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الملخص
هػػدؼ البحػػث إل ػ تنميػػة مهػػارات التفكيػػر المنػػتج والتػػأممي الجغ ارفػػي لػػدى تالميػػذ الصػػؼ

ال اربػػع االبتػػدائي باسػػتخداـ نظريػػة بوصػػمة التفكيػػر  HBDIلهيرمػػاف فػػي تػػدريس الجغرافيػػا ،

ولتحقيؽ هدؼ البحث تـ اقتراح إستراتيجية لتدريس الجغرافية في ضوء نظرية بوصمة التفكير

 HBDIلهيرماف وفي ضوئها تـ إعداد دليؿ لممعمـ وكراسة لألنشطة والمهاـ الصفية ،واعػداد

اختبػػار لمهػػارات التفكيػػر المنػػتج واختبػػار لمهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي لتالميػػذ الصػػؼ
ال ارب ػػع االبت ػػدائي ،وتكون ػػت عين ػػة البح ػػث م ػػف  60تممي ػػذاً وتممي ػػذة م ػػف تالمي ػػذ الص ػػؼ ال ارب ػػع

االبتدائي بمدرسة عمر بف الخطاب االبتدائية التابعة إلدارة أسيوط التعميمية ،قسػمت عشػوائياً
إل ػ مجمػػوعتيف :تجريبيػػة  30تمميػػذاً وتمميػػذة ) وضػػابطة  30تمميػػذاً وتمميػػذة ) ،وبتطبيػػؽ
تجربة البحث ،ومعالجة نتائج تطبيؽ أدواته إحصائياً ،توصؿ ألثر اإلستراتيجية المقترحػة فػي

ضػػوء بوصػػمة التفكيػػر  HBDIلهيرمػػاف فػػي تػػدريس الجغرافيػػا عم ػ تنميػػة مهػػارات التفكيػػر
المنػػتج ومهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي لػػدى تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة لمبحػػث ،وأوصػ

البحث بضرورة استخداـ نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس مناهج الجغرافيا

لػػدورها فػػي بنػػاء مواقػػؼ تعميميػػة تناسػػب أنمػػاط التفكيػػر والػػتعمـ المفضػػمة لػػدى المتعممػػيف ممػػا
يساعد عم تنمية مهاراتهـ الذهنية والتفكيرية .

الكمم ػ تلالماح ة :ػ لبوصػػمة التفكيػػر  HBDIلهيرمػػاف  ،تػػدريس الجغرافيػػا ،التفكيػػر المنػػتج،
التفكير التأممي الجغرافي .ل
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Using Hermann's Thinking Compass HBDI in Teaching
Geography in Developing fourth grade Primary Pupils'

Productive Thinking Skills and Geographical reflective.
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Abstract:
This research aimed at Developing fourth grade Primary Pupils'
Productive Thinking Skills and Geographical reflective Thinking. by
using Hermann's Thinking Compass HBDI in Teaching Geography,
To achieve the aim of the research, the researcher: prepared a
teacher’s guide and students’ classroom activity and tasks note in
according to a suggested strategy in the light of Hermann's Thinking
Compass HBDI theory, and prepared a test of Productive Thinking
Skills and Geographical reflective Thinking Skills for fourth grade
Primary Pupils, 60 male and female Pupils from, fourth grade Primary
Pupils from
Omar bin Khattab Primary school at Assiut
administration were selected for the research, They were randomly
assigned to a control group (30 Pupils) and an experimental one (30
Pupils), The result of using the suggested strategy in teaching
geography was effective in developing Productive Thinking Skills and
Geographical reflective Thinking of the experimental group. Hence,
the researcher recommended: using Hermann's Thinking Compass
HBDI in teaching geography courses for its role in building
educational situation that suit learner s' favorite thinking and learning
style, which helps to develop their mental and thinking skills.
Keywords: Hermann's Thinking Compass HBDI, teaching geography,
Productive Thinking, Geographical reflective Thinking.
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الوقذهة
للللأصػػبب بنػػاء العقػػوؿ العمميػػة المنتجػػة التػػي تمتمػػؾ القػػدرات الذهنيػػة القػػادرة عم ػ النهػػوض
ب ػػالمجتمع واألخ ػػذ بي ػػدي لتحقي ػػؽ التنمي ػػة ،والرق ػػي ه ػػدؼ ي ػػائي ف ػػي المجتمع ػػات لمح ػػاؽ برك ػػب
التقػػدـ ،تسػػع لتحقيقػػه عبػػر العديػػد مػػف أدواتهػػا فػػي مقػػدمتها العمميػػة التعميميػػة ،وذلػػؾ عبػػر

ممارسػػات تدريسػػية مسػػتنيرة ،تتػػيب لممػػتعمـ المواقػػؼ التعميميػػة التػػي تيسػػر لػػه إنتػػاج المعرفػػة،

وتأمػ ػػؿ الظ ػ ػواهر ،والمشػ ػػكالت واألحػ ػػداث ،ومػ ػػف ثػ ػػـ تُكسػ ػػبه القػ ػػدرة عم ػ ػ فهمهػ ػػا وتفسػ ػػيرها،

واستشرافها ،والتعامؿ معها.

ويعػػد التفكيػػر المن ػػتج مػػف المه ػػارات الذهنيػػة الضػػرورية الت ػػي يتحػػوؿ معه ػػا المػػتعمـ م ػػف
ُ
مس ػػتهمؾ لممعرف ػػة إلػ ػ من ػػتج له ػػا ،عب ػػر تعزيػػػز مها ارت ػػه ف ػػي نق ػػد المعرف ػػة ،وتفني ػػد الظ ػ ػواهر
واألحداث ،وفهمها ،وتفسيرها ،وتمييز مغالطاتها ،واصدار األحكاـ عميهػا ،وابػداء الػرأي فيهػا،

وتحميػػؿ عالقاتهػػا السػػببية ومترتباتهػػا ،والقػػدرة عم ػ بنػػاء األفكػػار ،والتراكيػػب الجديػػدة ،والتنبػػؤ
باألحداث والظواهر.

فػػالتفكير المنػػتج يمثػػؿ جػػزء مهػػـ مػػف البنػػاء المعرفػػي المهػػاري لمفػػرد يسػػتخدمه فػػي مواجهػػة

مواق ػػؼ الحي ػػاة ،وتحقي ػػؽ أهداف ػػه الت ػػي يس ػػع إليه ػػا الزي ػػات  .)239 ،2009 ،ويعتب ػػر م ػػف
ػات الرئيسػةا لممعالجػػة اإلدراكيػػة المطموبػػة فػػي عمميػػة الػػتعمـ ،ويسػاعد المػػتعمـ عمػ حػػؿ
المكونػ ا
ّ
المشػكالت ،واالكتشػاؼ ،وجعػؿ تعممػه أكثػر عقالنيػة ) .(Lumbelli, 2018, 134ويمكنػػه
مػف توظيػؼ المعرفػة ،والخبػرات المكتسػبة فػي النظػرة المبتكػرة لممشػكالت الجديػدة التػي تحتػػاج
لحمػوؿ ييػر معتػادة  (Barton & James, 2013, 47).فهػو توليفػة مػف العمميػات العقميػة

التػ ػي تق ػػود الم ػػتعمـ إلػ ػ فه ػػـ أعم ػػؽ لألش ػػياء ،والظػ ػواهر ،واألح ػػداث والعممي ػػات ،ويمكن ػػه م ػػف
إصدار األحكاـ ،والتوصؿ إل إنتاج ذو قيمة جابر .)139 ،2008 ،ويسػاعد المػتعمـ عمػ

التكيؼ ،وبموغ مقاصدي ،وايجاد الطرؽ لتخطي الصعوبات ،وتطوير الحيػاة محمػد وعيسػ ،
.)265 ،2011

والتفكيػػر المنػػتج يحفػػز المػػتعمـ عم ػ المشػػاركة والنشػػطة فػػي عمميػػة الػػتعمـ فيقػػوـ بعمميػػات

متباينة ألخذ المعرفػة المكتسػبة مسػبقًا ،واألفكػار البسػيطة والمعمومػات الجديػدة  ،وتحويػؿ تمػؾ
األفكار إل شيء يمكف تطبيقه عم موقؼ أو مشػكمة جديػدة ،وتوليػد األفكػار تتسػـ بالطالقػة

 ،واألصالة ،والمرونة في التفكير ). (Combs et al, 2009, 6

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

191

المجمد  36العدد  3الجزء  1يوليو  2021ـ

استخداـ بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا لتنمية مهارات التفكير المنتج والتأممي
جمػاؿ حسف السيد إبراهيـ

