة أن ة وتدبر ونظر تقوم على حل المشكالت، وتحليل التفكير التأملي عملية عقلي

ة والتحقق من صحة الحلول الممكنة للوصول إلى الحل هر ودراستها دراسة علميالعناصر والظوا

وتنمية مهارات التفكير التأملي في مادة الجغرافيا عند الطالب يساهم بشكل  ،السليم للموقف المشكل

  .ةة جغرافّيق بحقيقة علمّيقد تكون تتعلّومشكلة قد تعترض الطالب  ةكبير في حل أّي
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15.1.2 لتفكير التأملية اأهمي:  

ي إلى زيادة مستوى دافعية الطلبة نحو التعلم لذلك يشير عبد تنبع أهمية التفكير التأملي في كونه يؤّد

ل أهميته في التعلم، ويتضمن التفكير التأملي التحليل واتخاذ إلى عدة نقاط تمثّ) 2005(الوهاب

ا، يصبح ا تأمليلب تفكيرار الطما يفكّوقد يسبق عملية التعلم ويحدث أثناءها وبعدها، وعند القرار،

م ط ويراقب دائما، ويقّيبها، والمتأمل يخطّ التّنّبؤا على ربط األفكار بالخبرات السابقة والحالية وقادر

صدار الحكم، والتفكير التأملي ضروري للمتعلم، حيث يتطلب إل ايات التي يتخذهلمأسلوبه بالع

رت أنماطه ز التفكير إذا تكّرخر يتعّزآتنقل التالميذ من معلم إلى اندماج العقل فيما يتم تعلمه ومع 

عد التفكير من المهارات المهمة في التعلم القائم على حل في مجاالت المحتوى العديدة، وي

المشكالت، ويساعد المتعلم على التفكير الجيد بالعمليات الالزمة لحل المشكالت والخطوات المتبعة 

ل أكثر ويكون الفرد المتأّم. ة والعقل المتفتح والخالقية اإلحساس بالمسؤولّيبها، ويساهم في تنم

ا بالسيطرة على تفكيره ا لآلخرين، ويعطى الطالب إحساسقل انسياقًأعلى توجيه حياته، و قدرةً

  .ةة والحياتّيي شعور الثقة بالنفس في مواجهة المهمات المدرسّيواستخدامه بنجاح، وينّم

  

فة التّدافعيعند الطلبة  ليكير التأم:  16.1.2 استثارة 

طرق وأساليب هامة فـي   اتباع التفكير التأملي ةي الى استثارة دافعّيمن األمور الهامة التي تؤّد إّن

لذلك تحديد عدة إستراتيجيات لها أهمية فـي تشـكيل التفكيـر     ،تفعيل هذا التفكير بصورة مباشرة

 ،اإلنسان ا علىوهذا ليس غريب، فعية التأمل والتفكير في ظاهرةإستراتيجية استثارة داها من ،التأملي

ـ    چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇچ  ":ل متفكـر فـي الظـاهرة، وقـد قـال اهللا تعـالى      فاإلنسان بطبعه متأّم
ة هذه الخاصـيّ  ّنإولهذا ف) 13، الجاثية( چ�  �  �  �  �      �چ  :وقوله )42،الزمر(چڍ

   .موجودة عند اإلنسان منذ القدم

تفسير، وبالتالي فإن التفكير  إلىمكن تعليم هذه اإلستراتيجية للطالب بطرح الظواهر التي تحتاج وي

  . التحليل والتفسير والربط المنطقي إلىتطور الفكر الذي يستند  إلىي لي يمكن أن يؤّدالتأّم

ـ ربـط   إلىا اإلستراتيجية التي تقوم على الربط والتشكيل فتتمثل بعرض قضايا بحاجة أّم باب األس

عن طريق التأمـل واالستبصـار    وهذا يتّم حلول، إلىوبالتالي الوصول  .الظاهرة والكامنة للموقف

  .نتائج دقيقة إلىالذي له أهمية في بناء تفكير تأملي سابر يتوصل 

ال ذلك بطرح عدة أفكار حـول الظـاهرة المـراد    إستراتيجية تقوم على العصف الذهني ممثّها إن 

ل هذه األسئلة، نستطيع أن نحصل على عدة أجوبة أو أفكار لها عالقة بالظـاهرة  دراستها ومن خال

المراد دراستها، وبالتالي تشكيل إطار عام للمشكلة، ومن ثم تشكيل جوانب لهـا عالقـة بـالتفكير    
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من األمور الهامـة فـي تشـكيل     عّدي الى تفعيل دور الطالب في التفكير، وهذا يالتأملي الذي يؤّد

 )2009، وعياد عبد الهادي(ي للتفكير بالظاهرة أو المشكلة المراد التفكير بهالكلّاإلطار ا

17.1.2 لي ومهاراتهمراحل التفكير التأم:  

التفاعل  بين لي حيث يرى فاروق موسى أندت آراء الباحثين في تحديد مراحل التفكير التأّمتعّد

ة ل متميزة من اإلعداد خالل عملّيهناك مراح preparationواالستعداد  readinessالعقلي من 

   :وهي ل في خطوات جون ديوي الشهيرة لعملية التفكير المتأملالتفكير يمكن أن تتمثّ

  .الوعي بالمشكلة - عوبةالشعور بالّص-أ

  .فهم المشكلة - عوبةتحديد الّص-ب

  .تكوين الفروض-اكتشاف العالقات -تصنيف البيانات-تقويم وتنظيم المعرفة-ج

  .قبول أو رفض الفروض -فروضتقويم ال- د

  .قبول أو رفض النتيجة -تطبيق الحل-ه

نفسها في  ر عنها تعّبل عمال متكامال من التفكير إال أنّهذه الخطوات تشكّ وعلى الرغم من أّن

1981موسى،( ا في حل المشكالتصورة أكثر تحديد (.    

ووضع الحلول المقترحة وتصنيف  مراحل التفكير التأملي هي الوعي بالمشكلة، وفهم المشكلة، ّنإ

قبول أو رفض الحلول، واختبار -البيانات واكتشاف العالقات، واستنباط نتائج الحلول المقترحة

  .)2003 ،وعبيد عفانة( قبول أو رفض النتيجة-)تجريب(ملياالحلول ع

باين في ومن خالل االطالع على مراحل التفكير التأملي في أراء الباحثين في ذلك ووجود بعض الت

  .)2003عفانة، اللولو، (تقسيمهم لمراحل التفكير التأملي يشتمل على عدة مراحل كما يراها وهي 

وهي القدرة على عرض جوانب الموضوع والتعرف على مكوناته سواء كان : الرؤية البصرية.أ

قات ذلك من خالل طبيعة الموضوع أو اعطاء رسم أو شكل يبين مكوناته بحيث يمكن اكتشاف العال

  .الموجودة بصريا

وهي القدرة على تحديد الفجوات في الموضوع وذلك من خالل تحديد : الكشف عن المغالطات.ب

  ).أوجه االختالف(العالقات غير الصحيحة أو غير المنطقية أو السمات غير المشتركة 

رؤية وهي القدرة على التوصل إلى عالقة منطقية معينة من خالل : الوصول إلى استنتاجات.ج

من  ، وذلك من خالل التمعن في كل ما يعرضلموضوع والتوصل إلى نتائج مناسبةمضمون ا

  .متشابهات في الموقف التعليمي
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وهي القدرة على إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات الرابطة وقد : إعطاء تفسيرات مقنعة.د

  .ضوع وخصائصهيكون هذا المعنى معتمدا على معلومات سابقة أو على طبيعة المو

يعني القدرة على وضع خطوات منطقية لحل المشكلة المطروحة وتقوم تلك : وضع حلول مقترحة.ه

  .الخطوات على تصورات ذهنية متوقعة للمشكلة المطروحة 

  

  :ليفكير التأمخصائص التّ 18.1.2

افتراضات على  ىوواضحة ويبن ال يتبع منهجية دقيقة،ه تفكير فّعلي بأنّر التأّميالتفكيتصف 

وجد به استراتيجيات حل المشكالت واتخاذ القرار، وفرض ت صحيحة، وتفكير فوق معرفي،

غير  ميز بشكٍلالفروض، وتفسير النتائج، والوصول إلى الحل األمثل للمشكلة، ونشاط عقلي م

ة سّيويعتمد على القوانين العامة للظواهر ينطلق من النظر واالعتبار والتدبر والخبرة الح ،رمباش

على شخصية  ويدّل يرتبط بشكل دقيق بالنشاط العلمي لإلنسان،العالقات بين الظواهر، و ويعكس

اإلنسان، والتفكير التأملي تفكير حيث أنه تفكير ذاتي اإلدراك يستلزم التفكير في طريقة  ناقد

ة والرؤية البصرّي لي يستلزم استخدام المقاييس،التفكير التأّميرك، والنظر في الموقف وتأمله، وتفك

لي واقعي وهو يعني التفكير الناقدة ويجب أن تكون مقاييسه عالية المستوى، والتفكير التأّم

حيوية ويتوصل إلى حل يتفاعل ب بالمشكالت الحقيقية، والتفكير التأملي عقالني تبصري ناقد،

    ت الشخصية للفردوتعزيز اإلمكانيالي يستلزم شد االنتباه وضبطه، التفكير التأّمو المشكالت،

  .)2009المشهراوي، (                                                                            

  

19.1.2 ليمهارات التفكير التأم:  

عة لحل الطالقة والقدرة على توليد األفكار والقدرة على إضافة تفاصيل جديدة، ومتنّو •

د والجدة في التفكير، والحساسية، والوعي ألصالة والتفّرمشكلة ما والمرونة في التفكير وا

 .للموقف أو المشكلة التي تحدث

  .لي وحلالشعور بالمشكلة وأنها بحاجة إلى تفكير تأّم •

  .العمل على حل مشكلة من مشكالت التي تحدث •

المشكلة موضوع البحث، والتمييز بين المعلومات  بحلالتالميذ  العمل على أن يقوم •

 وأن يبّينواد من صحتها، ذات العالقة بالمشكلة، والتمييز بين الحقائق، والتأكّواألسباب 

  .التي تؤكّد وجهة نظرهم ةمة أو الذاتّياإلدعاءات القّي
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واستخدام قواعد  أّية مغالطات موجودةعرف على ة المعلومات والتّد من مصداقّيالتأكّ •

  .كاراالستدالل واالستنباط المنطقي والعمل على توليد األف

  .وضع تفسيرات للموقف ومحاولة تحليله إلى عناصره وأجزائه الرئيسة •

ي والتمحيص والتدقيق والمراجعة والتفكير ة للمشكلة بعد التحّراقتراح حلول منطقية وواقعّي •

 هعلى تخمين اإلجابة الصحيحة بعد وضع كل شيء في نصاب والعمل ،المتأمل المتبصر

وجمع المعلومات واختبار صحة الفروض واستنباط  عبر ما لديه من حقائق واحتماالت

  .حلول

  .ليمن جانب الفرد الذي يمارس التفكير التأّم إصدار حكمٍ •

التفكير التأملي يحتوي على مجموعة من مهارات التفكير التي يمكن تعلمها والتدرب عليها  •

، وفي وضع روالمنطق واالستدالل المنظمة لألمفي استخدام قواعد  وإجادتها ويحتاج مهارةً

  ). 2002إبراهيم، (الحلول وفرض الفروض

ة في فكير التأملي التي تُعد ذات أهمّيإلى خطوات التّ) ashon,1990(ا على ذلك يشير شون كيدأوت

ة، واشتقاق استدالالت األحداث الصفّي وتحليل ها بوصفجمالُإي ويمكن فّتفعيل عملية التفاعل الّص

ة، والوعي بما يجري في المواقف خصّيخاصة، وتقييم النظريات الشّ ، وتوليد قواعدلهذه األحداث

  .التعليمية، وتوجيه اإلجراءات والقرارات المنوي اتخاذها
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 :الدراسات السابقة 2.2

السابقة ذات الصلة من خالل مراجعة األدب التربوي في موضوع البحث تم عرض الدراسات 

وتم  ،األحدث إلى األقدم وترتيبها من ،عربية وأجنبية ،شرهاالدراسة الحالية حسب مكان ن بموضوع

  .التعقيب على تلك الدراسات

  

  :الدراسات العربية

  

دراسةً هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية استخدام الّرحالت المعرفّية عبر ) 2011(أجرى الفار 

لتّحصيل لدى تالميذ في تدريس الجغرافيا على مستوى التفكير التأّملي وا) web Quests(الويب 

طالبا، وقام ) 61(في محافظة شمال قطاع غزة وتكّونت عينة الدراسة من "الصف الثامن األساسي 

الباحث بإعداد أدوات الّدراسة وهي اختبار التحصيل المعرفي للمفاهيم العلمية في الجغرافيا ودليل 

ق دالة احصائيا بين متوسطات المعلم للرحالت المعرفية عبر الويب، فجاءت النتائج بوجود فرو

درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وكانت الفروق لصالح المجموعة 

التجريبّية، كما توجد فروقٌ دالّةٌ احصائيا بين درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين 

كلّية ،كما وجود تأثير طريقة التدريس البعدي والتتبعي على اختبار التفكير التأملي بأبعاده ودرجته ال

حيث كان كبيرا على جميع أبعاد اختبار التفكير التأّملي في ب باستخدام الّرحالت المعرفّية عبر الوي

الجغرافيا وعلى الدرجة الكلّية لالختبار، كما توجد فروق دالّة احصائيا بين متوسطات درجات 

طة في التطبيق البعدي على أبعاد اختبار التحصيل طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضاب

المعرفي في الجغرافيا بأبعاده ودرجته الكلية وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية ،كما توجد 

فروق دالة احصائيا بين درجات طالب المجموعة التجريبية على التطبيقين القَبلي والبعدي على 

، انت الفروق لصالح التطبيق البعديرافيا بأبعاده ودرجته الكلية كاختبار التحصيل المعرفي في الجغ

ووجود تأثير طريقة التدريس باستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب حيث كان كبيرا على جميع 

  .أبعاد اختبار التحصيل المعرفي في الجغرافيا وعلى الدرجة الكلية لالختبار

  

في تنمية التفكير ) العميقة(تقّصي أثر األسئلة السابرة دراسةً هدفت إلى) 2011(أجرى الحارثي و

المتوسط في مدينة مكة  التأّملي والتّحصيل الدراسي في مقرر العلوم لدى طالبات الّصف األول

،واعتمد فيها الباحث المنهج التّجريبي لقياس أثر هذه اإلستراتيجية على عينة مختارة ".المكرمة

، وأعد الباحث لذلك اختبارين أحدهما لقياس التّحصيل طالبة )59(يقة قصدّية تكّونت من بطر

الدراسي ،واآلخر لقياس التّفكير التأّملي وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط 

 ،الفهم ،التذكر(لدراسي ككل وعند مستويات درجات االختبار البعدي للمجوعتين في التّحصيل ا
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كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالّة احصائيا  ،لح المجموعة التجريبيةلصا) حليلالت ،التطبيق

بين متوسط درجات االختبار البعدي للمجموعتين في مستوى مهارات التفكير التأملي لصالح 

المجموعة التجريبّية، كما أشارت النتائج وجود عالقة دالّة احصائيا بين درجات التلميذات في 

  .الدراسي ودرجاتهن في اختبار التفكير التأملي اختبار التحصيل 

  

دراسة هدفت إلى التعّرف على فاعلّية إستراتيجية الخرائط المفاهيمّية ) 2011(أجرى أبو الجديانو

في مدارس في تدريس الجغرافيا في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن االساسي 

وجاءت  ،با في محافظة شمال غزةطال) 140(نة الّدراسة من تكّونت عّيوكالة الغوث الدولية ـ 

وجود فروق دالّة احصائيا بين متوسط درجات الطالب من المجموعة الضابطة ومتوسط  .النتائج

كما توجد فروق دالّة  س البعدي الختبار التفكير الناقد،درجات طالب المجموعة التجريبية على القيا

الطالبات من المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالبات المجموعة  احصائيا بين متوسط درجات

كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  التجريبّية على القياس البعدي الختبار التفكير الناقد،

متوسط درجات الطالب من المجموعة التجريبية على القياس القبلي ومتوسط درجات نفس 

وكانت الفروق لصالح القياس البعدي لدى الطالب  ير الناقد،لى القياس البعدي للتفكالمجموعة ع

كما توجد فروق دالّة احصائيا بين متوّسط  الخرائط المفاهيمّية، إستراتيجيةالذين تعلّموا باستخدام 

لى درجات الطالبات من المجموعة التجريبية على القياس القبلي ومتوسط درجات نفس المجموعة ع

كما توجد فروق  ،صالح القياس البعدي لدى الطالباتوكانت الفروق ل ر الناقد،القياس البعدي للتفكي

دالّة احصائيا بين متوسطات درجات الطالب من المجموعة التجريبية على القياس البعدي ومتوسط 

، وكانت الفروق لصالح القياس البعدي ى القياس التتبعي للتفكير الناقددرجات نفس المجموعة عل

كما ال توجد فروق دالة احصائيا  الخرائط المفاهيمّية، إستراتيجيةالذين تعلّموا باستخدام  لدى الطالب

بين متوسط درجات الطالبات من المجموعة التجريبية على القياس البعدي ومتوسط درجات نفس 

تراتيجية إسفعالية كبيرة  للتدريس باستخدام كما وجود  ،ى القياس التتبعي للتفكير الناقدالمجموعة عل

كما وجود  الخرائط المفاهيمية على التفكير الناقد في الجغرافيا لدى طالب المجموعة التجريبية،

باستخدام  إستراتيجية الخرائط المفاهيمية على التفكير الناقد في الجغرافيا لدى  فعالية كبيرة للتدريس

  .طالب المجموعة التجريبية

  

ية ى تقّصي أثر استخدام إستراتيجية المتشابهات في تنمدراسة هدفت إل) 2010(أجرى القطراوي و

واعتمد فيها  التأّملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي، عمليات العلم ومهارات التفكير

الباحث على المنهج شبه التجريبي لقياس أثر هذه اإلستراتيجية على عينة مختارة بطريقة قصدّية 

واختبار التفكير التأّملي التي أعدهما  ستخدم لذلك اختبار عمليات العلم،كما ا طالبا،) 64(تكونت من 
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 عمليات ح المجموعة التجريبّية في اختباروأظهرت النتائج وجود فروق دالّة إحصائيا لصال ،بنفسه

  .العلم واختبار التفكير التأّملي

  

ة التشبيهات في الدافعّية دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجي) 2010(اجرى البردويل 

طُبقت على عّينة من طلبة "والتحصيل لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي في مادة الفيزياء 

محافظة بيت ة لمديرية التربية والتّعليم في الصف الحادي عشر العلمي في المدارس الحكومّية التابع

اختبار  الباحثةوأعّدت ) طالبة 64ا ،طالب 57(طالبا وطالبة  121لحم وتكّونت عّينة الدراسة من 

ة في العلوم من تحصيل وأنشطة تدريبية في التشبيهات باإلضافة الى ترجمة استبيان عن الدافعي

وتم استخدام اختبار تحليل التغاير لقياس الفروق الفردّية بين المجموعتين وقد  اللغة االنجليزية،

في قياس الدافعّية وتحصيل الطلبة تُعزى الى طريقة  أشارت النتائج إلى وجود فروق دالّة إحصائيا

ا في قياس الدافعية تُعزى وعدم وجود فروق دالّة احصائي .تدريس ولصالح المجموعة التجريبيةال

ى الى متغير الجنس ولكن وجود فروق دالّة احصائيا في تحصيل الطلبة تُعز الجنس، لمتغير

احصائيا في قياس الدافعية وتحصيل الطلبة تُعزى إلى وعدم وجود فروق دالة . رولصالح الذكو

وعدم وجود فروق دالة احصائيا في قياس الدافعّية وتحصيل الطلبة  .مستوى التحصيل في العلوم

  .والجنس ومستوى التحصيل في العلوملديهم تُعزى للتفاعل بين المجموعة 

  

وأثره يس الجغرافيا تفكير من خالل تدرتعليم ال" دراسة  هدفت إلى التعرف ) 2010(لأجرت األهد

 تمد فيها الباحث المنهج التجريبيواع على تحصيل تلميذات الصف الرابع االبتدائي وتنمية تفكيرهن،

الذي اعتمد على التصميم شبه التجريبي كما أعّدت الباحثة دليل المعلمة لتعليم بعض مهارات 

من خالل مادة ) المرونة لطالقة،قارنة، التصنيف، ااالتصال، التعليل، الربط، الوصف، الم(التفكير 

تلميذة  57من  وقد تكّونت العينة .الجغرافيا في وحدة مظاهر سطح األرض للصف الرابع االبتدائي

وتكّونت مواد وأدوات البحث من دليل المعلمة، واستطالع رأي لمعلمات الجغرافيا  ،بمحافظة جدة

مان مهارات للتفكير تناسب تعليم الجغرافيا لتلميذات الصف الرابع في المرحلة االبتدائية لتحديد أهم ث

وتم معالجة البيانات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم . االبتدائي، واختبار تحصيل، واختبار تفكير

للمجموعات المرتبطة والمجموعات غير المرتبطة، " ت"باستخدام اختبار )SPSS(االجتماعية 

، وقد أسفرت نتائج البحث للتطبيق البعدي الختبار التحصيل واختبار "إيتا"بع وحساب حجم األثر بمر

التفكير عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التلميذات في المجموعتين 

وأيضا عن وجود فروق دالة بين متوسط درجات  ضابطة لصالح المجموعة التجريبية،التجريبية وال

كما أسفرت قيمة . التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعديالتلميذات للمجموعة 
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تعليم التفكير من خالل المنهج (عن قوة حجم األثر وبدرجة كبيرة للمتغير المستقل " إيتا"مربع 

  ).درجات اختباري التحصيل، والتفكير( على المتغيرات التابعة)المدرسي

   

فت الى تقّصي أثر استخدام مدخل الدراما في اكتساب بعض دراسة هد) 2010(أجرت الهباش

، حيث بلغ عدد الطالبات الصف السابع االساسي بمحافظة غزةالمفاهيم الجغرافية لدى طالبات 

وتضّمن المستويات ) قبلي وبعدي(وتمثّلت أدوات الدراسة في االختبار التحصيلي. طالبة) 155(

وتحليل محتوى الدروس المختارة من منهاج  ،)والتطبيق التذكر والفهم(ثة وهيالمعرفّية الثال

توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط درجات : وجاءت النتائج كما يلي .الجغرافيا للصف السابع

التّحصيلي  مجموعة التجريبّية على االختبارطالبات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالبات ال

كما توجد  ،لفروق لصالح المجموعة التجريبّيةوكانت ا. البعديفي المفاهيم الجغرافية في القياس 

فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبّية في القياس القبلي ومتوسط 

وكانت الفروق لصالح  هيم الجغرافية في القياس البعدي،درجاتهن على االختبار التحصيلي في المفا

فروق دالّة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالبات متوسطات التّحصيل  كما توجد .القياس البعدي

العام من المجموعتين الضابطة والتجريبية في درجاتهن على االختبار التحصيلي في المفاهيم 

كما عدم وجود أثرٍ دالٍّ إحصائيا  الجغرافية، وكانت الفروق لصالح طالبات المجموعة التجريبّية،

منخفض ـ "ـ مدخل الدراما ومستوى التحصيل العام تقليديةريقة التدريس اللتفاعل كلٍّ من ط

  .على أداء الطالبات على اختبار المفاهيم الجغرافية في القياس البعدي" متوسط ـ مرتفع

  

دراسة هدفت إلى التعرف على مدى امتالك طلبة الصف العاشر للمفاهيم ) 2009(حلو  تجروأ

باتجاهاتهم نحو الجغرافيا  وذلك في مدارس ضواحي القدس وبيان أثر األساسية الجغرافية وعالقته 

متغيرات الجنس والجهة المشرفة على المدرسة ومعدل الطلبة في العلوم االجتماعّية وعالقته 

باتجاهاتهم نحو الجغرافيا حيث تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر األساسي في 

 ،طالبا وطالبة) 2015(لبالغ عددهم في مدارس ضواحي القدس واالمدارس الحكومية والخاصة 

من  وتكّونت أداة الدراسة اختبار ،نة الطبقية العنقودية العشوائّيةواختيرت عّينة الدراسة بطريقة العي

متعدد واستبانة لقياس االتجاه وقد جاءت النتائج أّن هناك ضعفًا في مدى امتالك طلبة الصف العاشر 

كما تفّوقت اإلناث على الذكور في امتالك المفاهيم الجغرافّية  ،لجغرافياساسّية في اللمفاهيم األ

  .قت المدارس الخاّصة على الحكوميةوتفّو
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دراسة هدفت إلى معرفة أهمّية واقع تضمين المفاهيم االقتصادية في ) 2009(وأجرى الشراري 

الكتب من وجهة نظر المعلمين والمشرفين مقّررات الجغرافيا في المرحلة الثانوية من واقع تحليل 

التربويين ومدى وجود فروق دالّة إحصائيا بين استجابات عينة الدراسة حول مدى أهمية تضمين 

وتم أخذ  ،الوصفي التحليلي لجمع المعلومات ولتحقيق أهداف الدراسة أستخدم المنهج. هذه المفاهيم

مشرفا تربويا في مدينة مكة المكرمة، وجميع  )24(و معلما) 68(جميع مجتمع الدراسة المكّون من 

 )32(وأظهرت النتائج أن هناك  ،الثانوية بفصليها األول والثاني كتب مادة الجغرافيا للمرحلة

 .ت الجغرافيا في المرحلة الثانويةمفهوم لم يتم تضمينها في مقررا )99( مفهوما اقتصاديا من أصل

من المفاهيم والتي أكّد المختصون أهمية تضمينها وأظهرت النتائج مفهوما )67(في حين تم تضمين 

أن استجابات أفراد مجتمع الدراسة أشارت الى أهمّية تضمين المفاهيم االقتصادية بجميع مجاالتها 

كما توجد فروق ذات داللة  ،لة الثانوية بدرجة متوسطة وعاليةفي مقررات الجغرافيا في المرح

نة الدراسة حول مدى أهمية تضمين المفاهيم االقتصادية في مقررات إحصائية بين أفراد عي

في جميع المجاالت ما عدا  ) المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،العمل(ى لمتغيرات الجغرافيا تُعز

لنوع العمل لصالح المشرف حيث وجدت فروق تُعزى  ،المجال الخاص بالموارد االقتصادية

  .لموارد االقتصادية تُعزى لسنوات الخبرة ووجدت فروق في مجال ا ،التربوي

  

دراسة هدفت إلى تقييم مقّرر الجغرافيا للصف الحادي عشر في ضوء ) 2009(وأجرى حسونة 

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج  ،يير الجمعية الجغرافيا األمريكيةمعا

باإلضافة إلى االطّالع على  )GNS(يكية الوصفي التحليلي وترجمة قائمة معايير الجمعية االمر

 المعايير في صورتها النهائية في بعض الدراسات السابقة المفيدة في هذا المجال حيث تكّونت قائمة

 -العالم من منظور مكاني(ه مجاالت معيارا فرعيا موّزعة على ست )56(معيارا رئيسا و  )18(

ثم  )استخدامات الجغرافيا  - البيئة والمجتمع  -البشرية  النظم -األماكن واألقاليم النظم الطبيعة 

تحليل مقّرر الجغرافيا للصف الحادي عشر في ضوء معايير الجمعية الجغرافية األمريكية وقد 

تحقّقت فيه المعايير بنسب مختلفة وقد جاءت النتائج في  مقّرر الجغرافيا وفي ضوء معايير الجمعية 

  .و المعيار األول والخامس والسابعكثر المعايير توافرا هالجغرافية األمريكية أّن  أ

  

بدراسة هدفت الى تقصي فاعلية استراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة في ) 2008(قام عسيري 

) 89(تكّونت عّينة الدراسة من  ،ة الصف األول نحو مادة الجغرافياالتحصيل الدراسي واتّجاه طلب

اختيروا بطريقة عشوائية من احدى مدارس مديرية التربية والتعليم  طالبا من طالب الصف األول

بمحافظة محايل عسير حيث وقع االختيار على مدرسة عبداهللا بن الزبير فاختيرت منها المجموعة 

