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Abstract 

Study Aim:This study aimed at measuring effectiveness of a suggested program 

based on using visual thinking networks in developing higher order thinking skills 

(HOTS) among the ninth grade female students in Gaza. 

Study Tool: program based on visual thinking networks, and the test of the higher 

order thinking skills. 

Study Sample:  

The study sample was represented by sixty four female students divided equally into 

two groups. The experimental group received lrarning using the teaching program 

based on visual thinking, while the control group received learning through the 

traditional method. 

Study Approach: The experimental approach. 

Study Results:  

1. There are statistically significant differences in the mean scores of the 

experimental group and that of the control group in the higher order thinking skills 

test as a whole and in each skill separately (i.e. problem solving, formulation of 

predictions, data analysis and classification, composition, and conclusion) in favor of 

the experimental group. 

2. The program based on visual thinking networks has improved effectiveness in 

developing higher order thinking skills (HOTS) among ninth graders in Gaza   

 In the light of these findings, the researcher recommended the following: 

1. Employing modern and innovative teaching strategies for the development of 

higher order thinking skills, especially the strategy of visual thinking networks. 

2. Reconsidering the planning of science curricula for the intermediate stage so that 

they may focus on the development of higher order thinking skills instead of  

memorized knowledge and information.. 

3. Enhancing the general science courses of intermediate grades through teachers' 

guides to teach the higher order thinking skills by employing the steps of visual 

thinking skills strategy. 

Keywords: program, visual thinking networks, higher order thinking skills. 
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ِ يُْؤتِيهِ َوي يََشاء َواَلَلُ ُذو امَْفْضِل  ﴿ َذلَِك فَْضُل اَلَلّ
 ﴾امَْػِظيهِ 
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 َإلىىذهانَلوطنناودينِيديبوالنصرَنُاًقرمزيّنسيجاًمفالعمـِعَصنَإلىمفعمموناأفن،
الرّمفاألساتذةواألكاديمييفةمَعاليلمةاالث  وأزاحواعنا،احةفيطريقنا،أولئؾالذيفزرعوا

لتشتَفْزَوحَكؿىـٍ طمباًعؿَ، أذىاننَحُلمعمـ،وقدَأنفسنا لننيَوا مفمناىجالعموـوالتربيةؿا
 .واآلداب

 يالصغيرالذيجعمنيأقوىفيمواجيةكؿالصعوبات،إلىأميوأبيجناحيْمِعاليإلى
تقاسمتُ الذيف وأخواتي إخوتي إلى واألماف، كماالرعاية والذكريات واأللـ الفرح معيـ

 .تقاسمناالخبز
 مفضيؽاألرضإلى حيفعرجتأرواحيـ الشيادة، بقناديؿ غزة سماء أناروا إلىمف

 .رحابةالسماءوعدالتيا
  الذيإلىكؿ بالذؿ قابؿ وانتفضغير أمة ىـ حمؿعمىعاتقو أمرضجسدىامجاىد

 .الغضوباتيرسـطريؽالنصروالرجوعإلىاهلل
 ًأفيغدووحيدا كؿمعادالتالمنطؽالتيتدفعو الذيىـز فييائساًإلىذلؾالمصابر

،فأشيرلوالسجافسالحذلؾالذيحمؿكتاباً،كـبياحُزنزانتوبالأمؿبعدمؤبداتٍ فقاـو
 ؿ.أسرانااألبطاإلى...وصبرونيؿمفالعمـفانتصر

 ج يا جميعاًطاىرة،عمىأرضٍصابرٍمفشعبٍزءاًإليكـ ليكوفإليكـ أىديبحثيىذا
 . إلىماأضاؼغيريلنصرةالديفوعزتو،راجيةمفاهللالقبوؿوالنفعبولألمةإضافةً
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 وتقديرٌ شكٌر 

ربيلؾالحمدحتىترض رضيتىيا اذا ولؾالحمد الرضى، بعد ولؾالحمد ، سبحانؾيا،
والعطاء عمىكؿنقصوعيبياصاحبالكماؿ،سماؤؾوصفاتؾوعممؾا،تجمتواسعالكـر
.والفيالسماءاالرضياواحدأحدليسكمثموشئفيكؿالخمؽىتجمتعظمتؾعم

"نتالعميـالحكيـأنؾإالماعممتناإربناالعمـلنا"سبحانؾ
إلى،ومنقذالبشريةمفالجاىميةصاحبالرسالةاألوؿ،نبياليدىوالنورىسمـعمأصميوأو

وىجالعمـالوضاء.
ا توفيؽ بعد بعده مف المصطفى نبيو وىدّي ألصؿُأهلل اليوـ بيف ىذأضع اسةدرالهيديكـ

،ووطني،وديني،نفسينفعبياأكوفصدقةعمـجاريةتفأهاارتجيفيتيالةالمنجزةالمتواضع
.وجميعالمسمميف

الفاضؿاالستاذمشرفيإلىتوجوبشكريأ،كرومفباباالعتراؼبالفضؿوالعمؿبواجبالش
الناقة:الدكتور بموافقتو،واصالحأحمد للذيسعدُت فوجينيوعممنيالشراؼعمىرسالتي،

.أساؿاهلللوخيرالجزاءف،حيثاالنجازإلىمشاؽالطريؽعميّودعمنيوىّوف
سمطاف،أبوالدكتور/محمدأبوشقيروالدكتور/عبدالنبي،لجنةالمناقشةإلىرتوجوبالشكأكماو
.والتقدير،فميـمنيكؿاالحتراـراتيـوعمميـ،فازدانتبيـارسالتيبزخـخبوْثرَأالذيف

عمموبافالذيمابخؿعميّالغمبخالدحاتـ:وجوشكريلالستاذالفاضؿأفأكماويطيبلي
تقدـأفأنسىأوال،و،فكافنعـالمعمـوالموجهالدراسةوؿحرؼفيىذأيافخطتيدأمنذ

كاديمي،تمؾدرايواألوطاقميااإل،"(لمبناتيضًالمدرسة"العباسبفعبدالمطمب)بأبالشكر
 بيف صغيرة احتضنتني أالتي أروقتيا وكبيرة أتعمـ، فما التعميـ، مينة فييا أمارس فأجمؿ

ذات بينؾويجمعؾ يربط ورِد كجسر تمامًا عمرؾ، مف مختمفيف بزمانيف المكاف طفولةبيف
.جميمةمضتومستقبؿمشرؽآت

 االسالمية"أكما "الجامعة ذلؾالصرخالتوجوبشكريلجامعتيالحبيبة شامخوالنورالساطع،
.حفظِؾاهللجامعتناالغراء...ناطريؽالعمـوسيؿعميناكؿصعبنارلأالذي،المبيف

أعمدةحياتيوزإلىقدـشكريالكبيروحبيالصادؽأو أميىورقمبيوكؿبيجتيفيالدنيا
.نجاحيفيرحمةمخمصالالسندوالرفيؽكانوانعـقدفوأبيوأختيوردة،

قاربي،صديقاتيفيالداخؿأأىمي،إلى،عرؼوأحبألىكؿمفإدراستيىديأوفيالختاـ
.ىذهالسطورعمى،وكؿمفستقععينوساتذتي،وروادالعمـمفقبميومفبعديأوالخارج،

./نيفيفرياضاألنقر..الباحثةتقديرلكـمنيجميعًاكؿالحبوالودوال
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 الفصؿ األوؿ   
 لمدراسةاإلطار العاـ 

 مقدمة
أىـمايميزعصرناالحديثالذينعيشوالتطوراليائؿوالتقدـالعمميفيشتىمجاالتالحياة

واالستفادة لمواكبتو دومًا السعي منا يتطمب التطور وىذا المعرفية، تطويروخاصة في منو
األفضؿ نحو ،حياتنا عائؽ بعضاألحياف في التطورات ىذه مالحقة أصبحت لمفردكذلؾ

ا تواجو يعنيوجودمشكالتجديدة والمجتمعمما الخالصمنيا التياليمكنا العفإألمة
طريؽتوظيؼالمعرفةالحديثة،وايجادالطريؽنحوتطبيقياعمىأرضالواقع،ولعؿأىـجانب
ممكفأفنركزعميوىوالجانبالتربويالتعميمي؛وخاصةمجاؿالتدريس،مفأجؿالنيوض

اىجوطرؽتدريسيانحوالقمة،إلنشاءجيؿمتعمـقوييرفعىاماتاألمةويسعىلتقدميابالمن
تغمبعمىمصاعبياوصراعاتالعصر.دومًاويجعمياأكثرقدرةعمىال

سيالذييمكفاإلنسافمفخاللوساتربويةالتعميمية،فييالمحوراألدورالعمميةاليبرزوىنا
يتتبعأ ف العممية والالتطورات المحمية الحديثة فاألمـعاليوالمستجدات عنيا، تنتج التي مية

ىيالتيترىأفالعمميةالتعميميةبأكممياتشكؿالقاعدةاالساسيةفيتطويروالمتطورةالمتقدمة
يكفؿالمشاركةاإليجابيةوالفوتقدموالمجتمع بما فيتنميةعالي،ومفالضروريتطويرىا ةليا
المجتمع.
ألفالعموـميمةومرتبطةفيحياةالمتعمميفارتباطًاقويًاومباشرًا،فقدركزالقائميفعمىونظرًا

االىتماـبمناىجالعموـ التربويةبزيادة توجوالعممية القائميفعندوطرؽتدريسيا،حيثيوجد
موـفيوالمختصيفبيذهالمناىجإلكسابالمتعمميفالعموـبطريقةوظيفيةتمكنيـمفتطبيؽالع

.وفيمختمؼالمواقؼالحياة
عميميةومفىذاالمنطمؽفقدركزتاالتجاىاتالتربويةالحديثةعمىإعادةالنظرفيالبرامجالت

،واعدادىابحيثتييئلمفردفرصًاعديدةلممارسةالمراحؿالتعميميةجميعوالمناىجالدراسيةفي
،والتيتساعدهعمىمواكبةالتطوراتالعمميةمختمؼمستوياتياوعمىمياراتالتفكيرالمختمفة
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الحديثة،واالختيارالجيدمفبيفالبدائؿالمطروحة،واتخاذالقرارالمناسبلكؿموقؼيواجيو
(.Dinkelman,2000:p.197)فيحياتواليوميةالمتعمـ

المطالباألساسيةىـأاديميةوأحدالمنظومةاألكفياًىاماًتنميةالتفكيرالجيدمحورقدأصبحو
يرلىتعميـالكبار،فقدأصبحالتفكإبدءًامفرياضاألطفاؿوصواًل،افيمراحؿالتعميـجميعي

وجي التعميمية المادة لعممةٍافومحتوى بعناية ُتضّمف أف البد التفكير فتنمية وبشكؿواحدة،
أ ساسي أف البد بدوره والمحتوى المحتوى، نسيج فيمافي التفكير إلعماؿ عدة فرصًا يتيح

يتضمنومفمسائؿ،ومايثيرهمفأسئمة،فقدثبتبمااليدعمجااًللمشؾأفالمحتوىاليمكف
قبؿمفيُ إالمف بالمحتوىالتعميميؿُعمِاكتسابو فارتباطالتفكير فيو، مباشرالتفكير بشكؿ

(.14صـ، 2009،عمىكيفيةالتينتعمموبيا)نبيؿيعنيالتركيزعمىال
عندالمتعمـوتعدتنميةالتفكيرمفأىـاألىداؼالتيتسعىالمؤسساتالتربويةإلىتحقي قيا

قادريفعمىالتعامؿالواعيكافةلذلؾفييتسخر ليصبحالمتعمميفالمنتسبيفإلييا طاقاتيا
والمالئـ المتغيرة ظروؼالحياة مع بيـوالمتقمبة ،التيتحيط ىدؼالتربية ىـاألولذلؾفإف

الو ىوذياألوؿ لتحقيقو التفكيرتسعى عمى المتعمميف قدرات ـ، 2004)طافش،.تربية
(.21-20ص

دخؿضػػمفالمػػنيجيػػإفتعمػػيـميػػاراتالتفكيػػريجػػبأف"بقولػػو:Beyer (1987ولقػػدأشػػار)
كػأفيػدخؿتعمػيـالتفكيػر،المراحؿالدراسيةكؿمفمرحمةرياضاألطفاؿإلىالتعميميالدراسي

،ويبػررذلػؾإلػىأفالعمميػاتالعقميػةيػتـتعمميػامػفالمػوادفيمادةالقراءةوالرياضياتوغيرىػا
،ويقترحأيضًاأفتعمػـميػاراتالتفكيػرالمتبعوتعزيزىابالطريقةذاتياميماكافالمنيجالدراسي

أفالتػدريسمػفأجػؿ(:"إلػىـ1995ويمبػرج)كمػايػذكر"،يكوفمفسياؽتعميـالموادالدراسػية
تسػاعدالمػتعمـعمػىكونيا،ةعاليوفىدافًاكثيرةأعفطريؽالمناىجالدراسيةيحقؽتنميةالتفكير

تسػاعدهوكػذلؾ،ةعاليػوالمشػاركةبطريقػةف،نحػوالتفاعػؿبقوةوتدفعو،تنميةمدركاتواالجتماعية
،عاليالو،الكبيػرةيوالدافعيةممايوفرلد،عمىالتفكيرفيمنيجمحدد يػةلتطػويرتفكيػره")العتػـو

(.46صـ،2009
تعتبركما والتربيػةالعمميػة،تنميةمياراتالتفكيػرلػدىالمتعممػيفمػفأىػـأىػداؼتػدريسالعمػـو

مناىجالعموـمفدورىاـوبالغفيتحفيزذىفالمتعمـواستثارةقدرتػوالعقميػة،متكمووذلؾلمات
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والتػػي؛الرتبػػةعػػاليوىػػومػػايمكػػفأفيسػػيـفػػيتنميػػةميػػاراتالتفكيػػرومنيػػاميػػاراتالتفكيػػر
تناولتوالعديدمفالكتاباتالنظريةوالفمسفيةبالشرحوالتحميؿوالتطبيؽ.

ويػػػوفاالىتمػػػاـبيػػػافػػػيالسػػػنواتبعػػػادالتربويػػػةالتػػػيبػػػدأالتربالرتبػػػةأحػػػداألعػػػاليويعػػػدالتفكيػػػر
،حاليامػػػػػةلتحقيػػػػػؽاألىػػػػػداؼالتربويػػػػػةلعمميػػػػػةالػػػػػتعمـوالتعمػػػػػيـدالمفػػػػػاتحػػػػػأنػػػػػوأعمػػػػػىخيػػػػػرةاأل

قصػػػىطاقاتػػػوالعقميػػػةلتحقيػػػؽأالػػػذييسػػػمحلمفػػػردباسػػػتخداـعػػػاليلفولضػػػمافالتطػػػورالمعرفػػػيا
وآخػروف،والحيػاةالعامػةأوالتكيؼالسػميـفػيمجػاؿالػتعمـالنجاح (201،صـ2009.)العتػـو

الرتبػػةىػػوالسػػياؽالػػذيبداللتػػوعػػاليإفالتفكيػػر"(:Lipman's،1998)ليبمػػافحيػػثيشػػير
(.38ص،ـ1998،)ليبماف."وتتطورتتحسفالمياراتالمعرفية

مجموعػػةمػػفاألنشػػطةالذىنيػػةالمفصػػمةالتػػيتتطمػػبمحاكمػػةالرتبػػةبأنػػوعػػاليويعػػرؼالتفكيػػر
ييرمتعػػددة،ويتضػػمفوفقػػًالمعػػاوغامضػػةتحتػػاجلتفكيػػرعميػػؽعقميػػةوتحمػػياًلألوضػػاعمعقػػدة

ميمػػةالمفكػػرىػػوأفينشػػئ،حيػػثتكػػوفبالحمػػوؿأوالصػػياغاتالبسػػيطة،ويتجنػػعػػدةحمػػواًل
معنػػػػػػػػػى،أيالوصػػػػػػػػػوؿإلػػػػػػػػػىمعنػػػػػػػػػىعمػػػػػػػػػىالػػػػػػػػػرغـمػػػػػػػػػفعػػػػػػػػػدـوضػػػػػػػػػوحالمعنػػػػػػػػػىأوالخبػػػػػػػػػرة

(Resnick,1987,p32).
عمػػىمسػػتوىالصػػعوبةوالتجريػػدفػػيالميمػػةأساسػػيبشػػكؿويعتمػػدمسػػتوىالتعقيػػدفػػيالتفكيػػر
بػػػيفمسػػػتوييفمػػػفبػػػالتمييزفػػػيمجػػػاؿالتفكيػػػرالبػػػاحثوفقػػػاـالمطموبػػػة،واسػػػتنادًاإلػػػىذلػػػؾفقػػػد

التفكيػػروالمقصػػودبػػوىػػوىمػػا:تفكيػػرمػػفمسػػتوىأساسػػي،وتفكيػػرمػػفمسػػتوىأعمػػى،التفكيػػر
(.36ـ،ص1999،ف)جروا.الرتبةعالي
يػػػدًاذىنيػػػًاخاصػػػًاوصػػػبرَاعمػػػىالشػػػؾيتطمػػػبجَاًتفكيريػػػاًالرتبػػػةنمطػػػعػػػالييعػػػدالتفكيػػػركػػػذلؾ

توسيعحدودالمعرفةلماتـفيويعمؿعمىةفيممارسةالمحاكاةالعقمية،والغموضواالستقاللي
يشػػػػػػػػػػكؿتحػػػػػػػػػػديًالتحػػػػػػػػػػدياتومػػػػػػػػػػفالممكػػػػػػػػػػفأفلتحػػػػػػػػػػدٍاسػػػػػػػػػػتجابةبحيػػػػػػػػػػثيعتبػػػػػػػػػػراكتشػػػػػػػػػػافو،

.(Lipman,1991, p103).ىأخر
الرتبػػػةىػػػوالقػػػدرةعمػػػىاالسػػػتعماؿعػػػالي(إلػػػىأفالتفكيػػػرـ1991)Newmanويشػػػيرنيومػػػاف

الفػردبتفسػيرالمعمومػاتوتحميميػاالمجػردةلمعمميػاتالعقميػةوالكبيرالواسع ،ويحػدثعنػدمايقػـو
جتيػػالاجابػػةعػػػفسػػؤاؿ،أوحػػؿمشػػػكمةاليمكػػفحميػػامػػػفخػػالؿاالسػػتعماؿالروتينػػػيعاليوم

،ويقػػعيػػالاجابػػةعػػفسػػؤاؿ،أوحػػؿمشػػكمةجتعاليوتحميميػػاوم،ًالتػػيتعمميػػامسػػبقالممعمومػػات
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ضػػمفىػػذاالػػنمطمػػفالتفكيػػرميػػاراتالتفكيػػرالناقػػدواالبػػداعيواالسػػتدالليوالتػػأمميوالتباعػػدي
وآخروفنماطالتفكير.مفأوغيرىا (.201-202صـ،2007،)العتـو
إلػىتحقيقيػاىػـاألأالرتبػةمػفعػاليتنميةالتفكيػرتعتبرلذلؾ ىػداؼالتػييسػعىتػدريسالعمػـو

،لتكػػويفالعقميػػةالعمميػػةالتػػيتواجػػوالمشػػكالتبطريقػػةايجابيػػةفػػيعصػػرعػػاليبشػػكؿواقعػػيوف
يتسػػػػـبتطػػػػورالمعمومػػػػاتوالتغيػػػػراتالمتالحقػػػػةفػػػػيمجػػػػاؿالعمػػػػوـ،ويتطمػػػػبذلػػػػؾالبحػػػػثعػػػػف

والعقميػةالعمميػة،تسيـفينمػأفولوياتياأالمختمفةالتيمفالنظرياتواالستراتيجياتوالنماذج
سئمةمفالمتعممػيفواستنتاجاأل،ساسًاعمىحؿالمشكمةواستعماؿأسموبالتساؤؿأوالتيتعتمد

وقيػػػػػػاميـبمالحظػػػػػػاتدقيقػػػػػػة،وجمػػػػػػعالبيانػػػػػػاتوعمػػػػػػؿاالسػػػػػػتدالالتواالسػػػػػػتنتاجات،والتقػػػػػػويـ
تخاذالقرارمػفإرضالصحيح،وبالتاليالقدرةعمىالختيارالغالموضوعي،ومعرفةالتناقضات

صػػػػداراالحكػػػػاـ،والتوصػػػػؿإلػػػػىالحمػػػػوؿالمناسػػػػبةلممشػػػػكالتفػػػػيالمواقػػػػؼا بػػػػدائؿمختمفػػػػة،و
المختمفة.

ؿنتػائجالدراسػاتذلػؾمػفخػالالرتبػةوعػالييػةميػاراتالتفكيػرلقدشػعرتالباحثػةبأىميػةتنمو
،(2003الرتبػةمثػؿدراسػةبشػارة)عاليلتالميذفيمياراتالتفكيركدتضعؼاأالسابقةالتي

(،ودراسػػةالنػػوابوحسػػيفـ2012(،ودراسػػةالعفػػوفوعبدالواحػػد)ـ2011بػػوميػػادي)أدراسػػةو
(،حيثلوحظأفالتالميذيواجيفبعػضالصػعوباتفػيـ2014(،ودراسةالموسوي)ـ2012)

الرتبػػػػة،وأفبعػػػػضاسػػػػتراتيجياتعػػػػالياسػػػػتيعابالمفػػػػاىيـوالػػػػربطبينيػػػػاوفػػػػيميػػػػاراتالتفكيػػػػر
ثػارةالتفكيػرلػدىالمتعممػيفالتدريسالمستخدمةالتعمؿعمىاكسابالمفػاىيـبصػورةسػمي ،مةوا 

الػػػذيفاتفقػػػواعمػػػىضػػػرورةاسػػػتخداـومػػػفخػػػالؿاستقصػػػاءآراءبعػػػضمشػػػرفيومعممػػػيا لعمػػػـو
إرتػأتلػدىالطمبػة،ليػذاعػاليفكيػرالاستراتيجياتوأسػاليبوبػرامجتعمػؿعمػىتنميػةميػاراتالت

فتعمػؿعمػىتنميػةأاستراتيجياتووسائؿحديثػةيمكػفالباحثةبأفىناؾحاجةماسةالستخداـ
صري.الرتبةمثؿشبكاتالتفكيرالبعاليمياراتالتفكير
طػػارظيػػرتالعديػػدمػػفالدراسػػاتوالبحػػوثالحديثػػةالمتعمقػػةبػػالمخ،والتػػيحػػددتوفػػيىػػذااإل

تثيػػػرالكثيػػرمػػػفالعالقػػةبػػيفتركيػػػبالمػػخوالػػػتعمـمػػففيػػػـتركيبػػو،حيػػػثبػػدأتىػػػذهاالبحػػاث
التساؤالتحوؿمػدىجػدوىاالسػتراتيجياتالتدريسػيةالسػائدةفػيمدارسػنااآلف،والتػييبػدومػف
المعمـبتوصػيؿ خاللياضعؼترابطالمناىجبالبيئةالمحيطةبالمتعمـ،عمىالجانباآلخريقـو



5 
 

قػػاسبنػػاًءعمػػىكميػػةالمعمومػػاتبصػػورةتمقينيػػةصػػمّيةبحتػػة،باإلضػػافةإلػػىأفعمميػػةالتقػػويـت
(.Carine&Carine,1998).المعموماتالتيحفظياالمتعمـوخزنياوأعاداسترجاعيا

(:"إفاستراتيجياتالتدريسالقائمػةعمػىالبنػاءالمعرفػيتسػتند239ـ،ص2009ويرىعطية)
وهوخبراتػػإلػػىالنظريػػاتالمعرفيػػةالتػػيتشػػددعمػػىالػػروابطالموجػػودةبػػيفمػػايتعممػػوالفػػردوأفكػػار

ذامػػاإًاعاليػػفالتعمػػيـيكػػوففأوتنظيميػػاوتػػرىدراؾتمػػؾالػػروابطإالسػػابقة،ومياراتػػوالعقميػػةفػػي
شعرالمتعمـبأنوذومعنى،وأفالػتعمـذوالمعنػىيعػداألسػاسفػيتعػديؿالسػموؾعمػىخػالؼ

التعمـاالستظياريالذياليسيـفيتعديؿالسموؾ".
ؽةالتجديػػػػػػػدوالتحػػػػػػػديثفػػػػػػػيمجػػػػػػػاؿطػػػػػػػر(:"إفعمميػػػػػػػ5ـ،ص2008كمػػػػػػػاتػػػػػػػذكرالبركػػػػػػػاتي)

بػػػػيفواليامػػػػةاسػػػػتراتيجياتالتػػػػدريسلػػػػـتعػػػػدمجػػػػاؿنقػػػػاش؛بػػػػؿأصػػػػبحتمػػػػفاألمػػػػورالممحػػػػةو
مفأجؿإحداثالتوازفبيفالحياةسريعةالتغيػرفػيعصػرالعولمػة،المختصيف،ومطمبًاحيوياً

بوالنظـالتربويةو التعميمية".والدورالذيينبغيإفتقـو
وفػػػػػػيىػػػػػػذااالطػػػػػػارتمثػػػػػػؿشػػػػػػبكاتالتفكيػػػػػػرالبصػػػػػػريمعظػػػػػػـاسػػػػػػتراتيجياتمػػػػػػارواءالمعرفػػػػػػة

،حيثيسػتخدـالطػالبمبةتعمـالطتحسيفواستراتيجياتالتمثيؿالمعرفيالحديثةالتيتستخدـل
والمواقؼالتعميميةواستغالليافيحؿالمشكالتلتنظيـمعرفتيـVTNشبكاتالتفكيرالبصري

مفاىيميػةباسػتخداـعناصػػرخػالؿدراسػتيـلمعمػوـعػفطريػؽبنػاءشػبكاتوذلػؾالتػيتػوجييـ،
المتعمـVTNوصورية،لتمثيؿالعالقاتالمعرفية،حيثتشجعشبكاتالتفكيرالبصريألفظية
(.Longo,2001A-B-2002;Fisher&moody,2000).ىتماـبتعمموعمىاإل

(تشػػجعالمػػتعمـعمػػىأفيػػدمجعػػددًامػػفVTNدةفػػإفشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػري)وكنظريػػةجديػػ
،التػػيتعالمختمفػػةطػػرؽالتفكيػػر شػػبكاتفشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريىػػيمػػؿعمػػىتكػػويفالمفيػػـو

أولفظيػػػػة،لتحسػػػػيفتعمػػػػـ،أوصػػػػورية،مفاىيميػػػػة،لتمثيػػػػؿالعالقػػػػاتالمفاىيميػػػػةبصػػػػورةرمزيػػػػة
ادئذاتمعنػػػىترتكػػػزعمػػػىتوضػػػيحالعالقػػػاتبػػػيفالمفػػػاىيـوالمبػػػالتالميػػػذبيػػػدؼبنػػػاءمعرفػػػة

دراؾالتالميذالصورةالكميةلمضاميفالمفػاىيـفػيالشػبكةالمفاىيميػةككػؿمركػبا والنظريات،و
طػػورت،تـ((2006عمػػي".مػػفخػػالؿعالقػػاتمتداخمػػةتبادليػػةالتػػأثيروديناميكيػػةفػػيالتفاعػػؿ

(Anderson,1991-1992-1997)فػػػػيالوقػػػػتالػػػػذيبػػػػدأفيػػػػوVTN)ىػػػػذهاالسػػػػتراتيجية)
بالتمييػػدالسػػتخداـمسػػارجديػػدفػػيتعمػػـالعمػػوـعػػفطريػػؽالػػربطبػػيفالنتػػائجالنظريػػةوالنتػػائج
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وقػػد،ةالبنائيػػةفػػيالتعمػػيـالتجريبيػػة)النظريػػةوالتطبيػػؽ(مػػفخػػالؿالبيولوجيػػاالعصػػبيةوالنظريػػ
االنسانيالبعضأفىذهالدراسةتطالبظفي ةالتربويػةبػأفيكونػواخبػراءفػيالباحثيففيالعمـو
عػفكيفيػةعمػؿالمػخحتػىوكافيػةبحاثالمخ،إالأنياتدعواإلىأفيكوفلدييـمعرفةواعيةأ

المعمػـعمػىخالؿعمميتيالتػدريسوالػتعمـ،فيركػزمفيكونواعمىوعيبالتعقيداتالتيتحدث
خػػػالؿوذلػػػؾمػػػف،والنتػػػائجالتػػػييمكػػػفقياسػػػيامػػػفالمػػػتعمـظفتالحػػػأالسػػػموكياتالتػػػييمكػػػف

اكتسابولممعرفةالبسيطةعفكيفيةعمؿالمخ،حيثيقدـعمماءالمػخفػيمجػاؿالتعمػيـوالػتعمـ
حيػثالفاعمػة،حػداثبيئػةالػتعمـأكـفػيشياءالخارجية،والػتحجةاألعاليمايساعدعمىالقياـبم

فػػػيقػػػدرةنظػػػرًاألفالمعممػػػيفلػػػيسلػػػدييـالر،السػػػموؾالظػػػاىاتيـمػػػفخػػػالؿنتػػػائجتقػػػاسنجاحػػػ
(.1ـ،ص2001ف،كماؿزيتو).لداخميةلممخاتاالتركيزعمىالعممي

بصػػػريفإنيػػػاتبػػػدأبػػػالتخطيطالػػػذييتطمػػػبتحميػػػؿالشػػػبكةتفكيػػػرتصػػػمـشػػػبكةفمػػػفأجػػػؿأو
صػريةومػابينيػامػفالرئيسيةإلىشبكاتفرعيػةمػفحيػثتحديػداألىػداؼومػدخالتالشػبكةالب

مطابقةالمخرجػاتلراجعةوالتقويـوالتغذيةايتـتحديدحديدالمخرجاتالمتوقعة،كماعالقاتوت
كمػايمػي،المتوقعةبالمخرجاتالفعميةمفالتعمـالناتج،ومفثـتعديؿمدخالتالشػبكةالرئيسػة

عمميػػةالتحميػػؿعمميػػةأخػػرىىػػيعمميػػةالتجميػػعالنسػػقيلكػػؿعناصػػرالتحميػػؿ،ومػػابينيػػامػػف
وعػػادةمػػا،ؾالترتيػػبوالتنسػػيؽالجيػػدلمشػػبكةمراعيػػًافػػيذلػػعالقػػاتفػػيصػػورةمخطػػطمبػػدئي،

مػػػدىجػػػودةىػػػذاالمخطػػػطفػػػيتحقيػػػؽيخضػػػعالمخطػػػطلعمميػػػةالتقػػػويـالتػػػيتسػػػتيدؼتحديػػػد
،وبعدإجراءالتعديالتعمىالمخططاألولييصؿالمػتعمـإلػىمرادتحقيقياوالىداؼالمرجوةاأل

الػػرئيسوالمفػػاىيـالفرعيػػة المخطػػطالنيػػائيلشػػبكةالتصػػميـالػػذييوضػػحالعالقػػاتبػػيفالمفيػػـو
ذاتالعالقة.

كمػا،شكاؿىوبدايػةتكػويفالمفيػوـدبياتالتربويةإلىأفمالحظةاألاألالعديدمفشارتأوقد
حظػػػيموضػػػوعشػػػبكاتالتفكيػػػرالبصػػػريالقائمػػػةعمػػػىاسػػػتراتيجياتمػػػاوراءالمعرفػػػةوخػػػرائط

خيػرة،باعتبػارهأحػداالسػتراتيجياتممحوظفياآلونةاألكبيروالمفاىيـوالتمثيؿالمعرفيباىتماـ
فكرتوعمى ،وتنميةالتفكيرالبصريلدىالمتعمميف،حيثتقـو مسممةالجديدةفيتدريسالعمـو

،حيػػػثيكمػػػفالفػػػرؽكثػػػرتػػػأثيرًاوبقػػػاءًويجعمػػػوأمفادىػػػاأفالتعمػػػيـعػػػفطريػػػؽالتفكيػػػريحسػػػنو
قػؿقػدرةفػيأفالخبػراءيفيمػوفتفكيػرىـويشػرحونويبيفالخبيرفػيحػؿالمشػكالتواألساساأل
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ـ،1998،)جػػػابرعبػػػدالحميػػػد.خػػػروفعمػػػؿذلػػػؾ،بينمػػػااليسػػػتطيعاآلويسػػػتطيعوفتوضػػػيحو
ىـبػوعيومسػػاعدتيـعمػػىميػػارةالتعبيػرعػػفتفكيػػربػػةومػفىنػػايتطمػػباكسػابالطم(،168ص

اتيـخػػذبالمبػػادأةفػػيعمميػػتػػوجييـالوجيػػةالصػػحيحةواألفمػػفشػػأنياأالتػػيدواتاكتسػػاباأل
(.38ـ،ص1997،)عالءالديفكفافي.العقمية

بمػػايدرسػػونوفػػيموقػػؼعػػييـفيميػػـووإفاسػػتخداـالطػػالبلشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػرييزيػػدمػػف
لػىعمػىواألمثػؿة(،وبكيفيػةتعمميػـعمػىالنحػواألمعيف)وعيبالميمػ )وعػيباالسػتراتيجية(،وا 

نمػوقػدرةالمػتعمـعمػىالتفكيػرفػيالشػيءالمػتعمـمػايعنػيمدىتػـتعمميػـ)وعػيبػاألداء(،أي
(.Gunston,1999,p.136تحكموفيىذاالتعمـ)مدىو

منيا:الالزمةالتفكيرالبصريمجموعةمفالمياراتكماتتطمبشبكات
 تحميؿالشبكةالرئيسةالىشبكاتفرعيةإلدراؾالعالقاتبينيا. -
 .كوحدةواحدةقدرةالمتعمـعمىتجميعاالجزاء -
 وبيفالشبكاتالفرعيةاالخرى.كذلؾبينياالقاتداخؿالشبكةالواحدةوادراؾالع -
الرئيسفيالدرسدوففقدأيجزئياتو.ةوالكاممرؤيةالمتعمـالشاممة - لممفيـو

(أداةلممػػػتعمـيسػػػتخدميافػػػيتمثيػػػؿوترتيػػػبالمعمومػػػاتVTNوتعػػػدشػػػبكاتالتفكيػػػرالبصػػػري)
طإلػىالتخطػيطوالتنظػيـوعمػؿالػروابأيضػاًمعًا،باإلضافةالسابقةوالعممياتوالخبراتالعممية

.وسػػػمةلمتخيػػػؿوالتصػػػورأعمميػػػةخاصػػػيةالصػػػبحتىػػػذهأبػػػدوفتوجيػػػومػػػفالمعمػػػـ،ومػػػفثػػػـ
(Fisher,&Moody,2000.)

الرتبػةعػاليتالباحثػةإلػىتقػديـدراسػةبحثيػةلتنميػةميػاراتالتفكيػريػبناًءعمػىمػاسػبؽ،توج
مفخالؿتوظيؼواحدةمفاستراتيجياتماوراءالمعرفةوالتمثيؿالمعرفيوالمتمثمةفيشبكات

عاليفتقدـحاًلجديدًالعالجالضعؼفيمياراتالتفكيرألتفكيرالبصري،التيمفالمأموؿا
بةلدىطالباتالصؼالتاسعبغزة.الرت
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 مشكمة الدراسة: 

"مػػػا فاعميػػػة البرنػػػامج المقتػػػرح القػػػائـ عمػػػى تتمثػػؿمشػػػكمةالدراسػػػةفػػيالسػػػؤاؿالػػػرئيسالتػػػالي:
العمػػـو لػػدى الرتبػػة فػػي  عػػالياسػػتخداـ شػػبكات التفكيػػر البصػػري فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر 

 ".طالبات الصؼ التاسع؟
وينبثؽمفالسؤاؿالرئيساألسئمةالفرعيةالتالية:

الرتبػػةالتػػيينبغػػيتنميتيػػالػػدىطالبػػاتالصػػؼالتاسػػعفػػيمػػادةعػػاليمػػاميػػاراتالتفكيػػر .1
 .العموـ؟

مػػاأسػػسالبرنػػامجالمقتػػرحالقػػائـعمػػىاسػػتخداـشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريفػػيتنميػػةميػػارات .2
لدىطالباتالصؼالتاسع؟عاليالتفكير  .الرتبةفيالعمـو

(بػيفمتوسػطيدرجػاتα≥0.05ىؿتوجدفروؽذاتداللةاحصائيةعنػدمسػتوىداللػة) .3
التمميػػذاتفػػيالمجموعػػةالتجريبيػػةودرجػػاتأقػػرانيففػػيالمجموعػػةالضػػابطةفػػيالتطبيػػؽ

 .؟المستخدـالرتبةتعزىلمبرنامجعاليالبعديالختبارالتفكير
الكسبمعامؿعمىبناءًيةعاليفشبكاتالتفكيرالبصريعمىالقائـالبرنامجيحقؽىؿ .4

؟لدىطالباتالصؼالتاسعاالساسيالرتبةعاليالتفكيرتنميةفيلبالؾ

 فروض الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار الفرض التالي:

(بػػػيفمتوسػػػطدرجػػػاتα≥0.05التوجػػػدفػػػروؽذاتداللػػػةاحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتوىداللػػػة) .1
التمميػػذاتفػػػيالمجموعػػةالتجريبيػػػةومتوسػػػطدرجػػاتقرينػػػاتيففػػػيالمجموعػػةالضػػػابطةفػػػي

 الرتبة.عاليالتطبيؽالبعديالختبارالتفكير
عػػالييػػةبنػػاًءعمػػىمعامػػؿالكسػػبلػػبالؾفػػيتنميػػةالتفكيػػرعالياليحقػػؽالبرنػػامجمعامػػؿف .2

 األساسي.التاسعالصؼطالباتلدىالرتبة

 :أىداؼ الدراسة

 الدراسة لتحقيؽ األىداؼ االتية: سعت
 تنميتيالدىطالباتالصؼالتاسع.مرادالرتبةالعاليمياراتالتفكيرتحديد .1
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تحديػػداألسػػسالتػػييقػػوـعمييػػاالبرنػػامجالقػػائـعمػػىاسػػتخداـشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريفػػي .2
لديعاليتنميةالتفكير  طالباتالصؼالتاسع.الرتبةفيمادةالعمـو

التعرؼعمىفاعميةالبرنامجالمقترحالقائـعمػىاسػتخداـشػبكاتالتفكيػرالبصػريفػيمػادة .3
لدىطالباتالصؼالتاسع. العمـو

 أىمية الدراسة:

 ىمية الدراسة كونيا تسيـ في:أبع نت
باستخداـشبكاتالتفكيرالبصريفػيتنميػةالتفكيػر .1 الرتبػةعػاليتقديـبرنامجلتدريسالعمـو

 ومياراتو،مماقديسيـفيرفعتحصيؿطالباتالصؼالتاسع.
توجيػػونظػػرالبػػاحثيفإلػػىتوظيػػؼاسػػتراتيجياتحديثػػةفػػيتػػدريسالعمػػوـ،بحيػػثتركػػزعمػػى .2

لعمميةالتعميمية،والتػيمػفضػمنيااسػتراتيجيةشػبكاتإيجابيةالمتعمـومشاركتوالفاعمةفيا
 التفكيرالبصري.

الرتبػػةعػاليمسػاعدةمعممػيومعممػاتالمرحمػػةالعميػافػيتنظػػيـتعمػيـوتعمػـميػػاراتالتفكيػر .3
 باستخداـشبكاتالتفكيرالبصري.

لتػػػدريبالمعممػػػيففػػػياسػػػتخداـاسػػػتراتيجيةجديػػػدةفػػػيتعمػػػـالعمػػػإ .4 فػػػيفػػػادةمشػػػرفيالعمػػػـو ـو
 الدرواتالتدريبية.

 .الرتبةومياراتوفيكتبالعموـعاليجؿتوظيؼالتفكيرأفادةمخططيالمناىجمفإ .5

 حدود الدراسة:
:اقتصػػػرتىػػػذهالدراسػػػةعمػػػىاسػػػتخداـبرنػػػامجمقتػػػرحقػػػائـعمػػػىشػػػبكاتالحػػػد االكػػػاديمي .1

العامةالجػزءالرتبةفيمبحثعاليالتفكيرالبصريفيتنميةبعضمياراتالتفكير العمـو
 الثانيلمصؼالتاسع.

(بمدرسػةعبػاسبػفعبػدالمطمػبالعميػا)–مػدارسحكوميػة–محافظةغػزةالحد المكاني: .2
 لمبنات.

 .2017-2016طبقتىذهالدراسةفيالفصؿالثانيمفالعاـالدراسيالحد الزماني: .3
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)النبػاتالزىػريوتركيبػو(اقتصرتطبيؽىذهالدراسةعمىالوحػدةالثالثػةالحد الموضوعي: .4
الجزءالثانيلمصؼالتاسع.  مفمبحثالعمـو

طبقتالباحثةىذهالدراسةعمىعينةمفطالباتالصؼالتاسع.:الحد البشري .5

 مصطمحات الدارسة:
عرفتالباحثةمصطمحاتالدراسةإجرائيًاكمايمي:

  شبكات التفكير البصري VTN: 
بناءعممػيمفػاىيمي،ييػدؼإلػىالػتعمـذيالمعنػى،وذلػؾلتحسػيفأداءالطمبػةوتحصػيميـىي

،مفخالؿتجميػعالمفػاىيـوتوضػيحالعالقػاتبينيػاباسػتخداـمجموعػة الدراسيفيمادةالعمـو
الرتبػػةلػػدىطػػالبالصػػؼعػػاليمػػفالشػػبكاتالبصػػريةالتػػيتيػػدؼإلػػىتنميػػةميػػاراتالتفكيػػر

.التاسع
  الرتبة  عاليالتفكيرHigh-order Thinking: 

نوعمتقػدـمػفأنػواعالتفكيػرالقػائـعمػىالتحميػؿالػدقيؽلممعمومػات،بيػدؼحػؿالمشػكالت،ىو
مػػفخػػالؿالػػدمجبػػيفعػػدةأنػػواعمختمفػػةمػػفالتفكيػػركػػالتفكيرالناقػػدوالتفكيػػراالبػػداعي،ويعبػػر

.رالمعدلذلؾباعنوبالدرجةالتييحصؿعميياالطالبفياالخت
 .يضـالتفكيرالبصريالعديدمفالمياراتالعمياالتيتستخدـفيحؿالمشكالتالمعقدة

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى الميارات التالية:
عمػػػىميػػػارة حػػػؿ المشػػػكمة: .1 اىتمػػػاـالطمبػػػةتنػػػاؿوتثيػػػرثػػػارةمشػػػكمةإىػػػيطريقػػػةتقػػػـو

وتستيويانتباىيـوتتصؿبحاجاتيـوتدفعيـإلىالتفكيروالدراسةوالبحػثفػيحػؿىػذه
 المشكمة.

سيحدثفيشخصمايفكرفيماىيالميارةالتيتستخدـمفميارة صياغة التنبؤات: .2
دؼلمتعرؼعمىالعالقةمابيفوتي،مالديومفمعموماتسابقةتمدًاعمىمعالمستقبؿ

والتفكػروالتدربعمىالتخطيطوالتجييزالػدقيؽواسػتخداـبعػدالنظػر،بابوالنتائجساأل
 .بالمستقبؿ
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البسػػػيطةىػػػيتجزئػػػةالمعمومػػػاتإلػػػىعناصػػػرىاميػػػارة تحميػػػؿ المعمومػػػات وتصػػػنيفيا: .3
المكونػػةليػػاوتصػػنيفياوتنظيميػػاوتقويميػػا،وىػػيميػػارةأساسػػيةلبنػػاءاإلطػػارالمرجعػػي

 المعرفيلمفرد.
ىػػػوالقػػػدرةالعقميػػػةالتػػػييمكػػػفمػػػفخالليػػػااسػػػتخداـمػػػانممكػػػومػػػفمعػػػارؼ:االسػػػتنتاج .4

 ومعموماتلالنتفاؿمفخالليامفالعاـاليالخاص.
إنتػػاججػػؿمػػفأفػػيصػػورةجديػػدةىػػيوضػػعالعناصػػرأواألجػػزاءمعػػاًميػػارة التركيػػب: .5

فامنػػو،سػػواءأكػػ؛إلنتػػاجشػػيءجديػدبصػورةمختمفػػةأوتركيػػبالعناصػػر،مبتكػػرشػيء
 .يًاأـمعنوياًماديًاأـفكر
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 اإلطار النظري: الفصؿ الثاني
 الرتبة وشبكات التفكير البصري عاليميارات التفكير 

تناوؿ حيث رئيسيف، محوريف إلى النظري اإلطار الباحثة قّسمت فقد الدراسة لموضوع وفقًا
استراتيجية فكرة والذياعتمدتعميو "التفكيرالبصري" أنواعالتفكيروىو المحوراألوؿأحد

.ومياراتوالرتبةعاليشبكاتالتفكيرالبصري،بينماتناوؿالمحورالثانيالتفكير
 وؿ: شبكات التفكير البصري:المحور األ 

 التفكير البصري: :أوالً 
لمتفكيػرالتػيتػـتصػنيفيابنػاًءعمػىالحػواس،البصػريواحػدًامػفالطػرؽالرئيسػيةيعتبرالتفكيػر

حيػػػثيعتمػػػدالتفكيػػػرالبصػػػريعمػػػىحاسػػػةالبصػػػربصػػػورٍةأساسػػػية،وتعتبػػػركػػػؿمػػػفالصػػػور،
التخطيطية،والخطوطالمجردةمفأىـأداوتو،التيتسػاعدفػيايجػادوتشػكيؿ واأللواف،والرسـو

نيػػاتسػػاعدصػػورونتاجػػاتعقميػػةتسػػتخدـلحػػؿالمشػػكالتالمتواجػػدةفػػي الحيػػاةالعاديػػة؛كمػػاوا 
،والتفكيػػرالبصػػرييجمػػعبػػيفأشػػكاؿاالتصػػاؿعمػػؿتمثيػػؿمعرفػػيجيػػدوبصػػورةأفضػػؿعمػػى

جػػؿرؤيػػةويعتبػػروسػػيطلالتصػػاؿوالفيػػـمػػفأنػػ،باالضػػافةإلػػىأألفكػػارالبصػػريةوالمفظيػػةفػػيا
وىونػوعمػفاالسػتتنتاج،لمموضوعاتالمعقدةوالتفكيرفييا،ممايجعمويتصؿباآلخريففضؿأ

.المستوحاةمفالمشاىداتالمرئيةاستعماؿالصورالعقميةالقائـعمى
فيمعرفةمايدورحولوفيافاإلنسساسيةالتييستخدميااألتعدالحواسالخمسىيالمداخؿ

ـالخػػارجي،وىػػيمػػفروافػػدالمعرفػػةالتػػييسػػتخدميافػػياسػػتقباؿالمعمومػػاتالمختمفػػةفػػيعػػاليال
تفاعػػػؿمعيػػػاويتػػػأثربيػػػاويػػػؤثرليحقػػػؽيومعموماتػػػوافنسػػػاإلنواعيػػػاومسػػػتوياتيا،بحيػػػثينمػػػيأ

(.225ـ،ص2003،)يوسؼ.التوافؽواالنسجاـالذييريده
 نشأة التفكير البصري: 

تميػػزظيػػورالتفكيػػرالبصػػريبالبسػػاطةوالسالسػػة،كمػػاأنػػوارتػػبطمػػعمواكبػػةتطػػورتكنولوجيػػا
يجادحمقةاتصاؿمعالغيػر،وىنػاؾالعديػدمػفا أجؿتحقيؽأغراٍضتربوية،وؾمفالتعميـ،وذل

الدالئؿالتيتشػيرإلػىاسػتخداـالتفكيػرالبصػريمنػذالقػدـأيفػيالعصػورالبدائيػة،وقػدأشػار
(إلىمراحؿظيورهفيمايمي:129،صـ2011عماروالقباني)
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 :العصور البدائية 
ليػذهاألرض،ومػفالوسػائؿالتعميميػةالتػيافاإلنسػبزغفجرالتفكيرالبصريمػعبدايػةإعمػار

النقش،التفكيرالبصريلديوىيمايمي؛وجوددائيباستخدامياوالتيتشيرإلىالبافاإلنسقاـ
،كذلؾالصورالتيق ؛ىػذهفػيالحقيقػةاـبحفرىػاعمػىالصػخوروفػيالكيػوؼوالنحت،والرسـو

البػدائيعمػػىالتفكيػرالبصػري،واسػتخداـىػػذاافاإلنسػتعتبػروسػائؿتعميميػةمعبػرة،تعكػػسقػدرة
النوعمفالتفكيرفيحياتو.

البػػدائيكثيػػرمػػفالوسػػائؿالمحسوسػػة،والرمػػوزالمرئيػػة،كوسػػيمةاتصػػاؿافاإلنسػػكػػذلؾاسػػتخدـ
رالصػػيد،والزراعػػة،والرعػػي،تػػدؿعمػػىتواجػػدالتفكيػػرالبصػػريلديػػو،كمػػاوأنػػوعمػػـأبنائػػوأمػػو

مستخدمًالذلؾالتمثيؿ،والبياناتالعممية،والرحالتالميدانية.
 :الحضارات القديمة 

قػػاـالسػػومريوفقػػديمًافػػيحضػػارتيـباسػػتخداـالرمػػوز،واالشػػكاؿالمختمفػػة،والمخططػػاتوىػػذا
ذلػػػؾايضػػػػًا،اسػػػتخدمتلػػػدييـ،ونجػػػدالحضػػػػارةالمسػػػماريةيػػػدلؿعمػػػىوجػػػودالتفكيػػػػرالبصػػػري

الطيػػػور،واألشػػػكاؿاليندسػػػية المختمفػػػةمثػػػؿ؛رسػػػـو أفكمػػػا،باإلضػػػافةإلػػػىاسػػػتخداميـلمرسػػػـو
قػػػػدامىالمصػػػػرييفاسػػػػتخدمواالرسػػػػوـ،والصػػػػور،والرمػػػػوز،والحػػػػروؼ،واألشػػػػكاؿ،والمجسػػػػمات

وأيضػػًاومػػفخػػالؿالرجػػوعإلػػىالماضػػي،المجمعػػةفػػيالتعبيػػرعػػفثقافػػاتيـومعػػانييـالخاصػػة
نجػػدفالسػػفةورجػػػاؿالعمػػـفػػيالحضػػػاراتالقديمػػةاعتمػػػدواعمػػىالفنػػوفالتعبيريػػػةمثػػؿ؛الرسػػػـ،

كػػذلؾواعتمػػدتالتربيػػةاليونانيػةعمػػىاسػػتخداـالػػرحالتفػػيوالنحػتكوسػػائؿىامػػةفػػيالتعمػيـ،
اسػػتخداميالمتجريػبواالىتمػاـفػيمخاطبػػةحاسػةالبصػرعنػدالمتعممػػيفالتعمػيـ،باإلضػافةإلػى

عمميةالتعمـ.في
 :الحضارة االسالمية 

مػػػيـالتػػػيتخاطػػػبالكػػػريـفػػػيمعػػػرضآياتػػػوعمػػػىالكثيػػػرمػػػفوسػػػائؿوأدواتالتعآفالقػػػراحتػػػوى
حيػػػثأشػػػارتآياتػػػوالكريمػػػةإلػػػىاسػػػتخداـالوقػػػائعالمحسوسػػػةبيػػػدؼتعريػػػؼالتفكيػػػرالبصػػػري،

نُْفِسلُ ى)عػاليالناسبقدرةاهللعزوجػؿوداللتيػا،قػاؿت
َ
وو َ َوِِف أ فَََل ُتبِِْصُ

َ
،]21الػذاريات:[(ْه أ

ُ ى:)عػاليالكػريـالػدالئؿعمػىاسػتخداـالوسػائؿالسػمعيةالبصػريةفػيقولػوتآفالقركماأورد َواَلله
ََ   مَ  ََ فْئِو

َ
بَْصاَر َواْْل

َ
ْىَع َواْْل َهاتُِلْه ََل َتْػنَُىوَ  َشيًْئا وََجَػَل مَُلُه السه مه

ُ
ْخرََجُلْه ِوْي ُبُطوِ  أ

َ
َػنهُلوْه أ
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قنػاتيفافتعتبػر،حيثذكرفيىػذهاآليػةحاسػتيالسػمعوالبصػرالمتػيف]78النحؿ:[(تَْشُكُرو َ 
تو.لمتعميـوأداتيفمفأدوا

الكػريـآفالقػرآيػاتأفالكريـعمىالمغةالمفظيةالمنطوقةوالمسموعة،كذلؾنجػدآفالقركماأكد
اًدا ّمََِكَِىاِت َرّّبِ ى:)عاليأشارتإلىاستخداـاألقالـلمكتابة،وذلؾفيقولوت ََ قُل مهْو َكأ  اْْلَْحُر ِو

ََ ََكَِىاُت َرّّبِ  ََ اْْلَْحُر َقبَْل أ  تَنَف ًداََلَفِ ََ .]109الكيؼ:[( َولَْو ِجئَْنا بِِىْْنِهِ َو
(كثيرمفالوسائؿالتعميميةالتيكانتمتاحػةعنػدهآنػذاؾلتعمػيـاستخدـرسولناالكريـ)وقد

(الرمػػػوزواإلشػػػارات،الصػػػحابةرضػػػياهللعػػػنيـ،فقػػػدتحػػػدثتالسػػػنةعػػػفاسػػػتخداـالرسػػػوؿ)
(:"بعثػُتأنػػاوالسػاعةكيػػاتيف،والحركػاتالتػيتعبػػرعػفمػػايريػدالرسػػوؿايصػالومثػؿقولػػو)

(الرسػػوـالتعميميػػةليفسػػرألصػػحابووأشػػاربالسػػبابةوالوسػػطى"،وقػػداسػػتخدـرسػػولناالكػػريـ)
ىػذاسػبيُؿاهللمسػتقيمًا"،الوصاياالعشرفيسورةاألنعاـ؛فخطبيدهالشريفةخطًاثـقػاؿ:"آخر

ثػػـرسػػـخطػػًاعمػػىاليمػػيفوخطػػًاعػػفالشػػماؿليػػذاالخػػط،ثػػـقػػاؿ:"السػػبؿلػػيسمنيػػاسػػبيؿإال
ََِِيًىا فَواتهبُِػو ُ ى:)عالي(قولوتيدعواليو"،ثـتمىالرسوؿ)افشيطعميو اِِط ُمْسو َوأ  َهََٰذا ِِصَ

َق بِلُ  َََفره و َ َوََل تَتهبُِػوا الُسُبَل َف ُِ َه اُكه بِهِ مََػنهُلْه َت َٰمُِلْه َوصه .]153األنعاـ:[(ْه َغي َسبِينِهِ َذ
المسمميفقداستخدمواالوسائؿالتعميميةفيالمعاىد،والمؤسساتالتعميمية،حيػثأفكذلؾنجد

اليندسػػػية،والمصػػػورات، اسػػػتخدمتالوسػػػائؿالمحسوسػػػةمثػػػؿ؛العينػػػات،والمجسػػػمات،والرسػػػـو
والرموز.