الجغرافي لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي

وتأتي أهمية تنمية مهارات التفكير المنتج لدى المتعمميف كونه؛ يمثؿ خالصة العديػد مػف

أنػواع التفكيػػر الفعػػاؿ وفػػي مقػػدمتها اإلبػػداعي ،والناقػػد ممػػا يمكػػف المػػتعمـ مػػف إبػراز قػػوة عقمػػه،
والعمميػػات الذهنيػػة التػػي يمكنػػه القيػػاـ بهػػا ).(Furtak & Ruiz-Primo, 2015, 799

فالتفكير المنتج يجعؿ المتعمموف موهوبيف في التحميؿ ،والتقييـ ،والتركيب المبدع لممعمومػات،
وطػػرح المزيػػد مػػف األسػػئمة الجديػػدة التػػي تقػػودهـ إلػ الحمػػوؿ ،واألفكػػار اإلبداعيػػة ،والمنتجػػات

الجديدة ) . (Hickerson, 2013, 14وأكدت دراسة  Qingliأف امتالؾ المتعمميف لمهارات
التفكير المنػتج يسػاعد عمػ تعػاممهـ الرشػيد مػع محػيطهـ البيئػي بمكوناتػه المتنوعػة ،ويحفػزهـ
عمػ

المحافظػة سػالمة بيئػتهـ وتحقيػؽ اسػتدامتها ) . (Qingli, 2019, 1ومهػارات التفكيػر

المنػػتج تمكػػف المتعممػػيف مػػف اإلبػػداع ،والنقػػد وتوليػد األفكػػار الجديػػدة الفريػػدة ،والمختمفػػة ،وحػػؿ
المشػػكالت ،والتامييػػز بػػيف ااراء والحقػػائؽ ،وتاقيػػيـ األدلػػة ،وتافػػادي التا لفكيػػر الضػػحؿ وييػػر
منطقي  (Julie, 2008, 101).فمهارات التفكير المنتج تعتبر مف أهـ المهارات التي تساعد
عم ػ تربيػػة شخصػػية المػػتعمـ ،واعػػداد جيػػؿ مفكػػر ،ومكتشػػؼ ،وقػػادر عم ػ مواجهػػة التغي ػرات

االجتماعية ،واالقتصادية ،والتقنية في المجتمع ).(Tsai, 2013, 1

واهتمت الدراسات والبحوث التربوية بتنمية مهارات التفكير المنتج ومنها  :دراسة موسػ

 )2020التي توصمت إل أثر إستراتيجية مقترحة في ضوء النظرية البنائية االجتماعية في

تدريس مادة طرائؽ التدريس عم تنميػة التفكيػر المنػتج لػدى عينػة بمغػت  30مػف طمبػة قسػـ

عموـ الحياة بكمية التربية لمعموـ الصرفة بجامعة الموصؿ بالعراؽ.

وتوصمت دراسة ) Murtianto, et al (2019إل أف التعمـ المنظـ ذاتيػاً مػرتبط بتػوافر

مهارات التفكير المنتج لدى عينة بمغت  38طالب بالمدرسة العميا في اندونيسيا وخمصت إل

أف المتعمميف الذيف لديهـ مهارات التفكير المنتج لديهـ القدرة عم تحديد وحؿ المشػكالت فػي

الرياضيات وخاصة في الجبر ،وقيمت دراسة كميؿ وممحـ  )2019مهارات التفكير المنتج

المتضػمنة فػي محتػوى مػنهج الرياضػيات لمصػؼ ال اربػع األساسػي بفمسػطيف ،وخمصػت لتركيػز
محتوى المنهج عم المهارات المنتجة النقدية بواقع  ،7885وضػعؼ تمثيػؿ المهػارات المنتجػة

اإلبداعية.

وخمصػت د ارسػة ) Lumbelli (2018التػي حممػت العالقػة بػيف حػؿ المشػكالت والتفكيػػر

نات الرئيسةا لممعالجة اإلدراكية المطموبػة فػي
المنتج إل أف مهارات التفكير المنتج مف المك ّو ا
الػػتعمـ ،وحػػافز أساسػػي لمػػتعمـ الػػذاتي ويسػػاعد المػػتعمـ عمػ حػػؿ المشػػكالت واالكتشػػاؼ وجعػػؿ
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عممية تعممػه أكثػر عقالنيػة ،وقيمػت د ارسػة عمػ

 )2018مهػارات التفكيػر المنػتج لػدى عينػة

بمغػػت  110مػػف طالبػػات الصػػؼ الخػػامس العممػػي األحيػػائي ف ػي مػػادة عمػػـ األحيػػاء بمحافظػػة
القادسػػية ،وخمصػػت لت ػوافر مهػػارات التفكيػػر المنػػتج لػػدى الطالبػػات وضػػعؼ مهػػارتي األصػػالة
وتقويـ الحجج.

وقيمػت د ارسػة ) Leen et al (2014الممارسػات التدريسػية التػي تنمػي مهػارات التفكيػر

المنتج لدى المعمميف في مدارس سنغافورة وخمصت لتوافرها بدرجة متوسطة وأوصت بضرورة

تهيئػػة بيئػػة الػػتعمـ ورفػػع كفػػاءة المعممػػيف وتشػػجيع جهػػودهـ المسػػتمرة لتنميػػة مهػػارات التفكي ػر

المنتج في المدارس السنغافورية ،وحممت دراسة ) Combs et al (2009التفكير المنتج إلػ

مكونات قابمة لمتعمـ عبر بناء نموذج لمتفكير المنتج يتضمف أهػـ مها ارتػه والتغيػرات المطموبػة

ف ػػي المػ ػواد الد ارس ػػية والمه ػػارات المطموب ػػة لممعم ػػـ لتنفي ػػذها ف ػػي يرف ػػة الص ػػؼ لتنمي ػػة مه ػػارات

التفكير المنتج.

وي ػرتبط التفكيػػر المنػػتج ب ػالتفكير التػػأممي مػػف منظػػوري الجغ ارفػػي والػػذي يمكػػف المػػتعمـ مػػف

المالحظػػة والتأمػػؿ البصػػري لمظ ػواهر الجغرافيػػة ،وتحميمهػػا ورب ػط عناصػػر المعرفػػة الجغرافيػػة،
واشػػتقاؽ االسػػتدالالت منه ػػا ،وتوليػػد معرف ػػة جغرافيػػة ذات المعنػ ػ  ،وكمهػػا مه ػػارات تقػػود إلػ ػ

التفكير المنتج.

والتفكيػر التػأممي يسػاعد عمػ بنػاء وتنظػيـ الخبػرات ويكسػبها معنػ جديػد ويقػود لموصػوؿ

السػتنتاجات جديػدة وتنميتػه هػدؼ رئػيس لمعمميػة التعميميػة (Başol & Gencel , 2013,
) .41فهو مف المهارات الذهنية العميا التي تساعد المػتعمـ عمػ مواجهػة المواقػؼ والمشػكالت
وايجػػاد الحمػػوؿ المناسػػبة محمػػد واب ػراهيـ .)134 ،2018 ،فعنػػد ممارسػػة المػػتعمـ لمهػػارات
التفكيػػر التػػأممي يبنػػي عم ػ خب ارتػػه السػػابقة ويتحسػػف أدائػػه الػػذهني ووعيػػه بذاتػػه أثنػػاء التفكيػػر

) .(Johns, 2005, 2فيتأمػػؿ المواقػػؼ ويحممهػػا لعناصػػرها ،ويرسػػـ الخطػػط الالزمػػة لفهمه ػا

بهػػدؼ الوصػػوؿ إل ػ النتػػائج التػػي تتطمبهػػا ،وتقويمهػػا وتتػػداخؿ مهػػارات التفكيػػر التػػأممي مػػع
التفكير االستبصاري

والناقد العتوـ.)220 ،2012 ،

واكتسػػاب المػػتعمـ لمهػػارات التفكيػػر التػػأممي تمكنػػه مػػف النقػػد ،وعػػدـ قبػػوؿ األشػػياء عم ػ

عمتها ،وفػرض الفػروض فػي ضػوء المعػارؼ ،والخبػرات السػابقة ،وتقػدـ االسػتنتاجات (Zhu,

 2014, 1265).والتعامؿ مع القضايا واألحداث والظواهر والمشكالت ،واالستقصاء والتحقؽ

مف المعمومات وتوظيؼ المعرفة واتخاذ القرار والمشاركة الفاعمة في عممية الػتعمـ (Demir,
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 2015, 17).فػالتفكير التػأممي يسػاعد المتعممػيف عمػ مواجهػة المواقػؼ واألحػداث وتحميمهػا
واقتراح الطرؽ المناسبة لمتعامؿ معها إبراهيـ. )50 ،2005 ،

والجغرافيا كمادة دراسية تجعؿ المتعمميف أكثر حساسية لمظواهر ،والمشكالت ،واألحداث

في البيئة والمجتمع الذي يعيشوف فيه ،وتوظيؼ المعرفة الجغرافية إليجاد حموؿ طويمة المدى
لممشػكالت االجتماعيػة والبيئيػة )  . (Suleyman, 2010 , 682فهػي ينيػة بموضػوعاتها

الطبيعي ػػة والبش ػ ػرية والتػ ػػي تتض ػػمف العديػػػد مػػػف القض ػػايا ،والظ ػ ػواهر ،والمف ػػاهيـ ،واألحػػػداث،
والمش ػػكالت الت ػػي يم ػػزـ م ػػف الم ػػتعمـ مالحظته ػػا ،وفهمه ػػا ،وتحميمه ػػا واس ػػتخالص متراتباته ػػا،
والتعامؿ معها مف خالؿ توظيؼ مهارات التفكير التأممي الجغرافي.