ومدرسة ابن الهيثم فاختيرت منها  ،طالبا درسوا بالطريقة التقليدية) 40(الضابطة المكونة من 
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فجاءت النتائج بوجود فروق  ،با ودرسوا بأسلوب المقارنةطال) 49(لمكونة من المجموعة التجريبية ا

دالّة احصائيا بين متوسط درجات التحصيل تُعزى لطريقة التدريس عند مستويات المعرفة الدنيا 

كما توجد فروق دالّة احصائيا بين متوسط  ،التجريبية بعد ضبط مستوى التحصيللصالح المجموعة 

التجريبية حصيل تُعزى لطريقة التدريس عند مستويات المعرفة العليا لصالح المجموعة درجات الت

كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو دراسة  ،بعد ضبط مستوى التحصيل

وال توجد فروق دالّة  ،بعد ضبط مستوى التحصيل ،تُعزى لصالح المجموعة التجريبية المادة

  .ي مجال أهمية المادة بالنسبة لهمفراد المجموعة التجريبية والضابطة فاحصائيا بين أ

 

دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام المتشابهات في اكتساب المفاهيم ) 2007(أجرت األغا و

، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي طالبات الصف التاسع االساسي بغزةالعلمية واالحتفاظ بها لدى 

ينة الدراسة من طالبات الصف التاسع بمدرسة حسن سالمة االعدادية بغزة بلغ حيث تم اختيار ع

وجاءت النتائج الى وجود فروق دالّة احصائيا بين متوسط درجات المجموعة  .طالبة) 80(عددهّن

كما وجود فروق دالة احصائيا بين  ،لضابطة لصالح المجموعة التجريبيةالتجريبية والمجموعة ا

الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في متوسط درجات 

كما  .اكتساب المفاهيم العلمية تُعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات لصالح المجموعة التجريبّية

وجود فروق دالّة احصائيا بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي 

ختبار التحصيلي والتطبيق البعدي المؤّجل لنفس االختبار تُعزى الستخدام إستراتيجية الفوري لال

المتشابهات لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائّية بين متوسط درجات 

الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اكتساب المفاهيم 

  .عزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات لصالح المجموعة التجريبيةالعلمّية تُ

  

دراسة هدفت إلى معرفة أثر التدريس باستخدام األسئلة السابرة في ) 2007(أجرى المجالي و

 ،ا واتجاهاتهم نحوه بمحافظة الكركتحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث الجغرافي

وتم تطبيق الدراسة  ،طالبا وطالبة )137( دّية بحيث بلغتالدراسة بطريقة قصواختيرت عّينة 

وأظهرت  ومقياس االتجاه نحو مبحث الجغرافيا، ،ناتها عن طريق االختبار التحصيليوجمع بيا

النتائج وجود فروق دالّة إحصائيا في التحصيل واالتجاه نحو مبحث الجغرافيا لصالح المجموعة 

كما عدم وجود أثر ذي داللة إحصائّية لألسئلة السابرة  ،ة السابرةيعزى الستخدام األسئل التجريبية

  .أو التفاعل بينهما )أنثى  ،ذكر(س والجن ،يعزى إلى النوع االجتماعي
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دراسة هدفت إلى تحديد مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس ) 2007(وأجرى الشكعة 

كير التأملي تبعا فحص داللة الفروق في مستوى التفو ،العليا في جامعة النجاح الوطنية والدراسات

طُبق مقياس أيزنك وولسون على عينة مؤلفة من  ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،لبعض المتغيرات

أظهرت نتائج الدراسة أن  ،من طلبة الماجستير) 91(الوريوس وطالباً وطالبة من طلبة البك) 550(

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  ان جيداً،مستوى التفكير التأملي لدى أفراد العينة ك

ة ولصالح إحصائية في مستوى التفكير التأملي لدى أفراد العينة بين طلبة الكليات العلمية واإلنساني

بينما لم تكن  ،الماجستير ولصالح طلبة الماجستيروبين طلبة البكالوريوس و ،طلبة الكليات اإلنسانية

   .بعا لمتغير الجنسدالة إحصائياً تالفروق 

  

هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام المدخل القائم على القضايا في تنمية ) 2007(دراسة الخوالدة 

مهارات التفكير التأملي ومهارات تحديد المشكالت االجتماعية في مبحث التربية الوطنية والمدنية 

طالباً من طلبة الصف  )161(لدى طالب الصف العاشر في األردن وتكونت عينة الدراسة من 

وتكونت أدوات الدراسة من اختبار ) 80ضابطة (و) 81تجريبية (العاشر وزعوا إلى مجموعتين 

 )31(مواقف واختبار تحديد المشكالت االجتماعية والمكون من  )8(التفكير التأملي والمكون من 

اختبار التفكير التأملي  مشكلة وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين الطلبة على

البعدي، ولصالح المجموعة التجريبية، تعزى ألثر استخدام المدخل القائم على القضايا، كما بينت 

النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين الطلبة على اختبار تحديد المشكالت االجتماعية، ولصالح 

  .على القضاياتخدام المدخل القائم طالب المجموعة التجريبية تعزى ألثر اس

  

هدفت إلى التعرف على فعالية التدريس وفقاً لنظرية فيجوتسكي في )2006(دراسة الدواهيدي 

اكتساب بعض المفاهيم البيئية لدى طالبات جامعة األقصى بغزة ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة 

ات المكونة من شعبة واحدة من شعب مساق الدراس األقصىمن جامعة  قصديهالدراسة بصورة 

ضابطة وتتكون من  أحدهماتوزيع طالبات هذه الشعبة بصورة عشوائية إلى مجموعتين البيئية وتم 

طالبة وتم تدريس المجموعة الضابطة وفق  )40(طالبة واألخرى تجريبية وتتكون من  )42(

 ،سكينموذج التعلم التوليدي لفيجوتالطريقة التقليدية أما المجموعة التجريبية فقد تم تدريسها وفق 

وقد أسفرت النتائج الى عدم وجود فروق بين درجات طالبات المجوعة الضابطة والمجموعة 

عدم وجود فروق بين درجات طالبات المجوعة كما  ،التجريبية في اكتساب بعض المفاهيم البيئية

ين كما عدم وجود فروق ب ،ة اللفظية لبعض المفاهيم البيئيةالضابطة والتجريبية في اكتساب الدالل

األساسية لبعض المفاهيم  درجات طالبات المجوعة الضابطة والتجريبية في اكتساب الخاصية

يوجد فروق بين درجات طالبات المجوعة الضابطة والتجريبية في تمييز األمثلة  كما ال ،البيئية
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يوجد فروق بين درجات طالبات المجوعة  ال ،المنتمية لبعض المفاهيم البيئية المنتمية وغير

  .المرتبطة ببعض المفاهيم البيئية لضابطة والتجريبية في المقدرة على حل المشكالتا

  

تزامن (هدفت إلى معرفة  الكشف عن أثر كلٍّ من أسلوب عرض األمثلة ) 2006(دراسة الجوهري 

تتابع شرح ( :ويتم بطريقتين) ابع عرض األمثلة وتت)(شرح المفهوم بلغة اإلشارة عن أمثلة المفهوم 

شرح المفهوم بلغة االشارة يسبقه عرض أمثلة (أو  )هوم بلغة االشارة يليه عرض أمثلة المفهوم المف

صم في مقّرر الدراسات وذلك في برامج الفيديو التعليمية الكتساب المفاهيم عند التالميذ ال) المفهوم 

ثم قام الباحث بإعداد  ،التجريبّية في ثالث برامج فيديو وقد قام الباحث ببناء المعالجة .االجتماعية

 )68(ثم تطبيقها على عّينة مكونة من  ،التّحصيلي لقياس تعلّم المفاهيم االختبار :وات البحث وهيأد

تلميذًا وتلميذة من تالميذ الصف السادس بمدرستي األمل للصم بالزقازيق واألمل للصم بالمنصورة 

وجود فروق دالّة احصائيا لصالح حيث استخدم الباحث المنهج التجريبي ودلّت النتائج  على 

وتزامن شرح المفهوم  ،)الشارة يليه عرض أمثلة المفهوم تتابع شرح المفهوم بلغة ا(مجموعتي 

كما وجود فروق دالّة  ،بالمقارنة بالمجموعة الضابطة )بلغة اإلشارة مع عرض أمثلة المفهوم 

بالمقارنة ) يليه عرض أمثلة المفهوم  تتابع شرح المفهوم بلغة االشارة(إحصائيا لصالح مجموعة 

تتابع شرح المفهوم (و) تزامن شرح المفهوم بلغة اإلشارة مع عرض أمثلة المفهوم (بمجموعتي 

  .اإلشارة يسبقه عرض أمثلة المفهومبلغة 

  

دراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير دورة التعلم وخرائط المفاهيم في ) 2005(كما أجرى عمايرة 

لتأّملي لديهم وأثر صف العاشر في مبحث التربية الوطنية والمدنية وتنمّية التفكير اتحصيل طالب ال

قام الباحث بإعداد خطط لتحضير الوحدة الثانية من كتاب  ،ولتحقيق هدف الدراسة ،الجنس في ذلك

 قتي خرائط المفاهيم ودورةالتربية الوطنية والمدينة للصف العاشر األساسي والتي تم إعدادها بطري

كما قام الباحث بإعداد اختبار التفكير التأملي تم تطويره من اختبار آخر مكون من ست  ،التعلم

وتوصلت نتائج الدراسة  ،ة أسئلة مكرره على جميع المشكالتمشكالت كل مشكلة احتوت على سبع

جد إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير التأملي ألبعدي تعزى للطريقة وال يو

فروق في اختبار التفكير التأملي يعزى للجنس وال للتفاعل بين الطريقة والجنس في كل اختبار 

  . تفكير التأملي واالختبار التحصيلال

  

دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين التفكير التأّملي والتحصيل )  2005(أجرى بركات و

، ات الديمغرافّيةلعامة في ضوء بعض المتغّيرلدى عينة من الطالب الجامعيين وطالب والثانوية ا

وطُبق لهذا الغرض مقياس أيزنك للتفكير التأّملي بعد تعريبه وتطويره واختبار تحصيلي لقياس 
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، والنصف اآلخر وطالبة، نصفهم من الذكور طالبا) 400( التحصيل على عينة مكونة منمستوى 

وقد جاءت النتائج الى . الجامعي والثانوي العام موّزعين بالتساوي بين مرحلة التعليم ،من اإلناث

، بينما وجود فروق في كير التأّملي تُعزى لمتغير الجنسعدم وجود فروق جوهرية في مستوى التف

لتي تُعزى إلى متغير نوع الدراسة، والمرحلة التعليمية، وعمل االم مستوى التفكير التأملي وا

ى لمستوى التفكير التأّملي تحصيل العام للطالب تُعزكما عدم وجود فروق جوهرية في ال ،واألب

  .لديهم

  

دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء  )2005(وأجرى عبد الوهاب 

الب المعرفة في تحصيل الفيزياء وتنمية مهارات التفكير التأملي واالتجاه نحو استخدامها لدى ط

ستخدمت الباحثة المنهج التجريبي في هذه الدراسة وتكونت عينة وا ،الصف الثاني الثانوي األزهري

واقتصر التجريب على الفصل الدراسي الثاني  ،تالميذ الصف الحادي عشر األزهري الدراسة من

واتجاهات التالميذ كامال حتى نتعرف على فاعلية اإلستراتيجية في تنمية مهارات التفكير التأملي 

وكذلك إعداد وتجهيز االختبار التحصيلي،  :التاليةلباحثة األدوات واستخدمت ا ،نحو استخدامها

وقد  ،خدام إستراتيجية ما وراء المعرفةإعداد اختبار التفكير التأملي وأعداد مقياس االتجاه نحو است

حصة  )38(تم توزيع موضوعات الوحدتين وفقا للزمن الذي حدده قطاع المعاهد األزهرية وهو 

حصص  )6(وعيا وقد استغرق تطبيق أدوات الدراسة قبلياً وبعدياً فترة بمعدل ثالث حصص أسب

المتوسط  :حثة المعامالت اإلحصائية التاليةحصة واستخدمت البا )32(وتم تدريس الوحدتين في 

الختبار مهارات التفكير  لنتائج التطبيق القبلي والبعدي )ت( الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة

 وبعدياً، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية قبلياً ،م التأثيروحساب حج ،التأملي

يات ما باستخدام استراتيج )خواص السوائل المتحركة _خواص السائل الساكنة (التي درست وحدتي 

جموعتين وقد اتضح ذلك من خالل تطبيق االختبار التحصيلي على الم ،وراء المعرفة في الفيزياء

  .حصائية لصالح المجموعة التجريبيةبحيث يوجد فروق ذات داللة إ ،ة والضابطة بعديالتجريبي

  

دراسة هدفت في تقصي أثر استخدام خرائط المفاهيم في تحصيل المفاهيم  )2004(وأجرى عزب 

المنهج واستخدام الباحث  ،الجغرافية وتنمية التفكير االستداللي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

خريطة (إعداد الوحدة وابقة، الساإلطار النظري للدراسة والدراسات  بإعدادفيما يتعلق  الوصفي

والمنهج شبه تجريبي في التدريس التطبيقي بتصميم المجموعتين الوطن العربي الطبيعية والسياسية، 

وتمثل في  كتيب التلميذممثال ب األدوات بإعدادالمتكافئتين من التالميذ وقام  )التجريبية والضابطة (

 ،أسس خرائط المفاهيم ودليل المعلملمعايير و وحدة خريطة الوطن العربي الطبيعية والسياسية وفقاً

وتوصلت الدراسة إلى  "واالستقرائي ياالستنباط"التفكير االستداللي بشقيه  واختبارواختبار تحصيلي 
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ية ودرجات تالميذ وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات التالميذ المجموعة التجريب

كما  ،ة وذلك في اختبار التحصيل البعديالمجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبي

بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ  وجود فروق دالة إحصائياً

  ستداللي البعدي المجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية وذلك في اختبار التفكير اال

  

دراسة هدفت إلى تقّصي أثر برنامج تعليمي لمهارات التفكير األساسية ) 2003(وأجرى المساعيد 

على تنمية هذه المهارات وعلى التّحصيل في الجغرافيا لدى طلبة الصف السادس حيث تناولت هذه 

المعلومات والترميز  المقارنة والتصنيف والترتيب وتمثيل(الدراسة مهارات التفكير األساسية 

التعليم  وقد قام الباحث بتعليم المهارات ألفراد المجموعة التجريبية من خالل أسلوب) واالسترجاع 

اسي ثم قام بتدريس المجموعة التجريبية ما يعادل نصف المقّرر في الجغرافيا للفصل الدر ،المباشر

ن وجود فروق دالّة احصائيا بين وقد أسفرت نتائج الدراسة ع ،األول باستخدام هذه المهارات

متوّسط أداء المجموعة التجريبية على اختبار مهارات التفكير األساسية ومتوسط أداء أفراد 

المجموعة الضابطة من طلبة الصف السادس األساسي على االختبار نفسه وذلك لصالح أفراد 

وسط التحصيل في مادة المجموعة التجريبّية، كذلك وجود فروق ذات داللة احصائية بين مت

الجغرافيا لدى أفراد عّينة المجموعة التجريبية وبين متوسط تحصيل الطلبة في المجموعة الضابطة 

  .لصالح أفراد المجموعة التجريبّيةمن طلبة الصف السادس األساسي وذلك 
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 :الدراسات االجنبية 

الطالب في التفكير التأّملي  إلى استكشاف ممارسات هدفت دراسة) Phan,2009(أجرى فان 

استراتيجيات  وقد شملت الدراسة نموذجا نظريا الختبار ،اتيجيات المعالجة العميقة والجهد،واستر

ث كما استخدم الباح ،والتفكير الناقد ،والتأّمل ،وأهداف إتقان أداء المهام ،والجهد ،المعالجة العميقة

ب لألهداف لهذه التوجهات النظرية على تحقيق الطالالمباشرة  المنهج السببي الستكشاف اآلثار

كما شملت الدراسة عينة من الطالب الجامعيين الذين أكملوا السنة الثانية  .األكاديمية والتعلمية

واستبيان  ،حث في جمع البيانات بقوائم الجردواستعان البا ،طالبا وطالبة) 347(ثالثة وبلغت وال

اقد على التحصيل النتائج وجود آثار مباشرة للتأّمل والتفكير الن فيما أظهرت ،التفكير التأّملي

، وأظهرت أن كالً من أهداف أداء المهام واإلتقان كان لهما آثار مباشرة على التأّمل الدراسي والتعلم

 وكان التأّمل والجهد ،قة بإتقان األهداف والجهد بينهمافي حين تأثّرت إستراتيجيات المعالجة العمي

كما لم تظهر الدراسة فروقًا دالّة إحصائيا بين البنين والبنات في  ،قوّيين في تجربة الدراسة وسيطين

  . ريةهذه األطر النظ

  

حركات المعلم في داخل غرفة الصف وأثرها هدفت لفحص بدراسة ) Mark,2009(قام مارك 

دراسة على طلبة وتأثيرها في كل من اإلدراك وعمليات التفكير لدى الطلبة حيث أجرى هذه ال

 18الصفوف االبتدائية في والية اطلنطا ولتحقيق ذلك قام بتدريب مجموعتين من المعلمين على 

نموذج من التدريس المتعلق بذلك واختار ثمانية عشر معلمين ولم يدربهم وقد تمثلت تدريب 

ت تجريبية والثانية المعلمين على مواد الدراسات االجتماعية للطلبة وتم اختيار مدرستين األولى كان

كانت ضابطة وطبقت التجربة في المدرسة التجريبية والصفوف التجريبية لمدة ثالث أشهر ومن ثم 

وعمليات التفكير على كالً من المجموعة التجريبية والضابطة  اإلدراكقام بتطبيق اختبار لقياس 

عة التجريبية في االستجابات المجمو(كانت استجابات الطلبة منها عدة نتائج  إلى ت الدراسة وتوصل

النتائج بان هناك فروق ذات  أظهرتأي  )والتفكير أفضل من استجابات الطلبة المجموعة الضابطة

كانت أساليب المعلمين اللذين ، ية على المجموعة الضابطةداللة احصائية لصالح المجموعة التجريب

كان أداء الذكور أفضل من كما  ،دريبهمالمعلمين اللذين لم يتم ت تم تدريبهم أفضل بشكل ملحوظ من

في استجاباتهم على االختبار الذي طبق وكان يوجد فروق ذات داللة احصائية لصالح  اإلناث

، كان هناك تفاعل بين أدراك الطلبة وعمليات التفكير لديهم داخل المجموعة التجريبية ،الذكور

تدريب كالً من المعلمين والطلبة على وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها التركيز على 

  .والتفكير اإلدراكعمليات 
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هدفت إلى التعرف إلى الفروق دراسة  )Mahardale et al.,2007(وأجرى ماهارديل وزمالئه 

في مستويات التفكير التأملي بين الطلبة الذين يدرسون في بيئات تعليم تقليدية ،وبين الطلبة الذين 

طُبق مقياس التفكير  ،ولتحقيق هذه األهداف ،م القائمة على حل المشكالتالتعل يدرسون في بيئات

من يدرسون في طالباً وطالبة من طلبة المرحلة األساسية م) 56(التأملي على عينة تكونت من 

درست وفق  طالباً وطالبة،) 54(في حين تكونت المجموعة التجريبية من  ،صفوف تعليم تقليدية

أظهرت نتائج استجابات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس  ،حل المشكالتالبرنامج القائم على 

مستوى التأمل في الترتيب  في حين جاء ،الترتيب األولالتفكير التأملي حصول مستوى الفهم على 

وفي الترتيب األخير جاء  ،اء مستوى الفهم في الترتيب األولأما للمجموعة التجريبية فقد ج ،األخير

كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين في جميع  ،ل االعتياديمستوى العم

في حين  ،والتأمل، والتأمل الناقد ،الفهم ،لتجريبية في مستوياتولصالح المجموعة ا المستويات،

  . لضابطة في مستوى العمل االعتياديكانت الفروق لصالح المجموعة ا

 

العوامل التي (دراسة تحت عنوان  )  Alets, 2006 &Abdellatif(أجرى عبد اللطيف وآخرون 

حيث هدفت  ،بيهات لدى األطفال الصغاروذلك عن طريق استخدام التش) تؤثر على تطوير التفكير

هذه الدراسة الى مراجعة األدب التربوي الذي يصف العوامل التي تؤثر على قدرة األطفال الصغار 

وقد بّينت هذه الدراسات أّن  ،أسلوب لتحسين قدرتهم على التفكيرفي حل المسائل معتمدا التشبيه ك

التشبيه  :األدب التربوي المتعلّق بالتفكير المعتمد على التشبيهات اهتم بنوعين من التشبيهات

التشبيه  كما ،الكالسيكي القائم على االستنتاجات العقلّية المنطقّية مثل جِلد الكلب يشبه ريش الطيور

حيث يعطي الطالب أوال مسألة يقوم  القائم على فهم العالقات ذات المستوى العالي،لحل المسائل 

حل ومن ثم يستخدم المعلومات المتوفرة لديه ل ،جيا كيفية حل المسألةومن ثم يتلقّى تدري ،بحلّها

ات وقد بّينت هذه الدراسة أّن الّدراسات التي أجريت على التشبيه .المسائل الجديدة األكثر صعوبة

واستنتجت أّن  تجعل األطفال غير قادرين على حل المسائل التي تعتمد على التشبيه، الكالسيكية،

وذلك ألّن األطفال في عمر أقل من العمر الذي  مرحلة النمو العقلي هي أحد العوامل األساسّية،

دام بعض األساليب وبالتالي نحن بحاجة الى استخ أشار اليه بياجيه للقيام بمرحلة العمليات األساسية،

التي تسّهل من قدرة األطفال الّصغار على التفكير مستخدمين طريقة التشبيه لحل المسألة وذلك ألن 

على التعليم المباشر وهذا األسلوب يساعد الطالب على أن يصبح على ألفة بالعالقات بين األشياء 

 ،ألطفال على الّربط بين األشياءيدّرب ا والمقارنة من خالل األمثلة وللعالقات باستخدام اللغة 

لزيادة القدرات لدى األطفال  المتعلّق بفعالية التدريب، وتبرز نتائج هذه الدراسات الموقف المتفائل،

   .معتمدين على التشبيهات الصغار لحل المسائل،
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تطبيق نظم : دراسة في اوروبا والواليات المتحدة حول) (Bednarz,2006أجرى بندرز 

إلى اكتشاف تطبيق سياقين اثنين وتهدف هذا الدراسة الجغرافّية في التعليم الثانوي في المعلومات 

نظم المعلومات الجغرافّية وذلك بمقارنة وضع نظم المعلومات الجغرافية في مرحلة التعليم ما قبل 

ارجّية التي للعوامل الداخلّية والخبا وقد استخدم المؤلفون نموذجا الكلية في الواليات المتحدة وأورو

استاذ جغرافية في هولندا  200تؤثّر على تبني التعليم الخلّاق واالستبانة وشمل مجتمع الدراسة 

وقد جاءت أسماء وعناوين  ،ع تطبيق نظم المعلومات الجغرافيةلتقييم وجهات نظر االساتذة بموضو

من االساتذة  % 37 لثالث سنوات وكانت النتيجة أّن األساتذة من خالل محاضرات انخرطوا فيها

منهم كانت  % 50و سنة، 15عن  ساتدة كانت لديهم خبرة تزيدمن األ % 65أرجعوا االستبانة، 

وتر بشكل يومي وقد جاءت النتائج منهم كانوا يستخدمون الكمبي% 60و سنة، 50أعمارهم فوق 

ع تطبيق على أّن هناك حاجة الستمرار العمل لضمان ان الشروط الثالث موجودة من أجل تشجي

نظم المعلومات الجغرافية وهناك حاجة لمعالجة قضايا مهمة داخلية تتعلّق بنظم المعلومات 

لمعالجة قضايا  كما استخدام طريقة مجتمع المتعلمين ،يدلُّ أّن تدريب المعلم مهم هنا الجغرافية وهذا

  .داخلّية وخارجّية

 

تفكير التأملي لدى الطلبة في البيئات دراسة هدفت إلى معرفة مستويات ال ),2006Lie(وأجرى لي 

ولتحقيق أهداف الدراسة طُبقت استبانة على عينة مؤلفة من  التعليمية المعتمدة على حل المشكالت،

ً وطالبة مم )391( موزعين على أربع مراحل  ،سنة) 26_16(ن تراوح أعمارهم بين طالبا

حصول مستوى  اس التفكير التأملي،أظهرت متوسطات استجابات الطلبة على مستويات مقي ،دراسية

وفي الترتيب األخير جاء مستوى  ثم التأمل الناقد، ،مستوى التأمل يليه الفهم على الترتيب األول،

كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين الطلبة في مستويات العمل  العمل االعتيادي،

   .الدراسيةوالتأمل الناقد وفقاً للمرحلة  ،والتأمل ،االعتيادي

  

بإجراء دراسة بعنوان استخدام برنامج مبني على دراسة الحالة  )Darwish,2005(قام درويش 

قبل الخدمة وعلى مهاراتهم التدريسية في الواليات المتحدة  حسين التفكير التأملي لدى معلميعلى ت

بني على دراسة واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس حيث هدفت الدراسة تحديد أثر استخدام برنامج م

تقسيمهم ب الصف الرابع بطريقة عشوائية ومن طالولتحقيق ذلك اختار أربعة وعشرون الحالة 

لمجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية وتم تدريس البرنامج المقترح بينما تلقت المجموعة 

التأملي والكتابات  الضابطة التعلم بطريقة تقليدية وأستخدم أداة دراسية ممثلة في اختبار التفكير

والكتابات اإلسترجاعية التأملية لطالب وبطاقة مالحظة للتدريس المصغر أضافتاً إلى  المتعلقة بها،

وخلصت الدراسة إلى أربع رئيسية من النتائج األولى  مقياس اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس،
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 لح طالب المجموعة التجريبية،هناك فروق فردية ذات داللة إحصائية في التفكير التأملي لصا

أما الثانية تحسن ملحوظ في بعض مهارات التدريس لصالح  مقارنتاً بأداء المجموعة الضابطة،

نحو مهنة التدريس أما الرابعة لثالثة تحسن ملحوظ في االتجاهات أما ا طالب المجموعة التجريبية،

  .ى الطلبةممثلة في دعم التفكير لدوجود نتائج أخرى ذات صلة بالبحث 

  

دراسة هدفت إلى تقييم فعالية وفائدة استخدام الرحالت ) Martonia, 2004(وأجرى مارتونيا 

المعرفية عبر الويب في تدريس الدراسات االجتماعية والعلوم مقارنة مع الطرق التقليدية عند تالميذ 

من اختبار، ومقابلة، المرحلة اإلعدادية، مستخدماً المنهج التجريبي، حيث تكونت أدوات الدراسة 

تلميذاً من تالميذ المرحلة اإلعدادية، وقد تم تقسيمهم إلى ) 72(وكانت عينة الدراسة تتكون من 

العلوم، وتم تقسيم فصل الدراسات  فصلين، فصل لدراسة الدراسات االجتماعية وفصل لدراسة

ى مجموعتين ضابطة االجتماعية إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، كما تم تقسيم فصل العلوم إل

وتجريبية، حيث تم استخدام طريقة المحاضرة مع المجموعة الضابطة، وتم استخدام الرحالت 

المعرفية عبر الويب مع المجموعة التجريبية، وقد قام الباحث بتطبيق اختبار قبلي وبعدي على 

 :النتائج التالية صلت الدراسة إلىوقد تو ،تلميذاً فقط) 20(إجراء مقابالت لالمجموعات، كما تم 

أظهرت نتائج تالميذ الدراسات االجتماعية أن التعلم بالطرق التقليدية كان أفضل من استخدام التعلم 

م باستخدام الرحالت المعرفية وبالعكس أظهرت نتائج تالميذ العلو ،بالرحالت المعرفية عبر الويب

أظهرت نتائج المقابالت أن استخدام  الويب أفضل من الطرق التقليدية وله داللة إحصائية، كماعبر 

الرحالت المعرفية عبر الويب لكال المساقين العلوم والدراسات االجتماعية كان إيجابياً وأثار دافعية 