أساسػػًاىامػػًافػػيانطػػالؽفاإعمػػاؿالفػػردعقمػػوبػػالتفكيرالبصػػريكػػأفوممػػاسػػبؽتػػرىالباحثػػة
وتطورمجاؿتكنولوجيػاالتعمػيـ،ومػدىقػدرةالفػردعمػىممارسػةىػذاالنػوعمػفالتفكيػر،واعتمػاد

نولوجياالتعميـعمىىذهالقدرة.تنوعأداوتووسائؿتك
 مفيـو التفكير البصري:

رسػـمػافإنػويفكػرنظػرالمشػاىدإلػىإذابداياتىذاالنوعمفالتفكيرفيمجاؿالفنػوف،فػترجع
شػػػػكاؿأتفكيػػػرًابصػػػريًالفيػػػـاليػػػدؼالػػػػذييحتويػػػوىػػػذاالرسػػػـ،فػػػػالتفكيرالبصػػػرييشػػػتمؿعمػػػى

كونػػوحمقػػةاتصػػاؿووسػػيطلتكػػويففكػػار،ىػػذاباإلضػػافةإلػػىاألاالتصػػاؿالبصػػريوالمفظػػيفػػي
.جعؿعمميةاالتصاؿسيمةوُميسرةمرالذيياألصةفيالمواضيعالمعقدة،فكرةجيدةخا
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التفكيػػرالبصػػريفػػياالدبالتربػػويوقػػد أجممػػتالباحثػػةبعضػػًاوتعػػددتالتعريفػػاتحػػوؿمفيػػـو
:منياكاآلتي

التفكيػػرنػػوعمػػفاالسػػتنتاجالػػذييعتمػػدعمػػىاسػػتخداـ"التفكيػػرالبصػػريبأنػػو:(جػػوتيرز)يعػػرؼ
".المشػػػاىدةالمرئيػػػةاألشػػػياءالصػػػورالعقميػػػةالتػػػيتحتػػػويعمػػػىبيانػػػاتومعمومػػػاتمكتسػػػبةمػػػف

(Guttierez,1996,p.3).
ـعػػػاليطريقػػػةبصػػػريةيتعامػػػؿبيػػػاالفػػػردمػػػعبأنػػػو"(:248ـ،ص2003)الخػػػوليبينمػػػايعرفػػػو

."دراؾالبصرياإلصحابىذهالطريقةبأنيـذووأالمحسوسات،حيثيتميزويعرؼ
ىػوالقػدرة":التفكيػرالبصػريأف(538-535ـ،ص2001)أحمدوعبدالكريـعرفوكاًلمفوي

جػاتعاليجػراءالمإعمىعمؿمقياسلمرسـوالنمذجة،والتفسيرات،وعمػؿالخػرائط،والقػدرةعمػى
."الذىنيةلمتمثيالتالبصريةعفطريؽالتدويرالعقميوالتصورالبصري

مػػػعالجوانػػػبقػػػدرةعقميػػػةمرتبطػػػةبشػػػكؿمباشػػػر:"بأنػػػو(21ـ،ص2001)عفانػػػةبينمػػػاعرفػػػو
الحسيةالبصرية،حيثيحصؿىذاالنػوعمػفالتفكيػرعنػدمايكػوفىنػاؾتنسػيقاتمتبادلػةبػيف

ومػػايحصػػؿمػػفربػػطونتاجػػاتعقميػػةتعتمػػدعمػػى،ـوعالقػػاتشػػكاؿورسػػوأمػػايػػراهالمػػتعمـمػػف
."الرؤيةوالرسوماتالمعروضة

التفكيػػرالبصػػري:(26،صـ2009يشػػيرحمػػادة)و نػػوالتفكيػػرالػػذييقػػوـعمػػى"بأإلػػىمفيػػـو
المغػػة،وعمػػـ مجموعػػةمػػفالمعػػارؼوالمعمومػػاتالتػػييػػتـاسػػتعارتيامػػفالفنػػوفوالفمسػػفة،وعمػػـو

المعرفي،وكذلؾعموـوأبحاثاالتصاؿ،ونظريةالصورالذىنية،وكؿىػذهالمجػاالتقػدالنفس
".ساعدتفيتطويرالتفكيرالبصريوتنميتو

ويػػتـمػػف،عمميػػةعقميػػةتعتمػػدعمػػىحاسػػةالبصػػر"بأنػػو(:238ـ،ص2003)يوسػػؼويعرفػػو
أوخالليػػاتركيػػزالطاقػػاتالعقميػػةلمفػػردعمػػىعػػددقميػػؿومحػػدودمػػفالمثيػػراتالبصػػريةلمموقػػؼ

."المشكمة
شكاؿوالصوراألشكاؿالكشؼعفماتحتويوأتعتبرالمالحظةالتييمارسياالفردشكاًلمفو

مػراأل،مػعالشػكؿايجادعالقاتفيمابينيػا،فيػيمػفصػورالحػوارممايؤديإلىوالرسومات،
.الذييفيدفيزيادةالخبرةالبصريةوالمفرداتالتشكيمية
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أفدمػػفالميػػاراتالالزمػػةالتػػييجػػبعمميػػةالتػػدريبعمػػىاسػػتعماؿالحػػوارعمػػىالشػػكؿتعػػفإ
والدراسػة،،فمثؿىذهالممارسػاتتجعػؿالفػرديقػوـبفحػصجيػدلمشػكؿبالمالحظػةيكتسبياالفرد

،فكؿمفالمالحظػةوالتسػجيؿذاالشكؿمفعالقاتداخمووخارجوحتويوىالتعبيرعفكؿماي
تتنػػوعاجػػراءاتالحػػوار،دراكػػيطلمتفكيػػرالبصػػريوالحػػساإلوالكشػػؼوالتحميػػؿتعمػػؿعمػػىتنشػػي

ضػػافةوالتجريػػدوالتحػػوير،وكػػؿىػػذهفمنيػػااالختػػزاؿوالتركيػػزوالحػػذؼ،وكػػذلؾاإل،شػػكاؿمػػعاأل
بيػػػاالعػػػيفتعمػػػؿعمػػػىتنميػػػةالتفكيػػػرالبصػػػري.)عبيػػػدوعفانػػػةجػػػراءاتالحواريػػػةالتػػػياإل ،تقػػػـو

(.42-41ـ،ص2003
تصػػاؿكمػػاأنػػويعتبػػروسػػيطلاالبصػػريةوالمفظيػػةاالتصػػاؿشػػكاؿأيجمػػعالتفكيػػرالبصػػريبػػيف

سػيؿالتعامػؿمعيػاوالتفكػربيػا،وىػوبػذلؾممػاي،والفيـالجيدخاصةفػيالموضػوعاتالمعقػدة
الػػػذييعتمػػػدعمػػػىاسػػػتخداـالصػػػورالعقميػػػةالتػػػيتحتػػػويعمػػػىسػػػتنتاجاالنػػػواعأيعتبػػػرنػػػوعمػػػف

.كتسباىامفخالؿاألشياءالمرئيةالمعموماتالتيتـا
توسػعنواعالتفكيرغيرالمفظيالػذيدرسػوكثيػرمػفعممػاءالػنفسبأحدأويعدالتفكيرالبصري

فخػالؿالمػوادالدراسػيةبموضػوعتعمػيـالتفكيػرمػـعػاليحيثازداداىتماـال،خيرةعواـاألفياأل
الذيفيعػانوفمػفقػدراتتفكيػرقميمػةالطالبأفبشكؿعاـ،ومادةالعموـبشكؿخاص،خاصة

فيحؿ،وكيفيةتطبيؽىذهالمبادئباتفياستيعابالمفاىيـالمجردة،والمبادئالعمميةوصعو
.(Halpern,2007,p.24).المشكالتالتييواجيونيا

الصورالذىنيةوالعمميػاتعفالتفكيرالبصريىوعبارةأفالباحثةتستنتجومفخالؿماسبؽ
لواقػػعالمحسػػوس،وترجمػػةالمشػػاىداتبػيفحاسػػةالبصػػرواالعقميػةالتػػيتنػػتجمػػفحػػدوثتفاعػػؿ

وتفسػيرالمعمومػات،تكػويفخبػرةلكشػؼالغمػوضردإلػىالػذييػؤديبػالفمػرإلىلغةلفظية،األ
.مامشكمةأوالمباشرلممثيراتالبصريةلموقؼوذلؾيأتينتيجةتعرضو،ميمياوتح

 خصائص التفكير البصري:
فبػػػػػوزا،حيػػػػػثحػػػػػددشػػػػػاىداتالبصػػػػػريةفػػػػػيعمميػػػػػةالتفكيػػػػػريعتمػػػػػدالتفكيػػػػػرالبصػػػػػريعمػػػػػىالم

(Buzan,2000بعضمفخصائص)كمايأتي،وىيفيالتفكيرالبصريالطرؽالحديثة:
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العمميػػةأويػػةمبنػػاءالموضػػوعاتالمراحػػؿالعم:حيػػثتمثػػؿأسػػسالموضػػوعاتأسػػس بنػػاء  -
.اممايمكففيمي؛عالقاتفيمابينيا،حيثتساىـىذهاألسسفيتواجدالمشتقةمنيا

يتـوضػعياأوؾالتيتموفتمأو،لبياناتالتيتكتبعمىالرسومات:تمثؿاالقابمية لمتغير -
تشػػكيؿأوعػػادةصػػياغةإفئػػاتلتمثػػؿاألفكػػارالبصػػريةالمختمفػػة،كمػػايمكػػفأوفػػيأشػػكاؿ

.ختالؼالموقؼالتعميمياشكاؿحسباأل
شػػكاؿقابمػػةلمتغيػػر،كػػذلؾيسػػيـتكػػوفاألأفمكانيػػةإىنػػاؾ(:جػػة لالتنػػاوؿعاليالقابميػػة لمم -

ككؿ.األشياءالبصريفيخمؽعالقاتبيفالتفكير
وسػػػػيولة،المختمفػػػػةاألشػػػػياءلتفكيػػػػرالبصػػػػريفػػػػيتصػػػػنيؼ:يسػػػػاعداسػػػػيولة االسػػػػتخداـ -

باستخداـالكممةنويعتمدعمىتنوعالتقنياتوالصورفيتمثيؿاألفكارأاالستخداـليا،كما
.ومؤثرة،سريعة،عموماتبطريقةسمسةوفيتبادؿالم؛والرمز

تعمػػؿ،بمكانػػةأداةبصػػريةسػػيمةاالسػػتخداـMind Mappingكمػػاتعتبػػرالخػػرائطالعقميػػة
"تػػونيبػػوزاف"،حيػػثقػػاـوذلػػؾعػػفطريػػؽمخططػػاتبصػػرية،وتنظيميػػاعمػػىتوضػػيحاألفكػػار

(Tony Buzanفػػيالسػػػتيناتبتطػػوير)بحاثػػػوأالخػػػرائطالبصػػريةلمتفكيػػػرالبصػػري،وىػػػدفت
،حيػثبػالخرائطالعقميػةسػمىىػذهالفكػرة،وتعمىالورؽعفاألفكارعةلمتعبيرطرؽسريإليجاد

واسػػػتخداـكممػػػاتمفتاحيػػػةلمتعبيػػػرعػػػف،الصػػػورعمػػػىالػػػورؽأو،تـتمثيػػػؿالمشػػػكمةبػػػالرموزيػػػ
وذلػػؾباسػػتبداؿالكممػػات،ساسػػيةالرئيسػػيةعػػفطريػػؽالتخطػػيطاألفكػػاروالتوصػػؿإلػػىالفكػػرةاأل

 .(Wycoff,2000()معيف...-أشكاؿبيضاوية-عاتبالرموز)مرب
 شبكات التفكير البصري: ثانيًا:

 مفيـو شبكات التفكير البصري:
"بالمػػالوغػػاف"تمثػػؿشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريأحػػداالسػػتراتيجياتالحديثػػةالتػػيطػػورتعمػػىيػػد

(Palma Longo,2001)،ساسًاأالذينشأو،ياعمىالتفكيرالبصريالتيتعتمدفيمضمونو
لفيػػػـالرسػػػالةفإنػػػويفكػػػرتفكيػػػرًابصػػػرياً؛مػػػارسػػػـرالمشػػػاىدإلػػػى،فحينمػػػاينظػػػفػػػيمجػػػاؿالفػػػف

حيثتطورتىذهاالستراتيجياتفيالوقتالذيبدأفيواندرسوفبالتمييد،المتضمنةفيالرسـ
لجانػػبالنظػػريوالجانػػبوذلػػؾعػػفطريػػؽالػػربطبػػيفا،السػػتخداـمسػػمؾجديػػدفػػيتعمػػيـالعمػػوـ
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والنظريػػػة،مػػػادعمػػػىالبيولوجيػػػاالعصػػػبيةوذلػػػؾمػػػفخػػػالؿاالعتؽ"،ريػػػةوالتطبيػػػالنظ"التجريبػػػي
 .(Gregory.j,2007,p.35).البنائيةفيالتعمـ

فػةواسػتراتيجياتتمثؿشبكاتالتفكيػرالبصػريجػياًلجديػدًامػفاسػتراتيجياتمػاوراءالمعركماو
،عمىاىتماـممحوظفياآلونةاالخيرةحظيىذاالنوعمفاالستراتيجيات،وقدالتمثيؿالمعرفي
وتدريسػووتنىحدإنياأعمىاعتبار ميػةالتفكيػرالبصػرياالستراتيجياتالجديدةفيتعميـالعمـو
.(Gramling.k,et al,2007,p.2.)لدىالتالميذ

الػػذييتمثػػؿنشػػاطوفػػيعمػػؿدمػػجبػػيف،وتركػػزشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريعمػػىالمػػتعمـالنشػػط
وسػػػػيولة،وتخزينػػػػوـ،جػػػػؿتكػػػػويفالمفيػػػػوأفالتفكيػػػػر؛وذلػػػػؾمػػػػفالطػػػػرؽالمتعػػػػددةوالمختمفػػػػةمػػػػ

.(Gramling et al,2007,p.2.)استرجاعو
ايجػػازيمكػػفبالتربػػويوعمػػـالمعرفػػةالعصػػبيةدوبعػػداالطػػالععمػػىالدراسػػاتالسػػابقةفػػياأل

:فيشبكاتالتفكيرالبصريكمايميبعضمفالتعريفاتالواردة
العالقػػاتتسػػتخدـلتمثيػػؿ"كاتمفاىيميػػةشػػب"؛نيػػاأشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريعمػػىحيػػثتعػػرؼ

وعمػػؿ،جػػؿتحسػػيفتعمػػـالطػػالبأأوصػػورية،أولفظيػػة؛وذلػػؾمػػف،المفاىيميػػةبصػػورةرمزيػػة
دراؾا بػيفالمفػاىيـوالمبػادئوالنظريػات،وترتكزعمىتوضيحالعالقػات،بناءمعرفةذاتمعنى

مفخالؿعالقاتمتداخمة،المفاىيميةككؿمصورةالكميةلمضاميفالمفاىيـفيالشبكةلالمتعمـ
.(Longo,2001,A-B,2002.)"ةالتأثيروديناميكيةفيالتفاعؿتبادلي

أومػػفخػػالؿعناصػػرلفظيػػة،بنػػاءشػػبكاتعمميػػةمفاىيميػػةعمػػىالػػورؽيضػػًابأنيػػا؛"وتعػػرؼأ
 Longo et)."ومراجعتيػػا،وتنظيميػػا،عرفػػةالعمميػػةيسػػتخدمياالمػػتعمـلتمثيػػؿالم،صػػورية

al,2002,p.4).
(تعريفػًاGramling, Sethares & Longo,2007,p.1)وسػيثارسولونجػوجػريممنجوأضاؼ

بنػاءالمفػاىيـالعمميػة،بالتػيتيػتـ،حدىاسػتراتيجياتالتمثيػؿالمعرفػيالجديػدةإنيا"أوىو؛خرآ
."المتداخمةبيفالمفاىيـالعديدةوتوضحالعالقات

بنػػػاءالمعرفػػػةتسػػػتخدـبواسػػػطةالمتعممػػػيفلأفيمكػػػف،أداةمعرفيػػػةحديثػػػة"وتػػػـتعريفيػػػاأيضػػػًا؛
تكامؿبيفالطرؽالمتعددةفيالتفكيػرإلحداث،حيثتعمؿعمىتشجعييـالعمميةالخاصةبيـ

.(Longo,2001)".والمعموماتالمكانية،شكاؿواأل،ءشياواأل،حداثالعمميةألعفا
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تمثيػػػؿوترتيػػػبالمعمومػػػاتالعمميػػػة،والعمميػػػاتيسػػػتخدمياالطالػػػبفػػػيأداةبأنيػػػا؛"كمػػػاوُتعػػػرؼ
صبحتأـوعمؿالروابطبتوجيومفالمعمـ،حيثالتخطيطوالتنظيوالخبراتمعًا،باإلضافةإلى

.(Fisher & Moody , 2000)".ىذهالعمميةخاصةوسمةلمتخيؿوالتصور
فشػبكاتالتفكيػرالبصػريىػيعبػارةعػفشػبكاتمفاىيميػةواسػعةتجالباحثػةممػاسػبؽأوتستن

قائمػػػةعمػػػيالتصػػػميـالحػػػرلمطالػػػبفػػػيتمثيػػػؿالمعرفػػػةالسػػػابقةوالجديػػػدةبصػػػورةبسػػػيطةوذلػػػؾ
،يسػػػػيؿمػػػػفخاللػػػػوحفػػػػظالمعمومػػػػاتواسػػػػترجاعيابنػػػػاءمعرفػػػػيعممػػػػيخػػػػاصلموصػػػػوؿإلػػػػى

 .فتواجوالطالببسيطةالتييمكفألمعقدةمنياوالواالستفادةمنيافيحؿالمشكالتا
 

 أشكاؿ شبكات التفكير البصري:
(إلىثالثةأشكاؿوىي:84-83ـ،ص2006ي)عمقاـبتصنيفيا

 شبكات التفكير البصري الصورية لالتعبير بالصور(: .1
كمػػايتصػػورهالمقصػػودبيػػاقيػػاـالطو الػػببػػالتعبيرعػػفالمفػػاىيـبالصػػور،حيػػثيرسػػـالمفيػػـو

.لمفيوـويحدداسـا
شبكات التفكير البصري الرمزية لالتعبير بالرموز(: .2

الطالػػبعػػف،حيػػثيعبػػربيرعػػفالمفػػاىيـباسػػتخداـالرمػػوزوالمقصػػودبيػػاقيػػاـالطالػػببػػالتع
فػػيشػػكؿرمػػز) ،مربػػعأوأفيرسػػـمسػػتطيؿشػػكؿمعػػيفكػػالمفيػػـو ويكتػػببداخمػػواسػػـالمفيػػـو

.ـفراير(عاليتجواليوالإوىذاما
التفكير البصري الكتابية: شبكات .3

،متعبيرعفالمفػاىيـبالكتابػةلتراتيجياتالتييقوـبياالطالبوىيعبارةعفمجموعةمفاالس
-حػػػداثواألشػػػياءالتػػػيتتعمػػػؽبمفػػػاىيـالوحػػػدةالمحػػػددة)الكتابػػػةالحػػػرةالموجيػػػةبيػػػااألليصػػػؼ

.التدويفالمزدوج(–التأمؿفيمحتوياتالدرس

 التفكير البصري:مكونات شبكات 
بتعػػدادمكونػػات(Thomas, 2007,p.23(،وثومػاس)105ـ،ص2005قػاـكػػؿمػػفراجػػي)

شبكاتالتفكيرالبصريفيالنقاطالتالية:
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تتصػػوراأونػػتجمػػفالصػػفاتالمشػػتركةلمظػػاىرةعبػػارةعػػفبنػػاءعقمػػييالمفيػػـو العممػػي: -
داخػؿشػياءذىنيػةيكونيػاالفػردعػفاأل أو،أودائػري،شػكؿبيضػاوي،حيػثيوضػعالمفيػـو

.مربع
تب،وتككثر(أوأطبيفالمفاىيـ)مفيوميف:ىيعبارةعفكمماتتستخدـلمربكممات الربط -

.عمىالخطالواصؿبيفالمفاىيـ
رأسػيةبػيفمفيػوميفأوأوفقيػةأ:عبارةعفوصالتقدتكوفالعالقات االرتباطية السيمية -

.ويعبرعنيافيصورةخطوط،اليرميكثرمفالتسمسؿأ
اتكػوفأعالمػًاوغالبػًامػ،معينػةتعبػرعػفالمفػاىيـعػاليفأوىيأحػداثأواألمثمة لأحيانًا(: -

 .التوضعفيأشكاؿ

 :مراحؿ بناء شبكات التفكير البصري
شػػكؿعػػاـنظػػرًالوجػػودبنػػاءشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريبلمراحػػؿأفىنػػاؾ(ـ2006)يعمػػأشػػار

:وىيكالتاليكتابية(-رمزية-)صوريةثالثةأشكاؿ

  :مرحمة العصؼ الذىني:المرحمة األولى 
لموضوعالمختارميماتعددتحيثيضعالطالبفيياقائمةبكؿالمفاىيـالتيلياعالقةبا

ممػػةمػػفالمفػػاىيـكبػػرقائمػػةمحتأساسػػيفػػيىػػذهالمرحمػػةوضػػعوكثػػرت،حيػػثيكػػوفاليػػدؼاأل
.الخاصةبالموضوع

  :مرحمة التنظيـ:المرحمة الثانية 
ومػف،بشػكؿجيػدقراءتياجؿأمف،سبورةأوالمرحمةعرضالمفاىيـعمىورقةيتـفيىذه

وقػدتسػقط،،وتصنيؼالرئيسيمفالفرعػيمنيػاموعاترئيسيةوفرعيةمفالمفاىيـثـعمؿمج
.ميمةفيمرحمةالربطنياقدتصبحلك،كثيرمفالمفاىيـبسببعممياتالتجميعوالتصنيؼ

  :مرحمة التصميـ:المرحمة الثالثة 
اخميػػػةواالرتباطػػػاتبػػػيفحيػػػثيقتػػػرحفييػػػاالطالػػػبتعػػػابيرتمثػػػؿفيمػػػوالكمػػػيلمعالقػػػاتالد

،قػػؿعموميػػةثػػـاألالمركزيػػةأوكثػػرعموميػػةثػػـيضػػعبشػػكؿتػػدريجيالمفػػاىيـاأل،المجموعػػات
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خػاصبػواليشػبوغيػرهمػفيكػوفتصػميـالطالػبوغالبػًامػا،وذلؾلتسييؿفيـالعالقػاتبينيػا
 .المجموعاتأوالطالب

  :مرحمة الربطالمرحمة الرابعة: 
،فيىذهالمرحمةيستخدـالطالػبالخطػوطواألسػيـلتوصػيؿالمجموعػاتببعضػياالػبعض

عبػاراتقصػيرةبجػواركػؿسػيـمػفأومكانيةكتابةكمماتإمع،وعرضالعالقاتبيفالمفاىيـ
ذاكانػػتإخاصػػة،إلبرازىػػامختمفػػةافألوبػػسػػيـيمكػػفتمػػويفاأل،وتوضػػيحوتحديػػدالعالقػػةجػػؿأ

.تمثؿعالقاتميمة
  :مرحمة الصياغة النيائية:المرحمة الخامسة 

وذلؾبعداجراءعممياتحيثيتـفيياعرضلمشبكةالبصريةواعتمادىابصورتياالنيائية،
والتنسيؽفيالمضموفوالمظير.،والتنظيـ،والدمج،الترتيبقبيؿمف

فمرورالطالببيذهالمراحؿبشكؿمرتبوسمسفيبناءشبكةالتفكيرالبصريوترىالباحثةأ
معمومػػػاتوالخبػػػراتوفقػػػًا،تسػػػيؿعميػػػووضػػػعالةومنظمػػػةعاليػػػالمػػػتعمـشػػػبكةبصػػػريةفيعطػػػي

.الىميتيا،ومساعدتوفيحفظياواسترجاعيا

 ر البصري والروابط المستخدمة في بنائيا:استراتيجيات شبكات التفكي
 ,plough)(ودراسػةبمػوجLongo, et al ,2002,p.4)وآخػروفكؿمفلونجودراسةوردتأ

2010,p.33):استراتيجياتلشبكاتالتفكيرالبصري،وىيكمايمي
 :يقصػػدبيػػاقيػػاـالطمبػػةببنػػاءو اسػػتراتيجيات شػػبكات التفكيػػر البصػػري المفاىيميػػة الممونػػة

 ف.ااأللوباستخداـالشبكةالمفاىيمية
 :والمقصػودبيػاقيػاـالطمبػة استراتيجيات شبكات التفكير البصػري المفاىيميػة غيػر الممونػة

 .فاببناءالشبكةالمفاىيميةبدوفاستخداـلأللو
  الصػػور الرمزيػػة:اسػػتراتيجيات شػػبكات التفكيػػر البصػػري المفاىيميػػة الممونػػة مػػع اسػػتخداـ 

كمايتصورهداخؿشكؿرم زييعبرعفالمفيوـمستخدمًاحيثيقوـالطالببكتابةالمفيـو
 .فاولاأل
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  اسػػػتراتيجيات شػػػبكات التفكيػػػر البصػػػري المفاىيميػػػة غيػػػر الممونػػػة مػػػع اسػػػتخداـ الصػػػور
يػػةمػػعالرمزلشػػبكةالمفاىيميػػةباسػػتخداـالصػػوروالمقصػػودبيػػاقيػػاـالطمبػػةببنػػاءا الرمزيػػة:

الطالبفالوعدـاستخداـاأل بدوفاستخداـاأل،حيثيقـو  .فالوبكتابةالمفيـو
 لروابط المستخدمة في بناء استراتيجيات شبكات التفكير البصري وأنواعيا:ا

ربعةأنواعمفالروابطالتيتستخدـفيبناءشبكاتالتفكيرالبصريوىي:أتوجد

 الرابطة اليرمية: -

 

 

 



 
 

 (: الرابطة اليرمية1.2شكؿ ل
 لالمصدر: الباحثة(

 الرابطة السمسمة: -

 

 (: الرابطة السمسمة1.1شكؿ ل
 لالمصدر: الباحثة(
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 الرابطة العنقودية: -
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 (: الرابطة العنقودية1.2شكؿ ل
 لالمصدر: الباحثة(

 الرابطة الحمقية: -

 (: الرابطة العنقودية1.3شكؿ ل
 لالمصدر: الباحثة(

تناسػػػػبمػػػػعوذلػػػػؾبمػػػػايلمطالػػػػبنفسػػػػو،الرابطػػػػةاريػػػػختبضػػػػرورةتػػػػرؾحريػػػػةاالباحثػػػػةتعتقػػػػدو
.يةالمعموماتالتييريدتمثيميافيصورةشبكةمفاىيميةبصر
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 مالمح شبكات التفكير البصري الجيدة:
مالمػػحشػػبكاتالتفكيػػر(أفShuzo,2011,p.30) (Longo et al,2002يػػرىكػػؿمػػف)

:وأىـصفاتياتتمخصفيمايميجيدةالبصريال
رئيسيواحديمثؿوحدةبناءالمعرفةأف -  .تتمركزالشبكةحوؿمفيـو
الرئيسػػػيمفػػػاىيـفرعيػػػأف - قػػػؿأخػػػرىأة،ومػػػفالمفػػػاىيـالفرعيػػػةمفػػػاىيـيتفػػػرعمػػػفالمفيػػػـو

 .عموميةوىكذا
كػػؿمفيػػوـ،حيػػثيػػتـوضػػعفكػػرةتعبػػرعػػفحػػدثعممػػيمعػػيفقػػديكػػوفالمفيػػوـاسػػمًاأو -

 .داخؿشكؿيميزهعفغيره
ذيمكػػفأفيزيػػدأوإيكػوفمتمػػاثاًلفػػيالجػانبيف،اليشػترطفػػيمخطػطالشػػبكةالبصػػريةأف -

 .خرفيالمفاىيـينقصجانبعفاآل
و - ،تتضحمفخالؿكمماتالػربطالتػيخرمفخالؿعالقةمعينةآيتـالربطبيفكؿمفيـو

 .لمفاىيـيتـوضعياعمىاألسيـالتيتربطمابيفا
طداخػؿالشػبكةالبصػريةالواحػدة)ىرميػة،سمسػمة،كثػرمػفنػوعمػفالػروابأمكانيةاستخداـإ -

 .،وذلؾلمتعبيرعفالعالقاتالمختمفةبيفالمفاىيـبصورةواضحةوسمسةعنقودية،حمقية(
يعابلممعرفػػةالعمميػػػةواسػػػترجاعيا،جػػؿتسػػػييؿعمميػػةاالسػػػتأمػػػففايفضػػؿاسػػػتعماؿاأللػػو -

 .ًالمتمييزمابيفالمفاىيـيضأو
قػػربمػػففالمخططػػاتاألةمفاىيميػػةصػػحيحةبشػػكؿتػػاـوكامػػؿ،التوجػػدمخططػػاتبصػػري -

 .فضؿبالنسبةلممفاىيـىىياألالمعن
 .التزيدالكمماتعفثالثفيصندوؽالمفاىيـ -
 .اديؽفيالصؼالواحددوفتفريعياكثرمفثالثةصنأاليتـتصنيؼ -
.تعبيرعفالمفاىيـبطريقةمختمفةباستخداـبعضالصورالرمزيةلمىيوص -

الػػػروابطفػػػيبنػػػاءربعػػةمػػػفنػػػواعاألىػػػذهاألجػػػراءالباحثػػػةلمدراسػػةقامػػػتباسػػػتخداـإومػػفخػػػالؿ
معنػىوتسػييؿووجعػؿالػتعمـذ،لمطمبػةاسػتفادةكبػرأجػؿتحقيػؽأالشبكاتالبصرية؛وذلؾمػف

الطمبػػػةببنائيػػػاوتنظيميػػػالنسػػػبةلمطمبػػػةسػػػترجاعالمعمومػػػاتبااعمميػػػة ،فالمعمومػػػاتالتػػػييقػػػـو
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فشػبكاتالتفكيػرالبصػريتعمػؿعمػىزيػادةالػتعمـ؛ذىػانيـأقػةفػيعاليتبقىبأنفسيـوتخطيطيا
الػػبعمػػىحػػؿالمشػػكالتالتػػيتواجيػػو،فالطالػػبيتعػػودعمػػىكمػػاوتنمػػيقػػدرةالط،والتحصػػيؿ
.استرجاعيابالتالييسيؿعميوفيذاكرتوولمعرفةالعمميةاناءعادةبا تنظيـو

 ميارات شبكات التفكير البصري:
بػػػػراىيـإضػػػػحياوأولممػػػػتعمـ،تتطمػػػبشػػػػبكاتالتفكيػػػػرالبصػػػريمجموعػػػػةمػػػػفالميػػػػاراتالالزمػػػة

:(كمايمي75،صـ2006)
 .جؿفيـالعالقاتفيمابينياأمفشبكاتفرعيةتحميؿالشبكةالرئيسيةإلى -
 .جزاءالمتفرقةككؿموحدتجميعاألميارة -
خػػرىالمرتبطػػةكاتالفرعيػػةاألإدراؾالعالقػػاتداخػػؿالشػػبكةالواحػػدةوفيمػػابينيػػاوبػػيفالشػػب -

 .بيا
الرئيسيفي - .الدرسدوففقدأيجزءمفأجزاءهرؤيةالمتعمـالشاممةلممفيـو
،مثػؿلالسػتخداـاأليػذهالميػاراتتؤىمػوامػتالؾالمػتعمـلأفالباحثةمػفخػالؿمػاسػبؽستنتجوت

وحسػفاسػتخدامياوسػيولةواالستفادةالكاممةمفشبكاتالتفكيرالبصريفػيترتيػبالمعمومػات
ويعتبػر،مػدؽلديػونػوعمػفالػتعمـطويػؿاألثػرالػتعمـويحقػاسترجاعيا،ممايضمفعندهبقاءأل

بومفعمميػاتالمتعمـمفخالأوىتماـبتنميةوعيالطالباإل نشػطةعمميػةأعقميػةوؿمايقـو
تعممػولػيسكافيػًالموصػػوؿدراؾالمػتعمـمػايإتجاىػاتالحديثػةالتػيتؤكػدعمػىيااإلالتػيتتضػمن

سػتراتيجياتالحديثػةلموصػوؿيكػوفلديػوقػدرمػفالػوعيباالأفبؿعميػو؛إلىمستوىتعمـجيد
.مموواكتسابومفالمعارؼالعمميةدراؾلماتعالقدرالكافيمفاإلإلى
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:  شبكات التفكير البصري كتوجو جديد في تدريس العمـو
نظػػػرًالمتطػػػوراتالحاصػػػمةفػػػيالتقنيػػػاتالحديثػػػةفػػػيجمػػػعالبيانػػػاتالمتعمقػػػةبالعمميػػػاتالمعرفػػػة

راؾفػيالػذاكرةدصبحاالنتبػاهوالفيػـواإلأ؛حداثالعصبيةىذهالعممياتواألوزيادةاالرتباطبيف
(posner&Raichle,1994).كثردقةأالعاممة

ساسػػًاأائججديػػدة،أصػػبحتطػػارأتاحػػتنتػػائجالدراسػػاتالسػػابقةالطريػػؽلنتػػومػػفخػػالؿىػػذااإل
حيثتساعدشبكاتالتفكيرالبصريفيوصػؼ،مفاستراتيجياتالتمثيؿالمعرفيكثيرإليجاد

ربػعىػذهالعمميػاتأ،وتتضمفحؿالمشكالتوتحسيفتحصيؿالطالبالعممياتوالمساىمةفي
كمػػػػػاوضػػػػػحياكػػػػػؿمػػػػػفدافيدوسػػػػػفوسػػػػػترينجبيردالنقػػػػػاطالتاليػػػػػة،تتمثػػػػػؿفػػػػػيخطػػػػػواتأساسػػػػػية

(Davidson&Sternberg,1998:)
 .التشفير -
 .نشاءتمثيؿعقميلوصؼالعالقاتبيفالمدخالتإ -
 .اليدؼجؿالوصوؿإلىأمفعاليتخطيطالفال -
.مواقؼجديدةالقدرةعمىنقؿالمياراتإلى -

متوازيػػًالبنػػاءشػػبكةوىػػيتمثػػؿتتابعػػًا،الخطػػواتمتعمقػػةومرتبطػػةبعمميػػاتحػػؿالمشػػكالتىػػذه
المػػتعمـببنػػاءشػػبكةتفك،تفكيػػربصػػري بتشػػفيرالمعموإيػػربصػػريففعنػػدمايقػػـو أومػػاتنػػويقػػـو

وتكػػوفكثػػربػػروزًاوأىميػػةوذلػػؾعػػفطريػػؽتحديػػدالمالمػػحاأل،المعرفػػةالعمميػػةالموجػػودةعنػػده
الانعكػاسلممعرفػةإىيعتبرشبكةالتفكيرالبصػريمػا،حيثتوأشكاؿفاشكؿكمماتوألوعمى

.مميًالياالداخميةالموجودةلدىالمتعمـوتعبيرًاع
،شػػبكةالتفكيػػرالبصػػريتثيػػرالدافعيػػةعنػػدالمػػتعمـ(إلػػىأفNovak,1998شػػارنوفػػاؾ)أوقػػد

المتعمـالذيعنػدهاسػتطاعةأف،حيثةعاليتوظيؼماتعمموبطريقةففيوتعمؿعمىتشجعيو
يجمػعكميػةكبيػرةمػفأفطػارمفػاىيميواسػعيمكػفبػذلؾإمىتنظيـالمعمومػاتوالمعرفػةفػيع

فيػػػابػػػالمواقؼالتعميميػػػةالمختمفػػػة،ويعتبػػػرويسػػػتطيعتوظي،قػػػؿأالمعمومػػػاتالمترابطػػػةفػػػيوقػػػت
،فػػالتفكيرالبصػرييسػػتخدـيػػرالبصػريمػفمحػػاورشػبكاتالتفكساسػػياًأالبصػػريمحػورًاالتفكيػر

ى،والوصػػوؿإلػػعالقػػاتوالتفػػاعالتالموجػػودةفييػػاوال،وتحميػػؿعناصػػرىا،فػػيتحديػػدالمشػػكالت
عممػػػيفػػيحػػؿالمشػػكالتبصػػػورةويعتمػػدالتفكيػػػرالبصػػريعمػػىالتفكيػػرال،فضػػؿالحمػػوؿليػػاأ
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نػواليعتبػرأةكميػة،كمػاؿعناصػرىانظػرةشػاممةفاحصػ،حيثينظرلممشكمةالعمميةولككبيرة
اتباعيػػابقػػدرمػػاخطػػأومجموعػػةثابتػػة نػػويعتبػػراسػػتراتيجيةديناميكيػػةتتغيػػرأواتمعينػػةيمػػـز

.لؼمعطبيعةالمشكمةالمرادحمياوتتآ
عمىماوراءالمعرفةالتفكيروكماأف مػاوراءالمعرفػةتػرتبطبثالثػةأصػناؼفإ،فػالبصرييقـو

:النقاطالتاليةاـتتمثؿفيمتنوعةمفالسموؾالع
 .معرفةالفردبعممياتتفكيرهومدىدقتوفيوصفو -
،ومػػدىمتابعػػةالفػػردلمػػايقػػوـبػػوعنػػدماينشػػغؿعقمػػوبحػػؿمشػػكمةتيالػػتحكـوالضػػبطالػػذا -

 .رشادتفكيرهالذىنيلحؿالمشكمةإومراقبتولمدىجودةاستخداموليذهالمتابعةفي
ؽبفكػرهعػفالمجػاؿالػذيمفحدسياتوجدانيةخاصةفيمايتعميمتمكومعتقداتالفرد،وما -

.(91ـ،ص2003عبيد،عفانة،)،ومدىتأثيرالمعتقداتعمىتفكيره.يفكرفيو
اسػػتخداـشػػػبكات(إلػػػىأفPlough,2004كمػػاوأشػػػار) التفكيػػػرالبصػػريفػػػيمػػػادةالعمػػػـو

وسػرعةفػيافوبإتقػفضػؿأوتوسػيعمعػارفيـبطريقػة،العمميػةساعدالطمبةعمػىفيميػـلممعرفػةت
.سايجابيًاعمىقوةالتعمـلدييـالذيينعكمر،األالمعموماتاسترجاع

يحدثمفخاللياتنميةمياراتالتفكيرأساسيتيفوترتكزشبكاتالتفكيرالبصريعمىعمميتيف
:لدىالطمبةوىما

،كمااألشياءوتحديدىاوفيمياماكفأتتـباستخداـحاسةالبصرلمعرفةوعممية اإلبصار:أواًل: 
.ؿعمىتوجيوالفردلمايدورحولوتعم

جديدةعفطريػؽتػدويرالخبػراتوىيعمميةيتـمفخاللياتكويفصورةعممية التخيؿ:ثانيًا: 
وذلؾفيغيابالمثيراتالبصريةوحفظيافيعيفالعقؿ.،عادةاستخدامياا و

حيػػثيػػتـاسػػتخداميـمػػفميػػاراتخاصػػة،سػػاسالعمميػػاتالمعرفيػػةأفاوالتخيػػؿيعتبػػربصػػارفاإل
الجيػازالبصػريبتحويػؿاتعتمدعمىذاكػرةالخبػراتالسػابقةفيالمخالتي شػاراتإل،حيػثيقػـو

،وبيػػذاتعتمػػد"والحركػػة،،المػػوفالنمذجػػة":وىػػيالتػػيتسػػتقبمياالعػػيفإلػػىثػػالثمكونػػاتلمتخيػػؿ
:يتعمىثالثةأنواعمفالتخيؿوىالشبكا

 .التخيؿالحاصؿفيتوضيحالظاىرةالعمميةالتخيؿ البصري: -
 .وىويدورعمىاستخداـالمتشابياتلتوضيحظاىرةماأومفيوـالتخيؿ المجازي: -



29 
 

.ىالمفاىيـالرئيسيةفيالموضوعوفيويحدثتركيزعمتخيؿ فكرة الموضوع: -

 ير البصري:أىمية شبكات التفك
لما،ىميةشبكاتالتفكيرالبصريفيعمميةالتعميـوالتعمـأفقتجميعاألدبياتالتربويةعمىات

:يجازىافيمايميإخصائصيمكفليامف
مػػاعنػػدالمػػتعمـمػػفحصػػيمةبجميػػع؛وتنظػػيـالمعمومػػاتالجديػػدة،وتكامػػؿ،تعمػػؿعمػػىربػػط -

 .معرفية
ًاوذلػػؾبنػػاء،حيػػثتعمػػؿعمػػىتضػػميفالمػػتعمـفػػيعمميػػةالػػتعمـ،الػػتعمـالنشػػطعمميػػةتتػػيح -

،ثـاكتشاؼالعالقاتفيماساسيةومناقشتيااألفكاراألأولياتحديد،مىعددمفالعممياتع
تبسػػيطيا،وباسػػتكماؿالشػػبكاتومحاولػػة،بينيػػارتباطػػاتاالواسػػتنتاج،والتعبيػػرعنيػػا،بينيػػا

،ىذاباإلضافةإلىتزويدهعيوفيـشامؿليذهالعالقاتعمىوفالمتعمـيكوفإفالبصرية
 .جيدلمراجعةوتمخيصماتـتعمموبدليؿ

 .رجاعالمعموماتالسابقةالالزمةتساعدالشبكاتعمىالتذكرواست -
 .قؿأىميةالمعموماتاليامةواألوالتمييزبيف،تحددالمفاىيـالرئيسية -
،حيػثةعاليػعمىتوظيؼماتعممػوبطريقػةفوتشجعو،ثارةالدافعيةلدىالمتعمـإتعمؿعمى -

بتنظػػيـمعموماتػػوفػػيأفالمػػتعم تطػػارمفػػاىيميواسػػعيمكػػفأفيجمػػعمعمومػػاإـالػػذييقػػـو
 .فيالمواقؼالتعميميةالمناسبةالقدرةعمىتوظيفيايلامترابطةميماكانتكثيرةوبالت

 .تزيدمفااللتزاـواالنضباطبيفالمتعمميف -
 .دارةالمواقؼالتعميميةإمميةتسيؿع -
 .فكارتدعـطرؽجديدةلتبادؿاأل -
 .التفاعؿبيفالمتعمميفوتزيدمف،تحسفمفجودةونوعيةالتعمـ -

Longo,2001) (Blair,et al.,2002))(627ـ،ص2006ربحي،،رلخزنداا) 
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 مزايا استخداـ  شبكات التفكير البصري:
لتػػي،وذلػػؾلػػدورىاالحيػػوياىميػػةكبيػػرةفػػيتػػدريسالعمػػوـأتعتبػػرشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريذات

لبصػريفػيالعمميػة،وىناؾعػدةمزايػاالسػتخداـشػبكاتالتفكيػراتقوـبوفيمساعدةالمتعمميف
:وىيكمايمي(،28،صـ2011)القبانيوردىاعماروأالتعميميةكما

 .اتالمغةالبصريةعندالمتعمميفتنميميار -
 عمىحؿالمشكالتمفخالؿاختياروتحديدالمفاىيـالبصرية.تنميالقدرة -
يضػػًاأيػػبالمعمومػػاتفػػيالمػػوادالدراسػػية،وتسػػاعدىـتسػػاعدالطمبػػةعمػػىفيػػـوتنظػػيـوترك -

 .كارجديدةأفنتاجا واالبتكارمىعمىتنميةالقدرةع
انػػبتعمػػؿعمػػىجػػذبالطػػالبنحػػوالموضػػوعاتالدراسػػيةالتػػيتتضػػمفأشػػكااًلبصػػريةبج -

 .النصوصالمفظية
بصػورةعامػة،والنصػوصيجابيةنحػوالقػراءةإرؽغيرمباشرةفيتكويفاتجاىاتتسيـبط -

 .شكاؿالبصريةبصورةخاصةالمزودةباأل
يػػودي،ممػػامعمومػػاتبصػػوروأشػػكاؿورمػػوزبصػػريةتعمػػؿعمػػىربػػطاألشػػياءواألفكػػاروال -

 .لسيولةفياستيعابياوفيميا
،فياسترجاعالمعموماتمػفالػذاكرة،وسيولةعمؿالمقارناتالبصريةلطمبةعمىمساعدةا -

 .ثـالوصوؿإلىاالستنتاجاتبسيولةويسرومف
مػػادة،وخػػرائطمفاىيميػػةتسػػاعدىـعمػػىتنظػػيـاليؿعمػػىالطمبػػةعمػػؿممخصػػاتبنائيػػةتسػػ -

 .العمميةبطريقةسيمةوممتعة
مػػػػفقبػػػػؿالمعمػػػػـفػػػػيمكفخدماتالمتعػػػػددةمكانيػػػػةاالسػػػػتبإشػػػػبكاتالتفكيػػػػرالبصػػػػريتميػػػػزتكمػػػػا

اسػػتخداميافػػيبدايػػةالػػدرسكتمييػػدمتقػػدـ،وأثنػػاءالػػدرسلتوضػػيحوتنظػػيـالمعمومػػاتواألفكػػار
ساسػػيةالتػػييػػدورحوليػػاالػػدرسبطريقػػةتسػػاعدالطػػالبعمػػىتػػذكرىاوسػػيولةتوظيفيػػافػػياأل

سكجزءمفخاتمةالػدرسوتقػويـالمواقؼوالمشكالتفيمابعد،كذلؾقدتستخدـفينيايةالدر
دراؾ،وتنميةمياراتماوراءالمعرفةالبصرية،وذلؾمفميأولمراجعةالموضوعبتنميةاإلختا

خػػالؿعمميػػاتبصػػريةفسػػيولوجيةمثػػؿالتركيػػز،التحميػػؿ،المػػوف،خػػداعالبصػػر،وكػػذلؾالقػػدرة
(.Mathewson,1999:p.46جتيافيالعقؿ.)عاليعمىالتمثيالتالمعرفيةلمموضوعاتوم
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شبكاتالتفكيرالبصريتعمؿعمىدمجعددمفطػرؽالتفكيػرالتػيأفومماسبؽترىالباحثة
نيػاتػػنظـالمعرفػةلديػوعػفطريػػؽأكمػا،تسػاعدالطالػبعمػىتكػويفالمفػػاىيـبصػورتياالسػميمة

قػاتالمعرفيػةالعالكتابيػةلتمثيػؿأو،صوريةأو،بناءشبكاتمفاىيميةباستخداـعناصرلفظية
ىتماـبالتعمـمفخالؿماتػوفرهمػفنياتشجعالطالبعمىاإلأ،كمالمطالبفيالبناءالمعرفي
تخاذىػػػاكمرجعيػػػةلخبػػػراتيـا و،وحريػػػةفػػػيدمػػػجالتصػػػوراتالبصػػػريةوالمعرفيػػػة،فػػػرصمتنوعػػػة

وتعتقػػد،المواقؼالتػػيقػػديتعػػرضليػػاوتوظيػػؼىػػذهالمعمومػػاتفػػيحػػؿالمشػػكالتالخاصػػةبػػ
المفاىيـفػيشػبكاتالتفكيػرالبصػريتمثػؿوحػدةبنػاءالمعرفػةالتػيتسػتخدـلوصػؼأفالباحثة
فػػيربػػطالمفػػاىيـوابػػرازهمحػػيطبالطالػػب،وتسػػاعدـالعػػاليحػػداثفػػيالواأل،األشػػياءو،الظػػواىر

لتحقيؽاليدؼالمرجومفتعمـالمفاىيـ.عاليوعمؿتخطيطف،العالقاتفيمابينيا
 :كير البصري في العممية التعميميةمعيقات استخداـ شبكات التف

األدلػػػػةالتعميميػػػػةالتػػػػيتسػػػػاعدفػػػػيتوظيػػػػؼشػػػػبكاتالتفكيػػػػرالمعممػػػػيفوالطمبػػػػةإلػػػػىافتقػػػػار -
 .البصريبالشكؿالصحيحفيالعمميةالتعميمية

 .بمراحؿبناءشبكةتفكيربصريوذلؾبسببازدحاـالطمبةداخؿالصفوؼلتزاـصعوبةاإل -
والتعػػرضلنقػػدفػػيحػػاؿتوظيػػؼلمعممػػيفمػػففقػػدالسػػيطرةعمػػىالصػػؼ،أؼبعػػضاتخػػوّ -

 .استراتيجياتحديثةغيراعتياديةكشبكاتالتفكيرالبصري
 .فكارليداألتنظيـالمعموماتوتوتساعدعمى،عدـوجودبيئةتعميميةحرة،وصحية -

 :قات تقترح الباحثة الحموؿ اآلتيةىذه المعي ومف أجؿ التغمب عمى

 وسباستخداـشبكاتالتفكيرالبصري.عطاءالمعمميفالثقةالكاممةوالحريةلتخطيطالدرإ .1
يؿربطيػػاجػػؿتسػػياجعػػةالخبػػراتالسػػابقةعنػػدالطػػالب،وذلػػؾمػػفأتفعيػػؿومرالتأكيػػدعمػػى .2

 .بالخبراتالجديدة
 .شبكاتالتفكيرالبصريفيتدريسياتحديدالموضوعاتالعمميةالمناسبةالستخداـ .3
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 الفرؽ بيف شبكات التفكير البصري وخرائط المفاىيـ 

ليػػوفيمػػايتعمػػؽبشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريوخػػرائطالمفػػاىيـ،خاصػػةإومػػفالجػػديرذكػػرهوالتنويػػو
وكبيػػػػربػػػػيفىػػػػاتيفمكانيػػػػةوجػػػػودتشػػػػابإفالػػػػبعضتسػػػػاؤالتحػػػػوؿاذىػػػػأنػػػػوقػػػػديتبػػػػادرإلػػػػىأو

يمكػفتمخيصػيافبخصائصمختمفةوواضػحةافكمتاىماتتمتع؛وىذاخمطواضحاالستراتيجيتيف
:يلاالجدوؿالتـ(في2013في)فيكماوضحياع

 (: أوجو االختالؼ االتفاؽ بيف شبكات التفكير البصري وخرائط المفاىيـ مف وجية نظر عفيفي1.2جدوؿ ل

 خرائط المفاىيـ لتفكير البصريشبكات ا

 أواًل: أوجو االختالؼ 

تعتمػػد عمػػى الػػتعمـ النشػػطا وىػػي عبػػارة عػػف  -
شػػػبكات مفاىيميػػػة تسػػػتخدـ لتمثيػػػؿ العالقػػػات 

و أو صػػػػوريةا أالمفاىيميػػػػة بصػػػػورة رمزيػػػػةا 
لفظية؛ وذلؾ لتحسيف تعمـ الطمبة بيدؼ بنػاء 

 .معرفة ذات معنى
المفػػػاىيـ ترتكػػز عمػػى توضػػيح العالقػػات بػػيف  -

والمبػػادئ والنظريػػات  وادراؾ الطالػػب لمصػػورة 
 الكمية لممفاىيـ في الشبكة المفاىيمية .

نيػا أتختمؼ الشبكات عف خرائط المفػاىيـ فػي  -
تجعؿ الطالػب يصػمـ شػبكة بصػرية مفاىيميػة 

و مجموعػػة أ امػف خػػالؿ النظػػرة الكميػػة لمػػدرس
الػػػػػدروس التػػػػػي تحتوييػػػػػا الوحػػػػػدة الدراسػػػػػية 

 .ا الثالث المتنوعةباستخداـ عناصرى

تعتمػػػد خػػػرائط المفػػػاىيـ عمػػػى البنائيػػػةا وىػػػي  -
 اعبارة عف رسػـو تخطيطيػة ليػا قمػة وقاعػدة
 وأحيػػث يوجػػد فػػي القمػػة المفػػاىيـ الرئيسػػية 

كثػػر عموميػػة ثػػـ بعػػد ذلػػؾ تتػػدرج المفػػاىيـ األ 
كثػػػر تحديػػػدًا باتجػػػاه أقػػػؿ عموميػػػة و ألتكػػػوف 
 .القاعدة

ترتبط المفاىيـ مع بعضػيا الػبعض مػف خػالؿ  -
سػػػيـ وخطػػػوط يكتػػػب عمييػػػا كممػػػات الػػػربط أ

 .لتوضح العالقة بيف مفيـو وآخر
تعػػد اسػػتراتيجية تدريسػػية يعبػػر عنيػػا نوفػػاؾ  -

وكػػػػويف بأنيػػػػا "وسػػػػيمة لترتيػػػػب المعمومػػػػاتا 
تسػػػػاعد الطالػػػػب عمػػػػى بنػػػػاء معػػػػاِف جديػػػػدة 

 .لمموضوع"

 -سمسػػػػػمية -الرابطػػػػػة قػػػػػد تكػػػػػوف ل ىرميػػػػػة -

 حمقية(. -نقوديةع

 .الرابطة تكوف فييا ىرمية فقط -
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 خرائط المفاىيـ شبكات التفكير البصري

 أواًل: أوجو االختالؼ 

 -الرمػػوز -لالصػػور ػػػػػػػػيمكػػف التعبيػػر عنيػػا ب -

 .الكتابة(

 .يعبر عنيا بالكتابة فقط -

 .تكوف غير ممونة - .و بدوفألواف يمكف استخداـ األ  -

االسػػػػػتراتيجيات فػػػػػػي تسػػػػػتخدـ العديػػػػػد مػػػػػف  -
 .  تكوينيا

 .ىي في ذاتيا استراتيجية واحدة -

 أواًل: أوجو االختالؼ 

 :في  VTNتستخدـ شبكات التفكير البصري -
 عمؿ ممخص لممادة. 
 عمؿ تخطيط مقرر 
 لممفػػػػػاىيـ  تقػػػػػويـ مػػػػػدى فيػػػػػـ الطمبػػػػػة

 .الجديدة وتعرفيـ عمييا
 تدريس المنيج المقرر. 
 التخطيط لممنيج. 