واهتمػ ػػت الد ارسػ ػػات التربويػ ػػة بتنميػ ػػة مهػ ػػارات التفكيػ ػػر التػ ػػأممي ومنهػ ػػا  :د ارسػ ػػة ص ػ ػوالي

الم لر احماػة األساسػية الػدنيا فػي
 )2020التػي أجريػت عمػ عينػة بمغػت  137معمػـ مػف معممػي ا
يزة وخمصت إل أنهـ يوظفوف مهػارات التفكيػر التػأممي فػي حػؿ مشػكالتهـ الصػفة ووضػعت

طػػوير مهػػارات التفكيػر التػػأممي لػػديهـ ،وتوصػمت د ارسػػة القحطػػاني
ػور ُم لقتاػرُح لتا ل
الد ارسػة ُ
تصػ ُ
والقسػػيـ  )2019لفاعميػػة اسػػتخداـ إسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي فػػي تػػدريس العمػػوـ فػػي تنميػػة
مهارات التفكير التأممي لدى عينة مف  50تمميذ مف تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط بمحافظة

خميس مشيط بالسعودية ،وبنت د ارسػة هػديب وطالفحػة  )2018برنػامج تعميمػي قػائـ عمػ

إسػتراتيجية التعمػيـ التبػادلي وخمصػت لفاعميتػه فػي تنميػة مهػارات التفكيػر التػأممي لػدى عينػة
بمغت  43مف طالبات الصؼ الثالث األساس ي في مادة المغة العربية في األردف.

وتتبعػت د ارسػػة ) Buqhoos (2017مسػػتوى التفكيػػر التػػأممي وعالقتػػه بػػاألداء التدريسػػي

لدى الطمبة معممي العموـ والرياضيات ،بالبحريف وخمصت لتوافر مستويات جيػدة مػف التفكيػر
التػػأممي لػػدى الطمبػػة ووجػػود عالقػػة بػػيف التفكيػػر التػػأممي واألداء التدريسػػي لػػديهـ ،وخمصػػت

د ارسػة األطػرش  )2016لفاعميػة برنػامج مقتػرح قػائـ عمػ

الػذكاءات المتعػددة فػي تنميػة

مهارات التفكير التأممي والتواصػؿ الرياضػي لػدى عينػة بمغػت  36طالػب مػف طػالب الصػؼ

التاسع األساسي بغزة.

وقيمػت د ارسػة ) Demir (2015مهػارات التفكيػر التػأممي لػدى عينػة بمغػت  30مػف الطػالب

المعممػيف تخصػص العمػوـ بجامعػة  Ondokuz Mayısبتركيا وخمصػت إلػ تػوافر بعػض
مهارات التفكير التأممي والناقد لدى الطالب وأوصت بضرورة االهتماـ بتنمية مهارات التفكير

التأممي في برامج إعداد المعمـ بالجامعات التركية.
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وفػػي د ارسػػة تقويميػػة عم ػ عينػػة بمغػػت  8معممػػيف مػػف معممػػي المغػػة اإلنجميزيػػة بالصػػيف

اس ػػتخدـ فيه ػػا بطاق ػػة المالحظ ػػة وفح ػػص دفت ػػر التحض ػػير والمق ػػابالت أك ػػدت د ارس ػػة

Zhu

) (2014أف امتالؾ معممي المغة اإلنجميزية قبؿ الخدمة في الصيف لمهارات التفكير التأممي
يسهـ في إجادتهـ لمهارات التدريس في يرفة الصؼ ويمكنهـ مف التعامؿ مع المواقؼ وحؿ

المشػكالت الجديػدة ،وقيمػت د ارسػة ) Chee Choy & San Oo (2012مػدى تػوافر
مهػػارات التفكيػػر التػػأممي فػػي الممارسػػات التدريسػػية لػػدى عينػػة بمغػػت  60معمػػـ فػػي مؤسسػػات

التعم ػػيـ الع ػػالي بماليزي ػػا كمؤشػ ػر لمس ػػاعدة المتعمم ػػيف عمػ ػ التفكي ػػر الناق ػػد وخمص ػػت لض ػػعؼ
الممارسات التدريسية التي تتوافر فيها مهارات التفكير التأممي.

وتعمػػيـ الجغرافيػػا البػػد وأف يكسػػب المتعممػػيف المهػػارات الذهنيػػة التػػي تمكػػنهـ مػػف الوقػػوؼ

عمػ ػ أه ػػـ التط ػػورات والظػ ػواهر البيئي ػػة واالجتماعي ػػة ،والق ػػدرة عمػ ػ التعام ػػؿ والتكي ػػؼ معه ػػا
(Brian et al , 2011 , 379).لػذا يعتبػر تنميػة المهػارات الذهنيػة ومنهػا مهػارات التفكيػر

المن ػػتج ومه ػػارات التفكي ػػر الت ػػأممي الجغ ارف ػػي ل ػػدى المتعمم ػػيف م ػػف األه ػػداؼ التعميمي ػػة المهم ػػة
لمنػػاهج الجغرافيػػا ،والتػػي يتطمػػب تحقيقهػػا وجػػود ممارسػػات تدريسػػية مناسػػبة تفعػػؿ مػػف نشػػاط
وايجابية المتعمـ في المواقؼ التعميمية.

وتُعػ ػػد نظريػ ػػة بوصػ ػػمة التفكيػ ػػر HBDI
)Instrumentللهيرمػػاف مػػف النظريػػات التربويػػة الحديثػػة التػػي قػػدمت رؤيػػة جديػػدة فػػي الػػدماغ
Dominance

Brain

(Hermann

المتعمـ ،وحددت مواضع الهيمنة الدمايية فيه والتي يتحدد في ضوئها أسموب التفكير والػتعمـ

المفضؿ لديه.

وقد استغرؽ توصؿ هيرماف إل نظرية بوصمة التفكير  HBDIسبع سنوات مػف البحػث،

والتحميػػؿ لمد ارسػػات والبحػػوث المتعمقػػة بمليػػة عمػػؿ الػػدماغ ،واكتشػػاؼ السػػمات المبدعػػة فيػػه،

وتحديد مصدرها ،وموضػع الهيمنػة الدماييػة ،ومسػتغالً خبرتػه الفيزيائيػة التجريبيػة كخبيػر فػي

عمـ وظائؼ األعضاء في تقديـ تصوري الرباعي الدائري في الهيمنة الدمايية (Herrmann,
) . 2009, 1وطػػور هيرمػػاف نظريتػػه مػػف د ارسػػة النظريػػات التػػي اهتمػػت بالػػدماغ وكيفيػػة

حدوث التفكير كنظرية ماكالف  McCleanالتي قسمت الػدماغ لثالثػة أقسػاـ ولكػؿ منهػا نػوع
التفكي ػر الػػذي يتميػػز بػػه ونظريػػة سػػبيري  Sperryالتػػي قسػػمت الػػدماغ لغ ػرفتيف يس ػرى ويمن ػ

لكػؿ منهػا أنػواع معينػة مػف التفكيػر ثػـ جػاء هيرمػاف وقسػـ الػدماغ إلػ األيسػر العمػوي األيسػػر

السػػفمي واأليمػػف العمػػوي واأليمػػف السػػفمي ،والجػػزء العمػػوي يخػػتص بػػالتفكير التصػػوري المجػػرد
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والسػػفمي يخػػتص بػػالتفكير العػػاطفي العميػػؽ ) .(Bawaneh, et al, 2011, 89ووصػػؼ

