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 دادـإع

  جاوعة بٍّا –نمٗة الرتبٗة  - املعٗدة بكطي املٍاِج ٔطسم تدزٖظ العمًٕ
 إشـراف

 أضتاذ ٔزئٗظ قطي املٍاِج ٔطسم التدزٖظ
 جاوعـة بٍّـا -نمٗـة الرتبٗـة 

 أضتـاذ املٍـاِج ٔطـسم تدزٖـظ العمًٕ 
 جاوعـة بٍّـا -ٔعىٗد نمٗة الرتبٗة  

خػرامط التكيجػر فػى تػدرجس العلػـ  ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ على أثر اإلسػتراتجيجة الائمةػة علػى 
 لتحاجػؽ ذلػؾ تـػ إعػداد  ،على التحصجؿ  تنةجػة عػئدات العاػؿ الةنتيػة لةػئرزان  لػدذ تلةجػذ الةرحلػة اإلعدادجػة

يتػئ  التلةجػػذ ل حػدد ر د رجػػة العنئصػػر  خ اصػيئ ر لتلةجػػذ الصػػؼ الثػئنى اإلعػػدادذ  يػػذلؾ إعػداد دلجػػؿ الةعلػـػ 
 تػـػ تطقجػػؽ اتد ات اتتجػػةا اختقػػئر تحصػػجلى، ةاجػػئس عػػئدات  ،امط التكيجػػر فاػػئ إلسػػتراتجيجة ةئمةػػة علػػى خػػر 

( 636العاػػؿ الةنتيػػة  يػػذلؾ قطئةػػة تاػػدجر أدال التلةجػػذ لعػػئدات العاػػؿ الةنتيػػةا  تي نػػت عجنػػة الدراسػػة ةػػف   
اىةئ  تػـػ تاسػػجةيئ الػػى ةيةػػ عتجف إحػػد ،تلةجػػذ  تلةجػػذد ةػػف تلةجػػذ الصػػؼ الثػػئنى اإلعػػدادذ قةحئفظػػة الالج قجػػة

 ( تلةجذ  تلةجذدا68(  اآلخرذ ضئقطة  عددىئ  68تيرجقجة  عددىئ  
 :وقد أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتى

قجف ةت سػطى دريػئت تلةجػذ الةية عػة التيرجقجػة التػى  06ا0فرؽ داؿ إحصئمجًئ عند ةست ذ  ي د  -6
ت قئلطرجاػة الةعتػئدد ائمةة على خرامط التكيجر  الةية عة الضئقطة التى درسالستراتجيجة الدرست قإ
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا ييؿ  فى الةست جئت الكرعجة للتحصجؿ التحصجلى ختقئرفى اال

قجف ةت سػطى دريػئت تلةجػذ الةية عػة التيرجقجػة التػى  06ا0فرؽ داؿ إحصئمجًئ عند ةست ذ ي د    -2
ست قئلطرجاػة الةعتػئدد ائمةة على خرامط التكيجر  الةية عة الضئقطة التى در الستراتجيجة ئإلدرست ق

 ييػػؿ  فػػى الةسػػت جئت  العػػئدات الكرعجػػة لعػػئدات العاػػؿ الةنتيػػةفػػى ةاجػػئس عػػئدات العاػػؿ الةنتيػػة 
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا

قجف ةت سػطى دريػئت تلةجػذ الةية عػة التيرجقجػة التػى  06ا0 فرؽ داؿ إحصئمجًئ عند ةست ذ ي د  -3
تكيجر  الةية عة الضئقطة التى درست قئلطرجاػة الةعتػئدد ائمةة على خرامط الالستراتجيجة ئإلدرست ق

لصػػػئلح   فػػػى الةسػػػت جئت  العػػػئدات الكرعجػػػة لعػػػئدات العاػػػؿ الةنتيػػػة ييػػػؿ فػػػى قطئةػػػة تاػػػدجر اتدال
 الةية عة التيرجقجةا
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 ا
يةجع ةنئحى  نتجيو التادـ التين ل يى أصقح التكيجر  ةيئراتو الةختلكة أةرا ضر رجئ فى

ةةئ جتطل  ةنئ إعداد الة اةؼ التعلجةجة  التن ع فػى الطػرؽ التدرجسػجة التػى توػيع  تحكػز  ،الحجئد
الةتعلةجف على التكيجر، لذا جنقغى أف جي ف ضةف صدارد أىدافنئ الترق جة تنةجة التكيجر  ةيئراتو 

 .( 3, 0202 )الجفرى,  تنةجة العئدات العالجة لتيسقيـ الخقرد التى جحتئي نيئ فى الةستاقؿ

 ةف اإلستراتجيجئت الحدجثة التى ظيرت فى التدرجس  التػى تيػتـ قتنةجػة ةيػئرات التكيجػر 
ت صػؿ علةػئل االعصػئ  الػى  (Hyerle,2004الةختلكة خرامط التكيجر قنئلا عى افيئر ىجػرؿ  

لى فػػئف اف الػػدةئغ جعةػػؿ علػػى تنظػػجـ الةعل ةػػئت التػػى جتلائىػػئ علػػى وػػيؿ وػػقيئت  خػػرامط  قئلتػػئ
افضػػؿ الطػػرؽ لتعلػػجـ التلةجػػذ  تػػدرجقيـ ىػػ  إسػػتخداـ نكػػس االسػػل   الػػذذ جسػػتخدةو الػػدةئغ  ىػػ  

 إجيئد خرامط قصرجة ةست حئه ةف طرجاة عةؿ الدةئغا
 تقنى استراتجيجة خرامط التكيجر فى التدرجس فى إطئر ةية عة ةػف الخطػ ات اإليرامجػة 

للتأةػػؿ  التقصػػر فػػى ةضػػئةجف الةحتػػ ذ، لةجػػذ تالةخططػػة  الةنئسػػقة  التػػى تعطػػى  ةػػت يػػئفى لل
إلضػػئفة اتفيػػئر اليدجػػدد  ةرايعػػة القػػدامؿ  تحلجليػػئ  تحدجػػد الةتوػػئقو  الةختلػػؼ  ةعرفػػة الة اةػػع 

 (.3, 0200) عمى, الةعادد  العةؿ على حؿ الةويلت ةف خلؿ أدال الخط ات اإليرامجة 
ال أنةػػئط عدجػػدد ةػػف الةعل ةػػئت  ةػػف السػػةئت الةةجػػزد لخػػرامط التكيجػػر ةػػدرتيئ علػػى احتػػ  

 تكرجعئتيػػػػػئ فيػػػػػى أد ات قصػػػػػرجة تزخػػػػػرؼ الةعل ةػػػػػئت ةةػػػػػئ جسػػػػػيؿ العةػػػػػؿ علػػػػػى الةػػػػػ  لةعئليػػػػػة 
 استجعئ  الةكئىجـ اليدجدد  تحسجف ةدرات التكيجر ط جؿ الةدذ  حؿ  الةعل ةئت قطرجاة ةنظةة،

 (.Hyerle ,0222 ,22) الةويلت  تنةجة العئدات العالجة لدذ اتفراد 
( الى  ي د علةة قجف خرامط التكيجر  عئدات العاػؿ  Hyerle  ,0222 ,052يد  جؤ 

 فئستخداـ خرامط التكيجر جدعـ تط جر عئدات العاؿا
ظيػػػر االىتةػػػئـ قعػػػئدات العاػػػؿ ةػػػف خػػػلؿ عػػػدد ةػػػف الةوػػػئرجع الترق جػػػة التػػػى اعتةػػػدت   

ـ 2066العلةجػػة  عػػئدات العاػػؿ يأسػػئس للتطػػ جر الترقػػ ذ،  ةػػف ىػػذه الةوػػر عئت ةوػػر ع الثائفػػة
حجػ  حػدد الةوػر ع عػددًا ةػف العػئدات العالجػة التػى  (AAAS) لةؤسسة التادـ العلةى اتةرجيػ 
 ، جريز على تنةجتيئ تعلجـ العل ـ

 ،،  االنكتػػػػػئ  علػػػػػى اتفيػػػػػئر اليدجػػػػػدد حػػػػػ  االسػػػػػتطلع،  االيتيػػػػػئد،  ةنيػػػػػئ   التيئةػػػػػؿ
  غجرىػػػػػػػػػػػئ،  التخجػػػػػػػػػػػؿ، د ةيػػػػػػػػػػػئرات االسػػػػػػػػػػػتيئقة النئةػػػػػػػػػػػد،  التوػػػػػػػػػػػيؾ الةقنػػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػػى الةعرفػػػػػػػػػػػة

 AAAS project, 1995). 
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لتنةجػة  (British National Curriculum )الةػني  الػ طن  القرجطػئن   يةئ جدع  
عػػئدات العاػػؿ التئلجػػةا حػػ  االسػػتطلع، تاػػدجر ةجةػػة اتدلػػة، التسػػئةح، التكيجػػر النئةػػد، الةثػػئقرد، 

)كوستتا وكالكت ,  التعػئ ف ةػع اتخػرجفا التكيجر اإلقداع ، االنكتئ  العال ، الحس القجم  السػلجـ،
0223 ,23) 

 العػئدد ىػػى أةػػر جاػ ـ قػػو الكػػرد قوػػيؿ ةتيػرر  د ف عنػػئل،  حػػجف أدخلػت الػػد ؿ الةعئصػػرد ىػػذا   
الةكي ـ الى ةيئؿ الترقجة  علـ النكس  ةرنتو قئلعاؿ  ةدراتو انتيت ةكيـ  عػئدات العاػؿ  يعلػت 

لػػجـ ال سػػجةئ فػػى ةيػػئؿ تػػدرجس العلػػـ   ذلػػؾ قيػػدؼ االىتةػػئـ قتلػػؾ العػػئدات ةػػف أىػػـ أىػػداؼ التع
 ,)الجفترىإنتئج ةتعلةجف ةئدرجف على استخداـ ةيئراتيـ التكيجرجة  ةدراتيـ العالجة قص رد ةسػتةرد 

 ا(25, 0200
فئعلجػػة قعػػض االسػػتراتجيجئت فػػى تنةجػػة عػػئدات العاػػؿ  أظيػػرت نتػػئم  الدراسػػئت السػػئقاة 

خداـ عػػدد ةاػػئججس ةنيػػئ ةاجػػئس عػػئدات العاػػؿ أ  قطئةػػة  تػػـ ةجػػئس عػػئدات العاػػؿ قئسػػت ،الةختلكػػة
ستخداـ إختقئر الادرد علػى التكيجػر الالتادجر الذاتى أ  قإستخداـ إختقئر الادرد على التكيجر  نئةد  ا 

 تتقنػػى الدراسػػة الحئلجػػة تنةجػػة عػػئدات العاػػؿ الةنتيػػة طقاػػئ لنةػػ ذج  ، قطئةػػة للةلحظػػة اإلقػػداعى
ى اىتةػػت قتنةجػػة تلػػؾ العػػئدات  اىتةػػئـ العدجػػد ةػػف الدراسػػئت قضػػر رد ةػػئرزان  لنػػدرد الدراسػػئت التػػ

 العةؿ على تنةجتيئا 
ة لػدذ تلةجػذ الةرحلػػتةثلػت ةوػيلة الدراسػة الحئلجػة فػى تػدنى عػػئدات العاػؿ الةنتيػة لةػئرزان  

  فى ةحئ لة للتصدذ ليذه الةويلة تنطلؽ ىذه الدراسة ةف سؤاؿ رمجس ةؤداها، اإلعدادجة
  تنمكتة عتادات ال قت  ل قائمتة عمتى اترائل التفككتر دتى تتدركس ال متو التراتكجكة ستاإلما أثتر

 ؟اإلعدادي الصف لثانىالمنتجو لمارزانو لدى تالمكذ 

  جتكرع ةنو اتسملة الكرعجة التئلجةا
 صػؼ الثػئنىةئ اإلستراتجيجة الائمةة على خرامط التكيجر فى تدرجس العلـ  لدذ تلةجػذ ال-6

 االعدادي؟

ستراتجيجة الائمةة على خػرامط التكيجػر فػى تػدرجس العلػـ  علػى تحصػجؿ تلةجػذ ةئ أثر اإل-2
 اإلعدادي؟ لصؼ الثئنىا

ةػػئ أثػػر اإلسػػتراتجيجة الائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر فػػى تػػدرجس العلػػـ  علػػى تنةجػػة عػػئدات -3
  لةئرزان  لدذ تلةجذ الصؼ الثئنى الإلعدادذ ؟ ةالعاؿ الةنتي
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 ا
 ىددت الدراسة الحالكة إلى:

اإلستراتجيجة الائمةة على خرامط التكيجر فػى تنةجػة التحصػجؿ لػدذ  استخداـ التعرؼ على أثر -6
 تلةجذ الصؼ الثئنى اإلعدادذا

عػئدات العاػؿ التعرؼ على أثر اسػتخداـ اإلسػتراتجيجة الائمةػة علػى خػرامط التكيجػر فػى تنةجػة  -2
 الصؼ الثئنى اإلعدادذالدذ تلةجذ  الةنتية لةئرزان 

 اتضحت اىمكة الدراسة الحالكة من اال :
 اضػػػعى الةنػػػئى  إلػػػى ضػػػر رد القحػػػ  فػػػى تنةجػػػة ةيػػػئرات التكيجػػػر    القػػػئحثجف ت يجػػػو انتقػػػئه -6

  عئدات العاؿ لدذ التلةجذا

رد االىتةػػػئـ قخػػػرامط تيئىػػػئت الحدجثػػػة التػػػى تنػػػئدذ قضػػػر  سػػػتيئقة للاالدراسػػػة الحئلجػػػة  ُتعػػػد -2
 االتكيجر فى تنةجة عئدات العاؿ

 ةخططػػى  ةطػػ رذتاػػدجـ يتػػئ  التلةجػػذ ل حػػدد د رجػػة العنئصػػر  خ اصػػيئ لجكجػػد القػػئحثجف    -3
 الةنئى   جسئعد التلةجذ فى دراسة ال حددا

لت ظجػػؼ االسػػتراتجيجة الائمةػػة  ةخططػػى  ةطػػ رذ الةنػػئى    للقػػئحثجف تاػػدجـ نةػػ ذج إيرامػػى -4
سػػتعئنة قػػو فػػى تطػػ جر أدال جةيػػف اال ،تكيجػػر ةػػف خػػلؿ إعػػداد دلجػػؿ الةعلػػـعلػػى خػػرامط ال

 الةعلةجف أثنئل التدرجسا

ةعلةػػػى العلػػػـ   الاػػػئمةجف قػػػئلتا جـ قػػػأد ات لاجػػػئس عػػػئدات العاػػػؿ الةنتيػػػة القػػػئحثجف   تز جػػػد  -5
 يػػذلؾ إختقػػئر تحصػػجلى ل حػػدد  د رجػػة العنئصػػر  ،اإلعدادجػػة حلػػةلةػػئرزان  لػػدذ تلةجػػذ الةر 

 ختقئرات ة ض عجة ةةئثلةاإةةئ جكجد ةعلةى العلـ  فى  ضع  ئ( خ اصي

 إقتصرت الدراسة الحالكة عمى الحدود التالكة:

 ةػػػػػف تلةجػػػػػذ الصػػػػػؼ الثػػػػػئنى االعػػػػدادذ قػػػػػإدارد قنيػػػػػئ التعلجةجػػػػػة ةحئفظػػػػػة الالج قجػػػػػة ةية عػػػػة -6
 (ا636 عددىـ  

   درسػػػػة ةجػػػػت العطػػػػئر اإلعدادجػػػػة قة(تلةجػػػػذ  تلةجػػػػذد  68ةية عػػػػة تيرجقجػػػػة  عػػػػددىئ
  الةوترية
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  تلةجػػػذ  تلةجػػػذد قةدرسػػػة عاقػػػة قػػػف نػػػئفع اإلعدادجػػػة  68ةية عػػػة ضػػػئقطة  عػػػددىئ )
 الةوترية قيكر طحلةا

 ا حدد  د رجة العنئصر  خ اصيئ( ةف يتئ  الصؼ الثئنى اإلعدادذ فى الكصؿ الدراسى ات ؿ -2

 ادذ ايتسئ  التلةجذ لليئن  الةعرفىالتطقجؽ( لاجئس ة -الكيـ  - التذير ةست جئت التحصجؿ -3

قطئةػة    لةػئرزان  الةنتيػة ةجئس عئدات العاؿ الةنتية ةف خلؿ تطقجؽ ةاجئس عئدات العاؿ -4
 ةف ةقؿ التلةجذ  ةف ةقؿ الةعلةةا تادجر اتدال

 ناقشت الدراسة الفروض التالكة:
قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  يػػ د  -6

ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة السػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا ييؿ ختقئر التحصجلىالتى درست قئلطرجاة الةعتئدد فى اال

الةية عػػة قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -2
ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة السػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق

 لصئلح الةية عة التيرجقجةا ةست ذ التذير للتحصجؿالتى درست قئلطرجاة الةعتئدد فى 
قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -3

ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة السػػتراتجيجة ئإلقالتيرجقجػػة التػػى درسػػت 
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا ةست ذ الكيـ للتحصجؿالتى درست قئلطرجاة الةعتئدد فى 

قػػػػػػػػجف ةت سػػػػػػػػطى دريػػػػػػػػئت تلةجػػػػػػػػذ  06ا0 يػػػػػػػػ د فػػػػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػػػػئمجًئ عنػػػػػػػػد ةسػػػػػػػػت ذ  -4
التكيجػػػػػػػػر ائمةػػػػػػػػة علػػػػػػػػى خػػػػػػػػرامط السػػػػػػػػتراتجيجة ئإلالةية عػػػػػػػػة التيرجقجػػػػػػػػة التػػػػػػػػى درسػػػػػػػػت ق

ةسػػػػػػػػػت ذ التطقجػػػػػػػػػؽ  الةية عػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػئقطة التػػػػػػػػػى درسػػػػػػػػػت قئلطرجاػػػػػػػػػة الةعتػػػػػػػػػئدد فػػػػػػػػػى 
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا للتحصجؿ

قػػػػػػػػجف ةت سػػػػػػػػطى دريػػػػػػػػئت تلةجػػػػػػػػذ  06ا0 يػػػػػػػػ د فػػػػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػػػػئمجًئ عنػػػػػػػػد ةسػػػػػػػػت ذ  -5
ائمةػػػػػػػػة علػػػػػػػػى خػػػػػػػػرامط التكيجػػػػػػػػر السػػػػػػػػتراتجيجة ئإلالةية عػػػػػػػػة التيرجقجػػػػػػػػة التػػػػػػػػى درسػػػػػػػػت ق

لةاجػػػػػػػػئس عػػػػػػػػئدات العاػػػػػػػػؿ ى درسػػػػػػػػت قئلطرجاػػػػػػػػة الةعتػػػػػػػػئدد  الةية عػػػػػػػػة الضػػػػػػػػئقطة التػػػػػػػػ
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا الةنتية ييؿ
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قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -6
ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة السػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق

ةسػػت ذ عػػئدات الاػػدرد علػػى تنظػػجـ الػػذات لةاجػػئس عػػئدات د التػػى درسػػت قئلطرجاػػة الةعتػػئد
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا العاؿ الةنتية ييؿ

قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -7
ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة السػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق

ةسػت ذ عػئدات الاػدرد علػى التكيجػر النئةػد لةاجػئس عػئدات رجاػة الةعتػئدد التى درست قئلط
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا العاؿ الةنتية ييؿ

قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -8
 ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطةالسػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق

ةسػػػت ذ عػػػئدات الاػػػدرد علػػػى التكيجػػػر اإلقػػػداعى لةاجػػػئس التػػػى درسػػػت قئلطرجاػػػة الةعتػػػئدد 
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا عئدات العاؿ الةنتية ييؿ

قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -9
 الةية عػػة الضػػئقطة ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر السػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق

لصػػػػئلح  لقطئةػػػػة تاػػػػدجر اتدال ةػػػػف ةقػػػػؿ التلةجػػػػذ ييػػػػؿالتػػػػى درسػػػػت قئلطرجاػػػػة الةعتػػػػئدد 
 الةية عة التيرجقجةا

قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -60
قطة ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئالسػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق

لقطئةػػة تاػػدجر  لةسػػت ذ عػػئدات الاػػدرد علػػى تنظػػجـ الػػذات التػػى درسػػت قئلطرجاػػة الةعتػػئدد
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا اتدال ةف ةقؿ التلةجذ ييؿ

قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -66
التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة ائمةػػة علػػى خػػرامط السػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق

لقطئةػػة تاػػدجر  لةسػػت ذ عػػئدات الاػػدرد علػػى التكيجػػر النئةػػد التػػى درسػػت قئلطرجاػػة الةعتػػئدد
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا اتدال ةف ةقؿ التلةجذ ييؿ

قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -62
ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة الاتجيجة سػػتر ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق



1028  (4ج)أكتوبر ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 136 

لقطئةة تادجر  لةست ذ عئدات الادرد على التكيجر اإلقداعى التى درست قئلطرجاة الةعتئدد
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا اتدال ةف ةقؿ التلةجذ ييؿ

قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -63
ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة السػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق

لصػػػػئلح  لقطئةػػػػة تاػػػػدجر اتدال ةػػػػف ةقػػػػؿ الةعلةػػػػة ييػػػػؿ التػػػػى درسػػػػت قئلطرجاػػػػة الةعتػػػػئدد
 الةية عة التيرجقجةا

قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -64
ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة السػػتراتجيجة ئإلدرسػػت قالتيرجقجػػة التػػى 

لقطئةػػة تاػػدجر  لةسػػت ذ عػػئدات الاػػدرد علػػى تنظػػجـ الػػذات التػػى درسػػت قئلطرجاػػة الةعتػػئدد
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا اتدال ةف ةقؿ الةعلةة ييؿ

ية عػػة قػػجف ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الة 06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -65
ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة السػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق

لقطئةػػة تاػػدجر  لةسػػت ذ عػػئدات الاػػدرد علػػى التكيجػػر النئةػػد التػػى درسػػت قئلطرجاػػة الةعتػػئدد
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا اتدال ةف ةقؿ الةعلةة ييؿ

ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةية عػػة  قػػجف 06ا0 يػػ د فػػرؽ داؿ إحصػػئمجًئ عنػػد ةسػػت ذ  -66
ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  الةية عػػة الضػػئقطة السػػتراتجيجة ئإلالتيرجقجػػة التػػى درسػػت ق

لقطئةة تادجر  لةست ذ عئدات الادرد على التكيجر اإلقداعى التى درست قئلطرجاة الةعتئدد
 لصئلح الةية عة التيرجقجةا اتدال ةف ةقؿ الةعلةة ييؿ

 لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ت  اتباع الالوات التالكة:

 ائمةة على خرامط التكيجر لتدرجس العلـ  ةف خلؿاالستراتجيجة اإلتحدجد أسس قنئل  -6

 دراسة القح   السئقاة ذات الصلةا 

 تحدجد خرامط التكيجر التى تستخدـ لقنئل اإلطئر التنظجةى لإلستراتجيجة الةاترحةا 

 سة اإلتيئىئت  الةور عئت العئلةجة لتنةجة عئدات العاؿافحص  درا 

  ائمةػػػػػة علػػػػػى خػػػػرامط التكيجػػػػػر فػػػػػى السػػػػتراتجيجة اإل ضػػػػع اإلطػػػػػئر النظػػػػرذ تسػػػػػس قنػػػػػئل
ا  تدرجس العلـ 
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علػػى خػػرامط التكيجػػر فػػى ضػػ ل اتسػػس  إعػػداد يتػػئ  التلةجػػذ قئإلسػػتعئنة قئإلسػػتراتجيجة الائمةػػة -2
علػى الةحيةػجف للت صػؿ و الةنتيػة لةػئرزان   عرضػالسػئقاة للعةػؿ علػى تنةجػة عػئدات العاػؿ 

 لص رتو النيئمجةا

إعػػػداد دلجػػػػؿ الةعلػػػـ لتػػػػدرجس  حػػػػدد  د رجػػػة العنئصػػػػر  خ اصػػػػيئ( للصػػػؼ الثػػػػئنى اإلعػػػػدادذ  -3
قإستخداـ االستراتيجة الائمةة على خرامط التكيجر  عرضػو علػى الةحيةػجف للت صػؿ لصػ رتو 

 النيئمجةا

 إعداد أد ات الدراسة  توةؿا -4

 جتيػ ف  للصؼ الثػئنى اإلعػدادذ ئر تحصجلى فى  حدد  د رجة العنئصر  خ اصيئ(إختق 
 التطقجؽ(ا ،الكيـ ،( ةكردد فى ةست جئت   التذير50ةف  

 ة ةكًئا30 جتي ف ةف   ةاجئس عئدات العاؿ الةنتية ) 

 عقئردا30 تتي ف ةف  للتلةجذ  اتدال قطئةة تادجر ) 

 ةجف لةعرفة ةدذ صدةيةئا تـ ضقطيةئ  عرضيةئ على السئدد الةحي

إيػػػػرال التيرقػػػػة اإلسػػػػتطلعجة تد ات الدراسػػػػة علػػػػى ةية عػػػػة ةػػػػف تلةجػػػػذ الصػػػػؼ الثػػػػئنى  -5
اإلعػػدادذ  ذلػػػؾ لحسػػػئ  يػػػؿ ةػػف ةعئةػػػؿ الثقػػػئت  الػػػزةف الػػلـز ليػػػئ  يػػػذلؾ حسػػػئ  ةعئةػػػؿ 

 السي لة  الصع قة  التةججزا

ئلصػػؼ الثػػئنى االعػػدادذ الدراسػػة ةػػف قعػػض ةػػدارس إدارد قنيػػئ التعلجةجػػة ق تىإختجػػئر ةيةػػ ع -6
لإلسػػتراتجيجة الائمةػػػة علػػػى  ئً قةحئفظػػة الالج قجػػػة  تاسػػجةيـ إلػػػى ةية عػػة تيرجقجػػػة تػػدرس  فاػػػ

 خرامط التكيجر  اتخرذ ةية عة ضئقطة تدرس قئلطرجاة الةعتئددا

 ةقلجئ على ةية عتى الدراسة التيرجقجة  الضئقطةا دراسةتطقجؽ أد ات ال  -7

خ اصيئ( للةية عة التيرجقجػة قإسػتخداـ االسػتراتجيجة الائمةػة تدرجس  حدد  د رجة العنئصر    -8
 اةعتئددعلى خرامط التكيجر  للةية عة الضئقطة قئلطرجاة ال

 التطقجؽ القعدذ تد ات الدراسة للةية عتجف التيرجقجة  الضئقطةا -9

يرال التحلجؿ اإلحصئمى للقجئنئت  تكسجر النتئم ا -60  رصد النتئم   ةعئليتيئ  ا 

 ئت  الةاترحئت فى ض ل ةئ ت ضحو النتئم اتادجـ الت صج -66
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 Thinking Maps  فهريخسائط الت

علػػى انيػػئ اسػػتراتجيجة تعلػػـ جةيػػف اسػػتخداةيئ فػػى التػػدرجس ( Hyerle,2004,3جعرفيػػئ  
 ، توػػػيع علػػػى الػػػتعلـ ةػػػدذ الحجػػػئد ، تتسػػػـ قئلةر نػػػة  الكئعلجػػػة ،فيػػػى أيثػػػر ةػػػف أوػػػيئؿ تنظجةجػػػة

 داةيئ فى ةرحلة ةئ ةقؿ الر ضة حتى ةئ قعد التخرجا جةيف استخ
أد ات تدرجس ليئ ثةئنجة أويئؿ تػرتقط يػؿ ةنيػئ قػنةط  وت رديا الباحثة إجرائكا عمى أنيا

لةعرفػة ذاتجػًئ  يػذلؾ الاػدرد علػى التكيجػر النئةػد  الاػدرد علػى اللتكيجػر لتسػئعد التلةجػذ علػى تنظػجـ 
 لدذ الةتعلـاالتكيجر اإلقداعى الى أف تصقح عئدد 

 األضرتاتٗجٗة الكائىة عمى خسائط التفهري.
ةية عػػة ةػػف الخطػػ ات  االيػػرلات الةنظةػػة  دتتى الدراستتة الحالكتتة ب نيتتا إجرائكتتا ت تترف

 الةخططة لتدرجس العل ـ لتسئعد علػى رقػط الةحتػ ذ التعلجةػى قةيػئرات التكيجػر العلةجػة يػأد ات 
تكيجر لتسػئعد التلةجػذ علػى تنظػجـ الةعرفػة ذاتجػئ تدرجس ليئ ثةئنى أويئؿ ترتقط يؿ ةنيئ قنةط لل

  يذلؾ الادرد على التكيجر النئةد  الادرد على التكيجر اإلقداعى الى اف تصقح عئدد لدذ الةتعلـا

 عادات العكن املٍتجة ملازشإٌ  
علػػػػػى انيػػػػػئ سػػػػػل يجئت جسػػػػػتخدةيئ الةكيػػػػػر ف  النئةػػػػػد ف (  0440 ,متتتتتارزانو جعرفيػػػػػئ  

ةيف اتفراد ةف السجطرد على سل يجتيـ  عةلجئتيـ فى التكيجر يةئ تسػئعدىـ الةنظة ف لذ اتيـ  ت
 عى تعلـ اذ خقرد ةد جحتئي نيئ فى الةستاقؿا
الػػذذ جنػػت  قػػػو  السػػل يجئت  اتسػػػل   عمتتى انيتتتا وت تترف إجرائكتتا دتتتى الدراستتة الحالكتتتة

ذ أر  تحدجػػػد ائمةػػػة علػػػى خػػػرامط التكيجػػػالسػػػتراتجيجة االالةتعلةػػػ ف الةعرفػػػة ةػػػف خػػػلؿ اسػػػتخداـ 
ةػػػة علػػى اسػػػتخداةيئ فػػػى ة اةػػػؼ ا  قاػػػئل علجيػػػئ  الةد اإل االنةػػئط الذىنجػػػة التػػػى جنقغػػػى اسػػتخداةيئ

ئلدريػة التػى جحصػؿ علجيػئ التلةجػذ فػى ةاجػئس عػئدات قعلى أداميئ  تحػدد   احتى جعتئد ةةوئقي
  دراسة:لم اإللار النظرىتادجر أدال التلةجذا  يذلؾ فى قطئةة لةئرزان   العاؿ الةنتية

 أوال: خرائط التفكير.
ةػئ جسػػةى قخػرامط التكيجػػر عنػػدةئ  David Hyerleصػةـ دجكجػػد ىجػرؿ  6988فػى عػػئـ 

 يػػػػد دجكجػػػػد ىجػػػػرؿ أيثػػػػر ةػػػػف أرقعةئمػػػػة وػػػػيؿ تخطجطػػػػى  ،يػػػػئف ُجػػػػدرس ةػػػػئدد اليتئقػػػػة قيئلجك رنجػػػػئ
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أسئسجة   استخلص أنيئ تعقر عف ثةئنجة عةلجئت أسئسجة للتكيجر  ةنيئ ةئـ قتط جر ثةئنجة خرامط
 (ا Holzman, 2005, 1للتكيجر  

( أنيػػػئ أد ات تعلػػػـ قصػػػرجة تتيػػػ ف ةػػػف ثةئنجػػػة Hyerle, 0441, 32ىكتتتر  جعرفيػػئ  
 ةػد  ،أويئؿ ةف الخرامط التخطجطجة القصرجة يػأد ات جسػتخدةيئ الةعلػـ  الةػتعلـ للتػدرجس  الػتعلـ

لثئن جػػة علػػى ت لجػػد صػػةةت ىػػذه الخػػرامط لةسػػئعدد التلةجػػذ ةػػف ةرحلػػة رجػػئض اتطكػػئؿ  حتػػى ا
  يؿ خرجطة تعيس نةطئ ةف ةيئرات التكيجرا ،اتفيئر  تنظجـ أفيئرىـ

( أنيػػػػئ أد ات تةثػػػػؿ لغػػػػة قصػػػػرجة قػػػػجف الةعلػػػػـ  34 ,0221 ,الشتتتتاد ى )ستتتتنكةتعرفيػػػػئ 
 تسػػػػػتخدـ فػػػػػى يئفػػػػػة  ، توػػػػػيع الػػػػػتعلـ الػػػػػذاتى  الةسػػػػػتاؿ ،تػػػػػؤدذ الػػػػػى تعزجػػػػػز الػػػػػتعلـ ، الةػػػػػتعلـ

التعلجةجة  تا ـ على  ضع تص رات ذىنجة للةكئىجـ الةتعلةة ةع التخصصئت  ليئفة الةست جئت 
 رقط السئقؽ ةنيئ قئللحؽ لتي جف  قنئل الةعرفة اليدجددا

تعقػػػر عػػػف  ،( علػػػى أنيػػػئ ثةئنجػػػة أد ات قصػػػرجة ة جػػػة 33 ,0200أبتتتو ستتتكران )جعرفيػػئ 
يةػع  ترتجػ  صةةت ىذه الخرامط لةسئعدد الةتعلـ على ت لجد اتفيػئر    ،ثةئنى عةلجئت أسئسجة

 ىػػى  ، قئلتػػئلى الاػػدرد علػػى ة اييػػو الةوػػيلت التػػى جائقليػػئ الةػػتعلـ ،الةعل ةػػئت  تاجػػجـ االفيػػئر
أوػػيئؿ ةرنػػة تسػػةح للةػػتعلـ قئختجػػئر الخرجطػػة االفضػػؿ  ت سػػجعيئ قئلوػػيؿ الػػذذ جتػػجح لػػو فرصػػة 