 :المفاىيـ فيتستخدـ خرائط  -
 تكويف مخططات تستخدـ في بداية الدرس 
 تكويف مخططات تستخدـ اثناء الدرس 
 تكويف مخططات تستخدـ في نياية الدرس 

 :اليدؼ منيا -
 توضيح الدرس. 
 تقويـ الدرس. 

 أشكاؿ شبكات التفكير البصري : -
  البصػػػػػري الصػػػػػورية شػػػػػبكات التفكيػػػػػر

 .(لالتعبير بالصور
  الرمزيػػػػػػة شػػػػػػبكات التفكيػػػػػػر البصػػػػػػري

 .(لالتعبير بالرموز
  شػػػػػػبكات التفكيػػػػػػر البصػػػػػػري الكتابيػػػػػػة

 .(لالتعبير بالكتابة
 

 أشكاؿ خرائط المفاىيـ : -
 خرائط المفاىيـ أحادية الُبعد. 
 خرائط المفاىيـ ثنائية الُبعد. 
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 خرائط المفاىيـ شبكات التفكير البصري

 :ثانيًا: أوجو االتفاؽ 

 .المفيوـ وحدة بناء المعرفة -
 .عبارة عف مخططات بصريةكالىما  -
 .يسمح كؿ منيـ لمطالب ببناء خريطة المفاىيـ بأنفسيـ -
عدادىا في إيمية او الشبكة البصرية التي تـ ال يطمب مف الطمبة حفظ الخرائط المفاى -

 .الفصؿ
 .ذىاف الطمبة وقد تقتصر عمى بعضياأبر عف كؿ المفاىيـ التي توجد في ال تع -
 .لبناء خريطة مفاىيـ موضوع ما و موحدةأال توجد طريقة معينة  -
 .تختمؼ كؿ منيما عف االخرى في العمميات أو طرؽ تكوف المعرفة -
 .و المفاىيمي التي اشتقت منوأري طار النظتختمؼ كؿ منيما عف االخرى في اإل -
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 :الرتبة عاليالتفكير : المحور الثاني
،خيػػرةالتربػػوييففػػيالسػػنواتاألبيػػاالتػػيعنػػيةأحػػداألبعػػادالتربويػػةالرتبػػعػػالييعتبػػرالتفكيػػر

،ومػػفأجػػؿالتربويػػةلعمميػػةالتعمػػيـوالػػتعمـحاليامػػةلتحقيػػؽاألىػػداؼأحػػدالمفػػاتعتبػػارهبإذلػػؾو
لتحقيػػؽأقصػػىطاقاتػػوالعقميػػةباسػػتعماؿالػػذييسػػمحلممػػتعمـعػػاليالتطػػورالمعرفػػيالفافضػػم

وآخروف،النجاحفيمجاؿالتعمـوالتكيؼالسميـفيالحياةالعامة.) (201صـ،2007العتـو
ـالتػػيتيػػتـبػػالعقوؿنحػػوعػػاليوتتجػػوالسياسػػاتالتربويػػةوالمنػػاىجالحديثػػةفػػيالعديػػدمػػفدوؿال

ذلػػؾيػػرى،ومػػفأجػػؿدافيافػػيعمميتػػيالػػتعمـوالتعمػػيـىػػأىػػـأالرتبػػة،وتضػػعومػػفعػػاليريػالتفك
،ـالطػػالبمسػػتوياتالتفكيػػرالعميػػاتعمػػيالحػػاليمػػفأولويػػاتالمػػدارسفػػيالعصػػرأفالمربػػوف

يحقؽالتعمـالمستقؿوالقدرةأف،فيذامفشأنوادالبرامجالتدريبيةوالتعميميةوذلؾمفخالؿإعد
.كالتبنشاطوفاعميةمفالمتعمميفعمىحؿالمش

(Hirose,2000), (Huitt,1998& Anuradha,1995)
،وصػبرًاعمػىالشػؾوالغمػوضالرتبةنمطًاتفكيريًا،يتطمبجيدًاخاصػاًعاليكذلؾيعدالتفكير

،ويعػداسػتجابةلتحػدِ،وىػفػؽلمػاتػـاكتشػافوالليةفياجراءالمحاكاةالعقمية،وتوسيعاألواالستق
.ـ(2012يًالتحدياتأخرى.)العمريوسايس،دذاتويشكؿتحدنوفيحأكما

 الرتبة: عاليمفيـو التفكير 
الػػػنفسالمعرفػػػيفػػػيتعريػػػؼاختمفػػتوجيػػػاتنظػػػرالعممػػػاءوالبػػػاحثيفالتربػػػوييففػػػيمجػػػاؿعمػػػـ

،وفيمػػايمػػيإيجػػازلػػبعضىػػػذهيةلػػومػػووالخصػػائصالرئيسػػػعاليالرتبػػةوتحديػػدمعػػاليالتفكيػػر
التعريفاتكماوردتفياألدبالتربوي:

التفكيرالغنيبالمفاىيـ،والػذييتضػمفتنظيمػًاذاتيػًا"بأنو:(ـ2004)بشارةوالعتوـحيثيعرفو
وتفعيؿالتساؤؿمػفخػالؿالبحػثوالدراسػةأواالستكشاؼلعمميةالتفكير،ويسعىباستمرارإلى

 ."مفخالؿالتعامؿمعمواقؼالحياةالمختمفة
عبػارةعػف:الرتبػةعػالي(إلىأفالتفكيرNewmann,F.1991,p.324-340)نيومافويشير

الفػػردبتفسػػيروتحميػػؿ" القػػدرةعمػػىاالسػػتخداـالواسػػعلمعمميػػاتالعقميػػة،وىػػذايحػػدثعنػػدمايقػػـو
الفردبتفسيروتحميؿالمعموماتعاليالمعموماتوم جتيالمعممياتالعقمية،ويحدثىذاعندمايقـو
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تينػػػيالسػػػتخداـالروعػػػفسػػػؤاؿأوحػػػؿمشػػػكمةاليمكػػػفحميػػػامػػػفخػػػالؿالاجابػػػةجتيػػػاعاليوم
الرتبةنمطمفالتفكيريقعمفضمنوميػاراتعالييعتبرالتفكيرو،لممعموماتالموجودةمسبقاً

 ."والتباعديوغيرىا،واالستداللي،والتأممي،واالبداعي،التفكيرالناقد
الجيػػدالتفكيػػر":نػػوأالرتبػػةعمػػىعػػالي(تعريفػػًاآخػػرلمتفكيػػرLipman,1991ف)اويضػػيؼليبمػػ

بػػداعي،أيأنػػومكػػافئالنػػدماجكػػالراإلوالتفكيػػ،الػػذييجمػػعفيػػومكػػونيفىمػػا:التفكيػػرالناقػػد
 .ر"النمطيفمفالتفكي

نػػواعأالرتبػػةيتضػػمفعػػاليالتفكيػػر":(أفMohammed, et al.,2015)محمػػدبينمػػايػػرى
بػػػداعي،واإل،ومػػػاوراءالمعرفػػػة،والتػػػأممي،والمنطقػػػي،التفكيػػػرالناقػػػد؛متعػػػددةمػػػفالتفكيػػػرمثػػػؿ

وتتضػػحتمػػؾالميػػاراتبصػػفةخاصػػةلػػدىالمػػتعمـعنػػدمايواجػػوالمشػػكالتغيػػرالمألوفػػةوالتػػي
يغمػػػبعمييػػػاالتعقيػػػد،والمواقػػػؼالجديػػػدةالتػػػيتحتػػػاجلحمػػػوؿمركبػػػة،والنػػػاتجمػػػفممارسػػػةىػػػذه

 .يعاليتخاذالقرارات،والقياـبأداءعقميإياراتالقدرةعمىالم
عبارةعفمجموعةمفاألنشطةالذىنيةالمفضػمةالتػي":نوأ(Rsenick,1987وترىريسنيؾ)

ويتضػمف،وفػؽمعػاييرمتعػددةلألوضػاعجػراءتحمػياًلمعقػدًاا ،وتتطمبمفالفردمحاكمػةعقميػة
نشػاءواكتشػاؼإحمواًلمتعددة،بعيدًاعفالحموؿوالصياغاتالبسيطة،حيثتكوفميمةالمفكر

 ."فيمااليكوفلومعنىبالرغـمفعدـوضوحالخبرةأوالموقؼ،المعنى
قػػدرةالمػػتعمـعمػػىممارسػػةوتنفيػػذالعمميػػاتالعقميػػةمػػف":بأنػػوـ(2012)شػػحاتةفػػيحػػيفعرفػػو
وذلؾ،تاـأثناءعمميةالتعمـبإتقاف،وتنبؤ،وتفسير،وتجريب،حيثيتـذلؾؼاستنتاج،وتصني

."حؿالمشكالتالموجودةفيالمواقؼالحياتيةالمختمفةبغرضاستخداميافي
ؿالمشػػكالت،يعمػػؿعمػػىتحميػػنمػػاطالتفكيػػرالعميػػاأنمػػطمػػف":جرائيػػًاعمػػىأنػػوإوتعرفػػوالباحثػػة

،ويػػػتـذلػػػؾعػػػفطريػػػؽجتيػػػاعاليوم،ونتائجيػػػا،حميػػػابتفسػػػيرعناصػػػرىاالمعقػػػدةوالوصػػػوؿإلػػػى
."واالستخداـالواسعلمعممياتالعقميةالتنظيـالذاتيلعمميةالتفكير
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 الرتبة: عاليميارات التفكير 
تالتربويػػػةلتحقيقيػػػالػػػدىىػػػداؼالتػػػيتسػػػعىالمؤسسػػػاتنميػػػةميػػػاراتالتفكيػػػرمػػػفأىػػػـاألتعػػػد

عمػػىالتعامػػؿالػػواعيمػػعاً،ليػػذافيػػيتسػػخركػػؿالطاقػػاتليصػػبحالمػػتعمـالمنتسػػبقػػادرالمػػتعمـ
ىػػدؼالتربيػػةاألوؿالتػػيتسػػعىلتحقيقػػوىػػوفإ،ولػػذلؾفػػالتػػيتحػػيطبػػووؼالحيػػاةالمتغيػػرةظػػر
.(20ص،ـ2004،طافش).ربيةقدرةالمتعمـعمىالتفكيرت

التػيالغنػىلمعمميػةالتعميميػةالتعمميػػةيعػاليلتفكيػرذاتالمسػتوىالػذىنيالىػـميػاراتاأومػف
(.1998،فا.)ليبمالرتبةعاليىيمياراتالتفكيرفيتطويرىا

يضػبطأفالرتبةمفالمياراتالتكيفيةالتييمكفلمفردمفخاللياعاليتعتبرمياراتالتفكيرو
،الموضػوعأفضؿالبدائؿلمتعامؿمعـاألساليبالمناسبةلموصوؿإلىويستخد،اتوالقويةعاليانف

والتأمميوالعديد،واالبداعي،الرتبةتتضمفمياراتالتفكيرالناقدعاليأفمياراتالتفكيرحيث
.مػػػػػػػفميػػػػػػػاراتالتفكيػػػػػػػراالخػػػػػػػرىمثػػػػػػػؿالميػػػػػػػاراتذاتالعالقػػػػػػػةبػػػػػػػالتفكيرالمنطقػػػػػػػيوالمجػػػػػػػرد

(Lipman,1991(،)Newmann ,1991.)
كرفػػػػػػػػوردوبػػػػػػػػراوففقػػػػػػػػدصػػػػػػػػنفيا،الرتبػػػػػػػػةعػػػػػػػػاليفاتميػػػػػػػػاراتالتفكيػػػػػػػػرتعػػػػػػػػددتتصػػػػػػػػنيقػػػػػػػػدو
(Crawford,C.M.,&Brown, E. 2002,p.29إلػىثػالثم)التفكيػرفػي):سػتوياتوىػي

ميػػارات):كػػذلؾصػػنفتوفقػػًالتصػػنيؼبمػػوـإلػػى(،التفكيػػراإلبػػداعي–التفكيػػرالناقػػد–المحتػػوى
ووفقػػًاالسػػتخداـمسػػتوياتالتفكيػػرفػػينػػورثكارولينػػا(،والتحميػػؿ،والتركيػػب،والتقػػويـ،التطبيػػؽ

كما(،والتعميـ،والتكامؿ،والتقويـالتطبيؽ،والتحميؿ،):فقدتـاشتقاقيامفتصنيؼمارزانوإلى
ميػػػػػػارات):(إلػػػػػػىSmith,v.&Szymanski,A.2013,p.18)سػػػػػػميثوسزيمانسػػػػػػكيصػػػػػػنفيا

(.التفكيرالناقد،ومياراتالتفكيراإلبداعي،ومياراتحؿالمشكمة،ومياراتاتخاذالقرار
:إلىالرتبةعاليمياراتالتفكير(Mahirroglu,A,2001)ماىيروجموصنؼقدو
تحديػػػدمصػػػادر،تصػػػميـالمشػػػروعوقػػػدتضػػػمنت:ميػػػارات الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى المشػػػروع -

 .عرضالمشروع،عدادالمشروعفيصورةمنتجأوتقريرإ،المعمومات
اختيػارأفضػؿ،عػرضبػدائؿالحمػوؿ،وقػدتضػمنتتحديػدالمشػكمة:ميارات حؿ المشكالت -

 .الحكـعمىالنتائجأوالحؿالمقترح،تطبيؽالحؿالمقترح،الحموؿ
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،تقيػػيـالمعمومػػاتالمرتبطػػةبالمشػػكمة،وقػػدتضػػمنتتحديػػدالمشػػكمة:ميػػارات التفكيػػر الناقػػد -
التقييـ.،العوامؿالمؤثرةفيالمشكمةبمختمؼمجاالتيا

(بتصػػػنيؼميػػػاراتالتفكيػػػرالعميػػػاإلػػػى:ميػػػاراتMcBain, R,2011)مكبػػػايفكمػػػاقػػػاـ
المقارنػػة،التصػػنيؼ،التسمسػػؿ،التحميػػؿ،االسػػتقراء،االسػػتنباط،السػػبب):منطقػػيمثػػؿالتفكيػػرال

.(والنتيجة،التخطيط،صياغةاالفتراضات،النقد
ميػػػػارات):الرتبػػػػةفػػػػيعػػػػاليميػػػػاراتالتفكيػػػػر(227صـ،2015)وآخػػػػروفالعتػػػػوـويمخػػػػص

المالحظػػػة،الوصػػػؼ،التنظػػػيـ،التسػػػاؤؿالناقػػػد،حػػػؿالمشػػػكمةمفتوحػػػةالنيايػػػة،تحميػػػؿالبيانػػػات
.(ونمذجتيا،صياغةالتنبؤات،التحميؿ،التركيب،التطبيؽ،التقويـ

الرتبػةعػالي(إلػىأفميػاراتالتفكيػرVan Rusen&Bos,1990)فػافوبػوسوأشػاركػؿمػف
التػييتوجػبعمػىالمػتعمـو(،،التسػاؤؿالناقػد،حػؿالمشػكمةـيالمالحظػة،الوصػؼ،التنظػ)ىػي:
.متعمـمستقؿفيقدراتوالمعرفيةيصبحىيتقنياحتأف
تنظػػػػػيـ)الرتبػػػػػةىػػػػػي:عػػػػػالي(فقػػػػػداعتبػػػػػرأفميػػػػػاراتالتفكيػػػػػرPogrow,1997)بػػػػػوجروأمػػػػػا

(.المعمومات،االنفتاحيةالذىنية،والمناقشاتوالحواراتالسقراطية

 الرتبة: عالينماذج تصنيفات ميارات التفكير 
الرتبػةعػاليتيقدمتتصنيفاتلمياراتالتفكيروردتكثيرمفالدراساتالعديدمفالنماذجالأ

ـ(،ودراسةسوميا2012)عبدالباريودراسة،ـ(2010)العوفيوالحميديدراسة،منيا
((Sowmya,Adithan,2015(ودراسةأولج،Oleg, Jamal,2015:وىيكمايمي)
الميػػاراتفػػيثالثػػةمجػػاالت:المجػػاؿالمعرفػػيحيػػثصػػن(:Bloomنمػػوذج بمػػـو ل - ،ؼبمػػـو

ماالمجاؿالمعرفييتكوفمفستةمستوياتحيثتمثؿأوالمجاؿالمياري،والمجاؿالوجداني،
مػػػػاألتطبيػػػػؽ(،،واـ)التػػػػذكر،والفيػػػػ:المسػػػػتوياتالثالثػػػػةاألولػػػػىميػػػػاراتالتفكيػػػػرالػػػػدنياوىػػػػي

تعتبػػػػرمػػػػفالمسػػػػتويات،()التحميػػػػؿ،والتركيػػػػب،والتقػػػػويـ:المسػػػػتوياتالثالثػػػػةاألخيػػػػرةوىػػػػي
 .ساسيةلمياراتالتفكيرالعميااأل

االنمػػػػػوذجكػػػػػؿمػػػػػفاالستقصػػػػػاءالنشػػػػػط،حيػػػػػثيتضػػػػػمفىػػػػػذ:(Brunerنمػػػػػوذج برونػػػػػر ل -
احػػػػؿتنميػػػػةالمعرفػػػػةالتعتبػػػػر،وأكػػػػدأفمرواالكتشػػػػاؼ،واالسػػػػتدالؿاالسػػػػتقرائي،واالتجاىػػػػات
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مموضػوعاتالتػي،حيػثيرجػعالمػتعمـفيػولنػوحمزونػيأتبعفيتقديمولممػنيجعمػىأخطية،و
وضػػحبرونػػرأفميػػاراتالتفكيػػرأتػػـدراسػػتيامسػػبقًا،وتقػػديميافػػيسػػياؽجديػػدلممػػتعمـ،وقػػد

الؿالتمثػػيالت،ومػػفخػػقػػؽمػػفخػػالؿمشػػاركةالطػػالببالعمػػؿالرتبػػةيمكػػفليػػاأفتتحعػػالي
 .بصريةواستخداـالرموزفيالعموـال
ألعمػاؿبعػادالتفكيػروالػتعمـوذلػؾوفقػًاأىذاالنمػوذجعمػىاعتمد:(Glaserنموذج جالسر ل -

والتػي،الالزمةوالخاصةبحػؿالمشػكالتالمعقػدةنواعالتفكيرأ،وقدـفينموذجو"جوفديوي"
الرتبةتتضمفعاليمياراتالتفكيرفإالنموذجف،وتبعًاليذايوجدفيياغموضوغيرواضحة

تىميػػةميػػاراأكػػدفػػينموذجػػوعمػػىأيػػاراتالمعرفيػػة،وقػػدأوالمتصػػؿبالم،التسمسػػؿاليرمػػي
 .التفكيروالنزعاتالمرتبطةبيا

ومتتابعػةمػع،وضحفيوأفالمياراتتبدأبتشػكيؿرتػبمنتظمػةأو(:Gagneنموذج جانييو ل -
،والتػػػػيتكػػػػوففييػػػػاوحػػػػؿالمشػػػػكالتوالميػػػػاراتالمعرفيػػػػة،وتتضػػػػمفالقواعػػػػدالميػػػػاراتتعقػػػػد

التعمػػيـالػػذييعمػػؿعمػػىأفالمعقػػدةالغامضػػة،وقػػدأشػػارجانييػػوفػػينموذجػػوإلػػىالبسػػيطةو
المبػػػادئ(سػػػماىا)أمػػػارزانوقػػد(فػػػيحػػيفأفالعالقػػػاتبػػيفالمفػػػاىيـوأسػػماء)القواعػػػدوصػػؼ
 .ادالتعمـةفينموذجوالخاصبأبعالموضح

وقػػػد،عػػػادالػػػتعمـبذجػػػوألوقػػػدفسػػػرمػػػارزانوالميػػػاراتفػػػينمو:(Marzanoنمػػػوذج مػػػارزانو ل -
يضػػًاميػػاراتأتضػػمنتتفكيػػرمػػاوراءالمعرفػػة،والمراقبػػةالذاتيػػة،والػػتحكـ،والتقػػويـلمسػػموؾ،و

تتضػمف:التركيػز،ساسػيةوالتػياألبداعي،ومياراتالتفكيػرفكيرالناقد،ومياراتالتفكيراإلالت
ًاالعالقػػػةبػػػيفيضػػػأيـ،والتكامػػػؿ،والتقػػػويـ،و،والتعمػػػوتجميػػػعالمعمومػػػات،والتنظػػػيـ،والتحميػػػؿ

 .المحتوىوالمعرفة،ومياراتحؿالمشكالت،واتخاذالقرار،وكذلؾاالستقصاءالعممي
ؿخػػػال:قػػػدـفيػػػوتعقػػػداتجاىػػػاتالتفكيػػػروالػػػتعمـوذلػػػؾمػػػف(Haladynaنمػػػوذج ىاالدينػػػا ل -

فكيرالفيـ،وحؿالمشكالت،والتفكيرالناقد،والت:ربعفئاتوىيأتصنيؼعممياتالتفكيرإلى
يػث،حوالمفػاىيـوالمبػادئواالجػراءات،والتييمكفتطبيقيػامػفخػالؿتعمػـالحقػائؽبداعياإل

 .بعادالمحتوىأيتـذلؾكموفي
ذجميػػاراتالتفكيػػرإلػػىفقػػدصػػنؼىػػذاالنمػػو(:Arter,Salmonنمػػوذج أرتػػر وسػػالموف ل -

يضػًااحتػوىأحيػثتشػمؿ:التمثيػؿ،المقارنػة،التصػنيؼ،الترتيػب،و،معمومػاتمياراتتنظيـال
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يػػدالحجػػجوالتركيػػزعمػػىمػػدىدقتيػػا،وتعريػػؼعمػػىميػػاراتتحميػػؿالمعمومػػات،وتتضػػمفتحد
الميػاراتحيثشممتمجموعػةمػفمياراتتحميؿالمعموماتالنماذج،وعالقاتوبالمشكالت،و

عػػادةا نبػػؤ،ومثػػؿ:االسػػتنتاج،والت،وميػػاراتتوليػػداألفكػػارذكر،التسػػاؤؿ،التػػمثػػؿ:المالحظػػة
البنػاء،كػذلؾميػػاراتالتركيػبحيػثتشػػمؿ:التمخػيص،والتكامػؿ،وتطػػويرالمخرجػات،وميػػارة

 .الحكـوالمراجعةإلصداريمةوذلؾيضًاتحديدالمعاييرالمأالتقويـ،و
مػػاطلميػػاراتالتفكيػػرالعميػػانأ:وقػػدقػػدـفيػػوثػػالث(Udall,Danielsودانيػػالز لودؿ أنمػػوذج  -

وىػي:ميػاراتالتفكيػربتحميؿالمادةوتقييميا،وشػمؿثػالثميػاراتوؿطاألختصالنمإحيث
مػػاالػػنمطالثػػانيفقػػػدأاالسػػتنباطي،وميػػاراتالتفكيػػراالسػػتقرائي،وميػػاراتالتفكيػػػرالتقييمػػي،

صػػػالة،والػػػنمطصػػػيمةويتضػػػمف:الطالقػػػة،والمرونػػػة،واأليػػػدةواألبتوليػػػداألفكػػػارالجدخػػػتصإ
مػػف،وىػػويضػػـمجموعػػةالميػػاراتالمتبعػػةفػػيحػػؿالمشػػكالتنػػويسػػتخدـعػػددمػػفإفثالثالػػ

ذلػؾبمػايتوافػؽ،وخػرىألا،وتختمػؼميػاراتالتفكيػرمػفمػادةالخطواتلحػؿالمشػكمةالعمميػة
 .لمرحمةالعمريةلمطمبةوامعطبيعةكؿمادة

،نػواعالتفكيػرالعميػاأمػفالرتبةىػونػوعمميػزعاليالتفكيروترىالباحثةمفخالؿماسبؽأف
،لييػافػيحياتػوإلمشػكالتوالمواقػؼالتػيقػديتعػرضنويجعؿالفػردقػادرعمػىتحميػؿاوذلؾأل

نشػػػطةالذىنيػػػةعمػػػىاألجرييػػػاوالتػػػيبطبعيػػػاقائمػػػةوذلػػػؾمػػػفخػػػالؿالمحاكمػػػةالعقميػػػةالتػػػيي
،نػواعالتفكيػرأتميػزهعػفغيػرهمػفالمفصمةمعاالستخداـالواسعلمعممياتالعقميةوالتػيبػدورىا

:ميػػػارةتحميػػػؿالبيانػػػاتالرتبػػػةمثػػػؿعػػػاليجمػػػؿبعػػػضمػػػفميػػػاراتالتفكيػػػروبػػػذلؾيمكػػػفأفن
ميػػارةو،السػػتنتاجوكػػذلؾميػػارةا،،وميػػارةحػػؿالمشػػكالتونمػػذجتيا،وميػػارةصػػياغةالتنبػػؤات

.وميارةالتطبيؽ،التركيب

: عاليميارات التفكير   الرتبة في العمـو
ىػػوساسػػيةفػػيتػػدريسالىػػداؼاألىػػـاألأأفمػػفأكػػدالمختصػػوففػػيالتربيػػةالعمميػػةعمػػى عمػػـو

عػفحفػػظالمقػرراتبػػدوفاسػػتيعابيا،وتوظيفيػافػػيالحيػػاة،واالبتعػػادتعمػيـالطمبػػةكيػؼيفكػػروف
يمكػػفتعمػػيـميػػاراتالتفكيػػرنػػوأشػػارتإلػػىأبيػػاتالعمميػػةبػػذلؾحيػػثدىتمػػتاألإدوقػػ،العاديػػة
والعمػػػػؿعمػػػىتنميتيػػػػاعنػػػػدالطػػػالب،الرتبػػػػةعػػػالي ،وذلػػػػؾعػػػػفطريػػػؽاسػػػػتعانةمعممػػػػيالعمػػػػـو
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يمػػػارسالطمبػػػةمػػػفخالليػػػاأنشػػػطةتعمػػػؿعمػػػىاثػػػارةأفباسػػػتراتيجياتالتػػػدريسوالتػػػيتضػػػمف
(.ـ2010،)صوافة.عمىطرحاالسئمةالتفكيرعندىـوتشجعييـ

روعالعمػـوالتكنولوجيػا:مشػميػةفػيالعمػوـ،مثػؿعاليمػفالمشػاريعالىناؾكثيػرأفوالجديرذكره
فاالمشػروعفاىذلوجياوالبيئةفيالمجتمعالحديث،وقدىدؼ،ومشروعالعموـوالتكنووالمجتمع

ىجانػباىتمػاميـإلػ،الرتبػةفػيالعمػوـعػاليصإلىتنميةمياراتالتفكيػرعمىوجوالخصو
الرتبػة،عػاليعمييـاكتسابمياراتالتفكيػريكوفالطالبمتنوريفعممياًفمكيبالتنورالعممي،

(.Raiyn,Tilchin,2015).،والتمييزوالتيتتمثؿفيالتحميؿ،والتنظيـ
مػوادالدراسػية،ومػفىػذهالرتبػةفػيالعػاليموريػدامعػاييرلميػاراتالتفكيػركػذلؾوضػعتواليػةف

رضوجػودةالحيػاة،لنظاـالكوفواأل،حيثتمثمتفيفيـالعالقاتالمتداخمةالموادمادةالعموـ
،وليػػػاعػػػدةفكيػػػرالمطبقػػػةفػػػيالمواقػػػؼالمعقػػػدةنيػػػاتتضػػػمفعمػػػىالعديػػػدمػػػفعمميػػػاتالتأكمػػػا

تنظيـالمعرفػةوفقػًامػعمػاعادةا عمىتطبيقيا،ونياتعتمدعمىقدرةالفردأضافةإلىإمكونات،
،لغنيػةباألنشػطةوالتجػاربالعمميػةعتبارىامفالمػواداا،وذلؾبيتناسبلمواقؼالتفكيرالمختمفة

.(Prayoonsri,et al., 2015).ولياالعديدمفالتطبيقاتفيحياةالطالباليومية

 الرتبة: عاليأىمية تنمية ميارات التفكير 
ةلممػتعمـوالمعمػـوذلػؾالرتبػةفيمػاتحققػومػففوائػدعػدعػاليىميػةتنميػةميػاراتالتفكيػرأتتبيف

ـ(فػػيالنقػػاطالتاليػػةكمػػا2015ـ(،اليػػيالتورزؽ)2012كمػػاوضػػحياكػػؿمػػفعبػػدالبػػاري)
يمي:
 :الرتبة بالنسبة لممتعمـ عاليأىمية تنمية ميارات التفكير أواًل: 
 .عمىالقضاياالمختمفةمفوجيةنظراآلخريفمساعدةالمتعمـفيالنظر -
 .،والحكـبدقةراءاآلخريففيالمواقؼالمختمفةالقدرةعمىتقييـآ -
 .جابةعفاالسئمةالمعقدةوالصعبةفؾالقيودعفعقؿالمتعمـوتفكيرهعنداال -
.التيتدعـعمميةالتعمـوكيفيتيالماـبجميعالطرؽوالوسائؿاإل -
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 الرتبة بالنسبة لممعمـ: عاليأىمية تنمية ميارات التفكير ثانيًا: 
ومراعاتيػػػػػافػػػػيالعمميػػػػػة،حاطػػػػةبمختمػػػػػؼأنمػػػػاطالػػػػتعمـاـواإللمػػػػمسػػػػاعدةالمعمػػػػـفػػػػػياإل -

 .التعميمية
 .الدافعيةوالنشاطوالحيويةلديوتعمؿعمىزيادة -
 .تجعؿعمميةالتدريسعمميةتتسـباإلثارةوالمشاركة -
المعمـوزيادةالثقةبالنفسلديو.رفعمعنويات -

 الرتبة: عاليخصائص التفكير 
عػػالي(لمجموعػػةمػػفالخصػػائصالتػػييتميػػزبيػػاالتفكيػػرResnick,1987أشػػارتريسػػينؾ)

الرتبةوىي:
والمواقؼالمعقدةوضاعالرتبةإلىأفيكوفمعقدًا،ويتضمفتحمياًللألعالييميؿالتفكير -

 العقميةالتييجريياالفرد.المحاكماتستنادإلىباإل
مبوجودنػوع،وتقويمًالمذاتويتطةتنظيمًاذاتيًالعمميةالتفكيرالرتبعالييتضمفالتفكير -

 .مفاالستقالؿالذاتي
،فيػػويتجنػػبعطػاءحمػػوؿفريػػدةإبػػةغالبػًاحمػػواًلمتعػػددةبػػدؿمػػفالرتعػػالييعطػيالتفكيػػر -

 .عادةالحموؿالبسيطة
 .الخبرةالمعرفيةإنشاءواكتشاؼمعنىالموقؼأوتعتبرميمةالمفكر -
ايتصػؿبالميمػةمعمومػًاومعروفػًا،ذليسكػؿمػإىذاالنمطمفالتفكيرالاليقينية،يتضمف -

 .األفكاراكتشاؼالمعانيوالفراغاالبداعييقودإلىأفالجيؿأويضًاإلىأضافةإ
أوالمنطقيػػػةالتػػػيتحكػػػـالمنطػػػؽ،السػػػببيةالرتبػػػةلالعتػػػراؼبالعالقػػػةعػػػالييميػػػؿالتفكيػػػر -

 .يستخؼبياالتفكيرمتدنيالرتبةالمطروحوالتي

 الرتبة: عاليتعميـ التفكير 
الرتبػةعػاليففيالسػنواتاألخيػرةعمػىأىميػةتعمػيـالتفكيػروفاألمريكيوأكدالكثيرمفالتربوي

،حيثصػممتاتجًاتعميميًامستيدفاًعتبارهنوذلؾبا،ختبارالطالبفيىذاالنمطمفالتفكيراو
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،وجورجيػػا،كثيػػرمػػفالبػػرامجالمتخصصػػةليػػذهالغايػػةفػػيمنػػاطؽعػػدةمػػفأمريكػػامثػػؿفموريػػدا
عػػاليميػػاراتالتفكيػػرأفيتحػػوؿإلػػىسػػموبالتػػدريسيجػػبأأف،ووتكسػػاسوغيرىػػا،ولويزيانػػا

.العمياالرتبةفيسنواتالمرحمةاالبتدائية
الرتبػةعػاليىناؾمجموعةمفالطرؽالخاصػةبتعمػيـالتفكيػرأفالباحثيفإلىويشيركثيرمف

،Swiderek,1998.p.584)وسػػويدرؾ)Neumark,2001.p.50) ):نيومػػارؾوالتػػيمنيػػا
 وقدلخصتياالباحثةفيالنقاطالتالية:Hinson,1990,p.22)وىينسوف)

 التأكيدعمىتأمالتالطالبفيقضايامفتوحةالنياية. -
وذلػؾألفمجتمػعالتقصػيىػوالسػياؽ،ضرورةتواجدفمسفةالتقصيفيالمنيجالمدرسػي -

 .الرتبةعالياالجتماعيالمناسبلتوليدالتفكير
،حيػػػثينشػػػغؿالطمبػػػةباريػػػةالموجػػػودةفػػػيالصػػػحؼاليوميػػػةالتركيػػػزعمػػػىالمقػػػاالتاإلخ -

 .وذلؾباعتبارىامادةتفكيرميةعاليبحواراتوتأمالتمعالقضاياال
حيػػثيعتبػرذلػػؾخطػػوةىامػةلتعمػػيـميػػارات،غنػاءالمػػنيجالمدرسػػيبالتراكيػبالتجريديػػةإ -

 .الرتبةعاليالتفكير
عبةالقياسفػينتائجيػاعػفالميماتالتعميميةالتيتتطمبمياراتالتفكيرالعمياتكوفص -

صحيحةلاجابة،وقداليكػوفليػادتتضمفعدةبدائؿقألنياوذلؾ،"أطريؽ"صحوخط
 البدمفقياسمدىتقدـالطمبةفييابأساليبغيرتقميدية.وبالتالي،جاباتصحيحةإ
مػػػرالػػػذييحقػػػؽعنػػػداأل،ساسػػػيةمػػػفميػػػاراتالتفكيػػػرضػػػرورةتعمػػػيـالطمبػػػةالميػػػاراتاأل -

.لناجحوالتدريبعمىىذهالمياراتالطالبالتعميـا
:مؿمنياعدةعواعمىمختمؼأنواعوومياراتوإلىالتفكيروتعودأىميةتعميـ

لممحتػػػوىالمعرفػػػيلممػػػادةالدراسػػػية،يسػػػيـتعمػػػيـالتفكيػػػرفػػػياكسػػػابالمػػػتعمـفيمػػػًاعميقػػػًا -
 .ويعمؿعمىتنشيطذىفالمتعمـ

والوسػائؿالتػييسػتعمميابػاألدواتساليبوبمثابػةتزويػدالمػتعمـأيعدتعميـالتفكيربمياراتوو -
يواجييػػافػػي،والتػػييمكػػفأفمومػػاتوالمتغيػػراتالتعامػػؿبفاعميػػةمػػعجميػػعأنػػواعالمعفػػي

 .المستقبؿ
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زيػػادةالتعقيػػداتنتيجػػةل،الحػػاليىػػـاحتياجػػاتالعصػػرأيعتبػػرتعمػػيـميػػاراتالتفكيػػرمػػف -
،والتػيالجيػاالحديثػةفػيشػتىمنػاحيالحيػاةتصػاالتوالتكنولوثارتيااإلأوالتحدياتالتي

بػػػػػامتالؾالميػػػػػاراتالالزمػػػػػةالسػػػػػتخداـتمػػػػػؾإالالمفػػػػػردمواجيتيػػػػػاوالتعامػػػػػؿمعيػػػػػيمكػػػػػف
 .اتوتوظيفيافيالمواقؼالمختمفةالمعموم

دةقدرتػو،وزيػاتولمواجيةظروؼالحيػاةومشػاكمياتسيـتنميةالتفكيرعندالمتعمـفيتييئ -
،وضػػػحوأوسػػػعأكؿبشػػػمامػػػولرؤيػػػةاألشػػػياءأتاحػػػةالفرصػػػةا فػػػيتمييػػػزالنػػػافعوالضػػػار،و

.وليكػػوفعضػػوًاصػػالحًافػػيمجتمعػػو،وتأىيمػػشخصػػيتووبنائيػػابطريقػػةصػػحيحةوتكػػويف
 (.234ـ،ص2007)عفتالطناوي،

 الرتبة: عاليالبيئة الصفية المثيرة لتنمية التفكير 
أفتسيـفػيتنميػةالتفكيػروجودممارساتعامةيمكفلعديدمفالدراساتالتربويةإلىأشارتا
وآخػػروفدراسػػةالرتبػػةومنيػػاعػػالي (والتػػيلخصػػتالممارسػػاتكمػػا224ـ،ص2007)العتػػـو
يمي:
وتزويػػػدالطػػالببػػالفرصالمناسػػػبة،إتاحػػةالفرصػػةلمتأمػػؿفػػػيالمواقػػؼالحياتيػػةالحقيقيػػة -

 .الجديدةلمتعبيرعفالرأيوطرحاألفكار
 .فالطالبوالمعمـوالتفاعؿبينيـتشجيعالتعاوفمابي -
 وحبالمعرفةلدىالتالميذ.،واالستقصاء،االكتشاؼتشجيع -
 .تركيزعمىالجيدوليساألداءفقطوال،نوفرصةجديدةلمتعمـأالنظرإلىالفشؿعمى -
 .فيمواقؼتفكيريةمفتوحةالنيايةدخاؿالطمبةإضرورة -
 .شراؾالطالبفيالمناقشةالصفيةوا،تشجيعتعمـاألفكارالرئيسية -
 .المعرفةالجديدةلمطالبيـتقديـتنظ -
 .كثرمفالميماتالبسيطةأزعميياوالتركي،تقديـالميماتالتعميميةالمركبة -
لمػػاذا،كيػػؼ،؛عمػػاؿالتفكيػػروتشػػجعالطمبػػةعميػػومثػػؿإصػػياغةأسػػئمةمعقػػدةتحتػػاجإلػػى -

 .،ماذايحدثلوماذا
 .سئمةوالكافيلمتفكيربعدطرحاألإعطاءالوقتالمناسب -
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 .حكاـعميياطالؽاألإالطمبةوليسعاالستجاباتالواردةمفتقبؿجمي -
.الرتبةعاليتعزيزالطالبعمىاستخداـمياراتالتفكير -
سئمةعممياتالتفكيرالعمياوأنشطتيابطريقةوظيفيةوبشػكؿجيػديسػاعدفػيتنميػةأفاستخداـإ

مميػةالتعميميػةاحتواءالعفإبالمقابؿف،السيمامياراتالتفكيرالعميا،مياراتالتفكيرلدىالطمبة
تربػػويونفسػػييعمػػؿعمػػىخمػػؽجػػواجتمػػاعيو؛نشػػطةوغناىػػابيػػـسػػئمةواألبيػػذاالنػػوعمػػفاأل
،كػذلؾنفسػيـأةالمتبادلػةبػيفالمعمػـوالمػتعمـ،وبػيفالمتعممػيف،ومفعـبالثقػعالييحقؽالتعمـالف

،عنػدمايتعػرضلمشػكمةي،وذلؾعاليالىالتفكيريعمؿعمىتقويةثقةالمتعمـبنفسووبقدراتوعم
عنػدلابػداعتييػئالجػوالمناسػبأفىػذهاألنشػطةواألسػئمةأف،فمفشػأوموقؼتعميميمعيف

نػػواعأنمػػاتشػػجعالمتعممػػيفعمػػىاسػػتخداـا يالتطالػػببنػػوعواحػػدمػػفالتفكيػػر،و،فيػػالمتعممػػيف
ميػارةالتركيػب،ميػارةالتحميػؿممارسة،فبعضيايدعوالمتعمـإلىمتعددةمنو ،وبعضػيايسػتمـز

(.10-9صـ،2004الخطاب،).أوالتقويـوغيرىا،التنبؤأو
الرتبةالبػدمػفتػوافربيئػةصػفيةمشػجعةعاليجؿتنميةمياراتالتفكيرأنومفأالباحثةىوتر

رائيػػػـآبالفرصػػػةلمتعبيػػػرعػػػفالجػػػؿممارسػػػةىػػػذهالميػػػارات،حيػػػثيتػػػاحلمطػػػأمػػػف،لمطػػػالب
لموصػػوؿإلػػى،حػػرجأومكانيػػةالتسػػاؤؿبػػدوفخػػوؼا و،وونػػوأفكػػارىـبحريػػةتامػػةحػػوؿمػػايتعمم

نمػوميػاراتفالضػمو،،وتوفيرالفرصالممكنةلمبحػثواالستكشػاؼبأنفسػيـالفيـالسميـالجيد
رشادىـ.ومسؤوؿلتوجيوالطمبة،ويتطمبذلؾوجودمعمـجيد،التفكيرلدييـ وا 
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 الدراسات السابقة: الفصؿ الثالث
تـ بموضوعالدراسة، ذاتالعالقة اطالعالباحثةعمىاألدبالتربويوالدراساتالسابقة بعد

  تقسيـالدراساتالسابقةإلىمحوريف:
 : دراسات تناولت شبكات التفكير البصريالمحور األوؿ
 الرتبة  عالي: دراسات تناولت التفكير المحور الثاني

ترتيبىذه،وتـ،وكذلؾلمدراساتالسابقةورلمحاىذهاعمىيتناوؿىذاالفصؿتعقيبًاعامًاكما
قدـوذلؾكمايمي:حدثإلىاألدراساتحسبالتسمسؿالزمنيمفاألال

 : دراسات تناولت شبكات التفكير البصريالمحور األوؿ

 (ـ2016لدراسة الصياد 
فاعميػػػةاسػػػتخداـشػػػبكاتالتفكيػػػرالبصػػػرىالمدعمػػػةبالوسػػػائطعمػػػىتعػػػرؼالإلػػػىىػػػدؼالبحػػػث

،مػػادةالعمػػوـفػػيالثػػانياإلعػػداديتنميػػةتحصػػيؿالتالميػػذضػػعاؼالسػػمعبالصػػؼفػػيالمتعػػددة
استخدـالباحثالمنيجالتجريبػي،حيػثقػاـباختيػارعينػةمػفتالميػذالصػؼالثػانياإلعػداديو

الدراسػػةفػػيأدواتوقػدتمثمػػت،بمدرسػةعمػػربػػفالخطػاببمدينػػةالمنصػػورةمػفضػػعاؼالسػػمع
واختبارعمميػات،وحدتيالمادةوالكيربيةاالستاتيكيةمفمقررمادةالعموـاختبارتحصيميفي
نتائجالبحثوجودفػروؽذاتداللػةاحصػائيةبػيفمتوسػطيأظيرتوقد،العمـلضعاؼالسمع

التحصػػيؿواختبػػارالختبػػاروالبعػػديالقبمػػيالتطبيقػػيففػػيالبالمجموعػػةالتجريبيػػةدرجػػاتالطػػ
ووجػودفػروؽذاتداللػةاحصػائيةبػيفمتوسػطي،بعضعمميػاتالعمػـلصػالحالتطبيػؽالبعػدي

درجاتالمجموعتيفالتجريبيةوالضػابطةفػيالتطبيػؽالبعػديالختبػارالتحصػيؿواختبػاربعػض
لمجموعةالتجريبية.عممياتالعمـلصالحا

 ـ(2016دراسة متولي ل
شػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريوالفورمػػاتعمػػىياسػػتراتيجيتىػػدفتالدراسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػىفاعميػػة

وؿالثػانويمػفخػالؿلػدىطالبػاتالصػؼاألاألكاديميػةالػذاتمفيػوـاالستدالليتنميةالتفكير
ةعينػػػيحيػػثقسػػمتالمػػنيجشػػبوالتجريبػػاسػػتخدمتالباحثػػةوتػػدريسمػػادةاالقتصػػادالمنزلػػي،

شػػبكاتالتفكيػػرباسػػتراتيجيةدرسػػتىموعػػات)المجموعػػةالتجريبيػػةاألولػػالدراسػػةإلػػىثػػالثمج
الفورمػاتوالمجموعػةالضػابطةدرسػػتباسػتراتيجية،المجموعػةالتجريبيػةالثانيػةدرسػتالبصػري
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ياالسػػػتداللدواتالدراسػػػةفػػػيمقيػػػاسالتفكيػػػرأوقػػػدتمثمػػػتالتقميديػػػة(،بالطريقػػػة ومقيػػػاسمفيػػػـو
(0,05دفػروؽذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتوي)وتوصػمتالنتػائجإلػىوجػاألكاديمية،والذات
شػبكاتالتفكيػرباسػتراتيجيتيمتوسػطدرجػاتطالبػاتالمجمػوعتيفالتجػريبيتيفالتػيدرسػتبيف

االسػتدالليالمجموعةالضابطةفيمقيػاسالتفكيػرالبصريوالفورماتومتوسطدرجاتطالبات
عدـوجودفػروؽذات،ومقياسمفيوـالذاتاألكاديميةلصالحطالباتالمجموعتيفالتجريبيتيف

األولػػى(بػػيفمتوسػػطدرجػػاتطالبػػاتالمجموعػػةالتجريبيػػة0,05داللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتوي)
وسػطدرجػاتطالبػاتالمجموعػةالتجريبيػةمتتراتيجيةشػبكاتالتفكيػرالبصػريوسػاالتيدرسػتب

ةتداللةإحصػائيةعنػدمسػتويداللػالثانيةفيمقياسالتفكيراالستداللي،كماوجدتعالقةذا
الذاتاالستداللي(بيفالتفكير0,01)  لديعينوالدراسة.األكاديميةومفيـو

 (ـ2015الدسوقي لدراسة 
اسػػػتخداـشػػػبكاتالتفكيػػػرالبصػػػريفػػػيتنميػػػةيػػػةعاليالدراسػػػةإلػػػىالتعػػػرؼعمػػػىفىػػػذهخمصػػػت

اسػػتخدمتالباحثػػةوبتدائيػػةفػػيمػػادةالعمػػوـ،رالتػػأمميلػػدىتالميػػذالمرحمػػةاإلالتحصػػيؿوالتفكيػػ
االبتػػػدائيبمدرسػػػتيالمػػػنيجالتجريبػػػي،حيػػػثقامػػػتباختيػػػارعينػػػةمػػػفطمبػػػةالصػػػؼالخػػػامس

صغيراالبتدائية"بمحافظػةالدقيميػة،حيػثومدرسة"البحرال"ميفالبازاالبتدائيةأالشييدمحمد"
تالميذالصؼالخامساالبتدائيتمثمتمفلىمجموعتيف،المجموعةالتجريبيةتـتقسيـالعينةإ

باسػػػتخداـشػػػبكات”الطاقػػػةوالمخػػػاليط”بمدرسػػػةالبحػػػرالصػػػغيراالبتدائيػػػةالػػػذيفدرسػػػواوحػػػدتي
يػػػذالصػػػؼالخػػػامساالبتػػػدائيبمدرسػػػةتالمفػػػيتمثمػػػتالمجموعػػػةالضػػػابطةوالتفكيػػػرالبصػػػري،

،بالطريقػػةالمعتػػادة”الطاقػػةوالمخػػاليط”الشػػييدمحمػػدأمػػيفالبػػازاالبتدائيػػةالػػذيفدرسػػواوحػػدتي
لمصػؼالخػامس”الطاقػةوالمخػاليط”دواتالدراسػةفػياختبػارتحصػيميفػيوحػدتيأوقدتمثمت

دفػرؽظيرتنتائجالبحػثوجػوأوقد،موـاالبتدائي،واختبارمياراتالتفكيرالتأمميفيمادةالع
رجػاتتالميػػذالمجموعػػةالتجريبيػػةبػػيفمتوسػػطيد0.05ةإحصػػائيةعنػػدمسػتويداللػػةاللػذود

وتالميػػػػػذالمجموعػػػػػةالضػػػػػابطةفػػػػػيالتطبيػػػػػؽالبعػػػػػديلالختبػػػػػارالتحصػػػػػيميلصػػػػػالحالمجموعػػػػػة
متوسطيدرجاتتالميذبيف0.05وجودفرؽذوداللةإحصائيةعندمستويداللةوالتجريبية،

المجموعػةالتجريبيػػة،وتالميػػذالمجموعػػةالضػػابطةفػيالتطبيػػؽالبعػػديالختبػػارالتفكيػػرالتػػأممي
يػػػةالتػػػػدريسبإسػػػتراتيجيةشػػػػبكاتالتفكيػػػرالبصػػػػريعاليفولصػػػالحتالميػػػػذالمجموعػػػةالتجريبيػػػػة،
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(VTNفػػيتنميػػةالتحصػػيؿلػػديتالميػػذالصػػؼالخػػامساالبتػػدائيفػػيمػػادة)يػػةعاليفو،العمػػوـ
تالميػػػذى(فػػػيتنميػػػةالتفكيػػرالتػػػأمميلػػػدVTNالتػػدريسبإسػػػتراتيجيةشػػػبكاتالتفكيػػرالبصػػػري)

.الصؼالخامساالبتدائيفيمادةالعموـ
 (ـ2015العصيمي لدراسة 

ىػػػدفتالدراسػػػةإلػػػىالكشػػػؼعػػػففاعميػػػةاسػػػتخداـشػػػبكاتالتفكيػػػرالبصػػػريفػػػيتنميػػػةميػػػارات
اسػػػتخدمتوىتمميػػػذاتالصػػػؼالسػػػادساالبتػػػدائيبمدينػػػةمكػػػةالمكرمػػػة،التواصػػػؿالرياضػػػيلػػػد

(تمميػػذةمػػفتمميػػذات62الباحثػػةالمػػنيجشػػبوالتجريبػػي،حيػػثطبقػػتعمػػىعينػػةبمػػغحجميػػا)
عمػػىمجمػػوعتيفمتكػػافئتيفمػػفالعينػػةالصػػؼالسػػادساالبتػػدائيبمدينػػةمكػػةالمكرمػػة،وزعػػت

رسػتيفمختمفتػيف،وقػدتكونػتالمجموعػةالتجريبيػةمػفتمميذاتالصؼالسادساالبتدائيمػفمد
اختبػارميػاراتمػفدواتالدراسػةأ.وقػدتمثمػت(تمميػذة30لضابطة)(تمميذة،والمجموعةا32)

(،التحػػدثواالسػػتماعحظػػةلميػػارتي)القػػراءة،الكتابػػة،التمثيػػؿ(،وبطاقػػةمالالتواصػػؿالرياضػػي)
ظيػرتنتػائجالدراسػةوجػودفػروؽذاتداللػةاحصػائيةبػيفمتوسػطيدرجػاتالمجمػوعتيفأوقد

القػػػراءة،)يػػػارةمػػػفميػػػاراتالتواصػػػؿالرياضػػػيالتجريبيػػػةوالضػػػابطةفػػػيالقيػػػاسالبعػػػديلكػػػؿم
وكانػػػػتلصػػػػالحالميػػػػاراتالكميػػػػةلمتواصػػػػؿالرياضػػػػي(،وتابػػػػة،التمثيػػػػؿ،التحػػػػدث،االسػػػػتماعالك

.ةيالمجموعةالتجريب
 (ـ2015جاد الحؽ لدراسة 

شبكاتالتفكيرباستخداـتنميةبعضمياراتالتفكيرالمعرفيةوعاداتالعقؿإلىىدفتالدراسة
لدىتالميذالمرحمػةالصػؼاألالبصريلتدريسال ،داديبالمممكػةالعربيػةالسػعوديةوؿاالعػعمـو

تمميػػذًا(73عينػػةبمػػغعػػددىا)ىطبقػػتالدراسػػةعمػػو،سػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجالتجريبػػياحيػػث
كيػرالمعرفيػةومقيػاساختبارمياراتالتفمف،وقدتمثمتأدواتالدراسةاإلعداديةبمدرسةالغار
،وقػػدأظيػػرتالنتػػائجأفلشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريتػػأثيرًاكبيػػرًافػػيتنميػػةميػػاراتعػػاداتالعقػػؿ

باالتفكيرالمعرفيةوعاداتالعقؿمفخالؿم .اإلعداديلصؼاألوؿقررالعمـو
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 (ـ2013عفيفي لدراسة 
ةاالستقصػػاءأثػػراسػػتخداـشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريفػػيتنميػػىالتعػػرؼعمػػإلػػىىػػدفتالدراسػػة

لػػد اسػػتخدمتالباحثػػةالمػػنيجالتجريبػػي،و،اإلعػػداديتالميػػذالصػػؼاألوؿىالعممػػيفػػيالعمػػـو
ةمػػفتالميػػذالصػػؼاألوؿ(طالبػػًاوطالبػػ45عينػػةبمػػغعػػددىا)ىعمػػحيػػثطبقػػتىػػذهالدراسػػة

،وقدأظيرتالنتػائجيمياراتاالستقصاءالعممدتمثمتأدواتالدراسةفياختبار،وقاإلعدادي
تطبيقػػيفالقبمػػيوالبعػػديوجػػودفػػروؽذاتداللػػةاحصػػائيةبػػيفمتوسػػطيدرجػػاتالطمبػػةفػػيال

،وأفلصػػالحالتطبيػػؽالبعػػدي0.01نػػديمسػػتوىداللػػةميػػاراتاالستقصػػاءالعممػػيعالختبػػار
فادتالدراسػةفػيأفيتنميةاالستقصاءالعمميكبير،كذلؾحجـتأثيرشبكاتالتفكيرالبصري