  . التالميذ

 

دراسة بعنوان استخدام التشبيهات ألنّه يدعم تغيير المفاهيم المتعلقة  )Blake,2004( وأجرى بليك

وقد سعت هذه  .رفة ما له عالقة بالموضوع ولماذاألطفال على معبعلم األرض وألنّه يساعد ا

 الدراسة الى الكشف عن فعالية استخدام علبة الكوال المصنوعة من االلمنيوم على تطوير نماذج

طالبا وطالبة من طالب الصف  )60(تكونت عينة الدراسة من  ،عقلّية فّعالة لفهم دورة الصخور

المدارس االبتدائية في  إحدىمن  سنة، 11-9ح أعمارهم ما بين الخامس والسادس والتي تتراو

وذلك  ،طريقة العينة الطبقية العشوائية وقُسمت العينة الى مجموعتين باستخدام ،شمال شرق بريطانيا

المجموعة الضابطة التي تعلّمت عن الصخور  وتشملبناء على اختبارات الذكاء التي طورها ينغ 

وباستخدام  .المجموعة التجريبية التي تعلمت عن الصخور باستخدام التشبيهو ،دون استخدام التشبيه

كأدوات في الدراسة  ،واالختبار القبلي والبعدي ،والمقابالت شبه المنظمة ،الخرائط المفاهيمية

ة لدى الطالب في كلتا الكشف على أّن التعليم قد أثّر بشكٍل ايجابي على المعرفة الموجوداستطاع 
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اال أّن المجموعة التجريبية كانت ذات داللة احصائية فيما يتعلق بكيفية تنظيم  ،عتينالمجمو

كما وبّينت اإلجابات التي أوردها طالب المجموعة التجريبّية في  ،المعلومات بطريقة أكثر علمية

طالب على وصف زيادةً في قدرة الم حول المفاهيم التي تم تعلّمها المقابالت التي ُأجريت معه

وقد بّينت الدراسة  ،ّية عن علم األرضوبدقّة أكبر تتوافق مع المفاهيم العلم ،لصخور بأسلوب علميا

العناصر الوظيفية في  أّن التشبيه ال يغطّي جميع: يفشل في تعزيز الفهم بسبب عاملينأّن التشبيه قد 

  .ر الذي تلعبه الدافعية واالهتمامالدوو ،المشبه

  

دراسة هدفت ألى الكشف عن كيفية تعزيز قدرة المعلم  )MaryArth,2002( أجرى ماري أرث

في لفت انتباه الطالب للحوار القائم على مهمة معينة ) IREXPANED(على استخدام دورة األسئلة 

والنشاطات  ،التخطيط :وعملية االستجواب التي تتضّمن ،دورة األسئلة التأكيد على التأملوتضّمنت 

وشملت عّينة الدراسة ثالثةً من معلمي  ،ثم التّفكير فوق المعرفي ،السبرو ،واالستقصاء ،القبلية

ا مسبقًا مرة كل أسبوع على المرحلة االبتدائية للقيام بتدريس سبعة أنشطة رياضية تم اختياره

ة كما يقوم المعلمون بالنشر األسبوعي لحوالي ست مراحل من مصفوفة األسئل أسبوعا،) 14(مدار

والتعرف  ،ية السبربهدف رصد التغيرات التي تظهر في عمل ؛حل دورة األسئلةوالتي شملت مرا

 ،ئلة كأداة لتقييم أسئلة المعلمينواستخدمت مصفوفة األس ،دى فهم المعلمين لألسئلة السابرةعلى م

وبين انخفاض  ،المعلم لألسئلة وطرحه لها بين استخدام مصفوفة األسئلة وسبروتوضيح االرتباط 

وأظهرت النتائج أّن إعادة النظر  المستوى المعرفي وزيادة المناقشة بين الطالب والمعلم، األسئلة في

ما حقّق ك ،أعلى من االستجواب لدى المعلمين في تخطيط األنشطة قد خلق فرصة أكبر لمستوى

  .جال االستجواب طوال فترة الدراسةملحوظًا في مالمعلمون نموا مهنيا

 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن التفكير التأملي وعالقته  )Wettenburg,2000(وقام ويتنبرغ 

 .تكونت عينة الدراسة من معلمي الفيزياء المبتدئين والمعلمين أصحاب الخبرة .ببعض المتغيرات

ولتحقيق ذلك أتبع عدة دورات تدريبية لدى العينة المختارة وتم استخدام المنهج شبه تجريبي 

عند المقارنة بين أداء المجموعتين توصل الباحث إلى عدة نتائج من و.التأملي  مقياس التفكيرو

أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية في األداء لمجموعة المعلمين ذوي الخبرة حيث كان مستوى 

عدم وجود فروق ذات داللة األداء أفضل في عملية تقديم مادة الفيزياء لطلبة كما توصلت إلى 

الى عدة وتوصلت الدراسة  .ير التأملي تعزى إلى متغير الجنسلتفكإحصائية في األداء على ا

على تدريب المعلمين بشكل مستمر وإيجاد نماذج تطبيقية تدريبية يمكن توصيات من أهمها التركيز 

  .القيام بها
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بهدف معرفة فاعلية استخدام إجراءات التفكير  )Francis,etal,1999(وأجرى فرانسيس وآخرون 

ولتحقيق ذلك اختيار عينة  ،يمريبي في اكتساب الخبرات والمهارات الالزمة للتعلالتأملي التج

وقسم العينة إلى قسمين متساويان األولى  ،المعلمينومن الطالب  )80( عشوائية طبيقية مكونة من

ئم على كانت ضابطة والثانية كانت تجريبية حيث خضعت المجموعة التجريبية لتدريب مستمر القا

استخدام مقياسا لقياس التفكير التأملي لدى م المتعلقة بالمنهاج الدراسي وتمهارات المعرفية اكتساب ال

وتوصلت الدراسة أن خضوع الطالب لبرنامج مصمم لتدريبهم على اكتساب وممارسة المجموعتين 

 قد أدى إلى وجود فروق جوهرية بين ،استخدام إجراءات التفكير التأمليالمهارات التعليمية ب

بمعنى ان البرنامج قد نجح في  ،البرنامجلصالح استخدام  ،جات الطالب قبل التدريب وبعدهدر

وخلصت الدراسة إلى توصية مفادها استخدام البرامج . يد الطالب المهارات بدرجة مرتفعةتزو

لق التدريبية المتعلقة بالتفكير التأملي تؤدي إلى تطوير أداء المعلمين والطلبة بشكل أفضل فيما يتع

  .ةبحل المشكالت ذات الصلة بالمواضيع المختلف

 

تهدف  إلى التعرف على العالقة بين التفكير التأّملي بالممارسة العملية في  )kim,1998(دراسة كيم 

واختار الباحث معلمتين كعينة  ،علمين على فعالية مهارات التدريستطوير وتدريب الطالب الم

تم خاللها تدريب المعلمتين على أساليب التدريس  ،اسبوعا) 24(نامج مكثف على مدار لتطبيق بر

ومجموعة  )Reflectiononpractice(باستخدام اجراءات التفكير التأملي بالممارسة العلمّية 

ممارسات علمية ذات الصلة بمنهجية أساليب التدريس وهذا ممثال بقيامه باختبار قبلي قبل القيام 

وقد انتهت الدراسة الى وجود تأثير دالٍّ احصائيا لطريقة ر بعدي بدورة تدريبية وبعدها طبق اختبا

كما اظهر هذا البرنامج  ،تزويد المعلمتين مهارات التدريس التفكير التأّملي بالممارسة العملية في

وأوصت الدراسة  .قنيات التعليمّية بفعالّية واضحةأثرا في تزويد المعلمتين قدرة على استخدام الت

  .يس في تحسين مستوى أداء المعلميناستخدام الفعاليات والممارسات والمهارات التدرعلى أهمية 

  

دراسة بهدف زيادة فاعلية التحصيل لدى الطالب باستخدام  )Marx, etal.,1997(وأجرى ماركس

وقد شمل البرنامج   ،للتفكير التأّملي) Feedback(برنامج تعزيزي يعتمد اجراءات التغذية الراجعة 

وقد  ،طالبا وطالبة )43(حيث طُّبق على عينة بلغت  ،يجية تطورية في التفكير التأّملياسترات )16(

خلصت الدراسة بإن هناك فروق لصالح اإلناث على الذكور وتوصلت بأن هناك فروق في األداء 

كما أوصت الدراسة إلى  ،ستوى الطلبة التحصيلي في المدرسةما بين أفراد المجموعة تعزى لم

  .رامج ذات الصلة في هذا الموضوعتمام واألعداد لدورات تدريبية خاصتاً في بااله
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موسومة بالفاعلية النسبّية للتفكير التأّملي والطريقة ) Adeyemi,1992( دراسة أديمي وأديمي

بهدف تحديد ما اذا كان تحصيل طالب المدارس يختلف  ،ة في تأثيرها في التحصيل الدراسيالتقليدّي

الطريقة التقليدّية والطريقة التأملّية وقد  :طريقتين في التدريب والتعليم هماإجراءات باستخدام 

 إلىوقسم المجموعة  ،طالبا وطالبة) 68(مكونة من عشوائية طبقية ُأجريت الدراسة على عينة 

مجموعتين ضابطة وتجريبية وقد طبق البرامج ذات عالقة في طريقة التدريس بطريقة التفكير 

ي على المجموعة التجريبية أما المجموعة الضابطة لم تخضع لتدريس بتلك الطريقة وقد طبق التأمل

حيث برنامج التدريس بطريقة تأملية على عدة مواضيع كالرياضيات وغيرها من المواد العلمية، 

 لّية لمصلحة الطريقةأظهرت نتائج هذه الدراسة فروقًا دالّة إحصائيا بين درجات الطلبة التحصي

  .بة في زيادة مستوى التحصيل لديهمكما أوصيت الدراسة على أهمية التدريب الطل ،التأّملّية

  

دراسة والمعنونة بدراسة فاعلية التفكير التأملي في تدريب ) Hosford,1992(وأجرى هسفورد 

ا طالب) 30(مكونة من اختيار عينة   وذلكولتحقيق ، )لمعلمين على المهارات التدريسيةالطالب ا

طبق عليهم البرنامج بعد أن طبق عليهم اختبار قبل عملية التدريب ومن ثم خضع كل وقد  ،وطالبة

المتعلمين والطلبة لهذا البرنامج وأظهرت الدراسة طبيعة العالقة بين التفكير التأملي والمتغيرات 

وي الفاعلية وانتهت الدراسة الى عدم وجود فرق معنوي بين الطالب ذ وفاعلية التدريس،الشخصية 

كما لم  المرتفعة والطالب ذوي الفاعلية المنخفضة في التدريس يعزى لمستوى التفكير التأّملي،

كما أوصت الدراسة بأعداد برامج ذات  .ات التخصص والجنس في هذه العالقةيظهر تأثير لمتغير

  .وير التفكير التأملي لدى الفئتينالصلة في تط

  

سة كان من بين أهدافها التعرف على أثر التفكير التأّملي في درا) Smith,1991(وأجرى سميث 

طالبا وطالبة يدرسون في كلية ) 60(تكونت العينة من  ،لطالب المعلم للمهارات التعليميةاكتساب ا

لى التفكير التأّملي على واستخدمت أداة المقابلة للتعرف ع ،ويتدّربون للقيام بمهنة التعليم التربية

وكان الهدف من ذلك التعرف على  ،نهايتهوالثانية في  ،عند بداية برنامج التدريبمرة  ،مرحلتين

وخلصت الدراسة الى وجود أثر اكتساب الطالب المتدربين اتجاهات ومعتقدات حول التربية العملية 

 ،لية التعليميةتأثير دال احصائيا في اكساب الطالب المعلمين اتجاهات ومعتقدات حول التربية والعم

وأصت الدراسة على أهمية استخدام برامج تدريبية تحسن من مستوى أداء المعلمين التحليل الذاتي و

  .تدربين ويطور من مستوى اتجاهاتهمالم

 

في  "ميرل تنسون"فاعلّية استخدام نموذج بعنوان  دراسة )  Mckinney,1985(وأجرى مكني 

اعتمدت على عرض تعليمية صفية ستراتيجية اولتحقيق ذلك تم استخدام تدريس المفاهيم االجتماعّية 
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والقيام بالتدريب  ،والتقديم لتعريف المفهوم ،ة في المفاهيم المتعلقة بالموضوعذات الصلاألمثلة 

ولتحقيق ذلك اختيار عينة ، مفاهيم من حيث التشابه واالختالفوكلفهم بمقارنة ال، االستفساري

ق عليها هذا النموذج واختيار مجموعتين ضابطة وطبعشوائية طبقية من طلبة الصفوف المتوسطة 

في تدريس المفاهيم  "تنسيون - ميرل "وقد أكّدت نتائج تلك الدراسة فاعلية نموذج وتجريبية 

لنموذج كما أوصت هذه الدراسة إلى استخدام هذا ا ،ذا ما قورن بالطريقة التقليدّيةاالجتماعّية إ

  .وترسيخها في أذهان الطلبة
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  _:الدراسات  التعقيب على

تعتبر امتداد  ،من خالل استعرض األدب التربوي وبذات الدراسات السابقة نجد بإن الدراسة الحالية

برغم و ،ارنة والتفكير التأملياستراتيجية المقوبذات  في مجال استراتيجيات التدريس واستكماال لها

ويمكن توضيح هذا بقة، لدراسات السايوجد هناك تباين واختالف بين هذه الدراسة وامن ذلك 

  :على النحو اآلتي  االختالف

استراتيجيات التدريس خاصتاً في اكتساب المفاهيم حول  في موضوعاتها  الدراسات السابقةتتلخص 

المساعيد  ،)2008(في موضوعات مختلفة وعالقتها بالتحصيل كما هو الحال في دراسة العسيري 

لتفكير ستراتيجية المقارنة في اكتساب المفاهيم واولكن الدراسة الحالية ركزت على ا) 2003(

تعد نقطة تباين بين الدراسة الحالية ودراسة العسيري  النقطةفهذه  ،التأملي وأثره في التحصيل

)2008(.   

األغـا   ،)2010(البردويـل   ،)2010(القطراوي  كل من كما ان هذه الدراسة اختلفت عن دراسات

التي جـاءت   (Blake,2004)بليك ،)(Abdellatif&Alets,2006اللطيف وآخرون، عبد )2007(

اتفقت في موضوعاتها فيما يتعلق بـالتفكير   هاولكن ،يح المتشابهات في موضوعات مختلفةفي توض

ـ التأملي مع كل من الدراسات السابقة   ،)2011(الحـارثي  ،)2011(الفـار و ،)2010(القطراوي ك

ــكعة ــدة،)2007(الش ــايرة،)2007(الخوال ــاتبر،)2005(عم ــدالوهاب،)2005(ك  ،)2005(عب

، )(Lie,2006،لي)Mahardaleetal,2007(وزمالئه ،ماهارديل)Phan,2009(،فان)2004(بيدس

ــش ــرغ)Darwish,2005(درويـــ ــيس ،)Wettenburg,2000(،ويتنبـــ  فرانســـ

، أديمي أديمي )Marx,etall,1997(،ماركس )kimk,1998(،كيم)Francis,etall,1999(وآخرون

)Adeyemi,1992(ورد، هسف)Hosford,1992( سميث ،)Smith,1991 .(  

  

الجغرافيا وهـذا بحـد    لتفكير التأملي في مادةأثر ايجابيا في تنمية الها  كما تعد استراتيجية المقارنة

   ،)2007الخوالدة ، )2010(األهدل ،)2011(،الجديان)2011(ذاته متشابه كما في دراسة الفار 

اكتسـاب المفـاهيم    فـي أثرأ ايجابيـا  ان لهذه الطريقة كما  ).2003(، المساعيد )2005(عمايرة 

، الشـراري  )2009(، حلو )2010(، الهباش )2010(دراسة االهدل  كما وهذا متفق معالجغرافية،

عبـد   ،)2005(عمـايرة   ،)2006(الجوهري  ،)2006(الدواهيدي  ،)2007(المجالي  ،)2009(

ــا)2003(المســاعيد  ،)2005(الوهــاب  ، فرانســيس وآخــرون )(Martonia,2004، مارتوني

)Francis,etall,1999(  هاما وبالذات في التعرف على المتشابهات في أثرا المقارنة الستراتيجيات

كمـا فـي    ،)2010(البردويـل و ،)2010(كما في دراسة القطراوي تنمية مهارات التفكير التأملي 

 ،)2007(في دراسة األغـا و  االحتفاظ بهااكتساب المفاهيم العلمية و في ،)2008(دراسة عسيري 

  .(BLAKE,2004)دراسة بليك  و ،(Abdellatif,2006)دراسة عبداللطيف وتنمية التفكير 
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عن الدراسات السابقة في أنها استخدمت إستراتيجية اختلفت وترى الباحثة أن الدراسة الحالية 

هذه الدراسة من الدراسات عد وت ،لجغرافية وتنمية التفكير التأمليالمقارنة في اكتساب المفاهيم ا

 القالئل التي أهتمت بدراسة استراتجية المقارنة وأثرها في اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية التفكير

لم يتطرق بشكل  حيث أما باقي الدراسات اختلفت نوعاً ما مع هذه الدراسة في موضوعاتها،التأملي 

  .يهالى أجرائي هذه الدراسة بعد اطالعي علاالدراسة الحالية، مما أدى مباشر ومتكامل لموضوع 
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59 
 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

____________________________________________________  

  طريقة الدراسة وإجراءاتها 
  

لمنهجية الدراسة ومجتمعها وطريقة اختيار عينتها وأدواتها وطرق التحقق يتناول هذا الفصل وصفًا 

اجراءاتها  وخطوات ،والمعالجات االحصائية المستخدمة وتصميمها من صدق وثبات تلك االدوات

   .التطبيقية

  

 :منهج الدراسة 1.3

لمالءمته لمثل هذا النوع  والتصميم شبه التجريبي المنهج التجريبيفي هذه الدراسة اعتمدت الباحثة 

 .من الدراسات

  

 :مجتمع الدراسة 2.3

في المدارس الحكومية التابعة لمديرية  عاشر االساسيطلبة الّصف ال جميع تكّون مجتمع الدراسة من

 )3361(والبالغ عددهم  ،)2012/2013(للعام الدراسي بيت لحم محافظة في  التربية والتعليم 

) 54(من الذكور، وشعبة  )56(طالبة انتظموا في  )1766(طالبا و )1595(وطالبة ،منهم  طالباً

في سم اإلحصاء والتخطيط في مديرية التربية والتعليم وذلك وفقاً إلحصائيات ق ،شعبة من اإلناث

  ).1.3(كما يوضح ذلك الجدول  ،محافظة بيت لحم

   

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس وعدد الشعب وأعداد الطلبة في ): 1.3(جدول 

  .2013/ 2012العام الدراسي 

  النسبة المئوية  عدد الطلبة  عدد الشعب  الجنس

  47.5  1595  56  ذكور

  52.5  1766  54  إناث

  %100  3361  110  المجموع
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  :عينة الدراسة  3.3

  

تمثل أربع شعب دراسية من  ،طالباً وطالبة) 130(بطريقة قصديه وبلغ عددها تم اختيار العينة 

) 50(وعددهم للبنين  ذكور العبيدية الثانويةمدرسة العاشر األساسي، شعبتين في جميع صفوف 

طالباً، ) 25(طالباً والشعبة الضابطة على  )25(لشعبة التجريبية على طالباً، حيث اشتملت ا

موزعات على شعبتين  ،طالبة) 80(للبنات وعددهن  بيت ساحور الثانويةبنات وشعبتين في مدرسة 

 ،اختيار الشعب التجريبية بطريقة عشوائية حيث تم ،طالبة )40(طالبة وضابطة  )40(تجريبية 

من كتاب الجغرافيا للصف العاشر ) قارة آسيا ،قارات العالم(وحدتين ب بحيث تم تدريس هذه الشع

الطريقة الضابطة بالمجموعة بينما تم تدريس  ،ول باستخدام إستراتيجية المقارنةاألساسي للفصل األ

اكتساب وقد خضعت المجموعتين إلى اختبار قبلي وآخر بعدي للتعرف على درجة . االعتيادية

مهارات اداة من تصميم الباحثة لقياس ، كما خضعت المجموعتين إلى غرافيةالطلبة للمفاهيم الج

  .لدى الطلبة التفكير التأملي

  :طريقة قصديه وذلك لألسباب اآلتيةوقد تم اختيار المدرستين ب

، ونفس لعاشر األساسي يدرسها نفس المعلمتحتوي كل مدرسة على شعبتين على األقل للصف ا •

 .ى المجموعتين الضابطة والتجريبيةراسة علالمعلمة ليسهل تطبيق الد

رنة في تدريس تعاون إدارتي المدرستين وموافقة المعلمين واستعدادهم الستخدام إستراتيجية المقا •

 .المجموعة التجريبية

 .ا وهما من ذوي الخبرة في التدريسجامعياً في تخصص الجغرافي نالمعلم والمعلمة مؤهال •

  .نة الدراسة بحسب المجموعة والجنسراد عيتوزيع أف) 2.3(ويوضح الجدول 

 

  .نة الدراسة بحسب المجموعة والجنستوزيع أفراد عي) 2.3(جدول 
  المجموع  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  الجنس

  50  25  25  ذكور

  80  40  40  إناث

  130  65  65  المجموع
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  :تعليمية وفق إستراتيجية المقارنةإعداد المادة ال

  

ب الجغرافيا للصف من كتا) قارة آسيا  ،قارات العالم(يفية تدريس وحدتين دليالً يوضح كعداد تم ا

  :واتبعت الباحثة الخطوات التالية ).2(، وفقاً إلستراتيجية المقارنة ملحق رقم العاشر األساسي

 االطالع على منهاج الجغرافيا للصف العاشر األساسي المطبق في فلسطين •

 ).2013/ 2012(للعام 

 .)9(ملحق رقم تحليل محتوى الوحدة األولى والثانية  •

قارة  ،قارات العالم(ة األولى والثانية الدليل من عدد من الدروس التي تغطي الوحد تم بناء •

كما . يوضح مسار الدرس، وخط سير مل  كل درس منها على أهداف واضحةبحيث يشت )آسيا

 .عدد من األسئلةويتكون من مجموعة من أوراق العمل تحتوي على 

  

عرضت الباحثة دليل المعلم على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص ملحق رقم 

، وعدلت في ضوء مالحظات ناسبتها للغرض الذي أعدت من أجله، إلبداء الرأي في مدى م)1(

  .المحكمين حتى أخرجت بصورتها النهائية 

  

  أدوات الدراسة  4.3

  :تم استخدام األدوات اآلتية  لتحقيق أهداف الدراسة

  .تبار الكتساب المفاهيم الجغرافيةاخ 1.4.3

  .ات التفكير التأمليأداة لمهار 2.4.3

 

  وفيما يلي وصف لهذه األدوات 

 

 :الجغرافيةكتساب المفاهيم ااختبار  1.4.3

ر هو اختبا، وي للمفاهيم الجغرافيةالصف العاشر األساسهدف هذا االختبار إلى تحديد اكتساب طلبة 

  ).4(ملحق رقم  ،موضوعي من نوع اختيار من متعدد

  

تمت االستعانة بالدراسات والمراجع ذات العالقة الكتساب المفاهيم الجغرافية لبناء االختبار من اجل 

التعرف على كيفية صياغة أسئلة االختبار مع إجراء بعض التعديالت أحيانا بما يناسب طبيعة 

، وكذلك إضافة إلى خبرة الباحثة في تدريس المستوى المعرفي للطالب ة وطبيعةالدراسة الحالي
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حيث تم تصحيحها بشكل  ،سؤاال من أسئلة االختبار من متعدد )40(الجغرافية وتكون االختبار من 

  )5(ملحق رقم  .محدد فاإلجابة الصحيحة تؤخذ عالمة واإلجابة الخاطئة تؤخذ صفر

 

 :الخطوات التاليةختبار في إعداد اال الباحثة  اتبعت وقد 

  

من كتاب الجغرافيا للصف العاشر االساسي العلمي الوحدة األولى والثانية  تحليل المحتوى- 1

   .ئ العلمية التي يتضّمنها المحتوىوحصر المفاهيم والتعميمات والمباد

  لمحتوى إعداد الصورة األولّية لالختبار، وقد تم بناء جدول مواصفات لالختبار تبعاً لتحليل ا- 2

  )  7(  رقم  ملحقفي  جدول المواصفات الختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية

  

 :صدق االختبار 1.1.4.3

  

للتحقيق من صدق االختبار تم عرضه بصورته األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي 

 لمادة، من أساتذة جامعات ومشرفين تربويين ومعلمين )1(الخبرة واالختصاص ملحق رقم 

، لمراجعة فقرات االختبار والحكم عليها من حيث المالئمة العلمية واللغوية وفاعلية البدائل الجغرافيا

، وتم تعديل الفقرات بموجب آراء المحكمين من حيث دى قياس كل فقرة للهدف الخاص بهاوم

  .لتعديل حتى أخرج بصورته النهائيةالحذف واإلضافة وا

 

 :ثبات االختبار 2.1.4.3

  

بتطبيق ثة الباحمت حيث قا) (test_Retestلتحقق من ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار تم ا

، وتكونت من ع الدراسة ومن خارج عينة الدراسةمجتماالختبار على عينة من الطلبة من نفس 

في مدرسة بنات بيت لحم الثانوية للبنات، وتم  األساسيالصف العاشر البات من طة طالب )25(

طبيق االختبار بعد أسبوعين على نفس العينة، وبلغ معامل الثبات بين نتائج االختبارين إعادة ت

 .ويعد هذا المعامل جيداً ألغراض إجراء الدراسة) 0.82(

  

  :أداة التفكير التأملي 2.4.3

 

من خالل الرجوع الى األدب التربوي المتصل بالدراسة وبخاصة استخدمت أداة التفكير التأملي 

المشهراوي  ،2005 ،بركات(التي استخدمت مقاييس متشابهة في التفكير التأملي مثل  الدراسات
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ويقيس المقياس مهارات التفكير التأملي وتكون المقياس  ).2010 ،ابونحل ،2008 ، ريان،2010،

 عدد من االستجابات تبدأمن العبارات ، وأمام كل عبارة بنداً وتم استخدام مقياس ليكرت )30(من 

خماسيا جا تدرأداة التفكير التأملي قفرات وتنتهي بمعارضة تامة فاإلجابة تتدرج على  ،تام أييدبت

تم تحويل  ).قليلة جداً ،قليلة ،متوسطة ،كبيرة كبيرة جداً،(لتحديد درجة الموافقة لكل عبارة وهي 

وقد أعطيت  )5_1(استجابة الطالب لكل عبارة من عبارات إلى أوزان تقديرية تتراوح من 

ثالث  )متوسطة (أربع درجات و )كبيرة( خمس درجات، )كبيرة جداً(اإلجابات التي تضمنت 

عالمة  )150(درجة بحيث تكون العالمة القصوى للطالب  )قليلة(و ،درجتان )قليلة جداً(درجات و

  .عالمة )30( الدنيا

  

 :صدق األداة  1.2.4.3

  

 )1(مجموعة من المحكمين ملحق رقم  للتحقق من صدق األداة تم عرضها بصورتها األولية على

من ذوي الخبرة واالختصاص، من أساتذة جامعات ومشرفين تربويين ومعلمين لمادة الجغرافيا، 

لفحص صياغة المضمون لكل عبارة من عبارات المقياس، وإبداء الرأي في مدى تمثيل العبارات 

ض المالحظات التي أخذت بعين لألبعاد الفرعية المكونة للمقياس، وقد أبدى بعض المحكمين بع

  .ند إعداد الصورة النهائية لألداةاالعتبار ع

 

  :ثبات األداة  2.2.4.3

  

، حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس على )كرونباخ ألفا(تم التحقق من ثبات األداة باستخدام معامل 

من الثبات ألبعاد  د، وتم التأكع الدراسة ومن خارج عينة الدراسةعينة من الطلبة من نفس مجتم

داة تتمتع بدرجة عالية من مما يدل على أن األ) 0.88(اذ بلغت ) ألفاكرونباخ (األداة وفق معادلة 

  .الثبات

  