 إيةئؿ ةيةتو  ال ص ؿ الى اليدؼ الةطل  ا
رجس قصرجة ذىنجة نوطة  ةرنة تتي ف ةػف ( انيئ أد ات تد 02 ,0200عمى ) جعرفيئ 

ثةئنجػة خػرامط تكيجرجػػة تةثػؿ نةػئذج إقداعجػػة لةعل ةػئت ةحتػ ذ اليجةجػػئل  ةرتقطػة قثةئنجػة ةيػػئرات 
تكيجر أسئسجة تد ر ح ؿ التأةؿ  التقصر  تسػئعد التلةجػذ علػى إجيػئد العلةػئت  الػر اقط  الكيػـ 

ف خػػػلؿ  ضػػػع تصػػػ رات ذىنجػػػة للةيػػػئرات العةجػػػؽ لةنظ ةػػػة الةحتػػػ ذ  تنةجػػػة العاػػػؿ التػػػأةلى ةػػػ
 الةكئىجـ اليجةجئمجة  ىى تستخدـ يإستراتجيجة فػى التػدرجس قحجػ  تائقػؿ يػؿ خرجطػة ةنيػئ عةلجػة 

 ا  عةلجئت تكيجر أسئسجة فى الة  ترتيز على أسئس ةيئرذ ةعرفى يجةجئمىا
ثةػػئنى ةػػف خػػلؿ العػػرض السػػئقؽ جةيػػف تعرجكيػػئ إيرامجػػئ علػػى أنيػػئ ر أد ات تػػدرجس ليػػئ  

أويئؿ ترتقط يؿ ةنيئ قنةط للتكيجر لتسئعد التلةجذ على تنظجـ الةعرفة ذاتجئ  يذلؾ الاػدرد علػى 
 التكيجر النئةد  التكيجر اإلقداعى الى أف تصقح عئدد لدذ الةتعلـ ر
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 خصائص خرائط التفكير: 
حػػدد خةسػػة خصػػئمص أ   Hyerleةػػف خػػلؿ الةةئرسػػئت الترق جػػة التػػى ةػػئـ قيػػئ ىجػػرؿ 

 -: Hyerle, 2004, 7-9 )) كئت لخرامط التكيجر  ىذه الخصئمص تتةثؿ فى ة اص
 .) النمائكتتة ) التلتتور Developmental  ا حجػػ  أنػػو جةيػػف أف تقػػدأ الخرجطػػة قوػػيؿ أ لػػى

 جةيف للةػتعلـ اسػتخداـ الخػرامط  ،على  رةة قجضئل ثـ تت سع لت ضجح اتفيئر  اآلرال علجيئ
 ةػػػع  ،خرجطػػػة التػػدفؽ ةػػف عػػػدد صػػغجر ةػػػف الةسػػتطجلتفةػػثل جةيػػػف أف تتيػػ ف  ،قأوػػيئليئ

 ةر ر ال ةت ةد تةأل صكحة يئةلةا

 .المرونتتة Flexibilty جػػؤدذ إلػػػى ةر نػػة فػػػى  ،ا الةيػػئرد الةعرفجػػػة  الرسػػـ ات لػػػى للخرجطػػة
حجػ  ىنػئؾ عػدد ال ةحػد د ةػف الطػرؽ التػى جةيػف أف جػتـ قيػئ تيػ جف ، ويؿ خرجطة التكيجػر

 اةتدادىئ قويؿ  اسع حس  الحئيةا  رسـ خرامط التكيجر  جةيف

 . االتستتا Consistency قئلتػػئلى تعيػػس  ،ا تُقنػػى خػػرامط التكيجػػر قوػػيؿ ةتنئسػػؽ  ةػػنظـ 
يةئ  تتسؽ ةػع اللغػة السػئمدد فػى الةػدارس  الةنػئى   ،الةيئرات الةعرفجة التى جيرذ تحدجدىئ

 ةةئ جسيؿ فيةيئ  استخداةيئا

 .اإلن كاستتكة Reflection تيوػػؼ  ،مط التكيجػػر يجكجػػة تكيجػػر الةتعلةػػجفا حجػػ  تعيػػس خػػرا 
 تسئعد الةتعلـ على تاججـ ةحت ذ التعلـ  عةلجئت التكيجر  ،النائ  عف أنةئط التكيجر الةتقعة

قئإلضػػػئفة إلػػػى ذلػػػؾ تػػػز د الةػػػتعلـ قإطػػػئر ةريعػػػى الػػػذذ عػػػف طرجاػػػو جسػػػتطجع الةػػػتعلـ  ،لدجػػػو
 ص صا ت ضجح ةئ الذذ أثر على تحلجلو  الةرايع ال اردد فى الن

 . التكام Integration  جحد  التيئةؿ قجف قعػدجف أسئسػجف ىةػئا عةلجػئت التكيجػر   تتةثػؿ 
فػػى إةيئنجػػة اسػػتخداـ يػػؿ الخػػرامط  دةييػػئ ةعػػئ(  الةحتػػ ذ الةعرفػػى  حجػػ  جةيػػف اسػػتخداـ 
خػػرامط التكيجػػر لتحلجػػؿ  فيػػـ ةصػػة ةػػئ  ترتجػػ  العةلجػػئت  حػػؿ الةوػػيلت  جةيػػف دةييػػئ ةػػع 

 لجةجة(ايئفة الة اد التع

  
 ( خسٖطة فكاعٗة تٕضح خصائص خسائط التفهري.1غهن )
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 :أغهاه خسائط التفهري
خػػرامط التكيجػػر ىػػى نػػػ ع ةػػف االد ات القصػػرجة فيػػى ةخططػػػئت تػػدعـ التكيجػػر الةحػػػد د 
 التكيجػػػر الةكتػػػ    ىػػػى أد ات قصػػػرجة تطقجاجػػػة صػػػةةت لػػػتعيس أنةئطػػػئ ةوػػػترية ةػػػف التكيجػػػر، 

ةثػػػؿا الةائرنػػػة  التصػػػنجؼ  اسػػػتنتئج السػػػق   النتجيػػػة،  اسػػػتدالؿ  يئلةيػػػئرات الةعرفجػػػة االسئسػػػجة
اليزل قئليؿ،  تتةجز خرامط التكيجر قأنيئ تسػئعد علػى قنػئل سػائالت قػجف يثجػر ةػف عػئدات العاػؿ 

 (ا ( Hyerle, 1996الةرتقطة قوقيئت العصؼ الذىنى  الةنظةئت القجئنجة الةحددد
طجطجػػة أ  خػػرامط تكيجرجػػة ةتن عػػو تخئطػػ   تتيػػ ف خػػرامط التكيجػػر ةػػف ثةئنجػػة أوػػيئؿ تخ

عةلجػػئت التكيجػػر الةختلكػػػة  اسػػتخدةت فػػػى التػػدرجس قحجػػػ  تت افػػؽ يػػػؿ خرجطػػة ةنيػػػئ ةػػع عةلجػػػة 
 (:Hyerle ,1999  تكيجر ةستالة  ىى يةئ جلى

 (1دٔه )ـــــــــــــج
 خسائط التفهري ٔاهلدف وٍّا ٔغهن نن خسٖطة

 غهن ً
 اخلسٖطة

وّازة 
 ةـــــــــٖطن اخلســـــــــغه خلسٖطةا اهلدف وَ التفهري

1 

خسٖطة 
 الدائسة

 –التخدٖد 
 التعسٖف

ــن   ــسة ٔ ثـ ــر أٔ الفهـ ــد الػـ تطـــتددً لتخدٖـ
األفهاز الٍاجتة وَ املعسفة الكبمٗـة عـَ املٕضـٕ     
حٗث ٖٕضع فى وسنص الدائسة الػر املساد حتدٖدٓ 
ٔفى ذلٗـد الـدائسة تهتـمل املعمٕوـات التـى ت ـع       

 ضٗام وعني.الػر أٔ الفهسة فى 

 
2 

خسٖطة 
 الفكاعة

 الٕصف

ــث     ــصات حٗ تطــتددً لٕصــف اخلصــائص ٔاملىٗ
تهتـمل فـى الــدائسة املسنصٖـة الػــر املـساد ٔصــفْ     
ٔتهتمل صفات أٔ خصـائص ِـرا الػـر فـى دٔائـس      

 حتٗط بالدائسة املسنصٖة.
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 غهن ً
 اخلسٖطة

وّازة 
 ةـــــــــٖطن اخلســـــــــغه خلسٖطةا اهلدف وَ التفهري

3 

خسٖطة 
الفكاعة 
 املصدٔجة

 املكازٌة

تطتددً لمىكازٌة بني غٗئني، حٗـث ٖهتـمل نـن    
فى دائسة وسنصٖة، ٔخازج نن دائسة تهتـمل  وٍّىا 

خصائص نن وٍّىا فى دٔائس ذلٗطة ٔاخلصائص 
املتػــابّة تٕصــن بالــدائستني املسنــصٖتني بٍٗىــا 
ــة    ــدائسة املسنصٖ ــة بال تٕصــن اخلصــائص املدتمف

 اخلاصة بّا.

 

4 

خسٖطة 
 الػجسة

التصٍٗف 
 التٍظٗي –

تطتددً لمتصٍٗف فى دلىٕعات، حٗـث دـدد   
ى اضـي امىٕعـة ٔحتتـْ تهتـمل     فى اخلط االعمـ 

امىٕعــات الفسعٗـــة ٔحتــه نـــن وٍّــا حتـــدد    
 دلىٕعات فسعٗة تٍتىى الْٗ.

 

5 

خسٖطة 
الكٕع 
 املتعسج

إدزاك 
عالقة 
اجلصء 
 بالهن

تٕضٗح عالقـات اجلـصء بالهـن وـَ خـاله نتابـة       
ــمل     ــى الٗطــاز تهت ــٗىني ٔعم ــى ال اضــي الػــر عم
االجـصاء السئٗطــة هلـرا الػــر، ٔتهتـمل االجــصاء    

 فسعٗة اٖ ا لالجصاء السئٗطة.ال

 

6 

خسٖطة 
 التدفل

التطمطن 
 ٔالتتابع

ــٍظي      ــهن و ــدان بػ ــابع االح ــة تت تٕضــح عىمٗ
ٔالعالقات بني نـن وسحمـة ٔاخـسح، حٗـث دـدد      
املطتطٗن االٔه بْ اضي الػر ٔتٍطاب وٍْ عـدة  
 وطتطٗالت  ثن اخلطٕة وَ البداٖة لمٍّاٖة.
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 غهن ً
 اخلسٖطة

وّازة 
 ةـــــــــٖطن اخلســـــــــغه خلسٖطةا اهلدف وَ التفهري

7 

خسٖطة 
التدفل 
 املتعدد

إدزاك 
ة عالق

الطبمل 
 بالٍتٗجة

تٕضٗح عالقـة الطـبمل بالٍتٗجـة ، حٗـث  ثـن      
احلــدن أ الظــاِسة داخــن وطــتطٗن ٔاالضــباب   
املؤدٖـة لــْ ططــتطٗالت تــستبط بجضــّي تتجــْ  
حنــٕ وطــتطٗن احلــدن، ٔ ثــن ٌتــائج احلــدن  
ططــــتطٗالت تــــستبط بجضــــّي خازجــــة وــــَ 

 وطتطٗن احلدن.

 

8 

خسٖطة 
 اجلطس

تهَٕٖ 
املتػابّات 
ت ٔاملتٍاظسا

إدزاك  –
العالقة بني 
الٕاقع 
 ٔامسد

تٕضــح التػــابّات ٔالعالقــات تطــتددً لبٗــاُ 
ــن     ــث  ث ــني غــٗئني، حٗ ــاق  ب التػــابْ ٔالتٍ
األغــٗاء املستبطــة عمــى جــاٌبى خــط أفكــى  ــي   
تػبْ بجغٗاء وستبطة عمى ٌفظ اخلط األفكـى،  
ٖٔفصـــن بٍّٗـــا قٍطـــسة وـــع وساعـــاة أُ جتىـــع 

ــى اــني ٖٔطــا   ز الكٍطــسة األغــٗاء املستبطــة عم
 ٌفظ العالقة.

 

 نظػػرًا تىةجػػة خػػرمط التكيجػػر فػػى العةلجػػة التعلجةجػػة قصػػكة عئةػػة  تػػدرجس العلػػ ـ قصػػكة 
خئصػػػة فاػػػد أيرجػػػت العدجػػػد ةػػػف الدراسػػػئت التػػػى اسػػػتيدفت التعػػػرؼ علػػػى فئعلجػػػة اسػػػتخداةيئ فػػػى 

خػرامط  ىػدفت لدراسػة أثػر  ( 0221) الشتاد ىتحاجؽ قعض أىػداؼ الترقجػة العلةجػة ةثػؿ دراسػة 
التكيجػػر علػػى تحصػػجؿ الةكػػئىجـ العلةجػػة  تعزجػػز اسػػتخداـ اسػػتراتجيجئت تنظػػجـ الػػذات لػػتعلـ العلػػـ  

تلةجػػذ لتػػدرجس  حػػدد الييرقجػػة االسػػتئتجيجة  ت صػػلت  45لتلةجػػذ الصػػؼ الثػػئنى الإلعداد عػػددىـ 
سػػتخداـ الدراسػػة لكئعلجػػة خػػرامط التكيجػػر يػػأدات تعلجةجػػة علػػى تنةجػػة تحصػػجؿ الةكػػئىجـ العلةجػػة قإ

 اختقئر للةكئىجـ  يذلؾ الادرد على تنظجـ الذاتاا
(ىػػدفت الدراسػػة أثػػر خػػرامط التكيجػػر الثةئنجػػة أد ات قصػػرجة علػػى  0222)البتتاز  دراسػػة 

التحصػػجؿ فػػى تػػدرجس اليجةجػػئل  اثػػره علػػى ذيػػئلاتيـ الةتعػػددد لػػدذ ةية عػػة ةػػف طػػل  الصػػؼ 
اليجةجػػػئمى  أ صػػػت الدراسػػػة قإسػػػتخداـ  طئلػػػ  لدراسػػػة  حػػػدد االتػػػزاف 68الثػػػئنى الثػػػئن ذ عػػػددىـ 
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خرامط التكيجر ةف ةقؿ الةعلةجف  الة ييجف فى تػدرجس العلػـ   اةتػر  دراسػة أثػر اسػتخداـ خػرامط 
  التكيجر فى تنةجة ةيئرات التعلـ الذاتى  التنظجـ الذاتى لدذ الطل ا

التكيجػػر علػػى تيػػدؼ الدراسػػة لةعرفػػة اثػػر اسػػتراتجيجة خػػرامط  (0222) الامكستتى, عمتتى دراسػػة 
الةر نػػة ( لػػدذ عجنػػة ةػػف  –اتصػػئلة  –التحصػػجؿ فػػى ةسػػت جئتو(  تنةجػػة ةيػػئرات التكيجػػر اإلقػػداعى  الطلةػػة 

تلةجذا قئحدذ ةدارس الزجت ف الغرقجة لةية عتجف فػى  45تلةجذ الصؼ السئدس ةف الةرحلة اإلقتدامجة ة اةيئ 
د إعػئدد تنظػـج ةحتػ ذ ةاػررات العلػـ  قحجػ  ا صػت الدراسػة قضػر ر ، 2006/2007الكصؿ الدراسػى الثػئنى 
 جتضةف خرامط التكيجر ا

( تيدؼ لدراسة اثر خرامط التكيجػر الثةئنجػة يػأداد قئلتكئعػؿ ةػع  0223 ) صاد  دراسة 
الةيػػردد (  ذلػػؾ لتنةجػػة ةيػػئرات التكيجػػر اإلقػػداعى  –االنتائلجػػة  –ةراحػػؿ النةػػ  العالػػى   الحسػػجة 

العلةػػػئت (  يػػػذلؾ اتخػػػئذ الاػػػرار  تحصػػػجؿ ةػػػئدد العلػػػـ  لػػػدذ  -الةر نػػػة –االصػػػئلة  – الطلةػػػة 
لدراسػة  حػدد ر التعػدجف  الصػنئعئت  76لتلةجذ الصؼ الثئلػ  االعػدادذ قسػلطنة عةػئف عػددىـ 

 ت صلت الدراسة لكئعلجة خرامط التكيجر لتنةجة ةيئرات التكيجر اإلقداعى قئالستعئنة ، اليجةجئمجة ر
داعى  ةاجػئس إلتخػئذ الاػرار  اختقػئر تحصػجلى  يةجعػئ اثقتػت فئعلجػة قئختقئر لاجئس التكيجػر اإلقػ

 خرامط التكيجرا
تيػػػػدؼ الدراسػػػػة لةعرفػػػػة اثػػػػر اسػػػػتراتجيجة خػػػػرامط التكيجػػػػر  (0224) دتتتتت  اه دراسػػػػة  