.فيمادةالعموـاإلعداديؼاالوؿبناءالمنيجالمقترحالقائـعميشبكاتالتفكيرالبصريلمص
 (ـ2011ل دراسة إبراىيـ
عمػػأىالتعػػرؼعمػػلػػىإىػدفتالدراسػػة ىثػػراسػػتخداـشػبكاتالتفكيػػرالبصػػريفػػيتػػدريسالعمػػـو

متوسػطبالمممكػةالتحصيؿالدراسيوتنميةمياراتالتفكيرالتأمميلدىطالباتالصػؼالثالػثال
عينػةبمػػغىعمػػىػػذهالدراسػةاسػػتخدـالباحػثالمػػنيجالتجريبػي،حيػػثطبقػتو،العربيػةالسػعودية

ميميةبالمممكةالعربيةطالباتالصؼالثالثالمتوسطبإدارةالطائؼالتعمف(طالبة72عددىا)
وقػػػد،لتحصػػػيميواختبػػػارالتفكيػػػرالتػػػأممي،وقػػػدتمثمػػػتأدواتالدراسػػػةفػػػياالختبػػػاراالسػػػعودية

أظيػػػرتالنتػػػائجوجػػػودفػػػروؽذاتداللػػػةاحصػػػائيةبػػػيفمتوسػػػطيدرجػػػاتالمجموعػػػةالتجريبيػػػة
تحصػػػػيميلصػػػػالحالمجموعػػػػةلالختبػػػػارالبعػػػػدييالتطبيػػػػؽالودرجػػػػاتالمجموعػػػػةالضػػػػابطةفػػػػ

،كػػػذلؾكشػػػفتالنتػػػائجعػػػفوجػػػودفػػػروؽذاتداللػػػةاحصػػػائيةبػػػيفمتوسػػػطيدرجػػػاتالتجريبيػػػة
لتػػأمميالمجموعػػةالتجريبيػػةودرجػػاتالمجموعػػةالضػػابطةفػػيالتطبيػػؽالبعػػديالختبػػارالتفكيػػرا

.لصالحالمجموعةالتجريبية
 (Walny et.al ,2011ل دراسة والني وآخروف

ثراسػتخداـشػبكاتالتفكيػرالبصػريفػيالتعمػيـباسػتخداـأىالتعرؼعمإلىدفتىذهالدراسةى
طريقػػػةالمقابمػػػةفػػػيجمػػػع،وقػػػداتبػػػعيػػػثاسػػػتخدـالباحػػػثالمػػػنيجالوصػػػفي،حاألبػػػيضوحالمػػػ

أخذتمف،األبيضالموحىبكةتفكيربصريعم(ش82،وتكونتعينةالدراسةمف)المعمومات
فاسػتخداـأالنتػائجفػيىػذهالدراسػةأظيػرت،حيػث(مقػابالتليػـ10)إجػراءتركًاتـ(مش69)
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المعمومػػػاتلػػػدىالمتعممػػػيف،كمػػػاكشػػػفتإيصػػػاؿةشػػػبكاتالتفكيػػػرالبصػػػرييسػػػاعدعمػػػىسػػػرع
البصػػريورسػػميافنسػػبةالفيػػـعنػػدالمػػتعمـتػػزدادعنػػداسػػتخداـشػػبكاتالتفكيػػرأيضػػًاأالنتػػائج

تسػاعدعمػىاألبػيضالمػوحىبكاتالتفكيرالبصريالمرسومةعمػفشأ،كمااألبيضالموحىمع
.حةوالمطموبحفظياربطالمعموماتالمطرو

(ـ2009حمادة لدراسة 
يػػاراتالتفكيػػرالبصػػريفػػيتنميػػةمؼفاعميػػةشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريالتعػػرإلػػىىػػدفتالدراسػػة

ميػػذالصػػؼحػػؿوطػػرحالمشػػكالتالمفظيػػةفػػيالرياضػػياتواالتجػػاهنحػػوحميػػالتالىوالقػػدرةعمػػ
ىىػػذهالدراسػػةعمػػاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالتجريبػػي،حيػػثطبقػػتو،الخػػامساالبتػػدائيبمصػػر

مدرسػةنحيػبالرحبػانيمػفتالميػذالصػؼالخػامساالبتػدائيمػفذاً(تمميػ68عينةبمغعددىا)
،وقػػدتمثمػػتأدواتالدراسػػةفػػياالختبػػارالقبػػةحػػدائؽحاالبتدائيػػةبػػإدارةومدرسػػةالفػػت،االبتدائيػػة
وقػػػػدأظيػػػػرتالنتػػػػائجوجػػػػودفػػػػروؽذاتداللػػػػة،يواختبػػػػارميػػػػاراتالتفكيػػػػرالبصػػػػريالتحصػػػػيم
ابطةفػػػيالتطبيػػػؽبػػػيفمتوسػػػطيدرجػػػاتتالميػػػذمجمػػػوعتيالبحػػػثالتجريبيػػػةوالضػػػإحصػػػائية

عػػفالنتػػائج،كمػػاكشػػفتالبصػػريلصػػالحالمجموعػػةالتجريبيػػةميػػاراتالتفكيػػرالبعػػديالختبػػار
بػػػيفمتوسػػػطيدرجػػػاتتالميػػػذمجمػػػوعتيالبحػػػثالتجريبيػػػةإحصػػػائيةوجػػػودفػػػروؽذاتداللػػػة

معرفيػػػةلصػػػالحالمجموعػػػػةوالضػػػابطةفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػػديلالختبػػػارالتحصػػػيميبمسػػػػتوياتوال
.التجريبية

 ( Daives,2008دراسة دايفز ل
حيػػػثاسػػػتخدـ،اتيجياتالتعمػػػيـبػػػالتفكيرالبصػػػرياسػػػترىالتعػػػرؼعمػػػإلػػػىالدراسػػػةىػػػدفتىػػػذه

،وتكونػػتاالسػػتبانةفػػيجمػػعالبيانػػاتأداةالدراسػػةفػػيأدوات،وتمثمػػتالباحػػثالمػػنيجالوصػػفي
فػيثػرًاواضػحاًأ،وقػدأظيػرتالنتػائجأفىنػاؾأسػتراليامدرسػةفػيمػفسةمفطػالبعينةالدرا

فأمطالػػبعنػػداسػػتخداـالػػتعمـالبصػػري،كمػػابينػػتالنتػػائجعمميػػةتحسػػيفالمسػػتوىالتحصػػيميل
نسػػبةمالحظػػتيـ،حيػػثتػػزدادالطػػالباالسػػتيعابيةواالسػػتنتاجيةالػػتعمـالبصػػرييزيػػدمػػفكفػػاءة

سػػػرعةاسػػػتدعاءىػػػاـفػػػيراسػػػةأفالػػػتعمـالبصػػػرييقػػػوـبػػػدور،كمػػػاكشػػػفتالدلممػػػادةالدراسػػػية
 .عموماتوتذكرىاالم
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 ـ(2006ل إبراىيـاسة در 
ـلتنميػػػةالتفكيػػػرالبصػػػريفػػػيالعمػػػوشػػػبكاتفاعميػػػةاسػػػتخداـىالتعػػػرؼعمػػػإلػػػىىػػػدفتالدراسػػػة

توسػػػطةبالمممكػػػةوميػػػاراتالتفكيػػػرالبصػػػريلػػػدىطػػػالبالمرحمػػػةالممسػػػتوياتجانيػػػوالمعرفيػػػة
،والمػػػػنيجيبيػػػػةجػػػػةالتجرعاليالماسػػػػتخدـالباحػػػػثالمػػػػنيجالتجريبػػػػيفػػػػي،وقػػػػدالعربيػػػػةالسػػػػعودية

الصػؼ(طالبػًامػفطػالب93،وتكونتعينةالدراسػةمػف)الوصفيفيتحميؿوحدةالجيولوجيا
"المعرفيػػةلدراسػػةفػػياختبػػارمسػػتويات"جانيػػو،وتمثمػػتأدواتاالثػػانيالمتوسػػطبخمػػيسمشػػيط

شػبكاتالتفكيػرالبصػري،وأظيرتالنتائجعففاعميةاستخداـمياراتالتفكيرالبصريومقياس
لتنميةمستويات"جاني .المعرفيةومياراتالتفكيرالبصري"ويفيالعمـو

 (Longo and wicht, 2002دراسة لونجو ووايتشد ل
حػػؿمشػػكالتضػػعؼىالتفكيػػرالبصػػريعمػػثػػرشػػبكاتأىالتعػػرؼعمػػإلػػىىػػدفتىػػذهالدراسػػة

األرضبالصػؼالتاسػعالتحصػيؿالدراسػيلػدىالطالػػبوأداءطػال حيػثاسػػتخدـ،لمػػادةعمػـو
،وتكونػػتعينػػةدراسػػةفػػياسػػتبانةلجمػػعالمعمومػػاتالأدوات،وتمثمػػتالباحػػثالمػػنيجالوصػػفي

(طالبًاوطالبةمفطالبالصؼالتاسعتػـاختيػارىـعشػوائيًامػفثػالثشػعب56الدراسةمف)
 أظيػػػرت،وقػػدويػػورؾمػػػفمدرسػػةمعينػػةفػػػينياألرضصػػفيةيدرسػػيـالمعمػػـنفسػػػولمػػادةعمػػـو

عمػػػالنتػػػائجأفاسػػػتخداـشػػػبكاتالتفكيػػػرالبصػػػريلتعمػػػيـ األرضيقػػػـو أداءتعزيػػػزىمػػػادةعمػػػـو
الطالػػبالدراسػػي األرض،حيػػثكشػػفتنتػػائجالدراسػػةأفنسػػبةالفيػػـعنػػدالطالػػبلمػػادةعمػػـو

البصػريشػبكاتالتفكيػرأفالنتػائجأظيػرت،كمػانداستخداـشبكاتالتفكيرالبصػريازدادتع
دمػػفالػػذييزيػػاألمػػر،تمخػػيصالمػػادةقبػػؿدراسػػتياىىـعمػػتشػػجيعالطػػالبوتحفيػػزىتعمػػؿعمػػ

،وبالتاليسيولةفياسترجاعيا.نسبةتخزيفالمعموماتعندىـ
 (Longo,2001دراسة لونجو ل

ثػػرشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريأىالتعػػرؼعمػػإلػػىىػػدفتىػػذهالدراسػػة فػػيتعزيػػزتعمػػيـمػػادةعمػػـو
،حيثيفيتحسيفتحصيؿالطمبةالدراسيلمصؼالتاسعودورشبكاتالتفكيرالبصررضاأل

(طالبػػػًامػػػف56،وبمػػػغعػػػددعينػػػةالدراسػػػة)داةالمقابمػػػةفػػػيجمػػػعالمعمومػػػاتأاسػػػتخدـالباحػػػث
ظيػرتنتػائجأائيًامفمدرسةفيمدينةنيويورؾ،وقػدالصؼالتاسعحيثتـاختيارالعينةعشو

واسػتخداـميػاراتبنػاءالمعرفػةالعقميػةىعمػعمػؿتتخداـشػبكاتالتفكيػرالبصػرياسػالدراسةأف
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كيػرالبصػريفػيالعمميػةالتعميميػة،ىميةاستخداـشػبكاتالتفأالتفكيرالعميا،كماكشفتالنتائج
الحفػػظوالفيػـلممصػػطمحاتالعمميػة،كػذلؾكشػػفتنتػائجالدراسػػةىلطالػبعمػثأنيػاتشػػجعاحيػ
ـالمعرفػػةنجػػازفػيحػؿالمشػكالتالتعميميػةوتنظػييجابيػةمػفحيػثاإلإنتػائجكانػتغمػبالأأف

.فيالذاكرةعندالطالب
 :دراسات المحور األوؿ ىالتعقيب عم

،اخػػػتالؼاسػػػتراتيجياتياىالبصػػػريعمػػػبعػػػداسػػػتعراضالدراسػػػاتالتػػػيتناولػػػتشػػػبكاتالتفكيػػػر
ثػةبعػض،وقػدسػجمتالباحتبعػةبكػؿدراسػةاؼواالجػراءاتالمالحظتالباحثػةتنوعػًافػياألىػد
:المالحظاتحوؿىذاالمحور

 :فيما يتعمؽ باألىداؼ
مجموعػةىالبصريعمػفاعميةشبكاتالتفكيرىؼالدراساتالسابقةفيالتعرؼعمتركزتأىدا

،تنميػةالميػاراتالمختمفػةىصريعمػ،فبعضالدراساتتناولتشبكاتالتفكيرالبمفالمتغيرات
،دراسػةـ(2013،دراسػةعفيفػي)ـ(2015،دراسةجادالحػؽ)ـ(2015دراسةالعصيمي)مثؿ

 .ـ(2011ابراىيـ)
،مثػػؿدراسػػةتنميػةالتفكيػػربأنواعػػوىلبصػػريعمػػبينمػاتناولػػتبعػػضالدراسػػاتشػبكاتالتفكيػػرا

.)ـ2008،ودراسةدايفز))ـ2015،ودراسةالدسوقي)ـ(2016متولي)
التحصػػػػػػيؿمثػػػػػػؿدراسػػػػػػةىثرىػػػػػػاعمػػػػػػأشػػػػػػبكاتالتفكيػػػػػػرالبصػػػػػػريوالدراسػػػػػػاتوتناولػػػػػػتبعػػػػػػض

.ـ(2011،دراسةلونجو)ـ(2011)إبراىيـ،دراسةـ(2016)الصياد
متنوعػػةكأثرىػػاأخػػرىتمتغيػػراىلدراسػػاتشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريعمػػفػػيحػػيفتناولػػتبعػػضا

التضػػػػعؼوحػػػػؿمشػػػػك،حػػػػؿالمشػػػػكالتالمفظيػػػػةىوالقػػػػدرةعمػػػػ،تعزيػػػػزالتعمػػػػيـوفػػػػيالتعمػػػػيـ،
لونجػػػو،ـ(2001،لونجػػػو)ـ(2009حمػػػادة)،ـ(2011،مثػػػؿدراسػػػةوالنػػػي)التحصػػػيؿواألداء

ـ(.2002ورايتشد)
يتناوليػالشػبكاتالتفكيػرالبصػري،وبالنسبةلمدراسةالحاليػةفإنيػاتتفػؽمػعالدراسػاتالسػابقةفػ

،فػيتناوليػالممتغيػرالتػابعسػابقة،بينمػاتختمػؼمػعالدراسػاتالمفخالؿمعرفةفاعميتياوأثرىػا
.الرتبةعالياليةمياراتالتفكيرحيثتتناوؿالدراسةالح
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 :فيما يتعمؽ بالمنيج
،حيػثبايفالواضحفػيأىػدافياوأغراضػيا،وذلؾلمتدراساتالسابقةفيالمنيجالمتبعاختمفتال
دراسػػػػػػػة،ـ(2016مثػػػػػػؿدراسػػػػػػةالصػػػػػػياد)المػػػػػػنيجالتجريبػػػػػػيفػػػػػػيبعػػػػػػػضالدراسػػػػػػات،اسػػػػػػتخدـ
،دراسػػػػػةابػػػػػراىيــ(2013،دراسػػػػػةعفيفػػػػػي)ـ(2015،دراسػػػػػةجػػػػػادالحػػػػػؽ)ـ(2015الدسػػػػػوقي)

.ـ(2006،دراسةابراىيـ)ـ(2009،دراسةحمادة)ـ(2011)
،مثػػػػؿدراسػػػػةمتػػػػوليالتجريبػػػػيفػػػػيبعػػػػضالدراسػػػػاتاألخػػػػرىفػػػػيحػػػػيفاسػػػػتخدـالمػػػػنيجشػػػػبو

،اتاسػػتخدمتالمػػنيجالوصػػػفيالدراسػػ،وىنػػاؾبعػػػضـ(2015،دراسػػةالعصػػيمي))ـ2016)
.ـ(2002،دراسةلونجووواتشد)ـ(2008،دراسةدايفز)ـ(2011مثؿدراسةوآلنيوآخروف)

تجريبػيكمػنيجوبذلؾاتفقػتالدراسػةالحاليػةمػعبعػضالدراسػاتالسػابقةفػياسػتخداـالمػنيجال
.مناسبليذهالدراسة
 :فيما يتعمؽ بالعينة
،يػػػدمػػػفالمراحػػػؿالدراسػػػيةالمختمفػػػةالعدىالدراسػػػاتالسػػػابقةحيػػػثاشػػػتممتعمػػػتنوعػػػتعينػػػات

،مثػؿلدراسػاتطػالبالمرحمػةاالبتدائيػة،حيثتناولتبعضاسمعظميااىتمتبطالبالمدار
.(2009،دراسةحمادة)ـ(2015،دراسةالعصيمي)ـ(2015دراسةالدسوقي)

،دراسػةجػادالحػؽـ(2016،مثؿدراسةالصياد)ديةاإلعداطمبةالمرحمةأخرىساتوتناولتدرا
،دراسةـ(2006)إبراىيـدراسة،ـ(2011،دراسةابراىيـ)ـ(2013،دراسةعفيفي)ـ(2015)

ـ(.2001،دراسةلونجو)ـ(2002لونجووواتشد)
وآلنػػػػي،دراسػػػػةـ(2016،مثػػػػؿدراسػػػػةمتػػػػولي)اتتناولػػػػتطمبػػػػةالمرحمػػػػةالثانويػػػػةوىنػػػػاؾدراسػػػػ
.(2008،ودراسةدايفز)ـ(2011وآخروف)

وقداتفقتالدراسةالحاليػةمػعالدراسػاتالسػابقةالتػيتناولػتعينتيػاالمرحمػةاالعداديػةوخاصػة
ـ(،واختمفػتمػع2001،ودراسػةلونجػو)ـ(2011الصؼالتاسعاالساسيمثػؿدراسػةابػراىيـ)

.غيرىامفالدراسات
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 :فيما يتعمؽ باألدوات
،فػػػبعضالدراسػػػاتالسػػػابقةبتنػػػوعالمتغيػػػراتالتابعػػػةتنوعػػػتاألدواتالمسػػػتخدمةفػػػيالدراسػػػات

دراسػػػػةـ(،2015،دراسػػػػةالدسػػػػوقي)ـ(2016،مثػػػػؿدراسػػػػةالصػػػػياد)االختبػػػػاراةدأتاسػػػػتخدم
 .ـ(2009،ودراسةحمادة)ـ(2011،ودراسةابراىيـ)ـ(2013عفيفي)

أمػاـ(،2015،مثػؿدراسػةالعصػيمي)المالحظػةكػأداةرئيسػيةدمتبطاقةوىناؾدراساتاستخ
.ـ(2001،ودراسةلونجو)ـ(2011دراسةوآلني)لتياستخدمتالمقابمةكأداةفييااالدراسات

ومتغيراتيػػػاأغراضػػػياتالؼفىنػػػاؾبعػػػضالدراسػػػاتالتػػػياسػػػتخدمتأداةالمقيػػػاسبػػػاخأكمػػػا
واسػػتخدمتكػػؿمػػفدراسػػػة(،ـ2006)إبػػراىيـ،ودراسػػػةـ(2016،مثػػؿدراسػػةمتػػولي)التابعػػة

.(االستبانةكأداةرئيسيةـ2008،ودراسةدايفز)(ـ2002لونجوووايتشد)
الختبػػػاركػػػأداةوقػػػداتفقػػػتالدراسػػػةالحاليػػػةمػػػعغالبيػػػةالدراسػػػاتالسػػػابقةالتػػػياسػػػتخدمتأداةا

الرتبػػػةلػػػدىطالبػػػاتالصػػػؼيعػػػال،حيػػػثيقػػػيساالختبػػػارميػػػاراتالتفكيػػػررئيسػػيةفػػػيالدراسػػػة
.األساسيالتاسع

 :فيما يتعمؽ بالنتائج
كيػػػػرالبصػػػػريفػػػػيتنميػػػػةعػػػػدةأوضػػػػحتنتػػػػائجالدراسػػػػاتالسػػػػابقةفاعميػػػػةاسػػػػتخداـشػػػػبكاتالتف

،ودراسػػػػػػػةعفيفػػػػػػػيـ(2015،ودراسػػػػػػػةالعصػػػػػػػيمي)ـ(2016،مثػػػػػػػؿدراسػػػػػػػةالصػػػػػػػياد)متغيػػػػػػػرات
ـ(،2008،ودراسػػػػةدايفػػػػز)ـ(2009)،ودراسػػػػةحمػػػػادةـ(2011)إبػػػػراىيـ،ودراسػػػػةـ(2013)

 .ـ(2001،ودراسةلونجو)ـ(2002ودراسةلونجوووايتشد)
 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة المتعمقة بالمحور األوؿ في النقاط اآلتية :

 .مراحؿبناءشبكاتالتفكيرالبصريإلىالتعرؼ -
جراءاتياالبصري،ماىيةشبكاتالتفكيرإلىعرؼالت -  .،وخطواتياوا 
 .احؿوخطواتشبكاتالتفكيرالبصريإعداددليؿالمعمـبمايتناسبمعمر -
ربػػػػويالػػػػواردفػػػػياألدبالتىتنظػػػػيـاالطػػػػارالنظػػػػري،وذلػػػػؾمػػػػفخػػػػالؿاالطػػػػالععمػػػػ -

 .الدراساتالسابقة
.تفسيرنتائجالدراسةالحالية -
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 :الرتبة عالياسات تناولت التفكير : در حور الثانيالم
 (ـ2017ل أحمددراسة 

الػػتعمـالمػػنظـذاتيػػًافػػيىعميػػةاسػػتراتيجيةمقترحػػةقائمػػةعمػػفاىالتعػػرؼعمػػإلػػىىػػدفتالدراسػػة
لتنميػػػػةميػػػػاراتالتفكيػػػػر يلػػػػدىطالبػػػػاتالمرحمػػػػةالرتبػػػػةوميػػػػاراتالتنظػػػػيـالػػػػذاتعػػػػاليالعمػػػػـو

مجموعػػةاليالمػػنيجالوصػػفيالتحميمػػيوالمػػنيجشػػبوالتجريبػػيذاسػػتخدمتالباحثػػةو،اإلعداديػػة
عينػػةالبحػػثالمكونػػةمػػفالمجموعػػةالتجريبيػػةىحيػػثطبقػػتىػػذهالدراسػػةعمػػيبيػػة،الواحػػدالتجر

لحمػراءالزاويػةاإدارةبنػاتاإلعداديػةبمدرسػةصػفيةزغمػوؿاإلعداديمفطالباتالصؼالثاني
عػػػالي،وقػػػدتمثمػػػتأدواتالدراسػػػةفػػػياختبػػػارميػػػاراتالتفكيػػػر(طالبػػػة45حيػػػثبمػػػغعػػػددىـ)
بيفإحصائية،وقدأظيرتالنتائجوجودفروؽذاتداللةاراتالتنظيـالذاتيالرتبة،ومقياسمي

متوسػػطاتدرجػػاتالمجموعػػةالتجريبيػػةفػػيالتطبيقػػيفالقبمػػيوالبعػػديالختبػػارميػػاراتالتفكيػػر
فػػيإحصػػائية،كمػػاكشػػؼالنتػػائجوجػػودفػػروؽذاتداللػػةالرتبػػةلصػػالحالتطبيػػؽالبعػػديعػػالي

ظػػيـمتوسػػطاتدرجػػاتالمجموعػػةالتجريبيػػةفػػيالتطبيقػػيفالقبمػػيوالبعػػديلمقيػػاسميػػاراتالتن
.الذاتيلصالحالتطبيؽالبعدي

 ( .Ismail et al 2017وآخروف ل دراسة إسماعيؿ
يـميػػػػاراتالتفكيػػػػرالعميػػػػاىػػػػدفتالدراسػػػػةإلػػػػىلمتحقػػػػؽمػػػػفتػػػػدريبوميػػػػاراتالمعممػػػػيففػػػػيتقيػػػػ

،معممًافيالعموـكعينػةلمبحػث30،حيثتـاختيارالباحثوفالمنيجالوصفي،استخدـلمطالب
،وكشػػفتالنتػػائجأفجميػػعدواتالدراسػػةفػػي)المقابمػػة،المالحظػػة،تحميػػؿالوثػػائؽ(أوقػػدتمثمػػت

حيػث،ـالتطويريةاالحترافيةالمستمرةالمعمميفالمشاركيفكانواعمىعمـبالعيوبفيممارساتي
أفالتػػدريبا تالتػػيتمقونيػػاكانػػتعامػػةأكثػػرمػػفمحػػددةبمػػايتعمػػؽبأنشػػطةتعمػػـوتعمػػيـالعمػػـو

مػػػػفاالختالفػػػػاتوركػػػػزتبشػػػػكؿمجػػػػردعمػػػػىتطػػػػويرمصػػػػطمحاتميػػػػاراتالتفكيػػػػرالعميػػػػابػػػػدال
جراءاتالتقييـ روكذلؾاإلبػداعفػي،ولـتساعدبشكؿكافيفيغرسالتفكيرالنقديوالمبتكوا 

بتركيزمحددوتعدا،تعمـالطالب القتراحاتحوؿتحسيفمياراتالمعمميففيتقييـتعمـالعمـو
عمىمياراتالتفكيرالعميامفاآللياتالتيتعززمفاحترافيةالمعمميف.

 



57 
 

 (ـ2016سالـ لدراسة 
عػاليتنميػةميػاراتالتفكيػرىعمػأثػراسػتراتيجيةسػكامبرىالتعػرؼعمػإلػىىدفتىذهالدراسػة

،سػتخدمتالباحثػةالمػنيجالتجريبػي،االفيزياءلطمبةالمرحمػةالثانويػةالرتبةوالتحصيؿفيمادة
حيػػثطبقػػتىػػذهالدراسػػةعمػػيعينػػةمػػفطمبػػةالصػػؼالثػػانيالثػػانويبمػػدارسمدينػػةالزقػػازيؽ

عػاليفياختبارالتفكير،وقدتمثمتأدواتالدراسةالشرقيةفيجميوريةمصرالعربيةمحافظة
بػيفمتوسػطإحصػائيةالنتائجعفوجػودفػروؽذاتداللػةأظيرت،وقدالرتبة،اختبارتحصيمي

درجػػاتطػػالبالمجموعػػةالتجريبيػػةوطػػالبالمجموعػػةالضػػابطةفػػيالتطبيػػؽالبعػػديالختبػػار
،كمػاكشػؼالنتػائجعػفوجػودفػروؽذاتداللػةالرتبةلصالحالمجموعةالتجريبيةعاليالتفكير
لبعػػػديفػػػييفمتوسػػػطدرجػػػاتطػػػالبالمجموعػػػةالتجريبيػػػةفػػػيالتطبيقػػػيفالقبمػػػيوابػػػإحصػػػائية

وجػػػودفػػػروؽذاتداللػػػةأيضػػػا،الرتبػػػةلصػػػالحالتطبيػػػؽالبعػػػديعػػػالياختبػػػارميػػػاراتالتفكيػػػر
بػػػيفمتوسػػػطدرجػػػاتطػػػالبالمجموعػػػةالتجريبيػػػةوالمجموعػػػةالضػػػابطةفػػػيالتطبيػػػؽإحصػػػائية

النتػػائجعػػفوجػػودفػػروؽأظيػػرت،كػػذلؾالمجموعػػةالتجريبيػػةلتحصػػيؿلصػػالحالبعػػديالختبػػارا
بػػػيفمتوسػػػطدرجػػػاتطػػػالبالمجموعػػػةالتجريبيػػػةفػػػيالتطبيقػػػيفالقبمػػػيوالبعػػػديإحصػػػائيادالػػػة
.الحالبعديفياالختبارالتحصيميلص

 ( ـ2016راجي لدراسة 
(فػػيتحصػػيؿswomثػػراسػػتراتيجيتيالسػػقاالتالتعميميػػةو)أىػػدفتالدراسػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػى

خدمتالباحثةاستحيثالرتبةلدىطمبةالثالثكميةالتربية،عاليمادةطرائؽالتدريسوالتفكير
الضػػػػػبطالجزئػػػػػيلممجمػػػػػوعتيفالتجػػػػػريبيفوالمجموعػػػػػةالضػػػػػابطةذاتيالتصػػػػػميـالتجريبػػػػػيذ

السػػقاالتالتػػيتػػدرسعمػػىوفػػؽاألولػػىاالختبػػارالبعػػدي،اختػػارتالباحثػػةالمجموعػػةالتجريبيػػة
(،والمجموعػةswomالتعميمية،والمجموعػةالتجريبيػةالثانيػةالتػيتػدرسوفػؽاسػتراتيجيةسػوـ)

(طالبػػػًا35(طالبػػػًاوطالبػػػة،بواقػػػع)105الضػػػابطةالتػػػيبالطريقػػػةالتقميديػػػة،بمػػػغعػػػددالطمبػػػة)
لتفكيػػػرالبحػػػثفػػػياالختبػػػارالتحصػػػيميواختبػػػاراأدواتوطالبػػػةفػػػيكػػػؿمجموعػػػة،وقػػػدتمثمػػػت

النتػػػائجتفػػػوؽالمجموعػػػةالتجريبيػػػةالثانيػػػةالتػػػيدرسػػػتعمػػػىوفػػػؽأظيػػػرتالرتبػػػة،وقػػػدعػػػالي
طمبػػةالصػػؼالثالػػثكميػػةالرتبػػةلػػديعػػالي(فػػيالتحصػػيؿوالتفكيػػرswomاسػػتراتيجيةسػػوـ)

.التربية
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 (ـ2016محمد لدراسة 
لتنميػةميػاراتالتفكيػرإلىىدفتالدراسة استخداـنظريػةالمخططػاتالعقميػةفػيتػدريسالعمػـو

يجاسػػػػتخدمتالباحثػػػػةالمػػػػنو،اإلعداديػػػػةبػػػػةلػػػػدىتالميػػػػذالمرحمػػػػةالرتعػػػػاليالبصػػػػريوالتفكيػػػػر
عينػػةمكونػػةمػػفمجمػػوعتيفىالوصػػفيوالمػػنيجشػػبوالتجريبػػي،حيػػثطبقػػتىػػذهالدراسػػةعمػػ

(تمميػذةبمدرسػةعبػد36(تمميػذةواألخػرىتجريبيػةبمػغقواميػا)36أحدىماضابطةبمغقواميا)
لدراسػةفػياختبػارالتفكيػرالبصػري،،وقػدتمثمػتأدواتايؼحساتيفالتابعةمركزالزقػازيؽالمط

بػػػػيفإحصػػػػائية،وقػػػػدأظيػػػػرتالنتػػػػائجوجػػػػودفػػػػروؽذاتداللػػػػةالرتبػػػػةعػػػػاليواختبػػػػارالتفكيػػػػر
الضابطةوالتجريبيػةفػيالتطبيػؽالبعػديالختبػارالتفكيػرمتوسطاتدرجاتتالميذالمجموعتيف
عػفالنتػائج،كػذلؾكشػؼلصالحتالميػذالمجموعػةالتجريبيػةالبصريككؿوفيمياراتوالفرعية

بيفمتوسطاتدرجاتتالميذالمجموعتيفالضابطةوالتجريبيةإحصائيةوجودفروؽذاتداللة
ككػػػؿوفػػػيمياراتػػػوالفرعيػػػةلصػػػالحتالميػػػذالرتبػػػةعػػػاليديالختبػػػارالتفكيػػػرفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػ
 .المجموعةالتجريبية

 (ـ2015حسيف لدراسة 
فػيتنميػةميػاراتعاليفعمىالتعرؼإلىىدفتالدراسة يةاسػتخداـمػدخؿالػدمجلتػدريسالعمػـو

المػنيجحثػةالمػنيجالوصػفيواستخدمتالباو،ةلدىتالميذالمرحمةاإلعداديةالرتبعاليالتفكير
اإلعػداديعينةعشوائيةمػفتالميػذالصػؼاألوؿىاسةعمىذهالدرشبوالتجريبي،حيثطبقت
،وقػػدتمثمػػتمجمػػوعتيفضػػابطةوتجريبيػػةإلػػىينػػة،وتػػـتقسػػيـالعفػػيجميوريػػةمصػػرالعربيػػة

يعػػاللميػاراتالتفكيػػرواختبػػار،الرتبػػةعػاليديػدميػػاراتالتفكيػػرأدواتالدراسػةفػػياسػػتبانةلتح
بػػيفمتوسػػطيإحصػػائية،وقػػدأظيػػرتالنتػػائجوجػػودفػػروؽذاتداللػػةيالرتبػػة،واختبػػارتحصػػيم

درجػػاتتالميػػذالمجمػػوعتيفالتجريبيػػةوالضػػابطةفػػيالتطبيػػؽالبعػػديالختبػػارميػػاراتالتفكيػػر
،كػذلؾوعػةالتجريبيػةالتػييقيسػيالصػالحالمجماألبعػادالرتبةفيالعموـوفيكؿبعدمػفعالي
بيفمتوسطيدرجاتتالميذالمجموعتيفالتجريبيػةإحصائياؼالنتائجعفوجودفروؽدالةكش

يقيسػياالتحصػيؿوفػيكػؿمسػتوىمػفالمسػتوياتالتػيابطةفيالتطبيػؽالبعػديالختبػاروالض
عػالي،أيضًاوجودأثرداؿلمدخؿالػدمجفػيتنميػةميػاراتالتفكيػرلصالحالمجموعةالتجريبية

 .التحصيؿلديالمجموعةالتجريبيةرفعمستوىالرتبةو



59 
 

 (  .5102Mimi et alميمي وآخروف لدراسة 
فكيرالعميالدىإلىمستوىمياراتالتنماطالتعمـاستناداًأتالدراسةإلىتحميؿالتفاوتفيىدف

مػػفبػػيفتقنيػػاًطالبػػا375ًاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالوصػػفي،حيػػثتػػـاختيػػارو،الطمبػػةالتقنيػػيف
دواتالدراسػػةفػػيأوقػػدتمثمػػت،اليزيػػابشػػكؿعشػػوائيكعينػػاتلمبحػػثأربػػعجامعػػاتتقنيػػةفػػيم
،كشفتالنتػائجعػفوجػودفػروؽتتـتكييفيامفمارزانوروبريكسعمؿمجموعةمفاالستبانا

التفكيػرالعميػالمياراتةتعمـعمىالمستوياتالثالثةعشرالذاتداللةإحصائيةىامةبيفأنماط
بػرفػروؽتعتلمػارزانواثنيففقطمػفميػاراتالتفكيػرالعميػاالخاصػةومعذلؾلمارزانو،الخاصة

وبالتاليفإفتحديدأنماطالػتعمـلممػتعمـتعتبػربمثابػةدليػؿأولػيلتطػوير،تعمـالىامةفيأنماط
 .اجؿتعمـمياراتالتفكيرالعميةوموصمةألعاليبيئةتعمـوتعميـف

 ( ـ2015القرني لدراسة 
ثػراسػتخداـاسػتراتيجيةالػتعمـالمسػتندإلػىالػدماغفػيتػدريسأىدفتالدراسػةإلػىالتعػرؼعمػى

عمػػىتنميػػةالتفكيػػر طػػالبالثػػانيالمتوسػػطذويىالرتبػػةوبعػػضعػػاداتالعقػػؿلػػدعػػاليالعمػػـو
التجريبي،حيثقاـباختيارعينةمفاستخدـالباحثالمنيجونماطالسيطرةالدماغيةالمختمفة،أ

(70طػػػالبالصػػػؼالثػػػانيالمتوسػػػطبمدينػػػةالطػػػائؼبالمممكػػػةالعربيػػػةالسػػػعوديةبمػػػغعػػػددىا)
(طالبػػًافػػي26)جريبيػػةبمدرسػةأبػػيمحجػػفالثقفػػيو(طالبػػًافػػيالمجموعػػةالت34طالبػًا،مػػنيـ)

دراسػػػةفػػػياختبػػػارميػػػاراتدواتالأوقػػػدتمثمػػػت،لشػػػيخالمجموعػػػةالضػػػابطةبمدرسػػػةحسػػػفآؿا
ظيػػػػرتالنتػػػػائجوجػػػػودفػػػػروؽذاتداللػػػػةألرتبػػػػة،ومقيػػػػاسعػػػػاداتالعقػػػػؿ،وقػػػػداعػػػػاليالتفكيػػػػر

احصػػائيةبػػيفمتوسػػطيدرجػػاتطػػالبالمجموعػػةالتجريبيػػةوالمجموعػػةالضػػابطةفػػيالتطبيػػؽ
ؽذاتداللةالرتبةلصالحالمجموعةالتجريبية،وجودفروعاليالبعديالختبارمياراتالتفكير

احصػػائيةبػػيفمتوسػػطيدرجػػاتطػػالبالمجموعػػةالتجريبيػػةوالمجموعػػةالضػػابطةفػػيالتطبيػػؽ
 .العقؿلصالحالمجموعةالتجريبيةالبعديلمقياسعادات

 (ـ2014طو لدراسة 
فاعميةبرنامجمقترحقائـعمىنموذجالتفكيرالجانبيلتنميةىاستيدفتىذهالدراسةالتعرؼعم

،طالبػػػػةمعممػػػػػةالدراسػػػػػاتاالجتماعيػػػػػةالرتبػػػػةواألداءالتدريسػػػػػيلػػػػػدىالعػػػػػاليالتفكيػػػػػرميػػػػارات
ىوصفيالتحميميوالمنيجالتجريبي،حيػثطبقػتىػذهالدراسػةعمػاستخدمتالباحثةالمنيجالو
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عينػػةمػػفطالبػػاتالفرقػػةالرابعػػةشػػعبةدراسػػاتاجتماعيػػةفػػيكميػػةالبنػػاتجامعػػةعػػيفشػػمس
عػػػالي،وقػػػدتمثمػػػتأدواتالدراسػػػةفػػػياختبػػػارميػػػاراتالتفكيػػػر(طالبػػػة40)بمػػػغعػػػددىـحيػػػث

النتػائجعػفوجػودفػروؽأظيػرت،وقػدالتدريسػيلمطالبػةالمعممػةاألداءالرتبة،وبطاقػةمالحظػة
ذاتداللػػةبػػيفمتوسػػطيدرجػػاتالمجمػػوعتيفالتجريبيػػةوالضػػابطةفػػياختبػػارميػػاراتالتفكيػػر

،ممػالمعممػةلصػالحالمجموعػةالتجريبيػةالتدريسػيلمطالبػةااألداءحظػةالرتبةوبطاقةمالعالي
 .فاعميةالبرنامجالمقترحىيدؿعم
 (ـ2012العمري وسايس لدراسة 

أسػاليبالتػدبرالرتبػةفػيعػاليثػربرنػامجتػدريبيفػيالتفكيػرأىالتعػرؼعمػإلىىدفتالدراسة
عينػةىالتجريبػي،حيػثطبقػتىػذهالدراسػةعمػاستخدـالباحثػافالمػنيجو،فيالضغوطالنفسية

لتحقيػػؽأىػػداؼالدراسػػةطػػورالباحثػػافبرنامجػػًاتػػدريبيًافػػيالتفكيػػر،ومرشػػدةمرشػػداً )32مػػف)
،وقػػدتمثمػػتأدواتالدراسػػةفػػيأداةالتكيػػؼالنفسػػيةتدريبيػػة(جمسػػ13الرتبػػةتكػػوفمػػف)عػػالي

(أبعػادىػي:البعػدالشخصػي،البعػػد4ةعمػي)(فقػرةموزعػ40)لقيػاسأسػاليبالتػدبروالمكونػةمػف
يةذوداللػةإحصػائي،البعداألسري،والبعداالجتمػاعي،وقػدأظيػرتالنتػائجوجػودأثػرعالياالنف

أسػاليبالتػدبرلػدىالمرشػديفالتربػوييف،وعػدـوجػودأثػرلجػنسىلمبرنامجالتدريبيالمقتػرحعمػ
 .المرشديفالتربوييفىالنفسيةلدمعالضغوطأساليبالتدبرىمرشدالتربويعمال

 ـ(2012ل الشاميدراسة 
رتبػةفػيتنميػةالتفكيػرالعػاليىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىفاعميةالتػدريسبميػاراتالتفكيػر

سػػتخدـالباحػثالمػػنيجالتجريبػػي،او،األحيػاءطالبػاتالصػػؼالرابػعالعممػػيفػيمػػادةىالناقػدلػػد
المجموعػػةحػػداىماإ(طالبػػةبػػالتعييفالعشػػوائيلتكػػوف63ثقػػاـباختيػػارمجمػػوعتيالبحػػث)حيػػ

ةالرتبػعػاليعمػىوفػؽميػاراتالتفكيػرتخضػع(طالبةالتيسوؼ32التجريبيةوالتيعددىا)
بالطريقة(فتدرس35خرىالمجموعةالضابطةوالتيعددىا)وعمىوفؽاالسموبالمستخدـواأل

الرتبػػةواختبػػارالتفكيػػرعػػاليدواتالدراسػػةفػػياختبػػارميػػاراتالتفكيػػرأ،وقػػدتمثمػػتاالعتياديػػة
وضػػػحتالنتػػػائجالتػػػيتوصػػػؿالييػػػاالبحػػػثوجػػػودفػػػروؽذاتداللػػػةاحصػػػائيةلصػػػالحأو،الناقػػػد

الرتبػة،ويوصػيعػالياالختبارالبعديولصالحالمجموعةالتجريبيةفياختبػارميػاراتالتفكيػر
.متيالتنميةالتفكيرعندالطمبةالباحثبضرورةاعتمادمياراتالتفكيرلبناءأنشطةالمادةواسئ
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 (ـ2012عمي لدراسة 
خػػػرائطالتفكيػػػرفػػػيتػػػدريسىاسػػػتراتيجيةمقترحػػػةقائمػػػةعمػػػىلتعػػػرؼعمػػػاإلػػػىىػػػدفتالدراسػػػة

انويةالرتبةلدىطالبالمرحمةالثعاليالكيمياءلتنميةمياراتالتفكيرالتأمميومياراتالتفكير
ىاسػػتخدـالباحػػثالمػػنيجالتجريبػػي،حيػػثطبقػػتىػػذهالدراسػػةعمػػوبالمممكػػةالعربيػػةالسػػعودية،

مجموعػة،بمػدينتيالريػاض)ال(طالبػا130ًالثانوييبمػغعػددىـ)عينةمفطالبالصؼالثاني
،وقدثالثمدارسعشوائيةبكؿمدينةار،حيثتـاختي(ريبية(وحائؿ)المجموعةالضابطةالتج

،وقػػدأظيػػػرتالرتبػػةعػػاليدراسػػةفػػياختبػػارالتفكيػػرالتػػػأممي،واختبػػارالتفكيػػرتمثمػػتأدواتال
بػػيفمتوسػػطيدرجػػاتطػػالبالمجموعػػةالتجريبيػػةفػػياختبػػارإحصػػائياًالنتػػائجوجػػودفػػرؽداؿ

،بعػديلصػالحمتوسػطالتطبيػؽالبعػديالالتفكيرالتػأمميبمياراتػوالفرعيػةفػيالتطبيقػيفالقبمػيو
وعػػػةبػػػيفمتوسػػػطيدرجػػػاتطػػػالبالمجمإحصػػػائياًكػػػذلؾكشػػػفتالنتػػػائجعػػػفوجػػػودفػػػرؽداؿ

يلصػالحالرتبػةبمياراتػوالفرعيػةفػيالتطبيقػيفالقبمػيوالبعػدعػاليرالتجريبيةفياختبػارالتفكيػ
 .متوسطالتطبيؽالبعدي

 (ـ2011ل حسيفدراسة 
الرتبػةوعالقتيمػابالفاعميػةالذاتيػةعػاليىدفتالدراسةإلػىالتعػرؼعمػىعػاداتالعقػؿوالتفكيػر

عينػةمكونػةمػفيجالتجريبػي،حيػثقامػاباختيػارالمػنالباحثػافاتبػعولدىطمبػةكميػاتالتربيػة،
ليعػػػاالدراسػػةفػػياختبػػارالتفكيػػرأدوات،وقػػدتمثمػػتديػػالىوطالبػػةمػػفجامعػػةاً(طالبػػ400)

يمتمكػوفعػاداتالعقػؿفعينةالبحثأنتائجالدراسةأظيرت،وقدالرتبة،ومقياسعاداتالعقؿ
فعينػػةالبحػػثيمتمكػػوفالتفكيػػروأعمػػىمػػفمتوسػػطالمجتمػػعالػػذيفينتمػػوفاليػػو،أوبشػػكؿعػػاـ

العقػؿلكػفبمسػتوياتضػعيفةعينةالبحثيمتمكوفكػؿعػادات،والرتبةبدرجةقميمةنسبياًعالي
عمػىمػفمتوسػطالمجتمػعالػذيينتمػػوفأبحػثيمتمكػوففاعميػةذاتيػةوبشػػكؿفعينػةال،وأنسػبياً
الرتبةيتأثربػالجنسعاليبالجنسوالبالتخصصفيحيفالتفكيرتتأثرعاداتالعقؿالواليو،
بالنسػبةلمتخصػصفطمبػةالتخصػصمػاأعمػىمػفالػذكور،أالرتبػةعػالييمتمكفالتفكيراإلناث

مػػابخصػػوصأخصػػصالعممػػي،عمػػىفػػيمسػػتوىالتفكيػػراألعمػػىرتبػػةمػػفطمبػػةالتأنسػػانياإل
ثػػةفػػيمسػػتوىالتفكيػػرعمػػىمػػفالثالأاألولػػىطمبػػةالمرحمػػةفكػػافالثالثػػة(–األولػػىالمرحمػػة)
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الجػػنس،التخصػػص،)التتػػأثربػػالمتغيراتالثالثػػةنيػػاأمػػانتػػائجالفاعميػػةالذاتيػػةأالرتبػػة،عػػالي
.الثالثة(–ىولة)األوالمرحم
 (ـ2008عبده لدراسة 

فيتنميةإلىىدفتىذهالدراسة التعرؼعميفاعميةاستراتيجياتنظريةتريزفيتدريسالعمـو
 الصؼالسادسعاليمياراتالتفكير لدىتالميذ استخداميا نحو واالتجاه ،االبتدائيالرتبة

الباحثالمنيجالو الدراسةعموصفيالتحميمياستخدـ التجريبي،حيثطبقتىذه ىوالمنيج
بتدائيةمنطقةبمدرسةحمزةبفعبدالمطمباالبتدائياالنةمفبيفتالميذالصؼالسادسعي

اً(تمميذ67)يمثموفالمجموعةالتجريبية،واًتمميذ(64،حيثبمغعددىـ)نجراففيالسعودية
المجموعة نافعيمثموف بف عقبة مفمدرسة فياختبارالضابطة تمثمتأدواتالدراسة وقد ،

النتائجعفوجودفروؽذاتداللةأظيرت،وقدالرتبة،ومقياساالتجاهعاليكيرمياراتالتف
اختبارمياراتالتفكيرىيبيةوالضابطةعمبيفمتوسطيدرجاتالمجموعتيفالتجرإحصائية

المجموعالي لصالح التجريبيةالرتبة عة كما أظيرت، ذاتداللةأيضاالنتائج فروؽ وجود
ياسبيفمتوسطيدرجاتتالميذالمجموعةالتجريبيةفيالتطبيؽالقبميوالبعديلمقإحصائية

 .االتجاهنحواستخداـالنظرية
 (ـ2003بشارة لدراسة 

ى الكشؼعف إلى الدراسة أدفت التفكير لميارات تدريبي برنامج تنميةالرعاليثر في تبة
الباحثالمنيجالتجريبي،األساسي،وأتبععيلدىطالبالصؼالعاشربداالتفكيرالناقدواإل

( مف الدراسة االساس68تكونتعينة طالبالصؼالعاشر مف طالبًا عمى( والموزعيف ي،
،ومثمت(طالبا34ًطة)حدىالشعبتيفعشوائيَالتكوفالمجموعةالضابإاختياروتـالشعبتيفأ
فكيرالدراسةفياختبارالتأدواتوقدتمثمت،(طالبا34ًالمجموعةالتجريبية)خرىالشعبةاأل

لتعميـعدادهبإبداعي،كماطبؽالبرنامجالتدريبيالذيقاـبالباحثالناقد،واختبارالتفكيراإل
ذيأظيرتنتائجالبحثأفرادالمجموعةالتجريبية،وقدأالرتبةعمىعاليراتالتفكيرميا ثرًا

المجموعة لصالح واالبداعي الناقد التفكير تنمية في التدريبي البرنامج في احصائية داللة
ال في احصائية داللة ذات فروؽ وجود اإلالتجريبية، التفكير الختبار البعدي بداعيتطبيؽ

إلىالتفاعؿبيفتعزىلصالحالمجموعةالتجريبيةتعزىلممعدؿالدراسيولكفلـتظيرفروقاً
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التفكيرالمعدؿوالطريقة فيالتطبيؽالبعديالختبار احصائية فروؽذاتداللة وجود عدـ ،
 .والتفاعؿبيفالمعدؿوالطريقةأالناقدتعزىلممعدؿالدراسي

 دراسات المحور الثاني: ىالتعقيب عم
ة،الحظػػػتالباحثػػػةتنوعػػػًاالرتبػػػعػػػاليميػػػاراتالتفكيػػػرولػػػتتنابعػػػداسػػػتعراضالدراسػػػاتالتػػػي

:ىذاالمحورىعماآلتيةالمالحظات،وقدسجمتالباحثةفياألىداؼواإلجراءاتًاممحوظ
 :فيما يتعمؽ باألىداؼ
اسػػػتراتيجياتفاعميػػػةاسػػػتخداـعػػػدةىدراسػػػاتالسػػػابقةمػػػفحيػػػثالتعػػػرؼعمػػػتنوعػػػتأىػػػداؼال

جياتمثػػؿثػػراسػػتخداـاسػػتراتيأالرتبػػة،فينػػاؾدراسػػاتتناولػػتعػػاليتفكيػػروبػػرامجفػػيتنميػػةال
،والػػػػتعمـالمسػػػػند،وخػػػػرائطswom،و،والسػػػػقاالتالتعميميػػػػةر)التعمػػػػيـالمػػػػنظـذاتيػػػػًا،وسػػػػكامب

التػػػػواليكمػػػػافػػػػيدراسػػػػةأحمػػػػػدىالتفكيػػػػر،اسػػػػتراتيجياتنظريػػػػةتيريػػػػز(،وذلػػػػؾبالترتيػػػػػبوعمػػػػ
،ـ(2015،ودراسػػػػػةالقرنػػػػػي)ـ(2016ودراسػػػػػةراجػػػػػي)،ـ(2016،ودراسػػػػػةسػػػػػالـ)ـ(2017)

 .ـ(2008،ودراسةعبده)ـ(2012ودراسةعمي)
نميػػةفاعميػػةبعػػضالنظريػػاتوالنمػػاذجفػػيتىالتعػػرؼعمػػإلػػىفػػيحػػيفىػػدفتبعػػضالدراسػػات

ونمػوذجالتفكيػر،مػدخؿالػدمج،ونظريةالمخططػاتالعقميػة،مثؿ)الرتبةعاليمياراتالتفكير
التػػواليكمػػافػػيدراسػػةى،والتػػدريسبالميػػارات،والفاعميػػةالذاتيػػة(،وذلػػؾبالترتيػػبوعمػػالتػػأممي
،ودراسةالعفوفوعبػدالواحػدـ(2014،ودراسةطو)ـ(2015،ودراسةحسيف)ـ(2016محمد)

.ـ(2012،ودراسةالنوابوحسيف)ـ(2012)
نميةفاعميةبعضالبرامجالتعميميةوالتدريبيةفيتىالتعرؼعمإلىبينماىدفتبعضالدراسات

فػي،برنػامجتػدريبيمقترحقائـعميالتفكيػرالتػأممي،مثؿ)برنامجالرتبةعاليمياراتالتفكير
التواليكمافػيدراسػةطػوىتدريبيفيتنميةمياراتتفكير(،وذلؾعم،وبرنامجساليبالتدبرأ
.ـ(2003،ودراسةبشارة)ـ(2012)،ودراسةالعمريوسايسـ(2014)

نميػةميػاراتالدراسةالحاليةمعالدراسػاتالسػابقةمػفحيػثاليػدؼالمػرادفػيتتفقتاوبيذافقد
فيآليةتنميةىذهالميػاراتحيػثاسػتخدمتالدراسػةشػبكاتت،بينمااختمفالرتبةعاليالتفكير

.كيرالبصريالتف
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 :فيما يتعمؽ بالمنيج
،وأىػػدافياأغراضػػياتالؼالواضػػحفػػي،وذلػػؾلالخػػدراسػػاتالسػػابقةفػػيالمػػنيجالمتبػػعاختمفػػتال

،دراسػةراجػيـ(2016،كمػافػيدراسػةسػالـ)متبعضالدراساتالمػنيجالتجريبػيحيثاستخد
،ـ(2012،دراسةالعمريوسايس)ـ(2012،دراسةعمي)ـ(2015،دراسةالقرني)ـ(2016)

.ـ(2003،دراسةبشارة)ـ(2011دراسةالنوابوحسيف)
،ودراسػةـ(2016مػادراسػةمحمػد)أـ(المنيجشبوالتجريبػي،2017بينمااتبعتدراسةأحمد)

.والمػنيجشػبوالتجريبػيفػيدراسػتيـالمنيجالوصفيالتحميميتفقداستخدم،ـ(2015حسيف)
لوصػػفيالتحميمػػي،المػػنيجاـ(2008،ودراسػػةعبػػده)ـ(2014كػػؿمػػفدراسػػةطػػو)واسػػتخدمت

.والمنيجالتجريبي
تجريبػيكمػنيجوبذلؾاتفقػتالدراسػةالحاليػةمػعبعػضالدراسػاتالسػابقةفػياسػتخداـالمػنيجال

.مناسبليذهالدراسة
 :فيما يتعمؽ بالعينة

ففيمعظميااىتمت،مراحؿدراسيةمختمفةىمتعمتنوعتعيناتالدراساتالسابقةحيثاشتم
،مثػػؿدراسػػةطػػالبالمرحمػػةاالبتدائيػػةكعينػػةيػػثتناولػػتبعػػضالدراسػػات،حبطػػالبالمػػدارس