تميزة ،هػي A :يسػار أعمػ  ،و
هيرماف نظرية بوصمة التفكير ،في صورة أربعة أرباع دائرة ُم ّ
 Bيس ػ ػػار أوط ػ ػػأ ،و  Cيم ػ ػػيف أوط ػ ػػأ ،و  Dيم ػ ػػيف أعمػ ػ ػ  ،وي ػ ػػرى أف  Aو Dايػ ػ ػرتبطُ ب ػ ػػاإلدراؾ

 cognitionفػػي الغالػػب والعمميػػات عقميػػة  mental processesبينمػػا  Bو Cايػرتبطُ
بنشاطات عاطفية  emotionalوداخمية (Sarikaya & Söylemez, 2018,2445).
ويرى هيرماف أف أنماط الهيمنة الدمايية فػي نظريػة بوصػمة التفكيػر  HBDIأربعػة هػي:

 Aويخػػتص بالحقػػائؽ والتحميػػؿ ،والتركيػػز والتقيػػيـ واسػػتخالص النتػػائج  ،والػػنمط  Bويخػػتص
ب ػ ػػالتخطيط والتنفي ػ ػػذ والتفاص ػ ػػيؿ والترتي ػ ػػب والنظ ػ ػػاـ واإلدارة ،وال ػ ػػنمط  Cويخ ػ ػػتص بالمش ػ ػػاعر
والعواطؼ والعالقػات والمعػاني اإلنسػانية والػنمط  Dويخػتص بػالنظرة الشػمولية ،واالستكشػاؼ

والتصور والتجربة واإلبداع والنظرة اإلستراتيجية ).(Ann Herrmann, 2010, 55

وحدد هيرماف الخصائص الذهنية لكؿ قسـ كالتػالي(Al-shamaylh,, et al, 2019, :

) (le Roux, 2011, 428) 23القسػػـ  Aويتسػػـ بأنػػه عقالنػػي إيجػػابي ومنطقػػي ودقيػػؽ

وتحميم ػػي وناق ػػد وق ػػادر عمػ ػ ح ػػؿ المش ػػكالت واتخ ػػاذ القػ ػ اررات والتعام ػػؿ م ػػع اإلحص ػػاء و B
ويتسػػـ بكػػوف العمميػػات الذهنيػػة فيػػه منظمػػة ومتسمسػػمة ومخطط ػة و Cوهػػو يتسػػـ بخصػػائص

ذهنية موجهة لمناس وعاطفية وحسية ويؤمف بالقيـ الروحية والنظػاـ والقػانوف و Dوهػو ويتسػـ
بالتصور واإلبداع والحدس واالستكشاؼ والتدليؿ والتعامؿ مع البيانات.

ويرى هيرماف أف أنماط التفكير في كػؿ قسػـ كالتػالي A :وهػو العقالنػي الػواقعي ويتسػـ

بػػالتفكير الناقػػد والتحميم ػي والمنطقػػي ،واأليسػػر السػػفمي  Bوهػػو نفسػػي انفعػػالي ويتسػػـ ب ػالتفكير

التخطيط ػ ػي والتنظيم ػ ػي واأليم ػ ػف السػ ػػفمي  Cوهػ ػػو عقمػ ػػي حسػ ػػي ويتسػ ػػـ ب ػ ػالتفكير االنفعػ ػػالي
والمشػ ػػاعري واالجتمػ ػػاعي واأليمػ ػػف العمػ ػػوي  Dوهػ ػػو عقمػ ػػي تجريبػ ػػي ويتسػ ػػـ بػ ػػالتفكير البػ ػػارع
واالسػػتراتيجي واإلبػػداعي والشػػمولي ،ويػػرى أف عممي ػػة الػػتعمـ يجػػب أف ت ػوازف بػػيف المكون ػػات

األربعة (Hughesa, et al, 2017, 2391).

وتقوـ نظرية هيرماف بوصمة التفكير  (HBDIفي الهيمنة الدمايية عم مسممة هي أف

الدماغ مصمـ لكؿ يكوف كامؿ في حػد ذاتػه ويتطمػب عمميػة تعمػـ تحقػؽ التػوازف بػيف مكوناتػه
األربع ػ ػػة الت ػ ػػي ح ػ ػػددها هيرم ػ ػػاف وس ػ ػػاهمت النظري ػ ػػة ف ػ ػػي تط ػ ػػوير عممي ػ ػػة ال ػ ػػتعمـ ف ػ ػػي يرف ػ ػػة

الصؼ ) . (Hughesa, et al, 2017, 2390ويػرى هيرمػاف أف عمميػة الػتعمـ واتجػاي تفكيػر
المتعمـ يتحػدد وفػؽ نمػط الهيمنػة الدماييػة لديػه فػالنمط  Aيػتعمـ عػف طريػؽ اسػتخداـ التحميػؿ
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والمنط ػ ػػؽ وال ػ ػػنمط  Bي ػ ػػتعمـ ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ تنظ ػ ػػيـ المعموم ػ ػػات وهيكمته ػ ػػا واكتس ػ ػػاب المه ػ ػػارات
بالممارسػػة ،والػػنمط  Cيػػتعمـ بالمبػػادرة واالستكشػػاؼ وبنػػاء التصػػورات ،والػػنمط  Dيػػتعمـ عػػف

طريػؽ المشػػاركة وفهػػـ الخبػرات ) .(Alfaro, 2004, 171وفػػي الػػنمط  Aيسػػتجيب المػػتعمـ
لممحاض ػرة ومناقشػػة األمػػور ،والػػنمط  Bيػػتعمـ عػػف طريػػؽ تنظػػيـ المحتػػوى المعرفػػي وهيكمتػػه
وتقييمػ ػػه وممارسػ ػػة المهػ ػػارات ويسػ ػػتجيب لمتخطػ ػػيط والتنظػ ػػيـ ،والػ ػػنمط  Cيػ ػػتعمـ عػ ػػف طريػ ػػؽ
االستماع لألفكار والمشاركة فيها واستيعاب الخبرات الجديدة والتفاعؿ مع المجموعات ،النمط

 Dويػػتعمـ ع ػػف طريػػؽ االستكش ػػاؼ وبن ػػاء التصػػورات والركي ػػب والتجري ػب والرؤي ػػة المس ػػتقبمية
).(Herrmann, 2007, 16

وأشار هيرماف  Herrrmanإل أف المتعمميف الذيف يتعمموف مف خػالؿ ط ارئػؽ تػدريس

َّ
َّ
َّ
التعمميػة
العمميػة
الدماييػة السػائد لػديهـ يحققػوف نتػائج أعمػ فػي
تتوافػؽ مػع نمػط السػيطرة

َّ
التعميميػة بعكػس أولئػؾ المتعممػوف الػذيف يتعممػوف بطػرؽ ييػر متوافقػة مػع نمػط السػيطرة
َّ
الدماييػػة السػػائد لػػديهـ الهػػيالت .)23 ،2015 ،وسػػاعدت نظريػػة هيرمػػاف الم ػربييف عم ػ

تحديػػد أنمػػاط التفكيػػر والػػتعمـ لػػدى المتعممػػيف ومػػف ثػػـ تطػػوير اسػػتراتيجيات تعميميػػة شػػمولية

ت ارعػػي التفضػػيؿ التعميمػػي الػػذي تقػػودي الػػدماغ المهيمنػػة لػػديهـ ممػػا يجع ػؿ عمميػػة الػػتعمـ ثريػػة
وفعالة ونشطة ومحفزة لممتعمـ (Hughesa, et al, 2017, 2391).

وأكػػدت الد ارسػػات والبحػػوث أهميػػة اسػػتخداـ نظريػػة بوصػػمة التفكيػػر  HBDIلهيرمػػاف فػػي

التػػدريس لػػدورها فػػي تحقيػػؽ أهػػداؼ تعميميػػة مهمػػة ومنهػػا  :د ارسػػة شػػطب والفػػتالوي )2019
التي قيمت العالقة بيف أنماط الهيمنة الدمايية وفؽ منظور نظرية هيرماف وأنمػاط الشخصػية

الهندسػػية وفػػؽ نظريػػة األشػػكاؿ النفسػػية الهندسػػية لػػديمينجر لػػدى عينػػة بمغػػت  400مػػف طمبػػة
الص ػػؼ الخ ػػامس بمحافظ ػػة القادس ػػية وخمص ػػت لوج ػػود عالق ػػة ارتباطي ػػه موجب ػػة ب ػػيف أنم ػػاط
السيطرة الدمايية وأنماط الشخصية الهندسية  .وقيمت دراسة خالدي  )2019أساليب التعمـ

وفػػؽ نظريػػة هيرمػػاف HBDI

لػػدى عينػػة بمغػػت  113مػػف طػػالب الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي

وخمصت لسيادة أسموب التعمـ اإلجرائي  Bلدى تخصص ااداب واألسموب التفاعمي  Cلػدى

التخصص الرياضي.