 إجراءات تطبيق الدراسة  5.3

  

  :تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

بيت لحم تربية وتعليم ية موجه إلى مديرهمة من جامعة القدس، تم الحصول على كتاب تسهيل م. 1

  )10(ملحق رقم ال
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تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية  التربية والتعليم  بيت لحم موجه إلى مديري  .2

  .)12،11،13(المدارس التي تم تطبيق الدراسة فيها ملحق رقم

  .حملعاشر األساسي في مديرية بيت لاتم حصر مجتمع الدراسة والمتمثل في طلبة الصف . 3

تم بناء أداتا الدراسة بعد االطالع على األدب التربوي الخاص بموضوع البحث واإلطالع على .4

  .جودة في عدد من الدراسات السابقةمجموعة من األدوات المستخدمة في مثل هذه الدراسة والمو

عدد من المحكمين من ذوي من خالل عرضها على أكد من صدق وثبات أداتا الدراسة تم الت.5

  .الختصاصا

تجريبية تحديد المجموعات األربعة المشاركة في الدراسة وتوزيعهم على المجموعتين التم .6

  .والضابطة بطريقة عشوائية

  .تدريسية وفق إستراتيجية المقارنةتم إعداد المادة التعليمية الذي يتضمن األنشطة ال.7

  .ل عدد من اللقاءات معهمنة من خالتم تدريب المعلم والمعلمة على إستراتيجية المقار.8

  .) 2013/ 2012(تم تطبيق الدراسة على العينة في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي .9

تم تطبيق اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية وأداة التفكير التأملي على طلبة المجموعتين .10

  .رات المستقلةتعرف على أثر المتغيالتجريبية والضابطة قبل وبعد إجراء التجريب لل

 .النتائج وتفسيرهاتم جمع البيانات ومعالجتها إحصائياً الستخراج .11

 

 متغيرات الدراسة  6.3

 :اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات التالية 

  

 :المتغيرات المستقلة 1.6.3

  

  ).إستراتيجية المقارنة، الطريقة االعتيادية (ن طريقة التدريس ولها مستويا_

  ).ذكر، أنثى(مستويان الجنس وله _

  

  :المتغيرات التابعة 2.6.3

  

  .اكتساب المفاهيم الجغرافية_

  .التفكير التأملي _
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 :تصميم الدراسة 

  

اتّبع التصميم شبه التجريبي في هذه الدراسة حيث تم اختيار العينة قصديا ويتم تعيين المجموعات 

  .التجريبية والضابطة عشوائّيا

  قياس بعدي  -معالجة  -قياس قبلي  :المجموعة التجريبية- 1

                       O1       X         O2                  

   قياس بعدي - ال معالجة- قياس قبلي :المجموعة الضابطة- 2

                        O1                O2        

  

 المعالجة اإلحصائية  7.3

  

حيث تم حساب المتوسطات والتحليلي  ام اإلحصاء الوصفيتمت المعالجة اإلحصائية باستخد

 ،) ANCOVA(الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وقد تم استخدام تحليل التغاير المصاحب الثنائي 

وتم استخدام معامل ارتباط  .)Estimated Marginal Means(المعدلة  المتوسطات الحسابّية

اة، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم بيرسون وكرونباخ ألفا لحساب ثبات األد

  ). SPSS(االجتماعية 
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة 

  
  نتائج الدراسة  1.4

فاعلية اثر استقصاء إلى التي هدفت  ،التي توصلت إليها الدراسةيتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج 

مقارنة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في اكتساب المفاهيم استراتيجيه تدريسية قائمة على ال

 ،الجغرافية وتنمية التفكير التأملي لديهم وكذلك معرفة ما إذا كان هذا األثر يختلف باختالف الجنس

  .ين الجنس وطريقة التدريس المتبعةوالتفاعل ب

  

  :يليتبعاً للمتغيرات التابعة كما وفيما يأتي عرض للنتائج في هذا الفصل 

  

  :بالسؤال األول النتائج المتعلقة  1.1.4

  :ق ذلك باإلجابة عن السؤال التاليويتعل

ما فعالية إستراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في اكتساب 

 )عتيادية،الطريقة االالمقارنة(ف إستراتيجية التدريس وهل يختلف فاعلية باختال المفاهيم الجغرافية ؟

  والجنس والتفاعل بينهما ؟

  

في  لعالمات الطلبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةحساب لإلجابة على هذا السؤال تم 

وذلك بحسب المجموعة  الجغرافيةالمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار اكتساب المفاهيم 

  .ت المعياريةالمتوسطات واالنحرافا) 1.4(والجنس ويبين الجدول
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   لعالمات طلبة المجموعتين فيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 1.4(الجدول 

  .حسب المجموعة والجنس ،اكتساب المفاهيم الجغرافية اختبار                
  البعدي  القبلي  الجنس  المجموعة

 15.79 13.54  المتوسط الحسابي  ذكور  الضابطة

 24 24  العدد

 7.79 5.14  االنحراف المعياري

 21.95 13.40  المتوسط الحسابي  إناث

 40 40  العدد

 7.17 4.40  االنحراف المعياري

 19.64 13.45  المتوسط الحسابي  المجموع

 64 64  العدد

 7.94 4.65  االنحراف المعياري

 28.25 14.29  المتوسط الحسابي  ذكور  التجريبية

 24 24  العدد

 3.75 4.70  االنحراف المعياري

 31.24 16.40  المتوسط الحسابي  إناث

 37 37  العدد

 5.10 4.85  االنحراف المعياري

 30.06 15.57  المتوسط الحسابي  المجموع

 61 61  العدد

 4.81 4.86  االنحراف المعياري

 22.02 13.91  المتوسط الحسابي  ذكور  المجموع

 48 48  العدد

 8.73 4.89  نحراف المعيارياال

 26.41 14.84  المتوسط الحسابي  إناث

 77 77  العدد

 7.78 4.83  االنحراف المعياري

 24.72 14.48  المتوسط الحسابي  المجموع

 125 125  العدد

 8.40 4.86  االنحراف المعياري
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ابية لعالمات الطلبة على أن هناك فروقاً ظاهرية في المتوسطات الحس) 1.4(الجدول يالحظ من 

ولمعرفة ما إذا  ،)الضابطة والتجريبية( اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية بين مجموعتي الدراسة

  عند مستوى كانت الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات داللة إحصائية 

النتائج كما  كانتو، )ANCOVA(نائي تحليل التغاير الثتم استخدام اختبار ، (α ≤ 0.05)الداللة 

  )2.4(في الجدول 

   

  لعالمات الطلبة في اختبار   (ANCOVA)تحليل التغاير الثنائي  نتائج): 2.4(جدول 

  .والجنس والتفاعل بينهمااكتساب المفاهيم الجغرافية بحسب طريقة التدريس               

مجموع  مصدر التباين

  المربعات

اتدرج

  الحرية

ط متوس

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

Sig 

 *0.00 1053170.531957.56 1053170.531  القبلي

 *0.00 80.45 43283.07 1 43283.07  المجموعة

 *0.00 16.88 9086.54 1 9086.54  الجنس

 0.51 0.42 230.51 1 230.51  الجنس* المجموعة 

   538.00 121 65098.09  الخطأ

    1330921.00125  المجموع

  .(α ≤ 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

  

  :النتائج المتعلقة بالمجموعة 

المحسوبة للفرق بين متوسطي أداء طلبة المجموعتين )ف(أن قيمة  )2.4( من الجدوليالحظ 

وان مستوى الداللة  ،)80.45(التجريبية والضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية هي 

أي أن هناك فروقاً ذات داللة  ،)α≥ 0.05(ه القيمة اقل من مستوى الداللة وهذ) 0.00(يساوي 

عرفة مصدر الفروق فان الجدول ولم ،ن المجموعتين التجريبية والضابطةإحصائية بين طلبة كل م

  :لة لالختبار البعدي حسب المجموعةيبين المتوسطات الحسابية المعد )3.4(
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المفاهيم البعدية لمتغير اكتساب المعيارية المعدلة واألخطاء بية المتوسطات الحسا): 3.4(الجدول 

  .الجغرافية حسب المجموعة

  

  المعياري الخطأ  ة المعدلةالحسابياتالمتوسط المجموعة

 0.81 19.94  الضابطة

 0.78 30.08  التجريبية

  

وعة تظهر فروق لصالح المجم هالحسابية المعدلات المتوسطأن  )3.4(ويالحظ من الجدول 

بينما كان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة ) 30.0(يحث بلغ المتوسط الحسابي التجريبية 

  .الفروق لصالح المجموعة التجريبيةان وهذا يدل على ) 19.9(بقيمة 

  

  :النتائج المتعلقة بالجنس 

  

وأن  )16.88(المحسوبة لمتغير الجنس اذ بلغ ) ف(أيضاً أن قيمة  )2.4(ويالحظ من الجدول 

بين الذكور واإلناث ، أي أن هنالك فروقاً ذات داللة إحصائية )0.00(مستوى الداللة يساوي 

ت الطلبة يبين المتوسطات الحسابية المعدلة لعالما )4.4( الفروق فإن الجدولولمعرفة مصدر 

  :البعدي حسب متغير الجنس

  

  .الجنسمتغير بحسب البعدية  المعياريةواألخطاء المعدلة المتوسطات الحسابية ): 4.4(الجدول 

  الخطأ المتوسط الحسابي الجنس

 0.89 22.69  ذكر

 0.68 27.33  أنثى

اذ تظهر فروق لصالح اإلناث  هالبعدي هالمتوسطات الحسابية المعدلأن )4,4(ويالحظ من الجدول 

على  وهذا يدل) 22.6(بينما كان المتوسط الحسابي للذكور بقيمة ) 27.3(بلغ المتوسط الحسابي 

  .الفروق لصالح اإلناث
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  .النتائج المتعلقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس

ومستوى  )0.42(للتفاعل ما بين المجموعة والجنس ) ف(نجد أن قيمة ) 2.4(وبالعودة للجدول 

اثر للتفاعل أي انه ال يوجد  )α≥0.05(وهي قيمة اكبر من مستوى الداللة ) 0.51(الداللة يساوي 

  .موعة والجنسبين المج

  

  :بالسؤال الثاني النتائج المتعلقة:2.1.4

  

  :ؤال التاليويتعلق ذلك باإلجابة عن الس

فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في تنمية أثر ما 

 )يقة االعتيادية المقارنة، الطر(وهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة التدريس التفكير التأملي ؟

  والجنس والتفاعل بينهما ؟

   

لعالمات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم حساب الثاني لإلجابة على السؤال 

 المجموعة والجنس  حسبب تنمية التفكير التأملي وذلك أداة  المجموعتين التجريبية والضابطة على

   .المعيارية المتوسطات واالنحرافات) 5.4(ويبين الجدول 
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  على لعالمات طلبة المجموعتين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 5.4(الجدول 

  .حسب المجموعة والجنس ،أداة التفكير التأملي
  البعدي  القبلي  الجنس  المجموعة

 3.46 3.39  المتوسط الحسابي  ذكور  الضابطة

 24 24  العدد

 0.41 0.42  االنحراف المعياري

 3.40 3.33 المتوسط الحسابي  إناث

 40 40  العدد

 0.45 0.36  االنحراف المعياري

 3.43 3.35  المتوسط الحسابي  المجموع

 64 64  العدد

 0.43 0.38  االنحراف المعياري

 3.51 3.30  المتوسط الحسابي  ذكور  التجريبية

 24 24  العدد

 0.34 0.38  االنحراف المعياري

 3.77 3.97  المتوسط الحسابي  إناث

 37 37  العدد

 0.45 0.38  االنحراف المعياري

 3.67 3.70  المتوسط الحسابي  المجموع

 61 61  العدد

 0.42 0.50  االنحراف المعياري

 3.49 3.35  المتوسط الحسابي  ذكور  المجموع

 48 48  العدد

 0.37 0.40  االنحراف المعياري

 3.58 3.63  الحسابيالمتوسط   إناث

 77 77  العدد

 0.48 0.49  االنحراف المعياري

 3.54 3.52  المتوسط الحسابي  المجموع

 125 125  العدد

 0.44 0.47  االنحراف المعياري

لعالمات الطلبة على أن هنالك فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية  )5.4(يالحظ من الجدول 

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق  ،)التجريبية والضابطة (ن مجموعتي الدراسة التفكير التأملي بيأداة 

  الظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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(α ≤ 0.05) ، تحليل التغاير الثنائي اختبار تم استخدام)ANCOVA( ، وكانت النتائج كما في

  .)5.4(الجدول 

  

لعالمات الطلبة في أداة التفكير التأملي  (ANCOVA) تحليل التغاير الثنائي  ئجنتا): 6.4(جدول 

  .والجنس والتفاعل بينهمابحسب طريقة التدريس 

مجموع مصدر التباين

  المربعات

اتدرج

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  قيمة ف

  المحسوبة

Sig 

 *0.00 7851.87 5141.36 1 5141.36  القبلي

 *0.00 7.12 4.66 1 4.66  المجموعة

 0.19 1.67 1.09 1 1.09  الجنس

 0.09 2.90 1.90 1 1.90  الجنس* المجموعة 

   0.65 121 79.23  الخطأ

    125 5701.88  المجموع

  .(α ≤ 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

  .النتائج المتعلقة بالمجموعة

اء طلبة المجموعتين التجريبية المحسوبة بين متوسطي أد) ف(أن قيمة ) 6.4(يالحظ من الجدول 

وهذه القيمة ) 0.00(، وأن مستوى الداللة يساوي )7.12(والضابطة في أداة التفكير التأملي هي 

أي أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين طلبة كل من  .)α≥0.0.5(أقل من مستوى الداللة 

يبين المتوسطات ) 6.4(جدولولمعرفة مصدر الفروق فان ال ،المجموعتين التجريبية والضابطة

  :ير التأملي البعدية حسب المجموعةالحسابية المعدلة ألداة التفك

  

  البعدية المعيارية  المعدلة واألخطاءالمتوسطات الحسابية ): 7.4(الجدول       

  .حسب المجموعةلمتغير التفكير التأملي                        

 المعياري خطأال  المعدلالمتوسط الحسابي المجموعة

 0.057 3.441  الضابطة

 0.056 3.655  التجريبية

وهو ) 3.441(للمجموعة التجريبية بلغ المعدل ي المتوسط الحسابأن  )7.4(ويالحظ من الجدول 

موعتين وبذلك تكون الفروق بين المج، )3.655(الذي بلغ اكبر من متوسط المجموعة الضابطة 

  . لصالح المجموعة التجريبية
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  :ئج المتعلقة بالجنسالنتا

وأن مستوى ) 1.67(المحسوبة لمتغير الجنس هي ) ف(أيضاً أن قيمة ) 6.4(ويالحظ من الجدول 

وبذلك ال يكون هناك فرقٌ ) α≥0.05(وهذه  القيمة اكبر من مستوى الداللة ) 0.19(الداللة يساوي

  .دال إحصائياً بين الذكور واإلناث

  

  .لمجموعة والجنسالنتائج المتعلقة بالتفاعل بين ا

ومستوى ) 2.90(للتفاعل ما بين المجموعة والجنس هي ) ف(نجد أن قيمة ) 6.4(بالعودة للجدول 

أي انه ال يوجد اثر للتفاعل ) α≥0.0.5(وهي قيمة اكبر من مستوى الداللة ) 0.09(الداللة يساوي 

  . بين المجموعة والجنس
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  :كما يأتي ص نتائج الدراسة يمكن تلخي 2.4

  
تدريس ولصالح وجود فروق دالة إحصائيا في اكتساب المفاهيم الجغرافية تعزي لطريقة ال .1

  .المجموعة التجريبية

لجنس ولصالح إلى متغير اوجود فروق دالة إحصائيا في اكتساب المفاهيم الجغرافية تعزي  .2

   .اإلناث

تعزى للتفاعل بين الطريقة  عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اكتساب الطلبة للمفاهيم الجغرافية.3

  .التدريس والجنس

تدريس ولصالح المجموعة تعزى لطريقة الوجود فروق دالة إحصائياً في تنمية التفكير التأملي .4

  .التجريبية

  .نمية التفكير التأملي تعزى للجنسعدم وجود فروق دالة إحصائياً في ت.5

ل بين الطريقة التدريس أملي تعزى للتفاععدم وجود فروق دالة إحصائيا في تنمية التفكير الت.6

  .والجنس
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات 

  
  المقدمة  1.5

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة لدى طلبة الصف 

هم الذين يدرسون في يتفكير التأملي لدالعاشر األساسي في اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية ال

  .رية التربية والتعليم في بيت لحممدارس مدي

 ،وتم استخدام أداة التفكير التأملي ،ختبار اكتساب المفاهيم الجغرافيةولتحقيق ذلك الهدف تم تطبيق ا

 ،ج وعرضهاوتم تحليل النتائ .االنتهاء من المعالجة التجريبية قبل البدء بالمعالجة التجريبية وبعد

  .وفيما يأتي مناقشة لهذه النتائج

  

  مناقشة النتائج  2.5

  

  :المتعلقة بالسؤال األول  مناقشة النتائج 1.2.5

؟ في اكتساب المفاهيم الجغرافيةطلبة الصف العاشر األساسي ل المقارنة  استراتيجيهاستخدام ما أثر 

والجنس  )الطريقة االعتيادية  ،ةالمقارن(التدريسإستراتيجية وهل يختلف هذا األثر باختالف 

  والتفاعل بينهما ؟

 ات بين متوسط )α≥0.05(أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ات لدى أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط ختبار اكتساب المفاهيم الجغرافيةعالمات الطلبة على ا

أي أن التدريس  ،ة وذلك لصالح المجموعة التجريبيةضابطعالمات الطلبة لدى أفراد المجموعة ال

  .دث فهما أفضل للمفاهيم الجغرافيةالمعتمد على إستراتيجية المقارنة يح

 إستراتيجيةمن خالل عرض النتائج السابقة بأن المادة التعليمية المبنية على ترى الباحثة لذلك 

المفاهيم الجغرافية العلمية التي تساعد على  الغنية لتوليد المعاني وتكوين هالمقارنة منحت الفرص

المعدة  وقد تمثل ذلك بطرح أوراق العمل، تطوير المعرفة وفهم الطالب بشكل أوسع للمادة التعليمية

مهارات التفكير تعزيز قدرة الطلبة على تطبيق في  التي كان لها دوراًالمقارنة وفق إستراتيجية 
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فزاد من اهتمام  ،مألوف لديهم بما هو جديد عليهم هو وربط ما ،المتنوعة في مجاالت جديدة

وزاد من قدرتهم على االحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة لفترة أطول، المتعلمين بتعلم المفاهيم العلمية 

مما جذب انتباه كما جعل المفاهيم المجردة والصعبة أكثر متعة، وأكثر ارتباطاً بخبرات جميع الطلبة 

 ،ساعد على إن يصبح تعلم الطالب تعلما ذا معنىوباطه بمادة الجغرافيا الطالب وزاد من ارت

التحليل والمقارنة بين المفاهيم والمبادئ وكذلك ركزت على بناء المفاهيم الجغرافيا بصورة اعتمدت 

مما عمق مستوى  ،والبدائل الممكن اتخاذها في تحديد القرار السليم المراد اتخاده تجاه قضية ما

وأوسع من الطريقة التقليدية، حيث أصبح الطالب  ،ألشياء بشكل أشملاعد على رؤية اوس ،الفهم

مما  قادرين على معالجة المعلومات بطريقة المقارنة من خالل مالحظة أوجه الشبه واالختالف،

فانعكس ذلك على تحصيلهم  ،وتنشيط الذاكرة ،نظيم المعلومات، وزيادة االنتباهساعدهم على ت

اين واختالف بين المجموعتين من خالل طرح بعض األنشطة ذات تبوجد بأن هناك ك العلمي، لذل

   .الصلة في إستراتيجية التدريس المقدمة للمجموعة التجريبية

  

 ؛)2008(عسـيري  ؛ و)2010(البردويل ؛ و)2010(الهباش (وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 ؛ و)AbdellatifAlets,2006(وآخـرون  عبد اللطيـف  و ؛)2006(الجوهري و ؛)2007(األغا و

  .)Mary Arth,2002(ماري أرث و ؛)(Blake,2004بليك 

  

فـي   )α≥0.05(كما أظهرت النتائج بأن هناك وجود فروق دالة إحصائياً عنـد مسـتوى الداللـة    

، )2010( ،الهبـاش (أكثر من الذكور وهذه النتيجة تتفق مع دراسـة   اإلناثاكتساب المفاهيم لدى 

إحصائياً لصالح اإلناث وتتعـارض مـع   التي تظهر فروقاً دالة ، )2007(األغا و، )2009(حلو ،و

   .والتي تظهر فروقاً دالة إحصائياً لصالح الذكور)  2010(البردويل، (الدراسة

لـدى   الموجـودة قد أثر بشكل ايجابي على المعرفة إستراتيجية المقارنة للمفاهيم الجغرافية التعلم ب

المجموعتين بمساعدتهم على فهم المفاهيم بشكل أفضل وعلى الرغم من أن اإلناث الجنسين في كلتا 

أظهرن تحسنا أكثر من الذكور وقد يعزى ذلكُ أن الطريقة المتبعة جذبت انتبـاه اإلنـاث وأثـارت    

  .لديهن بشكل أكبر من الذكور االهتمام

  

فـي اكتسـاب   ) α ≥0.05(وكذلك بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المقارنـة فـي    إستراتيجيةوهذا يعني أن  .عزى للتفاعل بين المجموعة والجنسالمفاهيم الجغرافية ت

  .في المجموعة التجريبية مناسبة لجميع الطالبالجغرافية اكتساب المفاهيم 
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  :بالسؤال الثاني  مناقشة النتائج المتعلقة

ألساسي في تنميـة  قائمة على المقارنة لدى طلبة الصف العاشر اتدريسية ية إستراتيجفاعلية ما أثر 

   ؟التدريس والجنس والتفاعل بينهماوهل يختلف هذا األثر باختالف طريقة  ،التفكير التأملي

بين  )α≥0.05(أظهرت نتائج السؤال الثاني أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الطلبة على أداة التفكير التأملي في المجموعة التجريبية الذين درسوا باسـتخدام  عالمات ات متوسط

عالمات الطلبة في المجموعـة الضـابطة   ات وبين متوسط ،جية المقارنة في التفكير التأمليإستراتي

 ،لصالح أفراد المجموعة التجريبيـة  الذين درسوا الموضوعات نفسها وفق الطريقة االعتيادية وذلك

المقارنة في اكتساب المفاهيم الجغرافية أحدثت تحسناً فـي   إستراتيجيةالتدريس المعتمد على أي أن 

ويمكن تفسير هذه النتيجـة أن المـادة    بالطريقة االعتيادية،تنمية التفكير التأملي لدى الطلبة مقارنة 

الفرصـة لتوظيـف   التعليمية المبنية وفق إستراتيجية المقارنة في اكتساب المفاهيم الجغرافية وفرت 

 والتي ربما أسهمت في تنمية التفكير التأملي لدى الطلبة، ،التفكيرية  التأمليةعدد كبير من األنشطة 

حيث إن تنمية التفكير التأملي لدى الطلبة يتطلب توظيف استراتيجيات تدريسية مناسبة تجعل مـن  

ت الطريقة التقليدية على الحفـظ  في حين اعتمد ،الطالب محوراً ومشاركاً في عملية تعلم الجغرافيا

  .الضابطةالمجموعة  واالستظهار مما أدى إلى تفوق المجموعة التجريبية على

الختالف بـين  اتعريف الطالب على أوجه الشبه وأوجه  :وهي _ المقارنةخطوات كما أن استخدام 

عرفـة السـلبيات   وم أنماط أوجه الشبه واالختالفوالتوصل إلى استنتاجات بين الجغرافية القضايا 

البحث عن في ساعد الطالب  _قضية ما واتخاذ القرارات لمعالجة  ،وااليجابيات وتحديد المشكالت

المعلومات من مصادر متنوعة وربط المادة النظرية بالواقع العملـي السـيما أن بعـض النمـاذج     

الموضـوعات  واكتشـاف العالقـات فـي    واإلشكال الجغرافية تساعد على بناء المعلومات الجديدة 

   .المختلفة والمتشابهة

  

، )2011(، ، الحـارثي )2011( الفـار،  ،)2011( ،الجـديان  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة

عبـد الوهـاب    ،)2005(بركـات،   ،)2005(،عمـايرة ، )2010(،االهـدل  ،)2010(،القطراوي

ل ، ماهارديــ)phan,2009(فــان   ،)2007(الخوالــدة ، )2003(، المســاعيد،)2005(،

Mahardale,2007)(لي ،(Lie,2006)،   درويـشDarwish,2005)( مـارك ،Mark,2009)(، 

أديمــــي ، )kimK,1998(كــــيم  ،)Francis,etall,1999(فرانســــيس وآخــــرون 

  .)Adeyemi,1992(وأديمي

  

ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة       وجود فروقعدم أظهرت نتائج السؤال الثاني ما ك

)α≥0.0.5(  فكير التأملين من ناحية التالجنسيبين.  
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فكير في تنمية الت )α≥0.05(وكذلك بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ،2005بركـات، ، 2007،المجـالي (وهذه النتيجة تتفق مع دراسـة   .التأملي بين الذكور واإلناث

ــكعة، ــايرة  ،)2007(الش ــدس، ،)2005(عم ــان  )2004(بي ــرغ  )phan,2009(ف ويتنب

)(Wettenburg,2000    التي لم تظهر فروقاً دالة إحصائياً بين الذكور واإلنـاث ،وتتعـارض مـع

أي أن تنميـة   .وقاً دالة إحصائياً لصـالح الـذكور  والتي أظهرت فر )Mark,2009(ماركدراسة 

  .اإلناثالتفكير التأملي للطلبة الذكور تحسنت بالقدر نفسه الذي تحسنت فيه للطالبات 

تفسير ذلك بان إستراتيجية المقارنة في التدريس ساعدت في تنمية التفكير التـأملي للطلبـة    ويمكن

  .بغض النظر عن جنسهم

  

في تنمية التفكير  )α≥0.05(وكذلك بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الـذكور واإلنـاث فـي     إن الطلبة مـن  وهذا يعني .عزى للتفاعل بين المجموعة والجنسالتأملي ت

المجموعة التجريبية استفادوا بانخراطهم في أنشطة إستراتيجية المقارنة بنفس القدر في تنمية قدرات 

   .التفكير لديهم

  

وفي ضوء ما سبق من عرض النتائج ومناقشتها، يمكن التأكيد علـى أهميـة الـتعلم فـي ضـوء      

يسهل على الطالب بناء المعرفـة بشـكل   مما اعها مرتبطة بعدة خطوات تم اتبإستراتيجية المقارنة 

ذلك اإل مـن خـالل أدراك   يكون علمي وموضوعي خاصة في التعامل مع المفاهيم الجغرافية وال 

  .المقارنة في اكتشاف المتشابهات واالختالفات مما يساعد ذلك على تنمية التفكير التأملي 

التجربة ساهم في تنمية التفكير التأملي لدى  تطبيق أثناءالمقارنة  األنشطةن قيام الطالب ببعض إكما 

لديهم ودمجهـا فـي   ، مما ساعد في بناء المعرفة القائمة ي التعامل مع المفاهيم الجغرافيةالطالب ف

المعرفي كما أن التأمالت في حد ذاتها تساعدهم على التفكير العلمي الموضوعي وتسـاعدهم  ئهم بنا

ج في ضوء معارفـه وخبراتـه   ى الربط والمقارنة واالستنتاعلفي التعامل مع المشكالت الجغرافية 

 مما يشكل عمقا لديه في استيعاب المادة واستخالص المفاهيم المرتبطة بطبيعة الموضـوع  ،السابقة

 ،على جذب انتباه الطالب والمشـاركة تأكيد يحتاج إلى ممارسة التفكير التأملي الذي يساعد الوهذا ب

محسوسة تسـاعد علـى    معنى اتلمفاهيم ذاصبح توالجغرافية بالبيئة لى ربط مادة كما أنه يؤدي إ

