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 شكر وعرفان

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد عميو كعمى آلو 
 كصحبو إلى يـك الديف.

أتقدـ بكافر الشكر إال أف كبعد أف أشرقت رسالتي إلى حيز الكجكد جيدم ىذا،  ال يسعني كأنا أقطؼ ثمار
شراؼ عمى ىذه الرسالة كالتقدير كالعرفاف مف الدكتكرة بالنصح كاإلرشاد  ايناس ناصر، لما قدمتو مف عكف كا 

 إلخراج ىذ العمؿ المتكاضع لحيز الكجكد بصكرة متكاممة، فجزاىا اهلل عني خير الجزاء.دكف كمؿ أك ممؿ؛ 

 ة، كلما ة الرسالعمى ما بذلكه مف جيد بقراءة كمناقشء لجنة المناقشة كالتقدير مف أعضا كأتقدـ بالشكركما 
 رشادات كمالحظات قيمة.قدمكه لي مف إ

رشاد في أعدادىا. محكميكال يفكتني أف أتقدـ بالشكر إلى السادة   أدكات الدراسة، كلما قدمكه مف نصح كا 

رشاده لمساعدتومف الدكتكر محمد قدكمي الجزيؿ كما ك أتقدـ بالشكر   .كنصحو كا 

إلتماـ ىذا العمؿ، كجزل اهلل الجميع خيران في الدنيا  أديف بالشكر لكؿ شخص قدـ لي يد العكف كساندنيك 
 كاآلخرة.

اـ أرجك مف اهلل تعالى أف يككف ليذا الجيد المتكاضع فائدة مرجكة كنفع يتحقؽ كأف يككف خالصان كفي الخت
 لكجيو الكريـ.

 الباحثة

             أسيؿ أبك زبيدة
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 الممخص

راتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر" في تنمية عادات العقؿ كاكتساب ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر الدمج بيف است
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ التاسع  .ة لدل طمبة الصؼ التاسع األساسيالمفاىيـ العممي

 كالبالغ عددىـ، 2018/2019في مديرية تربية كتعميـ محافظة أريحا كاألغكار لمعاـ الدراسي  األساسي
مف طمبة الصؼ التاسع األساسي في قصدية تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة حيث كطالبة،  ( طالبان 504)

طالبان ( 90)مدرسة زىرة المدائف األساسية لمبنيف، كمدرسة بنات أريحا الثانكية، كتككنت عينة الدراسة مف 
جمكعة.  ( طالبة في كؿ م51( طالبان ك)39كطالبة مكزعيف عمى مجمكعتيف )تجريبية كضابطة( بكاقع )

لعادات العقؿ كاختباران الكتساب المفاىيـ العممية لتدريس كحدة مف كتاب العمكـ كالحياة  حثة استبانةكأعدت البا
عداد دليؿ معمـ لمكحدة دؽ األدكات كثباتيا. باإلضافة إلى إلمصؼ التاسع األساسي، كتـ التأكد مف ص

 الستخدامو في تطبيؽ الدمج بيف االستراتيجيتيف.

كضابطة( مف  )تجريبيةالباحثة المنيج التجريبي بالتصميـ شبو التجريبي، كضمت مجمكعتيف  إعتمدت
ناث( لكؿ مجمكعة، إذ درست المجمكعة التجريبية بالدمج بيف است )ذككرشعبتيف  راتيجيتي "اليد المفكرة كا 

 المصاحب ) لتغايرطريقة اإلعتيادية، كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ الكسكامبر"، كالمجمكعة الضابطة با

ANCOVA)  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. فركؽ عادات العقؿ كاكتساب المفاىيـ العممية بيف لقياس
بعدـ ك بكجكد فركؽ دالة إحصائيان في تنمية عادات العقؿ تعزل لمجنس كلصالح الذككر،   كقد أظيرت النتائج

طريقة التدريس طريقة التدريس كلمتفاعؿ بيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان في تنمية عادات العقؿ تعزل ل
بكجكد فركؽ دالة إحصائيان في اكتساب المفاىيـ العممية تعزل لطريقة .  كما كأظيرت النتائج الجنسك 

التدريس، كلصالح الدمج بيف استراتيجيتي"اليد المفكرة كسكامبر"، ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
عزل لمجنس، كلصالح اإلناث، كبعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اكتساب اكتساب المفاىيـ العممية ت