وحممت د ارسػة ) Sarikaya & Söylemez (2018مهػارات المغػة التركيػة بمنػاهج المغػة

األدب
التركية في ضوء نظرية هيرماف وذلؾ بعد مراجعة  35خبير في التعميـ التركي ،تعمػيـ
ا
وعموـ تربويػة لػألداة المبنيػة فػي ضػوء نظريػة هيرمػاف لتحميػؿ محتػوى المػنهج
والمغةا التركية ُ ،
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وخمصت الرتباط يالبية مهارات الفهػـ الق ارئػي واالسػتماع لمغػة التركيػة بنصػؼ الػدائرة األيسػر

بقسميه العموي والسػفمي ،وتوصػمت د ارسػة العػوادي ومجػوؿ  )2018لفاعميػة نظريػة هيرمػاف

في تنمية التحصيؿ لدى عينة بمغت  35طالبة مف طالبات الصػؼ ال اربػع العممػي فػي مػادة
األحياء.

وبنت دراسة عمواف وسمماف  ) 2016برنامج

تعميمي قائـ عم

نظرية هيرماف

وتوصمت إل أثري في تنمية التفكير العممي لدى عينة بمغت  33مف طالب الصؼ الرابع

العممي ببغداد ،توصمت دراسة عبد اهلل وجاسـ  )2012إل أثر أنموذج هيرماف في تدريس
الرياضيات في تنمية التحصيؿ لدى عينة بمغت  30مف طالبات الصؼ الرابع العممي

ببغداد.

ووصػفت د ارسػة  Bawaneh, et al, (a2011أنمػاط التفكيػر لػػدى عينػة بمغػػت 357

طالػػ ػػب مػ ػ ػػف األردنيػػ ػػيف بالصػ ػ ػػؼ الثػػ ػػامف األساسػ ػ ػػي وفػػ ػػؽ نظريػ ػ ػػة ال ػ ػػدماغ الكمػ ػ ػػي لهيرمػ ػ ػػاف
 Herrmannوخمص ػػت لس ػػيادة أنػ ػواع التفكي ػػر المختمف ػػة ب ػػيف الط ػػالب بنس ػػبة  %3485نم ػػط

التفكيػ ػػر  Cونمػ ػػط التفكيػ ػػر  % 2689 Dونمػ ػػط التفكيػ ػػر  %1989 Bونػ ػػـ التفكيػ ػػر  Aبنسػ ػػبة
 %1888ووجود اختالؼ يعزى لمجنس وأوصت بضرورة تناسػب الممارسػات التعميميػة وطػرؽ
تقػديـ المحتػوى التعميمػي فػي يرفػة الصػؼ مػع خصػائص كػؿ نمػط مػف أنمػاط التفكيػر وفػؽ
نظريػػة هيرمػػاف ،وتوصػػمت د ارسػػة ) (Bawaneh et al, (b2011إلػ أثػػر التػػدريس وفػػؽ

نظريػػة هيرمػػاف فػػي تنميػػة فهػػـ الػػدوائر الكهربائيػػة لػػدى عين ػة بمغػػت  135طالػػب مػػف طػػالب
الص ػ ػػؼ الث ػ ػػامف األساس ػ ػػي بمنطق ػ ػػة بن ػ ػػي كن ػ ػػاف  Bani Kenanahش ػ ػػماؿ األردف وأوص ػ ػػت
اخذ في الحسباف مراعاة أساليب تا اعمّـ وفؽ خصائص الدماغ التي وصػفتها نظريػة
بضرورة األ ل
هيرماف.
والجغرافيا كمادة دراسية تتسـ بظواهرها وأحداثها وقضاياها الطبيعيػة والبيئيػة واالجتماعيػة

والتػػي تحتػػاج إل ػ تصػػميـ مواقػػؼ تعميميػػة تهيػػص لممػػتعمـ الفػػرص لممارسػػة العمميػػات الذهنيػػة
والتفكيريػػة المتنوعػػة كمهػػارات التفكيػػر المنػػتج ،والتفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي والتػػي تسػػاعدي عمػ

فهمها وتفنيد عالقاتها ،وتفسيرها ،واالستدالؿ منها ،وحؿ مشكالتها ،والتنبؤ بها ،ومف ثـ فهي
مف أنسػب المػواد الد ارسػية لمممارسػات التدريسػية المبنيػة عمػ نظريػة بوصػمة التفكيػر HBDI

لهيرماف والتي تقوـ فيها الممارسات التعميمية عمػ فهػـ ألنمػاط متنوعػة مػف العمميػات الذهنيػة
وأساليب التفكير والتعمـ المفضمة لدى المتعمميف.

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

122

المجمد  36العدد  3الجزء  1يوليو  2021ـ

استخداـ بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا لتنمية مهارات التفكير المنتج والتأممي
جمػاؿ حسف السيد إبراهيـ

الجغرافي لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي

هشكلة البحج
تتميػ ػػز الجغرافيػ ػػا بطبيعػ ػػة حياتيػ ػػة واقعيػ ػػة ت ػ ػرتبط بحيػ ػػاة المػ ػػتعمـ البيئيػ ػػة الطبيعيػ ػػة منهػ ػػا

واالجتماعيػػة ،ود ارسػػتها تهيػػص لػػه الفرصػػة لفهػػـ بيئتػػه وطبيعػػة العالقػػات بػػيف عناصػػرها الحيػػة

ويير الحية ،والنتائج المترتبة عم هذي العالقات ،مما يساعدي عمػ إدراؾ الظػواهر الطبيعيػة
والحيوية وتطوراتها ،ولذا تحتاج فػي تعممهمػا لعقػوؿ تعميميػة ديناميكيػة ،متفاعمػة ،وقػادرة عمػ

التفاعػػؿ والتفكيػػر فػػي ظواهرهػػا وأحػػداثها ،والتنبػػؤ بهػػا واستبصػػار مسػػتقبمها ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ

ممارس ػػة الم ػػتعمـ لمه ػػارات ذهني ػػة وتفكيري ػػة متنوع ػػة ،ومنه ػػا مه ػػارات التفكي ػػر المن ػػتج والتفكي ػػر

التػػأممي الجغ ارفػػي ،األمػػر الػػذي يتطمػػب اسػػتخداـ ممارسػػات تعميميػػة وتدريسػػية تفعػػؿ ال ػدور
االيجابي المتعمـ ومشاركته الحقيقية في عممية تعممه وتجعمه منػتج لممعرفػة الجغرافيػة وباحػث

ومكتشػ ػػؼ ومحمػ ػػؿ وناقػ ػػد لمسػ ػػاعدته عم ػ ػ التفاعػ ػػؿ مػ ػػع الظ ػ ػواهر الجغرافيػ ػػة وفهػ ػػـ عالقاتهػ ػػا

ومترتباتها.

وريػػـ أهميػػة تنميػػة مهػػارات التفكيػػر المنػػتج والػػذي أكدتػػه الد ارسػػات والبحػػوث التربويػػة،

ومنهػا د ارسػة ) ، Qingli (2019ود ارسػة موسػ

 .)2020ود ارسػة Murtianto, et al

 ،(2019د ارسػػة كميػػؿ وممحػػـ  ، )2019ود ارسػػة  ، Lumbelli (2018ود ارسػػة عم ػ ،

 ، )2018ود ارسػة ) ، )Combs et al, 2009ود ارسػة  ، )Leen et al, 2014وأهميػة
تنمية مهارات التفكير التأممي الجغرافي والذي استخمص مف الدراسات والبحوث ومنها :دراسة

صوالي  ،)2020ودراسة القحطاني والقسيـ  ،)2019ود ارسػة هػديب وطالفحػة ، )2018
ود ارسػػة ) ، Buqhoos, (2017ود ارسػػة األطػػرش  ،)2016ود ارسػػة ،Demir (2015

ودراسة ) ، )Zhu, 2014ودراسة ) Chee Choy & San Oo, (2012

إال أنه بإجراء دراسة استطالعية طُبؽ فيها اختبار لمهارات التفكير المنتج تضمف )20

مفردة واختبار لمهارات التفكير التأممي الجغرافي تضمف  )30مفردة عم

 60تمميذ

وتمميذة) مف تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي بمدرسة عمر بن الخط ب االبتدائيت التابعة إلدارة
أسيوط  ،دلت النتائج عم

ضعؼ مهارات التفكير المنتج ،إضافة إل

التفكير التأممي الجغرافي لدى التالميذ.