الةدةية ةع الةحت ذ على التحصجؿ  تنةجة ةيئرات التكيجر النئةد  االتيػئه نحػ  العةػؿ التعػئ نى 
الصؼ اال ؿ ةػف الةرحلػة الةت سػطة قةدرسػتى الةلػؾ عقػدالعزجز  الائدسػجة عجنة ةف تلةجذ  لدذ

 دراسػػػة  حػػػػدد الاػػػ د  التػػػػ ازف ليػػػػل الةيةػػػ عتجف فػػػػى الكصػػػؿ الدراسػػػػى الثػػػػئنى ، قةنطاػػػة الاصػػػػجـ
ا صػػت الدراسػػػة قضػػػر رد إعػػئدد تنظػػػجـ ةحتػػػ ذ ةاػػررات العلػػػـ  قحجػػػ  جتضػػػةف ، 2006/2007

يػػرال دراسػػئت ةةئثلػػة، خػػرامط التكيجػػر السػػتخداـ خػػرامط التكيجػػر فػػى تنةجػػة التحصػػجؿ  التكيجػػر   ا 
 اإلقداعى فى تدرجس العلـ   يذلؾ تنةجة ةيئرات التكيجر النئةدا

التى ىدفت لقنػئل اسػتراتجيجة ةئمةػة علػى خػرامط التكيجػر لتنةجػة  ( 0200 ) عمى دراسة 
ة ةػف طػل  الصػؼ التكيجر التػأةلى  ةيػئرات التكيجػر عػئلى الرتقػة فػى تػدرجس اليجةجػئل لةية عػ

طئل  لدراسة  حدد ر اليجدر يرق نئت االلجكئتجة  االر ةئتجة  630الثئنى الثئن ذ قئلرجئض عددىـ 
العطرجة ر  ت صلت الدراسة لكئعلجة االستراتجيجة الائمةة على خرامط التكيجر فى تنةجة التكيجر  –

 التأةلى  تنةجة ةيئرات التكيجر عئلى الرتقةا
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التى ىدفت لقنئل استراتجيجة ةاترحة ترتيز على التكئعػؿ قػجف  ( 0203 ) محمد دراسة 
أسػػل   خػػرامط التكيجػػر الائمةػػة علػػى الػػدة   اليتئقػػة عقػػر الةػػني  فػػى تنةجػػة التكيجػػر التػػأةلى فػػى 

طئلػػ  ةػػف طػػل   70الةوػػيلت العلةجػػة  االسػػتجعئ  الةكػػئىجةى فػػى الكجزجػػئل لػػدذ عجنػػة ة اةيػػئ 
ر قاػئل يةجػة التحػرؾ ر ت صػلت الدراسػة لكئعلجػة االسػتراتجيجة علػى  الةرحلة الثئن جة لتدرجس  حدد

 تنةجة ةيئرات التكيجر التأةلى فى الةويلت العلةجة  االستجعئ  الةكئىجةى لدذ الطل  ا
تختلػػػؼ الدراسػػػة الحئلجػػػة عػػػف الدراسػػػئت السػػػئقاة فػػػى أنيػػػئ ةئمةػػػة علػػػى إعػػػداد اسػػػتراتجيجة 

التكيجر  ذلؾ لتنةجة عئدات العاؿ الةنتية لةػئرزان   عػئدات  قئالستعئنة قئتويئؿ الثةئنجة لخرامط
 عػػػئدات الاػػػدرد علػػػى التكيجػػػر اإلقػػػداعى( – عػػػئدات الاػػػدرد علػػػى التكيجػػػر النئةػػػد  –تنظػػػجـ الػػػذات 

  التحصجؿ لدذ تلةجذ الصؼ الثئنى الإلعدادذا

    اٌٗا: عادات العكن املٍتجة ملازشإٌ:
للعاػػؿ عئداتػػو التػػى جتصػػرؼ قيػػئ ةػػع الةعطجػػئت   ، العاػػؿ ىػػ  الةحػػرؾ اتسئسػػى لإلنسػػئف

لذا يئف اإلىتةئـ قتويجؿ عئدات عالجة تسئعد التلةجذ على التيئ   قويؿ أفضؿ ، التى تادـ لو
 .ةع الةويلت التى ت ايييـ

 تعددت تعريفات عادات العقل ومنكا:
عػػ د ىػى ةػئ جعتػئد الكػرد أذ ج ال تادةأف  (222, 0220, ت ركتف )مجمتا الم تو ال ربكتة

 العئدد يؿ ةئ أعتجد علجو حتى صػئر جكعليػئ ةػف غجػر ييػد  يةعيػئ ، علجو ةرارا  تيرارا  ة اظقو
 عئداتا

علػى انيػئ سػل يجئت جسػتخدةيئ ( Marzano et al  1992 متارزانو وأاترون جعرفيػئ 
الةكير ف  النئةد ف الةنظة ف لذ اتيـ  تةيف اتفراد ةػف السػجطرد علػى سػل يجئتيـ  عةلجػئتيـ فػى 

 لتكيجر يةئ تسئعدىـ عى تعلـ اذ خقرد ةد جحتئي نيئ فى الةستاقؿاا
علػػػى انيػػػئ ةية عػػػة السػػػل يجئت الذيجػػػة التػػػى تنتاجيػػػئ  ( 0200, ت رديتتتا الجفتتترى )ستتتماح

قنػػػئلا علػػػى ةيئراتيػػػئ  ةج ليػػػئ  اتيئىئتيػػػئ  خقراتيػػػئ السػػػئقاة عنػػػد ة اييتيػػػئ لةوػػػيلة ا   –الةتعلةػػػة 
ئعلجػػة قغجػػة ال صػػ ؿ لحلػػ ؿ إنتئيجػػةا  جػػتـ تحدجػػده قةت سػػط ة ةػػؼ ةحجػػر  ةػػدرتيئ علػػى ت ظجكيػػئ قك

الػػدريئت التػػى جحصػػؿ علجيػػئ الطػػل  فػػى ةاجػػئس عػػئدات العاػػؿ  الةتضػػةنة ثةئنجػػة عػػئدات  ىػػى 
تطقجػؽ  –التسػئؤؿ  طػر  الةوػيلت –التكيجػر قةر نػة –التكيجر التقػئدلى –التحيـ قئلتي ر – الةثئقرد

 االستيئقة قدىوة  تسئؤؿ(ا –تط ر  االقتيئر  التيدجدال –الةعئرؼ الةئضجة على ا ضئع يدجدد
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علػػى أنيػػئ ةية عػػة ةػػف الةيػػئرات العالجػػة  اإلتيئىػػئت  ( 43, 0203الب متتى ) جعرفيػػئ 
 قػد رىئ ت يػػو  تروػػد ،  الاػجـ  النزعػػئت التػى تػػدخؿ فػى تيػػ جف السػةئت الوخصػػجة الةةجػزد للتلةجػػذ

 ذلػػػؾ أثنػػػئل تنكجػػػذ ، الكيرجػػػة عػػػف غجػػػره عةػػػؿ العاػػػؿ  تدفعػػػو إلختجػػػئر نةػػػط ةعػػػجف ةػػػف السػػػل يجئت
 اتنوطة العلةجة قيدؼ الت صؿ إلى نتئم  علةجة دةجاة  ةرارات سلجةة قوأنيئا

قأنيئ أنةػئط ةػف السػل يجئت الذيجػة التػى  (021,  0203, ال تكبى )وضحىيةئ تعرفيئ 
ةػف الةوػيلت  تتي ف ةف خػلؿ اسػتيئقة الكػرد الػى انةػئط ةعجنػو ، تدجر  تنظـ العةلجئت العالجة

 ةػػف ثػػـ تتحػػ ؿ ىػػذه االسػػتيئقئت الػػى عػػئدات عالجػػة نتجيػػة ةةئرسػػتيئ قوػػيؿ ، تحتػػئج الػػى تكيجػػر
  ةتيرر قسرعة  تلائمجة عند ة ايية ة ةؼ ا  ةويلة يدجددا

على أنيئ الةيئرات العالجة غجر التالجدجة لتلةجذات  ( 2, 0203, نصر )ركحاب تعرفيئو
 التى تةينيف ةف إطلؽ ةدراتيف الذىنجة قأةصى درية ةةينة الصؼ السئدس اإلقتدامى الذىنجة 

نتػئج أفيػئرىف أ  ة اييػة ةوػيلة  ةف اتدال  االتائف ةعتةػدات عػؿ خقػراتيف السػئقاة فػى تنظػجـ  ا 
 أ  ةضجة ةئ أ  تطقجؽ سل ؾ قكئعلجة  الةدا ةة على ىذا السل ؾ

الػذذ جنػت   يجئت  اتسػل  السػل  علػى أنيػئ  جػةالحئلالدراسػة فػى ت ركفيا إجرائكتا   جةيػف  
ذ أائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر  تحدجػػد السػػتراتجيجة االقػػو الةتعلةػػ ف الةعرفػػة ةػػف خػػلؿ اسػػتخداـ 
ةػػػة علػػى اسػػػتخداةيئ فػػػى ة اةػػػؼ ا  قاػػػئل علجيػػػئ  الةد اإل االنةػػئط الذىنجػػػة التػػػى جنقغػػػى اسػػتخداةيئ

لتلةجػذ فػى ةاجػئس عػئدات ئلدريػة التػى جحصػؿ علجيػئ اقعلى أداميئ  تحػدد   احتى جعتئد ةةوئقي
 تادجر أدال التلةجذا  يذلؾ فى قطئةة لةئرزان   العاؿ الةنتية

 -خصائص عادات العكن:
جةيػػف إدراؾ ةكيػػ ـ عػػئدات العاػػؿ ةػػف خػػلؿ الخصػػئمص التػػى تتةتػػع قيػػئ ىػػذه العػػئدات 

 ا( 0203, الصادى التى أ ردىئ ي ستئ فى يتئقو على النح  التئلى  
  الاجةػةvalue فػػى اختجػػئر نةػػط السػػل ؾ الكيػػرذ الةنئسػػ   اتيثػػر ةللةػػة للتطقجػػؽ   جتةثػػؿ

 د ف غجره ةف اتنةئط الكيرجة اتةؿ إنتئيئا

  يػػ د الرغقػػة م الةجػػؿ Inclinationا  تتةثػػؿ فػػى الوػػع ر قئلةجػػؿ لتطقجػػؽ أنةػػئط السػػل ؾ 
 االةتن عة

  الحسئسجةSensitivity  الةلمةػة ا  جي ف ذلؾ عػف طرجػؽ إدراؾ  يػ د الكػرص  الة اةػؼ
 للتكيجر  اختجئر ات ةئت الةنئسقة للتطقجؽا
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  اةتلؾ الادردCapability  ا  تتةثػؿ فػى اةػتلؾ الةيػئرات اتسئسػجة  الاػدرات التػى جةيػف
 عف طرجايئ تطقجؽ أنةئط السل ؾ الكيرذ الةتعدددا

 االلتػػػزاـ ا  التعيػػػد: Commitment  جػػػتـ ذلػػػؾ عػػػف طرجػػػؽ العةػػػؿ علػػػى تطػػػ جر اتدال 
 أنةئط السل ؾ الةختلكة التى تدعـ عةلجة التكيجر ذاتيئاالخئص ق

  السجئسةPolicy ا ىى اندةئج اتنةئط العالنجة فػى يةجػع اتعةػئؿ  الاػرارات  الةةئرسػئت
  رفع ةست اىئ  يعؿ ذلؾ سجئسة عئةة للةدرسة ال جنقغى تخطجيئا

 عادات العكن املٍتجة ملازشإٌ:  
سػكة القنئمجػة التػ  تؤيػد علػى أف الةعرفػة تعتقػر ةتطلقػًئ جستند نة ذج أقعئد التعلـ إلػى الكل

أف الكػرد    ،ةتغجػرات العػئلـ ةػف ح لػو   تكئعلتػو ةػع عنئصػر   سئقاًئ تقن  ةف خللو خقرات الكرد
 تكسػر خقراتػو ةػع الةتغجػرات ةػف ح لػو   جصؿ إلى الةعرفة ةف خػلؿ قنػئل ةنظ ةػة ةعرفجػة تػنظـ

جسػتةر ذلػؾ قةػر ر ،   قةػئ جػؤدي إلػى تيػ جف ةعنػى ذاتػ الت  جدرييئ ةػف خػلؿ ييػئزه الةعرفػ    
د  الةتعلـ قخقرات تةينو ةف رقط الةعل ةئت اليدجدد قةئ لدجو ةف ةعنى ة )الب مت يدجػ , دراست

 (ا   11, 0223
 (: 02-3, 0440, )مارزانو وآارون Dimensions Of Learningما أب اد الت م  ؟ 

 التعلـا القعد اال ؿ / اتيئىئت  ادرايئت اجيئقجة عف 
 القعد الثئنى / التكيجر ةتضةف فى ايتسئ  الةعرفة  تحاجؽ تيئةؿ الةعرفةا 
 القعد الثئل  / التكيجر ةندة   ةنغةس فى ت سجع الةعرفة فى صاليئ  تناجتيئا 
 القعد الراقع / التكيجر الةندة  فى استخداـ الةعرفة على نح  لو ةغزذ  ةعنىا 
 ةاالقعد الخئةس / عئدات العاؿ الةنتي 

نةػ ذج ةػئرزان  تقعػئد الػػتعلـ جيػدؼ إلػى صػػنئعة نػ ع ةػف التيئةػػؿ قػجف ايتسػئ  الةعرفػػة 
ذلػؾ حتػى جػتةيف الةػتعلـ ،    قجف االستخداـ ذي الةعنى ليذه الةعرفػة، تعةجايئ ةف يية   العلةجة

اإلدرايػػئت اإلجيئقجػػة عػػف    ذلػػؾ فػػ  إطػػئر ةػػف االتيئىػػئت،   ةػػف تحسػػجف عئداتػػو العالجػػة الةنتيػػة
 ة التعلجةجةاالعةلج

عػػد القعػػد الخػػئةس ةػػف أقعػػئد الػػتعلـ ىػػ  العػػئدات العالجػػة الةنتيػػة  جحتةػػؿ اف جيػػ ف اىػػـ قُ 
تنػػو تتغلغػػؿ فجػػو يةجػػع االقعػػئد اتخػػرذ فةػػثل جسػػتخدةيئ التلةجػػذ  ىػػ  جحػػئ ؿ اف ُجيػػ ف إتيئىػػئت 

درايػػػئت ة ييػػػػو للػػػػتعلـ  يػػػػذلؾ النظػػػػر فػػػػى الةػػػػ ارد الةتئحػػػػو ليعػػػػؿ حيػػػػرد الدراسػػػػة ةيئنػػػػئ  أةنػػػػئ  ا 
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 ةنظةػػئا  قجنةػػػئ جيتسػػ  الةعرفػػػة  جحاػػؽ تيئةليػػػئ جنقغػػػى اف جسػػعى التلةجػػػذ لتحاجػػؽ الدةػػػة  حػػػجف 
 حػػجف جسػػتخدـ الةعرفػػة ، ج سػع الةعرفػػة  جصػػاليئ  جتانيػػئ عػػف طرجػػؽ االسػتارال ةػػد جاػػئـ  االنػػدفئع

ا اسػتخداةئ لػو ةعنػى ةػػد ج سػع التلةجػذ  جػػدفع حػد د ةعرفتػو  ةدرتػو فػػى حػؿ الةوػيلت  جتيئ زىػػئ
 ا(005, 0440, )مارزانو واارونفعئدات العاؿ الةنتية 

 ليػف اتىػـ فػى العةلجػة التعلجةجػة ، تعد عةلجة إيتسئ  الةعل ةػئت ىػدؼ ةيػـ فػى حجئتنػئ
 -التكيجػػػر اإلقػػػداعى  –أف جيتسػػػ  الةتعلةػػػجف قعػػػض العػػػئدات العالجػػػة الةنتيػػػة ر التكيجػػػر النئةػػػد 

يػؿ إيتسػئ  ةيػئرات الػتعلـ الػذاتى التػى تعجػنيـ علػى ر  جعةلػ ا علػى تنةجتيػئ ةػف أ ىتنظجـ الذاتال
فػئلتعلجـ اليجػد ىػ  الػذذ جيػدؼ إليسػئ  الةتعلةػجف الةيػئرات ، تعلـ أذ خقػرد ةسػتاقلجة جحتئي نيػئ

  (. 53, 0200, ) محمود العئدات اللزةة لتعلـ أذ خقرد أ  ةيئرد جةر ف قيئ فى حجئتيـ 
, 0440, :)مارزانو واارونمستوكاتالث وتنقس  عادات ال ق  المنتجة لمارزانو دى ث

001-025) 
      Self – Regulationتنظم الذات عادات القدرة على أوال / 

 الةيػػػػئـ التػػػػى تتطلػػػػ  ، جعػػػػد التنظػػػػجـ الػػػػذاتى للػػػػتعلـ ةي نػػػػًئ ةيةػػػػًئ فػػػػى سػػػػل ؾ حػػػػؿ الةوػػػػيلت
يتسػئ  الةيػئرات، اإلستنتئج  جظيػر ، نظرًا تف التعلـ الةنظـ ذاتجًئ جؤدذ د رًا يقجػرًا فػى تيئةػؿ الةعرفػة  ا 