.ـ(2008عبده)
،ـ(2017دراسػػةأحمػػد):فػػيعينتيػػامثػػؿاإلعداديػػةطمبػػةالمرحمػػةأخػػرىبينمػػاتناولػػتدراسػػات

.ـ(2015،دراسةالقرني)ـ(2015،دراسةحسيف)ـ(2016دراسةمحمد)
،دراسػػةالعفػػوفوعبػػدـ(2016المرحمػػةالثانويػػةكعينػػةسػػالـ)ومػػفالدراسػػاتالتػػيتناولػػتطمبػػة

.ـ(2003،دراسةبشارة)ـ(2012ـ(،دراسةعمي)2012الواحد)
مػػػػةـ(المرح2011،ودراسػػػػةالنػػػػوابوحسػػػػيف)ـ(2016بينمػػػػاتناولػػػػتدراسػػػػةكػػػػؿمػػػػفراجػػػػي)

خدمتعينػػػة،حيػػػثاسػػتعينػػاتالدراسػػػةفػػيبػػػاقيالدراسػػاتوتنوعػػػت،الجامعيػػةكعينػػػةلمدراسػػة
،وعينػػػةمرشػػػدومرشػػػدةفػػػيدراسػػػةالعمػػػريوسػػػايسـ(2014الطالػػػبالمعمػػػـفػػػيدراسػػػةطػػػو)

.ـ(2012)
تحديػدًاواإلعداديػةوقداتفقتالدراسػةالحاليػةمػعالدراسػاتالسػابقةالتػيتناولػتعينتيػاالمرحمػة

.ـ(2016،ودارسةمحمد)ـ(2017،مثؿدراسةأحمد)األساسيالصؼالتاسع
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 يتعمؽ باألدوات: فيما
وذلؾبمػايتوافػؽاستخداـاالختباركأداةدراسةرئيسيةىغمبدراساتالمحورالثانيعمأاتفقت

،ودراسػػػػػػػػػةـ(2016)ـ(،ودراسػػػػػػػػػةراجػػػػػػػػػي2016،مثػػػػػػػػػؿدراسػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػالـ)لدراسػػػػػػػػػةامػػػػػػػػػعىػػػػػػػػػدؼ
،ودراسةبشػارةـ(2012،ودراسةعمي)ـ(2012،ودراسةالعفوفوعبدالواحد)ـ(2016محمد)

.ـ(2003)
،كػػػػػؿمػػػػػفدراسػػػػػةأحمػػػػػدرمػػػػػعمقيػػػػاسوذلػػػػػؾحسػػػػػبىػػػػػدؼالدراسػػػػةبينمػػػػااسػػػػػتخدمتاالختبػػػػػا

،ودراسػػػػػػةعبػػػػػػدهـ(2011،ودراسػػػػػػةالنػػػػػػوابوحسػػػػػػيف)ـ(2015،ودراسػػػػػػةالقرنػػػػػػي)ـ(2017)
.ـ(2008)

ـ(2014،ودراسػػػةطػػػو)ـ(االسػػػتبانةمػػػعاالختبػػػار2015فػػػيحػػػيفاسػػػتخدمتدراسػػػةحسػػػيف)
.لمدراسةكأداتيفختبار،بطاقةالمالحظةمعاال

لسػابقةفػياسػتخداـأداةذلؾفقداتفقػتالدراسػةالحاليػةمػعمجموعػةكبيػرةمػفالدراسػاتاىوعم
.تبةلطالباتالصؼالتاسعاألساسيالرعاليقياسمياراتالتفكيرإلىاالختبار،والذيييدؼ
 فيما يتعمؽ بالنتائج :

ـ(،2015)ـ(،ودراسػػػػةالقرنػػػػي2016)ودراسػػػػةراجػػػػيـ(،2017أجمعػػػػتنتػػػػائجدراسػػػػةأحمػػػػد)
ـ(،ودراسػػػػػة2011)ـ(،ودراسػػػػػةالنػػػػػوابوحسػػػػػيف2012)ـ(،ودراسػػػػػةعمػػػػػي2014)ودراسػػػػػةطػػػػػو

فاعميػةاسػتخداـاسػتراتيجياتوطػرؽمتعػددةفػيىـ(،عم2003ودراسةبشارة)،ـ(2008)عبده
يتبنػػػتبػػػرامجتعميميػػػة،كمػػػاوأظيػػػرتبعػػػضالدراسػػػاتالتػػػالرتبػػػةعػػػالينميػػػةميػػػاراتالتفكيػػػرت

.الرتبةعالينميةمياراتالتفكيروتدريبيةفاعميتيافيت

 :ي النقاط اآلتيةاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة المتعمقة بالمحور الثاني ف
 .الرتبةومياراتوعاليصبالتفكيربناءاطارنظريخا -
طالبػػاتالصػػؼالتاسػػعىلػػدتنميتيػػاالرتبػػةالمػػرادعػػاليإعػػدادقائمػػةبميػػاراتالتفكيػػر -

 .األساسي
 .الرتبةعاليتبارمياراتالتفكيرإعدادوبناءاخ -
 .تفسيرنتائجالدراسة -
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ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة :
عػاليتميزتالدراسةالحاليةعفمعظػـالدراسػاتالسػابقةبأنيػاتناولػتميػاراتالتفكيػر -

 .استخداـشبكاتالتفكيرالبصريؿالرتبةمفخال
تميزتالدراسةالحاليةفيكونياتناولتعينةمػفطالبػاتالمرحمػةاالعداديػةفػيقطػاع -

 فمسطيف،وتمثمتالعينةالمختارةمفطالباتالصؼالتاسعاالساسي.–غزة
الرتبػةلطالبػاتالصػػؼعػاليتميػزتالدراسػةالحاليػةبيػدفياوىػوتنميػػةميػاراتالتفكيػر -

،ضمفمقررالمنياجالفمسطينيالتاسعاالساسيفيمادةالعم .ـو

 :ب عاـ عمي فصؿ الدراسات السابقةتعقي
شػبكاتاتفقتالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتالسابقةالتيسػبؽذكرىػافػيتوظيػؼ -

الدراسػةقامػتعمػياسػتخداـشػبكات،واختمؼفيأفىػذهالتفكيرالبصريفيالتدريس
 .الرتبةعالينميةمياراتالتفكيرالبصريفيتالتفكير

،قةفػػػياسػػػتخداميالممػػػنيجالتجريبػػػياتفقػػػتالدراسػػػةالحاليػػػةمػػػعمعظػػػـالدراسػػػاتالسػػػاب -
 .)تجريبية،ضابطة(متكافئتيففالقائـعميمجموعتي

ياسػػػتخداـاتفػػػؽعمػػػمعظميػػػاقػػػدأفإالدراسػػػاتالسػػػابقةتنوعػػػتأدواتالدراسػػػةفػػػيال -
 .مااستخدمتوالباحثةفيدراستيا،وىوأداةرئيسيةكاالختبار

شػػممتالدراسػػةالسػػابقةعينػػاتمختمفػػةتنوعػػتمػػابػػيفالمراحػػؿالدراسػػيةالمختمفػػةمػػف -
عداديػػةابتدائيػػة، ةمػػفطالبػػات،بينمػػاتمثمػػتعينػػةالدراسػػةالحاليػػ،وثانويػػة،وجامعيػػةوا 

 .،وذلؾفيمحافظةغزةاإلعدادية،والواقعضمفالمرحمةاألساسيالصؼالتاسع
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 الرابع الفصؿُ 

 الطريقة واالجراءات
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 الطريقة واإلجراءات: الفصػؿ الرابػع 
اإلجراءاتالتيقامتبيا،مفحيثتحديدالمنيجاستعرضتالباحثةفيىذاالفصؿبالتفصيؿ

المسػػػػتخدـفػػػػيالدراسػػػػة،وتحديػػػػدمجتمػػػػعالدراسػػػػة،وعينػػػػةالدراسػػػػةوكيفيػػػػةاختيارىػػػػا،ومتغيػػػػرات
الباحثػةخطػواتتطبيػؽالدراسػةعرضػتالدراسة،والخطواتالتيمرتبيػاأدواتالدراسػة،كمػا

.جةالبياناتوتحميميااليعميدانيًا،واألساليباإلحصائيةالمستخدمةفيم
 : دراسةمنيج الأواًل: 

"المػػػنيجالػػػذييسػػػتخدـفػػػيدراسػػػة:المػػػنيجالتجريبػػػيحيػػػثيعػػػّرؼعمػػىأنػػػواسػػتخدمتالباحثػػػة
ت".ظاىرةحاليةمعتغيرفيأحدالعوامؿأوأكثر،ورصدنتائجىذهالتغيرا
(. 83ـ،ص2002،)األغا،واألستاذ

 تصميـ الدراسة: ثانيًا: 
حػػداىمامتكػػافئتيفإبعػػديلمجمػػوعتيف–وىػػوتصػػميـقبمػػي،التجريبػػيالباحثػػةالتصػػميـاعتمػػدت
تػػػػدريستالميػػػػذىابالبرنػػػػامجالمقتػػػػرحالقػػػػائـعمػػػػىاسػػػػتخداـشػػػػبكاتالتفكيػػػػرحيػػػػثتػػػػـتجريبيػػػػة
،حيػثتػـالتأكػدوفؽالطريقةاالعتياديةالتقميديةواألخرىضابطةتـتدريستالميذىاالبصري،
عػػاليافؤالمجمػػوعتيففػػيالميػػاراتمػػفخػػالؿنتػػائجاالختبػػارالقبمػػيلميػػاراتالتفكيػػرمػػفتكػػ

الرتبة،والشكؿالتالييوضحالتصميـالتجريبيلمدراسة:


  
 
 
 
 

 التصميـ التجريبي لمدراسة(: 3.2شكؿ ل
 لالمصدر: الباحثة(
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 مجتمع الدراسة:ثالثًا: 

تكوفمجتمعالدراسةمفجميعطالبػاتالصػؼالتاسػعاالساسػيفػيالمػدارسالحكوميػةالتابعػة
لمحافظػػػػػػةغػػػػػػزة،والالتػػػػػػييدرسػػػػػػفمػػػػػػادةالعمػػػػػػوـالعامػػػػػػةفػػػػػػيالفصػػػػػػؿالثػػػػػػانيلمعػػػػػػاـالدراسػػػػػػي

(طالبة.2229ـ،والبالغعددىف)2017ـ_2016
 عينة الدراسة:رابعًا: 

الطريقػػػةالقصػػػدية،والتػػػي(لمبنػػػاتببالمطمػػػباألساسػػػية)تػػػـاختيػػػارمدرسػػػةالعبػػػاسبػػػفعبػػػد
وذلػػؾوتػػـاختيػػارشػػعبتيفبصػػورةعشػػوائيةأربػػعشػػعبلمصػػؼالتاسػػعاألساسػػي،تحتػػويعمػػى

(32المجموعػةالضػابطة،حيػثبمػغعػدده))3بنظاـالقرعة،حيثمثَّػؿالصػؼالتاسػعشػعبة)
(طالبػػةمػػف32ةالتجريبيػػة،وبمػػغعػػدده)(المجموعػػ1طالبػػة،بينمػػامثَّػػؿالصػػؼالتاسػػعشػػعبة)

طالبػاتالصػؼالتاسػعاالساسػي،والجػدوؿالتػالييوضػحتوزيػعطالبػاتالعينػةعمػىمجمػػوعتي
 الدراسة.

 توزيع أفراد العينية عمى مجموعتي الدراسة :(3.2جدوؿ ل
 النسبة المئوية العدد الصؼ المدرسة

عباس بف عبد مدرسة 
 المطمب العميا "ب"

 50% 32 مجموعة تجريبية )1التاسع لالصؼ 
 50% 32 ( مجموعة  ضابطة3الصؼ التاسع ل

 100% 64 المجموع

 
 متغيرات الدراسة:خامسًا: 

تكونتمتغيراتالدراسةمف:
 .البرنامجالقائـعمىاستخداـشبكاتالتفكيرالبصريالمتغير المستقؿ: -1
 .الرتبةعاليمياراتالتفكيرالمتغير التابع:  -2

 :أدوات ومواد الدراسةسادسًا: 
 أواًل: أدوات الدراسة:

قامتالباحثةببناءأداةرئيسيةواحدةلاجابةعمىأسئمةالدراسة،والتحقػؽمػففرضػياتيا،وىػي
الرتبػػة،وىدفػػوقيػػاسمػػدىاكتسػػابالطالبػػاتلميػػاراتعػػاليتتمثػػؿفػػياختبػػارميػػاراتالتفكيػػر

 البرنامجالمقترحالقائـعمىشبكاتالتفكيرالبصري.الرتبةبعدتدريسيفبعاليالتفكير



70 
 

ولكػػػفسػػػبؽذلػػػؾبنػػػاءالباحثػػػةألداةمسػػػاندةوتتمثػػػؿفػػػي:أداةتحميػػػؿالمحتػػػوى:وىػػػدفياتحديػػػد
الرتبػػةفػػيالوحػػدةالمختػػارةمػػفكتػػابالعمػػوـ،مػػفأجػػؿعػػالياألوزافالنسػػبيةلميػػاراتالتفكيػػر

 إعدادأداةاالختباربشكؿعمميصحيح.
 أداة االختبار:  في كيفية إعداد الباحثةإلجراءات التي اتبعتيا وفيما يمي تفصيؿ ل

الرتبػػةبشػػكؿعممػيصػػحيح،قامػػتالباحثػػةبتحميػػؿعػػاليمػفأجػػؿبنػػاءاختبػػارميػاراتالتفكيػػر
الرتبػػػػة،وذلػػػػؾبيػػػػدؼتحديػػػػداألوزافالنسػػػػبيةعػػػػاليمحتػػػػوىوحػػػػدةفػػػػيضػػػػوءميػػػػاراتالتفكيػػػػر

،وذلؾوفقالمايمي:لممياراتالمستيدفة
لػػذيينػػدرجتحػػتمػػنيجسػػموبمػػفأسػػاليبالبحػػثالعممػػيا"أبأسػػموبتحميػػؿالمحتػػوى:يقصػػد

ءعطػا،وا البحثالوصفي،حيثييدؼإلىمعرفةخصػائصمػادةاالتصػاؿأوالكتػبالمدرسػية
بنػوعمػفتحميؿ،حيثتتـعمميةالوصفًاكميًامعبرًاعنوبكممات،أوجمؿ،أورموز،أوصور
،وتسػػتندالباحثػػةفػػيعمميػػةجمػػعالصػػيغةالمنظمػػةعمػػىأسػػس،ومنيجيػػة،ومعػػاييرموضػػوعية

ـ،2011،المعمومػػاتوتبوبييػػاوتحميميػػاإلػػىالمػػنيجالكمػػيبصػػورةأساسػػية".)الياشػػميوعطيػػة
.(174ص
ةمػفالثػالرتبػةالموجػودةفػيالوحػدةالثعػاليتحديػدميػاراتالتفكيػرإلىييدؼتحميؿالمحتوىو

لمصػػػؼالتاسػػػعاأل حيػػػثتتكػػػوفأداةتحميػػػؿالمحتػػػوىمػػػف–الجػػػزءالثػػػاني–ساسػػػيكتػػػابالعمػػػـو
.الوحدةالمختارةالرتبةالتيتضمنتياعاليمياراتالتفكير

:مكونات تحميؿ المحتوى
 الرتبةعاليحديدمياراتالتفكيرت. 
 .ىدؼالتحميؿ 
 .عينةالتحميؿ 
 .وحدةالتحميؿ 
 .فئاتالتحميؿ 
 اءاتعمميةالتحميؿجرإ. 
 الضبطالعممي. 
 نتائجعمميةالتحميؿ. 
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 حيث قامت الباحثة بتحميؿ المحتوى وفؽ الخطوات اآلتية:
 :الرتبة عاليائمة ميارات التفكير إعداد ق -1

الثالثػػة"النبػػاتالزىػػريوتركيبػػووذلػػؾفػػيالوحػػدة لمصػػؼ–الجػػزءالثػػاني–"مػػفكتػػابالعمػػـو
التاسعاألساسي.

 :الرتبة عاليائمة ميارات التفكير تحديد ق -2
الرتبػػةالمحػػددةفػػيالدراسػػة،وعرضػػتالقائمػػةعمػػىعػػاليعػػدادقائمػػةميػػاراتالتفكيػػرتػػـإ

راتلطالبػػاتالصػػؼمكانيػػةاسػػتخداـىػػذهالميػػاةمػػفالمحكمػػيفلمعرفػػةآرائيػػـفػػيإمجموعػػ
ة،قامتالباحثالسابقةمحكميفوبعضمفالدراساتآراءالإلى،وباالستنادالتاسعاالساسي

الرتبػةعػالي"؛لمعرفػةميػاراتالتفكيػربتحميؿمحتوىالوحػدةالثالثػة"النبػاتالزىػريوتركيبػو
لمصػػؼالتاسػػعاألساسػػيالمتضػمنةفػػيالوحػػدةالثالثػػةمػػف ،وقػػداشػػتممتقائمػػةكتػػابالعمػـو

فيوحدة"النباتختيارىانتيجةتواجدىاخمسمياراتتـاعمىالرتبةعاليمياراتالتفكير
:والمستيدفةفيىذهالدراسة،كماىيموضحةبالجدوؿالتالي"الزىريوتركيبو

 الرتبة المتضمنة في وحدة النبات الزىري وتركيبو عاليميارات التفكير  (:4.2جدوؿ ل
 الرتبة عاليميارات التفكير  رقـ الميارة

 حؿ المشكمةميارة  1

 صياغة التنبؤاتميارة  2

 تحميؿ المعمومات وتصنيفياميارة  3

 التركيبميارة  4

 ميارة االستنتاج 5
 

 :ىدؼ التحميؿ -3
ابالرتبػػةالمتضػػمنةفػػيكتػػعػػاليىػػدفتعمميػػةتحميػػؿالمحتػػوىإلػػىتحديػػدميػػاراتالتفكيػػر

العامةلمصؼالتاسعاأل  فيوحدةالنباتالزىريوتركيبو.–الجزءالثاني–ساسيالعمـو
 عينة التحميؿ: -4

–تػػـاختيػػاروحػػدةالنبػػاتالزىػػريوتركيبػػومػػفكتػػابالعمػػوـالعامػػةلمصػػؼالتاسػػعاالساسػػي
 ،والجدوؿاآلتييبيفالفصوؿالتيتضمنتياالوحدة:-الجزءالثاني
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 الدروس المتضمنة في وحدة النبات الزىري وتركيبو : (4.3)جدوؿ
 عدد الصفحات رقـ الصفحة اسـ الفصؿ

 6 83-77 األنسجة النباتية
 14 98-84 أجزاء النبات الزىري
 5 104-99 اليرمونات النباتية

 25 المجموع
 

 : وحدة التحميؿ -5
والمقصػػودبوحػػدةالتحميػػؿ:"عبػػارةعػػفوحػػداتالمحتػػوىالتػػييمكػػفعػػدىاوقياسػػيابسػػيولة،

دالالتتعمػػؿعمػػىإفػػادةالباحػػثفػػيوتعطػػيفػػيوجودىػػاأوغيابيػػاأوتكرارىػػاأواظيارىػػا
تفسػػيرنتائجػػوالكميػػة،مثػػؿ:الكممػػػة،أوالجممػػة،أوالفقػػرة،أوالموضػػوع،أوالشخصػػػية،أو

 (.161صـ،2012المفردة".)محمدوعبدالعظيـ،
 وقد اختارت الباحثة الفقرة كوحدة لمتحميؿ تعتمد عمييا فئات التحميؿ.

 فئة التحميؿ: -6
فئػػة التحميػػؿ:"ىػػيعبػػارةعػػفالعناصػػراألساسػػيةوالثانويػػةالتػػييػػتـوضػػعويقصػػدبمفيػػـو

وحػػداتالتحميػػؿفييػػا،وقػػدتكػػوفكممػػةأوموضػػوعأوقػػيـأوغيرىػػا،والتػػييمكػػفوضػػعكػػؿ
(.272صـ،2004صفةمفصفاتالمحتوىفييا،حيثتصنؼعمىأساسيا".)طعيمو،

الرتبػػةعػػالياتالتفكيػػرلدراسػػةوىػػيميػػاروقػػدقامػػتالباحثػػةبتحديػػدفئػػاتالتحميػػؿفػػيىػػذها
 عدادىامفخالؿتحميؿالمحتوى.التيتـإ

 :ضوابط عممية التحميؿ -7
 تحميؿدقيؽتـوضعضوابطلعمميةالتحميؿوىيكاآلتي:إلىمفأجؿالوصوؿ

 الجػػزءالثػػاني-ابالعمػػوـالعامػػةلمصػػؼالتاسػػعاألساسػػيالتحميػػؿفػػيضػػوءمحتػػوىكتػػ–
 .الرتبةعاليائيلمياراتالتفكيرجر،والتعريؼاإل"الزىريوتركيبواتالنبلوحدة"

 عمػػوـالعامػػةتػػـاختيػػارالفقػػرةلتشػػمؿمحتػػوىوحػػدةالنبػػاتالزىػػريوتركيبػػومػػفكتػػابال
 .لمصؼالتاسعاألساسي

 ثمة،والرسومات،وقضاياالنقاش،واألنشطةالمطروحةفيكؿمشممتعمميةالتحميؿاأل
 .الوحدة
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 ةفينيايةالفصوؿوأسئمةالوحدةسئمةالتقويـالموجودعادأستبتـا.
 :إجراءات عممية التحميؿ -8

 ،تػػـتحديػػدالفقػػراتالتػػيوقعػػتعمييػػاعمميػػةالتحميػػؿفػػيالكتػػابوقراءتيػػابشػػكؿجيػػد
 الرتبةالتيتضمنتياالوحدة.عاليوذلؾمفأجؿتحديدمياراتالتفكير

 حيثتشمؿكؿفقرةعمىعدةميارات.تـتقسيـكؿدرسلعددمفالفقرات 
 الرتبةفيكؿفقرة.عاليتحديدمياراتالتفكير 

 :الضبط العممي -9
 صدؽ تحميؿ المحتوى: - أ

يعتمػػدصػػدؽالتحميػػؿعمػػىصػػدؽأداةتحميػػؿالمحتػػوىوىػػو:"أفتقػػيساألداةمػػاوضػػعت
اءمػػفأجمػػوأومػػاوضػػعتلقياسػػو"،وقػػدتػػـعػػرضأداةالتحميػػؿعمػػىمجموعػػةمػػفالخبػػر

والمختصيف،وقدأبدىكؿمنيـرأيوفياألداة،ووضعوامجموعةمػفالمالحظػات،وبنػاًء
 عميياقامتالباحثةبالتعديؿوذلؾبحسبمااتفؽعميوالمحكميف.

 ثبات تحميؿ المحتوى: - ب
عبػػػرالػػػزمف،مػػػفأجػػػؿتحديػػػدثبػػػاتأداةالتحميػػػؿتػػػـاسػػػتخداـنػػػوعيفمػػػفالثبػػػات:الثبػػػات

،وقدتـالتأكدمفثباتالتحميؿمفخالؿحسػابمعامػؿاالتفػاؽبػيفوالثباتعبراألفراد
عػػػاليبػػػو"لميػػػاراتالتفكيػػػرتحميػػػؿالباحثػػػةلمحتػػػوىالوحػػػدةالمختػػػارة"النبػػػاتالزىػػػريوتركي

عامػػةتػػدرسالصػػؼالتاسػػعاألساسػػي،وىػػذاالنػػوعمػػفالرتبػػة ،وتحميػػؿآخػػرلمعممػػةعمػػـو
ميؿيعرؼبالثباتعبراألفراد،وقدقامتالباحثةبتحميؿالمحتوىفيشيرمارسفيالتح

ـ،ثػػـأعػػادتالتحميػػؿمػػرةأخػػرىبعػػدثػػالثأسػػابيع،وىػػذاالنػػوعمػػفالتحميػػؿ2017العػػاـ
يعػػرؼبالثبػػاتعبػػرالػػزمفوىػػووصػػوؿالُمحمّػػؿإلػػىالنتػػائجذاتيػػابعػػدفتػػرةمحػػدودةمػػف

اتاألداة،بعػػدذلػػؾقامػػتالباحثػػةبحسػػابمعامػػؿالثبػػاتمػػفالػػزمف،وذلػػؾيؤكػػدعمػػيثبػػ
 خالؿاستخداـمعادلةىولستي:

  
  

     
 

( 204ص،ـ2009)الياشميوعطية،
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:حيثأف
Rمعامؿالثبات:.
Mعددالفئاتالتيتـاالتفاؽعمييا:.

N1تالتيحممتمفقبؿالمحمؿاألوؿ:عددالفئا.
N2حممتمفقبؿالمحمؿالثاني.:عددالفئاتالتي

.الرتبةعاليتوىلمياراتالتفكيروالجدوؿاآلتييمخصنتائجعمميةتحميؿالمح

 الرتبة عاليتحميؿ محتوى لميارات التفكير  (:4.4جدوؿل

 معامؿ الثبات نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ تحميؿ معممة العمـو تحميؿ الباحثة فرادالتحميؿ عبر األ

 0.969 2 32 34 32 الرتبة عاليميارات التفكير 

 معامؿ الثبات نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني التحميؿ األوؿ التحميؿ عبر الزمف

 0.985 1 32 33 32 الرتبة عاليميارات التفكير 

معامػؿ(،كػذلؾ0.989(أفمعامؿالثباتعبراألفرادبمػغ)4.4ويتضحمفالجدوؿالسابؽ)
ذلؾتـفيالتحميؿ،وبناًءعمىعاليىثبات،وىذايدؿعم(0.985الثباتعبرالزمفقدبمغ)

.ةفػػػػػػػػػػيوحػػػػػػػػػػدةالنبػػػػػػػػػػاتالزىػػػػػػػػػػريوتركيبػػػػػػػػػػوالرتبػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػاليتحديػػػػػػػػػدقائمػػػػػػػػػػةميػػػػػػػػػػاراتالتفكيػػػػػػػػػػر


 نتائج عممية التحميؿ: -10
ا لمصؼ وتركيبو( الزىري )النبات الثالثة الوحدة عمي باالطالع الباحثة لتاسعقامت

،ثـقامتبإجراءعمميةتحميؿالمحتوى،وأظيرتالنتائجقائمة–الجزءالثاني–األساسي
 الرتبةالموضحةبالجدوؿاآلتي:عاليمياراتالتفكير

 قائمة ميارات التفكير الناقد في شكميا النيائي :(3.4جدوؿ ل

 5 4 3 2 1 ـ

 االستنتاج التركيب وتصنيفيا تحميؿ البيانات صياغة التنبؤات حؿ المشكمة الميارة
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 الرتبة: عالياختبار ميارات التفكير 
نجاح مستوى عمى لمحكـ تستخدـ التي األدوات أكثر مف أشكاليا بجميع االختبارات تعد

" أنو: عمى التحصيمي ويعرؼاالختبار التعميمية، لقياسماالعممية منظـ إجراء عف عبارة
 وميارات وتعميمات ومفاىيـ حقائؽ مف المتعمموف وحدةإاكتسبو أو موضوع دراسة جراء

(.240ص،ـ2009تعميميةمعينة".)عميوعميرة،
بعداالنتياءمفعمميةتحميؿ-الرتبةعاليبارلمياراتالتفكيروقدقامتالباحثةبإعداداخت

عاليتالتفكيرلقياسمدىاكتسابطالباتالصؼالتاسعاالساسيلمياراوذلؾ-المحتوى
:وفقًالمخطواتاآلتية،وذلؾالرتبةفيوحدة"النباتالزىريوتركيبو"

 الدراسات السابقة: االطالع عمى -1
 خاصةالدراساتالتياستخدمتاالختبارالتحصيميكأداةمفأدواتالدراسة.

 االختبار:تحديد اليدؼ مف  -2
التفكيػربػاتالصػؼالتاسػعاالساسػيلميػاراتىدؼاالختبارإلىقياسمػدىاكتسػابطال

الرتبػػةوذلػػؾفػػيوحػػدة"النبػػاتالزىػػريوتركيبػػو"مػػفكتػػابالعمػػوـالعامػػةلمصػػؼعػػالي
  التاسعاالساسي.

 :صياغة فقرات االختبار -3
قيػػاسميػػاراتالتفكيػػرالدراسػػاتالسػػابقةلمتعػػرؼعمػػيكيفيػػةقامػػتالباحثػػةبػػاإلطالععمػػى

(سػػؤااًلموضػػوعيًابنظػػاـ26،وبنػػاًءعميػػوأعػػدتاختبػػارًاتحصػػيميًا،تكػػوفمػػف)الرتبػػةعػػالي
االختيػػارمػػفمتعػػدد،وقػػداختػػارتالباحثػػةىػػذاالنػػوعمػػفاألسػػئمةلمناسػػبتوليػػدؼالدراسػػة،

مادةالدراسػية،وخمػوهمػفالتػأثربذاتيػةالمصػحح،كمػاولقدرتوعمىتغطيوأجزاءكبيرةمفال
 وراعتالباحثةأثناءإعدادىالفقراتاالختبارالقواعداآلتية:

 .مراعاةالدقةالعمميةوالمغويةوالمستوىالتحصيميلطالباتالصؼالتاسع 
 .الوضوحوالخمومفالغموضوالبعدعفالمصطمحاتالتخصصية 
 المرادقياسيا.تمثيؿلممحتوىواالىداؼ 
 .توازفالمموىاتالثالثمفحيثالطوؿودرجةالتعقيد 
 .موازنةالبنداالختباريلممستوىالزمنيوالعقميلمتمميذات 
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 .توزيعموقعاالجاباتالصحيحةمفبيفالمموىاتالثالثبأسموبعشوائي 
 وضع تعميمات االختبار: -4

إلىشرحكيفية،والتيتيدؼتلالختبارالختبارتـوضعتعميمابعدالقياـبتحديدفقراتا
،وقدراعتالباحثةعندوضعالتعميماتمايمي:االجابةعمىاألسئمةبطريقةواضحة

 بياناتالطالبة:االسـوالشعبة. 
 تعميماتلوصؼاالختبار:عددفقراتو،عددالبدائؿ،وعددالصفحات. 
 تعميماتعفكيفيةاالجابةعفالفقرات. 
 بةالستخداموعندتصحيحاالختبارعدادمفتاحاالجاإ. 

 الصورة األولية إلعداد فقرات االختبار: -5
لقداستفادتالباحثةمفاألدبياتالتربويةوالدراساتالسابقةالتيتحدثتعفمياراتالتفكير

صورتوالرتبةفيعاليالتفكيرطالععميياقامتالباحثةبإعداداختباربة،وبعداإلالرتعالي
عاليلمتفكيرخمسةمياراتيتضمف(فقرةمفنوعاختيارمفمتعدد،27وليةوالمكوفمف)األ

(حؿ المشكمةا صياغة التنبؤاتا تحميؿ المعمومات وتصنيفياا االستنتاجا التركيبوىي)الرتبة
يثإفح،لطبيعةمحتوىالوحدةالدراسيةالرتبة،وذلؾلمالءمتياعاليتفكيركبعضمياراتلم

معظـاألمثمةواألسئمةالمتضمنةبالوحدةتقيسىذهالميارات،وتـبعدذلؾاستشارةعددًامف
 الميارات، ىذه التدريسحوؿ المناىجوطرؽ فيمجاؿ جراءالمختصيف وا  بآرائيـ االخذ وتـ

التعديالتالمناسبةحوؿالنقاطالتالية:
 .سالمةالصياغةالمغويةلفقراتاالختبار 
 الرتبةالمتضمنةفيالمحتوى.عاليقةالعباراتلمياراتالتفكيرمطاب 
 .مناسبةالبدائؿلكؿفقرةمففقراتاالختبار 

 بعضالمحكميف أشار بعإلىحيث تعديؿ اعادة أضرورة لتصبح وضوحًاضالفقرات كثر
)ناسبةوم مف مكوف االختبار وبقي ،27 والممحؽ فقرة ) فيصورتو(4)رقـ االختبار يبيف
ولية.األ
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 :التجربة االستطالعية لالختبار -6
عداداالختبارفيصورتواالولية،قامتالباحثةبتطبيؽاالختبارعمىعينةاستطالعيةبعدإ

مف) مكونة وكانتالعينة وقد40مفطالباتالصؼالتاسع، طالبة البدء( التطبيؽقبؿ تـ
ىذااإلجراءإلى:،وقدىدؼسبوعبالتجربةبإ

:تـحسابزمفاالختباربنػاًءعمػىالمتوسػطالحسػابيلػزمفتقػديـتحديد زمف االختبار .1
طالباتالعينةاالستطالعية،فكافمتوسطالمدةالزمنيةالتياستغرقتياالطالباتتتػراوح

 (دقيقةوذلؾوفقًالممعادلةالرياضيةالتالية:40-37مابيف)

 = زمف إجابة االختبار.

 زمف إجابة أوؿ ثالث طالبات + زمف إجابة آخر ثالث طالبات

6 

 

 :صدؽ االختبار
،وصػدؽاالتسػاؽيؽالصػدؽالظػاىري)صػدؽالمحكمػيف(تـالتأكدمفصدؽاالختبارعفطر

 :،وذلؾكمايميالداخمي

 صدؽ المحكميف:
عمى األولية مفصدؽاالختبارعفطريؽعرضاالختبارفيصورتو تحققتالباحثة وقد
مجموعةمفأساتذةالجامعاتمفالمتخصصيففيالمناىجوطرؽالتدريسوالموجييفوأساتذة

 وبمغعددىـ (15)متخصصيففيالعمـو فيممحؽرقـ ورد حيثقاموا(1)مَحكِّميفكما
تيـحوؿمناسبةفقراتاالختبار،ومدىانتماءالفقراتإلىكؿبعدمفبإبداءآرائيـومالحظا

لفقرات صيغة أوضح إلى لموصوؿ وذلؾ والعممية؛ المغوية الدقة وكذلؾ االختبار، أبعاد
ضافة التعديالتمفحذؼوا  وإجراء بمالحظاتيـ األخذ تـ وقد االختبارأصبحو،االختبار،

 (سؤااًل.26مكونًامف)
 :(Internal Consistency Validity)تساؽ الداخمي صدؽ اال 

يقصػػدبصػػدؽاالتسػػاؽالػػداخميقػػوةاالرتبػػاطبػػيفدرجػػاتكػػؿمجػػاؿوالدرجػػةالكميػػةلالختبػػار،
تػـوقػدوكذلؾدرجةارتباطكؿفقرةمففقراتاالختباربالدرجةالكميػةلمميػارةالتػيينتمػيإليػو،
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حسابمعامؿارتباطبيرسوفبيفدرجاتلالختبارمفخالؿالتأكدمفصدؽاالتساؽالداخمي
كػػؿفقػػرةمػػففقػػراتاالختبػػاروالدرجػػةالكميػػةلالختبػػارالتػػيتنتمػػيإليػػووذلػػؾباسػػتخداـالبرنػػامج

SPSS :كالتالي
 :الرتبة عالير ختبار ميارات التفكيالمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية 

الختبػاروىػيكمػالتـحسابمعامؿارتباطكؿفقرةمففقػراتاالختبػارمػعالدرجػةالكميػةلقد
 التالي:يوضحياالجدوؿ

 الميارة الذي تنتمي إليو الفقرةمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع  :(3.5جدوؿ ل

معامؿ االرتباط  رقـ السؤاؿ الميارة
 مع الميارة

معامؿ االرتباط 
الدرجة مع 

 الكمية لالختبار
معامؿ االرتباط  رقـ السؤاؿ الميارة

 مع الميارة

معامؿ االرتباط 
مع الدرجة الكمية 

 لالختبار

 حؿ 
 المشكمة

1 **0.618 **0.513 

 االستنتاج

4 **0.574 **0.487 

2 **0.600 **0.419 5 **0.404 **0.485 

19 **0.629 **0.465 9 **0.730 **0.615 

20 **0.636 **0.610 10 **0.694 **0.633 

23 **0.594 **0.577 14 **0.484 **0.406 

24 **0.555 **0.512 21 **0.604 *0.381 

صياغة 
 التنبؤات

3 **0.613 **0.440 

 التركيب

16 **0.424 **0.657 

15 **0.562 **0.386 17 **0.721 **0.470 

18 **0.725 **0.737 25 **0.630 **0.656 

22 **0.805 **0.757 26 **0.814 **0.785 

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

6 **0.634 **0.683 

 

7 **0.403 **0.483 

8 **0.674 **0.595 

11 **0.635 **0.566 

12 **0.692 **0.664 

13 **0.699 **0.485 

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة ل38ر الجدولية عند درجة حرية ل**
 0.304( =0.05( وعند مستوى داللة ل38ر الجدولية عند درجة حرية ل*
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دالػػػػػةإحصػػػػػائيًاعنػػػػػدمسػػػػػتوىداللػػػػػةكانػػػػػتيتضػػػػػحمػػػػػفالجػػػػػدوؿالسػػػػػابؽأفجميػػػػػعالفقػػػػػرات
 وىذايدلؿعمىأفاالختباريمتازباالتساؽالداخمي.ا (0.05،0.01)

 :الكمية لمميارة التي تنمي إلييامعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة 
لمميػارةالتػيتنمػيلقدتـحسابمعامؿارتباطكػؿفقػرةمػففقػراتاالختبػارمػعالدرجػةالكميػة

 التالي:وىيكمايوضحياالجدوؿإلييامفمياراتالتفكيرالناقد،

 الختبار بالدرجة الكمية لالختبارمعامالت ارتباط درجات ميارات ا :(3.6جدوؿ ل
 مستوى الداللة معامؿ االرتباط الميارات

0.01دالة عند  0.853** حؿ المشكمة  
0.01دالة عند  0.822** صياغة التنبؤات  

0.01دالة عند  0.857** تحميؿ المعمومات وتصنيفيا  
0.01دالة عند  0.881** االستنتاج  
0.01دالة عند  0.772* التركيب  

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة ل38ر الجدولية عند درجة حرية ل**
 0.304( =0.05( وعند مستوى داللة ل38ر الجدولية عند درجة حرية ل*

 دالةالسابؽيتضحمفجدوؿ لالختبار الكمية بالدرجة أفمعامالتارتباطمياراتاالختبار
ناسؽالداخميلمياراتاالختبار.(ممايدؿعمىالت0.01احصائيًاعمىمستوىالداللة)

: Test Reliability)ل ثبات االختبار
"أفيعطياالختبارالنتائجنفسياتقريبًاإذاأعيدتطبيقػوعمػىالطالبػات:ثباتاالختباربيقصدو

-التجزئػػةالنصػػفيةوكػػودردتػػـإيجػػادثبػػاتاالختبػػارباسػػتخداـطريقتػػي"،وقػػأنفسػػيفمػػرةثانيػػة
عمىالنحوالتالي:02ريتشاردسوف

 (:Spilt Half Methodل طريقة التجزئة النصفية

سمعامػػػؿالثبػػػاتبطريقػػػةالتجزئػػػةالنصػػػفية،حيػػػثتػػػـتجزئػػػةاألسػػػئمةإلػػػىاقامػػػتالباحثػػػةبقيػػػ
واألسػئمةالزوجيػةىػي،اـالفرديةىيأسئمةالنصػؼاألوؿنصفيف،واعتبرتاألسئمةذاتاألرق

حسػػابمعامػػؿارتبػػاطبيرسػػوفبػػيفالنصػػؼاألوؿمػػفاالختبػػارتػػـأسػػئمةالنصػػؼالثػػاني،ثػػـ
ثػػػـاسػػػتخداـمعادلػػػةسػػػبيرمافبػػػراوفلحسػػػاب(،0..27والنصػػػؼالثػػػانيمػػػفاالختبػػػارفكػػػاف)

 :ختبارالكميمفالمعادلةالتاليةمعامؿثباتاال
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1=ـ)

*2

ر

ر

)
إف:حيث

 ـ:معامؿثباتاالختبار.
 راتالزوجيةمعالعباراتالفردية.العبار:معامؿارتباط

الثبات) معامؿ ينتج السابقة المعادلة االختبار178.0وبالتعويضفي اف سبؽ ما ويتضح ،)
يتمتعبدرجةثباتجيدة.

 :(  20Kuder-Richardson) ريتشارد سوف -طريقة كودر

ألبعاداختبارالتفكير01ريتشاردسوف-عرفةمدىثباتاالختبار،تـاستخداـمعادلةكودلم
خطأعالي ما صوابوا  إما أسئمتيا لالختباراتالتيتكوفنتيجة مناسبة وىيطريقة الرتبة،

لمدرجةالكمية01ريتشاردسوف-)المتغيراتالثنائية(،حيثتـالحصوؿعميقيمةمعامؿكودر
بارككؿطبقالممعادلةالتالية:لالخت

(،وىي178.0ختبارككؿ)لال01سوفريتشارد-تعويضفيالمعادلةتنتجقيمةكودروبال
طمأنت قيمة وبذلؾإلىتطبيؽاالختبارعمىالباحثة الدراسة، العينة مفصدؽتـ تأكد
الرتبة.عاليالتفكيرمياراتوثباتاختبار
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 :والتمييزمعامالت الصعوبة  - أ

 :الصعوبة ة/السيول معامؿ .1
 االختبػار مػف سػؤاؿ عػفكػؿ أجػابوا الػذيف األفػراد لعػدد المئويػة النسػبة:"الصعوبة بمعامؿ يقصد

مػف27%،حيػثتمثػؿكػؿمجموعػة"والػدنيا العميػا المحكتػيف المجمػوعتيف مػف إجابػةصػحيحة
 بالمعادلة ويحسب،طالبة(11أعدادالعينةاالستطالعية،فيكوفعدداألفرادفيكؿمجموعة)

:التالية

 درجة صعوبة الفقرة =
  الذيف أجابوا عف المفردة إجابة صحيحةالتمميذات عدد 

 الكميالتمميذات عدد  

 أف ةالباحثتوجد االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة معامؿ وايجاد السابقة المعادلة وبتطبيؽ
الصػػعوبةالكمػػي معامػػؿ وكػافمتوسػػط(0.79-0.33)تراوحػتمػػابػػيف الصػعوبة معػامالت

 لمناسػبةمسػتوىدرجػة وذلػؾ االختبػار، فقػرات جميػع عمىةالباحث أبقت النتائج وبيذه ،(0.50)
.0.80وأقؿمف0.20 صعوبةالفقرات،حيثكانتمعامالتالصعوبةأكثرمف

 :التمييز معامؿ .2
 لفقرات التمييز معامؿ حساب مف األساسي اليدؼ الفقراتإف عمى التعرؼ ىو االختبار،

الضعيفةغيرالمميزة؛بيدؼحذفيا،والفقراتالضعيفةىيالتييكوفمعامؿتمييزىاأقؿمف
(2702 دقة، )أبو ص0222( حسابمعامالتالتمييز (،0.0ـ، لممعادلةتـ لمفقراتوفقًا

 :التالية

 =معامؿ تمييز الفقرة

عدد اإلجابات  –الفقرة في المجموعة العميا لعدد اإلجابات الصحيحة عمى 
 %111×  (الصحيحة في المجموعة الدنيا

 عدد أفراد إحدى المجموعتيف

 بيف السابقة المعادلة استخداـ بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراوحت حيث
لمتمييز0.25-0.75)  وقد والدنيا، العميا الفئتيف إجابات بيف (  التمييز معامؿ متوسطبمغ

.(0.20)مف أكثر بمغ إذا بمعامؿالتمييز القياس عمـ (ويقبؿ0.56)الكمي
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 معامالت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار: (3.7جدوؿ ل
 معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ
1 0.46 0.42 14 0.67 0.50 
2 0.58 0.33 15 0.38 0.25 
3 0.50 0.50 16 0.75 0.50 
4 0.63 0.58 17 0.58 0.67 
5 0.38 0.25 18 0.63 0.75 
6 0.42 0.67 19 0.50 0.50 
7 0.79 0.42 20 0.54 0.75 
8 0.58 0.67 21 0.63 0.75 
9 0.67 0.67 22 0.33 0.67 
10 0.54 0.75 23 0.42 0.67 
11 0.50 0.50 24 0.63 0.58 
12 0.58 0.67 25 0.58 0.33 
13 0.38 0.58 26 0.54 0.75 

معامؿ الصعوبة الكمي  معامؿ التمييز الكمي  0.55   0.56 
 

 :تصحيح االختبار - ب
تػػـتصػػػحيحاالختبػػاربعػػػدإجابػػةطػػػالبالعينػػةاالسػػػتطالعيةعمػػىفقراتػػػو،حيػػثحػػػددتدرجػػػة

(درجػة،26-0الطالبػةمحصػورةبػيف)واحدةلكؿفقرة،وبذلؾتكوفالدرجةالتيحصمتعمييػا
 .(فقرةفيصورتوالنيائية26حيثتكوفاالختبارمف)

 اعداد االختبار في صورتو النيائية: -ت
،وفػػػػيضػػػػوءآراءالرتبػػػػةعػػػػاليالتفكيػػػػربعػػػػدتأكػػػػدالباحثػػػػةمػػػػفصػػػػدؽوثبػػػػاتاختبػػػػارميػػػػارات

(فقػػػرة،كمػػػافػػػي26)رتوالنيائيػػػةيتكػػػوفمػػػفالمحكمػػػيفوالمختصػػػيفأصػػػبحاالختبػػػارفػػػيصػػػو
الرتبة.عالي،والجدوؿالتالييوضحتوزيعفقراتاختبارمياراتالتفكير(5الممحؽرقـ)

 النبات الزىري وتركيبوالرتبة عمى وحدة  عاليتوزيع ميارات التفكير : (3.8جدوؿ ل

عدد الفقرات لكؿ  الميارات
 رقـ السؤاؿ الذي يقيس الميارة في االختبار ميارة

 24 23 21 19 2 1 6 المشكمةحؿ 

 - - 22 15 18 3 4 صياغة التنبؤات

 13 12 11 8 7 6 6 تحميؿ المعمومات وتصنيفيا

 21 14 11 9 5 4 6 االستنتاج

 - - 26 25 17 16 4 التركيب
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 :ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب - ث

التػػييتوجػػبضػػبطيا،وتجنبػػًاآلثػػارالعوامػػؿالدخيمػػةقػػًامػػفالحػػرصعمػػىسػػالمةالنتػػائجانطال
طريقػػػةةالباحثػػتوالحػػدمػػفآثارىػػالموصػػوؿإلػػػىنتػػائجصػػالحةقابمػػةلالسػػػتعماؿوالتعمػػيـ،َتبَنػػ

،ويعتمػػػػػدعمػػػػػىتكػػػػػافؤوتطػػػػػابؽ"والضػػػػػابطةباختبػػػػػاريفقبػػػػػؿالتجربػػػػػةالمجموعتػػػػػافالتجريبيػػػػػة"
لمتوسػػػطات،ومقارنػػػةااالختيػػػارالعشػػػوائيألفػػػرادالعينػػػةالمجمػػػوعتيفمػػػفخػػػالؿاالعتمػػػادعمػػػى

بضبطالمتغيراتالتالية:ةالباحثتالحسابيةفيبعضالمتغيراتأوالعوامؿلذاقام
 :ضبط متغير الجنس 

 لصؼالتاسعاألساسي)اإلناثفقط(.حيثتـاختيارعينةالدراسةمفتمميذاتا

  :ضبط متغير العمر 
حيثقامتبالتعرؼعمػىمتوسػطأعمػارقامتالباحثةبضبطمتغيرالعمرلدىعينةالدراسة

باسػتخداـاختبػػاركػؿمجموعػةوالكشػػؼعػفالفػروؽبػػيفمتوسػطاتأعمػارمجمػػوعتيالدراسػة
 لعينتيفمستقميف،فكانتالنتائجكمايمي:)ت(

لت( لحساب الفروؽ بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في متغير اختبار: (3.24جدوؿ ل
 العمر

 قيمة االنحراؼ المعياري المتوسط العدد المجموعة فالبيا
 الداللة اإلحصائية لت(

 العمر
 0.297 9.659 32 الضابطة

 0.338 9.709 32 التجريبية //0.05 0.686

المتوسػػػػػطالحسػػػػػابيفػػػػػيالتطبيػػػػػؽلمعينػػػػػةالضػػػػػابطةيسػػػػػاويويالحػػػػػظمػػػػػفالجػػػػػدوؿالسػػػػػابؽأف
(،وكانػػت9.709ذييسػػاوي)والمتوسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽلمعينػػةالتجريبيػػةوالػػ،(9.659)

(0.05(وىيغيردالةإحصػائيًاعنػدمسػتوىداللػةعنػد)0.686"المحسوبةتساوي)قيمة"ت
(فػيمتوسػطيعمػرالطالبػاتفػي0.05≤وىذايعنيأنػوالتوجػدفػروؽدالػةإحصػائيًاعنػد)

 والضابطة.المجموعتيفالتجريبية
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 ضبط متغير التحصيؿ الدراسي في مادة العمـو العامة  : 
باستخداـاختبار)ت(بيفالمجمػوعتيفقامتالباحثةبضبطمتغيرالتحصيؿلدىعينةالدراسة

والحياة ،والجدوؿالتالييبيفالنتائج:التجريبيةوالضابطةفياختبارالعمـو

ومستوى الداللة لممجموعتيف التجريبية "ت"  واالنحرافات المعيارية وقيمةالمتوسطات : (3.22ل رقـ جدوؿ
 العمـومتغير التحصيؿ في تعزى لوالضابطة 

 المتوسط العدد المجموعة المتغير
االنحراؼ 
 المعياري

 "ت "
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 مادة العمـو
 0.641 6.178 35.344 32 تجريبية

  
0.524 

  
غير دالة 
 8.794 34.125 32 ضابطة إحصائياً 

 α = )2.00≤0.05( وعند مستوى داللة ل62*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ل
 α= )2.66≤0.01( وعند مستوى داللة ل62*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ل

المتوسػػػػػطالحسػػػػػابيفػػػػػيالتطبيػػػػػؽلمعينػػػػػةالضػػػػػابطةيسػػػػػاويويالحػػػػػظمػػػػػفالجػػػػػدوؿالسػػػػػابؽأف
(،وكانػت35.344(والمتوسطالحسابيفيالتطبيؽلمعينةالتجريبيةوالػذييسػاوي)34.125)

(0.05(وىيغيردالةإحصػائيًاعنػدمسػتوىداللػةعنػد)0.641قيمة"ت"المحسوبةتساوي)
(فػػيمتوسػػطيدرجػػاتالطالبػػات0.05≤وىػػذايعنػػيأنػػوالتوجػػدفػػروؽدالػػةإحصػػائيًاعنػػد)

 والحياةلممجموعتيفالتجريبيةوالضابطة.الختبارالعموـ

  الرتبة عاليضبط متغير التحصيؿ في اختبار ميارات التفكير: 
،الرتبػػةعػػاليوفيمػػايمػػيعػػرضمػػوجزلتكػػافؤالمجمػػوعتيففػػيكػػؿميػػارةمػػفميػػاراتالتفكيػػر

يبيفالمتوسطاتواالنحرافاتالمعياريةوداللةالفروؽباستخداـاختبار)ت(بيفالتاليوالجدوؿ
المجموعتيفالتجريبيةوالضابطة:
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ومستوى الداللة لممجموعتيف التجريبية "ت"  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة: (3.21ل جدوؿ
 في التطبيؽ القبمي الرتبة عاليالختبار التفكير والضابطة 

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة الميارة
قيمة  " ت " المعياري

 مستوى الداللة الداللة

 حؿ المشكمة
 0.143 0.793 1.625 32 تجريبية

  
0.887 

  
غير دالة 
 0.946 1.594 32 ضابطة إحصائياً 

 صياغة التنبؤات
 1.683 0.745 1.344 32 تجريبية

  
0.097 

  
غير دالة 
 0.740 1.031 32 ضابطة إحصائياً 

تحميؿ المعمومات 
 وتصنيفيا

 0.512 1.019 2.156 32 تجريبية
  

0.611 
  

غير دالة 
 0.933 2.031 32 ضابطة إحصائياً 

 االستنتاج
 0.742- 1.027 1.906 32 تجريبية

  
0.461 

  
غير دالة 
 1.314 2.125 32 ضابطة إحصائياً 

 التركيب
 0.338 0.842 1.531 32 تجريبية

  
0.737 

  
غير دالة 
 0.621 1.469 32 ضابطة إحصائياً 

 الدرجة الكمية
 0.635 2.139 8.563 32 تجريبية

  
0.527 

  
غير دالة 
 1.778 8.250 32 ضابطة إحصائياً 

 α = )2.00≤0.05( وعند مستوى داللة ل62*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ل
 α= )2.66≤0.01( وعند مستوى داللة ل62عند درجة حرية ل*قيمة "ت" الجدولية 

يسػػاويضػػابطةلمعينػػةالالقبمػػيالمتوسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽيتضػػحمػػفالجػػدوؿالسػػابؽأف
(وكانػػػت8.563يسػػاوي)تجريبيػػةلمعينػػػةالالقبمػػيوالمتوسػػطالحسػػابيفػػػيالتطبيػػؽ،(8.250)

(،0.05عند)(وىيغيردالةإحصائيًاعندمستوىداللة0.635قيمة"ت"المحسوبةتساوي)
فػيلطالباتا(فيمتوسطيدرجات0.05≤)وىذايعنيأنوالتوجدفروؽدالةإحصائيًاعند

فيالتطبيؽالقبمي.لمجموعتيفالتجريبيةوالضابطةافيالناقدمياراتالتفكيراختبار

ثانيًا: المواد التعميمية الخاصة بالدراسة:
البرنامج القائـ عمى شبكات التفكير البصري:

ىػػدفتىػػذهالدراسػػةإلػػىقيػػاسفاعميػػةبرنػػامجقػػائـعمػػىاسػػتخداـشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريعمػػى
لػدىطالبػاتالصػؼالتاسػعاالساسػيبغػزة،وذلػؾعػاليتنميةمياراتالتفكير الرتبػةفػيالعمػـو

عػدادىػذاتبػةبالطريقػةالتقميديػة،وقػدمػرإالرعػاليبالمقارنةمعطالباتيدرسفميػاراتالتفكيػر
البرنامجالتعميميتدريجيًابمجموعةمفالخطواتالميمةوالخطوطالعريضة،إلىأفتػـتجييػزه

بشكموالنيائي،وذلؾكمايمي:
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 تعريؼ البرنامج المقترح: -1
يعرؼالبرنامجبصورةعامةعمىأنو:

بفػػيفتػػرةزمنيػػةمحػػددةوذلػػؾمػػفأجػػؿوتقػػدـلمطػػال"مجموعػػةمػػفالخبػػراتالتعميميػػةالتػػيتعػػد -
(. 39ـ،ص2003.)المقانيوالجمؿ،أىداؼخاصة"وتحقيؽىدؼأ

(أنو:"عبػارةعػفمجموعػةمػفاألنشػطةوالممارسػات74ـ،ص2003)شحاتةوالنجارويعرفو -
نميػةميػاراتىداؼالواضحةوالمحددة،وفقًالخطةتيػدؼلتممية،المنظمةوالمترابطةذاتاألالع

 أوتتضمفسمسمةمفالمقرراتالتيترتبطبيدؼعاـ".
والخطػػػػواتفمجموعػػػػةمػػػػفاألنشػػػػطة،والخبػػػػرات،وتعػػػرؼالباحثػػػػةالبرنػػػػامجإجرائيػػػػًا:"عبػػػػارةعػػػػ -

الرتبػػػةلػػػدىطالبػػػاتالصػػػؼعػػػاليتنميػػػةميػػػاراتالتفكيػػػرإلػػػىالمنظمػػػةوالمعػػػدة؛والتػػػيتيػػػدؼ
يػـإلػىدرجػةمػفالكفػاءةواإلتقػاف،وتػرويضعقػوليـعمػىالتاسعاألساسي،مفأجؿاالرتقػاءب

يجاد عممياتالتفكيربمختمؼأنواعيا،والتيتساعدىـوتجعميـأكثرقدرةعمىحؿالمشكالتوا 
 البدائؿواألفكارالجديدة،وذلؾمفخالؿخطواتنموذجعممياجرائي".