في ضكء النتائج التي تكصمت ليا الدراسة طريقة التدريس كالجنس. المفاىيـ العممية تعزل لمتفاعؿ بيف 
إعداد برامج تدريبية لتعريؼ المعمميف باستراتيجيات التدريس الحديثة التي تخرج أكصت الباحثة بضركرة 

 فكير الطالب مف الصندكؽ، كتحقؽ دكره الفعاؿ في العممية التعميمية التعممية.ت
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Abstract: 

The purpose of the study is to comprehend the impact of integration between the two “Hands-on 

and SCAMPER” strategies in development of mental habits and the acquisition of scientific 

concepts within ninth grade students.  Community of the study consists of (405) male and female 

ninth grade students in Jericho and Jordan Valley governorate in school year  2018-2019.  The 

study was conducted on an intentional sample of (90) students from ninth grade students who 

attend Zahrat al-Madaan primary school for boys and from Jericho Girls Secondary school.  The 

sample is divided into experimental and control groups,  each group has (39) boys and (51) girls. 

The researcher developed an instrument for mind habits and a test for acquisition of scientific 

concepts to teach a unit of the Science & Biology book for ninth grade students.  The validity 

and reliability have been confirmed. In addition, the researcher made a teacher’s guide to the unit 

to be used in the merge of two strategies. 

The researcher used experimental method in the semi- experimental design.  The two groups 

consisted of boys and girls.  The experimental group was examined by the two strategies of 

“Hands-on and SCAMPER”, whereas the control group was examined in the usual way.  The 

data was analyzed using ANCOVA to measure differences in brain habits and to acquire 

scientific concepts between the experimental and the control groups. The results showed that 

there are statistically significant differences in the development of the habits of the mind 

attributed to gender and  in favor of males, and there are no statistically significant differences in 

the development of the habits of the mind due to the teaching method and the interaction 

between  teaching  and gender.  The results also showed statistically significant differences in the 

acquisition of scientific concepts due to the teaching method, and in favor of merge between the 

two “Hands-on and SCAMPER” strategies, as well as the existence of statistically significant 

differences in the acquisition of scientific concepts attributed to gender that favor females, and 

the absence of statistically significant differences in the acquisition of scientific concepts due to 

the merge between the teaching method and gender.  In view of results of the study, the 

researcher recommended training programs to introduce teachers to contemporary teaching 

methods that incentivize students thinking out of the box, and realize effective role in the 

learning-teaching process.
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 الفصل األول

__________________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمة:1.1

، كلعؿ ىذا التغير السريع الذم يمر بو ىذا متالحقة لـ اليكـ تطكرات عممية كتكنكلكجيةيعيش العا
ع كأشمؿ ينتظر عالـ المستقبؿ، لذلؾ قد أدركت الكثير مف دكؿ العالـ العصر ما ىك إال مقدمة لتطكر أسر 

بأف العمـ كالتكنكلكجيا ليما أثرىما الكاضح في إزدىار الدكؿ كتقدميا، فقد كجيت إىتماميا نحك التعميـ 
لفرد بإعتباره الطريؽ األكؿ لتحقيؽ ما تريده مف أىداؼ، كأنو اإلستثمار الحقيقي لمطاقات البشرية بتعميـ ا

صكر متطكرة مف التفكير لمكاكبة التطكرات المحيطة بو مف حيث تكضيح بأف التفكير التقميدم لـ يعد مجديان، 
ف الفرد يحتاج لصكر متنكعة مف التفكير كالتفكير الناقد كاإلبداعي )نجـ الديف ؛ 2015؛ صالح، 2014، كا 

 (.2018؛ محمكد، 2017؛ الجبريف، 2015طمبو، 

ا سبؽ أصبح شعار التعميـ ىك تعميـ المتعمـ كيؼ يفكر أم التفكير في الطريؽ لمحصكؿ كانطالقان مم    
عمى المعمكمات بدالن مف حفظيا كاسترجاعيا.  األمر الذم أدل لزيادة اإلىتماـ بتطكير المنياج كطرؽ 

؛ 2017اعيؿ، التدريس كأساليبيا لتعميـ التفكير الذم أصبح متطمبان تسعى لو كؿ الشعكب )عبد القادر كاسم
 (.2015صالح، 