ختجػػئر اإلسػػتراتجيجئت،   ضػػع اتىػػداؼ، التنظػػجـ الػػذاتى فػػى عةلجػػئت تحلجػػؿ الةيػػئـ  الةعئليػػة الكعئلػػة ،  ا 
عػئدد صػجئغة الةوػيلت الةطر  ،  ةرايعة ةػدذ فعئلجػة اإلسػتراتجيجئت الةسػتخدةة  تػذير الحلػ ؿ ، حػة ا 

لذا فإف ةئ جعرفو الةتعلـ قئلكعؿ  خقراتو السئقاة عػف يجكجػة حػد   الػتعلـ جػرتقط إرتقئطػًئ  ثجاػًئ ، الصحجحة
 (. 002, 0225, عبداهو  ) الدردكرقي دد ةيئرات التعلـ الةنظـ ذاتجًئ 

إف تنةجػػػػػػػة عػػػػػػػئدات تنظػػػػػػػجـ الػػػػػػػذات ليػػػػػػػئ د ر ىػػػػػػػئـ فػػػػػػػى دةػػػػػػػة  يكػػػػػػػئلد أدالاتنػػػػػػػئ قحجػػػػػػػ  
أيثػػػػر ةػػػػدرد علػػػػى الػػػػتحيـ فجيئا قػػػػئلرغـ ةػػػػف  يػػػػ د العدجػػػػد ةػػػػف عػػػػئدات  أسػػػػئلج  تنظػػػػجـ تصػػػػقح 

 الذات إال اف أيثرىئ اىةجةا
 ضع خطة ةنظةة للعةؿا  

 إستخداـ ة ارد  ةصئدر التعلـا 

  فعئلجة أعةئليـاتا جـ 

 على  عى قتكيجرىـا  ااف جي ن 

 اإلستكئدد ةف التغذجة الرايعةا 
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     Critical Thinkingتفكير الناقد: ثانيا / عادات القدرة على ال
) متتتتارزانو  تتحػػػػدد أىػػػػـ العػػػػئدات العالجػػػػة الةتضػػػػةنة قعػػػػئدات التكيجػػػػر النئةػػػػد فجةػػػػئ جلػػػػى 

 ( : 51, 0200, ) محمود, ( 032, 0440وآارون, 
 إتخئذ ة ةؼ  اضح  الدفئع عفا 

 الحسئسجة لةوئعر  ةعئرؼ اآلخرجفا 

 ةراعئد الدةة فى أعةئليـا 

  اإليئقةاتأيجؿ اإلندفئع  

 التكتح العالىا 

 ال ض    السعى نح  الةزجدا 
     Creative Thinking ثالثا / عادات القدرة على التفكير اإلبداعى:

, ( 035, 0440, ) مارزانو وآارونةف اىـ العئدت العالجة للتكيجر اإلقداعى ةئ جلػى 
 (:13, 0200, ) محمود

 الخر ج عف الةأل ؼ فى التعئةؿ ةع اتوجئلا 

 ندةئج قعةؽ فى أعةئؿ لجس ليئ حل ؿ يئىزدااإل 

 ضع الةعئججر الخئصة قةست ذ أداميـا  

  التغل  على اإلحسئس قناص الةعل ةئتا 

،  اسػتخداةيئ قوػيؿ ذذ ةعنػػى، قػئلرغـ ةػف أىةجػة ايتسػئ  التلةجػػذ للةعل ةػئت  تعةجايػئ
ئعدىـ علػى تعلػـ أجػة خقػرد فيى تس، إال اف ايتسئقيـ للعئدات العالجة جعد ىدفئ ةيةئ لعةلجة التعلـ

، ةػػػئ ناػػػ ـ قػػػوجحتئي نيػػػئ فػػػى الةسػػػتاقؿا  جعتاػػػد ةػػػئرزان   اخػػػرجف أف عئداتنػػػئ العالجػػػة تػػػؤثر فػػػى يل
 العػػػئدات العالجػػػة الضػػػعجكة تػػػؤدذ الػػػى تعلػػػـ ضػػػعجؼ قغػػػض النظػػػر عػػػف ةسػػػت انئ فػػػى الةيػػػئرد أ  

ات العالجػة ىػ  تيجمػة  أف أفضؿ الطرؽ التػى جةيػف اسػتخداةيئ فػى ايتسػئ  التلةجػذ للعػئد، الادرد
 اتنوطة التعلجةجة التى تتطل  ةف التلةجذ ةةئرسة ةيئرات التكيجر الةختلكػة للت صػؿ ، الة اةؼ

  استخداةيئ فى ة اةؼ  ةويلت حجئتجةا، الى الةعل ةئت اليدجدد التى جةيف ت ظجكيئ
 ومن الدراسات التى اىتمت بتنمكة عادات ال ق : 

 –اإلسػػتيئقة –ر القداجػػةسػػتراتجيجة ىػػدفت لدراسػػة فئعلجػػة إ ( 0223)حستتا  التتدكن  دراسػػة
، التا جـر فى تنةجة التحصػجؿ  عػئدات العاػؿ لػدذ تلةجػذ الصػؼ ات ؿ اإلعػدادذ فػى ةػئد العلػ ـ
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 ت صلت الدراسة لكئعلجة اإلستراتجيجة فى تنةجة التحصجؿ  عئدات العاؿ الةنتية طقائ لتصػنجؼ 
  ةئرزان ا

تيػػػدؼ الػػػى دراسػػػة أثػػػر قرنػػػئة  ةػػػئمـ علػػػى نظرجػػػة الػػػذيئلت    (0202)عبتتتداه دراسػػػة   
 ت صلت الدراسػة لكئعلجػة ، الةتعددد فى تنةجة عئدات العاؿ الةنتية لدذ طل  الةدرسة الثئن جة

القرنئة  فى تنةجة عئدات التنظجـ الذاتى  التكيجر النئةد  التكيجر اإلقداعى لػدذ عجنػة ةػف طػل  
 الةدرسة الثئن جةا

 تيػػػػدؼ لدراسػػػػة فئعلجػػػػة قرنػػػػئة  لتنةجػػػػة الػػػػذيئل ال يػػػػدانى ( 0202) ىمصتتتتلف دراسػػػػة  
 عئدات العاؿ الةنتية لدذ تلةجذ الحلاة الثئنجة ةف التعلجـ اتسئسى  ت صػلت لكئعلجػة القرنػئة  

 فى تنةجة الذيئل ال يدانى  عئدات العاؿ الةنتيةا
تاصػئل  ةسػت ذ  ىدفت للتكئعػؿ قػجف الػتعلـ الةقنػى علػى االس ( 0200) صاد  دراسة  

الذيئل فى التحصجؿ  قعض عئدات العاؿ  االتيػئه نحػ  العلػـ  لتلةجػذ الصػؼ السػئقع اتسئسػى 
  ت صلت الدراسة لكئعلجة االستراتجيجة على التحصجؿ  تنةجة عئدت العاؿا

 تيدؼ لدراسة فئعلجة قرنئة  تدرجقى ةػئمـ علػى الػتعلـ النوػط  ( 0200) محموددراسة   
فػػػى تنةجػػػة عػػػئدات العاػػػؿ الةنتيػػػة  التحصػػػجؿ الدراسػػػى لػػػدذ دارسػػػئت ةػػػدارس   الاجػػػئس الػػػدجنئةى

  ت صلت الدراسة لكئعلجة القرنئة  فى تنةجة عئدات العاؿ الةنتيةا، الكصؿ ال احد
 قائماا  علااى خاارائط التفكياار لتنمياا  عااادات العقاال المنتجاا      الدااتراتيجي  ثالثااا: اإل

 :لمارزانو

يف استخداـ ةية عة ةف الخطػ ات  اإليػرالات أنو جة (0440, وآارون )مارزانوجرذ 
 االسػػػػتراتجيجئت فػػػػى ةسػػػػئعدد التلةجػػػػذ علػػػػى ايتسػػػػئ  العػػػػئدات العالجػػػػة أثنػػػػئل تػػػػدرجس الةاػػػػررات 

 الدراسجة الةختلكة على أف جتـ تعزجزىئ قص رد ةقئورد  صرجحةا
 جةيػػػف تحدجػػػد أسػػػس تنظػػػجـ  عػػػرض الةحتػػػ ذ لتنةجػػػة أقعػػػئد الػػػتعلـ لػػػدذ ةػػػئرزان   ةنيػػػئ 

 (: 21, 0223, ) الب م ات العاؿ الةنتية فجةئ جل  عئد
   عػػػرض اتفيػػػئر  الةكػػػئىجـ اتسئسػػػجة للة ضػػػ ع فػػػ  القداجػػػة فػػػ  صػػػ رد خػػػرامط ةعرفجػػػة أ

 ةخططئت ىرةجة أ  ص ر أ  رسـ  قح  تقرز اتفيئر ق ض  ا
   التأيجػػد علػػ  إجيئقجػػة الةػػتعلـ عػػف طرجػػؽ الةوػػئرية الكعئلػػة فػػ  أدال الةيػػئـ التػػ  تسػػيـ فػػ

ل غو لليدؼ النيئم  الةراد تحاجاو  ت فجر ةنئخ صك  يجد جسئعد عل  إتةئـ عةلجة التعلـ ق
  قةئ جسئعد عل  تي جف االتيئىئت االجيئقجة نح  عةلجة التعلـا
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  رقط التعلـ اليدجد قئلخقرات السئقاة للةتعلـ لجصقح يًل ةتيئةًل ف  القنجػة الةعرفجػة  قوػيؿ
 ك  ليذه الخقرات اليدجدد ف  حجئتواجدرؾ ةعو الكرد اليئن  ال ظج

إلػى أف تنةجػة العػئدات العالجػة تتطلػ  ةػف  Costa & Gramston,2001) ) جوػجر
يةػػػئ أنيػػػئ تػػػرتقط ، الةعلةػػػجف اسػػػتخداـ أسػػػئلج  تدرجسػػػجة تسػػػئعد علػػػى تيسػػػجد اتفيػػػئر السػػػتجعئقيئ

خلليػئ لتطػ جر  ليذا جي  أف تيػ ف اتنوػطة التعلجةجػة التػى تسػعى ةػف ، قةراحؿ النة  الةعرفى
  العئدات العالجة ةنئسقة للةرحلة النةئمجة الةعرفجة للةتعلـا

 أضظ بٍاء اإلضرتاتٗجٗة الكائىة عمى خسائط التفهري: 
 تسئعد عةلجة التيجمة على قنئل عةلجة التكيجر ةف خلؿ تادجـ خرجطة ةستالةا -6

 اتو الةختلكةاالتعئ ف قجف التلةجذ قعد عرض الةحت ذ جسيؿ ةةئرسة التكيجر  ةيئر  -2

علػػى يتئقػػة  تسػػيجؿ ن عجػػة العػػئدات العالجػػة التػػى  عػػئؿ   تسػػئعد عةلجػػة التكيجػػر قصػػ ت   -3
 جستخدة ىئ فى التكيجر الةسة ع   صؼ ن عجة العئدات التى سيل ىئا

التنػػ ع فػػى أوػػيئؿ خػػرامط التكيجػػر  طرجاػػة تاػػدجةيئ جةينػػو فػػى ةائقلػػة احتجئيػػئت يئفػػة  -4
 تل اف إلقراز الةكئىجـ  اتفيئراالتلةجذ، ةف استخداـ اتويئؿ  ا

تن جػع اتنوػطة  الةيػئـ التعلجةجػػة التػى جتػئ  للةػتعلـ الكرصػػة لةةئرسػة ةيػئرات التكيجػػر  -5
الةختلكػػة،  تدرجقػػة علػػى تعةجػػؽ  صػػاؿ الةعل ةػػئت،  ايتسػػئ  عػػئدات العاػػؿ الةنتيػػة 

 ةثؿ التكيجر النئةد،  التكيجر اإلقداعى،  التنظـ الذاتىا

رات اليدجػػػدد التػػػى جيتسػػػقيئ الةػػػتعلـ  رقطيػػػئ قػػػئلخقرات السػػػئقاة لدجػػػو التأيجػػػد علػػػى الخقػػػ -6
 لجصقح يل ةتيئةًل فى قنجتو التعلجةجة لتحاجؽ التعلـ ذذ الةعنىا

ةسػػػػػػػئعدد التلةجػػػػػػػذ فػػػػػػػى اإلعتةػػػػػػػئد علػػػػػػػى أنكسػػػػػػػيـ،  التنػػػػػػػ ع فػػػػػػػى تكيجػػػػػػػرىـ  التطػػػػػػػ ر  -7
 لل ص ؿ لإلقداعا

اتسئعد يؿ خرجطة على إثئرد أسملة لتعزز فيـ التلةج -8  ذ لةحت ذ ةئدد العلـ 

 تادجـ أسملة لتا جـ فيـ التلةجذ  تادجـ تغذجة رايعة ةستةردا -9

ضئفة علةئت  ةلحظئتا -60  جةيف التلةجذ ةف تنظجـ الةعل ةئت  ا 

 تصةجـ التلةجذ لخرمط تكيجر أثنئل  قعد تادجـ الةحت ذ للتا جـ الةستةرا -66

 فى تكيجر التلةجذا تادجـ علج ةنئس  لة اطف الضعؼ،  تدعجـ ة اطف الا د -62
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 : خطٕات اإلضرتاتٗجٗة الكائىة عمى خسائط التفهري
ةئمةػػة  جػػةالحئل دراسػػة علػػى ضػػ ل اتسػػس السػػئقاة فػػإف إسػػتراتجيجة خػػرامط التكيجػػر فػػى ال

 -ىىا   الالوات والمراح  على ةية عة ةف 
 تيكئة التالمكذ. -0

التكيجػػر ة ضػػ ع   توػػةؿ علػػى تعرجػػؼ التلةجػػذ قةحتػػ ذ الػػدرس  عػػئدات العاػػؿ  ةيػػئرات
  اتوةؿ على تحدجد أىداؼ الدرس  أىداؼ تعلـ العئدات العالجة التعلـ، يةئ

 ت اون بكن التالمكذ.ال -0
 تعةػػؿ علػػى تاسػػجـ التلةجػػذ الػػى ةية عػػئت صػػغجرد  تعةػػؿ يػػؿ ةية عػػة ةنكػػردد علػػى 

 اتنوطة  التدرج  على أدال الةيئرد قويؿ يةئعى ةف خلؿ ةحت ذ الدرسا ةةئرسة

  اعا    بصوت   تفككرال -3

جػػذير فجيػػئ التلةجػػذ يػػؿ الةوػػئعر  اتفيػػئر التػػى تحػػد  لػػو عنػػد أدال ةيةػػة ةػػئ، يةػػػئ أف 
تثجػػر تكيجػػر التلةجػػذ  تريػػز إنتقػػئىيـ  تنةػػى الكضػػ ؿ  حػػ  اإلسػػتطلع،  عػػئؿ   الةنئةوػػة قصػػ ت  

  تختقر ةدذ فيـ الطل  للةكئىجـ  تنةى الةيئرات اإليتةئعجة  ةكيػـ  الػذات  تسػئعد علػى أف
 ةسة ع عف  عئؿ   جتعلـ التلةجذ ةف قعضيـ، حج  جطل  الةعلـ ةف التلةجذ أف جعقر ا قص ت  

اتفيئر التى تد ر فػى أذىػئنيـ،  عػف يػؿ وػر جكيػر ف قػو فػى أثنػئل إنيػئز الةيةػة، ةةػئ جسػئعد 
 على تنةجة أيقر عدد ةف اتفيئر  اتسملة الةكت حة التى تنةى التكيجر اإلقداعى لدجيـ ا

 درصة لمجد  الفكرى. ةإتاح -2

تنةجػة علػى  عئؿ   حج  جعةؿ اليدؿ قجف الةية عئت الةتعئ نة ةف خلؿ الح ار قص ت  
التكيجػػر النئةػػد لػػدجيـ  ناػػد أفيػػئر الةية عػػئت اتخػػرذ لل صػػ ؿ لحػػؿ  احػػد للةوػػيلة الاػػدرد علػػى 

رذ ة ضػػع اليػػدؿ الكيػػرذ،  جاػػـ  الةعلػػـ قسػػةئع اليػػدؿ قػػجف يػػؿ ةية عػػة علػػى حػػدا  اليػػدؿ الكيػػ
 قجف الةية عئت  قعضيئ لتنةجة الادرد على التكيجر النئةد لدجيـا

 تقدك  الاركلة المناسبة لممحتوى. -5

 تعتةػػػػػػد علػػػػػػى تاػػػػػػدجـ إحػػػػػػدذ أوػػػػػػيئؿ خػػػػػػرامط التكيجػػػػػػر الثةئنجػػػػػػة طقاػػػػػػئ لةيػػػػػػئرد التكيجػػػػػػر 
 الةراد تعلةيئا