ضعؼ مهارات

لػػذا حػػاوؿ البحػػث الحػػالي اسػػتخداـ إسػػتراتيجية مقترحػػة فػػي ضػػوء نظريػػة بوصػػمة التفكيػػر

 HBDIلهيرمػ ػػاف فػ ػػي تػ ػػدريس الجغرافيػ ػػا لتنميػ ػػة مهػ ػػارات التفكيػ ػػر المنػ ػػتج والتفكيػ ػػر التػ ػػأممي
الجغ ارفػ ػػي لػ ػػدى تالميػ ػػذ الصػ ػػؼ ال اربػ ػػع االبتػ ػػدائي ،وأثبتػ ػػت الد ارسػ ػػات التربويػ ػػة أهميػ ػػة توافػ ػػؽ
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الممارس ػػات التدريس ػػية م ػػع نظري ػػة بوص ػػمة التفكي ػػر  HBDIلهيرم ػػاف ف ػػي الهيمنػ ػة الدمايي ػػة،
وأنماط التعمـ ،والتفكير ،لدورها في تحقيؽ نتائج تعميمية مهمة ومنها :دراسة شطب والفتالوي

 ، )2019ود ارسػػة خالػػدي  ، )2019ود ارسػػة ، Sarikaya & Söylemez (2018

ود ارس ػػة خم ػػاس ومه ػػدي  ، )2018ود ارس ػػة العػ ػوادي ومج ػػوؿ  ، )2018ود ارس ػػة

)Hughesa, et al (2017ودراسة عمػواف وسػمماف  ، ) 2016ود ارسػة العابػدي )2014
لفاعميػػة  ،ود ارسػػة عبػػد اهلل وجاسػػـ  ، )2012ود ارسػػة )، Bawaneh, et al (a2011
ودراسة )Bawaneh, et al (b2011

وتمثم ػػت مش ػػكمة البح ػػث ف ػػي ض ػػعؼ مه ػػارات التفكي ػػر المن ػػتج ،وض ػػعؼ مه ػػارات التفكي ػػر

التػػأممي الجغ ارفػػي لػػدى تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع االبتػػدائي ،ولحػػؿ المشػػكمة سػػع البحػػث لةجابػػة
عػػف الس ػؤاؿ ال ػرئيس التػػالي :مػػا أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية مقترحػػة فػػي ضػػوء نظريػػة بوصػػمة

التفكيػػر  HBDIلهيرم ػػاف ف ػػي ت ػػدريس الجغرافي ػػا فػػي تنمي ػػة مه ػػارات التفكي ػػر المن ػػتج والتفكي ػػر
التأممي الجغرافي لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي ؟

سؤاال البحج:لحاوؿ البحث اإلجابة عف السؤاليف التالييف:

 -1ما أثر استخداـ إستراتيجية مقترحة في ضوء نظريػة بوصػمة التفكيػر  HBDIلهيرمػاف فػي
تدريس الجغرافيا عم تنمية مهارات التفكير المنتج لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي ؟

 -2ما أثر استخداـ إستراتيجية مقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في
تػػدريس الجغرافيػػا عم ػ تنميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي لػػدى تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع

االبتدائي؟ ل

أهذاف البحج  :هدؼ البحث إل :
 -تنميػػة مهػػارات التفكيػػر المنػػتج لػػدى تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع االبتػػدائي باسػػتخداـ إسػػتراتيجية

مقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا.

 -تنمي ػػة مه ػػارات التفكي ػػر الت ػػأممي الجغ ارف ػػي ل ػػدى تالمي ػػذ الص ػػؼ ال ارب ػػع االبت ػػدائي باس ػػتخداـ

إستراتيجية مقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا.

أهوية البحج  :تنبع أهمية هذي البحث مف :

 -يعزز البحث التوجهات الحديثة في تدريس الجغرافيػة بتبنػي نظريػات تربويػة جديػدة كنظريػة

بوص ػػمة التفكي ػػر  HBDIلهيرم ػػاف والت ػػي ق ػػدت رؤي ػػة جدي ػػدة ف ػػي عممي ػػات التفكي ػػر والهيمن ػػة

الدمايية

والتي يتحدد في ضوئها تفضيالت المتعمميف في التعمـ والتفكير.
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 توجيه القائميف عم تدريس الجغرافيا وتعممها بالمرحمة االبتدائية إلػ أهميػة تنميػة مهػاراتالتفكيػػر المنػػتج ومهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي لػػدى المتعممػػيف وأهميػػة اسػػتخداـ نظريػػة

بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا .

 قػػدـ البحػػث إطػػا اًر نظري ػاً عػػف نظريػػة بوصػػمة التفكيػػر  HBDIلهيرمػػاف واسػػتخدامها ف ػػيالتدريس قد يفيد منه الباحثوف.

 قدـ البحث دليالً لممعمـ لمتدريس باستخداـ نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرمػاف وك ارسػةأنشطة ومهاـ صفية لممتعمميف قد يفيد منهما المعمموف في تدريس الجغرافيا.

 قػػدـ البحػػث اختبػػار لمهػػارات لتفكيػػر المنػػتج واختبػػار لمهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي قػػديفيد منهما المعمموف.

 -يعػػزز البحػػث ثقافػػة التػػدريس مػػف أجػػؿ تنميػػة المهػػارات الذهنيػػة والتفكيريػػة وتحفيػػز المػػتعمـ

عم إنتاج المعرفة وهو ما يساير التوجهات الحديثة في التدريس.

حذود البحج

:لاقتصر البحث عم  :ل

الربػػع االبتػػدائي بمدرسػػة عمػػر بػػف الخطػػاب االبتدائيػة التابعػػة
 مجموعػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ اإلدارة أسيوط التعميمية ،قسمت إل مجموعتيف :تجريبية وضابطة .

 -قياس متغيريف هما :أ -بعض مهارات التفكير المنتج :تتبع المغالطات ،واصدار الحكػـ،

وابداء الرأي ،وتحميؿ العالقة بيف السبب والنتيجة ،والطالقة ،والمرونة ،واألصالة.

ب -مه ػػارات التفكي ػػر الت ػػأممي الجغ ارف ػػي :المالحظ ػػة والتأم ػػؿ البص ػػري الرؤي ػػة البصػ ػرية)،
ورب ػ ػػط عناص ػ ػػر المعرف ػ ػػة الجغرافي ػ ػػة ،والحػ ػ ػوار الجغ ارف ػ ػػي الت ػ ػػأممي ،وتحمي ػ ػػؿ الظػ ػ ػواهر

الجغرافية ،واشتقاؽ االستدالالت الجغرافية ،وتوليد المعرفة الجغرافية ذات المعن .
فزضا البحج :لتحدد فرضا البحث في  :ل

 -1يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعػة التجريبيػة ودرجػات

تالمي ػػذ المجموع ػػة الض ػػابطة ف ػػي التطبي ػػؽ البع ػػدى الختب ػػار مه ػػارات التفكي ػػر المن ػػتج لص ػػالب
المجموعة التجريبية.

 -2يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعػة التجريبيػة ودرجػات
تالميػػذ المجموع ػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدى الختبػػار مهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي

لصالب المجموعة التجريبية.
ل

هصطلحات البحج
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لنظر :لبوصم لالحاك:رلHBDIلله:رم نللل ل

عػرؼ  Hughesa, et alنظر :لبوصػم لالحاك:ػرلHBDIلله:رمػ نللبأنهػا :نظريػة وصػفت

أنماط التفكير وفؽ مواضع السيرة الدمايية والتي حددتها فػي أربعػة مواضػع فػي الػدماغ هػي
األيسػػر العمػػوي  Aوهػػو العقالنػػي الػواقعي ويتسػػـ بػػالتفكير الناقػػد والتحميػػؿ والمنطقػي ،واأليسػػر

السفمي  Bوهو نفسي انفعالي ويتسـ بالتخطيط والتنظيـ واألميف السفمي  Cوهػو عقمػي حسػي
ويتسـ باألحاسيس االنفعػاالت واأليمػف العمػوي  Dوهػو عقمػي تجريبػي ويتسػـ الب ارعػة والتفكيػر
االستراتيجي واإلبداع والشمولية ،ويرى أف عممية التعمـ يجب أف توازف بيف المكونات األربعة

(Hughesa, et al, 2017, 2391).