  .إن تكون مفاهيم مجردةمن بدالً القرارات  واتخاذالتفكير والفهم واالستنتاج 
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أن نتائج الدراسة الحالية جاءت لتوضح أهمية إستراتيجية  المقارنة التي أدت إلى بنـاء مهـارات   

ية مقابل المجموعة الضابطة وهذا بحد ذاته يؤدي إلى تنميـة  التفكير لدى الطلبة المجموعة التجريب

  .تعليم يقوم على التفكير التأملي مهارات االنتباه والتفسير للوصول إلى

عزز لدى الطلبة بناء المعرفة لـديهم  على خطوات علمية صحيحة تُإن استخدام المعلومات قائم كما 

الطلبة على تحليـل المعلومـات   م في زيادة قدرات والخبرة السابقة القائمة على دقة المالحظة تساه

 وإيجـاد وتنظيمها بشكل يتيح لطالب التعامل معها بكل يسر وسهولة مما يشكل المرونة في التفكير 

تهيئ تكوين  لتلك اإلستراتيجيةوالممارسة المستمرة طالقة التفكيرية، الكنة مرتبطة ذلك بالحلول المم

  .المجاالتفي جميع  وتوظيفهاه اإلستراتيجية بشكل أفضل تعلم هذعلى تغدية راجعة تساعده 
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  :التوصيات 3.5

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي 

  

اعتماد المقارنات كإستراتيجية تدريس متبعة في مدارسنا في مختلف المواضيع بشكل عام وفـي  _1

  .الجغرافيا بشكل خاص

والتركيز باسـتمرار علـى   المقارنة في غرفة الصف التدريب على كيفية استخدام إستراتيجية _ 2

  .واالختالف المفهوم المراد تعلمه إظهار أوجه التشابه

االختبارات التحصيلية  قائمة على طريقة التدريس بالمقارنة والتفكير التأملي مما يؤدي إلى بناء _3

   .بشكل أفضلترسيخ الموضوعات الجغرافية 

عقد دورات تأهيلية للمعلمين حول موضوع المقارنات بهدف إعدادهم الستخدامه كطريقة تدريس _4

  . في المدارس

مسـتويات  إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي تتناول استخدام استراتيجية المقارنة على _5

  .صفية مختلفة ومباحث أخرى

اث العلمية الجديدة التي تتناول متغيرات أخرى إضـافة إلـى   إجراء المزيد من الدراسات واألبح_6

  .المتغيرات التي تناولتها الدراسة

إثراء منهاج الجغرافيا والمناهج التعليمية بإستراتيجية المقارنة ألنها تحفز الطالب ليصبح علـى   _7

التفكير وير مهارات بين القضايا المختلفة مما يساعده على تطوالمقارنة  ،ألفة بالعالقات بين األشياء

  .أفضلوزيادة الفهم بشكل  ،لديه
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 :قائمة المصادر والمراجع

 

  القرآن الكريم  

، عالم التفكير من منظور تربوي ـ تعريفه وطبيعته ومهاراته وأنماطه .)2005(ابراهيم، عزيز

  .والطباعة ،القاهرة الكتاب للنشر والتوزيع

  

  .رمص ،، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرةالتدريس الفعال مهارات .)1997(.إبراهيم، مجدي

  

  .، مكتبة االنجلو المصرية القاهرة ،مصر"قضايا وتطبيقاته:اإلبداع". )2002.(الستار عبدإبراهيم،

  

فعالية استراتيجية الخرائط المفاهيمية في تدريس مادة الجغرافيا  .)2011.(أبو الجديان، الرزاق

رسالة (، ير الناقد لدى طلبة الصف الثامن االساسي في محافظة شمال غزةتنمية مهارات التفك في

  .غزة، فلسطين األزهر،، جامعة )ماجستير غير منشورة

  

أثر تدريس برنامج مقترح في الجبر على تنمية قدرات التفكير  .)2006.(أبو السكران، حنان

جامعة عين ) راه غير منشورةرسالة دكتو( ،"االستداللي لدى طالبات الصف السادس بمحافظة غزة

  .ـ جامعة األقصى،شمس

  

 دار المسيرة للنشر" النظرية والتطبيق :تعليم التفكير" :)2007.(ابو جادو، صالح ونوفل، محمد

  .والتوزيع والطباعة، عمان، األردن

  

مكتبة الفالح ، أساليب التدريس العامة المعاصرة ).2001.(محمد عليمات،وصبحي  ابو جاللة،

  .الكويت ،والتوزيع للنشر

  

  .األنجلو المصرية: القاهرة. علم النفس التربوي). 1996.(، أمال صادقفؤاد، أبو حطب، 

  

   .الكويت ،دار الفالح ،استراتيجيات التعليم دليل نحو تدريس أفضل).2003.(ابو نبعة، مطر 
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سالمية للصف مهارات التفكير التأملي في محتوى منهاج التربية اإل). 2010.(أبو نحل، جمال

، الجامعة اإلسالمية، )رسالة ماجستير غير منشورة (، االعاشر األساسي ومدى اكتساب الطلبة له

  . غزة ،فلسطين

  

المفهوم ـ المواصفات ـ المكونات، : استراتيجيات التدريس). 2008.(ألحمدي، عمر نايفا

  .http:\\www.manhal0.net\artcles.php. المكتبة االلكترونية 

  

بعنوان أثر استخدام المتشابهات في اكتساب المفاهيم العلمية واالحتفاظ ). 2007.(غا، اسحقاأل

، جامعة األزهر، )رسالة ماجستير غير منشورة(، طالبات الصف التاسع األساسي بغزة بها لدى

  .غزة، فلسطين

  

لميذات تعليم التفكير من خالل تدريس الجغرافيا وأثره على تحصيل ت).2010.(صادق االهدل،

، جامعة أم القرى، المملكة )غير منشورة  رسالة ماجستير(،الرابع االبتدائي وتنمية تفكيرهن الصف

  . العربية السعودية

  

أثر استخدام استراتيجية التشبيهات في الدافعية والتحصيل لدى طلبة ).2010.(البردويل، رينال

جامعة القدس،  ،)ر غير منشورة رسالة ماجستي(،الصف الحادي عشر العلمي في مادة الفيزياء

  .فلسطين

  

أثر استخدام الطريقتين االستقرائية واالستنتاجية في اكتساب تالميذ ). "1996(.البرعي، إمام 

، كلية التربية، جامعة عين مجلة كلية التربية". الصف الثاني اإلعدادي لبعض المفاهيم التاريخية

  .162):2(، 20شمس، 

  

قة بين التفكير التأملي والتحصيل لدى عينة من الطالب الجامعيين العال).2005.(بركات،زياد

 6،مجلة العلوم التربوية والنفسيةوطالب الثانوية العامة في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية،

)4 (  

  

مهارات التدريس، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع،كلية التربية، ). 1989.(جابر، جابر

  جامعة قطر  
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القاهرة،  الطبعة األولى، دار الفكر العربي،، استراتيجيات التدريس والتعليم). 1999.(جابر، جابر

  . مصر

  

، دار الفكر العربي ،الطبعة األولى، استراتيجيات التدريس والتعلم). 1999. (عبد الحميد ،جابر

  .القاهرة، مصر

  

دار  الطبعة الثالثة،. ها التربويةطرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقات). 2009(.جابر، وليد

  . الفكر، القاهرة، مصر

  

  القدس  _منشورات جامعة القدس المفتوحة  ،أساليب تدريس العلوم).2000.(جامعة القدس المفتوحة

  .، دار الكتاب الجامعي، العينتعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات )1999(جروان ،عبد الرحمن 

  

، دار الفكر، عمان الطبعة الثالثة، ،مفاهيم وتطبيقات: رفكيتعليم الت). 2007.(فتحي جروان،

  . األردن

  

  .، ترجمة عبد الرحمن العيدان، دار عالم الكتب، الرياضالتفكير واللغة، )1990(جرين،جودث 

  

تقرير عن حضور مؤتمر مهارات التفكير وتحديات القرن الحدي ). 2003.(جاهين، جمال

والذي نظمته هيئة  8/11/2002يدج بالمملكة المتحدة بتاريخ نعقد في مدينة كمبرموالعشرين ال

 2 المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، ،مجلة البحث التربوي كمبريدج لالمتحانات العالمية،

)1:( 460-477.  

  

فاعلية أساليب عرض األمثلة في البرنامج التعليمية على اكتساب ). 2006. (الجوهري، أحمد

 12جامعة حلوان، – ، كلية التربيةمجلة دراسات تربوية واجتماعيةالتالميذ الصم، المفاهيم لدى 

)1 (:)226.(  

  

، ، دار الجامعات المصرية، اإلسكندريةالجغرافيا منهج وتطبيق). 1980. (الجوهري، يسري

  . مصر
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ي في أثر األسئلة السابرة في تنمية التفكير التأملي والتحصيل الدراس ).2011( .الحارثي، حصه

رسالة ماجستير غير (، مقرر العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسط في مدينة مكة المكرمة

  . ، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية)منشورة 

  

تقويم مقرر الجغرافيا للصف الحادي عشر في ضوء معايير الجمعية  ).2009( .حسونة، هيفاء

  .فلسطين المية، غزة،، الجامعة االسالجغرافيا األمريكية

  

، الطبعة األولى، دار ديبونو للطباعة والنشر الشامل في مهارات التفكير) 2007(حسين، ثائر

  .والتوزيع، عمان، األردن

  

مدى امتالك طلبة الصف العشر للمفاهيم األساسية الجغرافية وعالقته ).2009.(حلو، صالحة 

  .، جامعة القدس، فلسطينسباتجاهاتهم نحو الجغرافيا في مدارس ضواحي القد

  

، الطبعة تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسة).2002.(الحلية، محمود

  .األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

  

، كلية البنات جامعة عين األنشطة الكتابية وتنمية مهارات التفكير العليا).2003.(حميده، فاطمة 

  .قاهرة، مصرشمس، ال

  

، مكتبة المواد االجتماعية أهدافها، ومحتواها، واستراتيجيات تدريسها). 1996.(حميده، فاطمة

  .النهضة المصرية، القاهرة ـ مصر

  

  .فلسطين رام اهللا، ، مؤسسة عبد المحسن القطان،أركان التدريس).2002.(الخالدي، احمد 

  

  .، األردن، دار المسيرة، عمانتماعيةطرائق تدريس الدراسات االج).2006.(،  فخري رخض

  

فاعلية إستراتيجية التقويم اللغوي في تنمية مهارات التعبير الكتابي ).2010.( خوالدة، صالح

، )اطروحة دكتوراه غير منشورة.(لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن والتفكير التأملي

  .جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن
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  .، الطبعة األولى، دار المسيرة، عمان، األردنمقدمة في التربية).2004. (الخوالدة، محمود

  

أثر استخدام المدخل القائم على القضايا في تنمية مهارات التفكير ). 2007. (الخوالدة، محمود

التأملي ومهارات تحديد المشكالت االجتماعية في مبحث التربية الوطنية والمدنية لدى طالب 

  .، جامعة اليرموك، األردن)اطروحة دكتوراه غير منشورة .( الصف العاشر في األردن

  

فعالية التدريس وفقاً لنظرية فيجوتسكي في اكتساب بعض المفاهيم ).2006.(الدواهيدي، عزمي 

، كلية التربية، الجامعة )رسالة ماجستير غير منشورة (، البيئية لدى طالبات جامعة األقصى بغزة

  .مية، غزة، فلسطيناإلسال

  

  .جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية. التدريس الفعال). 2009.(الرفاعي، ابراهيم

  

داللة التمايز في مستويات التفكير التـأملي لدى طلبة الصف العاشر ). 2008.(ريان، عادل

، راساتمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والد األساسي في ضوء فاعلية الذات الرياضية،

  . العدد العشرون

  

،عالم الكتب التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية).2003.(زيتون، حسن ،زيتون، كمال

  .القاهرة ،مصر

  

   .األردن عمان، ، دار الشروق للنشر والتوزيع،أساليب تدريس العلوم).1996.(زيتون، محمود

  

لغة العربية والرياضيات والعلوم تدريس مفاهيم ال).1988.(سعادة، جودت واليوسف، جمال 

  .، دار الجيل، بيروتوالتربية االجتماعية

  

، الطبعة األولى، دار )مع مئات األمثلة التطبيقية(تدريس مهارات التفكير ، .)2003(.ةسعادة، جود

  .الشروق، رام اهللا ـ فلسطين

  

: العين ،والعشرينالمنهج المدرسي للقرن الحادي ) .1997.(،عبداهللا ، إبراهيم تجود ،سعادة

  .مكتبة الفالح
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فعالية استخدام نموذج تعلم بالوسائط الفائقة في تدريس التاريخ على ) 2001(السيد ،أحمد 

اكتساب المفاهيم التاريخية وتنمية بعض مهارات التفكير التباعدي لدى تالميذ الصف األول 

  .س والسبعونالجمعية المصرية للمنهاج وطرق التدريس، العدد الساد اإلعدادي،

  

، الدار المصرية معجم المصطلحات التربوية والنفسية) .2003.(والنجار، زينب  شحاتة، حسن

  .اللبنانية، الطبعة االولى، القاهرة، مصر

  

وقع تضمين المفاهيم االقتصادية في مقررات الجغرافيا في المرحلة ).2009.(الشراري، ذياب

  .المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى، ،)اطروحة دكتوراه غير منشورة(، الثانوية

  

الطبعة األولى، دار " الموهبة والتفوق العقلي واالبداع_اطفال عن القمة)"2002(زكريا  الشربيني،

  .الفكر العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

  

في جامعة  مستوى التفكير التأملي لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا).2007.(الشكعة، علي

  .1162_1145: )4( 21العلوم اإلنسانية، _ مجلة جامعة النجاح لألبحاثالنجاح الوطنية ،

  

الكتب الحديث،عمان  األولى،عالم الطبعة ،ألعاب تربوية مثيرة للتفكير).2008.(خير شواهين،

  .األردن

  

  .، المنيا، مصرتدريس المفاهيم الجغرافية). 2008.(صالح، سلطان

  

الطبعة األولى، دار أسامة للنشر . المعلَم وإستراتيجيات التعليم الحديث).2009.(الصيفي، عاطف

  . والتوزيع، عمان، األردن

  

الطبعة األولى، عالم أساليب التفكير نظريات ودراسات وبحوث معاصرة، ) 2006(الطيب، عصام 

  .الكتب، القاهرة، مصر

  

، الطبعة األولى، ، أهدافها، طرائق تدريسهاالدراسات االجتماعية طبيعتها). 2002.(الطيطي، حمد

  .األردن، دار المسيرة، عمان
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، الطبعة األولى، دار المسيرة مهارات في اللغة والتفكير). 2003.(عبد الهادي، نبيل وآخرون

  . األردن ،عمان ،للنشر

  

 )والتطبيقبين النظرية (استراتيجيات تعلم مهارات التفكير.)2009(.وليد نبيل،عياد، عبد الهادي،

  .الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن

  

فعالية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في ):"2005(عبد الوهاب، فاطمة محمد 

تحصيل الفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحو استخدامها لدى طالب الثاني الثانوي 

  .، جامعة عين شمس، كلية التربية مجلة التربية العلميةبع ،األزهري، المجلد الثامن، العدد الرا

  

ديبونو  ،الطبعة الثانية، الدماغ والتعلم والتفكير).2005.(سهيلة  ابو السميد،وذوقان  عبيدات،

  .األردن، عمان للطباعة والنشر والتوزيع،

  

مكتبة عالم م ،استراتيجيات حديثة في التدريس والتقوي).2006.(، طهالدليميهاني و العبيدي،

   .األردن عمان، ،الكتب الحديثة

  

أثر استخدام خرائط المفاهيم في تدريس الجغرافيا على التحصيل وتنمية ). 2004.(عزب، كرامي

، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة( ،التفكير االستداللي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

  .جنوب الوادي

  

الطبعة األولى، عمان لتفكير ومهاراته، دار الثقافة للنشر والتوزيع، تعليم ا).2007.(العزيز، سعيد

  . األردن

  

فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة في التحصيل الدراسي ). 2008.(عسيري، أحمد 

غير منشورة  اطروحة دكتوراه(، تالميذ الصف األول متوسط نحو مادة الجغرافيا واالتجاه لدى

  .رى، المملكة العربية السعوديةجامعة ام الق

  

دار  الطبعة األولى، ،التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين).2009.(الجيش، يوسفوعفانة ،عزو 

  . ، األردنعمان الثقافة،
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مستوى مهارات التفكير التأملي في مشكالت التدريب الميداني ) 2003(اللولو، فتحية وعفانة، عزو 

،المجلد الخامس العدد األول  مجلة التربية العلمية جامعة اإلسالمية بغزة،لدى طلبة كلية التربية بال

  .القاهرة، مصرجامعة عين شمس ، كلية التربية،

  

، الطبعة األولى، مكتبة الفالح للنشر التفكير والمنهاج المدرسي).2003.(عفانة، عزو وعبيد، وليم

  .والتوزيع، الكويت

  

ة التعلم وخرائط المفاهيم في التفكير التأملي والتحصيل لدى أثر دور).2005.(عمايرة، عبد الكريم

،كلية التربية، )اطروحة دكتوراه غير منشورة ( العاشر في التربية الوطنية والمدنية طلبة الصف

  .جامعة اليرموك، األردن

  

جهينة للنشر  عمان، الطبعة األولى، ،تطبيقات مبتكرة في تعليم التفكير).2004.(عمر غباين،

  .توزيعوال

  

في ) Web Quests(مدى فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب ).2011.(الفار، زياد

تدريس الجغرافيا على مستوى التفكير التأملي والتحصيل لدى تالميذ الصف الثامن األساسي في 

  .جامعة األزهر، غزة، )رسالة ماجستير غير منشورة( ،محافظة شمال قطاع غزة

  

  .الشروق والتوزيع، عمان، األردن ، دارالمدخل إلى التدريس).2003(يلة الفتالوي، سه

  

جهينة  ،"مهارة في التفكير 100" دليل مهارات التفكير). 2002.(فخرو، عبد الناصر، حسين، ثاير

  .للنشر والتوزيع، عمان، األردن

  

  .الكويت، كلية التربية االساسيةتطوير كفاءات تدريس الجغرافيا، ).1989.(الفرا، فاروق

  

، دار الفكر للطباعة والنشر،  عمان، تعليم التفكير للمرحلة األساسية) 2001(قطامي، نايفة 

  . األردن

  

دار عمر للنشر والتوزيع، .  استراتيجيات التدريس).1993.(قطامي، يوسف وقطامي، نايفة 

  .عمان، األردن
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ي تنمية عمليات العلم ومهارات استخدام استراتيجية المتشابهات ف أثر).2010.(القطراوي،جميل

) رسالة ماجستير غير منشورة(،العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي التأملي في التفكير
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  أسماء المحكمين )1( :لحقم
  
اختبار   مكان العمل  اسم المحكم  الرقم

  التحصيل
استبان 
التفكير 
  التأملي

  دليل المعلم 

جامعة القدس   عليان عليان.د  1
  المفتوحة

√  √  √  

    √  √  جامعة بيت لحم  د معين حسن جبر  2
  √  √  √  جامعة بيت لحم  اطومازن قط.د  3
    √  √  جامعة القدس  محمد شعيبات.د  4
    √  √  جامعة القدس  عفيف زيدان.د  5
    √  √  سدجامعة الق  محسن عدس.د  6
    √  √  جامعة القدس  نبيل عبد الهادئ.د  7
مدرسة العبيدية   آريم ردايدة.أ  8

  الثانوية
√  √  √  

جامعة القدس   أسامة مناصرة.د  9
  المفتوحة

√    √  

    √    جامعة القدس  غسان سرحان.د  10
جامعة القدس   ابراهيم توفيق مطر.د  _11

  المفتوحة
  √    

جامعة القدس   محمد زواهرة.د  _12
  المفتوحة

  √    

    √    جامعة بيت لحم  نانسي الياس.د  _13
    √  √  جامعة بيت لحم  سامي عدوان.د  _14
    √    جامعة الخليل  اء شاآر توفيق ابو غوشسن.د  _15
      √  جامعة القدس  ايناس ناصر.د  16
    √    جامعة القدس  بعاد الخالص.د  _17
 المدرسة  عصام الساحوري.أ  _18

  الالتينية
√    √  

مدرسة بنات   شرين عليان.أ  _19
  بيت ساحور

√  √  √  

اإلشراف   مجدي العزة.أ  _20
بيت /التربوي 
  لحم

√  √  √  

مدرسة بنات   عواد منال.أ  _21
 بيت لحم الثانوية

√    √  

  √    √  جامعة القدس  مسلم الحلو . د  _22
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  دليل المعلم ): 2(ملحق 

  وأنشطة الطلبة/نماذج من دليل المعلم
 

 دليل المعلم لتدريس الجغرافيا بإستراتيجية المقارنة 
)والثانية  األولى(من الوحدة  عاشر األساسيفي مادة الجغرافيا للصف ال  

   

...............................عزيزي المعلمة /عزيزي المعلم   

، وقد خصص هذا الدليل لمعلم الجغرافيا الذي يقوم  الدليل يتضمن دورك كمعلم جغرافياهذا 

من كتاب الجغرافيا للصف  آسياوحدة قارات العالم وحدة قارة ) والثانية  األولى(بتدريس الوحدة 

:ي تشمل، والتاألساسيالعاشر   

  

: قارات العالم وتشمل ثالث دروس وهي  األولىالوحدة   

)الموقع والشكل والمساحة : (القارات: األولالدرس   

المسطحات المائية : الدرس الثاني  

الخريطة السياسية للعالم : الدرس الثالث  

: دروس وهيأربع سيا وتشمل آالوحدة الثانية قارة   

وتضاريسها ها موقع القارة وخصائص: األولالدرس   

  سياآناخ قارة م: الدرس الثاني

  السكان والنشاط االقتصادي : الدرس الثالث

جمهورية الصين الشعبية : الدرس الرابع  

   

:ويتكون هذا الدليل من جزئين هما   

المقارنة، ويشمل شرحا وافيا للعناصر  إستراتيجيةمقدمة الدليل ويتضمن تعريفا :  األولالجزء 

المبني على المقارنة، كما يتضمن توجهات عامة لخطة السير في الدرس  تيجيةإستراالمكونة 

.المقارنة إستراتيجية  

.العاشرالمختارة من كتاب الجغرافيا للصف  دروس الوحداتويتضمن تحضير : الجزء الثاني  

 ىر علحد كبي ى، واإلفادة من الدليل تعتمد علاألهدافتحقيق لى قدرتك ع آذانالمقدمة بعناية،  اقرأ

 معرفتك لما ورد فيه 

  لكم الشكر على حسن تعاونك
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  :بالمقارنة  التدريس إستراتيجية

 والتي التدريس، مصمم أو المعلم قبل من سلفًا المختارة التدريس إجراءات من مجموعة بها يقصد 

 ممكنة، فاعلية بأقصى المرجوة التدريسية األهداف يحقق بما التدريس، تنفيذ أثناء الستخدامها يخطط

 الفرص لتهيئة المعلم يتخذها التي اإلجراءات مجموعة أوهي المتاحة، اإلمكانات ضوء وفي

 ومتنوعة، متعددة إجراءات إلى تحتاج فاإلستراتيجية وبالتالي ."يتعلموا كي التالميذ أمام التعليمية

 وتتضمن ،وصفها التي األهداف ضوء في مخرجات، إلى للوصول الصف داخل المعلم يتبعها التي

 وهذه أهدافها، تحقيق على تساعد التي التقويم وأساليب والوسائل، واألنشطة األساليب من مجموعة

 وأوجه الشبه أوجه تعرف خالل من .منظمة وتحركات وترتيب نسق وفق وضعها يتم اإلجراءات

 ونقاط االتفاق نقاط عن والبحث بينها، العالقات تفحص طريق عن أكثر أو شيئين بين االختالف

 المقارنة إستراتيجية تكون وقد اآلخر، في ومفقود أحدها في موجود هو ما ورؤية االختالف،

 المقارنة، لموضوع مركز تلخيص عملية المقارنة تمثل الحاالت كل وفي محددة، مغلقة أو مفتوحة

 طريق عن أو مجردة، ألشياء تأملية بصورة أو ملموسة، ألشياء المباشرة المالحظة طريق عن إما

 البحث يتم التي المعلومات بين واالختالف الشبه أوجه تحديد على العمل هي أو .التجريب

 تنظيم على المتعلمين يساعد األشياء بين واالختالف الشبه إيجاد على العمل إن عنها، واالستقصاء

 .استرجاعها يسهل بطريقة المخزنة والمعلومات الجديدة المعلومات

  

  :معلمةال أختيأخي المعلم،

  :هناك خطوات أولية تسبق إستراتيجية المقارنة وهي

:نشاطات قبل التدريس_1  

: أهداف الدرس_أ  

.أوجه الشبهمفهوم أن يعرف الطالب _1  

  .أوجه االختالفمفهوم أن يعرف الطالب _2

في الظاهرة أن يبين الطالب أوجه الشبه وأوجه االختالف التي تبدو ذات مغزى وأهمية _3

.الجغرافية  

.في الظاهرة الجغرافية أن يستنتج الطالب أنماط الشبه واالختالف من بين أطراف المقارنة_5  

.في الظواهر الجغرافيةإن يوضح السلبيات وااليجابيات بين أطراف المقارنة _6  

إن يصدر الطالب قراره الذي يمكن استخالصه من أوجه الشبه وأوجه االختالف من بين _7

الوصول إلى بناء افتراضات علمية،أو حقائق ومفاهيم :مثل. لظاهرة الجغرافيةفي ا أطراف المقارنة

.أو أنماط معيشية معينه  ،تأو تعميمات أو قوانين أو نظريا  

 



98 
 

 :هي  اإلستراتيجيةالتي يجب على المتعلمين القيام بها قبل تطبيق :متطلبات قبلية_ب

النقاط الهامة من قبل المعلم في الكتاب  عليه مع توضيح بعض واإلطالعقراءة الدرس  :مقدمة :أوال

.أو المصادر المختلفة  

وهي عبارة عن طرح أسئلة للمقارنة بين  ،خطة التفكيرإعداد  :عصف الذهني لإلستراتيجيةال :ثانياً

.األسئلةالعناصر أو األشياء المدرجة في الدرس وذلك حسب   

عمليات اإلجرائية لتطبيق المقارنة من قبل والذي يشتمل على جميع ال :بناء المنظم التخطيطي :ثالثا

.المتعلم أو المعلم بطريقة فردية أو جماعية  

 _:للخطواتفيما يلي العناصر األساسية المكونة إلستراتيجية المقارنة 

ظة من أجل عملية المالح استخدامحيث يتم  استعراض أوجه الشبه حسب المنظم، :الخطوة األولى

  .من مهارات التفكير للعديد نا يالحظ استخدام الطالب وه ،ملء الحقول بالمعلومات

وذلك حسب سمات يتم تحديدها أوال ثم  ،ستعراض أوجه االختالف حسب المنظما :الخطوة الثانية

العصف الذهني ولكن بعمق أكبر وبذلك يالحظ )استمطار األفكار(عملية التفكير  يمارس الطالب

لى البعيد ومن المحسوس ومن القريب إى عمليات أعلى تدرج عملية التفكير من مستويات أدنى إل

.إلى المجرد  

مع صياغتها في عبارات وجمل  ،طالب أنماط أوجه الشبه واالختالفيستنتج ال :الخطوة الثالثة

متكاملة تعطي معنى متكامالً، وفي هذه الخطوة يالحظ على الطالب التعمق في التفكير في القيام 

مما يعزز الرغبة لديهم في الكتابة بطالقة  ،ي ضوء المعلومات المكتسبةولكن ف بالكتابة بكل حرية

وبالتالي تسهم هذه  ،امل حسب المعلومات المتاحة لديهمومرونة متناهية في أسلوب إنشائي متك

.للمادة العلمية المدروسةة يالخطوة في اكتساب الطالب القيام بصياغة تعميمات علم  

جديدة  فرضياتواقتراح  ،تكون محصلة للعمليات السابقة ،ة فرضياتالقيام بصياغ :الخطوة الرابعة

مما  ،لعلمية في ضوء خطوات علمية صحيحة،وهذا يؤدي إلى مساعدة الطالب في بناء الحقائق ا