كقد حظيت مادة العمكـ بأىمية خاصة إذ يقع عمييا العبء في تحقيؽ كتنمية التفكير لدل المتعمـ بشكؿ     
أكبر مف المكاد األخرل، حيث تعمؿ عمى تمكيف المتعمـ عمميات عممية كميارات تفكير خاصة كربطو بالعالـ 

ظر لكاقع تدريس العمكـ نرل بأنو يعتمد عمى طرؽ تدريس (.  كالنا2017كبالكاقع المحيط بو )صقر، 
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إعتيادية تقكـ عمى التمقيف كالمحاضرة مف جانب المعمـ كالحفظ كاإلسترجاع لممعمكمات مف جانب المتعمـ، أم 
أف دكر المتعمـ سمبيان ىذا بما يحكؿ دكف نجاحو في تنمية ميارات التفكير لديو؛ مما يستمـز تجريب 

تساعد المتعمميف عمى تحقيؽ اليدؼ السامي أال كىك النيكض بمستكل تفكيرىـ  ريس جديدة إستراتيجيات تد
 (.2016لمستك عاٍؿ كالخركج عف المألكؼ، كالتفاعؿ مع المعرفة كالمعمكمات المقدمة ليـ )العمكر كعميمات، 

ت العميا، منيا المستكيا ستخداـكا   التفكير بتنمية المعنيةكقد ظيرت الكثير مف البرامج كاإلستراتيجيات    
أك اليد في العجيف أك إستراتيجية األيدم كالعقكؿ أك التعمـ باأليدم، ( hands- onإستراتيجية اليد المفكرة )

ـ، كالمنبثقة مف النظرية البنائية 1996سنة  تحديدان ( Charpak) التي أكجدىا العالـ الفرنسي جكرج شارباؾ
ز عمى دكره التركيبكذلؾ دائمان لمكصكؿ لحالة مف اإلتزاف،  كفعاؿ يسعىكالتي تنظر لممتعمـ بأنو كائف نشط 

كتطبيؽ ما تعممو في مكاقؼ جديدة، كما  ،كاالستنتاج ،بالربط ،)ىيا نبدأ(ابي ابتداءن بالمرحمة التمييدية: يجاإل
العممي عمى  تجارب، أم أنيا تميؿ لمجانبالأنيا تعتبر مف اإلستراتيجيات المعتمدة عمى استخداـ الحكاس ك 

 (.2016حساب الجانب النظرم )المصرم، 

كأيضا مف ضمف اإلستراتيجيات التي تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير إستراتيجية سكامبر أك نمكذج     
الذم يشير إلى طرح مجمكعة مف البدائؿ عند  (،Eberle) بريؿإالذم أعده بكب ( SCAMPER (سكامبر

كالبحث بإستخداـ أنماط التفكير التشعيبي كالتباعدم كالرؤية الكمية  تناكؿ ميمة ما مف خالؿ الدراسة
كمف ثـ محاكلة التبديؿ فيو، أك دمجو، أك تعديمو، أك التطكير، أك اإلستخداـ المغاير، أك  ،لممكضكع المطركح

حذؼ بعض أجزاءه، أك إعادة ترتيبو.  كتعتبر السابقة مراحؿ نمكذج سكامبر الذم يدؿ كؿ حرؼ عمى 
 (.2010حمة مف مراحمو )الكزير، مر 

كمما سبؽ نرل بأف اإلستراتيجيتاف تتفقاف في مراحميما بأنيما يركزاف عمى جعؿ المتعمـ المحكر الرئيسي     
مف حيث العمؿ عمى رفع كعي المتعمـ بإعماؿ تفكيره كتنشيط عادات عقمية تمكنو مف أف يتعمـ معتمدان عمى 

متمِؽ لممعرفة كحافظ ليا، إلى باٍف لممعرفة كمنتجان ليا، فعادات العقؿ  نفسو، حيث تنقؿ المتعمـ مف ككنو
(.  كقد تنكعت 2017عادات ميمة ذات عالقة باألداء األكاديمي لممتعمـ في مراحؿ تعميمو المختمفة )نصر، 