وعرفه ػػا  Herrmannبأنه ػػا نظري ػػة ف ػػي الهيمن ػػة الدمايي ػػة تكشػ ػؼ الس ػػمات المبدعػ ػة ف ػػي

الػػدماغ وتحػػدد مصػػدرها وموضػػع الهيمنػػة الدماييػػة وتقػػدـ الػػدماغ الكمػػي فػػي تصػػور ربػػاعي
دائري في الهيمنة الدمايية يرمز له بالحروؼ .(Herrmann, 2009, 1) A, B, C, D

للللوحلعرؼلاإلسحراح:ج :لالمقحرة لفػ لوػو لنظر:ػ لبوصػم لالحاك:ػرلHBDIلله:رمػ نلإجرائيػاً فػي
هذا البحث بأنها  :إستراتيجية لتدريس الجغرافيا وفؽ نظريػة بوصػمة التفكيػر  HBDIلهيرمػاف

يسير فيها التدريس وفؽ خطوات تبدأ بإثارة الجزء القائد في العقؿ ،ثـ تنظػيـ وهيكمػة المحتػوى

المعرفػػي  ،ثػػـ توجيػػه بوصػػمة الهيمنػػة العقميػػة ،ثػػـ المغػػامرة الفكريػػة ،ثػػـ البرهنػػة واالستبصػػار،
فالتوظيؼ الذهني لمخبرات.
لالحاك:رلالمنحج ل

عاار

 Combs et alالتفكيػػر المنػػتج بأنػػه :عمميػػة متكاممػػة تتضػػمف توليػػد وصػػقؿ

األفكار حوؿ جوهر المعرفة ،يتـ فيها توليد األفكار وصقمها والتحكـ فيها مف خالؿ سموكيات

التنظيـ الذاتي التي تنطوي عم تحديد األهداؼ وكذلؾ مراقبة الحصوؿ عم تمؾ األهداؼ .
) (Combs et al, 2009, 3وعرفػه عطيػة بأنػه :عمميػة ذهنيػة يتفاعػؿ فيهػا اإلدراؾ الحسػي

مػػع الخب ػرة ،ويتطمػػب مجموعػػة مػػف القػػدرات ،ويسػػع الكتشػػاؼ عالقػػات جديػػدة وط ارئػػؽ ييػػر
مألوفة لتحقيؽ هدؼ معيف بدوافع داخمية أو خارجية أو كالهما عطية .)131 ،2015 ،

ويعػػرؼ التفكيػػر المنػػتج إجرائيػاً فػػي هػػذا البحػػث بأنػػه :نشػػاط عقمػػي هػػادؼ وموجهػػة يمػػارس
ُ
تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع االبتػػدائي مػػف خاللػػه تتبػػع المغالطػػات ،واصػػدار الحكػػـ ،وابػػداء ال ػرأي،
وتحميػ ػػؿ العالقػ ػػة بػ ػػيف السػ ػػبب والنتيجػ ػػة ،وتوليػ ػػد أفكػ ػػار وحمػ ػػوؿ تتسػ ػػـ بالطالقػ ػػة ،والمرونػ ػػة،

واألصالة.
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لالحاك:رلالحأمم لالجغراف ل

ػت م ػ لػف اب لع ػػض
ع ػػرؼ  Demirالتفكي ػػر الت ػػأممي بأن ػػه :الق ػػدرةُ عمػ ػ تاحوي ػػؿ المعرف ػػة تاعمّم ػ ل
المجاالت إل المناطؽ اإلدراكية في الدماغ ) .(Demir, 2015, 17وعرفه رياف بأنه :تأمؿ
الموقػؼ وتحميمػه إلػ عناصػري ،ورسػـ الخطػط الالزمػة لفهمػه والوصػؿ إلػ النتػائج ثػـ تقػويـ

النتػائج فػي ضػوء الخطػطل(لر:ػ ن ل 2102ل.)020لوعرفػه  Phanبأنػه نشػاط ذهنػي يقػوـ بػه
الفػرد عنػد التعػرض لموقػؼ محيػر فيقػوـ بالبحػث واالستقصػاء لمتعامػؿ مػع الموقػؼ (Plan,

).2007, 575

للللو:لعرؼلالحاك:رلالحأمم لالجغرافػ لإجرائ:ػ ًلفػ لاػاالالبةػثلبأنهػ لنشػاط عقمػي هػادؼ وموجهػة
يمػ ػػارس مػ ػػف خػ ػػالؿ تالميػ ػػذ الصػ ػػؼ ال اربػ ػػع االبتػ ػػدائي المالحظػ ػػة والتأمػ ػػؿ البصػ ػػري الرؤيػ ػػة

البص ػرية) ،وربػػط عناصػػر المعرفػػة الجغرافيػػة ،والح ػوار الجغ ارفػػي التػػأممي ،وتحميػػؿ الظ ػواهر
الجغرافية ،واشتقاؽ االستدالالت الجغرافية ،وتوليد المعرفة الجغرافية ذات المعن .

أدوات وهىاد البحج :

تـ إعػداد المػواد التاليػة ل -دليػؿ المعمػـ لتػدريس وحػدتي الطبيعػة فػي بمػدي والسػكاف فػي
بمػػدي) مػػف محتػػوى مػػنهج الد ارسػػات االجتماعيػػة  -جػػزء الجغرافيػػا – لمصػػؼ ال اربػػع االبتػػدائي
باستخداـ إستراتيجية مقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف .ل

كرسػػة األنشػػطة والمهػػاـ الصػػفية فػػي وحػػدتي الطبيعػػة فػػي بمػػدي والسػػكاف فػػي بمػػدي) معػػدة
 -ا

وفؽ اإلستراتيجية المقترحة في ضوء بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف .

وت ػػـ إع ػػداد األدوات التالي ػػة  - :اختب ػػار مه ػػارات التفكي ػػر المن ػػتج لتالمي ػػذ الص ػػؼ ال ارب ػػع

االبتػػدائي تضػػمف مهػػارات تتبػػع المغالط ػات ،واصػػدار الحكػػـ ،ومهػػارة إبػػداء ال ػرأي ،وتحميػػؿ
العالقة بيف السبب والنتيجة ،والطالقة ،والمرونة ،واألصالة).

 اختبػار مهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي لتالميػذ الصػػؼ ال اربػػع االبتػػدائي تضػػمف مهػػاراتالمالحظػػة والتأمػػؿ البصػػري الرؤيػػة البص ػرية) ،وربػػط عناصػػر المعرفػػة الجغرافيػػة ،والح ػوار

الجغ ارفػ ػػي التػ ػػأممي ،وتحميػ ػػؿ الظ ػ ػواهر الجغرافيػ ػػة ،واشػ ػػتقاؽ االسػ ػػتدالالت الجغرافيػ ػػة ،وتوليػ ػػد
المعرفة الجغرافية ذات المعن )

هٌهج البحج  :تػـ اسػتخداـ المػنهج الوصػفي فػي تحميػؿ ود ارسػة البحػوث والد ارسػات

السػػابقة واعػػداد اإلطػػار النظػػري لمبحػػث واعػػداد أدوات البحػػث لتوضػػيب كيفيػػة اسػػتخداـ نظريػػة
بوص ػػمة التفكي ػػر  HBDIلهيرم ػػاف ف ػػي ت ػػدريس الجغرافي ػػا وتحمي ػػؿ النت ػػائج وتفس ػػيرها ،والم ػػنهج

التجريبػػي ذو التصػػميـ شػػبه التجريبػػي فػػي إجػراء الد ارسػػة االسػػتطالعية وتطبيػػؽ أدوات البحػػث
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لبياف أثر استخداـ إستراتيجية مقترحػة فػي ضػوء نظريػة بوصػمة التفكيػر  HBDIلهيرمػاف فػي
تػػدريس الجغرافيػػا عم ػ تنميػػة مهػػارات التفكيػػر المنػػتج والتػػأممي الجغ ارفػػي لػػدى تالميػػذ الصػػؼ
الرابع االبتدائي .ل

اإلطار الٌظزي  :نظر :لبوصم لالحاك:رلHBDIلله:رم نللوالحاك:رلالمنػحجل
والحاك:رلالحأمم لالجغراف لوحدر:سلالجغراف :ل .ل
*لنظر :لبوصم لالحاك:رلHBDIلله:رم نلوحدر:سلالجغراف :ل ل

ػي هيرمػاف  Ned Herrmannالػذي أبػدع
تنسػب النظريػة إلػ عػالـ الفيزيػاء األمريك ّ
َّ
ػر بػيف المهتمػيف وعممػاء
الدماييػة القػت قبػوالً كبي ًا
نظرَّيػة فػي قيػاس أنمػاط التفكيػر والهيمنػة

النفس والشخصيَّة الهيالت .)87 ،2015 ،والهيمنة الدمايية تفترض أف سيطرة أحد جػانبي
الدماغ لدى الفرد يمكف أف ينعكس عم األسموب الذي يتبناي الفرد فػي التفكيػر والتعمػيـ أبػو