.يعزز لديهم عدم قبول المعلومات دون دراسة علمية واعية  

: ماذا يتطلب من المتعلم ألجراء إستراتيجية المقارنة  

:المقارنةجراء خطوات إ_أ  

.فيهاالمعرفة التامة بالموضوع أو المواضيع المطلوب إجراء المقارنة _  

.سيا إلجراء المقارنة بصورة متقنةالخبرة السابقة تعتبر أسا_  

.الحظة وتركيز االنتباه بشكل فعالدقة الم_  

.وسهولةعلم التعامل معها بكل يسر القدرة على تحليل المعلومات وتنظيمها بشكل يتيح للمت_  

.والمحاولة في إيجاد بدائل ممكنة المرونة في التفكير_   

  .الطالقة التفكيرية في إجراء المقارنة_
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ث عن عناصر حعلى إجراء مقارنات متنوعة ومتفاوتة الصعوبة من أجل أن يصبح البن التمر_

 المقارنة أمرًأ تلقائياً ومباشراً

باإلضافة  إلى  مع تزويدهم بتغذية راجعة، ،المقارنةذه فرصاً متعددة لتطبيق المعلم لتالميإتاحة _

.تنفيذهم للمقارنة التحليل الذاتي لكيفية  

:وبالتالي يقوم المتعلم بإجراء الخطوات التالية قبل إجراء المقارنة  

تعريف المفاهيم _  

.بين الحقائق والمفاهيماالطالع على العالقات _  

.في الدرسنين والنظريات المتضمنة التعرف على القوا_  

)االطالع على كتاب أو مشهد أو فلم وثائقي(اإلثراء المعلوماتي قبل البدء في المقارنة _  

.المطلوب إجراء المقارنة عليها لظواهرالتعرف بشكل كامل على جميع أجزاء ا_  

.إنجاح عملية المقارنة بشكل صحيح ال يسهم في ظواهرالتقصير في االطالع على ال_  

:تحقيق أهداف إستراتيجية المقارنةها المعلم في الخطوات التي يتبع  

.ب عناصر الدرس في المقرر الدراسييتم حس:التسلسل في تقديم المعلومات  )أ  

قارات العالم "وتشمل الوحدة االولى، بعنوان  ،حسب ما في المقرر الدراسي :حجم وحدة التعلم )ب

.ت المائية ،الخريطة السياسية للعالم ،المسطحا)الموقع والشكل والمساحة(،وتتكون من القارات "  

مناخ قارة  ،سهاتضاريووتتكون من موقع القارة وخصائصها "قارة آسيا "والوحدة الثانية بعنوان 

.جمهورية الصين الشعبية ،السكان والنشاط االقتصاديآسيا ،  

ما يرتبط طالب على تحليل إن طريقة التفكير التأملي االستقصائي  تشجع ال :تقديم المحتوى) ج

يدرس من خاللها الطالب المهارات الالزمة التخاذ  ،تدريسية إستراتيجيةوهذا يتطلب  ،بالقرار

التدريس القائمة على المقارنة في تعويد وتدريب الطالب  إستراتيجيةوهذا من ابرز مالمح .القرار 

في تحديد  اتخاذهاكن على ممارسة مهارات التحليل والمقارنة بين المفاهيم والمبادئ والبدائل المم

.تجاه قضية ما اتخاذهالقرار السليم المراد   

قائمة على  إستراتيجيةفأنه يمكن التعلم عبر  ،وصل إلى استنتاجات سليمة ومدروسةومن أجل الت

مع إعطاء .من الشئ المدرك إلى ما وراء المدرك .المقارنة في األساس ثم تتدرج إلى مراحل أعلى

بحيث تبدأ المقارنة  ،هذه اإلستراتيجية من أجل إتقانهاسة والتدريب على الطالب الفرصة في ممار

حسب سمات محددة  ،التعرف على أوجه الشبه واالختالفمن أجل  ،متعددةبين شيئين أو أشياء 

  .ديدهاأو يترك الحرية للطالب تح ،مسبقا
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:تعليم اإلستراتيجية وتطبيقها  

يراد التدرب عليها واستعمالها ومن  إستراتيجيةأيه  هناك خمس خطوات ال بد إن تشتمل عليها

:ه الدراسة وذلك على النحو التاليالممكن أن تطبق على هذ  

 إستراتيجيةوهذه المرحلة تتطلب من المعلم القيام بعمل نموذج الستخدام  :مرحلة النموذج )أ

.التدريس القائمة على المقارنة أمام الطالب من أجل محاكاته أو مناقشته  

للطالب للتدريب في هذه المرحلة يتم تهيئة الفرصة  :التطبيق أو التدريب مع المساعدة مرحلة )ب

بحيث أن كل طالب يقوم بمفرده بتطبيق مثال  ،مع تقديم المساعدة من قبل المعلم ،على اإلستراتيجية

.ع األخذ بتوجيهات ومساعدة المعلمعلى المقارنة وفق هذه اإلستراتيجية م  

ويتم في هذه المرحلة تهيئة الفرصة للطالب للتدريب على  :التطبيق بعد المراجعةمرحلة  )ج

.لك بعد إجراء مراجعة قصيرة حولهاوذ ،بشكل جماعي ،اإلستراتيجية  

 اإلستراتيجيةويتم في هذه المرحلة تشجيع الطالب على القيام باستخدام  :مرحلة األداء المستقل )د

 ،ودون مساعدة من المعلم ،أثناء الدرس بشكل مستقل وتلقائي هافي جميع المقارنات التي يتم طرح

.وهذه العملية تتم بشكل مفرد من قبل كل طالب   

ويتم فيها تهيئة الفرصة أمام الطالب للتحسين واإلبداع باستخداماتهم الخاصة  :مرحلة اإلبداع )ه

خارج  اإلستراتيجيةمارسة هذه وبحيث تتم هذه م ،وذلك وفق قدراتهم وإمكانياتهم ،اإلستراتيجيةلهذه 

  .وعلى شكل واجبات منزلية ،ة الدراسية أو خارج إطار المدرسةالحجر
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  :      /          /التاريخ )                                  الموقع والشكل والمساحة (القارات :الدرس األول 
  

 التقويم المالحظات 
 

االهداف   واألدوات الوسائل  خطوات التنفيذ 

    
أجب عن 

أسئلة 
اإلستراتيجية 
حسب ورقة 

  )1(عمل 
  
  
   
  
  
  

االداء 
العملي 

للمقارنة بين 
الجبال 

والهضاب 
من ورقة 

)2(العمل   
 
 

  
أجب عن 

أسئلة 
اإلستراتيجية 
حسب ورقة 

  )3(عمل 
  
  

أجب عن 
أسئلة 

االستراتيجية 
حسب ورقة 

  )4(عمل 
 
 
 

أجب عن 
أسئلة 

االستراتيجية 
ورقة حسب 
 )5(عمل 

: أعرض خريطة العالم ثم طرح االسئلة االتية: التمهيد  
 

بماذا ُتعَرف الخطوط التي تتجه من الشمال إلى 
  ؟الجنوب

بماذا ُتعرف الخطوط التي تتجه من الشرق إلى الغرب ؟
اذآر قارات تقع إلى الشرق من خط غرينتش ،وأخرى 

.تقع إلى الغرب منه 
    ?مال من خط االستواءاذآر قارات تقع إلى الش

  ما أوجه الشبه واالختالف بينهما ؟
  ما العالقة والروابط واالستنتاجات التعليمية بينهما ؟

ما السلبيات وااليجابيات المشترآة بينهما في ضوء ما 
  درسته ؟

  ما المشكالت المحتمله في ضوء إلمامك 
  بالموضوعين السابقين ؟

من خالل تناول ما القرارات التي يمكن الخروج بها 
  )1(الموضوعين السابقين ؟تتبع مجريات ورقة عمل 

  
  
  اعرض  صور إلشكال منتمية وغير منتمية  _

ثم  أوجه انتباه الطلبة إلى التمعن لتلك الصور أآلفهم 
  .بتحديد أوجه التشابه واالختالف بينهما 

  :أقوم بعرض ورقتين عمل  
دي تطبيق وتدريب على المقارنة ،عمل فر:األولى 

  )2(ورقة عمل .بمساعدة المعلم 
بطاقة رقم .تطبيق بعد المراجعة ،عمل جماعي :والثانية 

)2(  
  
اوجه انتباه الطلبة إلى التمعن ألمثلة المنتمية وغير _

أفريقيا ،أمريكا (منتمية للقارات في آتاب الطالب  
،ثم )الشمالية ،آسيا ،أوروبا ،أوقيانوسيا ،انتارآتكا 

موضحا  أوجه التشابه واالختالف أآلفهم بتأمل بها 
 بينهما

  
أقوم بعرض خارطة العالم ،ثم أآلفهم بتأمل لتحديد آل _

  منهما موضحا أوجه التشابه واالختالف بينهما 
أوجه انتباه الطلبة إلى التمعن الى جدول رقم 

مساحات القارة المدون في آتاب الطالب ،ثم اآلفهم )1(
احة وخصائص آل لتحديد الفرق بينهما من حيث المس

  منهما 
  

أقوم بعرض خارطة العالم ،ثم أآلفهم بتأمل لتحديد آل 
منهما موضحا أوجه التشابه واالختالف بينهما ثم أوجه 

ثم أآلفهم )1(انتباه الطلبة إلى التمعن الى جدول رقم 
لتحديد الفرق بينهما من حيث المساحة وخصائص آل 

  منهما 

  
  

  )1(ورقة عمل 
  

ير السبورة والطباش
  الملون

  
  
  
  
 

  
  )2(ورقة عمل 

نموذج مصغر للكرة 
  األرضية

  
  

  
  

  )3(ورقة عمل
  خارطة العالم

  
  

 
  
  

  )4(ورقة عمل 
  خارطة

 العالم 
 
 

  
  
 

  )5(ورقة عمل 
  خارطة العالم 

  
  
ان يقارن الطلبة   بين _1

خطوط الطول ودوائر 
  العرض 

  
  
  
  
  
  
  
ان يقارن الطلبة بين _2

  الجبال والهضاب 
  
  
  
  
  
الطلبة اوجه الشبه  ان يجد_3

واالختالف بين القارات 
منتظمة الشكل والقارات 

  غير منتظمة الشكل 
  
  
  
ان يجد  الطلبة  اوجه _4

الشبه واالختالف بين قارة 
أوروبا وقارة امريكا 

  الجنوبية 
  
  
 
  
ان يقارن الطلبة بين قارة _5

  انتارآتكا وقارة أوروبا 
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:    /       /                                                التاريخ         المسطحات المائية     :الدرس الثاني 
               

المالحظات   التقويم
 

األهداف   الوسائل واألدوات  خطوات التنفيذ 

أجب عن أسئلة اإلستراتيجية   
)6(حسب ورقة عمل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بين  األداء العملي للمقارنة
المتجمد  المحيط الهندي والمحيط

)7(الشمالي حسب ورقه عمل   
 
 
 

 

أجب عن أسئلة اإلستراتيجية 
  )8(حسب ورقة عمل

  
  

أجب عن أسئلة اإلستراتيجية 
)9(حسب ورقة  

تهيئة أذهان الطالب للدرس الجديد : تمهيد 
من خالل إعطاء مقدمة قصيرة، فأقول 
تعرفنا في الدروس سابقة على أن الماء 

ة األرضية يغطي الجزء األعظم من الكر
من مساحة الكرة %)71(،حيث نسبته إلى 

األرضية ،بينما يغطي اليابس نسبة 
مع (من مساحة الكرة األرضية ،%)29(

توضيح ذلك على نموذج مصغر للكرة 
ويفصل بين آتل القارات مساحات )األرضية 

.مائية تدعى المحيطات 
  ما أوجه الشبه واالختالف بينهما ؟

الستنتاجات التعليمية ما العالقة والروابط وا
  بينهما ؟

ما السلبيات وااليجابيات المشترآة بينهما في 
  ضوء ما درسته ؟

ما المشكالت المحتملة في ضوء إلمامك 
  بالموضوعين السابقين ؟

ما القرارات التي يمكن الخروج بها من 
خالل تناول الموضوعين السابقين ؟تتبع 

  )6(مجريات ورقة عمل 
  
موضحا ألمثلة  أعرض خارطة العالم_

  المنتمية وغير منتمية 
أوجه انتباه الطلبة إلى التمعن إلى جدول   _

مساحات المحيطات المدون في  )2(رقم 
  آتاب الطالب  ثم أآلفهم إليجاد الفرق بينهما

:أقوم بعرض ورقتين عمل _
تطبيق وتدريب على المقارنة ،عمل :األولى 

)7(فردي بمساعدة المعلم ورقه عمل 
تطبيق بعد المراجعة ،عمل جماعي :نية والثا

)7(ورقة عمل 
  

أعرض خارطة العالم وأشكال لخلجان 
الخليج العربي ،خليج (المنتمية وغير منتمية

هدسن ،خليج المكسيك ،خليج أستراليا الكبير 
) خليج البسكاي ،خليج آاليفورنيا ،خليج فلندا 

ثم أآلفهم بتأمل بها موضحا الفرق بينهما 
  

باه الطلبة إلى التمعن في خريطة رقم أوجه انت
التيارات البحرية المدون  في آتاب )9(

الطالب ،ثم أآلفهم بتحديد أوجه الشبه 
  واالختالف

 

  
  

السبورة والطباشير 
 الملون 

عرض بور 
بوريوينت لورقه 

  )6(العمل رقم 
  
  
  

  
  )7(ورقة عمل 

نموذج مصغر للكرة 
  األرضية 

  
  
  
  
  

  )8(ورقة عمل 
 

  
  
  

   ورقة عمل
)9 (  

  
  
  

إن يقارن  _1
الطلبة الفرق  

بين المحيطات 
والبحار 

 
 
 
 

ان يحدد _2
الطلبة اوجه 
الشبه وأوجه 

االختالف بين 
المحيط الهندي 

والمحيط 
المتجمد 
الشمالي

 
 

ان يجد _3
الطلبة الفرق  
بين الخلجان 

الواسعة 
والضيقة 

  
ان يحدد _4

الطلبة أوجه 
الشبه وأوجه 

االختالف بين 
ات التيار

البحرية الدافئة 
  والباردة
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:       /        /        التاريخ                                الخريطة السياسية للعالم          :الدرس الثالث 
                                                          

  
 التقويم  المالحظات

 
 دافاأله  الوسائل واألدوات خطوات التنفيذ

   
أجب عن أسئلة 

اإلستراتيجية 
حسب ورقة 

)10(عمل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
أجب عن أسئلة 

اإلستراتيجية 
حسب ورقة 

)11(عمل  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

تهيئة الطلبة الى الموضوع من خالل :تمهيد 
.االسئلة االتية  طرح

اذآر قارات العالم ؟
  ما أوجه الشبه واالختالف بينهما ؟

ستنتاجات التعليمية بينهما ما العالقة والروابط واال
  ؟

ما السلبيات وااليجابيات المشترآة بينهما في 
  ضوء ما درسته ؟

ما المشكالت المحتمله في ضوء إلمامك 
  بالموضوعين السابقين ؟

ما القرارات التي يمكن الخروج بها من خالل 
تناول الموضوعين السابقين؟تتبع مجريات ورقة 

)10(عمل 
  
  
  

  
بة إلى التمعن في خريطة رقم أوجه انتباه الطل

التقسيم االقتصادي لقارات العالم في آتاب )11(
  الطالب ،ثم أآلفهم بتحديد أوجه االختالف بينهما  

أقوم بعرض ورقتين عمل _
تطبيق وتدريب على المقارنة ،عمل :األولى 

)11(فردي بمساعدة المعلم ورقه عمل 
تطبيق بعد المراجعه ،عمل جماعي :والثانية 

  )11(رقة عمل و
  
   
  
  
   
  
  
  

  
  

  )10(ورقة عمل 
  

السبورة 
 والطباشير الملون 

  
  

نموذج مصغر 
  للكرة األرضية 

  
  
  
  

  )11(ورقة عمل
  
  
  

   
  
  

   
  

  
ان يقارن الطلبة بين قارة _1

 أوقيانوسيا وقارة أمريكا الشمالية 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
ان يجد  الطلبة الفرق  بين _2

دول العالم األول ودول العالم 
ثالث ال
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  مع التغذية الراجعة للورقة أوراق عمل): 3(ملحق 
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  )1(نموذج تغذية مراجعة لورقة عمل رقم 

  مقارنة بين خطوط الطول ودوائر العرض

  

  خطوط الطول                                                         دوائر العرض 

  

  السابقين  ما أوجه الشبه بين الموضوعين* 

  أنها خطوط وهمية ترسم على الخرائط وال وجود لها على الطبيعة

  

  ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين * 

  

  دوائر العرض  أوجه االختالف خطوط الطول

  من الشرق إلى الغرب  االمتداد من الشمال إلى الجنوب

خط 360   دائرة 180  العدد 

  غير متساوية التساوي متساوية

ير متوازيةغ   متوازية  التوازي 

  دائرة االستواء  الخط الرئيس خط غرينتش

  

  األنماط واالستنتاجات * 

  

  : التعميمات* 

  يتشابهان في كونهما خطوط وهمية لهما أهمية كبيرة كثير من المجاالت والدراسات - 1

 .الجغرافية والسياسية والعسكرية وغيرها     

  ألماكن تحديد الموقع الفلكي للدول وا- 2

  

يختلفان في كون خطوط الطول تختص بمعرفة وتحديد الوقت والزمن بين المناطق                              - 3

 المختلفة أما دوائر العرض تختص بمعرفة أنماط النطاقات المناخية بين مختلف األقاليم      

  .المناخية على سطح الكرة األرضية      
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  السلبيات وااليجابيات

  

  ال يوجد  سلبيات تُذكر  : سلبيات خطوط الطول ودوائر العرض* 

  : العرضايجابيات خطوط الطول ودوائر * 

 .تفيد خطوط الطول في معرفة فروق التوقيت الزمني بين المناطق المختلفة  - 1

 .تفيد دوائر العرض في معرفة طبيعة النطاقات المناخية لكل إقليم مناخي - 2

 .تفيد خطوط الطول ودوائر العرض في معرفة المواقع الفلكية للمناطق - 3

  

  النتائج المحتملة للموضوع السابق* 

 :المشكالت 

  .وجد مشاكلال ت

  :القرار المفترض إتخاذه     

االستعانة بأجهزة قياس الحديثة عن طريق نظم المعلومات الجغرافية المرتبطة باألقمار  - 1

  .التي تقيس المسافات وتحددها بغض النظر عن حالة الجو  G.I.Sالصناعية 
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 )2(راجعة لورقة عمل رقم منموذج تغذية 

  

  مقارنة بين الجبال والهضاب 

   

  الجبال                                           الهضاب

  

  ما أوجه الشبه بين الموضوعين السابقين * 

  

  يتميزان بأنهما مناطق مرتفعة عن سطح األرض ولهما ارتفاعات متفاوتة 

  

  ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين * 

  

  الهضاب  أوجه االختالف  الجبال

  انحدار تدريجي  االنحدار  انحدار حاد

  اقل برودة  المناخ  أكثر برودة

من  أكثرقد تكون مناسبة 

الهضاب وخاصة في المناطق 

  الحارة

قد تكون غير مناسبة اذا كانت هضاب   السكن

  صحراوية أوجليدية 

  منبسطة  القمة/السطح   مدببه

  

  

  األنماط واالستنتاجات * 

  : التعميمات * 

  .عة عن سطح األرض لكال منهما أهميته ومميزاته يتشابهان في أنهما مناطق مرتف - 1

  

  .يختلفان من حيث أن لكل منهما ارتفاع ودرجات حرارة تختلف عن اآلخر  - 2

  

  في تشكيلهما عوامل خارجية أو داخلية  أثرتان لكل منهما عوامل جيولوجية _3
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  السلبيات وااليجابيات

  .سلبيات الجبال والهضاب  * 
 

  .كانت شاهقة االرتفاع  البرودة الشديدة إذا - 1

عدم الصالحية للسكن أو الزراعة إذا كانت شديدة الوعورة أو صحراوية او خالية من  - 2

 .المواصالت 

  .تمنع المؤثرات البحرية  الباردة من التوغل داخل القارة فتسبب الجفاف والصحاري  - 3

  

  .ايجابيات الجبال والهضاب  * 
 
  .مناسبة الهضاب للزراعة والسكن  - 1

  

  .مناسبة من حيث اعتدال درجة حرارتها في حالة وقوعها في مناطق شديدة الحرارة  - 2

  

  .،البربر  األكرادمن قبل الحكومات مثل  المضطهدةمأوى للجماعات _3

  

  تسبب سقوط المطر - 4

  

  النتائج المحتملة للموضوع السابق * 

  : المشكالت 

 .ا مشكالت السكن أو الزراعة والمواصالت في حالة وعورته .1

 .عائقاً في عملية التطوير الحضري  .2

 .صعوبة السيطرة على السكان في حالة بعدها عن مركز العاصمة  .3

  

  :القرار المفترض إتخاذه     

  

ضرورة استصالح األراضي الجبلية واستغاللها في الزراعة عن طريق المدرجات لتقليل  .1

 االنجراف والحرث بطريقة الكنتوريه 

 لتسهيل استغاللها في الزراعة  اقامة المدرجات الجبلية .2
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 )3(راجعة لورقة عمل رقم منموذج تغذية 

  

  مقارنة بين القارات منتظمة الشكل والقارات غير منتظمة الشكل

  

  قارات منتظمة الشكل                                  قارات غير منتظمة الشكل 

  

  ما أوجه الشبه بين الموضوعين السابقين * 

  

لة كبيرة من اليابسة تحتوي على تضاريس متنوعة من الجبال والهضاب والوديان والسهول أنهما كت

  وتحيط بهما المياه كلياً أو جزئياً 

  

  ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين * 

  

  قارات غير منتظمة الشكل  أوجه االختالف  قارات منتظمة الشكل

  ئ الطبيعيةكثرة الموان  الموانئ  قلة الموانئ الطبيعية

  غير منتظم وعشوائي متعرج  الشكل  هندسي منتظم

  

  األنماط واالستنتاجات * 

  : التعميمات * 

  يتشابهان في كونهما ذات حجم كبير وتحتوي على تضاريس متنوعة وتعيش عليها - 1

  .كائنات حية مختلفة     

  

الفلكية والجغرافية وتنوع يختلفان من حيث طبيعة المناخ والمساحة وأشكال السواحل والمواقع  - 2

  مظاهر السطح 

  

  السلبيات وااليجابيات

  .سلبيات القارات منتظمة الشكل وغير منتظمة الشكل * 
 
  .وقوع بعض القارات ضمن نطاق األقاليم المناخية الحارة جدا أو الباردة جدا  - 1
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  .انتظام أشكال سواحل بعض القارات حرمها من وجود الموانئ الطبيعية  - 2

  

  .إيجابيات القارات منتظمة الشكل وغير منتظمة الشكل  *
 
  وقوع بعض القارات ضمن نطاقات مناخية وتضاريسية متنوعة خاصة القارات ذات           - 1

  .الشكل الطولي     

  

  .وجود موانئ طبيعية كثيرة في بعض القارات وخاصة ذات الشكل المتعرج  - 2

  

  ق النتائج المحتملة للموضوع الساب* 

  

  : المشكالت 

  .مشكالت التغلب على ظروف الطقس البارد جدا أو الحار جدا في بعض القارات  .1

 .مشكالت التلوث البيئي الذي تعاني منه بعض القارات ذات النشاطات الصناعية  .2

 .مشكالت التفاوت بين القارات في توزيع الموارد البشرية والطبيعية  .3

  

  :القرار المفترض إتخاذه     

  

  ة توزيع السكان بشكل يتناسب مع مساحة القارة ضمن خطط ممنهجة ومدروسة إعاد .1

  .الحد من التلوث البيئي الذي اضر كثيرا في بعض القارات وفي طبيعة مناخها  .2

 بناء موانئ صناعية للتغلب على مشكلة قلة الموانئ الطبيعية في القارات منتظمة الشكل  .3

لمناطق شديدة البرودة والجبلية لتصبح توفير فرص عمل في المناطق الصحراوية وا .4

  .كما هي المناطق الساحلية 
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 )4(راجعة لورقة عمل رقم منموذج تغذية 

  

  مقارنة بين قارة أوروبا وقارة أمريكا الالتينية 

   

  قارة أوروبا                                                قارة أمريكا الالتينية    

  

  ن الموضوعين السابقين ما أوجه الشبه بي* 

  

  أنهما من القارات العالم 

  

  ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين * 

  

  قارة أمريكا الالتينية  أوجه االختالف  قارة أوروبا

  اكبر  المساحة  اصغر

  اقل  عدد السكان  أكثر

  توفر المواد الخام  األهمية االقتصادية  توفر المصانع

  )سوق استهالكي (ثر استهالكاًأك  اإلنتاج  أكثر انتاجاً

  

  

  األنماط واالستنتاجات * 

  : التعميمات * 

  .يتشابهان في أنهما عبارة عن قارات تحتوي على كثير من السهول واألنهار  - 1

  

  ).التكامل االقتصادي (يتشابهان في أنهما يسهمان في األنشطة االقتصادية  - 2
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  السلبيات وااليجابيات

  

  .أوروبا وأمريكا الالتينية سلبيات قارة* 

  

 .وجود فجوة كبير بين القارتين من حيث الغنى والفقر .1

  

  .افتقار قارة أمريكا الجنوبية إلى الخبرات والمهارات الفنية وارتفاع نسبة المديونية   .2

  

  .ايجابيات قارة أمريكا الالتينية  وقارة أوروبا* 
 
  .وجود تعاون اقتصادي وتبادل تجاري بينهما - 1

  

  .توفر الصناعة والخبرات والمهارات في قارة أوروبا - 2

  

  النتائج المحتملة للموضوع السابق * 

  

  : المشكالت 

 .مشكالت ارتفاع نسبة الفقر وانعدام فرص العمل في قارة أمريكا الالتينية .1

 .مشكالت ارتفاع نسبة المديونية في أمريكا الالتينية .2

  

  :القرار المفترض إتخاذه     

 .مج تعاونية وتنموية قادرة على تحسين األوضاع في أمريكا الالتينية إيجاد برا .1

 .فتح باب العمل لأليدي العاملة لتعويض النقص في قارة أوروبا  .2

 .التعاون االيجابي بين القارتين  .3
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 5)(راجعة لورقة عمل رقم منموذج تغذية 

  

  مقارنة بين قارة انتاركتكا وقارة أوروبا

   

  قارة أوروبا                                                    قارة انتاركتكا    

  

  

  ما أوجه الشبه بين الموضوعين السابقين * 

  

  . وجه الشبه بين القسمين هو أنهما تقعان ضمن نطاق المنطقة القطبية الشمالية والجنوبية 

  

  ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين * 

  

  قارة أوروبا  االختالفأوجه   قارة انتاركتكا

  شمال خط االستواء  الموقع الفلكي  جنوب خط االستواء

  انتشار كثيف للسكان  انتشار السكان  بعثات علمية

  

  

  األنماط واالستنتاجات * 

  

  : التعميمات * 

  .يتشابهان في أنهما تقعان ضمن مناطق الدوائر القطبية الشمالية والجنوبية  - 1
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  ابياتالسلبيات وااليج

  

  سلبيات قارة انتاركتكا و قارة أوروبا                                         * 
 

 .انخفاض درجات الحرارة إلى حد التجمد وخاصة في األقسام الشمالية - 1

  

  .عدم استغالل الموارد الطبيعية بشكل موسع بسبب الظروف الجوية - 2

  

  .                                  ايجابيات قارة انتاركتكا و قارة أوروبا       * 
 
  .وجود العديد من الثروات الطبيعية - 1

  

  .مناطق اقل تلوثا - 2

  

  النتائج المحتملة للموضوع السابق * 

  

  : المشكالت 

  

 .مشكالت انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير  .1
 
 .مشكالت الوصول إلى تلك المناطق وخاصة المتجمدة بسبب رداءة الطقس  .2

  

  :قرار المفترض إتخاذه ال    

استخدام أساليب تكنولوجية قادرة على التغلب على ظروف الطقس البارد واستغالل الموارد 

 .الطبيعية 
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  )6(راجعة لورقة عمل رقم منموذج تغذية 