دة مف لدراسة عادات العقؿ تبعان لمتكجو النظرم ليا، فظيرت بذلؾ تصنيفات ع التكجيات النظرية في رؤيتيا
( Hyerle) كالمسمى بالعادات العقمية المنتجة، كتصنيؼ ىيرؿ (Marzano)أبرزىا: تصنيؼ مارزانك 

كالتكنكلكجيا في العمكـ كالرياضيات  2061 (، كتصنيؼ مشركعDanielsكتصنيؼ دانيالز )
(AAAS.Project 2061)،  ككاليؾ كتصنيؼ ككستا(Costa & Kallick حيث صنؼ األخير  .)
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عادة.  كيعتبر ىذا التصنيؼ مف أكثر التصنيفات إقناعان في تفسير عادات العقؿ؛  16قؿ في عادات الع
كذلؾ إلعتماده عمى نتائج بحثية أكثر مف غيره مف التصنيفات السابقة.  كالعادات ىي: المثابرة، تطبيؽ 

حث عف الدعابة، المعارؼ السابقة في أكضاع جديدة، اإلصغاء، التحكـ، المركنة، ما ركاء المعرفة، الب
الكفاح مف أجؿ الدقة، التساؤؿ كطرح المشكالت، التفكير كالتكاصؿ بكضكح، اإلستعداد الدائـ لمتعمـ 
المستمر، إستخداـ كافة الحكاس في تجميع البيانات، اإلبداع كالتخيؿ كاإلبتكار، اإلستجابة بدىشة، القياـ 

 .(2010بالمخاطرات المحسكبة، التفكير التبادلي )نكفؿ، 
كبما أف مادة العمكـ مف المكاد الدراسية التي تعنى بتنمية عادات العقؿ كأحد أىـ أىدافيا فيعتبر أيضا      

عتبار بأف المفاىيـ العممية مف أساسيات العمـ ىيـ العممية مف أىـ أىدافيا عمى إاكتساب المتعمـ لممفا
(.  فيي لغة العمـ 2017 كالت،تعمـ )يكنس كالدنتقاؿ أثر ال، كا  مـكالمعرفة التي تساعد عمى فيـ ىيكمية الع

تعمـ كمفتاح المعرفة العممية؛ لذلؾ فيي بحاجة لمتخطيط الجيد كتكفير البيئة التعميمية المناسبة التي تسيؿ 
ساليب مالئمة كحديثة عمى عاتؽ معممي العمكـ بشكؿ خاص استخداـ أ لذلؾ يقعالمتعمميف لممفاىيـ العممية؛ 

ف كتسيؿ عمييـ اكتساب المفاىيـ العممية بالشكؿ الصحيح ليقكمكا فيما بعد ببناء المعرفة كما لتساعد المتعممي
  .(Nobes & Panagiotaki ,2007)ب يج
 
 مشكمة الدراسة 2.1  

في تدريس مادة العمكـ، كبمراجعة األىداؼ العامة لتدريس ىذه  ست سنكاتمف خالؿ خبرة الباحثة لمدة      
متنكعة، يا مادة تعميمية تيدؼ كتسعى بشكؿ كبير لتنمية ميارات تفكيرية كعادات عقمية المادة، الحظت بأن

ليا، األمر الذم أدل إلستخداـ إستراتيجيات  يحتاج أنيا تسعى إلكتساب المتعمـ لممفاىيـ العممية التي كما
التعميـ اإلعتيادم.   ى المتعمميف ليتـ مف خالليا التغمب عمى سمبياتمتدريسية جديدة كمتنكعة كتطبيقيا ع

تنمية  في كسكامبر"اليد المفكرة يتي "مف ىنا نبعت لدل الباحثة فكرة إستقصاء أثر الدمج بيف إستراتيج
 عادات العقؿ كاكتساب المفاىيـ العممية.