 :البرنامج المقترح عمييا في اعدادالمصادر واألسس التي اعتمد  -2
 .األدبالتربويمثؿ؛األبحاثوالدراساتالسابقةذاتالصمةبالموضوع
 . االتجاىاتالحديثةفيتعميـمبحثالعمـو
 .العامةلتمميذاتالصؼالتاسعاألساسي أىداؼتدريسالعمـو
 .الخصائصالنمائيةلطمبةالمرحمةاإلعدادية
 أداةلابػػػػداعوالتفكيػػػػرالبػػػػد افيمتمكيػػػػاطمبػػػػةالمرحمػػػػةاالعداديػػػػةبشػػػػكؿعػػػػاـ،العمػػػػـو

وتمميذاتالصؼالتاسعاالساسيبشكؿخاص.
 الرتبةبشكؿخاص.عاليخصائصمياراتالتفكيربشكؿعاـ،والتفكير

 :ات إعداد البرنامج المقترحمبرر  -3
الرتبػػػةفػػػيالعمػػػوـالعامػػػةلػػػدىتمميػػػذاتالصػػػؼالتاسػػػععػػػاليأىميػػػةتنميػػػةميػػػاراتالتفكيػػػر -

 االساسيبغزة.
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الرتبةبشكؿعاـ،وتػدريبعاليعدـوجودبرامجلتدريبالمعمميفعمىتنميةمياراتالتفكير -
معمميالمرحمػةاإلعداديػةبشػكؿخػاص،حيػثيسػعىالبرنػامجالمقتػرحلتنميػةميػاراتالتفكيػر

العامة.عالي  الرتبةفيمبحثالعمـو
بصػػريعػػفغيرىػػامػػفاالسػػتراتيجيات،وذلػػؾمػػفالمميػػزاتالتػػيتتميػػزبيػػاشػػبكاتالتفكيػػرال -

تنظػيـالبنػاءالمعرفػيلػدييـ،ممػايسػيؿعمميػةالفيػـ،عمىخالؿدورىافيمساعدةالتمميذات
رفػعمسػتوياتالتمميػذاتإلػىواالسترجاعلممفاىيـوالمعارؼالعمميةعندىـ،األمرالذييؤدي

 التحصيميةوتنميةالتفكير.
ممعمػػـ:ألفاكتسػػابالمعمػػـلميػػاراتالتػػدريسالحديثػػةتجعػػؿمنػػوقػػادرًاعمػػىالمنفعػػةالتربويػػةل -

يةلمخرجاتالعمميةالتعميمية،ممايسيـفيتحقيؽعاليأداءالوظيفةالمينية،وتحقيؽإنتاجية
األىداؼالتعميمية.

 :مراحؿ إعداد البرنامج المقترح -4
المراحؿوالخطواتوىيكالتالي:مرتعمميةإعدادالبرنامجالمقترحبالعديدمف

حيثتضمنتىذهالمرحمةاإلجراءاتالتالية:المرحمة األولى: مرحمة التخطيط واإلعداد:
 .أواًل:األسسالعامةلمبرنامجالقائـعمىاستخداـشبكاتالتفكيرالبصري 
 نميػػػةثانيػػػًا:األىػػػداؼالعامػػػةلمبرنػػػامجالقػػػائـعمػػػىاسػػػتخداـشػػػبكاتالتفكيػػػرالبصػػػريلت

 الرتبة.عاليمياراتالتفكير
 ثالثػػًا:األىػػداؼالسػػموكيةلمبرنػػامجالقػػائـعمػػىاسػػتخداـشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريلتنميػػة

 الرتبة.عاليمياراتالتفكير
 .)رابعًا:تحديدمحتوىالبرنامج)وقدتـتحديدهفيضوءاألىداؼالسموكيةلمطمبة 
 عتمدعمىالمشاركةبيفالمعمـوالطالب(.خامسًا:أسموباستخداـالبرنامج)حيثي 
 .سادسًا:تحديدالوسائؿالتعميميةواألجيزةوالموادالتعميميةالتيتخدـفيتنفيذالبرنامج 
 .)سابعًا:تحديدأساليبالتقويـفيالبرنامج)قمبي،بنائي،ختامي 

فػػيمرحمػػةتصػػميـوفييػػاتػػـتحويػػؿمػػاتػػـوضػػعوابػػة السػػيناريو: المرحمػػة الثانيػػة: مرحمػػة كت
 البرنامجإلىإجراءاتتفصيميةعمىالورؽ،حيثتتمخصىذهالمرحمةفيالنقاطالتالية:
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 تنظيـمحتوىالبرنامجالتعميمي. -أ
 التخطيطلمبرنامج:وذلؾوفؽالخطواتالتالية: -ب

 .تحديدالمادةالعممية 
 .تحديدأىداؼالبرنامج 
 .تحديدنقاطالبدايةعندالتمميذات 
 لمياـ.تحميؿا 
 كتابةالبرنامج:مفخالؿالخطواتاآلتية: -ت

 .كتابةاالطارالعاـلمبرنامج 
 .إعداداألسئمةالخاصةبكؿدرس 

حيثاشتممتىذهالمرحمػةعمػىالتجريػبالمبػدئيلمبرنػامجبعػد :المرحمة الثالثة: مرحمة التنفيذ
مػػةاالنشػػطةالتعميميػػة،االنتيػػاءمػػفإعػػداده،وذلػػؾمػػفأجػػؿالتأكػػدمػػفسػػالمةالمحتػػوى،ومالئ

وتسمسػػؿالخطػػواتواإلجػػراءاتحسػػبمراحػػؿشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػري،كػػذلؾاختيػػارالوسػػائؿ
التعميميػػػةاألكثػػػرمالئمػػػةلمحتػػػوىالبرنػػػامجالتعميمػػػي،وكػػػؿذلػػػؾبالتعػػػاوفبػػػيفمشػػػرؼالدراسػػػة

 والمعممةالمنفذة.
مػفإعػدادالبرنػامجبالصػورةاألوليػة،تػـبعػداالنتيػاء :لرابعة: مرحمة التقويـ والتطويرالمرحمة ا

عرضػػػوعمػػػىمجموعػػػةمػػػفالمختصػػػيفوالمحكمػػػيفكأسػػػاتذةالجامعػػػاتومشػػػرفيومعممػػػيمػػػادة
العموـالعامة،مفأجؿالتأكدمفمدىمالئمةالبرنامجوقدرتوعمػىتحقيػؽاألىػداؼالمطموبػة،

أعطػػػيكػػػؿمػػػنيـنسػػػخةعػػػفوتػػػـتعػػػديؿالبرنػػػامجبنػػػاًءعمػػػىآراءالخبػػػراءوالمحكمػػػيف،حيػػػث
 البرنامجالمعّد،وطمبتآرائيـفيالنقاطاآلتية:

 .سالمةالمحتوىالتعميميلمبرنامج 
 الئمةاألىداؼومدىإمكانيةتطبيقيا.م 
 الصؼالتاسعاالساسي.مالئمةاألنشطةلمستوىتمميذات 
 اءتعززوتثريالبرنامج.تقديـأيمقترحاتوآر 
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فػػيضػػوءالمراحػػؿالسػػابقة،والتسمسػػؿ :صػػياغة البرنػػامج بالصػػورة النيائيػػة: المرحمػػة الخامسػػة
السميـلخطواتإعدادالبرنامج،وبعدعمميةالتعػديؿوالتطػويروفػؽآراءالمحكمػيفوالمختصػيف؛
تـوضعالبرنامجالمقترحالقائـعمىاستخداـشبكاتالتفكيرالبصريفيتنميةمياراتالتفكير

مػػاىػػوموضػػحطالبػػاتالصػػؼالتاسػػعاالساسػػي؛فػػيصػػورتوالنيائيػػةوذلػػؾكالرتبػػةلػػدىعػػالي
 (.10فيالممحؽ)
 دليؿ المعمـ:

يمكػػػػفلمباحثػػػػةأفتعػػػػرؼدليػػػػؿالمعمػػػػـعمػػػػىأنػػػػو:"مجموعػػػػةالخطػػػػواتواإلجػػػػراءاتالمتسمسػػػػمة
والمنظمةواليادفة،والتييقوـبياالمعمـلتنفيذالدروسوفؽاالستراتيجيةالمناسبة".

إعداد الدليؿ: 
 قامتالباحثةبإعداددليؿالمعمـلتدريسوحدة"النباتالزىريوتركيبو"،وذلؾفيمبحػثالعمػـو

وذلػؾباالعتمػادعمػىشػبكاتالتفكيػرالبصػري،–الجػزءالثػاني–العامةلمصؼالتاسعاألساسػي
حيثتـمراعاةاألسساآلتيةفيإعداددليؿالمعمـ:

 بويةالتيلياعالقةبمتغيراتالدراسة.مراجعةاألدبياتالتر 
 لتياىتمتبشبكاتالتفكيرالبصرياستطالعالدراساتالسابقةوالبحوثا. 
 الرتبػػػةالمناسػػػبةلتمميػػػذاتالصػػػؼالتاسػػػععػػػاليإعػػػدادقائمػػػةنيائيػػػةلميػػػاراتالتفكيػػػر

 األساسي.
 وقد تضمف دليؿ المعمـ ما يمي:

 الخطةالزمنيةالمقترحة. -
 األىداؼالعامةلموحدة.تحديد -
 فكرةعامةعفشبكاتالتفكيرالبصري. -
 الرتبة.عاليفكرةعامةعفالتفكير -
تخطػػيطدروسمػػفالوحػػدةوفقػػًالمراحػػؿشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػري،ويتضػػمفالعناصػػر -

 اآلتية:
 .عنوافالدرس 
 .عددالحصصالمقترحةلمتدريس 
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 .األىداؼالسموكيةلكؿدرس 
 والبنوداالختبارية.المتطمباتاألساسية 
 .الوسائؿواالدواتالتعميمية 
 .خطةسيرالدرس،وتشمؿ:األنشطة،والخبرات،وطرائؽالتدريس 
 :التقويـبأنواعو،ويتضمف 

 التقويـالقبمي:ويكوففيبدايةالدرسالجديد. -
 التقويـالتكويني:ويكوفأثناءشرحالدرسوبعداالنتياءمفكؿىدؼسموكي. -
 الختامي:ويكوففينيايةالدرس.التقويـ -

 .أوراؽالعمؿ 
ا قامػت الباحثػة بعػرض الػدليؿ عمػي مجموعػة مػف اد دليؿ المعمـ فػي صػورتو األوليػةوبعد إعد

(ا في ضوء:8ج وطرؽ التدريس وفؽ الممحؽ رقـ لالمحكميف والمختصيف والخبراء في المناى
 صحةالمادةالعممية. 
 الموضوعاتسالمةأسموبالعرضوترتيب. 
 .مناسبةالبرنامجالمقترحلمدروس 
 دىتوافؽالزمفلكؿدرسمعمحتواه.م 

وبعداألخػذبػآراءالمحكمػيفلتحسػيفجػودةدليػؿالمعمػـ،أصػبحالػدليؿفػيصػورتوالنيائيػةوفػؽ
.(9)الممحؽرقـ

 :األساليب اإلحصائية المستخدمةسابعًا: 

وذلػػؾإليجػػادمعامػػؿ"سػػبيرماف"التجزئػػةالنصػػفية(وطريقػػة20معادلػػةكػػودرريتشاردسػػوف) .1
 ثباتاالختبار.

 معامؿالتمييزلحسابمعامؿالتمييزلكؿفقرةمففقراتاالختبار. .2
 لحسابمعامؿالصعوبةلكؿفقرةمففقراتاالختبار.معامؿالصعوبة .3
عػالييػرمعامالتاالرتباطلحسابمعػامالتاالتسػاؽالػداخميلفقػراتاختبػارميػاراتالتفك .4

 الرتبة.
 لعينتيفمستقمتيف.(t- test)تـاستخداـاختبار .5
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 .يةعاليالفيةالبرنامجلمتحقؽعاليمعامؿالكسبلبالؾلمكشؼعفف .6
(إليجػػػادحجػػػـالتػػػأثيرلممتغيػػػرالمسػػػتقؿعمػػػىdو).مربػػػعإيتػػػالمكشػػػؼعػػػفتػػػأثيرالبرنػػػامج .7

 بع.المتغيرالتا


 :الميدانية إجراءات تطبيؽ الدراسة
 اتبعت الباحثة الخطوات التالية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة: لقد
بمياراتالتفكيراألدب عمى طالعاإل -0 المتعمقة فيمادةعاليياتوالبحوثالتربوية الرتبة

 العموـالعامة.

 الرتبة.عاليمياراتالتفكيرعمميلموحدةالثالثة،لتحديدلا محتوىال تحميؿ  -2
الرتبةوالتيينبغيتنميتيالمصؼالتاسعاألساسيعاليإعدادقائمةأوليةبمياراتالتفكير -3

 فيمبحثالعموـالعامة،وعرضياعمىالمحكميفإلجراءالتعديالتالمناسبة.
اختبار -4 عمىالمحكميفالمختصيفإلجراءعاليمياراتالتفكيرإعداد ثـعرضو الرتبة،

 ئيـ.التعديالت،واألخذبآرا
لمتأكدالرتبةعمىعينةاستطالعيةمفطالبالصؼالتاسععاليتطبيؽاختبارالتفكير -5

 .الصعوبةوالتمييزلمفقراتمفالصدؽوالثباتومعامالت
إعدادالبرنامجالقائـعمىشبكاتالتفكيرالبصري،وتجربتوعمىعينةاستطالعيةلمعرفة -6

منيةالمخططليافيدروسدليؿالمعمـالمتعمقةمدىصالحيتولمتطبيؽ،ومالئمةالمدةالز
 بالبرنامج.

تحكيـالبرنامجومااشتمؿعميومفأدلة،بعرضوعمىمجموعةمفالمحكميفالمختصيف -7
 إلجراءالتعديالتالمناسبة،ومفثـالتعديؿحسبآرائيـ.

والتعميؾ -8 التربية مفوزارة الباحثة لتسييؿميمة ي؛عاليالالحصوؿعمىكتابخطيمف
 لمموافقةعمىتطبيؽأدواتالدراسةفيالمدرسةالمستيدفة.

الضابطةمفطالبالصؼالتاسعإلجراءالتطبيؽلباحثةعينةالدراسةالتجريبيةواختارتا -9
 الرتبةلممجموعتيف،لمتأكدمفتكافؤىما.عاليالقبميالختبارالتفكير
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القائـعمىشبكاتالتفكيرالبصري،وذلؾالبرنامجالمقترحقامتالباحثةبنفسيابتطبيؽ -10
إلى تقسيميف تـ والتي األساسي، التاسع الصؼ تمميذات مف عشوائية عينة عمى
مجموعتيف،األولىتجريبيةدرستبالبرنامجالمقترح،والثانيةضابطةاستمرتبالدراسةوفقًا

 لمطريقةالتقميديةاالعتيادية.
 حصصأسبوعيًا.4دراسية،وذلؾبمعدؿ(حصة16استغرقتالتجربة) -11
12-  التفكير الختبار البعدي التطبيؽ التجريبيةعاليإجراء الدراسة مجموعتي عمى الرتبة

 عمىالمجموعةالتجريبية.شبكاتالتفكيرالبصريوالضابطة،وذلؾلمعرفةأثراستخداـ
عرضالنت -13 ثـ البياناتوتحميميا اإلجاباتوجمع بتصحيح ومناقشتياقامتالباحثة ائج

 وتفسيرىافيضوءفروضالدراسة.
 وضعالتوصياتوالمقترحاتالمناسبةفيضوءماأسفرتعنوالدراسةمفنتائج. -14
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 نتائج الدراسة ومناقشتيا: الفصؿ الخامس
الباحثػػػة،والمتعمقػػػةبيػػػدؼالدراسػػػةلنتػػػائجالتػػػيتوصػػػمتإلييػػػااىػػػـأليتنػػػاوؿىػػػذالفصػػػؿعرضػػػًا

يةبرنامجمقترحباستخداـشبكاتالتفكيػرالبصػريفػيتنميػةميػاراتالتفكيػرعالي"ف؛المتمثؿفي
لػػدىتمميػػذاتالصػػؼالتاسػػعالرتبػػةفػػيعػػالي ييػػثتػػـاسػػتخداـالبرنػػامجاإلحصػػائح"،العمػػـو

"SPSSتػػػيتػػػـالتوصػػػؿإلييػػػا،وكػػػذلؾجػػػةبيانػػػاتالدراسػػػة،وسػػػيتـعػػػرضالنتػػػائجالعالي"فػػػيم
الخاصةبيذهضوئياوضعتالباحثةالتوصياتوالمقترحاتالتيفيو،مناقشةالنتائجوتفسيرىا

.الدراسة
 :تائج الدراسةنأواًل: 

 إلجابة المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ وتفسيرىا:ا
الرتبة التي ينبغي  عاليما ميارات التفكير ":مايميعمىينصالسؤاؿاألوؿمفأسئمةالدراسة

 ".؟تمميذات الصؼ التاسع في مادة العمـوتنميتيا لدى 
مجػػػاؿبربػػػويوالدراسػػػاتالسػػػابقةالمتعمقػػػةلاجابػػػةعػػػفىػػػذاالسػػػؤاؿتػػػـاالطػػػالععمػػػىاألدبالت

راجػيمثػؿ:دراسػةبشػكؿخػاصوذلػؾالرتبػةعػاليبشكؿعاـ،وبمجاؿمياراتالتفكيػرالتفكير
وبالتػالي،ـ(وغيرىػا2012،ودراسػةالعفػوفوعبػدالواحػد)(ـ2015القرنػي)،ودراسة(ـ2016)

ميارةحػؿالمشػكمة،:الرتبةوىيعاليمفمياراتالتفكيرقامتالباحثةباختيارخمسةميارات
لطبيعػػةاوذلػػؾلمالءمتيػػ؛صػػياغةالتنبػػؤات،تحميػػؿالمعمومػػاتوتصػػنيفيا،االسػػتنتاج،التركيػػب

لمحتػػػوى ،حيػػػثإفأغمػػػباألمثمػػػةواألسػػػئمةالمتضػػػمنةمصػػػؼالتاسػػػعاألساسػػػيمبحػػػثالعمػػػـو
وذلػؾبنػاءعمػىنتػائجتحميػؿمحتػوىتقػيسىػذهالميػارات،المستيدفةمفمبحثالعمػوـبالوحدة
ممحػؽرقػـ–جاؿالمناىجوطػرؽتػدريسالعمػوـاستشارةعددًامفالمختصيففيمبعدوالوحدة،

ةيلموحػدةالدراسػةالميػاراتالمختػارةعمػىمناسػبلمختصػوفاأكػدحيػث،(حوؿىذهالميػارات2)
لوحػػدةالرتبػػةعػػاليميػػاراتالتفكيػػرالخػػروجبالصػػورةالنيائيػػةلقائمػػةوعميػػوفقػػدتػػـ،المسػػتيدفة

العامةلمصؼالتاسػعاألالعم"النباتالزىريوتركيو"مفمبحث كمػا،-الجػزءالثػاني–ساسػيـو
(.5.1فيجدوؿرقـ)ةموضحيى
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 الرتبة المراد تنميتيا لدى طالب الصؼ التاسع األساسي عاليميارات التفكير : (4.2جدوؿ ل
 التعريؼ اإلجرائي لمميارة الميارة ـ

 حؿ المشكمة 1
عمىاثارةمشكمةتثير انتبػاىيـحػوذعمػىاىتماـالطمبةوتىيطريقةتقـو

وتتصػػػؿبحاجػػػاتيـوتػػػدفعيـإلػػػىالتفكيػػػروالدراسػػػةوالبحػػػثفػػػيحػػػؿىػػػذه
 المشكمة.

 صياغة التنبؤات 2

سػػػيحدثفػػػيشػػػخصمػػػايفكػػػرفيمػػػاقبػػػؿىػػػيالميػػػارةالتػػػيتسػػػتخدـمػػػف
مالديومفمعموماتسابقةوتيدؼلمتعرؼعمىالعالقةماوفؽالمستقبؿ

والنتػػائجوالتػػدربعمػػىالتخطػػيطوالتجييػػزالػػدقيؽواسػػتخداـبػػيفاالسػػباب
 بعدالنظر.

 تحميؿ المعمومات  3
 وتصنيفيا

المكونػػػػةليػػػػاوتصػػػػنيفياالبسػػػػيطةىػػػػيتجزئػػػػةالمعمومػػػػاتإلػػػػىعناصػػػػرىا
المرجعػػػيوتنظيميػػاوتقويميػػا،وىػػيميػػارةأساسػػيةلبنػػاءاإلطػػارالمعرفػػي

 لمفرد.

 االستنتاج 4
المكونػػػػةليػػػػاوتصػػػػنيفياالبسػػػػيطةالمعمومػػػػاتإلػػػػىعناصػػػػرىاىػػػػيتجزئػػػػة

المرجعػػػيوتنظيميػػاوتقويميػػا،وىػػيميػػارةأساسػػيةلبنػػاءاإلطػػارالمعرفػػي
 لمفرد.

 التركيب 5
العناصػػػرأواألجػػػزاءمعػػػافػػػيصػػػورةجديػػػدةإلنتػػػاجترتيػػػباووضػػػعىػػي

شػيءمبتكػرأوتركيػبالعناصػرالمختمفػة؛إلنتػاجشػيءجديػدمنػو،سػواء
فماديًاأـفكريًاأـمعنويًا.اأك

الرتبػػػةالخمسػػػةالمختػػػارةىػػػياألنسػػػبعػػػاليفكيػػػرتمػػػفالجػػػدوؿالسػػػابؽأفميػػػاراتالويتضػػػح
العامػةلمصػؼتمثػؿالوحػدةالثالثػةمػفكتػتي،والدريسوحدةالنباتالزىريوتركيبولت ابالعمػـو

.-الجزءالثاني–ساسيالتاسعاأل
بالسؤاؿ الثاني وتفسيرىا:إلجابة المتعمقة ا

مػػا أسػػس البرنػػامج المقتػػرح القػػائـ عمػػى :"مػػايمػييػنصالسػػؤاؿالثػانيمػػفأسػئمةالدراسػػةعمػى
ي العمػػـو لػػدى الرتبػػة فػػ عػػالياسػػتخداـ شػػبكات التفكيػػر البصػػري فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر 

 "".؟تمميذات الصؼ التاسع
جراءاتوخطواتإ،حيثتناولتالباحثةالرابعىذاالسؤاؿمفخالؿالفصؿجابةوقدتمتاإل

عمإع التعميميالقائـ البرنامج ىداد مياراتالتفكير البصريفيتنمية عاليشبكاتالتفكير
األا لدىتمميذاتالصؼالتاسع العامةلرتبة العموـ فيساسيفيمادة حيثراعتالباحثة ،

،ليةلمبرنامج،بدءًامفالصورةاألوعدادتاإلخطواأثناءجالمنطقيالسميـإعدادالبرنامجالتدر
ثـعرضوعمىمجموعةالمحكميفلمتأكدمفصالحيةالمحتوىلمتطبيؽوالتنفيذ،ومااشتمؿ
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جراءاتتفصيمية تعميميةوا  البرنامجمفأنشطة لمبرنامج،،عميو النيائية لموصوؿإلىالصورة
(.10)رقـىيموضحةبالممحؽو

 بالسؤاؿ الثالث وتفسيرىا: اإلجابة المتعمقة
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ؤاؿالثالثمفأسئمةالدراسةعمى:"ينصالس

في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانيف تمميذات بيف متوسطي درجات ال (α ≥0.05ل داللة
الرتبة تعزى لمبرنامج  عاليفي المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير 

:الفروضالتاليةولاجابةعفالسؤاؿقامتالباحثةبصياغة ؟"ا المستخدـ
  ت داللػػػػة احصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػةال توجػػػػد فػػػػروؽ ذا"ويػػػػنصعمػػػػى:الفػػػػرض األوؿ:

فػػػي المجموعػػػة التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات  يلطالبػػػاتبػػػيف متوسػػػط درجػػػات ا (α ≥0.05ل
 ."الرتبة عاليقريناتيف في المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير 

ولمتحقػػػؽمػػػفصػػػحةىػػػذاالفػػػرض،قامػػػتالباحثػػػةبحسػػػابالمتوسػػػطاتالحسػػػابيةواالنحرافػػػات
"T- test Independent sampleالمعياريػػة،واسػػتخداـاختبػػار"ت"لعينتػػيفمسػػتقمتيف"

لمكشؼعفداللةالفروؽبيفمتوسطياألداءفياالختبارالبعديلكؿمفالمجموعةالتجريبيػة
 (يوضحذلؾ.5.2والمجموعةالضابطة،وجدوؿرقـ)

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لممجموعتيف التجريبية والضابطة لالختبار في (: 4.1جدوؿ ل
 ؽ البعديالتطبي

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراؼ المعياري المتوسط العدد المجموعة الميارة

 حؿ المشكمة
 10.281 0.792 5.219 32 تجريبيةبعدي

 
دالةإحصائيًاعند

 1.061 2.813 32 ضابطةبعدي 0.01

 صياغة التنبؤات
 5.168 0.660 3.375 32 تجريبيةبعدي

 
دالةإحصائيًاعند

 1.120 2.188 32 ضابطةبعدي 0.01
تحميؿ المعمومات 

 وتصنيفيا
 7.522 0.914 4.938 32 تجريبيةبعدي

 
دالةإحصائيًاعند

 1.424 2.688 32 ضابطةبعدي 0.01

 االستنتاج
 5.800 0.619 5.438 32 تجريبيةبعدي

 
دالةإحصائيًاعند

 1.190 4.063 32 ضابطةبعدي 0.01

 التركيب
 4.317 0.622 3.500 32 تجريبيةبعدي

 
دالةإحصائيًاعند

 1.012 2.594 32 ضابطةبعدي 0.01

 الدرجة الكمية
 10.880 2.155 22.469 32 تجريبيةبعدي

 
دالةإحصائيًاعند

 3.633 14.344 32 ضابطةبعدي 0.01
 α = )2.00≤0.05( وعند مستوى داللة ل62*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ل
α= )2.66≤0.01( وعند مستوى داللة ل62*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ل
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بمغ) الضابطة (14.34يتضحمفالجدوؿالسابؽأفالمتوسطالحسابيفيالتطبيؽلمعينة
وقيمة"ت"،(22.46وىوأقؿمفالمتوسطالحسابيفيالتطبيؽلمعينةالتجريبيةالذييساوي)

(وىيأكبرمف10.88الرتبةتساوي)عاليدرجةالكميةالختبارمياراتالتفكيرالمحسوبةلم
،وعميوتـرفضالفرضية(2.66(والتيتساوي)0.01داللة)قيمة"ت"الجدوليةعندمستوى
α)أيأنوتوجدفروؽذاتداللةاحصائيةعندمستوىداللةالصفريةوقبوؿالفرضيةالبديمة،

بيفمتوسطدرجاتالتمميذاتفيالمجموعةالتجريبيةومتوسطدرجاتقريناتيففي(0.05≤
الرتبة.عاليالمجموعةالضابطةفيالتطبيؽالبعديالختبارالتفكير

برنامجالقامتبإعداده،حيثتـإعدادذيالبرنامجالمقترحالىلإوترجعالباحثةالنتيجةالسابقة
ف مياراتالتفكير عالييضوء والتيتتناسبمع األتمميذاتالرتبة، ساسي،الصؼالتاسع

أنيا،فالخصائصالعمريةوالنمائيةليوالتيتراعي توافؽمعطبيعةمادةالعموـالعامةتكما
اإل التأثير لو كاف مما الفمسطيني، المنياج مواد عمكإحدى الىيجابي أداء نظرًاتمميذات

لألسباباآلتية:

1.  التعمـالنشطالمتمثؿفيتوظيؼالبرنامجالمقترحالقائـعمىشبكاتالتفكيراعتمادمبدأ
الموقؼ في إيجابيًا مشاركًا وجعمو المتعمـ، دور تفعيؿ عمى يقوـ مبدأ وىو البصري،

 التعميمي/التعم مي.
التفكير .2 شبكات أف حيث البصري، التفكير شبكات عمى البرنامج إعداد في االعتماد

بتنميةعاليرمفاالستراتيجياتالداعمةلمياراتالتفكيرالبصريتعتب الرتبة،الىتماميا
 وعيالتمميذاتبمايقمفبومفعممياتعقميةوأنشطةعمميةخالؿعمميةالتعمـ.

التركيزأثناءبناءالبرنامجالمقترحعمػىشػبكاتالتفكيػرالبصػري،والتػيتعتبػرأداةتسػتخدـ .3
اتالعمميػػػة،والعمميػػاتوالخبػػػراتمعػػػًا،باإلضػػافةإلػػػىالتخطػػػيطفػػيتمثيػػػؿوترتيػػبالمعمومػػػ

 والتنظيـوعمؿالروابطبدوفتوجيومفالمعمـ.
تعزيػػزالبرنػػامجالمقتػػرحالقػػائـعمػػىشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريبالصػػورواألشػػكاؿالتعميميػػة، .4

ليسػيولةوىومػاأدىإلػىرفػعمسػتوياتالمالحظػةوالػربطوالتسمسػؿعنػدالطالبػات،وبالتػا
 بناءالمفاىيـالعمميةبشكؿمنطقيسميـ.
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محمػػد:تػػائجعػػدةدراسػػاتسػػابقةمثػػؿدراسػػةوبصػػورةعامػػةقػػداتفقػػتنتيجػػةىػػذاالفػػرضمػػعن
.ـ(2008ـ(،عبده)2015ـ(،حسيف)2016(،سالـ)ـ2016)

 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الرابع وتفسيرىا:
شػػبكات التفكيػػر "ىػػؿ يحقػػؽ البرنػػامج القػػائـ عمػػى  :مػػفأسػػئمةالدراسػػةالرابػػعيػػنصالسػػؤاؿ

الرتبة لدى  عاليميارات التفكير بناًء عمى معامؿ الكسب لبالؾ في تنمية  يةعاليف البصري
 قامتالباحثةباختبارالفرضالتالي:ىذاالسؤاؿولاجابةعف".؟التاسعالصؼ  تمميذات

ميػارات بنػاًء عمػى معامػؿ الكسػب لػبالؾ فػي تنميػة  يػةعالي"ال يحقؽ البرنامج معامػؿ ف
 ".التاسعالصؼ  طالباتلدى الرتبة  عاليالتفكير 

و باستخداـ الباحثة قامت الفرضية ىذه لممعادلةالختبار وفقًا لبالؾ الكسب معامؿ
ـ(:0200)حسف،:التالية

 
:حيثإفَّ

  :فياالختبارالبعدي.طالباتالمتوسطدرجاتص 
  :فياالختبارالقبمي.طالباتالمتوسطدرجاتس 
  :الدرجةالنيائيةالعظمىلالختبار.د 

:وقدكانتالنتائجكماىيموضحةفيالجدوؿالتالي
ية البرنامج القائـ عمى عالينتائج "معامؿ الكسب لبالؾ" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف ف :(4.7جدوؿ ل

 الرتبة عاليشبكات التفكير البصري في تنمية ميارات التفكير 

الدرجة  التطبيؽ البياف
 الكمية

المتوسط 
 الحسابي

معامؿ 
الكسب 
 لبالؾ

 الفاعمية

 عاليميارات التفكير 
 الرتبة

 8.563 32 القبمي
 عاليف 1.33

 22.469 32 البعدي

عالييتضحمفالجدوؿالسابؽأفنسبةالكسبالمعدؿلمدرجةالكميةالختبارمياراتالتفكير
(،وىػػػومعػػػدؿكسػػػبجيػػػدإذامػػػاقػػػورفبالحػػػدالػػػذياقترحػػػوبػػػالؾوىػػػو1.33الرتبػػػةتسػػػاوي)

 = معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ
 س -ص

+ 
 س -ص

 د س-د

 

 = معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ
 س-ص

+ 
 س-ص

 د س-د
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(.وعميػػوفقػػدتػػـرفػػضالفرضػػيةالصػػفريةوقبػػوؿالفػػرضالبػػديؿ،أيأف"البرنػػامجالقػػائـ1.2)
الرتبػةلػدىطالبػاتعاليعمىشبكاتالتفكيرالبصرييحقؽفاعميةفيتنميةمياراتالتفكير

الصؼالتاسعتزيدعفمعامؿالكسبالمعدؿلبالؾ".
 وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى ما يمي:

تالتفكيػػػرالبصػػػريأتاحػػػتالخبػػػراتالتعميميػػػةالتػػػياختيارىػػػاضػػػمفالبرنػػػامجالقػػػائـعمػػػىشػػػبكا .1
المشػاركةااليجابيػةفػيعمميػةالتعمػيـوالػتعمـ،مػفخػالؿدمػجىػذهالخبػراتبمشػكالتلمطالبات

يقػةبيئيةنابعػةمػفطبيعػةمػادةالعمػوـالعامػة،والتأكيػدعمػىمبػدأالػتعمـالنشػط،والمسػاىمةالحق
لمتمميذاتفيطػرحاألسػئمة،ووضػعالتنبػؤات،والقيػاـبالتفسػيرات،والوصػوؿإلػىالنتػائجبطريقػة

 عمميةمنطقية.
شبكاتالتفكيرالبصريساىمتفيدعـالفيػـالعػاـلممػادةالعمميػة،باعتبارىػاأدواتيسػتخدميا .2

ميػػاراتتوليػػدوتنظػػيـاألفكػػػار،التمميػػذاتلػػتعمـالمػػادةالدراسػػية،مػػفخػػالؿقػػػدرتياعمػػىتنميػػة
جاباتلممشكالتالعمميةالمطروحة.  وتسمسمياالمنطقيلموصوؿإلىتنبؤاتوا 

ألطػػوؿفتػػرةممكنػػة،وذلػػؾمػػىبقػػاءأثػػرالػػتعمـعنػػدالطالبػػاتشػػبكاتالتفكيػػرالبصػػريعممػػتع .3
سػتخداـأنػواعالعتمادىاعمىالتمثيؿالمعرفػيلمخبػراتالسػابقة،ولقػدرتياعمػىدفػعالتمميػذاتال

عديػػدةمػػفالتفكيػػر،وعمػػىرأسػػياالتفكيػػرالبصػػري،الػػذييػػرتبطبالصػػوروالرسػػوماتوالخػػػرائط
 المفاىيمية.

شبكاتالتفكيرالبصػريإحػدىاألدواتالمثيػرةلمدافعيػةوالتحػدي،والقائمػةعمػىتشػجيعالتعػاوف .4
 عمىاختالؼقدراتيفوأساليبتعمميف.الطالباتالتعميميبيف

تػػائجالدراسػػاتالسػػابقةمثػػؿدراسػػةؿعػػاـفقػػداتفقػػتنتيجػػةىػػذاالفػػرضمػػعالعديػػدمػػفنوبشػػك
ـ(2008ـ(،ودراسةدايفز)2009ـ(ودراسةحمادة)2016الصياد)
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 والمقترحات: : توصيات الدراسةثانياً 
 توصيات الدراسة: - أ
عنيػػامػػفنتػػائجفػػيضػػوءمراحػػؿتطبيػػؽإجػػراءاتالدراسػػةالحاليػػة،وفػػيضػػوءمػػاأسػػفرت .1

توصيالباحثةبمايمي:
الرتبة،وعمىعاليتوظيؼاستراتيجياتتدريسحديثةوغيراعتياديةلتنميةمياراتالتفكير .2

 رأسيااستراتيجيةشبكاتالتفكيرالبصري.
لممرحمػةاإلعداديػة،بحيػثتركػزعمػىتنميػةميػارات .3 إعادةالنظرفػيتخطػيطمنػاىجالعمػـو

 الرتبة،واالبتعادعفالمعارؼوالمعموماتالُمستَظيرة.عاليالتفكير
تطػػويربػػرامجإعػػدادالمعمػػـبكميػػاتالتربيػػةلتتضػػمفاسػػتراتيجياتتػػدريستسػػاعدعمػػىتنميػػة .4

 الرتبة.عاليمياراتالتفكير
تعزيػػزمقػػرراتالعمػػوـالعامػػةلصػػفوؼالمرحمػػةاإلعداديػػةبأدلػػةلممعممػػيف،لتػػدريسميػػارات .5

 الرتبةمفخالؿتوظيؼخطواتاستراتيجيةشبكاتالتفكيرالبصري.عاليالتفكير
دعـمقرراتالعموـباألنشطةوالتدريباتالمعتمدةعمىالربطبيفالصوروالمفػاىيـالعمميػة، .6

 بطريقةتشجعالتالميذعمىتنميةمياراتالتفكيرالبصريلدييـ.
 مقترحات الدراسة: - ب

ثاآلتية:تقترحالباحثةالقياـبإجراءالبحو .1
دراسػػػةلتحميػػػػؿمحتػػػوىمقػػػػررالعمػػػوـالعامػػػػةلممرحمػػػةاإلعداديػػػػة،ومػػػدىتضػػػػمنيالميػػػػارات .2

 الرتبة.عاليالتفكير
يػػػةبرنػػػامجقػػػائـعمػػػىأنػػػواعأخػػػرىمػػػفشػػػبكاتالتفكيػػػرالبصػػػريعمػػػىتنميػػػةميػػػاراتعاليف .3

 التفكيراإلبداعيلدىتالميذالمرحمةاالبتدائية.
عمػػىتنميػػةالعمميػػاتالمعرفيػػةفاعميػػةبرنػػامجقػػائـعمػػىشػػ .4 بكاتالتفكيػػرفػػيتػػدريسالعمػػـو

 العميالدىتالمذةالمرحمةالثانوية.
الرتبػػةفػػيعػػاليدراسػػةلمتعػػرؼعمػػىأفضػػؿالممارسػػاتالتدريسػػيةالداعمػػةلميػػاراتالتفكيػػر .5

مقررالعموـالعامة،ولمراحؿتعميميةمختمفة.
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 والمراجعالمصادر 
 القرآف الكريـ -

 :المراجع العربيةأواًل: 
لتنميةمستويات2006،عبداهلل)إبراىيـ ـ(.فاعميةاستخداـشبكاتالتفكيرالبصريفيالعمـو

الجمعيةالمصريةجانييوالمعرفيةومياراتالتفكيرالبصريلدىطالبالمرحمةالمتوسطة.
.135-73(،1لمتربيةالعممية،)

عمي2011،عطيات)إبراىيـ ـ(.أثراستخداـشبكاتالتفكيرالبصريفيتدريسالعمـو
التحصيؿالدراسيوتنميةمياراتالتفكيرالتأمميلدىطالباتالصؼالثالثالمتوسط

(.1)14مجمةالتربيةالعممية،بالمممكةالعربيةالسعودية.

عميالتعمـالمنظـذاتيًافيالعموــ(.فاعميةاستراتيجيةمقترحةقائمة2017أحمد،شيماء)
.اإلعداديةالرتبةومياراتالتنظيـالذاتيلدىطالباتالمرحمةعاليلتنميةمياراتالتفكير
.295-251(،1)20مجمةالتربيةالعممية،

الرتبةفيعالي.أثربرنامجتدريبيلمياراتالتفكير(ـ2004،عدناف)بشارة،موفؽوالعتوـ
واإلبداعياتالتفكيرالناقدميارتنمية .أبحاثواالجتماعيةاإلنسانية.سمسمةالعمـو
ؾ.اليرمو

الرتبةفيتنميةالتفكيرالناقدعالياثربرنامجتدريبيلمياراتالتفكيرـ(.2003بشارة،موفؽ)
)رسالةدكتوراهغيرمنشورة(.جامعة.األساسيلدىطالبالصؼالعاشرواإلبداعي
.األردفاليرموؾ،

باستخداــ(.تنميةبعضمياراتالتفكيرالمعرفيةوعاداتالعقؿ2015جادالحؽ،نيمة)
لدىتالميذالمرحمة مجمةدراساتعربية.اإلعداديةشبكاتالتفكيرالبصريلتدريسالعمـو

.170-127(،57)فيالتربيةوعمـالنفس،
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الرتبةوعالقتيمابالفاعميةالذاتيةلدىعاليعاداتالعقؿوالتفكيرـ(.2012حسيف،محمد)
)رسالةدكتوراهغيرمنشورة(.كميةالتربية،جامعةبغداد.طمبةكمياتالتربية،

فيتنميةمياراتالتفكيرعاليـ(.ف2015حسيف،منار) يةاستخداـمدخؿالدمجلتدريسالعمـو
.279-256(،168)لمعرفة،مجمةالقراءةواالرتبةلدىتالميذالمرحمةاإلعدادية.عالي

ـ(.فاعميةشبكاتالتفكيرالبصريفيتنميةمياراتالتفكيرالبصري2009حمادة،محمد)
والقدرةعميحؿوطرحالمشكالتالمفظيةفيالرياضياتواالتجاهنحوحميالتالميذالصؼ

(.146مجمةدراساتفيالمناىجوطرؽالتدريس،).الخامساالبتدائي

فاعميةموقعالكترونيعميالتفكير.(يوليو26-25ـ،2006)،حسفميدي،نائمةورالخزندا
ورقة،األقصىالبصريوالمنظوميفيالوسائطالمتعددةلدىطالباتكميةالتربيةبجامعة

المؤتمرالعمميالثامفعشربجمعيةالمصريةلممناىجوطرؽالتدريس"مناىجمقدمةإلى
.العربي"اإلنسافالتعميـوبناء

التفكيرالعميافيالتعمـمجمعتعميميحوؿاستخداـاسئمةعمميات.(ـ2004،محمد)خطاب
..دارالمسيرة،عمافالصفي

(فيتحصيؿمادةswomـ(.اثراستراتيجيتيالسقاالتالتعميميةو)2016راجي،زينب)
لمعموـاألستاذمجمةالرتبةلدىطمبةالثالثكميةالتربية.عاليطرائؽالتدريسوالتفكير

.178-151(،218)2،اإلنسانية

فيالمرحمةاألس.(ـ2005عيسى)،راجي اسيةالدنياومرحمةرياضأساليبتدريسالعمـو
.،عماف،دارالثقافةاألطفاؿ

،القاىرة:والمنظورالمعرفيسيكولوجيةالتعمـبيفالمنظوراالرتباطي.(1996فتحي)،الزيات
دارالنشرلمجامعات.
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الرتبةوالتحصيؿعاليأثراستراتيجيةسكامبرعميتنميةمياراتالتفكيرـ(.2016سالـ،آية)
)رسالةماجستيرغيرمنشورة(.كميةالتربية،فيمادةالفيزياءلطمبةالمرحمةالثانوية.

جامعةالزقازيؽ.

الرتبةفيتحصيؿمادةعمـعاليفاعميةالتدريسبمياراتالتفكيرـ(.2012الشامي،عالء)
اإلحياءلطالباتالصؼالرابعالعمميوكفايةالتمثيؿالمعرفيوتنميةالتفكيرالناقدلدى

)رسالةدكتوراهغيرمنشورة(،كميةالتربية،جامعةبغداد..طالباتالصؼالرابعالعممي

تدريسالفيزياءبطريقةاالستقصاءالموجوفيتحصيؿطالب.أثر(ـ2010)صوافو،وليد
المجمةلعميا،الصؼاألوؿثانويبالمممكةالعربيةالسعوديةوتنميةمياراتيـالتفكيريةا

.161-113،(97)25التربويةبالكويت،

  ية استخدام شبكات التفكير البصري المدعمة بالوسائط المتعددةعاليفـ(.2016)الصياد،محمد

في تنمية التحصيل وبعض عمليات العلم في مادة العلوم لدى التالميذ ضعاف السمع 

 00.7-0.(، 4)9. ،مجلة كلية التربية بالمنصورة.  بالمرحلة اإلعدادية

.جيينةلمنشروالتوزيع،مياراتو–أساليبو–تعميـالتفكيرمفيومو.(ـ2004،محمود)طافش
.عماف

،المؤتمرتعميـالتفكيرفيبرامجالتربيةالعممية.(يوليو31-29ـ،2007)،عفتالطنطاوي
اإلسماعيمية.:الجمعيةالمصريةلمتربيةالعممية،العمميالحاديعشر

ـ(.فاعميةبرنامجمقترحقائـعمىنموذجالتفكيرالجانبيلتنميةميارات2014طو،مروة)
مجمةالرتبةواألداءالتدريسيلدىالطالبةمعممةالدراساتاالجتماعية.عاليالتفكير

.88-57(،2)54دراساتعربيةفيالتربيةوعمـالنفس،

فاعميةبرنامجلتنميةمياراتالتفكيرالعميافيالنحوالعربيلدى(.ـ2012،ماىر)عبدالباري
(،102)26،جمةالتربويةبالكويتالم،غةالعربيةفيكميةالتربيةبنياطالبشعبةالم

347-416.



105 
 

يةاستخداـشبكاتالتفكيرالبصريفيتنميةالتحصيؿعاليفـ(.2015عبدالرحمف،أميرة)
.)رسالةماجستيرغيروالتفكيرالتأمميلدىتالميذالمرحمةاالبتدائيةفيمادةالعموـ

منشورة(،كميةالتربية،جامعةالمنصورة.

فيتنميةميارات2008عبده،ياسر) ـ(.فاعميةاستراتيجياتنظريةتريزفيتدريسالعمـو
مجمةالرتبةواالتجاهنحواستخداميالدىتالميذالصؼالسادساالبتدائي.عاليالتفكير

(.138)2الجمعيةالمصريةلممناىجوطرؽالتدريس.

نماذج–يرتنميةمياراتالتفك(:ـ2007)،عدنافوالجراح،عبدالناصروبشارة،موفؽالعتوـ
.،دارالمسيرةلمنشروالتوزيعاألردف،عماف،1ط،نظريةوتطبيقاتعممية

،2.طتنميةمياراتالتفكيرـ(.2009العتوـ،عدنافوالجراح،عبدالناصروبشارة،موفؽ)
دارالمسيرة،عماف.

تنميةميارات(.ـ2013)والجراح،ذيابوبشارة،موفؽعبدالناصر،يوسؼو،عدنافالعتوـ
.عماف،دارالمسيرةلمنشروالتوزيعنماذجنظريةوتطبيقاتعممية،–التفكير

فاعميةاستخداـشبكاتالتفكيرالبصريفيتنميةمياراتـ(.2015العصيمي،أحالـ)
)رسالةمكةالمكرمة.التواصؿالرياضيلدىتمميذاتالصؼالسادساالبتدائيبمدينة

ـالقرى.أماجستيرغيرمنشورة(،كميةالتربية،جامعة

أثراستخداـشبكاتالتفكيرالبصريفيتنميةالتحصيؿومياراتماـ(.2013عفيفي،لبنى)
لديتالميذالصؼاألوؿ )رسالة.اإلعداديوراءالمعرفةواالستقصاءالعمميفيالعمـو

جامعةعيفشمس.دكتوراه،(كميةالبنات،

ـ(.استراتيجيةمقترحةقائمةعميخرائطالتفكيرفيتدريسالكيمياء2012عمي،حسيف)
الرتبةلدىطالبالمرحمةالثانويةعاليلتنميةمياراتالتفكيرالتأمميومياراتالتفكير

.64-1(،4)15مجمةالتربيةالعممية،بالمممكةالعربيةالسعودية.
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العقؿالعربيومجتمعالمعرفةمظاىراألزمةواقتراحاتبالحموؿالجزء(.ـ2009عمي،نبيؿ)
،الكويت.370ـالمعرفة،العددعالي.سمسمةالثاني

التفكيرالبصريفيضوءتكنولوجياـ(،2011عمار،محمدعيدحامدوالقباني،نجوافحامد)
.:دارالجامعةالجديدةاإلسكندرية،1،طالتعميـ

التفكيرالبصريفيضوءتكنولوجياـ(،2011،نجواف)،عيدوحامدوالقباني،محمدعمار
.:دارالجامعةالجديدةاإلسكندرية،التعميـ

الرتبةفيأساليبعاليـ(.اثربرنامجتدريبيفيالتفكير2012العمري،ربيعوسايس،روزانا)
.90-63(،54)12مجمةالثقافةوالتنمية.التدبرفيالضغوطالنفسية.

العربياألوؿلمصطمحاتالقاموس.(ـ2010،عبدالرحمف)والجميدي،عيسىالعوفي
،ديبونولمطباعةوالنشروالتوزيع.،عمافالتفكير

اثراستخداـاستراتيجيةالتعمـالمستندإلىالدماغفيتدريسالعموــ(.2015القرني،مسفر)
أنماطالعقؿلديطالبالثانيالمتوسطذويالرتبةوبعضعاداتعاليعمىتنميةالتفكير

القرى.أـ)رسالةدكتوراهغيرمنشورة(،كميةالتربية،جامعةالسيطرةالدماغيةالمختمفة.