 

 مقارنة بين المحيطات والبحار 

 

بحارالمحيطات                                                             ال  

 

 

ما أوجه الشبه بين الموضوعين السابقين *   

 

أنهما مسطحات مائية تحيط بالقارات أو تقع بالقرب منها وتشكل الجزء األكبر من نسبة المياه التي 

. تغطي سطح الكرة األرضية وتستخدمان في المالحة البحرية ألغراض مختلفة   

 

 

ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين *   

 

  البحار  أوجه االختالف  محيطاتال

  أكثر عددا  العدد  اقل عدد

  صغيرة  المساحة  كبيرة

  أقل عمقاً  العمق  عمقاً أكثر

  أقل نشاطاً  النشاط التجاري  نشاطاً أكثر

 

 

األنماط واالستنتاجات *   

 

  : التعميمات* 

ن الـدول  يتشابهان في كونهما يستخدمان في المالحة البحرية ويشكالن كحـدود طبيعيـة بـي    -1

  .والقارات ومورد لكثير من الموارد

  

  .يختلفان من حيث المساحة ودرجات الحرارة والعمق واالمتداد والصالحية للمالحة  -2
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  السلبيات وااليجابيات

  

  .سلبيات البحار والمحيطات* 
 
  .تعطل المالحة في بعض البحار والمحيطات بسبب تجمد مياهها - 1

  

  .أو الزراعة بسبب ملوحتها عدم صالحية مياهها للشرب - 2

  

  .االستغالل المفرط للثروة السمكية والتنافس بين الدول مما خلق المشاكل_3

  

  .إيجابيات البحار والمحيطات* 
 
  .استخدامها في المالحة البحرية - 1

  .احتوائها على الكثير من الثروات الغذائية والطبيعية  - 2

  .احتوائها على الكثير من الثروة السمكية _3

  .حدود طبيعية آمنة بين الدول_4

  

  النتائج المحتملة للموضوع السابق * 

  

  : المشكالت

  

  .مشكالت التغلب على حاالت التجمد التي تتعرض لها البحار أو المحيطات  .1

  .مشكالت التلوث المائي الناتج عن مخلفات الصناعة وغرق ناقالت النفط  .2

  :القرار المفترض إتخاذه     

 .اه البحار والمحيطات من التلوث الصناعي والنفطي ضرورة حماية مي .1

  

  .منشات جديدة لتحلية مياه البحار والمحيطات   أقامة .2
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  )7(راجعة لورقة عمل رقم منموذج تغذية 

  

  

  مقارنة بين المحيط الهندي والمحيط المتجمد الشمالي 

   

  المتجمد الشمالي   المحيط الهندي                                         المحيط

  

  

  ما أوجه الشبه بين الموضوعين السابقين * 

  

  الموضوعان السابقان يتصفان بأنهما مسطحات مائية تغطي أجزاء من سطح األرض 

  

  ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين * 

  

  المحيط المتجمد  أوجه االختالف  المحيط الهندي

  اصغر  المساحة  اكبر

  محدودة  االستخدام  أكثر

  منخفضة  الحرارة  مرتفعة

  ال تتشكل فيه  األعاصير  تتشكل فيه

  

  

  األنماط واالستنتاجات * 

  

  : التعميمات * 

  .يتشابهان في أنهما مسطحات مائية تغطي أجزاء من سطح األرض  - 1

  

  .يتشابهان في أنهما يحتويان على ثروات طبيعية كبيرة  - 2
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  السلبيات وااليجابيات

  

  

  .المحيط الهندي والمحيط المتجمد الشماليسلبيات * 

  
 

 .تجمد المحيط الشمالي معظم أيام السنة - 1

  

  .عدم القدرة على استخدام وسائل النقل المائي في المحيط الشمالي - 2

  

  .ايجابيات المحيط الهندي و المحيط المتجمد* 
 
  .لمائيةارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهندي مما يساعد على تكاثر الحيوانات ا - 1

  

  .المحيط الهندي حلقة وصل تجارية مهمة بين الشرق والغرب - 2

  

  النتائج المحتملة للموضوع السابق * 

  

  : المشكالت 

  

 .مشكالت تجمد سواحل المحيط الشمالي  .1
 
 .مشكالت ذوبان الجليد في المحيط المتجمد الشمالي  بسبب ظاهرة االحتباس الحراري    .2

  

  : القرار المفترض إتخاذه    

  

الحد من ملوثات البيئة  التي تساهم على زيادة االحتباس الحراري مما يؤدي الى ذوبان الجليد 

 .في المحيط المتجمد الشمالي  
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 )8(راجعة لورقة عمل رقم منموذج تغذية 

  

  مقارنة بين الخلجان الواسعة والخلجان الضيقة 

   

  الخليج الضيق       الخليج الواسع                                    

  

  

  ما أوجه الشبه بين الموضوعين السابقين * 

  

  .أنهما عبارة عن مسطحات مائية تتوغل في اليابس بين داخل القارات والمحيطات والبحار 

  

  ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين * 

  

  الخليج الضيق  أوجه االختالف  الخليج الواسع

  اصغر  المساحة  اكبر

  اقل  الستخداما  أكثر

  اقل أهمية  األهمية االقتصادية  أكثر أهمية

  رتفاعاًاأقل   ارتفاع الموج  أكثر ارتفاعاً

  

  

  األنماط واالستنتاجات * 

  

  : التعميمات * 

  .يتشابهان في أنهما عبارة عن أجزاء من اليابسة تتداخل مع الماء  - 1

  

  .صادية وسياحية يتشابهان في أنهما يعطيان الدولة أهمية تجارية واقت - 2
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  السلبيات وااليجابيات

  

  

  .سلبيات الخليج الضيق والواسع* 

  
 

 .الخليج الضيق محدود الحركة المالحية - 1

  

  .قلة الموانئ في الخليج الضيق وقلة العوائد المالية - 2

  

  .ايجابيات الخليج الواسع والضيق* 
 
  .الخليج الواسع اسهل في حركات السفن والمالحة البحرية  - 1

  

  .الخليج الواسع يحقق اهمية اقتصادية ودخل قومي أعلى من الخليج الضيق - 2

  

  النتائج المحتملة للموضوع السابق * 

  

  : المشكالت

  

 .الخلجان الضيقة تكون ضحلة ومحدود االتساع مما يؤثر على المالحة وحركة السفن .1

 مشكلة الحماية بالنسبة لخلجان الضيقة وتعرضها لتيارات البحرية  .2
 

  

  القرار المفترض إتخاذه     

  

 .إيجاد حلول مناسبة لزيادة فاعلية الخلجان الضيقة واالستفادة منها 
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 )9(راجعة لورقة عمل رقم منموذج تغذية 

  

  مقارنة بين التيارات البحرية الدافئة والتيارات البحرية الباردة

   

  لتيارات الباردةالتيارات الدافئة                                           ا

  

  

  ما أوجه الشبه بين الموضوعين السابقين * 

  

  أنها شكل من أشكال حركة المياه في البحار والمحيطات إلى جانب األمواج والمد والجزر 

  

  ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين * 

  

  التيارات الباردة  أوجه االختالف  التيارات الدافئة

  تتكون في المناطق الباردة  النشأة  ئةتتكون في المناطق الداف

  سقوط األمطار

  رفع درجة حرارة السواحل الباردة

  تكوين الصحاري والضباب  تأثيراتها

خفض درجة حرارة المناطق 

  الدافئة

الغرب موازية  إلىتتجه من الشرق 

  للسواحل الشرقية للقارات

الشرق  إلىتتجه من الغرب   االتجاه

موازية للسواحل الغربية 

  قاراتلل

  

  األنماط واالستنتاجات * 

  : التعميمات * 

يتشابهان في أن مصدر حركتهما هو قوة دفع الرياح الدائمة للطبقة السطحية لمياه البحار  - 1

  .والمحيطات باإلضافة إلى تأثير دوران األرض حول نفسها واختالف الحرارة والملوحة 

تشكل  ما الباردة تمنع سقوط المطر وتسببيختلفان من حيث أن الدافئة تسبب سقوط المطر أ - 2

الصحاري  وتكوين الضباب في السواحل التي تتالقى فيها التيارات الباردة مع المناطق الحارة مثل 

  .سواحل المغرب وموريتانيا 

  يختلفان في مصدر النشأة والتأثير _3
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  السلبيات وااليجابيات

  

  .سلبيات التيارات البحرية الدافئة والباردة* 
 
تعمل التيارات البحرية الباردة على تشكل الضباب مما يؤدي إلى حجب الرؤية وزيادة كمية  - 1

  " .مصدر للرطوبة "التساقط على السواحل 

  .تعمل التيارات البحرية الباردة على تشكل الصحاري في كثير من المناطق   - 2

ن ثم زيادة الصيد لوجود تقليب المياه وم إلىيؤدي التقاء التيارات الباردة مع الدافئة _3

 .البالنكتونات

  

  .ايجابيات التيارات البحرية الدافئة والباردة  * 
 
  .تساعد التيارات الدافئة على المالحة ألنها تمنع تجمد السواحل التي تمر منها  - 1

  

  .تؤدي التيارات الدافئة إلى سقوط األمطار وخفض درجة حرارة المناطق الباردة  - 2

  

  حتملة للموضوع السابق النتائج الم* 

  : المشكالت 

 .مشكالت التغلب على تشكل الصحاري  .1

  

  .مشكالت التغلب على الضباب وحجب الرؤية  .2

  

  :القرار المفترض إتخاذه     

ضرورة إيجاد حلول تساعد في التغلب على تأثير الضباب على حركة الطيران وحجب  .3

 .الرؤية وتعطل حركات النقل بإيجاد رادارات متطورة 

  

االستفادة من مناطق التقاء التيارات الباردة والدافئة من حيث الحصول على كميات كبيرة  .4

  .من األسماك في مناطق االلتقاء  
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 )10(راجعة لورقة عمل رقم منموذج تغذية 
 

  مقارنة بين قارة اوقيانوسيا وقارة أمريكا الشمالية

   

  قارة أمريكا الشمالية                 قارة اوقيانوسيا                               

  

  

  ما أوجه الشبه بين الموضوعين السابقين * 

  أنهما جزء من اليابس تغطي مساحة من الكرة األرضية  

  ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين * 

  

  قارة أمريكا الشمالية  أوجه االختالف  قارة اوقيانوسيا

  ال االستواءشم  الموقع الفلكي  جنوب االستواء

  اقل  عدد الوحدات السياسية  أكثر

  أكثر  عدد السكان  اقل

  ليس فيها  المناخ  فيها مناطق جليدية

  

  األنماط واالستنتاجات * 

  : التعميمات * 

 .يتشابهان في أنهما يضمان وحدات سياسية قليلة   - 1

  .  ألصلييناالى سكان  إضافة واألسيويين نمعظم سكانهما من المهاجرين األوروبيي_ 2

  . من القارات المتطورة اقتصاديا أنهمايتشابهان في _3

  .يختلفان من حيث الموقع الفلكي وعدد السكان  - 4

  .اختالف الفصول بين القارتين في الوقت الواحد _5
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  السلبيات وااليجابيات

  .سلبيات قارة اوقيانوسيا وقارة أمريكا الشمالية * 

 .لشمالية وارتفاع الحرارة صيفا في اوقيانوسيا  برودة المناخ شتاء في أمريكا ا

  .ايجابيات قارة اوقيانوسيا وقارة أمريكا الشمالية  * 
 
  .اعتدال الحرارة في بعض األجزاء من القارتين   - 1

  

  .وجود تبادل اقتصادي تجاري بين القارتين   - 2

  

  النتائج المحتملة للموضوع السابق * 

  

  : المشكالت

  

 .الشديد للحرارة وحرائق الغابات في القارتين  مشكالت االرتفاع .1
 
 مشكالت البرودة الشديدة في األجزاء الشمالية لقارة أمريكا الشمالية    .2

  

  :القرار المفترض إتخاذه     

 إيجاد طرق مناسبة للحد من حرائق الغابات في القارتين  نتيجة ارتفاع درجات الحرارة  .1

 .قتصادية اال األنشطةدمج السكان المحليين في  .2

 البحث عن أهم الطرق للتغلب على البرودة الشديدة في شمال وجنوب قارة العالم  .3
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  )11(راجعة لورقة عمل رقم منموذج تغذية 

  

  مقارنة بين دول العالم األول ودول العلم الثالث 

   

ث                         دول العالم األول                                                دول العالم الثال

  

  ما أوجه الشبه بين الموضوعين السابقين * 

  عنصر بشري أنهمايتشابهان في 

  ما أوجه االختالف بين الموضوعين السابقين * 

  

  دول العالم الثالث  أوجه االختالف  دول العالم األول

  أكثر فقرا  الغنى  أكثر غنى

  قل قوةا  القوة االقتصاد  أكثر قوة

  اقل قوة  القوة العسكرية  أكثر قوة

  أكثر  عدد السكان  أقل

  

  

  األنماط واالستنتاجات * 

  

  : التعميمات * 

  .يتشابهان في أنهما دول داخل قارات العالم   - 1
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  السلبيات وااليجابيات

  

  .سلبيات دول العالم األول والعالم الثالث * 
 

 .ل والتقدم العلمي   وجود فجوة الغنى والفقر بين الدو - 1

  

 .افتقار دول العالم الثالث للخبرات والمهارات الفنية وارتفاع نسبة المديونية   - 2

  

الفقر لدول  أسبابالتعاون االقتصادي وتبادل التجاري بينهما غير متكافئة وهي حد أهم  - 3

  .العالم الثالث 

  

  .ايجابيات دول العالم األول ودول العالم الثالث * 

  

  .  األولصناعة والخبرات والمهارات في دول العالم توفر ال - 1
 
  .دول العالم الثالث سوقاً استهالكي وغني بالمواد األولية - 2

  

  النتائج المحتملة للموضوع السابق * 

  

  : المشكالت 

مشكالت ارتفاع نسبة الفقر وانعدام فرص العمل في دول العالم الثالث بسبب زيادة عدد  .1

 .السكان 

  .ع نسبة المديونية في دول العالم الثالث   مشكالت ارتفا .2

 .ارتفاع الزيادة السكانية والكثافة العامة  .3

  

  :القرار المفترض إتخاذه     

 .إيجاد برامج تعاونية وتنموية قادرة على تحسين األوضاع في دول العالم الثالث  .1

 .هذا التقسيم بالتعاون والتبادل الثقافي التجاري  إلغاء .2

عالم الثالث علمياً ليتمكنوا من استغالل مواردهم بأنفسهم وبناء اقتصادهم والتحـرر  النهوض بدول ال

  من االستعمار االقتصادي الذي تفرضه دول العالم األول
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  :عزيزي الطالب   

  

فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة لدى طلبة الصـف  "تقوم الطالبة بإعداد رسالة بعنوان 

السـتكمال درجـة   "في اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية التفكير التـأملي لـديهم   العاشر األساسي 

وحـدة قـارات    الماجستير في أساليب التدريس لذا أضع بين يديك اختبار تحصيلي يقيس معرفتك في

  .العام وذلك إلغراض علمية بحتة العالم وقارة آسيا  التي ستدرسها هذا

  .فقرة  40رات االختبار والبالغ عددها راجياً منك اإلجابة عن جميع فق   

  

  أرجو منك اإلجابة على ورقة  اإلجابة المرفقة مع االختبار    

  

  

  

  

  شاكر لكم حسن تعاونكم

  الباحثة باسمة برهوم 
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  . لثانية من كتاب الجغرافياالوحدة األولى ويلي لاختبار تحص ):4(ملحق

  

  بعدي /قبلي 

  العاشر األساسي :الصف   .....................................ة / اسم الطالب

  ......_......_:.....التاريخ   ...................................... اسم المدرسة 

  دقيقة  45:الزمن (      )                                                            الشعبة 

  عالمة )40(سؤال   أجب عنها جميعها     مجموع العالمات )40(لة  عدد األسئ:مالحظة 

 

  _:ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة 

  -:هوفلكياً بين درجتي عرض تأمل خريطة قارة أسيا فإن امتدادها  )1

  

  
  
  
  
  
  
  
 

   -:تأمل خريطة العالم للتيارات البحرية ،أي من التيارات االتية دافئة. 2

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  بنجويال ) أ

   خليج المكسيك) ب

  كناري ) ج

  البيرو ) د

 .° 18  _ °  8 )أ

 .°40 –° 30) ب

 .°83 –° 10) ج

 .°90 –° 60) د
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  : يعود ارتفاع الضغط الجوي في منطقة اريحا إلى. 3

  ارتفاع درجة حرارتها _انخفاضها عن مستوى سطح البحر                  ب_  أ     

  ارتفاع نسبة رطوبة هوائها _بعدها عن البحر المتوسط                            د_ ج     
  

   -:يا بسبباتساع مساحة األراضي الزراعية في قارة آس .4

 

  استغالل السفوح الجبلية في الزراعة ) ب  استخدام  اآلالت الزراعية الحديثة ) أ

 استخدام االسمدة والمبيدات الحشرية ) د  اعتمادها على وسائل الري ) ج

  

  

 :يفصل بين قارة آسيا وأمريكا الشمالية مضيق  5.

    هرمز  )ب    باب المندب  )أ

  بيرنج )د  الدردنيل )ج
  

  

  

 :تتميز قارة أوروبا بكثرة دولها رغم صغر مساحتها ويرجع ذلك  6.

لتركيب سكانها العرقي واللغوي   )أ

  التساع مساحتها ) ج

  لتطورها الصناعي   )ب  

  لتنافس االستعماري ) د
  

  

 :باستثناء    تُصنف جميع الخلجان االتية الى خلجان واسعة 7.

  مكسيكخليج ال )ب         خليج استراليا الكبير )أ

  خليج البسكاي  )د           الخليج العربي  )ج
  

 :اكثر المناطق االسيوية تركزا بالسكان هي منطقة 8.

  وسط آسيا   )د  جنوب غرب آسيا  )ج  جنوب آسيا  )ب  شرق آسيا  )أ
  

 :من أسباب قيام الحضارات القديمة في السهول الفيضية لقارة آسيا 9.

  جميع ما ذكر) د اعتدال مناخها ) جياهها      وفرة م )بخصوبة تربتها            )أ
  

 :فى أساسي بشكل آسيا في الكنفوشية الديانة تتركز10.

  الهند ) د  الفلبين ) ج  الصين  )ب  اليابان )أ
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  -:جميع ما يلي دول جزرية، باسثناء  11.

  افغانستان ) د     نيوزيلندا ) ج  الفلبين  ) ب  اليابان  ) أ
  

 :الى  درجات الحرارة عند خط االستواءرتفاع يرجع السبب في ا12.

    كون االشعة عمودية) ب    كون االشعة مائلة )أ

  ميل محور األرض  ) د  األشعة العمودية والمائلة) ج
  

  

  : تنتشر الهضاب اآلتية في قارة آسيا عدا واحدة .13

  ايران  )أثيوبيا              د)االناضول              ج)الدكن               ب)أ
  

  :صالحية سواحل غرب أوروبا للمالحة شتاء الى  ترجع. 14

  تجمد مياه سواحلها طوال العام  ) ب       كثرة تعاريج سواحلها                         ) أ    

  التيارات البحرية الدافئة) وقوعها على محيطات وبحار متعددة                 د) ج   
 

  :حالة الجو يعرف المناخ بأنه.15

    طويلةزمنية في فترة ) ب                                    متوسطةزمنية في فترة  )أ

  في فترة زمنية متغيرة ) د                                     قصيرة زمنية  في فترة )ج
   

  :يرجع سبب اختالف الليل والنهار بين قارة آسيا وأمريكا الشمالية الى. 16

  حركة األرض حول الشمس  )دوران الشمس حول مركز مجرة درب التبانة         ب) أ  

  ميالن محور األرض )دوران األرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق     د) ج 
   

 -:تعرف المسطحات المائية الكبيرة التي تحيط بالقارات من جميع الجهات ب.17

 االنهار  -د         المحيطات  -ج   الخلجان           -البحار              ب -أ
 

 :أعلى قمة جبلية من التالية .18

  افرست) د  الجرمق  ) ج  كلمنجارو) ب  طوبقال) أ
  

  :تنخفض درجات الحرارة كلما اتجهنا شماالً الى حدود سيبيريا بسبب . 19
  قربها من المحيط الهادئ  )ب  المتجمد الشمالي  طقربها من المحي )أ

  قربها من المحيط الهندي  )د              لمحيط االطلسي قربها من ا )ج
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   -:، أي األرقام اآلتية يشير إلى مدينة هونغ كونغ)3(تأمل خريطة الصين الصماء شكل .20

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

 :لمواجهة سكان قارة آسيا للكوارث الطبيعية كالزالزل، أي من االقتراحات االتية صحيحة .21

 .اني مقاومة لزالزلتصميم مب  . أ

 .تجنب أماكن االنزالقات االرضية  . ب

 .توعية المواطنين بإجراءات الوقاية للزالزل  . ج

 .جميع ما سبق صحيح  . د
 

  ، أي األرقام االتية يشير إلى نهر)4(تأمل خريطة تضاريس قارة آسيا شكل .22

  -:اليانج سي 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
              

                     

 )4(شكل                                                                            

 )1) (أ

 )2) (ب

 )3) (ج

  )4) (د

  )1) (أ 

 )2) (ب

 )3) (ج

  )4) (د

)3(شكل    
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  :تُفسر ظاهرة تعدد الموانئ الطبيعية في قارة آسيا الى.23

  عمق مياها )ب            كثرة تعاريج سواحلها           )أ    

  ج+أ)كثرة خلجانها وجزرها                           د) ج    
  

  _:لبحري مهماً في قارة آسيا بسببيعد النقل ا. 24

  قلة جزرها ) طول سواحلها وتعرجها                          ب) أ    

    قلة ممراتها المائية) اشرافها على عدة خلجان من جهة               د) ج    
 

 :تصنف اندونيسيا ضمن تصنيف المناطق الحرارية العالمية الى .25

            القطبية )د  المعتدلة )ج  الباردة )ب الحارة              )أ
    

 :تنتشر الغابات الصنوبرية في واحد من األقاليم التالية .26

  البحر المتوسط )د  التندرا والقطبي )ج  الموسمي والسفانا) ب  االستوائي )أ

شـرقاً   35ينة القدس الواقعة على خط طول أي السابعة مساء في مد) 19(اذا كانت الساعة .27

  :غرباً 90فستكون الساعة في  مدينة نيوأورليانز في الواليات المتحدة الواقعة على خط طول 

   ظهراً 12:20)صباحاً     د 9:40)ج   صباحاً        10:40) مساء      ب 11:20) أ    
  

  :التي يمر بها خط االستواء هيعند تأمل خريطة العالم التي أمامك، فإن القارات . 28

  

  

  

 

 

  

 

 :يرجع غنى مناطق التقاء التيارات البحرية الدافئة والباردة باألسماك إلى .29

   سواحلها المتعرجة )ب    ضيق الرصيف القاري ) أ

  مادة البالنكتون ) د  العواصف اإلعصارية  )ج
  

  

  

  

  

 .أوقيانوسيا وأنتاركتكا) أ

 .آسيا وأفريقيا ) ب

 .أوروبا وأمريكا الشمالية) ج

   .جميع ما سبق صحيح) د
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 : باستثناء الخصائص االتية تتميز بها قارة آسيا جميع 30

  أكثر بحار العالم ملوحةفيها يوجد  )ب    طول سواحلها وكثرة تعرجاتها وجزرها  )أ

  شبه مستقيمة قليلة التعاريج هاسواحل )دتعد أكبر مساحة وأكثرها سكانأ              )ج
  

 :يرجع قلة عدد الوحدات السياسية في قارتي أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا الى .31

 إبعاد بريطانيا نفوذ الدول المستعمرة عنها  )ب الدول االستعمارية في السيطرة عليها تنافس  )أ

  تجانس سكانها  )د                  صغر مساحتها  )ج
  

الحارة الى مجموعة عوامل المناطق الصحراوية  عنها في الساحليةتُفسر كثرة النباتات في . 32

  :باستثناء

  وفرة المياه       ) ب     خصوبة التربة     ) أ       

  درجات الحرارة  اعتدال)د      زيادة التبخر      ) ج       
   

 :ينخفض مستوى سطح  البحر الميت عن مستوى سطح البحر .33

  300- )د  500- )ج  220- )ب  412-  )أ
  

كـن  لمواجهة االكتظاظ السكاني والضغط على الموارد الطبيعية المحدودة في قارة آسـيا يم . 34

  -:العمل على

 .تشجيع الزواج المبكر ) ب      . اتباع سياسية تحديد وتنظيم النسل) أ

 .ج+أ)   د      .                    استنزاف الموارد المتجددة ) ج   

  :يعزى اختالف الضغط الجوي بين الليل والنهار الى .35 
  مظاهر التكاثف  )د  درجة الحرارة  )ج  كثرة بخار الماء  )ب  حركة الرياح  )أ

  

فـأي  "إن قطع الغابات والرعي الجائر في قارة آسيا أدى إلى تدمير الغطاء النبـاتي فيهـا   . 36

  :البيئة" لحماية"االقتراحات التالية صحيحة 

 .إقامة وزراعة المحميات الطبيعية)  ب    .  اقتالع األشجار الطبيعية) أ

  . كل ما سبق صحيح) د         .التصحر ) ج
  

 :بهذا االسم ،ألنها تتمثل بشكل واضح في) المعتدلة(يت بيئة البحر المتوسط سم. 37 

  المناطق التي تقع وسط القارات  -ب  المناطق التي تشرف على البحر المتوسط  -أ

  المناطق التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة -د المناطق التي تكون فيها كمية األمطار متوسطة  -ج
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  :تغالل الثروة الحيوانية للحوم في آسيا الى يرجع ضآلة اس.38 

  ارتفاع المستوى المعيشي للسكان) أ     

  قلة الثروة الحيوانية     ) ب    

  استخدامها كوسيلة للنقل والعمل الزراعي )ج    

  تفضيل القارة الغذاء الحيواني على الغذاء النباتي ) د    
  

،وبـذلك تقـع    وجنوباًشماال  )90إلى.66,5(بينوبية القطبية الشمالية والجنئرتين تمتد الدا.39

 :الحرارية  ةضمن المنطق

  المدارية  )د المعتدلة )  ج  الباردة )ب  الحارة )أ
  

   :يمكن تعليل  ندرة السكان في جبال الهمااليا وكون لون إلى.40

  ارتفاع درجة حرارتها)أ     

  كثرة امطارها )ب    

  وعرة سطحها ) ج    

 لة المواصالت فيها سهو) د    
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  .نموذج اإلجابة الصحيحة ألسئلة اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية ):5(ملحق

  
  اإلجابة  رقم السؤال

  د  ج  ب  أ
1      √    
2    √      
3  √        
4    √      
5        √  
6  √        
7      √    
8  √        
9        √  
10    √      
11        √  
12    √      
13      √    
14        √  
15    √      
16      √    
17      √    
18        √  
19  √        
20  √        
21        √  
22        √  
23        √  
24  √        
25  √        
26      √    
27    √      
28    √      
29        √  
30        √  
31    √      
32          
33  √        
34  √        
35      √    
36    √      
37  √        
38      √    
39    √      
40      √    

 
  

  

√
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جدول المواصفات آل من االهداف واألسئلة لمحتوى مادة الجغرافيا للصف العاشر  ):6(ملحق 
  للفصل األول 

  
  المعرفة والتذآر  األهداف/المحتوى 

27%  
  الفهم

34%  
  

  التطبيق
18  

  المستويات العليا
  )التحليل ،الترآيب ،التقويم ( 

21%  

المجموع 
100%  

  الوزن النسبي

الوحدة األولى 
  الدرس األول/

  

4  3  4  2  13    
15.3 

  الدرس الثاني
  

3  2  1  3  9  10.6 

  الدرس الثالث
  

3  2  1  1  7  8.2 

الوحدة الثانية 
  الدرس األول/

  

3  6  4  4  17  20 

  الدرس الثاني
  

2  3  2  3  10  11.8 

  الدرس الثالث
  

4  8  2  3  17  20 

  الدرس الرابع
  

4  5  1  2  12  14.1 

  المجموع الفقرات
  

23  29  15  18  85  100%  
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  :فقرة وزعت حسب مستويات األهداف آما يلي ) 40(عدد فقرات االختبار: )7(ملحق