في تنمية عادات  المفكرة كسكامبر" اليد"حيث سعت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر الدمج بيف استراتيجيتي     
 قؿ كاكتساب المفاىيـ العممية، لدل طمبة الصؼ التاسع.الع
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 أسئمة الدراسة 3.1
 

 سعت الدراسة لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس اآلتي:
 

العقؿ كاكتساب المفاىيـ العممية لدل  ما أثر الدمج بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر" في تنمية عادات
 طمبة الصؼ التاسع؟

 :لرئيس السؤاليف الفرعييف اآلتييفعف السؤاؿ اكيتفرع 
 

ما أثر الدمج بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر" في تنمية عادات العقؿ لدل طمبة الصؼ  -
 التاسع؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟

 
ب المفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ ما أثر الدمج بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر" في اكتسا -

 التاسع؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟
 

 فرضيات الدراسة 4.1
 فرضيات الصفرية اآلتية:التـ تحكيؿ أسئمة الدراسة الفرعية إلى 

ات درجات طمبة بيف متكسط (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
 كالجنس.طريقة التدريس تعزل لمتفاعؿ بيف في عادات العقؿ ساسي الصؼ التاسع األ

بيف متكسطات درجات طمبة  (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
 كالجنس.تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس اختبار اكتساب المفاىيـ في ساسي الصؼ التاسع األ
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 ىداف الدراسةأ 5.1    
 لى:لتعرؼ إراسة الدتيدؼ ىذه ا  
لدل طمبة الصؼ التاسع  في تنمية عادات العقؿ "اليد المفكرة كسكامبر"استراتيجيتي أثر الدمج بيف  -

 ساسي في فمسطيف.األ
التاسع  اكتساب المفاىيـ العممية  لدل طمبة الصؼفي "اليد المفكرة كسكامبر"أثر الدمج بيف استراتيجيتي  -

 .فمسطيفساسي في األ
 

 الدراسةأىمية  6.1     
  تنبع أىمية الدراسة مف خالؿ:

: تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا النظرية مف طبيعة المكضكع الذم تتناكلو فيي تقدـ األىمية النظرية    
كأثر الدمج "راليد المفكرة كسكامب"طريقة تدريس جديدة، ناتجة عف الدمج بيف خطكات كؿ مف إستراتيجيتي 

بينيما عمى كؿ مف عادات العقؿ  كاكتساب المفاىيـ العممية، أيضا العمؿ عمى تكفير كحدة دراسية مف 
منياج الصؼ التاسع األساسي مخططة كفؽ الدمج بيف االستراتيجيتيف مما يفيد المعمميف في تحسيف مداخؿ 

لإلتجاىات الحديثة في التدريس بإستخداـ  كزيادة دافعيتيـ نحك تدريسيا، كذلؾ تمبية كطرؽ تدريس العمـك
استراتيجيات حديثة في العممية التعميمية، حيث أنيا أيضا تسيـ في إثراء البحكث كالدراسات نظرا لقمة 

 الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع )حسب عمـ الباحثة(.
لعمكـ في غرفة الصؼ، ككذلؾ في ايجاد طرؽ أكثر فعالية لتدريس ا قد تسيـ ىذه الدراسة ية:مماألىمية الع

تكجو إىتماـ القائميف عمى إعداد منياج العمـك كتطكيره بصياغة محتكاه كأنشطتو لتعمؿ عمى تنمية عادات 
ضافة إلى  العقؿ كاكتساب المفاىيـ أنيا تقدـ ليـ دليالن لكيفية إستخداـ طريقة العممية لدل المتعمميف، كا 

عماؿ ال  عقؿ.تدريس تدمج بيف إعماؿ اليد كا 
آفاقان لدراسات أخرل تتناكؿ جكانب كمتغيرات مختمفة لـ تتطرؽ إلييا ىذه الدراسة تفتح قد : األىمية البحثية

 الدراسة.
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 حدود الدراسة 7.1   
 

 حددت ىذه الدراسة في:
فظة الحدكد المكانية: تـ إجراء ىذه الدراسة في المدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في محا -

 أريحا كاألغكار.
الحدكد البشرية: تـ إجراء ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ التاسع األساسي في المدارس الحككمية التابعة  -

 لمديرية التربية كالتعميـ في محافظة أريحا كاألغكار.
 .2018/2019الحدكد الزمانية: تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  -
كد المكضكعية: تـ إجراء ىذه الدراسة عمى كحدة "الضكء في حياتنا"، كىي كحدة يتناكليا منياج الحد -

 الفمسطيني في الصؼ التاسع األساسي في الفصؿ الدراسي الثاني. "العمكـ كالحياة"
 
 

 مصطمحات الدراسة 8.1
ـ عمى مجمكعة مف األنشطة أسمكب تدريسي يقك  (: بأنيا2009 يعرفيا )الدسكقي، : استراتيجية اليد المفكرة

التي تمكف المتعمـ مف اكتشاؼ المفاىيـ العممية مف خالؿ أربع مراحؿ رئيسية كىي كيؼ نبدأ، كالبحث 
 كاالكتشاؼ، كبناء المعنى، كالتكسع في المعنى.