فاعميةاستراتيجيتيشبكاتالتفكيرالبصريوالفورماتعميتنمية ـ(.2016متولي،شيماء)
الذات مجمةبحوثلديطالباتالمرحمةالثانوية.األكاديميةالتفكيراالستدالليومفيـو
.50-1(،1)عربيةفيمجاالتالتربيةالنوعية،

لتنميةميارات2016محمد،رانيا) ـ(.استخداـنظريةالمخططاتالعقميةفيتدريسالعمـو
مجمةدراساتفي.اإلعداديةالرتبةلدىتالميذالمرحمةعاليالتفكيرالبصريوالتفكير
.62-16(،217)المناىجوطرؽالتدريس،

استراتيجياتالتعمـالمنظـ.(مايو20-19ـ،2015،عبداهلل)رزؽو،مصطفىالييالت
،المؤتمرالدوليذاتيدراسةمقارنةبيفعينةمفالطمبةالموىوبيفوالطمبةغيرالموىوبيف
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:اتيجيةوطنيةلرعايةالمبتكريف"نحواسترتحتشعار"–الثانيلمموىوبيفوالمتفوقيف
العربيةالمتحدة.اإلماراتجامعة

الكويت:دارالفالحلمنشر،1ط،التفكيروالمنياجالمدرسي.ـ(2003)عزووعفانة،عبيد،وليـ
.والتوزيع

دراسةتحميميةمقارنةلمدىوتركيزاالنتباهالبصريوعالقتيابالذكاء.(ـ2003جالؿ)،يوسؼ
(.27)4،وعمـالنفسمجمةكميةالتربيةوالعادييف،والتفكيراالبتكاريلدىعينةمفالصـ
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 المالحؽ
 ألدوات الدراسة(: أسماء السادة المحكميف 2ممحؽ ل

  

 مكاف العمؿ التخصص الدرجة العممية االسـ ـ
 الجامعةاإلسالمية مناىجوطرؽتدريسالعمـو أستاذدكتور محمدسميمافأبوشقير 1
 جامعةاألزىر مناىجوطرؽتدريسالعمـو أستاذكتور عطاحسفدرويش 2
 الجامعةاإلسالمية المناىجوطرؽالتدريس أستاذدكتور عبدالمعطياألغا 3
 جامعةالقدسالمفتوحة مناىجوطرؽتدريسالعمـو أستاذمشارؾ عبداهللمحمدعبدالمنعـ 4
 الجامعةاإلسالمية تكنولوجياالتعميـ أستاذمشارؾ محمودمحمدالرنتيسي 5
 الجامعةاإلسالمية مناىجوطرؽتدريسالعمـو أستاذمساعد محمدفؤادأبوعودة 6
7  زكيعيسىحاـز  الجامعةاإلسالمية مناىجوطرؽتدريسالعمـو دكتوراة 
 الجامعةاإلسالمية تكنولوجياالتعميـ دكتوراة منيرحسف 8

 حاتـخالدالغمباف 9
ماجستيريعد

 لمدكتوراة
 جامعةاألمةلمتعميـالمفتوح المناىجوطرؽالتدريس

عمرعساؼمحمود 10 العمـومناىجوطرؽتدريس ماجستير   
-معمـ،مديريةالتربيةوالتعميـ

 غربغزة

 مناىجوطرؽتدريسالعمـو ماجستير نداءعزوعفانة 11
مشرؼ-جامعةفمسطيف
 تربوي

 الجامعةاالسالمية مناىجوطرؽتدريسالعمـو ماجستير االءابوليمة 12

 تعميـالمرحمةاألساسية ماجستير آماؿموسىالسالمي 13
وكالةالغوثمشرؼتربويفي
 الدولية

،مديريةالتربيةوالتعميـمعممة تعميـالعمـو بكالوريوس ىبةعودة 14  
،مديريةالتربيةوالتعميـةمعمم تعميـالعمـو بكالوريوس غادةمحيسف 15  
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(: تحميؿ محتوى الوحدة الثالثة مبحث العمـو العامة لمصؼ التاسع االساسي وفؽ 1ممحؽ ل
 الرتبة "النبات الزىري وتركيبو" عاليميارات التفكير 

 اليدؼ ـ الفصؿ

  الميارة

حؿ 
 المشكمة

صياغة 
 التنبؤات

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

 االستنتاج التركيب

تية
لنبا

ة ا
سج

األن
 

1 

يتعرؼ عمي 
نسجة األ 

النباتية 
نواعيا أو 

 ووظيفتيا

      

2 

يتعرؼ عمي 
مكونات 

نسجة األ 
النباتية 

ساسية األ
 والفرعية

      

3 

يتنبأ بالنتائج 
المترتبة عمى 
تريب مادتي 
السميموز 

والمغنيف عمي 
جدر الخاليا 
 االسكمرنشيمية

      

4 

يتوصؿ الي 
النسيج 

المسؤوؿ عف 
نقؿ الغذاء مف 
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 اليدؼ ـ الفصؿ

  الميارة

حؿ 
 المشكمة

صياغة 
 التنبؤات

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

 االستنتاج التركيب

 إلىالورقة 
باقي اجزاء 

 النبات

5 

يستخمص 
سبب تسمية 

نسجة األ 
االنشائية بيذا 

 االسـ

      

6 

عمي يتعرؼ 
أنواع الخاليا 
التي يتركب 
منيا المحاء 
 في النبات

      

7 

يوضح شكؿ 
األنسجة 

النباتية مف 
خالؿ رسومات 

 توضيحية

      

8 

يستخمص 
السبب في 
سمؾ جدر 
الخاليا 

 االسكمرنشيمية
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 اليدؼ ـ الفصؿ

  الميارة

حؿ 
 المشكمة

صياغة 
 التنبؤات

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

 االستنتاج التركيب

ري
لزى

ت ا
لنبا

ء ا
جزا

أ
 

9 

يرسـ المجموع 
الخضري في 

النبات موضحاُ 
 أجزائو

      

10 

يفكر في 
االختالفات 

الموجودة بيف 
طبقات البشرة 
العميا والسفمى 

 وسمكيا

      

11 

يتعرؼ عمي 
ية أىمماىية و 

الخاصية 
االسموزية في 
النبات وكيفية 

 حصوليا

      

12 

نسب يتوصؿ أل 
قة عرض طري

لكيفية انتقاؿ 
الماء عبر 

 جزاء النباتأ

      

13 
سباب يتنبأ باأل

 إلىالتي أدت 
عدـ نمو 
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 اليدؼ ـ الفصؿ

  الميارة

حؿ 
 المشكمة

صياغة 
 التنبؤات

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

 االستنتاج التركيب

عرضية جذور 
لنبات " 
 البصؿ"

14 

يوضح النتائج 
المترتبة عمي 

زالة القمة إ
النامية مف 
 ساؽ النبات

      

15 

يوضح سبب 
سيولة اختراؽ 

القمنسوة 
لألرض في 

 النبات

      

16 

يتفحص مقطع 
طولي في 

الساؽ ويحدد 
المناطؽ 

 الموجودة فيو

      

17 
 ىيتعرؼ عم

وراؽ واع األ نأ
 في النبات

      

18 
سباب أيوضح 

ظيور المنطقة 
الجرداء في 
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 اليدؼ ـ الفصؿ

  الميارة

حؿ 
 المشكمة

صياغة 
 التنبؤات

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

 االستنتاج التركيب

النبات عند 
التقدـ في 

 العمر

19 

يصنؼ أشكاؿ 
مجمعات 
الخشب 

الموجودة في 
 الحـز الوعائية

      

20 

يستنتج سبب 
انتقاؿ الماء 
مف المحاليؿ 
قميمة التركيز 

االكثر  إلى
 تركيزاً 

      

21 

يستنتج وظيفة 
الثغر مف 

خالؿ مكاف 
 وجوده

      

22 

يستخمص 
وظيفة الجذر 

ساسية األ
 والثانوية

      

 ىيتعرؼ عم 23
      تركيب الساؽ 
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 اليدؼ ـ الفصؿ

  الميارة

حؿ 
 المشكمة

صياغة 
 التنبؤات

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

 االستنتاج التركيب

ذو الفمقتيف 
مف خالؿ 

مقطع عرضي 
 لو

24 

يبني مخطط 
مفاىيمي 

جزاء ألتوضيح 
 الورقة

      

25 

يرسـ مخططًا 
تساىميًا 

لوصؼ انتقاؿ 
الماء في 

 النبات

      

26 

يصنؼ أنواع 
 الجذور مف

حيث شكميا 
 ووظيفتيا

      

27 

يستنتج 
النتائج 
 ىالمترتبة عم

امتصاص 
الماء والغذاء 
في منطقة 
 االستطالة
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 اليدؼ ـ الفصؿ

  الميارة

حؿ 
 المشكمة

صياغة 
 التنبؤات

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

 االستنتاج التركيب

تية
لنبا

ت ا
ونا

يرم
ال

 

28 

ى يتعرؼ عم
نواع أ

اليرمونات 
النباتية 

ووظيفة كؿ 
منيا في 

 النبات

      

29 

 ىيتعرؼ عم
اليرموف 

المسؤوؿ عف 
زيادة نضج 

 الثمار

      

30 
 ىيستدؿ عم

سبب سقوط 
 وراؽ االشجارأ

      

31 

يستنتج سبب 
نمو البراعـ 
الجانبية في 
الجزء السفمي 
قبؿ العموي في 

 النبات

      

32 
يضع تحمياُل 
لنضج الثمار 
الغير ناضجة 
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 اليدؼ ـ الفصؿ

  الميارة

حؿ 
 المشكمة

صياغة 
 التنبؤات

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

 االستنتاج التركيب

عند وضعيا 
خرى أمع 

ناضجة في 
 كيس

مجموع التكرارات  
=32 6 6 7 6 7 

 %21.87 %18.75 %21.87 %18.75 %18.75 النسبة المئوية 

 :مالحظات 
.فقرة26فعددفقراتاالختبارىوتـاعتبارأ .1
أىداؼالمستوىعمى .2 عدد مستوىبقسمة النسبيلألىداؼفيكؿ الوزف تحديد يتـ

%.100العددالكميلألىداؼمضروبالناتج
 احتسابعدداألسئمةفيكؿمستوىلكؿموضوعيساوي .3

العددالكميلألسئمة*الوزفالنسبيألىميةالموضوع*الوزفعددأسئمةالموضوع=
النسبيألىداؼالموضوع.
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 :األوزاف النسبية 

حؿ  الفصؿ
 المشكمة

صياغة 
 التنبؤات

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

مجموع  االستنتاج التركيب
 التكرارات

 7 2 1 1 1 2 النباتيةنسجة األ 
 15 3 3 4 2 3 جزاء النبات الزىريأ

 4 1 - 1 1 1 اليرمونات النباتية
 26 6 4 6 4 6 مجموع التكرارات

  

حؿ  الفصؿ
 المشكمة

صياغة 
 التنبؤات

تحميؿ 
المعمومات 
 وتصنيفيا

مجموع  االستنتاج التركيب
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

نسجة األ 
 %25 8 2 2 1 1 2 النباتية

جزاءالنبات أ
 %59.4 19 4 4 4 4 3 الزىري

اليرمونات 
 %15.6 5 1 - 2 1 1 النباتية

مجموع 
 32 7 6 7 6 6 التكرارات

100% 
النسبة 
 المئوية

18.75
% 

18.75
% 

21.87% 
18.7

5% 
21.87
% 

100% 
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الرتبة المناسبة لطالبات الصؼ  عاليالصورة النيائية لقائمة ميارات التفكير : (2ممحؽ ل
 التاسع األساسي 

 التعريؼ اإلجرائي لمميارة الميارة ـ

 حؿ المشكمة 1
ىتماـ الطمبة وتحوذ عمى إمشكمة تثير  ثارةإىي طريقة تقـو عمى 

انتباىيـ وتتصؿ بحاجاتيـ وتدفعيـ إلى التفكير والدراسة والبحث 
 في حؿ ىذه المشكمة .

 صياغة التنبؤات 2

ىي الميارة التي تستخدـ مف قبؿ شخص ما يفكر فيما سيحدث في 
المستقبؿ وفؽ ما لديو مف معمومات سابقة وتيدؼ لمتعرؼ عمى 
العالقة ما بيف االسباب والنتائج والتدرب عمى التخطيط والتجييز 

 الدقيؽ واستخداـ بعد النظر.

 تحميؿ المعمومات  3
 وتصنيفيا

عناصرىا البسيطة المكونة ليا وتصنيفيا ىي تجزئة المعمومات إلى 
وتنظيميا وتقويمياا وىي ميارة أساسية لبناء اإلطار المعرفي 

 المرجعي لمفرد.

ىو القدرة العقمية التي يمكف مف خالليا استخداـ ما نممكو مف  االستنتاج 4
 .معارؼ ومعمومات لالنتفاؿ مف خالليا مف العاـ الي الخاص

 التركيب 5
في صورة جديدة  وضع العناصر أو األجزاء معاً  وأىي ترتيب 

إلنتاج شيء مبتكر أو تركيب العناصر المختمفة؛ إلنتاج شيء 
 جديد منوا سواء أكاف ماديًا أـ فكريًا أـ معنويًا.
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 الرتبة عاليالصورة األولية الختبار ميارات التفكير : (3ممحؽ ل
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 السيد/ ة : ................................................................ حفظو/ ىا اهلل 
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ااا وبعد :

 الرتبة عاليالموضوع : تحكيـ اختبار ميارات التفكير 
تقوـالباحثةبدراسةتكميميةلمحصوؿعمىدرجةماجستيرفيتخصصمناىجوطرؽ

لتدريستحتعنواف:ا
" فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ شبكات التفكير البصري في تنمية ميارات 

 لدى طالبات الصؼ التاسع بغزةفي العمـو الرتبة  عاليالتفكير 
الرتبةوىي:"حؿالمشكمة،عالييرومفأجؿذلؾتـإعداداختبارلقياسمياراتالتفك

التنبؤات تحميؿصياغة االستنتاجالمع، التركيب، النباتالزموماتوتصنيفيا، فيوحدة ىري،
.وتركيبولمصؼالتاسعاالساسي

بداءالرأيحولومفحيث: والمرجومفسيادتكـقراءةاالختبار،وا 
 .مدىسالمةالصياغةالمغويةوالعمميةلفقراتاالختبار
 ستوىطالباتالصؼالتاسعاالساسيمدىمناسبةالسؤاؿلم.
 محؿالدراسة"."الرتبةعاليارلمياراتالتفكيرتمثيؿفقراتاالختب 

ولكـمطمؽوعنافالحريةفيالحذؼ،أوالتعديؿ،أواإلضافةإليوأوفيوحسبما
 ترونومناسًبالصالحالدراسة.

ولكـمنيجزيؿالشكروعظيـاالمتنافلحسفتعاونكـ،،

 بيانات المحكـ

 التخصص :..................................... :......................................االسـ 

 مكاف العمؿ : .................................. الدرجة العممية : ..........................

 الباحثة : نيفيف رياض األنقر
 

 
 



126 
 

 
  -ضع دائرة حوؿ اإلجابة الصحيحة:

 ردنا تشجيع انقساـ خاليا النبات ونموىا فاننا نمجأ الي استخداـ :أاذا . 1

 اضافةىرمونيالسيتوكيفواالوكسيف-جاضافةىرموفالسيتوكيف - أ
 النباتعفالشمسحجب-دزيادةالسمادفيتربةالنبات - ب

ل الحـز الوعائيةا النخاعا الجذرا الخشبا الماءا خاليا : لمفاىيـ االتيةعطائؾ اإذا تـ إ.2
 حد ىذه الجمؿ صحيحة :أف إكولنشيميةا االسطوانة الوعائيةا المحيط الدائرا المحاء ( ف

الوعائيةمفالمحاءوالخشبفيالجذر -أ  .تتكوفالحـز
 .وظيفةالمحيطالدائرتمريرالماءواالمالحاليالخشبفيالجذور -ب
الوعائيةوالمحيطالدائر -ج  .تتكوفاالسطوانةالوعائيةفيالجذورمفالنخاعوالحـز
 .يتكوفالنخاعمفخالياكولنشيميةوىويكوففيمركزالجذر -د

  :إلىالنامية مف ساؽ النبات يؤدي  زالة القمةإذا تـ إ.3
 .نسجتوأالتربةوالتتكوفالينموالجذرفي-أ
.نسجةالجذربشكؿطبيعيأتتجددانقساماتالخالياوتنمو-ب
.تنموالقمنسوةوتتجددكمماتآكمتوالدخؿليابالقمةالنامية-ج
.يستطيؿالنبات-د

العموي الجزء  ىالسفمي مف الساؽ قبؿ البراعـ عم عند نمو البراعـ الجانبية في الجزء. 4
 :نستدؿ مف ذلؾ وجود ليرموف

 السترويدات-دااليثميف-جالجبريميف-بالسيتوكيف -أ
بالسيتدات خضراء  ىحاطة بخميتيف بيضاويتيف تحتوى عمالثغر عبارة عف فتحة صغيرة م.5

حيث  في البشرة العميا والسفمى لمنباتالضوء موجود  تسمياف الحارستاف تفتح وتغمؽ بتاثير
 ف الثغور تقـو بػػ:أنتج مف ذلؾ نست

 خراجفضالتالنباتإ-بثناءالبناءالضوئيأ O2وخروج CO2دخاؿإ-أ
المساعدةفيزيادةاتساعمساحةالبشرة-دالحفاظعميدرجةحرارةالنبات-ج

 زيادة نضج الثمار ىو: ىويعمؿ عم شجار المثمرةىرموف يستخدـ لأل .6
 االيثميف-دالجبريميف-السايتوكينيفج-بوكسيفاأل-أ
 

 ............................  الدرجة/ ..............االسـ/ ............................... الصؼ/ 
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 جزاء النبات ىو:أجميع  إلىالنسيج الذي يقـو بنقؿ الغذاء مف الورقة  .7
الخشب-االسكمرنشيميد-جالكولنشيمي-بالمحاء-أ

 :ت يتكوف مكانيا منطقة خالية تسمىالشعيرات الجذرية كبيرة العمر في النبابعدما تموت  .8
الجذرالعرضي-دالبشرة-المنطقةالجرداءج-ةبالقمةالنامي-أ

ا نستخمص تسميتيا بيذا تواجد في القمـ والسيقاف الناميةنسجة المولدة لاالنشائية ( تاأل  .9
 نيا :االسـ أل 
 ماكفمتعددةفيجسـالنباتأتوجدفي-بوعيةخشبيةأتتكوفمف-أ
شكاؿوسميكةمتعددةاأل-دكويفخالياجديدةاالنقساـوتىعمقادرة-ج

 كثر تركيزًا ىو:األ  إلىاء مف المحاليؿ قميمة التركيز ف سبب انتقاؿ المأنستنتج  .10
 اختالؼالتراكيزالحمضية-بالخاصيةاالسموزية-أ
الفراغاتالبينية-دالضغطالجوي-ج

 :وراؽ النباتاتأمتوازية تعتبر مف وراؽ ذات العروؽ الاأل  .11
ذاتالفمقتيف-ذاتالفمقةد-الزىريةج-بالسرخسية-أ

 :شكؿ ىحـز الوعائية لمجذر تكوف عممجمعات الخشب في ال .12
بيضاوي-دكروي-سولمخارججأمثمثر-بسولمداخؿأمثمثر-أ

عف طريقيا بيف عند فحص مقطع طولي في الساؽ عند النبات فإف المنطقة التي نميز  .13
 :القشرة والبشرة ىي

 االنسجة تخصص-الجذرد-االستطالةج-بالقمةالنامية-أ
ساسية ىي تثبيت النبات في التربة وامتصاص الماء واالمالح تعتبر وظيفة الجذر األ .14

 بينما الوظيفة الثانوية ىي :
 التكاثركمافيالبطاطاالحموة-بخزفالموادالغذائيةمثؿالجزروالفجؿ-أ
)أ+ب(صحيحاف-داخراجفضالتالنبات-ج

في تجربة قامت بيا  اياـ وذلؾ 8 عرضية لبصمة غمرت بالماء مدة لـ ينمو جذور .15
 حدى الطالبات والسبب في ذلؾ يعود:إ

 .قسميفوغمرىمابالماءإلىنيالـتقسـالبصمةأ -أ
 .كمينيالـتغمرالبصمةبشكؿأ-ب
.نيالـتغمرالجزءالعمويمفالبصمةبعدقسمياأ-ج
.درجةمالمسةسطحالماءإلىنيالـتغمرالبصمةأ-د
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قامت فاطمة ببناء مخطط مفاىيمي ا المعممة درس الورقة وأجزائيارحت ف شأبعد  .16
 :مما يمي المرتب بالشكؿ الصحيحجزاء الورقة اختاري المخطط أل

  -ب                                                               -أ 
 
 
 
 
 
  -د                                                               -ج
 

 

 

 

ذا تفحصنا إاؽ ذوات الفمقتيف مف تركيب داخميا فيتركب الس .17
تسمياف  3ا2مقطعًا عرضيًا لساؽ حديث في منطقة النضوج فاف 

 الترتيب :عمي 
،الغالؼالنشويالقشرة-بالبشرة،القشرة-أ
،الغالؼالنشويالبشرة-دالكامبيوـ،النخاع-ج

 ترسب مادتي السيميموز  والمغنيف في جدر الخاليا االسكمرنشيمية يؤدي الي : .18
عطاءمرونةلمنسيجإ-بخاليااالسكمرنشيميةزيادةتراصال-أ
الحماية-داليااالسكمرنشيميةسمؾجدرالخ-ج

 إلىالماء مف الشعيرات الجذرية  فضؿ الطرؽ لعرض المعمومات التالية ل ينتقؿأمف   .19
المحيط  –البشرة الداخمية  –البشرة  -جزاء النبات بناءًا عمي المراحؿ االتية بالترتيب :أ

 خشب االوراؽ : –خشب الساؽ  –خشب الجذر  –الدائر 

 الورقة

عرق 

 وسطي

 قاعدة برعم

 الورقة

 قاعدة عنق نصل

 الورقة

عرق  عنق

 وسطي
عرق  قاعدة

 وسطي

 عنق نصل

 الورقة
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الشكؿالبياني-قراتمكتوبةدف-الصورج-بالوصؼالشفوي-أ
سرع فاف الحؿ أح الغير ناضجة وحتى تنتضج بصورة يوجد لدى سارة ثمار مف التفا .20

 يكوف في وضعيا في كيس :
.ياـمعثمارغيرناضجةمفالكمثرىأمغمؽلخمس-أ
.ياـمعثمارغيرناضجةمفالكمثرىأمفتوحلخمس-ب
ى.ياـمعثمارناضجةمفالكمثرأسمفتوحلخم-ج
.ياـمعثمارناضجةمفالكمثرىأمغمؽلخمس-د

 شجار نستنتج مف ذلؾ ارتفاع في تركيز ىرموف :وراؽ األأعند سقوط  .21
النمو-دااليثميف-السايتوكينيفج-بالجبريمينات-أ

 نيا بذلؾ تصبح قادرة عمى :إدة التسكر فمنسوة مادة غروية عديتفرز الق .22
تسييؿاختراؽالجذرلمتربة-بحمايةالقمةالنامية-أ
الشئمماذكر-دتجديدالخالياالجذرية-ج

قؿ سمكًا مف البشرة السفمى في الورقة أطبقة الكيوتيف في البشرة العميا ف أذا عممت إ  .23
 المناسبة تكوف :فإف الجممة الصحيحة  

.تتساوىكميةتبخرالماءفيالبشرةالعمياوالسفمى-أ
.رالماءفيالبشرةالعميالمورقةتتساوىكميةتبخ-ب
.رالماءفيالبشرةالسفمىلمورقةتزدادكميةتبخ-ج
.لماءفيالبشرةالعميافيالورقةتزدادكميةتبخرا-د

النبات عبر الغشاء البالزمي شبو المنفذ بآلية  إلىيحدث انتقاؿ لمماء مف التربة  .24
 الخاصية االسموزية حيث تقـو بػػػػػػ :

 .باتتركيزفيالنىعماألإلىقؿتركيزنقؿالماءمفالمحاليؿاأل .أ
.تزيدسمؾساؽالنبات .ب
 .الفراغاتالبينيةبيفخالياالنباتىالحفاظعم .ج
 .تزيدمفالطوؿفيالنبات .د
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الي  4نواع مف الخاليا حيث يشير الرقـ أربعة أاء مف يتركب المح  .25
 نوع منيا وىو :

الخالياالمرافقة-بلياؼاأل-أ 
غرباليةنابيبالاأل-دالخالياالبرنشيمية-ج

رسمت والء مخططًا تساىميًا يوضح انتقاؿ الماء مف الشعيرات   .26
 بو والء : ا اختاري المخطط الذي قامتوراؽأل خشب ا إلىالجذرية 

القشرة      البشرة الداخمية     المحيط الدائر            الشعيرة الجدرية   -أ 

 خشب الجذر     خشب الساؽ       خشب األوراؽ

الشعيرة الجدرية      البشرة الداخمية      المحيط الدائر      القشرة            -ب 

 األوراؽخشب الساؽ       خشب الجذر       خشب 

الشعيرة الجدرية      القشرة     المحيط الدائر     البشرة الداخمية        خشب  -ج 

 الجذر      خشب الساؽ       خشب األوراؽ

البشرة       القشرة     البشرة الداخمية      المحيط        الشعيرة الجدرية -د 

 الدائر        خشب الجذر       خشب الساؽ      خشب األوراؽ

تعتبر وظيفة الجذر االساسية ىي تثبيت النبات في التربة وامتصاص الماء واالمالح  .27
 بينما الوظيفة الثانوية ىي :

 التكاثركمافيالبطاطاالحموة-بفجؿلجزروالخزفالموادالغذائيةمثؿا-أ
)أ+ب(صحيحاف-داخراجفضالتالنبات-ج
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 الرتبة في صورتو النيائية عالياختبار ميارات التفكير : (4ممحؽ ل

 غػػػػػػػػػػػػزة  –الجامعػػػػػػػة االسػػالمية 

 شؤوف البحث العممي والدراسات العميا

 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 تخصص منػػػػػػػاىج وطػػػػػرؽ تػػدريس
 الرتبة في مادة العموـ العامة لدى طالبات الصؼ التاسع االساسي عالياختبار ميارات التفكير 

 : عزيزتي الطالبة 

فيميارات)حؿالمشكمة،،الرتبةعاليقدرتِؾعمىالتفكيرىذااالختبارييدؼإلىقياس
،االستنتاج(،والذينطمبومنِؾقراءةميؿالمعموماتوتصنيفيا،التركيبصياغةالتنبؤات،تح

التعميماتبدقةقبؿالبدءباإلجابة.
 :تعميمات االختبار 

 "فقرة.26يتكوفاالختبارمف"
 "دقيقة.40زمفاالختبار"
 اإلجابةعفاألسئمة.قراءةكؿموضوعقراءةجيدةومتأنيةقبؿ 
 .عميِؾأفتختاِرإجابةواحدةمفبيفاالختيارات 
 .التبدئياالجابةقبؿأفيؤذفلِؾبذلؾ

في عالقة وليسلو البحثالعممي، االختبارلخدمة بأفىذا الباحثة ُتذكركـ وفيالختاـ
 التأثيرعمىدرجاتِؾالمادة.

 
 مع أطيب األمنيات لِؾ بالتوفيؽ

 
 نيفيف رياض األنقرالباحثة/ 
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  -ضع دائرة حوؿ اإلجابة الصحيحة:

 ردنا تشجيع انقساـ خاليا النبات ونموىا فاننا نمجأ الي استخداـ :أذا إ (1
 ضافةىرمونيالسيتوكيفواالوكسيفإ-جضافةىرموفالسيتوكيفإ -أ
 حجبالنباتعفالشمس-دزيادةالسمادفيتربةالنبات -ب

خاليا ا اىيـ االتية ل الحـز الوعائيةا النخاعا الجذرا الخشبا الماءذا تـ اعطائؾ المفإ (2
لمحاء ( فاف احد ىذه الجمؿ ا اكولنشيميةا االسطوانة الوعائيةا المحيط الدائر

 :صحيحة
الوعائيةمفالمحاءوالخشبفيالجذرتتكوف .أ  .الحـز
 .رالجذوالخشبفيإلىوظيفةالمحيطالدائرتمريرالماءواالمالح .ب
الوعائيةوالمحيطالدائر .ج  .تتكوفاالسطوانةالوعائيةفيالجذورمفالنخاعوالحـز
 .يتكوفالنخاعمفخالياكولنشيميةوىويكوففيمركزالجذر .د
  :إلىزالة القمة النامية مف ساؽ النبات يؤدي إذا تـ إ (3

 .نسجتوأينموالجذرفيالتربةوالتتكوفال-أ
.نسجةالجذربشكؿطبيعيأددانقساماتالخالياوتنموتتج-ب
.تنموالقمنسوةوتتجددكمماتآكمتوالدخؿليابالقمةالنامية-ج
.يستطيؿالنبات-د

العموي الجزء  ىالسفمي مف الساؽ قبؿ البراعـ عم البراعـ الجانبية في الجزءعند نمو  (4
 :نستدؿ مف ذلؾ وجود ليرموف

 السترويدات-دااليثميف-جالجبريميف-بالسيتوكيف -أ

بالسيتدات  ىحاطة بخميتيف بيضاويتيف تحتوى عمالثغر عبارة عف فتحة صغيرة م (5
ي البشرة العميا والسفمى ثير الضوء موجود فأتسمياف الحارستاف تفتح وتغمؽ بت خضراء
 حيث نستنتج مف ذلؾ اف الثغور تقـو بػػ:لمنبات 

خراجفضالتالنباتإ-باثناءالبناءالضوئي O2وخروج CO2دخاؿإ-أ

 االسـ/ ............................... الصؼ/ ............................  الدرجة/ ..............
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المساعدةفيزيادةاتساعمساحةالبشرة-ددرجةحرارةالنباتىالحفاظعم-ج
 ىرموف يستخدـ لالشجار المثمرة ويعمؿ عمي زيادة نضج الثمار ىو: (6

 االيثميف-دالجبريميف-السايتوكينيفج-بوكسيفاأل-أ
 جميع اجزاء النبات ىو: إلىالنسيج الذي يقـو بنقؿ الغذاء مف الورقة  (7

الخشب-االسكمرنشيميد-الكولنشيميج-بالمحاء-أ
ت يتكوف مكانيا منطقة خالية بعدما تموت الشعيرات الجذرية كبيرة العمر في النبا (8

 :تسمى
الجذرالعرضي-دالبشرة-نطقةالجرداءجالم-القمةالناميةب-أ

يقاف النامية ا نستخمص تسميتيا نسجة المولدة لاالنشائية ( تتواجد في القمـ والسأاال (9
 بيذا االسـ النيا :

 ماكفمتعددةفيجسـالنباتأتوجدفي-بتتكوفمفاوعيةخشبية-أ
متعددةاالشكاؿوسميكة-دديدةقادرةعمياالنقساـوتكويفخالياج-ج

 تركيزًا ىو:كثر األ  إلىف سبب انتقاؿ الماء مف المحاليؿ قميمة التركيز أنستنتج  (10
 اختالؼالتراكيزالحمضية-بالخاصيةاالسموزية-أ
الفراغاتالبينية-دالضغطالجوي-ج

 وراؽ النباتات:أذات العروؽ المتوازية تعتبر مف  وراؽاأل  (11
ذاتالفمقتيف-ذاتالفمقةد-الزىريةج-بالسرخسية-أ

 :شكؿ ىحـز الوعائية لمجذر تكوف عممجمعات الخشب في ال (12
بيضاوي-دكروي-سولمخارججأمثمثر-بسولمداخؿأمثمثر-أ

عف طريقيا عند فحص مقطع طولي في الساؽ عند النبات فإف المنطقة التي نميز  (13
 :بيف القشرة والبشرة ىي

االنسجةتخصص-الجذرد-االستطالةج-بالقمةالنامية-أ
تعتبر وظيفة الجذر االساسية ىي تثبيت النبات في التربة وامتصاص الماء واالمالح  (14

 بينما الوظيفة الثانوية ىي :
 التكاثركمافيالبطاطاالحموة-بخزفالموادالغذائيةمثؿالجزروالفجؿ-أ
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)أ+ب(صحيحاف-دالتالنباتاخراجفض-ج
اياـ وذلؾ في تجربة قامت بيا  8 لبصمة غمرت بالماء مدةلـ ينمو جذور عرضية  (15

 حدى الطالبات والسبب في ذلؾ يعود:إ
 نيالـتقسـالبصمةاليقسميفوغمرىمابالماءأ -أ
 نيالـتغمرالبصمةبشكميكميأ-ب
يالـتغمرالجزءالعمويمفالبصمةبعدقسمياأن-ج
درجةمالمسةسطحالماءإلىلبصمةنيالـتغمراأ-د

قامت فاطمة ببناء مخطط مفاىيمي ا رحت المعممة درس الورقة وأجزائياف شأبعد  (16
 :جزاء الورقة اختاري المخطط المرتب بالشكؿ الصحيح مما يميأل

  -ب                                                              -أ
 
 
 
 
 
  -د                                                               -ج
 

 

 

ذا تفحصنا مقطعًا إاؽ ذوات الفمقتيف مف تركيب داخميا فيتركب الس (17
تسمياف عمي  3ا2نضوج فاف منطقة ال لساؽ حديث في عرضياً 
 :الترتيب
،الغالؼالنشويالقشرة-بالبشرة،القشرة-أ

 الورقة

عرق 

 وسطي

 قاعدة برعم

 الورقة

 قاعدة عنق نصل

 الورقة

عرق  عنق

 وسطي
عرق  قاعدة

 وسطي

 عنق نصل

 الورقة
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،النخاع-ج البشرة،الغالؼالنشوي-دالكامبيـو
 :إلىوالمغنيف في جدر الخاليا االسكمرنشيمية يؤدي ترسب مادتي السيميموز  (18
عطاءمرونةلمنسيجإ-بخاليااالسكمرنشيميةزيادةتراصال-أ
الحماية-داليااالسكمرنشيميةسمؾجدرالخ-ج
الماء مف الشعيرات الجذرية الي  فضؿ الطرؽ لعرض المعمومات التالية ل ينتقؿأمف  (19

 –البشرة الداخمية  –البشرة  -المراحؿ االتية بالترتيب : ىجزاء النبات بناءًا عمأ
 :وراؽخشب األ  –خشب الساؽ  –الجذر خشب  –المحيط الدائر 

الشكؿالبياني-فقراتمكتوبةد-الصورج-بالوصؼالشفوي-أ
ف الحؿ إسرع فأح الغير ناضجة وحتى تنتضج بصورة يوجد لدى سارة ثمار مف التفا (20

 :يكوف في وضعيا في كيس
ياـمعثمارغيرناضجةمفالكمثرىأمغمؽلخمس-أ
معثمارغيرناضجةمفالكمثرىياـأمفتوحلخمس-ب
ياـمعثمارناضجةمفالكمثرىأمفتوحلخمس-ج
ياـمعثمارناضجةمفالكمثرىأمغمؽلخمس-د

 شجار نستنتج مف ذلؾ ارتفاع في تركيز ىرموف :وراؽ األأعند سقوط  (21
النمو-دااليثميف-السايتوكينيفج-بالجبريمينات-أ

 نيا بذلؾ تصبح قادرة عمى :إكر فتفرز القمنسوة مادة غروية عديدة التس (22
تسييؿاختراؽالجذرلمتربة-بحمايةالقمةالنامية-أ
الشئمماذكر-دتجديدالخالياالجذرية-ج

قؿ سمكًا مف البشرة السفمى في طبقة الكيوتيف في البشرة العميا أف إذا عممت أ  (23
 :تكوف الورقة فإف الجممة الصحيحة  المناسبة

تتساوىكميةتبخرالماءفيالبشرةالعمياوالسفمى-أ
تتساوىكميةتبخرالماءفيالبشرةالعميالمورقة-ب
تزدادكميةتبخرالماءفيالبشرةالسفمىلمورقة-ج
تزدادكميةتبخرالماءفيالبشرةالعميافيالورقة-د
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النبات عبر الغشاء البالزمي شبو المنفذ بآلية  إلىنتقاؿ لمماء مف التربة يحدث ا (24
 الخاصية االسموزية حيث تقـو بػػػػػػ :

 ت.تركيزفيالنباىعماألإلىقؿتركيزنقؿالماءمفالمحاليؿاأل .أ
سمؾساؽالنباتتزيد .ب
 الحفاظعميالفراغاتالبينيةبيفخالياالنبات .ج
فيالنباتتزيدمفالطوؿ .د
الي  4نواع مف الخاليا حيث يشير الرقـ ة أربعيتركب المحاء مف أ  (25

 نوع منيا وىو :
الخالياالمرافقة-بلياؼاأل-أ 
 الغرباليةاالنابيب-دالخالياالبرنشيمية-ج
 
 
خشب  إلىرسمت والء مخططًا تساىميًا يوضح انتقاؿ الماء مف الشعيرات الجذرية   (26

 :اختاري المخطط الذي قامت بو والءا االوراؽ
الشعيرة الجدرية       القشرة      البشرة الداخمية     المحيط الدائر       - أ

 خشب الجذر     خشب الساؽ       خشب األوراؽ
الشعيرة الجدرية      البشرة الداخمية      المحيط الدائر      القشرة            - ب

 خشب الجذر       خشب األوراؽخشب الساؽ       
الشعيرة الجدرية     القشرة     المحيط الدائر     البشرة الداخمية          -ج

 خشب الجذر      خشب الساؽ       خشب األوراؽ
الشعيرة الجدرية      البشرة       القشرة     البشرة الداخمية      المحيط  - د

 خشب الساؽ      خشب األوراؽ       الدائر        خشب الجذر
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 الرتبة  عاليمفتاح اإلجابة النموذجية عف أسئمة اختبار ميارات التفكير : (5محؽ لم
 د ج ب أ رقـ السؤاؿ

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    √ 
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 الرتبة عاليتوصيؼ أسئمة اختبار ميارات التفكير : (6ممحؽ ل
 العدد األسئمة الميارة ـ
 6 1,2,19,20,23,24 حؿ المشكمة 1
 4 3,18,15,22 صياغة التنبؤات 2

المعمومات تحميؿ  3
 6 6,7,8,11,12,13 وتصنيفيا

 6 4,5,9,10,14,21 االستنتاج 4
 4 16,17,25,26 التركيب 5
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 (: تحكيـ دليؿ المعمـ لتوظيؼ شبكات التفكير البصري وأوراؽ العمؿ الخاصة بو7ممحؽ ل

 غػػػػػػػػػػزة  –الجامعػػػػػػػة االسػػالمية 

 العمياشؤوف البحث العممي والدراسات 

 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػة 

 تخصص منػػػػػػػاىج وطػػػػػرؽ تدريس

 
 حفظو/ ىا اهلل   السيد/ ة: ...........................................................

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ااا وبعد:

 الموضوع : تحكيـ دليؿ المعمـ

ـالباحثةبدراسةتكميميةلمحصوؿعمىدرجةماجستيرفيتخصصمناىجوطرؽتقو
التدريستحتعنواف:

الرتبة في  عالي"فاعمية برنامج مقترح قائـ عمي استخداـ شبكات التفكير البصري في تنمية ميارات التفكير 
 العموـ لدي طالبات الصؼ التاسع بغزة "

الرتبة  في  عاليومف أجؿ ذلؾ قامت الباحثة بإعداد دليؿ ارشادي لممعمـ لتنمية ميارات التفكير 
 وحدة النبات الزىري وتركيبو الفصؿ الدراسي الثاني لمصؼ التاسع األساسي.

 لذا نرجو مف سيادتكـ التكّرـ لقبوؿ تحكيـ المادة العمميةا نرجو تحديد:
 الصؼ التاسع األساسي. مدى صالحيتو لمتطبيؽ عمى طالبات 
  .مدى مالءمة مكوناتو ألىداؼ البحث ولطبيعة الوحدة الدراسية المراد تطبيقيا 
 .الصحة العممية والمغوية لألسئمة 
 .إمكانية الحذؼ أو اإلضافة أو التعديؿ 

 و تقبموا فائؽ شكري واحترامي وعظيـ امتناني اا

 الباحثة : نيفيف رياض األنقر 

 بيانات المحكـ
 التخصص:............................................. االسـ:..........................................

 مكاف العمؿ: .......................................... الدرجة العممية: ...............................
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 دليؿ المعمـ: (8ممحؽ ل

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 غػػػػػػػػػػػػزة  –الجامعػػػػػػػة االسػػالمية 

 شؤوف البحث العممي والدراسات العميا                      

 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 تخصص منػػػػػػػاىج وطػػػػػرؽ تػػدريس
 دليؿ المعمـ

عاليلفاعميةبرنامجمقترحقائـعمىاستخداـشبكاتالتفكيرالبصريفيتنميةمياراتالتفكير
لديطالباتالصؼالتاسعاالساسي الرتبةفيالعمـو


 مف إعداد الباحثة:

 نيفيف رياض ربحي األنقر


 تحت إشراؼ:

 أ.د. صالح الناقة

 أستاذ المناىج وطرؽ تدريس العمـو




 لمعاـ الدراسي

2016- 2017 
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 عزيزي المعمـ: 

الرتبةلمصؼالتاسعاألساسيباستخداـعاليبيفيديؾدليؿإرشاديلتدريسمياراتالتفكير
تناوؿمياراتالتفكير لكيفية الخطواتالتفصيمية عاليشبكاتالتفكيرالبصري،حيثُيقدـ

النباتالزىريوتركيبووفؽمجموعةمف المتضمنةفيوحدة المراحؿلشبكاتالتفكيرالرتبة
بعنواف والتي دراستيا إجراءاتتطبيؽ ضمف الباحثة حيثأعدتو "فاعمية برنامج  البصري،

الرتبة في  عاليمقترح قائـ عمى استخداـ شبكات التفكير البصري في تنمية ميارات التفكير 
 العمـو لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي".

ويتضمفالدليؿمايمي:
الخطةالزمنيةالمقترحة.أواًل:
تحديداألىداؼالعامةلموحدة.ثانًيا:
فكرةعامةعفنموذجشبكاتالتفكيرالبصري.ثالثًا:
الرتبة.عاليفكرةعامةعفالتفكيررابًعا:

تخطيطدروسمفالوحدةوفًقالشبكاتالتفكيرالبصري،ويتضمفالعناصرخامًسا:
التالية:

عنوافالدرس. -
الحصصالمقترحةلمتدريس.عدد -
األىداؼالسموكيةلكؿدرس. -
المتطمباتاألساسيةوالبنوداالختبارية. -
الوسائؿواألدواتالتعميمية. -
وطرؽ - والمتعمـ" المعمـ دور " والخبرات األنشطة وتشمؿ: الدرس، في السير خطة

التدريس.
التقويـبأنواعو:)قبمي،تكويني،ختامي(. -
أوراؽالعمؿ. -
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الرتبة في الوحدة المختارة  عالي: الخطة الزمنية المقترحة لتنمية ميارات التفكير  أواًل 
 باستخداـ شبكات التفكير البصري

 

 عددالحصص الموضوع الفصؿ

 وؿاأل


 (االنسجةالنباتية1الفصؿ)

2 

 الثاني


(أجزاءالنباتالزىري2الفصؿ)

المجموعالجذري

التركيبالداخميلمجذر

الخضريالمجموع

التركيبالداخميلمساؽ

الورقةوأجزاؤىا

 التركيبالداخميلمورقة




2

2

1

2

1

2 

 (اليرموناتالنباتية3لفصؿ)ا الثالث

2 

 ثانًيا : تحديد األىداؼ العامة لموحدة :
نواعاالنسجةالنباتيةأيصنؼ -
 نواعاالنسجةاالساسيةفيالنباتأيقارفبيف -
 االنسجةالوعائيةفيالنباتنواعأىيستدؿعم -
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 مناطؽالمقطعالطوليفيالجذرىيستدؿعم -
 يصؼالتركيبالداخميلمجذر -
 يحددالوظائؼالرئيسيةوالثانويةلمجذر -
 مناطؽالمقطعالطوليفيالساؽىيستدؿعم -
 جزاءالتركيبالداخميلساؽمفذواتالفمقتيفأيصؼ -
 مساؽيقارفبيفالوظائؼالرئيسيةوالثانويةل -
 يصؼالتركيبالداخميلمورقة -
 يوضحالمقصودباليرموناتالنباتية -
 ىميةبعضاليرموناتالنباتيةأيستنتج -

 ثالثًا : فكرة عامة عف شبكات التفكير البصري  :
  التعريؼ بشبكات التفكير البصري 

 شبكاتالتفكيرالبصري VTN
"ىيشبكاتمفاىيمية،لتمثيؿالعالقاتالمفاىيميةبصورةرمزية،أوصورية،أولفظية، -

العالقاتبيف ذاتمعنىترتكزعمىتوضيح معرفة الطالببيدؼبناء تعمـ لتحسيف
المفاىيـوالمبادئوالنظريات،وادراؾالمتعمـالصورةالكميةلمضاميفالمفاىيـفيالشبكة

بمفخالؿعالقاتمتداخمةتبادليةالتأثيروديناميكيةفيالتفاعؿ"المفاىيميةككؿمرك
(Longo,2001 A-B,2002). 

-  "أف)(3300ـ،ص2003مصطفى)وتعرفيا :VTNعف عبارة الواسع، فيمعناىا )
كأدوات استخداميا يمكف التي المفاىيـ، بيف العالقات إلى تشير تخطيطية رسومات

باإلضافةإ وتعميمية إلى)منيجية نظرنا اذا أما كأساليبلمتقويـ، (VTNلىاستخداميا
التنظيـسوـتخطيطيةشبكيةتحاوؿإفتعكسعمىنحوأكثرتحديدًا،فإنياتعدبمثابةر
 المفاىيميالمتضمففيمجاؿمعرفيما".

 مراحؿ بناء شبكات التفكير البصري:
:شبكاتالتفكيرالبصري)الصورية،الرمزية،الكتابية(مراحؿبناء
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 :مرحمة العصؼ الذىني -1
والتعابير المفاىيـ بكؿ قائمة ىذهضع مف اليدؼ المحدد، بالموضوع عالقة ليا التي

.يجاداكبرعددمفالمفاىيـالمحتممةإالمرحمة
 مرحمة التنظيـ: -2
عم - المفاىيـ الىاكتب ليسيؿ بتصنيؼ،قرائتياسبورة نقوـ ثـ مجموعاتإلىالمفاىيـ

قدتستخدـفيرئيسيةوفرعيةمترابطة ،وقديكوفىناؾبعضالمفاىيـالميمشةولكنيا
.مرحمةالربطبيفالمفاىيـفيالشبكة

 مرحمة التصميـ : -3
-  فييا الكمييتـ الفيـ تمثؿ الجزئيلمعالقاتالداأاقتراحتعابير واالرتباطو اتبيفخمية

وربطببعضقؿعموميةكثرعموميةثـاألاألثـنضعتدرجًابيفالمفاىيـ،المجموعات
جؿتسييؿمالحظةالعالقاتبينيا.أمف

.فتكوفمكونةمفجمؿبسيطةتظيرالعالقاتبيفالمفاىيـأالتعابيريجب -
ب - نتقيد قالبمعيف يوجد فال موجودة التصميـ في الحرية أيأو تصميـ مع تطابؽ و

.خرىأمجموعات
:مرحمة الربط -4
،قديتـالعالقةبيفالمفاىيـالموجودةسيـوالخطوطلمتوصيؿوعرضيتـفييااستخداـاأل -

برازإ،ويمكفطةبجواركؿسيـلتوضيحالعالقةوالجمؿالبسيأاستخداـبعضالكممات
 .عالقاتميمةذاكانتتمثؿإمختمؼولوفأسيـبشكؿبعضاأل

 مرحمة المراجعة: -5
مفناحيةالترتيبوالتنظيـوالتسمسؿالسميـفحصالشبكةالبصريةىيتـفيياالتركيزعم -

ضافةمايدلؿإوأالبساطةإلىودمجيالموصوؿأزالةالزائدمفالبنودا و،بيفالمفاىيـ
.وكذلؾمناقشةأيبندقديكوفىناؾخالؼفيوجياتالنظرحولو،ىميةاألىعم

 مرحمة الصياغة النيائية: -6
.والوصوؿالياالتفاؽيتـعرضالشبكةواعتمادىالمجميع،بعدالتأكدمفسالمةالشبكة -
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 :الرتبة عاليرة عامة عف التفكير رابًعا : فك
High-degree Thinkingالرتبةعاليالتفكير
ـحولنا،عالي(بأنو:"التفكيرالذييمكننامففيـال233ـ،ص2011الريماويوآخروف)عرَّفو

تحدثبطرؽمختمفة،وىوأكثر الذييجعميا وفيـكيفيةحدوثاألشياءوأسبابحدوثياوما
مفمجردتذكرلممعرفةوالمعمومات،وانماالتالعببياأيضًا،وىومستمدمفتصنيؼ"بموـ"

 عرفية".لألىداؼالم
كمآُعرَؼبأنوالتفكيرالجيدالذييجمعبيفمكونيو:التفكيرالناقدوالتفكيراالبداعيأيأنو

مفكالالنمطيف".الرتبةيعدمزيجاًعاليمكافئالندماجكالالنمطيفمفالتفكير،والتفكيرال
(.201ـ،ص2014العتوـوآخروف،)

متقدـمفأنواعالتفكيرالقائـعمىالتحميؿالدقيؽلممعمومات،وتعرِّفوالباحثةاجرائيًابأنو:"نوع
التف مف مختمفة أنواع عدة بيف الدمج خالؿ مف المشكالت، الناقدبيدؼحؿ كالتفكير كير

بداعي،ويعبرعنوبالدرجةالتييحصؿعميياالطالبفياالختبارالمعدلذلؾ".والتفكيراإل
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 الرتبة : عاليميارات التفكير 

 التعريؼ اإلجرائي لمميارة الميارة ـ

 حؿ المشكمة 1
عمػػػىاثػػػارةمشػػػكمةتثيػػػراىتمػػػاـالطمبػػػةوتحػػػوذعمػػػى ىػػػيطريقػػػةتقػػػـو
انتبػػاىيـوتتصػػؿبحاجػػاتيـوتػػدفعيـإلػػىالتفكيػػروالدراسػػةوالبحػػثفػػي

 حؿىذهالمشكمة.

 صياغة التنبؤات 2

ىػػيالميػػارةالتػػيتسػػتخدـمػػفقبػػؿشػػخصمػػايفكػػرفيمػػاسػػيحدثفػػي
المسػػػػتقبؿوفػػػػؽمػػػػالديػػػػومػػػػفمعمومػػػػاتسػػػػابقةوتيػػػػدؼلمتعػػػػرؼعمػػػػى
العالقػػػةمػػػابػػػيفاالسػػػبابوالنتػػػائجوالتػػػدربعمػػػىالتخطػػػيطوالتجييػػػز

 الدقيؽواستخداـبعدالنظر.

 تحميؿ المعمومات  3
 وتصنيفيا

عناصػػرىاالبسػػيطةالمكونػػةليػػاوتصػػنيفياىػػيتجزئػػةالمعمومػػاتإلػػى
وتنظيمياوتقويميا،وىيميارةأساسيةلبناءاإلطارالمعرفيالمرجعي

 لمفرد.

 االستنتاج 4
ىػػيتجزئػػةالمعمومػػاتإلػػىعناصػػرىاالبسػػيطةالمكونػػةليػػاوتصػػنيفيا
وتنظيمياوتقويميا،وىيميارةأساسيةلبناءاإلطارالمعرفيالمرجعي

 لمفرد.

 التركيب 5
ىيترتيباووضعالعناصرأواألجزاءمعافػيصػورةجديػدةإلنتػاج
شػػيءمبتكػػػرأوتركيػػبالعناصػػػرالمختمفػػة؛إلنتػػػاجشػػيءجديػػػدمنػػػو،

 سواءأكافماديًاأـفكريًاأـمعنويًا.
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 وفيما يمي نماذج لتخطيط الدروس المستيدفة باستخداـ شبكات التفكير البصري:

 الفصؿ األوؿ :األنسجة النباتية        األنسجة النباتية                   عدد الحصص ل2(
: الزمف: حصتاف نسجة النباتية الدرس األوؿ: األ   التاريخ: اليـو
 أواًل: اليدؼ العاـ

 التعرؼعميانواعاألنسجةالنباتية
 ثانيُا: األىداؼ السموكية:

توضحالمقصودبالنسيج -
النباتيةتصنؼانواعاالنسجة -
تصؼاالنسجةالمولدة -
ستنتجالفروؽبيفانواعاالنسجةاالساسية -
تحضرعمميًاشريحةلنسيجبرنشيمي -
 تقدرعظمةاهللفيخمقولالنسجة -

 ثالثًا: الوسائؿ التعميمية:
شرائجمجيريةالسبورة،الكتابالمدرسي،رسوماتتوضيحية،شفافياتثمارالبندورةوالبطاطا،ممقط،

 ،مجيرمركب،ماء
 رابعًا: طريقة عرض الدرس:

 الخطوةاألولى:التييئةوالتقويـ:
 المتطمب السابؽ :

يذكراجزاءالنباتالرئيسية -
 يوضحالمقصودبالخمية -
 مكوناتالخميةالنباتية -

 البند االختباري
أكمميمايمي:

رئيسيةىييتكوفالنباتمفاربعةاجزاء-1
 .......و.........و.........و...........

يطمؽعميمجموعةالخالياالمتشابيةفيالشكؿ-2
ينة.......والتركيبالتيتشترؾفياداءوظيفةمع




 

 الخطوة الثانية: المعمومات األساسية:
 التقويـ اإلجراءات واألنشطة األىداؼ السموكية

 الطالبةدور  دور المعممة
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تصنؼ االنسجة 
 النباتية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصؼ النسيج المولد

 
 
 
 
 
 
 

تقارف بيف انواع 
 االنسجة االساسية  

 

تساؿالمعممةالطالباتعفالعصؼالذىني/ -
المفاىيـوالتعابيرالخاصةباالنسجةالنباتية.

تكتبالمعممةالمفاىيـعميالسبورةثـالتنظيـ/ -
توجواسئمةاليالطالباتحوؿتصنيؼالمفاىيـ

الخاصةباالنسجةالنباتيةاليمجموعات
رئيسيةومجموعاتفرعيةواستبعادالمفاىيـ

 غيرالميمة.
تصمـالمعممةمعالطالباتشبكةالتصميـ/ -

تسمسميةلممفاىيـمفاالكثرعموميةالياالقؿ
 وميةعم

تناقشالمعممةاماكفوجودكؿنوعالربط/ -
 مفاالنسجةووظيفةكؿمنيامعالطالبات

 
تعتمدالمعممةالشبكةالبصريةالتيتبيففييا -

 انواعاالنسجةالنباتيةواماكفوجودىاووظيفتيا
 
 
 
 
 

تعرضالمعممةصورورسوماتتوضيحيةتبيف
صفاتالنسيجالمولدوخالياه.