الخػرامط الةتعػرج،  الاػ سخرامط  ،الخرامط الكائعجة الةزد ية ،الخرامط الكائعجة، الخرجطة الدمرجة 
 (الخرامط اليسرجة ،الخرامط التدفاجة الةتعددد ،الخرامط التدفاجة ،الويجرجة
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 تلبك  التفككر. -1

 فجػػو جةػػئرس التلةجػػذ أنوػػطة تكيجػػر يدجػػدد تسػػتيدؼ ناػػؿ أثػػئر تعلةيػػـ لةيػػئرد التكيجػػر، 
  ت سجع تطقجائتيئ الى ة اةؼ يدجدد لـ جسقؽ ليـ الةر ر قيئا

 ة.ت ذكة راج ة مستمر  -2

 جتـ ج يو التلةجذ نح  الاجئـ قأنوطة فردجة تستيدؼ تا جـ أداميـ لةيئرد التكيجرا
 اومن الدراسات التى تناولت إستراتكجكة ارائل التفككر لتنمكة عادات ال ق 

ىػػػدفت لدراسػػػة فئعلجػػػة إسػػػتخداـ خػػػرامط التكيجػػػر فػػػى تنةجػػػة  (0222) عبتتتدالوىابدراسػػػة 
فػػػى ةػػػئدد اليجةجػػػئل لػػػدذ طئلقػػػئت الصػػػؼ الحػػػئدذ عوػػػر قعػػػض ةيػػػئرات التكيجػػػر  عػػػئدات العاػػػؿ 

قسػػلطنة عةػػئف  ةػػد اسػػتخدةت ثةئنجػػة أوػػيئؿ ةػػف خػػرامط التكيجػػر فػػى تػػدرجس ثػػل   حػػدات فػػى 
اليجةجػػػئل  ةػػػد تػػػـ ةجػػػئس ةيػػػئرات التكيجر صػػػجئغة اتسػػػملة، تػػػد جف الةلحظػػػئت، تةثجػػػؿ القجئنػػػئت، 

العاػػؿ طقاػػئ لنةػػ ذج ي سػػتئ  يئلجػػؾ   يػػذلؾ ةجػػئس عػػئدات تحدجػػد العلةػػئت قػػجف السػػق   النتجيػػة(
 قإستخداـ قطئةة ةلحظة لعػئدات العاػؿ  ةاجػئس اتيػئه لت ظجػؼ عػئدات العاػؿ ت صػلت الدراسػة 

 لكئعلجة خرامط التكيجر فى تنةجة قعض ةيئرات التكيجر  يذلؾ تنةجة عئدات العاؿا
يجػر فػى ا ىػدفت الدراسػة للتعػرؼ علػى أثػر إسػتخداـ خػرامط التك(0223) عمران دراسة 

تنةجة عئدات العاؿ لػدذ تلةجػذ الصػؼ الثػئنى الإلعداد  ت صػلت الدراسػة لكعئلجػو خػرامط التكيجػر 
فػػػى تنةجػػػة عػػػئدات  التكيجػػػر قةػػػر   التكيجػػػر قةر نػػػة ( قئسػػػتخداـ ةاجػػػئس عػػػئدات العاػػػؿ   صػػػلت 

ا  لكئعلجو خرامط التكيجر فى تنةجة عئدات العاؿ ةف خلؿ ةئدد العلـ 
 السابقة:وكتض  من الدراسات 

 ةلة الدراسئت التى رقطت قجف خرامط التكيجر  عئدات العاؿا 

 تنئ ؿ عئدات العاؿ طقائ لتصنجؼ ي ستئ  يئلجؾ قئالستعئنة قأويئؿ خرامط التكيجر الثةئنجةا 

  فػػى حػػد د علػػـ القئحثػػة ال ج يػػد دراسػػة رقطػػت قػػجف إسػػتراتجيجة ةئمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر
 ا عئدات العاؿ الةنتية لةئرزان 

 

 اإاتكار عكنة الدراسة 

تػػـ تحدجػػد عجنػػة الدراسػػة قطرجاػػة عوػػ امجة ةػػف تلةجػػذ الصػػؼ الثػػئنى اإلعػػدادذ  اليػػد ؿ 
 التئلى ج ضح ت زجع عجنة الدراسةا
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 (2دٔه ) ـــــــج
 ةـــــــة الدزاضـــــــع عٍٗـــــــتٕشٖ

 عدد التالوٗر الفصن ٌٕ  العٍٗة املدزضة

 68 2/4،  2/1 دلىٕعة جتسٖبٗة وٗه العطاز اإلعدادٖة املػرتنة
 68 2/4،  2/2 دلىٕعة ضابطة عكبة بَ ٌافع اإلعدادٖة بهفس طخمة

 خطٕات تدزٖظ الٕحدة ٔفكا لإلضرتتٗجٗة الكائىة عمى خسائط التفهري:

 ةػػف ةاػػرر الصػػؼ الثػػئنى اإلعػػدادذ ةػػف تتت  ااتكتتار وحتتدة ة دوركتتة ال ناصتتر واواصتتيا ة ا6
 ا2066/  2065الكصؿ الدراسى ات ؿ للعئـ الدراسى 

حجػػػ  تػػػـ إعػػػداد يتػػػئ  التلةجػػػذ ل حػػػدد د رجػػػة العنئصػػػر  (:3إعتتتداد كتتتتاب التممكتتتذ ) ممحتتت : ا2
  خ اصيئ الةاررد على الصؼ الثئنى اإلعدادذ لجتةيف التلةجذ ةف دراسة ال حددا

روػػػئد قػػػو فػػػى عةلجػػػة ا حجػػػ  تػػػـ إعػػػداد دلجػػػؿ الةعلػػػـ للست(2إعتتتداد دلكتتت  الم متتت ) ممحتتت : ا3
 التدرجسا

  توةؿ علىا إعداد أدوات الدراسة ا4

تحدجػػػد ةػػػػدذ فئعلجػػػػة ل التطقجػػػػؽ( ،الكيػػػػـ ،فػػػى ةسػػػػت جئت  التػػػذيرأوال: إعتتتتداد إاتبتتتتار تحصتتتتكمى 
اإلسػػتراتجيجة الائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر فػػى تنةجػػة التحصػػجؿ لػػدذ تلةجػػذ الصػػؼ الثػػئنى 

 (0) ممح : ( ةحيًةئ 20قلغ عددىـ    على ةية عة ةف الةحيةجف وعرض تـ  اإلعدادذ
ةنػػئى   طرامػػؽ تػػدرجس العلػػـ   قعػػض ةػػ ييى  ةعلةػػى العلػػـ  ةيػػئؿ الةػػف الةختصػػجف فػػى 

صػػػجئغة قعػػض الةكػػردات قةػػئ جيكػػػؿ  دقئلةرحلػػة اإلعدادجػػةا  تػػـ فػػػى ضػػ ميئ تعػػدجؿ أ  إعػػئد
قػػئر تػػـ التحاػؽ ةػف صػدؽ االخت ا قيػذ ،للختقػئر ةا ةػئت الصػدؽ، فجاػجس ةػػئ  ضػع لاجئسػو

 التحصجلىا 

 التجسبة اإل ضتطالعٗة لالختباز:  
 علػػػى ةية عػػػة ةػػػف تلةجػػػذ الصػػػؼ الثػػػئنى الإلعػػػدادذ تػػػـ تطقجػػػؽ االختقػػػئر التحصػػػجلى

 اً ( تلةجػػػػذ65قةدرسػػػػة زجػػػػئد القػػػػئي رذ اإلعدادجػػػػة قئلرةلػػػػة قةحئفظػػػػة الالج قجػػػػة،  ةػػػػد قلػػػػغ عػػػػددىـ  
 ،  ةنيئ ت صلت القئحثة الى أفا تلةجذد
 ىػى  (26ا0-80ا0 كردات الت  تـ اإلقاػئل علجيػئ ترا حػت ةػئ قػجف ةعئةلت سي لة الة 

 ةاق لةا
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  ا ىى ةعئةلت ةاق لة (20ا0– 73ا0 ةعئةلت الصع قة ةئ قجف 
  ىػى ةعػئةلت تةججػز 25ا0 –75ا0 ةعئةلت تةججز ةكردات االختقئر ترا حت قجف  ،)

 ا(6ا0ةاق لة تنيئ أعلى ةف  
   ىػػ  ةعئةػػؿ ثقػػئت ةرتكػػع جطةػػمف علػػى ثقػػئت  (،2.450ةعئةػػؿ الثقػػئت اليلػػ  جسػػئ ي 

 االختقئرا 
( 50،  تيػ ف ةػف   (2) ممحت :نيئمجة للختقػئر التحصػجلىالص رد ال قذلؾ تـ الت صؿ إلى 

 ةكردد،  ةف ثـ أصقح صئلحًئ للتطقجؽا

اسػػػػتيدؼ ىػػػػذا الةاجػػػػئس ةعرفػػػػة ةػػػػدذ فئعلجػػػػة  ،مقكتتتتاس عتتتتادات ال قتتتت  المنتجتتتتة : بنتتتتا ثانكتتتتا
ف ةاجػئس تيػ     ،ة على خرامط التكيجر على تنةجة عئدات العاؿ الةنتيةائمةالستراتجيجة اال

،  ىػى عػئدات ةسػت جئت( ة ةػؼ سػل يى تتػ زع فػى ثلثػة 30عئدات العاػؿ الةنتيػة ةػف  
 ،( ة ةػؼ62( ة اةؼ سل يجة،  الادرد على التكيجر النئةد  60الادرد على التنظجـ الذاتى  

 اؼ( ة اة8 الادرد على التكيجر االقداعى  

 :  ىكٗاعالتجسبة االضتطالعٗة لم
ةف تلةجذ الصؼ الثئنى اإلعػدادذ  65ةف خلؿ تطقجؽ الةاجئس على ةية عة ة اةيئ 

 تـ الت صؿ الىا
  ا ةةػئ جػدؿ 06ا0 الدرية اليلجػة للةاجػئس  ة ةؼأف يةجع ةعئةلت االرتقئط قجف درية يؿ)

 اعلى االتسئؽ الداخل   ثقئت يةجع الة اةؼ الكرعجة للةاجئس

   ىػػػ  ةعئةػػػؿ ثقػػػئت ةرتكػػػع جطةػػػمف علػػػى ثقػػػئت 2.450أف ةعئةػػػؿ الثقػػػئت اليلػػػ  جسػػػئ ي  ،)
 للةاجئسا 

 ةػؼ ( ة30،  تيػ ف ةػف   (5) ممحت :للةاجػئسنيئمجػة الصػ رد ال قذلؾ تـ الت صؿ إلػى 
 ،  ةف ثـ أصقح صئلحًئ للتطقجؽاسل يى

اسػتيدفت ىػذد القطئةػة،  ،ارزانوبنا  بلاقة تقدكر أدا  التالمكتذ ل تادات ال قت  المنتجتة لمتثالثًا: 
ائمةػػػػة علػػػػى خػػػػرامط التكيجػػػػر علػػػػى ةػػػػدذ ةةئرسػػػػة تلةجػػػػذ السػػػػتراتجيجة االةعرفػػػػة فعئلجػػػػة 

 ة الدراسة التيرجقجة لعئدات العاؿ الةنتيةاةية ع
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 : بطاق التجرب  االدتطالعي  لل
  أف يةجػػػػػع ةعػػػػػئةلت االرتقػػػػػئط قػػػػػجف دريػػػػػة يػػػػػؿ عقػػػػػئرد فرعجػػػػػة  الدريػػػػػة اليلجػػػػػة للقطئةػػػػػة

(ا ةةػػػػػػػئ جػػػػػػػدؿ علػػػػػػػى االتسػػػػػػػئؽ الػػػػػػػداخل   ثقػػػػػػػئت يةجػػػػػػػع 06ا0ؿ احصػػػػػػػئمجئ عنػػػػػػػد  دالا
 العقئرات الكرعجة للقطئةةا

   ىػػػػ  ةعئةػػػػؿ ثقػػػػئت ةرتكػػػػع جطةػػػػمف علػػػػػى 2.42أف ةعئةػػػػؿ الثقػػػػئت اليلػػػػ  جسػػػػئ ي  ،)
 ثقئت للقطئةة

، عقػػئرد( 30،  تيػػ ف ةػف   (1) ممحت :للقطئةػةنيئمجػػة الصػ رد ال قػذلؾ تػـ الت صػػؿ إلػى 
 للتطقجؽاة صئلح ت ةف ثـ أصقح

 مرحل  التطبيق الميدانى.
 التلبك  القبمى ألدوات الدراسة:  - أ

ةيةػػػ عتى  فعلػػػى أ ت أسػػػكر ، ةئةػػػت القئحثػػػة قػػػئلتطقجؽ الاقلػػػى تد ات الدراسػػػة الحئلجػػػة
 الدراسة ال ت يد قجنيةئ فر ؽ ذات داللة إحصئمجة ةةئ جوجر لتيئنس ةية عتى الدراسةا

 المرحل  الثاني : 
  عتى الدراسة.التدركس لمجمو 

الةعلةئت علػى التػدرجس  ذةئةت القئحثة قعاد عدد ةف اليلسئت التحضجرجة لتدرج  إحد
ائمةػػػة علػػػى خػػػرامط التكيجػػػر قئإلسػػػتعئنة قػػػدلجؿ الةعلػػػـ الةعػػػد،  سػػػئىةت السػػػتراتجيجة اإلقإسػػػتخداـ 

 عػػة القئحثػػة فػػى اإلوػػراؼ علػػى التطقجػػؽ  ةراةقػػة رد د أفعػػئؿ التلةجػػذ،  تػػـ التطقجػػؽ علػػى الةية
قػػػدأت عةلجػػػة التطقجػػػؽ فػػػى الكصػػػؿ الدراسػػػى ات ؿ للعػػػئـ الدراسػػػى ا الضػػػئقطة قئلطرجاػػػة الةعتػػػئدد

 ذلؾ ق اةع أرقع حصػص فػى اتسػق ع ليػؿ فصػؿ،  أسػتغرؽ تػدرجس ال حػدد ةػدد  2065/2066
( دةجاػػة للحصػػة ال احػػده،  ىػػذا طقاػػًئ آلخػػر تعػػدجلت 45حصػػة( ق اةػػع   28أسػػئقجع( قةعػػدؿ   7 

 قؿ  زارد الترقجة  التعلجـاالةنئى  ةف ة
  التطبيق البعدى لمجموعتى الدراد المرحل  الثالث :

 .التلبك  الب دى لمجموعتى الدراسة 
قعد اإلنتيئل ةف تدرجس ال حدد الةعنجة لةية عتى الدراسػة ةئةػت القئحثػة قتطقجػؽ أد ات 

زان ، قطئةػػة تاػػدجر الدراسػػة الةتةثلػػة فػػى ر اختقػػئر تحصػػجلى، ةاجػػئس عػػئدات العاػػؿ الةنتيػػة لةػػئر 
 أدال التلةجذ لةدذ ةةئرسة عئدات العاؿ الةنتية لةئرزان  را
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 :وعند تلبك  بلاقة تقدكر األدا  قامت الباحثة ب م  اآلتى

 تـ تطقجؽ القطئةة على ةية عتى الدراسة قعدجًئا -

 ةتػػػػػػـ تطقجػػػػػػؽ نكػػػػػػس القطئةػػػػػػة علػػػػػػى ةية عػػػػػػة الدراسػػػػػػة التيرجقجػػػػػػة  ليػػػػػػف ةػػػػػػف ةقػػػػػػؿ الةعلةػػػػػػ -
ةسػػػػػئعدد القئحثػػػػػة  ذلػػػػػؾ للتأيػػػػػد ةػػػػػف ةػػػػػدذ صػػػػػدؽ التلةجػػػػػذ فػػػػػى  قف التطقجػػػػػؽ عػػػػػ ةالةسػػػػػم ل

 ااإليئقة عف عقئرات القطئةة

 قعد اإلنتيئل ةف تطقجؽ أد ات الدراسة على ةية عتى الدراسة ةئةػت القئحثػة قتصػحجح 
 صئمجئاإيئقئت التلةجذ  رصد النتئم  فى يدا ؿ، ثـ ةعئلية الدريئت إح

 الٍتائج اخلاصة باالختباز التخصٗمى 
قائم  علاى خارائط التفكيار فار تادريس العلاوم علاى        ال دتراتيجي اإلأواًل: بيان فاعلي  

 :تنمي  التحصيل ككل
ةػػػف خػػػلؿ الةائرنػػػة قػػػجف أدال ةيةػػػ عت  الدراسػػػة قعػػػدجًئ،  للتأيػػػد ةػػػف ذلػػػؾ، فاػػػد صػػػجغ 

( قػجف 06ا0ت داللػة إحصػئمجة عنػد ةسػت ذ  الكرض ات ؿ الذي جنص على أنوا رت يػد فػر ؽ ذا
الضػػئقطة فػػ  االختقػػئر التحصػػجؿ ييػػؿ لصػػئلح    ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةيةػػ عتجف التيرجقجػػة