استراتيجية تعتمد عمى تكظيؼ الحكاس كتطكير إتصاؿ المتعمميف بالعالـ  (: بأنيا2017عرفيا )البيطار، ك 
تاحة فرصة تطبيؽ ما تعممكه فيو.ا  لمحيط بيـ مما يساعدىـ عمى إكتشافو كفيمو كا 

عماؿ أيدييـ نيا طريقة تدريس تقكـ عمى تكظيؼ المتعمتعرفيا الباحثة إجرائيا عمى أ     ميف لحكاسيـ كا 
ليتسنى كتشاؼ، كبناء المعنى، كالتكسع في المعنى، نبدأ، كالبحث كاإل في: كيؼعة مراحؿ متمثمة ضمف أرب

 نتقاؿ أثر ما تعممكه في حياتيـ اليكمية. ليـ بناء المعنى بالشكؿ الصحيح كا  
 

عبارة عف عشر إستراتيجيات لتكليد األفكار لكؿ  (: بأنيا2015تعرفيا )آؿ ثنياف،  : استراتيجية سكامبر
التكبير،  اإلستبداؿ، الجمع أك اإلضافة، التكييؼ، التعديؿ،)كىي منيا خاصية تناسب مكاقؼ معينة، 

 التصغير، اإلستخداـ في أغراض أخرل، الحذؼ، القمب، إعادة الترتيب(.
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 ، إستراتيجية تعمـ تيدؼ لتكليد األفكار مف خالؿ إستخداـ األسئمة المتسمسة  (: بأنيا2018كتعرفيا )محـر
غير ات ميف مف خالؿ مجمكعة مف الخطك لحؿ المشكالت كتفسير الظكاىر كالمكاقؼ التي يتعرض ليا المتعم

مرتبة كالتي ال يشترط استخداميا كاممة في الدرس، كىي )اإلستبداؿ، دمج أك إضافة، تكييؼ أك تعديؿ، ال
 تكبير أك تصغير، كضعو في استخدامات أخرل، الحذؼ، إعادة الترتيب(.

 
يف مف خالؿ كتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو مجمكعة مف اإلجراءت التي يتبعيا المعمـ أثناء تدريسو لدرس مع    

مجمكعة مف األسئمة التي ال يشترط استخداميا كاممة فيو، كىي )اإلستبداؿ، دمج أك إضافة، تكييؼ أك 
 تعديؿ، تكبير أك تصغير، كضعو في استخدامات أخرل، الحذؼ، إعادة الترتيب(.

 
 الدمج بين استراتيجيتي اليد المفكرة وسكامبر:

 
  ،كسكامبربيف استراتيجية اليد المفكرة  تشمؿ الدمجك الدراسة، ىذه  ىي الطريقة المقترحة في التدريس في    

، البحث كاإلستكشاؼ، اإلستبداؿ كالدمج، بناء المعنى كالتكييؼ كتشمؿ الخطكات اآلتية: ) مرحمة ىيا نبدأ
عادة الترتيب، التكسع في المعرفة كاالستخدمات األخرل، التقكيـ(،  كيد حيث تـ تز كالتعديؿ،الحذؼ، العكس كا 

 المعمميف بدليؿ معمـ يدمج بيف مراحؿ كخطكات كؿ مف اإلستراتيجيتيف بشكؿ مفصؿ.
 

(: بأنيا نمط مف السمككيات الفكرية كالمماسات التي 2017السعكدم، يعرفيا )حسف ك  :عادات العقل
 يستخدميا الفرد عند مكاجية مشكمة ما.

مف المعارؼ كالقيـ كالميارات التي تمكف  (: بأنيا اتجاه عقمي قائـ عمى مجمكعة2017تعرفيا )قاسـ، 
 المتعمـ مف إختيار سمككيات محددة عند مكاجية مشكمة معينة.

 اعادات العقؿ الذم تـ تطكيرىاستبانة كتعرفيا الباحثة إجرائيا: الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في     
 ألغراض ىذه الدراسة.

 