مناقشةاماكفوجودهوصفاتخالياهالربط/

 ووظيفتياوسببتسميةالخاليا
 
 
 
 
 
 
تراجعالمعممةمعالطالباتماسبؽدراستومف -

مفاىيـ

تالحظمراحؿ
الشبكة

البصريةالتي
المعممة تقـو

بنائيا



ُتجيب
الطالباتعمى
أسئمةالمعممة


تشارؾالطالبة
فيالمناقشة


ترسـالشبكة
البصريةعمي

 كراستيا
 
 

تالحظ
الطالبة

الرسومات
التوضيحية


تشارؾفي
المناقشة


تستنتجسبب
تسميةالخاليا






  ما
المقصود 
 ؟ بالنسيج

 
 

ارسميشبكة
يكوففييا:

االنسجة
النباتية
وانواعيا
االساسية
والفرعية
حسب

تصميمؾ
الخاص






أجيبعف

االسئمةاالتية
عفاالنسجة

المولدة:


لماذاسميت
بيذااالسـ؟


حددياماكف

وجودىا؟


مااسـالخاليا
المكونةليا؟
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تنظـالمعممةبمشاركةمعالطالباتالتنظيـ/ -
المفاىيـالعامةوالفرعيةلالنسجةالنباتيةوصواًل

 لالنسجةاالساسية
تشرحالمعممةخصائصكؿنسيجمفاالنسجة

 االساسية
تعرضالمعممةمجموعةمفالصورعمي -

 الطالباتموضحةاشكاؿاالنسجةاالساسية
تناقشالمعممةأماكفوجودىاوصفاتالربط/ -

خالياىاووظيفتيا
(لتحضيرشرائحألنسجة1،2اجراءاالنشطة) -

اساسية.
توزعالمعممةأوراؽالعمؿ -
ترسـالمعممةبمساعدةتمادالشبكة/اع -

الطالباتشبكةبصريةمفتصمييـالخاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقويـ ختامي : 
 ضعي دائرة حوؿ االجابة الصحيحة فيما يمي :

 
تتكوفالقمةالناميةفيالجذروالساؽمفخاليا .1

:
أ.برنشيميةب.كولنشيمية

ج.ميرستيميةد.مولدة

جميعممايميمفخصائصاالنسجةالمولدةما .2

عدا

تالحطالطالبة
الرسومات
التوضيحية


تشارؾفي
المناقشة


تشارؾفي

اجراءاالنشطة


ترسـجدواًل
لممقارنة
تجيب

الطالباتعف
اسئمةورقة

العمؿ

 


صِؼ
تركيب

خالياىا؟
ارسميجدواًل
لممقارنةبيف

انواعاالنسجة
االساسيةحسب

اماكف1
وجودىا

صفةالحياة2
الجذر3
االنوية4
الفراغات5

البينية








 النشاط البيتي :

اذكرانواع
النسيجالذي
يكوفكؿمف
االجزاءالتالية
فيالنبات:

/لبالثمار1
/االوراؽ2

والسيقاف
/القمـالنامية3
/اغمفةالبذور4
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 أ.رقيقةالجدرب.انويتياكبيرةنسبياً
ج.يوجدفراغاتبينية

د.فجوتياالعصاريةصفيرة
الخالياالبرنشيميةالتيتحتويعميبالستيدات .3

خضراءتسمىخاليا:
 ورنشيميةب.ميرستيميةأ.كم

ج.مرافقةد.اسكمرنشيمية

خالياالنسيجاالسكمرنشيميالتيتوجدفي .4

اغمفةالبذورالصمبةتسمى:
 أ.االلياؼب.السكمريد
ج.الغرباليةد.المرافقة

 عمؿ :
ستيميةذاتانويةكبيرةالخالياالمر1
يحتويالنسيجالبرنشيميعميفراغاتبينية2
تكثراالنسجةالكولنشيميةفياالوراؽوالسيقاف3

النامية
 الخاليااالسكمرنشيميةذاتجدرسميكة4
 
 
 

والثمار
/سيقافالنخيؿ5

 والكتاف
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(1نسجة الوعائية            عدد الحصص لنسجة النباتية             األ وؿ : األ الفصؿ األ   
الدرس الثاني: ااالنسجة 

 الوعائية 
: الزمف: حصة  التاريخ: اليـو

 العاـأواًل: اليدؼ 
 التعرؼعميانواعاألنسجةالنباتية

 ثانيُا: األىداؼ السموكية:
توضحاىميةالنقؿلمنباتُتصنؼاالنسجةالوعائية -
ُتستنتجوظيفةالخشب -
تستنتجوظيفةالمحاء -
تقارفبيفالخشبوالمحاء -
 تتعرؼعمميًاعميانسجةالنباتاتالزىرية -

 ثالثًا: الوسائؿ التعميمية:
 السبورة،الكتابالمدرسي،صور،أوراؽالعمؿ

 رابعًا: طريقة عرض الدرس:
 الخطوةاألولى:التييئةوالتقويـ:

 المتطمب السابؽ :
تعددانواعاالنسجةالنباتية -
 تصنؼاالنسجةالنباتية -








 

 البند االختباري

 

 الخطوة الثانية: المعمومات األساسية:

 التقويـ اإلجراءات واألنشطة األىداؼ السموكية

 دور الطالبة دور المعممة
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 تعدد مكونات الخشب

 
 
 
 
 
 

تميز بيف االوعية الخشبية 
 والقصيبات 

 

 
 
 
 
 

 تصؼ مكونات المحاء

 

 
التيتتضمفلمفاىيميةالمعممةالشبكةا تعرضتنظيـ/ -

  مكوناتالخشب
 

 
 

تناقشالمعممةتركيبالخشبومكافوجودهربط/ -
ووظيفتو

 
 
 
 

تعرضالمعممةصورتوضيحيةتبيفمكوناتتصميـ/ -
االوعيةالخشبيةوالقصيبات


مناقشةالفروؽبينياربط/ -
 
 
 

تعرضالمعممةمجموعةمفالصورعميتصميـ/ -
الطالباتموضحةاجزاءالمحاء


تكوفالمعممةشبكةصوريةعمياعتمادالشبكة/ -

السبورةموضحةترتيباالجزاءالمكونةلمحاء
تناقشالمعممةمكافوجودهووظيفتوربط/ -

وصفاتمكوناتو
تطمبالمعممةمفالطالباتالتعيرعماعصؼذىني/ -

يدورفياذىانيـعفاماكفوجودالمحاءوعالقةمكاف
وجودهبوظائفو






تالحظالشبكة
البصرية

المعروضةعمي
السبورة



ُتجيبالطالبات
عمىأسئمة
المعممة

تشارؾالطالبة
فيالمناقشة


ترسـالشبكة
البصريةعمي

كراستيا



تالحظالطالبة

الصور
التوضيحية
تشارؾفي
المناقشة


ترسـجدواًل
لممقارنةفي

كراستيا


تجيبعمي
اسئمةورقة
يحالعمؿوتصح

االخطاء



 
 

 أكممي :
يتكوفالخشب
مفاربعةانواع
مفالخاليا

...و.......و
.......و.......

الخشب وظيفة
ىي...........و

............



عفوضحي
 الشبكةطريؽ

عمي المعروضة
 اوجوالسبورة

واالختالؼ الشبو
االوعية بيف

الخشبية
والقصيبات






يتكوفالمحاءمف
مف انواع اربعة

الخاليا
مخطط ارسمي
ىذه يوضح

االنواع


وظيفةالمحاءىي
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ترسـالمعممةشبكةمفاىيميةلالنسجةاعتمادالشبكة/ -
الوعائية





 تقويـ ختامي : 
 عمؿ :

 
االوعيةالخشبيةأكفأمفالقصيباتفينقؿالماءواالمالح.


االنانبيبالغرباليةالتحتويعميانوية

تسميةالصفائحالغرباليةبيذااالسـ

 


ُتعبرالطالبات
عمايدورفي
ذىنياعفاماكف
وجودالمحاء
ووظيفتو

 

................
الخاليا تعمؿ
عمي الغربالية
عف الغذاء نقؿ
طريؽ........


 النشاط البيتي :

 
شبكة اصنعي
تصميمؾ مف
الخاصووضحي
المفاىيـ عمييا

االساسية
ووظيفة والفرعية

كؿمنيا
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( 1: لالمجموع الجذري      عدد الحصص  : أجزاء النبات الزىري      الفصؿ الثاني  

الزمف:  الدرس : الثالث 
 حصة

:  التاريخ: اليـو

 أواًل: اليدؼ العاـ
 النباتالزىريالتعرؼعميأجزاء

 ثانيُا: األىداؼ السموكية:
تميزبيفالمجموعالجذريوالمجموعالخضري -
 تقارفبيفالجذورالوتديةوالعرضية -
 تعدداجزاءالمقطعالطوليفيالجذر -
  تستنتجوظائؼاجزاءالنباتالزىري -

 ثالثًا: الوسائؿ التعميمية:
السبورة،الكتابالمدرسي،رسوماتتوضيحية،جزر،بصؿ،،جذورتوضيحية،ممقط،مركب،ماء،

 رسومات،ألواف
 رابعًا: طريقة عرض الدرس:

 الخطوةاألولى:التييئةوالتقويـ:
 المتطمب السابؽ :

بذرة - في الجنيف تكوف مراحؿ يصؼ
النبات

 يذكرمكوناتالبذرة -









 

 البند االختباري
 أكمؿمايمي:

بعدعمميةاالخصابينقسـ........عدةانقسامات -1
ليكوفالجنيف

يتكوفالجنيفمفمحورينتييأحدطرفيوب....... -2
الذيينمومكونًاالمجموعالجذري،وينتييطرفو

 االخرب......الذيينمومكونًاالمجموعالخضري.

 المعمومات األساسية:الخطوة الثانية: 
 التقويـ اإلجراءات واألنشطة األىداؼ السموكية
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 دور الطالبة دور المعممة
 يصنؼ أنواع الجذور 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يصؼ المناطؽ التي تظير في 
 المقطع الطولي لمجذر 

 
 

-  تعرضتصميـ/
 انواعالمعممة

مف مختمفة
الجذور.

تناقشربط/ -
 صفاتالمعممة

كؿمنياوالفروؽ
 وتكتببينيا

السبورة عمي
 

- / تنظـتنظيـ
مع المعممة

الطالبات
البيناتاتالمدونة

وتقسميا
لمجموعات

 رئيسيةوفرعية
الشبكة/ - اعتماد

ترسـالمعممةمع
شبكة الطالبات
الجذور النواع

لنباتاتو امثمة
 كؿنوع


 

المعممة - توزع
العمؿ اوراؽ

 عميالطالبات





يتفحص
جذور

النباتات
في يشارؾ

المناقشة
يصنؼ
الجذور

في يشارؾ
اعطاءاالمثمة















الرسـ يالحظ
التوضيحي

في يشارؾ
المناقشة

سبب يستنتج
تسمية

المناطؽ
في يشارؾ
النشاط اجراء

؟




انواع عمييا موضحًا شبكة ارسـ
الجذورومثاؿعميكؿواحدمنيا




















أكمؿمايمي:
يظيرفيالمقطعالطوليلمجذر -1

ىي مناطؽ ستة
....و....و.....و.....و......و

.....
لتميف -2 .... مادة القمنسوة تفرز

 التربة.
مف -3 االستطالة منطقة تتكوف

 خاليا.......
مف -4 الجذرية الشعيرات تمتد
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 تعرضتصميـ/
رسـالمعممة

توضيحييبيفمقطعًا
طوليًافيجذرالنبات

.
 معربط/ تناقش
كؿالطالبات صفات

منطقةوسببتسميتيا


( نشاط مف5اجراء )
ص المدرسي الكتاب

92








التقويـالختامي:
القمة -1 تتكوف

الناميةفيالجذر
مفخاليا:

برانشيمية .أ
ب.كولنشيمية

ميرستيميةد.جػ.
 اسكمرنشيمية

الجذور -2 تنمو
في الثانوية

الجذرمف:
ب.0أ البشرة

القشرة
جػ.االستطالةد.

المقطع يرسـ
 الطوليلمجذر

ب........  خالليا......وتقـو
مف -5 القريبة الجذرية الشعيرات

سنًا ..... تكوف النامية القمة
 مفالشعيراتالبعيدة

الجرداء -6 المنطقة اتساع يزداد
 بزيادةعدد........

 










 نشاط بيتي :
فسر/

عف - ثانوي جذر فصؿ يصعب
 جذرابتدائي
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 البريسكيؿ
التي -3 المنطقة

عدة مف تكوف
مف طبقات
برانشيمية خاليا
بالقمة وتحيط
الناميةفيالجذر

:
القمنسوة .أ

 ب.الجرداء
االستطالة جػ.

الجذ الثانويةد. ور
 
معظـ -4 يعزى

الطولي النمو
الي لمجذر

منطقة:
القمنسوةأ.

ب.الجرداء
االستطالةجػ.
 د.الجذورالنباتية


عمؿمايمي:
القمنسوة -1 شكؿ

انسيابي
القمنسوة -2 تفرز

غروية مادة
 عديدةالتسكر

المنطقة -3 سميت
بيذا الجرداء

 سـاال
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 الفصؿ الثاني : أجزاء النبات الزىري        التركيب الداخمي لمجذر        عدد الحصص ل2(
: الزمف: حصة الدرس الرابع: التركيب الداخمي لمجذر    التاريخ: اليـو

 أواًل: اليدؼ العاـ
التعرؼعميالتركيبالداخميلمجذرووظيفةالجذروالخاصيةاالسموزية

 
 ثانيُا: األىداؼ السموكية:

تعدداجزاءمقطععرضيفيالجذر -
 اجزاءالجذرتصؼمايميزكؿجزءمف -
 تستنتجوظائؼالجذر -
 توضحالمقصودبالخاصيةاالسموزية -
 ترسـرسمًاتخطيطًالمقطععرضيفيالجذر -

 
 ثالثًا: الوسائؿ التعميمية:

طر،كيس،سميوفافالسبورة،الكتابالمدرسي،رسوماتتوضيحية،محموؿسكري،محموؿممحي،ماءمق
،حوضزجاجي

 
 طريقة عرض الدرس:رابعًا: 

الخطوةاألولى:التييئةوالتقويـ:
 
 

 المتطمب السابؽ :
يصنؼاالنسجةالنباتيةالرئيسية -
والجذور - الجذرية الشعيرات مف كؿ منشأ يحدد

 الثانوية

 
 البند االختباري
أكمميمايمي:

رئيسيةتصنؼاألنسجةالنباتيةاليثالثةانواع-1
 ىي.......و.........و..........

تمتدالشعيراتالجذريةمفخاليا.......بينما–2
تخرجالجذورالثانويةمف.........




 

 الخطوة الثانية: المعمومات األساسية:
 التقويـ اإلجراءات واألنشطة األىداؼ السموكية

 دور الطالبة دور المعممة
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 تصؼ التركيب الداخمي
 لمجذر

 

 
 

 
 
 

 تعدد وظائؼ الجذر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشرح آلية امتصاص الماء 
واألمالح في الشعيرات 

 الجذرية 
 

تعرضتصميـ/ -
رسـالمعممة

لمقطع توضيحي
جذر في عرضي

نبات.
ذىني/- - عصؼ

عفت المعممة سأؿ
يتكوف التي الطبقات
وصفاتيا منيا
منيا كؿ ووظيفة
المعمومات وتكتب

 .عميالسبورة
تنظـالمعممةتنظيـ/ -

الطالبات مع
وتطمب المعمومات
رسـ الطالبات مف
يوضح تخطيطي
تركيبالجذرالداخمي

.



تناقشعصؼذىني/ -

 الوظائؼالمعممة
والثانوية الالئيسية

 لمجذر
تطمبالمعممةتنظيـ/ -

الطالبات بعض مف
مخطط بسيطرسـ

وظائؼ لتقسيمات
الجذر




-  المعممةربط/ تناقش

الرسـ - يالحظ
التوضيحي

في - يشارؾ
 المناقشة





 
رسماً - يرسـ

تخطيطًا
لمقطع

في عرضي
جذرنبات

















في - يشارؾ
المناقشة

بيف - يقارف
طريقتي
الخاصية

أكمميمايمي:
مف -1 الجذر يتكوف

ىي ثالثة طبقات
.....و......و......

.....
مف -2 القشرة تتكوف

مف صفوؼ عدة
ويسمى ..... خاليا
منيا صؼ آخر
الماء ويمر .......
خاليا عبر منيا

 تسمى........
الوعائية -3 الحـز  عدد

فيجذورالنباتذو
 الفمقتيفىو.....

 




صنفيوظائؼالجذرالرئيسية
عمي مثاؿ واذكري والثانوية

كؿمنيا.







عمؿمايمي:
الجذرية - الشعيرات

ذات لمبناتاتالصحرواية
.عاليضغطاسموزي
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مف كؿ انتقاؿ طرؽ
الماءواالمالحوالفرؽ

 بينيما
 


(ص6اجراءنشاط) -

الحصة96 في
االولى

النشاط - نتائج مناقشة
الثانية الحصة في

 
اوراؽ - المعممة توزع

 العمؿعميالطالبات
 





التقويـالختامي:
خاليا -1 مف صؼ

الجدر رقيقة متراصة
شعيرات منيا كثير

جذرية:
ب.أ.القشرة

 البشرة
ج.الخشبد.

المحاء

الخاليا -2 مف صؼ

المرستيميةيتواجدبيف
الخشب مجاميع

والمحاءيسمى:
أ.االندوديرمسب.

االسموزية
 والنقؿالنشط

 

في - يشارؾ

النشاطاجراء
النشاط - يدرس

الكتاب مف
ص المدرسي

فيالبيت96
. 

في - يشارؾ
 المناقشة
















نشاطبيتي:
مما لكؿ واحدة وظيفة اكتب

:يمي
البشرة -1
 البشرةالداخمية -2
 شريطالكامبيـو -3
 النخاع -4



161 
 

 البريسكيؿ
د. ج.الكامبيـو

البشرة

مرستيمية -3 خاليا

مركز في تتواجد
المواد تخزف الجذر

الغذائية:
أ.المحاءب.

 الكامبيوـ
ج.الخشبد.

النخاع

عميانتقاؿ -4 تعمؿ قوة

التركيز مف الماء
اليالتركيزالمنخفض

 :عاليال
أ.االنتشارب.

 النقؿالنشط
ج.الشعريةد.

االسموزية

ارسـشبكةمف -

تصميمؾالخاص
موضحًافييا:

 مـيتركبالجذر -
تفرعاتتكويف -

 االسطوانةالوعائية
تفرعاتتكويف -

 الحزمةالوعائية
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 (1الفصؿ الثاني : اجزاء النبات الزىري       المجموع الخضري          عدد الحصص ل
: الزمف: حصة الدرس الخامس: المجموع الخضري    التاريخ: اليـو

 أواًل: اليدؼ العاـ
 التعرؼعميالمجموعالخضريواجزاؤه

 األىداؼ السموكية:ثانيُا: 
تستنتجتعريؼالساؽ -
 ُتعرؼاجزاءالساؽمثؿالعقمةوالسالميةوالفرؽبينيـ -
 تعددانواعالساؽ -
 تعددالمناطؽالمكونةلمساؽ -

 ثالثًا: الوسائؿ التعميمية:
 رسوماتتوضيحية،سيقافمختمفةالكتابالمدرسي،السبورة،
 رابعًا: طريقة عرض الدرس:

 األولى:التييئةوالتقويـ:الخطوة
 المتطمب السابؽ :

يصنؼانواعالجذور -
 يحددالمناطؽالتيتظيرفيالمقطعالطوليلمجذر -

 البند االختباري
أكمميمايمي:

تصنؼالجذورالي-1
 .......و.........و..........

يظيرفيالمقطعالطوليلمجذرستةمناطؽ–2
 .....و....و.....و.....و......و........ىي

 الخطوة الثانية: المعمومات األساسية:
 التقويـ اإلجراءات واألنشطة األىداؼ السموكية

 دور الطالبة دور المعممة
 تصنؼ انواع السيقاف

 

 
 
 

تسأؿعصؼذىني/
نواعاالالمعممةعف

مختمفةمفالسيقافال
ةتدوفالمعممتنظيـ/ -

صفاتكؿمنيا
 والفرؽبينيا
تصمـتصميـ/

المعممةمعالطالبات
شبكةلتصنيؼ

امثمةالسيقافو
 لنباتاتكؿنوع

يتفحص -
سيقاف

النباتات
في - يشارؾ

 المناقشة
يصنؼ -

 السيقاف
في - يشارؾ

 اعطاءاألمثمة

 

ارسـشبكةمفاىيمية
فييا موضحًا
السيقاف تصنيؼ
نوع ومثاؿعميكؿ

منيا
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تصؼ المناطؽ التي تظير 
ؼ المقطع الطولي لمساؽ 

 

 



عرضرسـتصميـ/ -

توضيحييبيف
مقطعًاطوليًافي

ساؽنبات.
تناقشالمعممةربط/ -

صفاتكؿمنطقة
 وسببتسميتيا

المع - اوراؽتوزع ممة
 العمؿعميالطالبات

 







 التقويـ الختامي :
عقدتيف -1 بيف المسافة

الساؽ في متتاليتيف
: 

أ.البرعـالطرفيب.
 العقدة

ج.القمةالناميةد.
السالمية

انتفاخاتعميالساؽ -2
تخرجمنواالوراؽ:

أ.البرعـالطرفيب.
 العقدة

ج.القمةالناميةد.

الرسـ - تالحظ
التوضيحي

 
سبب - تستنتج

تسمية
المناطؽ
 

في - تشارؾ
النشاطاجراء
 

المقطع - ترسـ
الطوليلمساؽ

 
 

أكمميمايمي:
محور -1 يتكوف

مف الساؽ
....و.......

عمي -2 يطمؽ
بػ النامية القمة

....... 
منطقة -3 تتكوف

في االستطالة
مف الساؽ
 خاليا........

الفروع -4 تظير
في واالوراؽ
 منطقة.......

 




 النشاط البيتي :
ابحثفياالنترنتحوؿ -

في السيقاف انواع :
شبكة وكوني النبات
مف بسيطة مفاىيمية
 تصميمؾتوضحذلؾ.
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السالمية
تتكوفاالغصاف -3

واالوراؽفيالساؽ
مفمنطقة:

أ.االستطالةب.
 االنسجة

ج.القمةالناميةد.
النضوج

يعزىمعظـالنمو -4
الطوليلمساؽالي

منطقة:
أ.االستطالةب.

 االنسجة
ج.القمةالناميةد.

النضوج


عمؿمايمي:
تعتبرالبطاطا -1

الحموةجذرًابينما
البطاطاالعادية

تعتبرساقًا.
تحاطالقمة -2

الناميةفي
الساؽبأوراؽ

 صغيرة.
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(2الفصؿ الثاني : اجزاء النبات الزىري       التركيب الداخمي لمساؽ         عدد الحصص ل  
الدرس السادس: التركيب الداخمي 

 لمساؽ 
: الزمف: حصتاف  التاريخ: اليـو

 أواًل: اليدؼ العاـ
 التعرؼعميالتركيبالداخميلساؽالنباتذوالفمقتيف

 ثانيُا: األىداؼ السموكية:
تبيفالتركيبالداخميلمساؽذوالفمقتيف -
 ترسـمخططًالمقطععرضيلساؽنباتمفذواتالفمقتيف -
 تفرؽبيفالساؽالمجوفةوالساؽالمصمتة -
 تحسبعمرالشجرةمفخالؿالحمقاتالسنوية -
 توضحانتقاؿالماءفيالخشب -

 ثالثًا: الوسائؿ التعميمية:
 رسوماتتوضيحية،سيقافمختمفةالكتابالمدرسي،السبورة،
 رابعًا: طريقة عرض الدرس:

 الخطوةاألولى:التييئةوالتقويـ:
 المتطمب السابؽ :

تصؼالتركيبالداخميلمجذر -
 تعددوظائؼالجذر -

 البند االختباري
أكمميمايمي:

يتكوفالجذرمفثالثةطبقاتىي-1
 .......و.........و..........

مفالوظائؼالرئيسيةلمجذر....و.....ومف–2
 الوظائؼالثانوية....و......

 األساسية:الخطوة الثانية: المعمومات 
 التقويـ اإلجراءات واألنشطة األىداؼ السموكية

 دور الطالبة دور المعممة
تصؼ التركيب الداخمي 

 لمساؽ 
 

 

عرضرسوماتتصميـ/ -
توضيحيةلمقطععرضي

فيساؽنبات
المعممةتوضيحتنظيـ/ -

الطبقاتمعالطالبات
التييتكوفمنياوصفاتيا

 ووظيفةكؿمنيا
عرضرسـربط/ -

تخطيطييوضحتركيب

الرسـ - يالحظ
التوضيحي

في - يشارؾ
 المناقسة

رسمًا - يرسـ
لمقطع تخطيطيًا
في عرضي
ذو نبات ساؽ

 فمقتيف

أكمميمايمي:
الساؽ -1 يتكوف

ثالثة مف
رئيسية طبقات

ىي
....و....و....

في -2 البشرة خاليا
مغطاة الساؽ
شمعية بطبقة
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 تفسر زيادة سمؾ الساؽ

 
 
 
 
 
 
 
 

 تعدد وظائؼ الساؽ  
 

 الساؽالداخمي
 


توزعالمعممةاوراؽالعمؿ -
 عميالطالبات
















تناقشالمعممةربط/ -

مكوناتالحزمةالوعائية
ووظائفيا

عرضرسـتنظيـ/ -
توضيحييبيفالحمقات

 السنويةفيساؽ
 






تصمـالمعممةتصميـ/ -

الوظائؼشبكةلتوضيح
 الرئيسيةوالثانويةلمساؽ



 
















في - يشارؾ

المناقشة
الرسـ - يالحظ

 التوضيحي
عمر - يحسب

مف الشجرة
حمقاتيا خالؿ
في السنوية

 الساؽ

 
في - يشارؾ

المناقشة
الرسـ - يالحظ

 التوضيحي
مسار - يتتبع

 تسمى....
المحيط -3 يتكوف

الدائرفيالساؽ
مف نوعيف مف
ىما الخاليا

 .........و.
فيالساؽيترتب -4

والمحاء الخشب
الحزمة في
عمي الوعائية
بحيث ....
الخشب يكوف
.... الجزء
الجزء والمحاء

....... 
 


عمؿمايمي:
الساؽ - سمؾ زيادة

عامًابعدعاـ
الخشب - اوعية

الربيع في المتكونة
اكبرمفالمتكونةفي

 الصيؼ
 





مف شبكة ارسمي
انواع توضح تصميمؾ
كؿ عمي ومثاؿ السيقاف
الساؽ ووظائؼ ، منيا

الرئيسيةوالثانوية
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رسـتعرضالمعممةربط/ -
توضيحييبيفآليةانتقاؿ

 الماءفيالخشب
 




التقويـالختامي:


ارسـجدوؿمقارنةبيفالجذر
والساؽمفحيث:

المحيطالدائر -
-  ترتيبمكوناتالحـز

 الوعائية
 شكؿالخشب -

الماءمفالجذر
 الياالوراؽ








واجببيتي:
عمؿمايمي:

في -1 البشرة طبقة
مغطاة الساؽ
بمادةالكيوتيف

المحيط -2 يحتوي
الدائرفيالساؽ
خاليا عمي

 اسكمرنشيمية
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(1الورقػػػػػػػػػػػػػػػة                عدد الحصص لجزاء النبات الزىري       أالفصؿ الثاني :   
الزمف:  الدرس السابع: االورقة  

 حصة
:  التاريخ: اليـو

 أواًل: اليدؼ العاـ
 التعرؼعمياجزاءالورقةوالتركيبالداخميليا

 ثانيُا: األىداؼ السموكية:
ُتعّرؼالمقصودبالورقة -
 تصؼالمكوناتالخارجيةلمورقة -
 تستنتجاشكاؿالورقة -
 تبيفالتركيبالداخميلمقطععرضيفيورقة -
 تشرحآليةعمؿالثغور -

 ثالثًا: الوسائؿ التعميمية:
 سوماتتوضيحية،اوراؽمتنوعةالكتابالمدرسي،السبورة،ر
 رابعًا: طريقة عرض الدرس:

 الخطوةاألولى:التييئةوالتقويـ:
 :المتطمب السابؽ

 تقارفبيفالجذروالساؽمفحيثالتركيبوالوظائؼ -
 البند االختباري

 قارنيبيفالجذروالساؽمفحيث:
المحيطالدائر -
 مكوناتالحزمةالوعائية -
 الوظيفة -

 الخطوة الثانية: المعمومات األساسية:
 التقويـ اإلجراءات واألنشطة األىداؼ السموكية

 دور الطالبة دور المعممة
 تعدد اجزاء الورقة 

 

 
 
 

تصنؼ االوراؽ حسب أسس 
 مختمفة 

توزيعاوراؽنبات -
عرضتصميـ/ -

رسـتوضيحييبيف
 اجزاءالورقة

 


(8اجراءنشاط) -

مفالكتاب
101المدرسيص

يتفحص -
االوراؽ

الرسـ - يالحظ
 التوضيحي

االجزاء - يرسـ
 فيكراستو

 

في - يشارؾ

اجراءالنشاط

اكتباالجزاءعميالورقة






تصميمؾ مف شبكة ارسـ
موضحةفييا

اجزاءالورقةالرئيسية -
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 تصؼ التركيب الداخمي لمورقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبيف أىمية الثغور لمنبات  

 

مساعدةتنظيـ/ -
الطالبفي
 التصنيؼ








عرضتصميـ/ -

رسـتوضيحي
لمقطععرضيفي

ورقةنبات
حتوضربط/ -

الطبقاتالمعممة
التيتتكوفمنيا
وصفاتياووظيفة

وتطمبكؿمنيا
مفالطالباترسـ
تخطيطيعمي

 كراساتيـ
 



عرضتصميـ/ -

رسـتوضيحييبيف
مكوناتالثغر

عصؼذىني/ -
تسأؿالمعممة
مكافالطالباتعف

وجودىاواعدادىا

يصنؼ -
االوراؽ
حسب

البساطة
وشكؿالنصؿ

وشكؿ
 العروؽ

 
 
الرسـ - يالحظ

التوضيحي
 

في - يشارؾ
المناقشة

 
رسمًا - يرسـ

تخطيطيًا
لمقطع

في عرضي
ورقةنبات.

 





-  الرسـيالحظ

التوضيحي
 

في - يشارؾ
 المناقشة

يرسـمكونات -
في الثغر

كراستو

تصنيؼاالورؽحسب -
والنصؿ الشكؿ

 والعروؽ
 






أكمميمايمي:
مف -1 الورقة تتكوف

مناطؽىياربعة
....و....و....و

...
النسيج -2 يتكوف

في المتوسط
الورقةمفطبقتيف
 ىما....و......

يقع -3 الورقة في
جية الخشب
.....ويقعالمحاء

 جية....
 





أكمميمايمي:
بخميتيف -1 الثغور تحاط

تسمياف بيضاويتيف
......

الثغور -2 فتح تنظيـ يتـ
 واغالقيابتأثير.....

3-  وظائؼ الثغورمف
 ....و....و......



170 
 

ووظيفتيا





 التقويـ الختامي :
ارسميشبكةبسيطةمف
تصميمؾموضحةفييا
مكوناتكؿمفالطبقة
العماديةواالسفنجية
عميافتحتوي:

عددالصفوؼ -
 شكؿالخاليا -
 وجودفراغاتبينية -


قارنيبيفالبشرةالعميا
والسفمىمفحيث

طبقةالكيوتيف -
 الموف -
 عددالثغور -


 

 



 النشاط البيتي :
-عمؿمايمي:

فيالورقة -1 العميا البشرة
سميكة بطبقة مغطاة

مفالكيوتيف
الطبقة -2 تسمية

 االسفنجيةبيذااالسـ
البشرة -3 في الثغور عدد

 العميااقؿمفالسفمى
لمورقة -4 العموي السطح

واشد لمعانُا اكثر
السطح مف اخضرارُا

 السفمي.
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 الفصؿ الثالث : اليرمونات النباتية           اليرمونات النباتية         عدد الحصصل1(
: الزمف: حصتاف الدرس الثامف : اليرمونات النباتية   التاريخ: اليـو

 أواًل: اليدؼ العاـ
 التعرؼعمياليرموناتالنباتيةوانواعيا

 ثانيُا: األىداؼ السموكية:
تتبعمراحؿاكتشاؼاليرموناتالنباتية -
 تفسرآليةعمؿىرموفاألوكسيففياالنتحاءالضوئي -
 توضحآليةعمؿىرموفاألوكسيففياالنتحاءالجذري -

 ثالثًا: الوسائؿ التعميمية:
 سي،السبورة،رسوماتتوضيحيةالكتابالمدر

 رابعًا: طريقة عرض الدرس:
 والتقويـ:الخطوةاألولى:التييئة

 المتطمب السابؽ :
تذكربعضالمؤثراتالخارجيةعميالكائناتالحية -
 توضحكيفيةاستجابةالنباتلممؤثراتالخارجية -

 البند االختباري
أكمميمايمي:

تستجيبالكائناتالحيةاليالمؤثرات-1
 الخارجيةمثؿ.......و.........و..........

تستجيبالنباتاتلممؤثراتالخارجيةب.....–2
 نتيجةافرازموادكيميائيةتسمي.......

 الخطوة الثانية: المعمومات األساسية:
 التقويـ اإلجراءات واألنشطة األىداؼ السموكية

 دور الطالبة دور المعممة
تبيف جيود العمماء في 
اكتشاؼ اليرمونات 

 النباتية 
 
 
 
 
 
 
 
 

سردلمساىمةتنظيـ/ -
بعضالعمماءفي
اكتشاؼاليرمونات

النباتية
شرحومناقشةتجربةربط/ -

فنتواكتشاؼىرموف
 االوكسيف

 






جيود - عف تقرأ
في العمماء

المدرسيالكتاب
.105ص

فيتشارؾ -
 المناقشة


في - يشارؾ

المناقشة
الرسـ - يالحظ

 التوضيحي


أكمميمايمي:
العمماء -1 مف

ساىموا الذيف
اكتشاؼ في

اليرمونات
النباتية

...و...و.....
افرازىرموف -2 يتـ

في االوكسيف
...... 

الكيميائي -3 االسـ
ليرموف
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تشرح آلية عمؿ ىرموف 
 االوكسيف 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تذكر بعض اليرمونات 
 النباتية 








تسأؿعصؼذىني/ -

وظيفةالمعممةعف
ىرموفاالوكسيففي

 النبات
تنظـالمعموماتتنظيـ/ -

 عميالسبورة

تفسيرسببانحناءربط/ -

الساؽنحوالضوءونمو
الجذراليأسفؿمف
 خالؿرسـتوضيحي

 










تسأؿعصؼذىني/ -

أمثمةالمعممةعف
ليرموناتنباتية

وظائؼتناقشالمعممة -
وأىميةكؿمفاليرمونات

النباتية






 

عمؿ - بيف يقارف
ىرموف

في االوكسيف
وفي الساؽ

 الجذر














في - تشارؾ

المناقشة
المعمومات - يقرأ

أىمي ةعف
في اليرمونات
الكتابالمدرسي

108-107ص
. 

ىو االوكسيف
لو ويرمز ....

 بالرمز......
 



 عمؿمايأتي:
ىرموف - يعمؿ

عمي االوكسيف
نحو الساؽ انحناء

الضوء
عموديًا - الجذر يتجو

 اليأسفؿفيالتربة
 

ماذايحدثلو:
ىرموف عمؿ تشابو
االوكسيففيكؿمف

الساؽوالجذر







أكمميمايمي:
اليرمونات -1 مف

النباتية
المعروفة

.....و.....و...
...

الذي -2 اليرموف
عمي يعمؿ
انقساـ تشجيع
والنمو الخاليا
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تطمبالمعممةمفتصميـ/ -

تصميـشبكةالطممبات
خاصةباليرموناتالنباتية

 .معاستخداماتيا

توزعالمعممةاوراؽالعمؿ -

عميالطالبات




 التقويـ الختامي :
 اإلجابة رمز حوؿ دائرة ضع

: يأتي فيما الصحيحة
 يسبب الذي اليرموف -1

 ىو الضوء نحو الساؽ انحناء
: 
 الجبرليف .ب   السايتوآاينيف .أ
 األوآسيف .د   اإليثيميف .ج 

 عمى يعمؿ الذي اليرموف -2

:ىو الثمار حجـ تكبير
السايتوآينيف .ب    األوآسيف.أ
 اإليثيميف .د  الجبريميف .ج 

 اإليثيميف ىرموف يعمؿ -3

 ما التالية العمميات حدوث عمى
 : عدا
النبات ىـر .أ
 الثمار نضج تشجيع .ب 

 فصميا فيسيؿ
 الخاليا استطالة .ج
 زيادة عند األوراؽ سقوط .د 

مرحمة  في
ىو االنبات
بينما ،....
الذي اليرموف
عمي يعمؿ
نضج تشجيع
ى والثمار

....... 




 

 النشاط البيتي :
-عمؿمايمي:

األزىار - تغمس
والفواكو المقطوعة
في والخضروات
محموؿالسايتوكينيف.
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 الترآيز

 اتجاه : المقابؿ الشكؿ في-4 

 والساؽ الجذر مف آؿ نمو
: يكوف


 أسفؿ إلى آالىما .أ
 أعمى إلى آالىما .ب 
 والجذر أعمى إلى الساؽ .ج
 أسفؿ إلى
 إلى والجذر أسفؿ إلى الساؽ .د

 أعمى
 اتجاه : المقابؿ الشكؿ في-5

 والساؽ الجذر مف آؿ نمو
: يكوف

 
 أسفؿ إلى آالىما .أ
 أعمى إلى آالىما .ب 
 والجذر أعمى إلى الساؽ .ج
 أسفؿ إلى
 إلى والجذر أسفؿ إلى الساؽ .د

أعمى
 
 يستخدـ الذي اليرموف-6

 ىو واألشجار األعشاب إلبادة
: 

 السايتوآينيف .ب أ.االيثميف
ليسمما .د  الجبريميف .ج 

 سبؽ
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 أوراؽ العمؿ الخاصة بدليؿ المعمـ

 

 1ورقة عمؿ 
 

 ل األنسجة النباتية (                                 الدرس األوؿ الفصؿ األوؿ : 
 :يناسبوأكممي الفراغ بما 

النباتالزىرييتكوفمفأربعةاقساـرئيسيةىي............و............و -
 ..........و.............

 ............و............و..............األنسجةالنباتيةالرئيسيةمثؿأنواع -
 

 مف خالؿ الشكؿ المجاور:  
 مااسـالنسيج............... -
؟ - النبات جسـ في النسيج ىذا يتواجد أيف

.............. 
 ماىيوظائؼىذاالنسيجلمنبات؟ -

............................
............................
............................


 : عممي ما يمي 

 .نةكولنشيمييتمتازبالقوةوالمروالنسيجال -
.............................................................................

 .ندقضـثمرةاالجاصيسمعلياصوتع -
............................................................................ 

 
 النباتيةمعذكررسميشبكةمفتصميمؾموضحةفييااالنواعالرئيسيةلالنسجةا

 مميزاتكؿنسيج.
 ؿ واأللواف لمتمييز بيف المفاىيـمالحظة / يسمح باستخداـ االشكا -
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 2ورقة عمؿ 
 ل األنسجة الوعائية (                              رس الثاني   الفصؿ األوؿ: الد

 
 اختاري االجابة الصحيحة فيما يمي: 

 :ىو يج الذي يمثمو المخطط المجاورنوع النس -1
 المحاء -أ
 الخشب -ب
لبرنشيميا-جػ
االسكمرنشيمي-د

 

 تتكوف األنسجة الوعائية مف:  -2
 الخشب-بالمحاء -أ

الخشبوالمحاءمعاً-دالقصيبات-جػ
  :اكتبي المصطمح المناسب 

مالحمف(عبارةعفنسيجوعائييعمؿعمىنقؿالماءواأل) -1
.الساؽفاألوراؽإلىالجذر

األنويةوتنتييبصفيحة)(عبارةعفخاليالحائيةخاليةمف -2
 طرافيا.مائمةفيأ


 عممي: 

 تعتبراألوعيةالخشبيةاكثركفاءةمفالقصيباتفينقؿالماءواألمالح. -
..............................................................................
.............................................................................. 
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 3ورقة عمؿ 

 ل أجزاء النبات الزىري /المجموع الجذري (        : الدرس الثالث الثاني الفصؿ
 الفراغ :أكممي 

 ........بينماتنموالريشةلتكوف......،ينموالجذيرليكوف............ -1
جذورتنشأمفقاعدةالساؽغالبًا،وتتكوفعندماتتالشى..........عبارةعف -2

 .الجذوراإلبتدائية
يتكوفالمجموعالخضريمف.........و........و............. -3

 :النباتات اآلتيةالجذور في كؿ مف صنفي 

 الفاصوليا الذرة الشعير الفوؿ القمح الموز النبات

نوع 
 الجذر

      



 :المناطؽ المكونة لمجذر مف خالؿ أسيـ تأممي الشكؿ المجاور ثـ حددي

؟الشعيراتاألكبرسناًيفالشعيراتتقعأ

.....................................

البعيدةعنيا؟ـالقريبةمفالقمةالناميةأ
...................................

جابتؾعمميًا:وضحيإ
...................................
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 4ورقة عمؿ 

 الفصؿ الثاني: الدرس الرابع                                   لالتركيب الداخمي لمجذر(

باقي االجزاء في النبات مف خالؿ  أكممي خطوات انتقاؿ الماء مف الشعيرة الجذرية الي
 المخطط التالي :

 اكتبي المصطمح العممي المناسب :

)(خاصيةتعمؿعميانتقاؿالماءمفالمحاليؿقميمةالتركيزالي .1
 يةالتركيز.عاليالمحاليؿ

لمماء.)(صؼمفخالياالقشرةتحاطخالياهبمادةشمعيةغيرمنفذة .2
 أكتبي البيانات المطموبة عمي الرسـ :

1. ................... 
2. ................... 
3. ................... 
4. ................... 
5. ................... 
6. ....................

 ما النتائج المترتبة عمى:
الوعائيةفيالجذر .1 فيالحـز  انقساـشريطالكامبيـو

............................................................................... 
تواجدمادةشمعيةفيالبشرة .2

............................................................................... 
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 5ورقة عمؿ 

 موع الخضري (الدرس الخامس                       لالمج :الفصؿ الثاني

 اكتبي المفيـو العممي المناسب :
 (محورالنباتالذييقوـبحمؿاالوراؽواألزىاروينموفوؽالتربة.) .1
 )(عبارةعفانتفاخاتعميالساؽتخرجمنيااالوراؽ. .2
 الساؽ.)(ىيالمساقةالتيتقعبيفعقدتيفمتجاورتيفعمي .3

 في الساؽ: ومنطقة االستطالة قارني بيف القمة النامية

 منطقة االستطالة القمة النامية وجو المقارنة

 الخاليا المكونة
 

 الوظيفة

.................... 
 

.................... 

..................... 
 

..................... 
 

 ماذا يترتب عمى:        

 قطعالقمةالناميةمفساؽالنبات: .1
...........................................................................

 تواجدخاليامرستيميةفيالقمةالناميةفيالساؽ: .2
..........................................................................

 :واكتبي ما يشير إليو السيـي الشكؿ المجاور تأمم

 .....السيـ)أ(........... .1
 السيـ)ب(................. .2
 السيـ)جػ(................. .3
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 6ورقة عمؿ 

 ل التركيب الداخمي لمساؽ (               لدرس السادس               ا :الفصؿ الثاني

 :اكممي الفراغ اآلتي بما يناسبو

 الداخميلمساؽمف.............و...............و..............يتكوفالتركيب .1
مفأمثمةالسيقافالجوفاء.........و..............بينمامفأمثمةالسيقافالمصمتة .2

 ............و.................
المواد..............ىيالطبقةالداخميةمفخالياالقشرةفيالساؽ،تخزففييا .3

 النشوية.

 مف خالؿ الشكؿ المجاور: حددي خشب الصيؼ وخشب الربيع







خشب..................،خشب................

وقفتإيمافوسموىاماـشجرةكبيرةتمتدفروعيانحوالقمةويمتازساقيابالضخامة،فقالت .3
مفصحةماقالتوإيماف؟عاـ،فكيؼتتأكدسموى100إيمافىذهالشجرةعمرىا

............................................................................... 
كوني شبكة ألنواع السيقاف واذكري مثاليف لكؿ نوع  غير موجودة  بالكتاب المدرسي وذلؾ  .4

 مف خالؿ بحثؾ عمي الشبكة العنكبوتية.

 :عممي ما يمي

فيسيقافالنباتاتالعشبية.وجودبالستيداتخضراء
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 7ورقة عمؿ 

 ل الورقة (                                  الفصؿ الثاني: الدرس السابع     

 :إلى االشكاؿ اآلتيةا أكممي الجدوؿ بما يناسبو مف خالؿ النظر







 الفرع الورقة المركبة
 ................................... يوجد في ابط قاعدتيا برعـ ابطي
 ينتيي ببرعـ طرفي ..................................

 ............................... أوراقيا ليس ليا برعـ إبطي
 

 أكممي الشبكات / المخططات االتية :
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 8ورقة عمؿ 
 ل اليرمونات النباتية (  الدرس الثامف                          الفصؿ الثالث:

 
 أجيبي عف األسئمة التالية:

 االنتحاءالضوئيفيالنباتناتجعف................................... .1
 االنتحاءالجذريناتجعف............................................. .2
الذيقاـبقطعالقمةالناميةلساؽالنباتووضعالمادةاليالميةـعاليمااسـال .3

 وتعريضالنباتلمضوءووجدانياتنحنيلمضوء.........................
 

 ما النتائج المترتبة عمي :
عرضساؽالنباتاليالضوء. .1

......................................................................... 
 زيادةتركيزىرموفاألوكسيففيجزءالقمةالناميةفيالنبات. .2

........................................................................
(عمياعشابالغابات.D,2-4اضافةىرموف) .3

......................................................................... 
 

 :تأممي الشكؿ المقابؿ ثـ أجيبي
فسريعدـانحناءالساؽنحوالضوء:

.....................................

.....................................
 

 :ؿ مف ىرموف مف اليرمونات التاليةاذكري أىمية ك
 ىرموفالجبريميف -1
 ىرموفالسايتوكيف -2
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 لمبرنامج المقترحالصورة النيائية : (24ممحؽ ل

في تنمية ميارات عمى استخداـ شبكات التفكير البصري البرنامج التعميمي القائـ 
 الرتبة  عاليالتفكير 

 :مقدمة 
استخداـشبكاتالتفكيرالبصرياليدؼمفىذهالدراسةالعمميةىوبناءبرنامجقائـعمى

،وقدطالباتالصؼالتاسعاالساسيبغزةفيالعموـلدىالرتبةعاليفيتنميةمياراتالتفكير
التصور لمبرنامجبحيثيشمؿىذا مبدئًيا تصوًرا فيالصفحاتالتالية أفتضع رأتالباحثة

عمى:

 أواًل: اإلطار العاـ لمبرنامج المقترحا ويتناوؿ ىذا اإلطار:
 تعريؼالبرنامجالمقترح. -
 الفكرةالعامةلمبرنامجالمقترح. -
 مبرراتالبرنامج. -
 أسسبناءالبرنامجالمقترح. -
األىداؼالعامةلمبرنامج. -

 ثانًيا: مكونات البرنامج وتشمؿ:
األىداؼالسموكيةلمبرنامجالمقترح. -
محتوىالبرنامجالتدريبيالمقترح. -
 أسموبالتدريبفيالبرنامجالمقترح. -
 الموادوالوسائؿالتعميميةالتيتساعدعمىتنفيذالبرنامجالتدريبي. -
أساليبتقويـالتدريبفيالبرنامجالمقترح. -

 ثالثا: تخطيط لقاءات التدريب في البرنامج المقترح وتشمؿ كؿ وحدة:

أىداؼالوحدةالتدريبية. -
محتوىالوحدة. -
أنشطةالتدريبالمقترحة. -
 زمفالتدريب. -
آلياتالتنفيذ. -
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 أواًل: اإلطار العاـ لمبرنامج التعميمي المقترح:

القائـ عمى شبكات التفكير البصري:البرنامج 
الدراسةإلىقياسفاعميةبرنامجقائـعمىاستخداـشبكاتالتفكيرالبصريعمى ىدفتىذه

الرتبةفيالعموـلدىطالباتالصؼالتاسعاالساسيبغزة،وذلؾعاليتنميةمياراتالتفكير
بالطريقةالتقميدية،وقدمرإعدادىذاالرتبةعاليبالمقارنةمعطالباتيدرسفمياراتالتفكير

البرنامجالتعميميتدريجيًابمجموعةمفالخطواتالميمةوالخطوطالعريضة،إلىأفتـتجييزه
بشكموالنيائي،وذلؾكمايمي:

 تعريؼ البرنامج المقترح: -3
يعرؼالبرنامجبصورةعامةعمىأنو:

مطالبفيفترةزمنيةمحددةوذلؾمفأجؿ"مجموعةمفالخبراتالتعميميةالتيتعدوتقدـل -
(. 39ـ،ص2003تحقيؽىدؼأوأىداؼخاصة".)المقانيوالجمؿ،

(أنو:"عبارةعفمجموعةمفاألنشطةوالممارسات74ـ،ص2003ويعرفوشحاتةوالنجار) -
مياراتالعممية،المنظمةوالمترابطةذاتاألىداؼالواضحةوالمحددة،وفقًالخطةتيدؼلتنمية

 أوتتضمفسمسمةمفالمقرراتالتيترتبطبيدؼعاـ".
والخطوات - والخبرات، األنشطة، مف مجموعة عف "عبارة إجرائيًا: البرنامج الباحثة وتعرؼ

 التفكير ميارات تنمية إلى تيدؼ والتي والمعدة؛ الصؼعاليالمنظمة طالبات لدى الرتبة
ىدرجةمفالكفاءةواإلتقاف،وترويضعقوليـعمىالتاسعاألساسي،مفأجؿاالرتقاءبيـإل

يجاد عممياتالتفكيربمختمؼأنواعيا،والتيتساعدىـوتجعميـأكثرقدرةعمىحؿالمشكالتوا 
 البدائؿواألفكارالجديدة،وذلؾمفخالؿخطواتنموذجعممياجرائي".

 :عمييا في اعداد البرنامج المقترحالمصادر واألسس التي اعتمد  -4
 .األدبالتربويمثؿ؛األبحاثوالدراساتالسابقةذاتالصمةبالموضوع
 .االتجاىاتالحديثةفيتعميـمبحثالعموـ
 .أىداؼتدريسالعموـالعامةلتمميذاتالصؼالتاسعاألساسي
 .الخصائصالنمائيةلطمبةالمرحمةاإلعدادية
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 الم طمبة يمتمكيا اف البد والتفكير لابداع أداة عاـ،العموـ بشكؿ االعدادية رحمة
وتمميذاتالصؼالتاسعاالساسيبشكؿخاص.

 الرتبةبشكؿخاص.عاليخصائصمياراتالتفكيربشكؿعاـ،والتفكير
 :ات إعداد البرنامج المقترحمبرر  -7
-  التفكير ميارات تنمية التاسععاليأىمية الصؼ طالبات لدى العامة العمـو في الرتبة

 االساسيبغزة.
الرتبةبشكؿعاـ،وتدريبعاليعدـوجودبرامجلتدريبالمعمميفعمىتنميةمياراتالتفكير -

معمميالمرحمةاإلعداديةبشكؿخاص،حيثيسعىالبرنامجالمقترحلتنميةمياراتالتفكير
 الرتبةفيمبحثالعموـالعامة.عالي

-  البصريعفغيرىا شبكاتالتفكير وذلؾمفالمميزاتالتيتتميزبيا مفاالستراتيجيات،
تنظيـالبناءالمعرفيلدييـ،ممايسيؿعمميةالفيـ،عمىخالؿدورىافيمساعدةالتمميذات

رفعمستوياتالتمميذاتإلىواالسترجاعلممفاىيـوالمعارؼالعمميةعندىـ،األمرالذييؤدي
 التحصيميةوتنميةالتفكير.

عمى - قادرًا لمياراتالتدريسالحديثةتجعؿمنو ألفاكتسابالمعمـ لممعمـ: التربوية المنفعة
يةلمخرجاتالعمميةالتعميمية،ممايسيـفيتحقيؽعاليأداءالوظيفةالمينية،وتحقيؽإنتاجية

األىداؼالتعميمية.
 :مراحؿ إعداد البرنامج المقترح -8

حبالعديدمفالمراحؿوالخطواتوىيكالتالي:مرتعمميةإعدادالبرنامجالمقتر
حيثتضمنتىذهالمرحمةاإلجراءاتالتالية:المرحمة األولى: مرحمة التخطيط واإلعداد:

 .أواًل:األسسالعامةلمبرنامجالقائـعمىاستخداـشبكاتالتفكيرالبصري 
 التف شبكات استخداـ عمى القائـ لمبرنامج العامة األىداؼ لتنميةثانيًا: البصري كير

 الرتبة.عاليمياراتالتفكير
 البصريلتنمية شبكاتالتفكير عمىاستخداـ لمبرنامجالقائـ األىداؼالسموكية ثالثًا:

 الرتبة.عاليمياراتالتفكير
 .)رابعًا:تحديدمحتوىالبرنامج)وقدتـتحديدهفيضوءاألىداؼالسموكيةلمطمبة 
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 البرنامج)حيثيعتمدعمىالمشاركةبيفالمعمـوالطالب(.خامسًا:أسموباستخداـ 
 .سادسًا:تحديدالوسائؿالتعميميةواألجيزةوالموادالتعميميةالتيتخدـفيتنفيذالبرنامج 
 .)سابعًا:تحديدأساليبالتقويـفيالبرنامج)قمبي،بنائي،ختامي 

ابة السيناريو: المرحمة الثانية: مرحمة كت تـ تصميـوفييا فيمرحمة وضعو تـ ما تحويؿ
 البرنامجإلىإجراءاتتفصيميةعمىالورؽ،حيثتتمخصىذهالمرحمةفيالنقاطالتالية:

 تنظيـمحتوىالبرنامجالتعميمي. .أ
 التخطيطلمبرنامج:وذلؾوفؽالخطواتالتالية: .ب

 .تحديدالمادةالعممية 
 .تحديدأىداؼالبرنامج 
 لتمميذات.تحديدنقاطالبدايةعندا 
 .تحميؿالمياـ 
 كتابةالبرنامج:مفخالؿالخطواتاآلتية: -ث

 .كتابةاالطارالعاـلمبرنامج 
 .إعداداألسئمةالخاصةبكؿدرس 

حيثاشتممتىذهالمرحمةعمىالتجريبالمبدئيلمبرنامجبعد :المرحمة الثالثة: مرحمة التنفيذ
مف التأكد وذلؾمفأجؿ إعداده، مف التعميمية،االنتياء االنشطة ومالئمة المحتوى، سالمة

الوسائؿ كذلؾاختيار البصري، شبكاتالتفكير الخطواتواإلجراءاتحسبمراحؿ وتسمسؿ
الدراسة مشرؼ بيف بالتعاوف ذلؾ وكؿ التعميمي، البرنامج لمحتوى مالئمة األكثر التعميمية

 والمعممةالمنفذة.
بعداالنتياءمفإعدادالبرنامجبالصورةاألولية،تـ :تطويرلرابعة: مرحمة التقويـ والالمرحمة ا

مادة ومعممي ومشرفي الجامعات كأساتذة والمحكميف المختصيف مف مجموعة عمى عرضو
العموـالعامة،مفأجؿالتأكدمفمدىمالئمةالبرنامجوقدرتوعمىتحقيؽاألىداؼالمطموبة،

الخ آراء عمى بناًء البرنامج تعديؿ عفوتـ نسخة منيـ كؿ أعطي حيث والمحكميف، براء
 البرنامجالمعّد،وطمبتآرائيـفيالنقاطاآلتية:
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 .سالمةالمحتوىالتعميميلمبرنامج 
 الئمةاألىداؼومدىإمكانيةتطبيقيا.م 
 الصؼالتاسعاالساسي.مالئمةاألنشطةلمستوىطالبات 
 اءتعززوتثريالبرنامج.تقديـأيمقترحاتوآر 

فيضوءالمراحؿالسابقة،والتسمسؿ :صياغة البرنامج بالصورة النيائية: المرحمة الخامسة
السميـلخطواتإعدادالبرنامج،وبعدعمميةالتعديؿوالتطويروفؽآراءالمحكميفوالمختصيف؛
رتـوضعالبرنامجالمقترحالقائـعمىاستخداـشبكاتالتفكيرالبصريفيتنميةمياراتالتفكي

 لتاسعاالساسي؛فيصورتوالنيائية.الرتبةلدىطالباتالصؼاعالي
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 (: خطابات تسييؿ ميمة باحث22ممحؽ ل

 

 



189 
 

 
 

 

 

 
 



190 
 

 