 تلةجذ الةية عة التيرجقجة را 
 (  3جدٔه ) 

 بعدًٖااالختباز التخصٗمى نهن  تطبٗلٌتائج 

 املتٕضط امىٕعة العدد الكٗاع
االحنساف 
 املعٗازح

دزجة 
 سٖةاحل

 قٗىة )ت(
الكٗىة 
 Sigاالحتىالٗة 

 حجي التج ري

 التخصٗن نهن
 7.80 39.08 التجسٖبٗة 68

134 -7.33 0.001 0.74 
 7.12 23.82 ال ابطة 68

 الترنس
 3.53 17.45 التجسٖبٗة 68

134 -5.98 0.001 0.71 
 4.41 11.86 ال ابطة 68

 الفّي
 2.55 12.70 التجسٖبٗة 68

134 -6.77 0.001 0.61 
 2.48 7.29 ال ابطة 68

 التطبٗل
 1.79 8.76 التجسٖبٗة 68

134 -7.71 0.001 0.82 
 1.69 4.64 ال ابطة 68
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 كتض  من ال رض الساب  ما كمى: 
 ةئلجػػػةأف الاجةػػػة االحت ةئلجػػػةأف الاجةػػػة االحت Sig   ذ ت(  ىػػػى أةػػػؿ ةػػػف ةسػػػ006ا0تسػػػئ ذ 

( قػجف 06ا0 ذ سػت يد فػر ؽ ذات داللػة إحصػئمجة عنػد ة(  ىذا جعنى أنو ت06ا0الةعن جة  
فػػى ةسػػت ذ  –عجنػػة الدراسػػة  –الضػػئقطة    ةت سػػطى دريػػئت تلةجػػذ الةيةػػ عتجف التيرجقجػػة

 اةرتكع حيـ تأثجر ى   رالتطقجؽ ر رالكيـ رر ذيررالت

 ىػػذا جعنػػى أنػػو ةػػد حػػد  تحسػػف فػػى ةسػػت ذ أدال التلةجػػذ عجنػػة الدراسػػة فػػى ةسػػت جئت 
ةختلكػػػة ةةػػػئ جػػػدؿ علػػػى فئعلجػػػة اإلسػػػتراتجيجة الائمةػػػة علػػػى خػػػرامط التكيجػػػر فػػػ  تنةجػػػة التحصػػػجؿ ال

 التحصجؿ لدذ تلةجذ الةية عة التيرجقجة 
 وكمكن تفسكر ىذه النتكجة كما كمى: 

سػتخداـ خػرامط التكيجػر الةنئسػقة سػئعد فػى رقػط الةعرفػة ئتلخجص يزمجئت يؿ ة ضػ ع ق -6
 الجةا ستقعد حكظ الةعل ةئت قطرجاةاققعضيئ   

ائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر فػػى تػػدرجس العلػػـ  سػػئعد السػػتراتجيجة اإلسػػتخداـ ئالتػػدرجس ق  -2
يتسئ  ةيئرات عند رسـ خرامط التكيجػر االةية عة التيرجقجة على التكئعؿ اإلجيئقى فى 

الةختلكػػة التػػى سػػئعدت عػػؿ تػػراقط الةكػػئىجـ  الةعل ةػػئت  ةػػف ثػػـ تنةجػػة تحصػػجؿ تلةجػػذ 
 ةاالةية عة التيرجقج

سػػػتخداـ اإلسػػػتراتجيجة الائمةػػػة علػػػى خػػػرامط التكيجػػػر علػػػى تاػػػدجـ تػػػراقط ئتريجػػػز التػػػدرجس ق -3
يتسػػػئ  اةةػػػئ سػػػئىـ فػػػى  ،القنجػػػئت الةعرفجػػػة  تعػػػدجلتيئ  الةرتقطػػػة قة ضػػػ عئت ال حػػػدد

 التلةجذ للةعرفة قص رد ةنظةة فى قنجئتيـ الةعرفجة 

 ثانيا/ نتائج تطبيق مقياس عادات العقل المنتج .

 (4دٔه ) ــــــــــــج
 ٌتائج تطبٗل وكٗاع عادات العكن املٍتجة بعدًٖا

االحنساف  املتٕضط التطبٗل العدد املطتٕح
 املعٗازح

دزجة 
 Sig قٗىة )ت( احلسٖة

 الكٗىة االحتىالٗة
حجي 
 التج ري

 3.93 52.57 ال ابطة 68 0.82 0.001 38.91- 134 3.45 77.11 التجسٖبٗة 68 املكٗاع نهن
دزة عمى تٍظٗي الك

 الرات
 0,871 0,001 29.84- 134 1.97 26,11 التجسٖبٗة 68
 1,84 16,31 ال ابطة 68

الكدزة عمى التفهري 
 الٍاقد

 1.64 31.40 التجسٖبٗة 68
 2.20 21.39 ال ابطة 68 0.62 0.001 28.96- 134

الكدزة عمى التفهري 
 اإلبداعى

 2.17 12.85 ال ابطة 68 0.83 0.001 14.86- 134 1.79 19.95 التجسٖبٗة 68
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قنسػقة يقجػرد  أسػيةتأف اإلسػتراتجيجة الائمةػة علػى خػرامط التكيجػر ةػد ةف اليد ؿ جتضح 
عئدات العاؿ الةنتيػة لةػئرزان  ييػؿ  يػذلؾ الةسػت جئت الكرعجػة لػدذ تلةجػذ الةية عػة فى تنةجة 
 التيرجقجةا

 وكمكن تفسكر النتكجة السابقة كما كمى: 

ائمةػػػة علػػػى خػػػرامط التكيجػػػر سػػػئعد تلةجػػػذ الةية عػػػة التيرجقجػػػة السػػػتراتجيجة اإلاسػػػتخداـ  -6
سػتكئدد الاصػ ذ ةػف ةػدراتيـ العالجػة ةػف خػلؿ اتنوػطة الةتن عػة داخػؿ ال حػدد على اال

 التكيجر اإلقداعىا علىفى ةحئ لة لتنةجة عئدات الادرد 

ئةػؿ قػجف الةية عػة  قعضػيئ جنةػى التكئعؿ قػجف الةية عػئت التعئ نجػة  الةر نػة فػى التع -2
لدجو اإلصغئل لآلخرجف  جحئ ؿ القح  عف يؿ يدجػد لل صػ ؿ قةية عتػو لةسػت ذ أدال 

 أفضؿ نتجية الةنئفسةا

فجيػػػئ ةةئرسػػػة اتنوػػػطة اإلقداعجػػػة أثنػػػئل تعلػػػـ در س  تتػػػئ  ر قجمػػػة صػػػكجة للتلةجػػػذجتػػػ ف -3
 جراائمةة على خرامط التكيالإلستراتجيجة لال حدد الةختئرد  فائ 

زجػػػئدد دافعجػػػة  حةػػػئس التلةجػػػذ  التوػػػ ؽ نحػػػ  الػػػتعلـ لةػػػئ  فرتػػػو اإلسػػػتراتجيجة ةػػػف ناػػػؿ  -4
 أفيئرىـ  التعقجر عنيئ قص رد أيثر إقداعجةا 

 :بطاق  تقدير األداءثالثا/ تطبيق 
 (5)  دٔهــــــج

 تطبٗل بطاقة تكدٖس األداء وَ قبن التالوٗر بعدًٖا ٌتائج 

 طاملتٕض التطبٗل العدد املطتٕح
االحنساف 
 املعٗازح

دزجة 
 احلسٖة

 Sig قٗىة )ت(

 حجي التج ري الكٗىة االحتىالٗة

 البطاقة نهن
 4.19 79.44 التجسٖبٗة 68

134 -9.22 0.001 0.92 
 5.68 56.91 ال ابطة 68

 الكدزة عمى تٍظٗي الرات
 1.60 26.37 التجسٖبٗة 68

134 -18.14 0.001 0.84 
 1.94 18.64 ال ابطة 68

الكدزة عمى التفهري 
 الٍاقد

 1.78 31.79 التجسٖبٗة 68
134 -22.8 0.001 0.92 

 2.70 21.39 ال ابطة 68
الكدزة عمى التفهري 

 اإلبداعى
 1.42 21.31 التجسٖبٗة 68

134 -18.9 0.001 0.69 
 2.27 15.38 ال ابطة 68
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على  ًاتقييم المعلم ألدائكم بعديو المقارن  بين تقييم أداء التالميذ ألنفدكمرابعا/ 
للتحاػؽ ةػف ذلػؾ تػـ اسػتخداـ اختقػئر    عاادات العقال المنتجا  ككال    ل ااألداء  بطاق  تقادير 

نتػئم  عػف القجئنػئت الة ضػحة الةػد أسػكرت   الاقل   القعدذ  جفالاجئس يذ دحداللةية عة ال   (ت 
  اقئليد ؿ التئل 

 ( 6جدٔه )
 ألداء التالوٗر عمى بطاقة تكدٖس األداء نهن بعدًٖا ةي املعمىتكٗٗٔ ٌتائج تكٗٗي التالوٗر ألدائّي

 املتٕضط ٌٕ  التكٗٗي املطتٕح
االحنساف 
 املعٗازي

 دزجة احلسٖة قٗىة ت
وطتٕح 
 الداللة

 البطاقة نهن
 3 79.44 تكٗٗي التالوٗر الدائّي

24.22 67 0.001 
 3.99 64.68 تكٗٗي املعمي ألداء التمىٗر

ي الكدزة عمى تٍظٗ
 الرات

 1.54 26.37 تكٗٗي التالوٗر ألدائّي
20.76 67 0.001 

 2.76 20.10 ألداء التمىٗر ةتكٗٗي املعمى
الكدزة عمى التفهري 

 الٍاقد
 1.72 31.76 تكٗٗي التالوٗر ألدائّي

-11.12 67 0.001 
 2.78 29.93 ألداء التمىٗر ةتكٗٗي املعمى

الكدزة عمى التفهري 
 اإلبداعى

 1.41 21.31 التالوٗر ألدائّي تكٗٗي
-11.38 67 0.001 

 1.66 18.07 ألداء التمىٗر ةتكٗٗي املعمى

جتضػػح ةػػف اليػػد ؿ السػػئقؽ ةػػئ جلػػ ا  يػػ د فػػر ؽ ذات داللػػة إحصػػئمجة قػػجف ةت سػػط    
 جئتفػػى ةسػػت   06ا0تدال التلةجػػذ عنػػد ةسػػت ذ  ةدريػػئت تاجػػجـ التلةجػػذ تداميػػـ،  تاجػػجـ الةعلةػػ

 اً ئ لصػػػئلح تاجػػػجـ التلةجػػػذ تداميػػػـ  ىػػػذا جعنػػػى أف التلةجػػػذ يػػػئف ةتحجػػػز جقعػػػدؿ الةنتيػػػة العاػػػعػػػئدات 
 تدال التلةجذا ةعف تاججـ الةعلة ئً تدامو لذلؾ يئف ةت سط دريئت تاججـ التلةجذ تدامو ةرتكع

 قةئ جلىا فى ض ل النتئم  التى ت صلت إلجيئ الدراسة ت صى القئحثة
 ضر رد اإلستعئنة قخرامط التكيجر فى تدرجس العلـ   تعةجـ ذلؾ ةدر اإلةيئفا 

  عاػػػػد د رات تدرجقجػػػػة لةعلةػػػػى العلػػػػـ  لتػػػػدرجقيـ علػػػػى اسػػػػتخداـ إسػػػػتراتجيجئت حدجثػػػػة للتػػػػدرجس
 ةف الطرجاة الةعتئددا يخرامط التكيجر قدالً 

 ةػػف ةرحلػػة  ـنتاػػئلياةجػػذ عنػػد جنقغػػى تضػػةجف ةيػػئرات التكيجػػر  عػػئدات العاػػؿ فػػى تاػػ جـ التل
 خرذات
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  إعػػئدد النظػػر فػػى ةحتػػ ذ يتػػ  العلػػـ  قئلصػػؼ الثػػئنى الإلعػػداد إلثراميئ قةخططػػئت  خػػرامط
التكيجػػر لةسػػئعدد التلةجػػذ علػػى ةةئرسػػة عػػئدات الاػػدرد علػػى التنظػػجـ الػػذاتى  التكيجػػر النئةػػد 

  التكيجر اإلقداعىا

 عػػد فػػى الدرسػػة الحئلجػػة فػػى ضػػ ل اإلسػػتراتجيجة سػػتكئدد ةػػف دلجػػؿ الةعلػػـ  يتػػئ  التلةجػػذ الةاال
ا  الائمةة على خرامط التكيجر عند تط جر ةنئى  العلـ 

 ىتةػػئـ قتنةجػػة عػػئدات العاػػؿ الةنتيػػة الةرتقطػػة قدراسػػة العلػػـ  لةػػئ ليػػئ ةػػف د ر يقجػػر فػػى اال
 التغل  على الةويلت  الة اةؼ الحجئتجة الوئمعة لدذ التلةجذا

 قتراح إجرا  الدراسات التالكة:ادى ضو  نتائج الدراسة الحالكة كمكن 
  ائمةة على خرامط التكيجر فى تنةجة عػئدات العاػؿ الةنتيػة لةػئرزان  الستراتجيجة اإلدراسة أثر

 لدذ طل  الةرحلة الثئن جةا

 جػػة  االتيئىػػئت العلةجػػة دراسػػة أثػػر اإلسػػتراتجيجة الائمةػػة علػػى خػػرامط التكيجػػر فػػى تنةجػػة الدافع
 لدذ تلةجذ الصؼ الثئنى الإلعدادذا

  ائمةػة علػى خػرامط التكيجػر فػى تنةجػة التكيجػر اإلقػداعى لػدذ تلةجػذ السػتراتجيجة اإلدراسة أثر
 الصؼ الثئنى الإلعدادذا

  إيػػػرال دراسػػػئت لتطػػػ جر ةحتػػػ ذ يتػػػ  العلػػػـ  قئلةراحػػػؿ الدراسػػػجة الةختلكػػػة فػػػى ضػػػ ل خػػػرامط
 ةف اتسئلج  الحدجثة للتدرجساالكيجر  غجرىئ 

  ائمةة على خرامط التكيجر فى تنةجة عػئدات العاػؿ الةنتيػة لةػئرزان  التجيجة استر اإلدراسة أثر
 –التعلـ  جم قط –ةنخكضى التحصجؿ  –الةعئةجف قصرجًئ  –لدذ التلةجذ   الةعئةجف سةعجًئ 

 اةنخكضى الذيئل( –الة ى قجف 
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   : املساجـــع العسبٗـــة:أٔاًل

 (ا فئعلجػػة اسػػتخداـ خػػرامط التكيجػػر فػػى تنةجػػة ةيػػئرات حػػؿ2062ةحةػػد نعػػجـ العقػػد  ،أقػػ  سػػيراف
رستتتتالة ،الةسػػػػئمؿ اليندسػػػػجة  االتيػػػػئه نح ىػػػػئ لػػػػدذ طػػػػل  الصػػػػؼ الثػػػػئةف االسئسػػػػى

 غزدا ،يلجة الترقجة اليئةعو االسلةجة ،غجر ةنو رد ماجستكر

ا فعئلجو اسػتخداـ خػرامط التكيجػر فػى تػدرجس االتػزاف اليجةجػئمى علػى (2007خئلد صل    ،القئز
المتؤتمر ال ممتى الحتادى  تحصجؿ طل  الصؼ الثػئنى الثػئن ذ  ذيػئلاتيـ الةتعػدددا

 ا25 -6 ،ج لج  ،االسةئعجلجة ،الترقجة العلةجةاااا الى اجف ؟ ،عشر

فػػػػػى تنةجػػػػػة التحصػػػػػجؿ (اأثػػػػػر اسػػػػػتخداـ التػػػػػدرجس الةتةػػػػػئجز 2064ةػػػػػر د ةحةػػػػػد ةحةػػػػػد   ،القػػػػػئز
 قعػػػػػػض عػػػػػػئدات العاػػػػػػؿ لػػػػػػدذ تلةجػػػػػػذ الةرحلػػػػػػة اإلقتدامجػػػػػػة ةتقػػػػػػئجنى التحصػػػػػػجؿ فػػػػػػى 

 67 ،مجمتتتتة التربكتتتتة ال ممكتتتتة الجم كتتتتة المصتتتتركة لمتربكتتتتة ال ممكتتتتة ,ةػػػػئدد العلػػػػ ـ
  46 – 6 ،ن فةجر ،( اليزل ات ؿ6 

الػػتعلـ فػػ  تػػدرجس (ا فعئلجػػة اسػػتخداـ نةػػ ذج ةػػئرزان  تقعػػئد 2003إقػػراىجـ عقػػد العزجػػز  ،القعلػػ 
العلػػػػػـ  فػػػػػ  التحصػػػػػجؿ  تنةجػػػػػة قعػػػػػض عةلجػػػػػئت العلػػػػػـ لػػػػػدذ تلةجػػػػػذ الصػػػػػؼ الثػػػػػئن  