  

  
  

  

 اسم الفصل مستويات االهداف والنسبة المئوية المجموع 
 مستويات العليا 

 
التطبيق 
 ونسبتها

 

االستيعاب 
 

 تذآر 
 

)الموقع والشكل والمساحة (القارات  1 1 1 1 4
المسطحات المائية  2 2 1 1 6
الخريطة السياسية للعالم  1 1 1 1 4
موقع القارة وخصائصها وتضاريسها  2 2 1 2 7
مناخ قارة آسيا  2 2 1 1 6
السكان والنشاط االقتصادي 2 2 1 1 6
جمهورية الصين الشعبية  2 2 1 2 7
  المجموع  12 12 7 9 40
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  أداة التفكير التأملي في مادة الجغرافيا) 8(ملحق

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  

 □ أنثى         □ذكر : النوع 

  

 :عزيزي الطالب

  

لدى طلبة الصف فاعلية إستراتيجية تدريسية قائمة على المقارنة "تقوم الطالبة بإعداد رسالة بعنوان 

السـتكمال درجـة   "العاشر األساسي في اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية التفكير التأملي لـديهم  

وذلك بغرض إجراء دراسة علمية لذا أرجو منكم التكرم باالستجابة الماجستير  في أساليب التدريس 

رة وتحت درجة الحكـم  أمام كل فق )×(على الفقرات بدقة وموضوعية واهتمام ،وذلك بوضع إشارة 

يطلع عليها سـوى الباحـث وسـوف     التي تراها مناسبة ،علما بان جميع إجاباتك ستكون سرية ال

  .تستعمل لغايات البحث العلمي فقط 
  
  
  

  

  

  شاكر لكم حسن تعاونكم

 

  الباحثة باسمة برهوم
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  قليلة جدًاقليلة   متوسطة   آبيرة   آبيرة جدًا  الفقرات   
            المجال التأملي   
اتأمل في  الظواهر الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها بالدي وما تعلمته عن تلك   1

  الظواهر في مادة الجغرافيا 
          

الصحة العلمية والحداثة وقابلية (أدقق في صدق المعلومات التي أقرأها من حيث   2
  )التحقق 

          

            التي تعلمتها في الجغرافيا  اربط بين ما أشاهده في الرحالت التعليمية والمفاهيم  3
            ابحث عن حلول للمشاآل التي تواجهني في دراسة  الجغرافيا  4
            أقارن بين المفاهيم الجغرافية ذات الصلة في جغرافية بالدي   5
            .ابحث في المراجع ذات الصلة بالجغرافيا   6
            .افسر الظواهر الجغرافية تفسيرا علميا   7
            اعطى حلوًال متنوعة للظاهرة الجغرافية   8
            أبحث عن جوانب الغموض في الموضوعات الجغرافية التي أدرسها لتفسيرها   9
            اواجه األفكار الجديدة بتحليلها وفقًا للمادة   10
أخذ الوقت الكاٍف في التفكير بالمشاآل البيئية التي تتعرض لها بالدي  ألصل إلى   11

  .سليمةحلول 
          

 اآتشف أخطاء آنت أعتقد سابقا أنها صحيحة اثناء اطالعي على الموضوعات  12
  الجغرافية  المطروحة 

          

            أبحث عن المعلومات الجغرافية  التي تساعد على اآتشاف الحقائق  13
            اتأمل في موضوعات الجغرافيا  التي تحتاج إلى تفسيرات علمية   14
            االنشطة الصفية في مادة الجغرافيا بعد إجراءها أتأمل في   15
            مجال االحتفاظ   
            يتطلب نجاحي في مادة الجغرافيا فهم محتوى الموضوعات  التي ادرسها   16
            تتطلب عملية التعلم استيعاب المفاهيم الجغرافية التي يطرحها المعلم  17
            لتفكير فيما أقوم بهانفذ بعض االنشطة الجغرافية دون ا  18
            طالما أستطيع تذآر مادة االمتحان ،فال داع للتفكير فيها آثيرًا   19
متابعتي لما يقوم به المعلم داخل غرفة الصف من انشطة يغنيني عن التفكير في   20

  مادته
          

ر اتوصل الى حلول مقنعة عند ربط الخبرات الحالية بالخبرات السابقة في تفسي  21
  .الظواهر الجغرافية 

          

أستطيع تنفيذ األنشطة حتى الصعبة عندما استوعب الموضوعات في حصص   22
  الجغرافيا 

          

قدرتي على إتقان المهارات التي تعلمتها في الجغرافيا تساعدني على المقارنة   23
  واالحتفاظ 

          

            عادة تنظيمها أفهم  اُلمعلومات الجغرافية في الموضوعات المختلفة بإ  24
            استخدم طرق متنوعة في تنفيذ االنشطة الجغرافية    25
            ارآز على االمتحانات التي تحتاج الى المقارنة    26
            أستطيع  أن أحدد سمات وخصائص المحيطات مقارنًة بالبحار   27
            أستطيع أن اضع سمات وصفات القارات استنادًا لما درسته   28
            أحدد أهم خصائص الجزر بالنسبة لسمات المسطحات المائية   29
أستنتج بعض الخصائص للقارات الغير موجودة في المحتوى من خالل دراستي   30

  للموقع الفلكي 
          



150 
 

  تحليل المحتوى لمادة الجغرافيا للوحدة االولى والثانية: )9(ملحق
  )الموقع والشكل والمساحة :(القارات :الموضوع     األول  الدرس /األولى   ة الوحد/المادة جغرافيا    /  العاشر  الصف 

  
 المبادئ والتعميمات  القيم واالتجاهات  المهارات  المواقع واإلحداث 

 الحقائق والمعلومات 
المفاهيم 

 والمصطلحات
امريكا الشمالية _أوروبا  

آسيا _امريكا الجنوبية   
أوقيانوسيا _افريقيا   

تكا وأنتارآ  

التفكير والمشارآة _
المناقشة والحوار_
التعين على الخارطة والتفريق _

بين المواقع 
التعين على الخرائط الصماء _
إمكانية عمل لوحة لقارات _

العالم  
 

اآتساب مهارة قراءة الخريطة وتحديد موقع 
القارات واالتجاهات  ومعرفة التوقيت على 

 سطح الكرة االرضية 
  

روبا وأمريكا الشمالية تقع الى الشمال من خط قارتي أو_
االستواء 

قارات آسيا وأفريقيا وامريكا الجنوبية يمر بها خط _
االستواء 

قارتي أوقيانوسيا وأنتارآتكا تقع الى الجنوب من خط _
االستواء 

االختالف في موقع القارات بالنسبة لخط االستواء يجعل _
ارة وأجزاءها البعيدة اجزاءها القريبة منها مرتفعة الحر

معتدلة أو باردة 
قارتي آسيا وأقيانوسيا تقع شرق خط غرينتش _
أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية تقع غرب خط غرينتش _
قارات أوروبا وأفريقيا وأنتارآتكا يمر منها خط غرينتش _
اختالف موقع القارات بالنسبة لخط غرينتش أدى الى _

على سطح الكرة االرضية  اختالف التوقيت الزمن
المناطق الواقعة الى الشرق من خط غرينتش تكون أسبق _

في الزمن من المناطق الواقعة الى الغرب منه 
الشمس تشرق على المناطق الشرقية قبل الغربية _
مليون آم  510تبلغ مساحة الكرة األرضية _
يشكل اليابس من الكرة _

%28،05االرضية حوالي 
آسيا في مقدمة قارات العالم من حيث المساحة  تأتي قارة_
خط طول في 360تقطع االرض في دورتها حول نفسها _

اليوم
خط طول يستغرق ساعة واحدة  15آل _ 

الموقع الفلكي _  
الموقع الجغرافي _  
القارة _  
  الجزر _
  اشباه الجزر_
امريكا الالتينية  _  
قارات شبه منتظمة _  
قارات غير منتظمة_  
ينتش  خط غر_  
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لمسطحات المائية   الموضوع ا/الدرس الثاني     / الوحدة األولى  / المادة جغرافيا   /    الصف العاشر          
 
 

 المبادئ والتعميمات  القيم واالتجاهات  المهارات  المواقع واإلحداث 
 الحقائق والمعلومات 

المفاهيم 
 والمصطلحات

المحيط  الهادئ _   
لسي المحيط األط_  
المحيط المتجمد الشمالي _  
البحر _البحر المتوسط _

بحر الصين _األحمر 
 الشرقي والجنوبي 

خليج _خليج البنغال _
الخليج العربي _المكسيك 

بالد _استراليا _اوروبا _
أمريكا الجنوبية _الشام 

البحر _البرازيل _
صحراء ناميبيا _الكاريبي   

صحراء أتاآاما _  

المناقشة والحوار_
تعين على الخارطة الصماء ال_

المسطحات المائية 
تحديد مظاهر  على الخرائط _

  الصماء 
المقارنة بين المفاهيم  _

 

  تثمين أهمية المحافظة على البحار والمحيطات
تقدر أهمية االقتصادية للمسطحات المائية 

  واستغالل الطاقة المتجددة   
  

تحيط بقارات العالم المسطحات المائية _
من جملة مساحة الكرة %71،5طات والبحار تشكل مساحتها المحي_

االرضية 
المحيط الهادئ أآبر المحيطات مساحة _

ويليه المحيط األطلسي والهندي والمحيط المتجمد الشمالي  
قوة  دفع الرياح الدائمة للطبقة السطحية من مياه المحيطات والبحار _

يساعد على حرآة مياهها 
سها من الغرب إلى الشرق  تدور االرض حول نف_
اختالف حرارة مياه المحيطات والبحار يؤدي الى اختالف آثافتها _

وبالتالي يساعد على حرآة التيارات  البحرية  
 

المحيطات  _  
البحار  _  
الخلجان  _  
التيارات البحرية _
  
عملية  المد _

 والجزر 
الشالالت  _  
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الدرس الثالث    الموضوع الخريطة السياسية للعالم/الوحدة األولى   /  جغرافيا   المادة /العاشر  الصف   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 المبادئ والتعميمات  القيم واالتجاهات  المهارات  المواقع واإلحداث 
 الحقائق والمعلومات 

المفاهيم والمصطلحات

المحيط  الهادئ _ 
يط األطلسي المح_
المحيط المتجمد الشمالي _
البحر _البحر المتوسط _

بحر الصين _األحمر 
الشرقي والجنوبي 

خليج _خليج البنغال _
الخليج العربي _المكسيك 

بالد _استراليا _اوروبا _
أمريكا الجنوبية _الشام 

البحر الكاريبي _البرازيل _
صحراء ناميبيا _
صحراء أتاآاما _

لحوارالمناقشة وا_
التعين على الخارطة _

والتفريق بين المواقع 
التعين على الخرائط _

الصماء 
إمكانية عمل لوحة _

لقارات العالم  
 

تثمين أهمية الوحدة بين 
الدول وعدم التفرقة 

 الدينية والعرقية 
وتثمين أهمية التبادل 
 التجاري بين الدول 

تقسم قارات العالم إلى وحدات سياسية  _   
وت قارات العالم من حيث عدد الوحدات السياسية  تتفا_
تضم وحدات )الجنوبية والوسطى (آسيا ،وأفريقيا وأمريكا الالتينية _

سياسية آثيرة  
قسمت أوروبا لدول آثيرة عاة أساس ترآيب سكانها العرقي واللغوي  _
قارتي أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا تضم وحدات سياسية قليلة _
  وحدة سياسية  56افريقيا  تضم قارة _
م 1945حدثت الحرب العالمية الثانية عام _
دول العالم األول تضم أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان _
دول العالم الثاني تضم اإلتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية _

والصين 
 دول العالم الثالث تضم دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية_
التقسيمات االقتصادية تعتمد على مدى التطور والغنى والفقر _
الدول األوروبية الغنية والمتطورة تشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا _
الدول الفقيرة وتضم الدول اآلسيوية واألفريقية وأمريكا الالتينية _

قسمت آل قارة إلى عدة أقاليم جغرافية يضم مجموعة من الدول 
وب شرق أسيا يشمل دولة أندونيسيا إقليم جن_
إقليم شرق آسيا من دوله الصين _
إقليم غرب أوروبا من دوله بريطانيا _
إقليم جنوب أوروبا من دوله إيطاليا _
إقليم غرب أفريقيا من دوله السنغال _
_

وحدات سياسية 
الدول االستعمارية _
الصناعة  _
ترآيب العرقي  _
االقتصادي   مالتقسي_
دول الشمال  _
دول الجنوب  _
التقسيم الجغرافي _
الشرق األوسط _
الشرق اآلقصى _
حوض البحر _

المتوسط  
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  موقع القارة وخصائصها وتضاريسها :الدرس األول   الموضوع / الوحدة الثانية   /المادة جغرافيا    /الصف العاشر                                   
 

 المبادئ والتعميمات  القيم واالتجاهات  المهارات  المواقع واإلحداث 
 الحقائق والمعلومات 

المفاهيم 
 والمصطلحات

افريقيا  _   
أوروبا  _  
المحيط المتجمد الشمالي _  
المحيط الهادئ  _  
المحيط الهندي _  
جبال أوروال _   
مضيقي البسفور والدردنيل _  
البحر األحمر_   

لشمالية أمريكا ا_    
مضيق بيرنج _   
شمال سيبيريا _   
صحراء الربع الخالي  _   
البحر الميت _  
نيبال _   
جبال همااليا  _   
فلسطين  _  

تحديد الموقع الفلكي _
لقارة آسيا  
تحديد الموقع _ 

الجغرافي لقارة آسيا 
رسم خريطة لقارة 
أسيا يوضح عليها 

اختالف البيئة قارة 
أسيا 

ة اآتساب مهارة قراء
الخريطة 

  
 

تحديد خطوط الطول ودوائر العرض 
وتثمن آيفية استغالل الموارد الطبيعية 

شماًآل  83جنوب خط االستواء و10تقع بين دائرتي عرض_
شرق خط  180شرقاً وخط طول  25وبين خطي طول  

  غرينتش 
تقع معظمها في نصف الكرة الشمالي في حين يقع جزء _

  بي بسيط منها في النصف الجنو
  تضم عدد آبير من خطوط الطول _
  تقع قارة آسيا الى الشرق من قارتي أفريقيا وأوروبا _
  تحيطها المسطحات المائية من ثالث جهات _
يفصل  قارة آسيا عن قارة أوروبا جبال أوروبا ومضيقي _

  البسفور والدردنيل 
  يفصل قارة آسيا عن أفريقيا قناة السويس والبحر األحمر _
  ة آسيا عن قارة أمريكا الشمالية مضيق بيرنج يفصل قار_
  تعدد الموانئ الطبيعية فيها _
  شمال سيبريا ابرد مناطق العالم _
  صحراء الربع الخالي احر مناطق العالم _

  قمة أفرست أعلى بقاع األرض
  البحر الميت أخفض بقاع األرض _
  %34تصل نسبة ملوحة البحر الميت حوالي _
تبة األولى بين القارات من حيث تحتل قارة آسيا المر_

  المساحة وعدد السكان 
   

الموقع الفلكي _  
خط غرينتش _
  
خط االستواء _
  
الموقع _

 الجغرافي 
نصف الكرة _

 الشمالي 
نصف الكرة _

 الجنوبي 
المحيط _

 المتجمدالشمالي 
الهمااليا _  
البحر الميت  _  
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تجاهات القيم واال المهارات  المواقع واإلحداث   المبادئ والتعميمات  

 الحقائق والمعلومات 
المفاهيم 

 والمصطلحات
  باآستان  _ 
  أفغانستان   _
  الصين  _
  هضبة التبت   _
  الصين  _
  هضبة الدآن _
  الهند  _
  هضبة األناضول _
  ترآيا  _ 
  هضبة  نجد_
  شبه الجزيرة العربية  _ 
  إيران  _ 

  المحيط الهادئ  _
  المحيط الهندي  _
  البحر المتوسط _
  بحر قزوين _
  العراق _
  نهر اليانج تسي _
  الهوانجهو _
  نهر دجلة والفرات _
 نهر الكنج والسند  _

  المناقشة والحوار_
اهر _ ة المظ ى الخارط ين عل التع

  التضاريسية المختلفة  
ى الخرائط الصماء المظاه_ ين عل  رالتع

  التضاريسية المختلفة 
 رافية المقارنة بين المفاهيم الجغ

ان  در دور االنس يق
تغالل  ي اس ف
ة  وارد البيئ الم
يقدر عظمة الخالق 
تالف   ي اخ ف
رارة    ات الح درج
  من منطقة آلخرى

ان  در دور اإلنس يق
تغالل  ي اس ف

 السفوح الجبلية  

  تعد اآثر قارات العالم تنوعًا وتعقيدًا في تضاريسها _ 
  تترآز السالسل الجبلية في وسط قارة آسيا _
  ديد من الهضاب في القارة تنتشر الع_
  يوجد نوعين من السهول في القارة _
ى      _ ارة المشرفة عل السهول الساحلية تمتد على طول سواحل الق

  المسطحات المائية 
  السهول الفيضية تمتد على ضفاف األنهار _
  _الحضارات القديمة قامت في السهول الفيضية_
انج تسي ،    _ ل الي ار مث ة   يقع فيها العديد من األنه الهوانجهو ،دجل

  والفرات ،الكنج والسند 
اي ويصب          _ ال الت ع من جب يا ينب ارة آس ار ق نهر أوب اشهر انه

  المحيط الشمالي 
نهر اليانج  تسي ينبع من هضبة التبت ويصب في بحر الصين  _

  الشرقي 
ر الصين   _ ي بح ت ويصب ف ن هضبة التب ع م ونج ينب ر ميك نه

  الجنوبي 
  بت ويصب ببحر العرب نهر السند ينبع من هضبة الت_
ة      _ ا ومالءم رة مياهه ة ووف تمتاز السهول الفيضية بخصوبة ترب

  مناخها وسهولة مواصالتها 
 

تضاريس _  
السالسل لجبلية _
عقدة بامير _
الهضاب _  
السهول _  
السهول _

 الساحلية 
السهول _

 الفيضية 
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  مناخ قارة آسيا  :الدرس الثاني     الموضوع /الوحدة الثانية    /جغرافيا    المادة /العاشر  الصف  

 
 المبادئ والتعميمات  القيم واالتجاهات  المهارات  المواقع واإلحداث 

 الحقائق والمعلومات 
 المفاهيم والمصطلحات

جبال الهمااليا_
جبال هندآوش _جبال التاي _
جبال سليمان_
تيارات بحرية _
اليابان _
اليا استر_
البحر المتوسط _المحيط الهندي _المحيط الهادئ _
ماليزيا _الجزر االندونيسية _
صحراء ثار _
الهند _
صحراء منغوليا  _
صحراء جوبي _
الصين _
بالد الشام _
ترآيا _
المحيط المتجمد الشمالي _
 
  
 

المناقشة والحوار_
التعين على الخارطة _

والتفريق بين المواقع 
ين على الخرائط التع_

الصماء 
إمكانية عمل لوحة _

لقارات العالم  
 

استغالل الموارد 
الطبيعية 

والمحافظة على 
 البيئة 

لكل من الموقع الفلكي وتوزيع اليابس والماء _ 
والتضاريس والتيارات البحرية دور في مناخ 

  قارة آسيا 
تختلف عناصر واألحوال المناخية بآسيا _

  بالصيف عن الشتاء 
يختلف الضغط الجوي والرياح واألمطار بآسيا _

  بالصيف عن الشتاء 
تحوي القارة على العديد من األقاليم المناخية _

  مثل إقليم االستوائي وإقليم الموسمي السفانا 
وإقليم الصحاري وإقليم البحر المتوسط وإقليم 

  التندرا  والقطبي 
 

الموقع الفلكي _  
التضاريس _  
التيارات البحرية _  
المناخ _  
المنطقة المدارية _  
الدائرة  القطبية الشمالية _  
الضغط الجوي _  
الرياح الموسمية _  
إعصار التيفون _  
اإلقليم المناخي  _  

المؤثرات البحرية _   
المؤثرات القطبية _  
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  السكان والنشاط االقتصادي :الثالث      الموضوع  الدرس   نية الوحدة الثا/ المادة جغرافيا   / العاشر  للصف   

 
 المبادئ والتعميمات القيم واالتجاهات المهارات المواقع واإلحداث

 الحقائق والمعلومات
المفاهيم 

 والمصطلحات
اليابان_  
الصين_  
الهند_  
فيتنام_  
آوريا الجنوبية_  
نهري اليانج _

 تسي والهوانجهو
الباآستان_  

الدشبنغ_    
نهر الكنج_  
الهند_  
نهر السند_  
باآستان_  
ايران_  
ترآيا_  
صحراء شبه _

 الجزيرة العربية
صحراء سيبيريا_  
جبال همااليا_  
 

المناقشة والحوار_
التعين على _

الخارطة والتفريق 
بين المواقع

التعين على _
الخرائط الصماء

إمكانية عمل لوحة _
لقارات العالم

الصحي في تثمن دور العلم والتقدم 
زيادة عدد السكان من خالل 

الرعاية الصحية لالم واآلجنة 
والتطعيمات

الصحية
وتقدر وتثمن

االسالم في هدة القارة وطرق 
انتشاره وباقي المعتقدات الوثنية 

مع نقد لسلبيات المحتوية بها

مليون نسمة حسب  3800بلغ عدد سكان قارة آسيا حوالي _ 
2003احصائية عام 

آثر قارات العالم سكانًاتعد من أ_
مليون نسمة شكلوا ما نسبته  1400بلغ عدد سكان قارة _

وازداد عدد السكان  2003من مجموع سكان العالم لعام 56%
من سكان العالم%61مليون نسمة أي ما نسبته  3800الى
تعد آسيا مهدًا للديانات السماوية الثالث_
يةتتنوع فيها المعتقدات الدينية غير السماو_
تتنوع اللغات بشكل آبير في قارة آسيا_
يترآز السكان في عدة مناطق جغرافية_
يترآز السكان في المناطق الساحلية واألحواض النهرية مثل _

نهري اليانج تسي والهوانجهو
من سكان القارة%60تشكل منطقة الشرق آسيا حوالي _
من سكان القارة%32تشكل منطقة جنوب آسيا حوالي _
السكان في احواض األنهار مثل الكنج في الهند ونهر  يترآز_

السند في الباآستان
معظم السكان يعملون في  الزراعة ويعملون في التجارة _ 

والخدمات والصناعة
من سكان القارة%8تشكل منطقة جنوب غرب آسيا حوالي _
الترآيز السكاني قليل في المناطق الصحراوية والجبلية_

النمو السكاني_
الترآيب _

الديني
الترآيب _

اللغوي
الكوارث _

الطبيعية
القدرة _

االنجابية
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 المبادئ والتعميمات  القيم واالتجاهات  المهارات  المواقع واإلحداث 
 الحقائق والمعلومات 

المفاهيم 
 والمصطلحات

اليابان _  
الصين _  
أندونيسيا _  
اليمن _  
ماليزيا _  
الهند _  
وسيالن _  
ربي الخليج الع_  
ايران _  
منطقة بحر قزوين _  
الباآستان _  
آوريا الشمالية _  
سنغافورة _  
باب المندب _  
باب هرمز  _  
أمريكا الشمالية _  
أوروبا _  
آوريا الجنوبية _  
 

  

المناقشة _
والحوار

التعين على _
الخارطة 

والتفريق بين 
المواقع 

التعين على _
الخرائط 
الصماء 

إمكانية _
عمل لوحة 

العالم لقارات 
 

 

يقدر دور التقدم العلمي في تطوير 
االنشطة االقتصادية من زراعة 

 وصناعة وتجارة 
 يقدر اهمية نمو النباتات للكائنات الحية 

مليون آم  5تقدر مساحة األراضي الزراعية بحوالي _
من مساحة األراضي الزراعية في %32أي ما نسبته 

  مليون آم  15العالم حوالي   
طة االقتصادية بالقارة مثل الزراعة تتنوع األنش_

وتربية الحيوانات والمعادن والصناعة والمواصالت 
  والتجارة 

من اإلنتاج %92يقدر انتاجها من األرز حوالي _
  م  2002العالمي حسب إحصائية عام 

تتنوع تربية الحيوانات مثل تربى اآلبل في المناطق _
   الصحراوية وتربى االبقار في المناطق السهلية

يفضل بعض السكان الغذاء النباتي على الغذاء _
  الحيواني 

  شهدت القارة تطوير آبير في مجال الصناعة _
  النقل البحري مهمًا في قارة آسيا_
 يمارس في قارة آسيا نمطي الزراعة البعلية والمروية _
  انخفاض استهالك القارة من اللحوم  _
 

  الزراعة  _
 الزراعة البعلية _
الزراعة _ 
  لمروية ا

  الصناعة_
  ملوحة التربة _
  الصادرات _
  الواردات _
 الطاقة النووية  _
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  جمهورية الصين الشعبية :الوحدة الثانية   الدرس الرابع     الموضوع /جغرافيا    المادة /الصف العاشر  

  
  

 المبادئ والتعميمات  القيم واالتجاهات  المهارات  المواقع واإلحداث 
حقائق والمعلومات ال  

المفاهيم 
 والمصطلحات

المحيط الهادئ _ 
جبال التاي وآون لون _
هضبة التبت _
هضبة جوبي_
انهار الهوانجهو واليانج تسي  _
البحر األصفر _
بحر الصين الجنوبي _
بكين _
شنغهاي _
هونغ آونغ _
أوروبا _
استراليا _

 

المناقشة والحوار_
والتفريق بين  التعين على الخارطة_

المواقع 
التعين على الخرائط الصماء _
إمكانية عمل لوحة لقارات العالم  _

 

المقارنة بين الموقع الفلكي 
 والجغرافي 

يثمن دور االنسان في المحافظة 
 على الثروة الحيوانية

  
 

  شرقًا135_75شماال وبين خطي طول  52_20تقع بين درجتي عرض _
  رقي من قارة آسياتقع الصين في الجزء الش_
 15يحدها من الجنوب الشرقي المحيط الهادئ ويحدها من سائر الجهات _

  دولة من دول القارة 
  مليون آم  9،6تقدر مساحة  الصين _
  تتنوع تضاريس دولة الصين _
  يختلف مناخها صيفا عن مناخها شتاًء_
  م 2003مليون نسمة حسب احصائية عام 1،3بلغ عدد سكان _
  ع الصيني مجتمعًافتيًايعد المجتم_
 يختلف مناخها صيفًا عن مناخها  شتاء وتختلف فيها االنشطة االقتصادية _
 من مجموع سكان الصين في السهول %90يترآز _

  الموقع الفلكي _
 الموقع الجغرافي _
  التضاريس _
  المناخ _
  النمو السكاني  _
  الترآيب العمري _
  التجارة _
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  تسهيل مهمة من جامعة القدس إلى مديرية التربية والتعليم بيت لحمكتاب : )10(لحق رقم م
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 تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم إلى مدرسة بيت لحم الثانوية ):11(ملحق رقم 
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تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم إلى مدرسة بنات بيـت سـاحور    ):12(ملحق رقم 

 الثانوية
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 هيل مهمة من مديرية التربية والتعليم إلى مدرسة ذكور العبيدية الثانويةتس ):13(ملحق رقم 
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  فهرس الجداول 
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 الجدول

 الصفحةاسم الجدول

1.3  

  

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس وعدد الشعب وأعداد الطلبة في العام  

  2013 -2012الدراسي 

59 

 60  لدراسة بحسب المجموعة والجنستوزيع أفراد عينة ا   2.3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين في    1.4

  .اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية، حسب المجموعة والجنس

67 

لعالمات الطلبة في اختبار اكتساب   (ANCOVA)نتائج تحليل التغاير الثنائي    2.4

  .لمفاهيم الجغرافية بحسب طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهماا

68 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية لمتغير اكتساب    3.4

  .المفاهيم الجغرافية حسب المجموعة

69 
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71 
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  .التأملي بحسب طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما

72 

لمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية لمتغير التفكير التأملي ا   7.4

  .حسب المجموعة

72 
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