 ،(4 6، مجمتتتتة التربكتتتتة ال ممكتتتتة الجم كتتتتة المصتتتتركة لمتربكتتتتة ال ممكتتتتة، اإلعػػػػدادي
 ا93 - 6 ،دجسةقر

(ا فعئلجػة  حػدد ةاترحػة فػى العلػـ   فػؽ ةنظػ ر ي سػتئ 2063إقػراىجـ عقػدالعزجز ةحةػد   ،القعلى
ؾ لعئدات العاؿ فى تنةجة التكيجر التحلجلػى  الةجػ ؿ العلةجػة لػدذ تلةجػذ الصػؼ  يئلج

الجم كتة المصتركة  مجمة التربكتة ال ممكتة ،ات ؿ الةت سط قئلةةلية العرقجة السع دجة
  635 – 93 ،سقتةقر ،(5  66 ،لمتربكة ال ممكة

ئر اإلقداعجػة لتػدرجس (ا أثر استخداـ غرام  الص ر  رسـ  اتفي 2062سةئ  حسجف   ،اليكرذ
العل ـ فى تنةجة التحصجؿ  قعض عئدات العاؿ لدذ طئلقئت الصؼ ات ؿ الةت سػط 

 يئةعو اـ الارذا ،يلجة الترقجة ،غجر ةنو رد رسالة دكتوراهقةدجنو ةية الةيرةةا 
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ا نوػػرد ترق جػػة قةيتػػ  الترقجػػة نمتتوذج متتارزانو ألب تتاد التتت م  (ا2060عقػػدالائدر عةػػر   ،اليكرذ
 السع دجةا ،علجـ قةية الةيرةة الت

التاػ جـ ر فػى  –اإلسػتيئقة  –(ا فئعلجػة إسػتراتجيجة ر القداجػة  2008لجلػى عقػدا)    ،حسئـ الػدجف
. تنةجة التحصجؿ  عئدات العاؿ لػدذ تلةجػذ الصػؼ ات ؿ اإلعػدادذ فػى ةػئدد العلػ ـ

 ،رالتػأثجر  التػأثر ر الترقجػة العلةجػة  ال اةػع اإليتةػئعىا  المؤتمر ال ممى الثانى عشتر
 40 -6 ،ج لج 

التتتنفس الم ردتتتى قتتترا ات   عمتتت (ا 2005يػػػئقر ةحةػػػد    ،عقػػػدا)   عقػػػدالةنعـ أحةػػػد ،الػػػدردجر
 الائىردا ،ةطقعة عئلـ اليت  ،وتلبكقات م اصرة

(ا فئعلجػػػة خػػػػرامط التكيجػػػػر فػػػػى تػػػػدرجس ةػػػػني   2065ىقػػػػو ةحةػػػػد قوػػػػجر عقػػػػدالرحةف   ،در جػػػش
جؿ  تنةجػػػػة التكيجػػػػر التػػػػأةلى لػػػػدذ طػػػػل  الةرحلػػػػة اتحجػػػػئل فػػػػى رفػػػػع ةسػػػػت ذ التحصػػػػ

 يئةعة دةجئطا ،يلجة الترقجة ،غجر ةنو رد رسالة ماجستكر ،الثئن جة

(ا فئعلجػػػػو اسػػػػتراتجيجتى خػػػػرامط التكيجػػػػر  د رد الػػػػتعلـ فػػػػى تنةجػػػػة 2066سػػػػحر حةػػػػدذ   ،وئفعى
ة رستتتتالالتكيجػػػػر التػػػػأةلى  التحصػػػػجؿ فػػػػى ةػػػػئدد العلػػػػـ  لتلةجػػػػذ الةرحلػػػػة االعدادجػػػػةا 

 يئةعو حل افا ،يلجة الترقجة ،غجر ةنو رد ماجستكر

(ا أثػػػر خػػػرامط التكيجػػػر علػػػى تحصػػػجؿ الةكػػػئىجـ العةلجػػػة  تعزجػػػز 2006سػػػنجة ةحةػػػد   ،الوئفعى
المتؤتمر  استخداـ استراتجيجئت تنظجـ الذات لتعلػجـ العلػـ  لتلةجػذ الةرحلػة االعدادجػةا

 رؤذ الةسػتاقؿ  –تحػدجئت الحئضػر  ر الترقجػة العلةجػة ال ممى ال اشر لمتربكة ال ممكة
 ا72-35 ،اغسطس ،االسةئعجلجة ار

(ا التكئعػػؿ قػػجف خػػرامط التكيجػػر  النةػػ  العالػػى فػػى تحصػػجؿ العلػػـ  2008ةنجر ة سػػى  ،صػػئدؽ
مجمتتتة التربكتتتة   التكيجػػػر االقتيػػػئرذ  اتخػػػئذ الاػػػرار لتلةجػػػذ الصػػػؼ الثئلػػػ  االعػػػدادذا

 ا 640 – 69 ،(66  2،ال ممكة الجم كة المصركة لمتربكة ال ممكة

(ا التكئعػػػػػػػؿ قػػػػػػػجف الػػػػػػػتعلـ الةقنػػػػػػػى علػػػػػػػى إلستاصػػػػػػػئل  ةسػػػػػػػت ذ 2066ةنجػػػػػػػر ة سػػػػػػػى  ،صػػػػػػػئدؽ
الػػػػػػػذيئل فػػػػػػػى التحصػػػػػػػجؿ  قعػػػػػػػض عػػػػػػػئدات العاػػػػػػػؿ  اإلتيػػػػػػػئه نحػػػػػػػ  العلػػػػػػػـ  لتلةجػػػػػػػذ 

الجم كتتتتة المصتتتتركة لمتربكتتتتة  ,مجمتتتتة التربكتتتتة ال ممكتتتتة ،الصػػػػؼ السػػػػئقع اتسئسػػػػى
 ا640 – 69 ،ج نج  ،( 2   66 ،ال ممكة
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 اوجيئغ  ،ا اةرجيئعادات ال ق  المنتجة ا( 2063عقدالحيجـ ةحة د    ،صئفىال

(ا فعئلجة استخداـ خرامط التكيجر ف  تحصجؿ اليجةجئل  تنةجة 2007فئطةة ةحةد   ،عقد ال ىئ 
قعػض ةيػئرات التكيجػر  عػئدات العاػؿ لػدذ الطئلقػئت قئلصػؼ الحػئدي عوػر قسػػلطنة 

 ا70 -66ةئرس،  ،(6  2 ،ة وعم  النفس. مجمة دراسات عربكة د  التربكعةئف

(ا أثػػػر قرنػػػئة  ةػػػئمـ علػػػى نظرجػػػة الػػػذيئلات الةتعػػػددد فػػػى تنةجػػػة 2060سػػػيئـ رةضػػػئف  ،عقػػػدا)
 ،غجػر ةنوػ رد . رستالة ماجستتكرعئدات العاؿ الةنتيػة لػدذ طػل  الةدرسػة الثئن جػة

 يئةعة عجف وةسا ،يلجة الترقجة

(افئعلجة خرامط التكيجر فػى تنةجػة عػئدات العاػؿ  2063 ضحى قنت حقئ  قف عقدا)  ،العتجقى
 ةكيػػـ  الػػذات اتيػػئدجةى لػػدذ طئلقػػئت ةسػػـ اتحجػػئل قيلجػػة الترقجػػةا ةيلػػة يئةعػػة أـ 

 ا250-688 ،( جنئجر 6   5 ،الارذ للعلـ  الترق جة  النكسجة

(ا قرنػػئة  ةاتػػر  ةػػئمـ علػػى االستاصػػئل فػػى العلػػـ  لتنةجػػة قعػػض 2062إجةػػئف صػػئقر   ،العػػز 
غجػػػر  رستتتالة دكتتتتوراهدات العاػػػؿ لػػػدذ طػػػل  الوػػػع  العلةجػػػة قيلجػػػئت الترقجػػػةا عػػػئ

 يئةعة قنيئا ،يلجة الترقجة ،ةنو رد

(ا فئعلجػة اسػتراتجيجتى خػرامط التكيجػر  النةػئذج العلةجػة فػى 2064 الل إسةئعجؿ ج سؼ  ،عكجكى
 ،الثئن جػػةتنةجػػة ةكػػئىجـ اليجةجػػئل الن  جػػة  ةيػػئرات التكيجػػر العلجػػئ لػػدذ طػػل  الةرحلػػة 

 يئةعة الةن فجةا ،يلجة الترقجة ،غجر ةنو رد رسالة دكتوراه

(ا اسػػتراتجيجة ةاترحػػة ةئمةػة علػػى خػػرامط التكيجػر فػػى تػػدرجس 2062حسػػجف عقػػئس حسػجف  ،علػى
اليجةجػػئل لتنةجػػة ةيػػئرات التكيجػػر التػػأةلى  ةيػػئرات التكيجػػر عػػئلى الرتقػػة لػػدذ طػػل  

الجم كتة المصتركة  مجمة التربكة ال ممكةسػع دجةا الةرحلة الثئن جة قئلةةلية العرقجة ال
 ا 64 -6 ،أيت قر ،(4 65 ،لمتربكة ال ممكة

(ا فعئلجة استخداـ خرامط التكيجر فػى 2007ةيئ عقدالسلـ  ، الخةجسىعلى عجسى  علجئل ،على
تنةجػػػة التحصػػػجؿ  التكيجػػػر االقتيػػػئرذ فػػػى ةػػػئدد العلػػػـ  لػػػدذ تلةجػػػذ الصػػػؼ السػػػئدس 

ر تطػػ جر ةنػػئى  التعلػػجـ فػػى ضػػ ل ةعػػئججر  ر ال ممتتى التاستتا عشتترالمتتؤتم االقتػػدامىا
 ا6637 – 6098 ،3 ،الي دد ر
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(ا فعئلجػػة خػػرامط التكيجػػر فػػ  تنةجػػة قعػػض عػػئدات العاػػؿ  التحصػػجؿ 2008إقتيػػئؿ ةحةػػد ،عةراف
، غجػر ةنوػ ردرستالة ماجستتكر لدذ تلةجذ الصؼ ات ؿ اإلعدادي ف  ةػئدد العلػ ـا 

 ف وةسايلجة القنئت، يئةعة عج

(ا فئعلجػػػػػػة نةػػػػػػ ذج أقعػػػػػػئد الػػػػػػتعلـ لةػػػػػػئرزان  فػػػػػػ  تنةجػػػػػػة 2009ةنػػػػػػد ر عقػػػػػػد السػػػػػػلـ   ،فػػػػػػتح ا)
عػػػػػػئدات العاػػػػػػؿ لػػػػػػدذ تلةجػػػػػػذ الصػػػػػػؼ قعػػػػػػض    االسػػػػػػتجعئ  الةكػػػػػػئىجة  فػػػػػػ  العلػػػػػػ ـ

 ،الجم كتتتة المصتتتركة لمتربكتتتة ال ممكتتتة مجمتتتة التربكتتتة ال ممكتتتةالسػػػئدس اإلقتػػػدامىا 
 ا625 -83،ج نجو ،(62  2

عادات ال ق  سمسمة تنموكة ةاستكشتاف وتقصت  عتادات  ا(2003قجنػئ   ، يئلجؾ ،ارثر ،ي ستئ
 تريةػػة ةػػػدارس الظيػػػراف اتىلجػػػة(، الةةليػػة العرقجػػػة السػػػع دجةا دار اليتػػػئ  ، ال قتتت ة

  الترق ي للنور  الت زجعا
ا دلك  الم م  –أب اد الت م  (ا 6992 ة فت  ، قرانت ، قليق رف ، أرجد ند  ، قجيرن  ،ةئرزان 

دار ةقئل للطقئعة  النوػر  ،نئدجة،ورجؼ ،صكئل،اتعسر،يئقرعقدالحةجد ،تريةة يئقر
 الائىردا ، الت زجع

 ،الاػػػػئىرد ،ىجمػػػػة الةطػػػػئقع اتةجرجػػػػة ،وزارة التربكتتتتة والت متتتتك (ا  2006ةيةػػػػع اللغػػػػة العرقجػػػػة   
 ا440 ص

علػػى التكئعػػؿ قػػجف  (ا فعئلجػػة اسػػتراتجيجة ةاترحػػة ترتيػػز2063الةعتػػز قػػئ) زجػػف الػػدجف    ،ةحةػػد
اسػػل   خػػرامط التكيجػػر الائمةػػة علػػى الػػدة   اليتئقػػة عقػػر الةػػني  فػػى تنةجػػة التكيجػػر 
التػػػػأةلى فػػػػى الةوػػػػيلت العلةجػػػػة  االسػػػػتجعئ  الةكػػػػئىجةى فػػػػى الكجزجػػػػئل لػػػػدذ طػػػػل  

 ،(5  66 ،الجم كة المصركة لمتربكة ال ممكةمجمة التربكة ال ممكة الةرحلة الثئن جةا 
 ا 680 -637 ،سقتةقر

(ا فئعلجػػػػػة قرنػػػػػئة  تػػػػػدرجقى ةػػػػػئمـ علػػػػػى الػػػػػتعلـ  2062 الل فػػػػػ زذ عقػػػػػدالحلجـ أحةػػػػػد    ،ةحةػػػػػ د
النوػػػػػط  الاجػػػػػئس الػػػػػدجنئةى فػػػػػى تنةجػػػػػة عػػػػػئدات العاػػػػػؿ الةنتيػػػػػة  التحصػػػػػجؿ الدراسػػػػػى 

ةعيػػػػػػد  ،غجػػػػػػر ةنوػػػػػػ رد رستتتتتتالة دكتتتتتتتوراه ،لػػػػػػدذ دراسػػػػػػئت ةػػػػػػدارس الكصػػػػػػؿ ال احػػػػػػد
 االترق جة  القح   الدراسئت
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(ا فئعلجػػػػػة تػػػػػدرجس العلػػػػػـ  قإسػػػػػتخداـ اسػػػػػتراتجيجة ت لجػػػػػد اتفيػػػػػئر 2065ةػػػػػد  اةػػػػػئؿ ةح ،ةحةػػػػػ د
 سػػػػػػػيئةقر( فػػػػػػػى تنةجػػػػػػػة ةيػػػػػػػئرات التكيجػػػػػػػر التػػػػػػػأةلى  قعػػػػػػػض عػػػػػػػئدات العاػػػػػػػؿ لػػػػػػػدذ 

مجمتتتتتة التربكتتتتتة ال ممكتتتتتة الجم كتتتتتة المصتتتتتركة تلةجػػػػػذ الصػػػػػؼ ات ؿ اإلعػػػػػدادذا 
 ا50-6 ،ج لج  ،(4 68 ،لمتربكة ال ممكة

(ا فئعلجة قرنئة  لتنةجػة الػذيئل ال يػدانى  عػئدات العاػؿ  2060أةجنة قيل ؿ حلةى    ،ةصطكى
غجػػػر  رستتتالة دكتتتتوراه ،الةنتيػػػة لػػػدذ تلةجػػػذ الةرحلػػػة الثئنجػػػة ةػػػف التعلػػػجـ اتسئسػػػى

 الترق جةا  القح   ةعيد الدراسئت ،ةنو رد

(ا فئعلجػػػة تػػدرجس العلػػـ   فاػػئ إلسػػتراتجيجتى خػػػرامط  2063رجحػػئ  أحةػػد عقػػدالعزجز    ،نصػػر 
جػػر  الخػػرامط الذىنجػػة االليتر نجػػة فػػى تنةجػػة التحصػػجؿ  قاػػئل اثػػر الػػتعلـ  قعػػض التكي

مجمتتة  ،عػئدات العاػؿ لػدذ تلةجػذات الصػؼ السػئدس االقتػدامى الةعئةػئت سػةعجئ قأقيػئ
 السع دجةا ،جام ة المم  االد

(ا فئعلجػػػة خػػػرامط التكيجػػػر فػػػى فيػػػـ الةكػػػئىجـ العلةجػػػة  تنةجػػػة قعػػػض 2062ةنػػػئؿ ةحةػػػ د    ، فػػػئ
رات التكيجػػر االسئسػػجة  االتيػػئه نحػػ  ةػػئدد العلػػـ  لػػدذ تلةجػػذ الةرحلػػة االعدادجػػةا ةيػػئ

 يئةعو طنطئا ،يلجة الترقجة ،غجر ةنو رد رسالة ماجستكر
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Abstract 

 This study aimed to Identify The impact of a strategy based on 

thinking maps in the teaching of science on educational achievement and 

developing Marzano’s productive habits of mind at preparatory school 

pupils for achieving that prepared book for pupil in unit " Elements 

Cycle and Characteristics" also preparing Teacher's manual according to 

strategy based on thinking maps, preparing Achievement test, the habits 

of mind scale, and self-esteem card. 

The sample consisted a group of pupils (136) of the second prep 

grade at Benha Educational Administration; the study was conducted in 

Kalubia Governorate and divided in two groups; one is experimental 

group (68), and other is control group (68) boy and girl. 
 

 
 