جػادو ونوفػؿ  .)49 ، 2010 ،وبػرى هيرمػاف أف الطمبػة الػذيف يتعممػوف مػف خػالؿ ط ارئػؽ
تدريس تتوافؽ مع نمط الهيمنة الدماييَّة السائد لديهـ يحققوف نتائج أعم في العمميَّة التعمميَّة

َّ
الدماييػة
التعميميَّة بعكس أولئؾ الطمبة الذيف يتعمموف بطػرؽ ييػر متوافقػة مػع نمػط السػيطرة
السائد لديهـ الهيالت.)23 ،2015 ،

تُعػد نظرَّيػة الػدماغ الكمػي  Whole Brain Theoryلنيػد هيرمػاف Ned Herrmann
واحدة مف النظريَّات التي تسمط الضوء عم مجموعة مف العمميَّات الدينامكيَّة ،وتزيػد الػوعي
وفهـ النفس وااخريف الهيالت.)51 ،2015 ،

لوأقس ملالدم غلالكم لف لنظر :لبوصم لالحاك:رلHBDIلله:رم ن ل
اله:من لالدم غ :ل
يػرى هيرمػاف أف طريقػة تفكيرنػا المفضػمة تػؤدي إلػ أف نسػتخدـ جػزًءا واح ًػدا مػف الػدماغ
أكثػر مػف األجػزاء األخػرى ،ويػؤدي هػذا إلػ تطػور ذلػؾ الجػزء مػف ناحيػة النشػاط العقمػي،
ػي تعطينػا األسػاس لقيػاس أسػموب التفكيػر المفضَّػؿ التفضػيالت
فتكنولوجيػا الػدماغ الكم ّ
المعرفيَّة) عف طريؽ قياس درجة السيطرة الناتجة عف األجزاء األربعة لمدماغ ،وهػذي األجػزاء
واألنماط المفضمة المرتبطة بها هػي :الهػيالت(Herrmann, 2009, )52-51 ،2015 ،
)(Sarikaya (Herrmann, 2007, 11) (Al-shamaylh,, et al, 2019, 23) 3-8
)& Söylemez, 2018,2445
 نصػؼ الػدم غ األ:سػر العمػويلThe Left cerebral Brain
Thinkingويرمػز لػه بػالرمز )(A
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ػيطر لديػه هػذا الجػزء التعامػؿ مػع الحقػائؽ والقضػايا بدقػة
ويفضػؿ الشػخص الػذي يكػوف مس ًا
َّ
العقالنيػة والدقػة ،ويحػب التعامػؿ
وطرؽ مدروسة ،ويعالج المشكالت بطرؽ تخضع لممنطؽ و
بعيدا عف العاطفػة،
بالمغة واألرقاـ ،والتعامؿ مع التقنيات ويميؿ إل تحميؿ األفكار واألحداث ً
ويهتـ باألداء المرتفع في العمؿ ،ويفضؿ تحميؿ الحقائؽ وتقييمها.
 -نصػؼ الػدم غ األ:سػر السػام ل The Left Limbic Brain Thinkingلويرمػز لػه

ػيطر لديػه بأنػه يفضػؿ الطػرؽ
بػالرمز  (B)،ويتصػؼ الشػخص الػذي يكػوف هػذا الجػزء مس ًا

التقميديَّة في التفكير ،ومنظـ يحب الحقائؽ المرتبة ،وهو متسمسؿ يفضؿ التعامؿ مع األشياء

واألفكار واحدة تمو األخرى ،وأف تكوف بيئة العمؿ مستقرة وثابتة ،ويشعر بالرضا واألماف مع

طرؽ العمؿ المحػددة ،ويفضػؿ األمػف واالسػتقرار عمػ المخػاطرة والمغػامرة ،وهػو ُمخطػط فػي
المهمػات قيػد العمػؿ فػي
صػياية األسػاليب والوسػائؿ لتحقيػؽ الغايػة منهػا ،ويميػؿ إلػ إنجػاز
َّ

التشغيمي.
الوقت المناسب ،ويهتـ بتفاصيؿ األشياء ،ولديه قدرة عم التخطيط
ّ

 -نصػؼ الػدم غ األ:مػن السػام ل The Right Limbic Brain Thinkingويرمػز لػه

بالرمز ) (Cويكوف الشخص المسيطر لديه هذا الجزء متعاطفًػا تجػاي النػاس واألحػداث ولديػه
حػدس  Intuitiveوقػدرة عمػ اسػتخداـ المغػة الرمزَّيػة وييػر الشػفويَّة والمتمثمػة بمهػارات
االتصاؿ عف طريؽ لغة الجسد وأعضاء الجسـ ،وتجميؿ الوجه وتعػابيري ،ويشػعر بالتعػاطؼ

َّ
َّ
منطقيػة ،وشػعوري بالحمػاس
عاطفيػة ولػيس بطريقػة
مػع ااخػريف ،ويعػالج المشػكالت بطريقػة
َّ
عاطفيػة ،ويسػتمتع
عنػدما يحػب فكػرة جديػدة ،وينػزع إلػ الحقػائؽ والتجػارب التػي لهػا جػذور
بالتفاعؿ مع أبناء المجتمع.

 -نصػؼ الػدم غ األ:مػن العمػويل The Left cerebral Brain Thinkingويرمػز لػه

ػيطر لديػه هػذا الجػزء بأنػه يػرى ويػدرؾ الصػور
بػالرمز ) (Dويمتػاز الشػخص الػذي يكػوف مس ًا

ػي ،وال تعنيػه التفاصػيؿ ،ويفضػؿ التغييػر والتجريػب لموصػوؿ
واألشياء بشكؿ كمػي ولػيس جزئ ّ
إلػ األشػياء واألفكػار الجديػدة ،ويسػتمتع بعمػؿ ع َّػدة أشػياء بػنفس الوقػت ،ال يقتنػع بسػهولة،

ويبحث عف بدائؿ أخرى لكي يقتنع ،ويستمتع بالمخاطر والتحديات ولديه حساسيَّة عالية تجاي

المشػكالت ،وقػدرة عمػ إعػادة ترتيػب األفكػار ووضػعها مػع بعضػها الػبعض بطػرؽ وتراكيػب

ػب أف يجػد روابػط بػيف
دائمػا بالطريقػة نفسػها ،ويح ّ
ييػر مألوفػة ،وال يميػؿ إلػ عمػؿ األشػياء ً
األشياء ،وال يميؿ إل االلتزاـ بالقوانيف ،ويعتمد عم اإلحساس والعاطفة وليس عم المنطؽ
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ػي ،لديػه قػدرة عاليػة عمػ
فػي مواجهػة المشػاكؿ ،وهػو شػخص حدس ّ
االستراتيجي.

التخيػؿ والتخطػيط

أنم طلالحاك:رلودالل لاأللوانلف لمخططلنظر :لبوصم لالحاك:رلله:رم نل ل
قسػـ هيرمػػاف الػػدماغ إلػ أربػػع أقسػاـ وجعػػؿ كػػؿ منهػػا بمػػوف مميػز وحػػدد لػػه صػػفات حيػػث

جعؿ نصفي الدماغ كؿ منها مقسـ لنصفيف وجعؿ األيمف معني بالمشاعر واإلبداع واالبتكار

والخياؿ واألسير جعمه معتي بالحقائؽ واألرقاـ والترتيب واالنضباط الطيب.)83 ،2006 ،
وحػػدد هيرمػػاف لكػػؿ جػػزء فػػي الػػدماغ مػػف األج ػزاء األربعػػة مػػا يتميػػز بػػه عنػػد الػػتعمـ والتفكيػػر

ومعالجػػة المعومػػات واألنشػػطة الفكريػػة عطيػػة .)112 ،2016 ،وحػػدد هيرمػػاف أنمػػا التفكيػػر
ودالالت األل ػ ػواف فػ ػػي أقسػ ػػاـ الهيمنػ ػػة فػ ػػي الػ ػػدماغ الكمػ ػػي ومنػ ػػاطؽ الهيمنػ ػػة الدماييػ ػػة فػ ػػي :

) (Hermann, 2017, 1عطية(Hermann, 2010, 58) )114 ،2016 ،

 -ربعلدائرةلال:س رلاألعمىلAلوأطمؽ عم أصػحابه الموضػوعيوف ،واختػار لػه المػوف األزرؽ

الذي يعبر عف الحكمة والعمـ ويمثؿ العقمية التحميمية المنطقيػةلويتميػز بتا لفكيػر أساسػه الحقيقػةا
المنطقي ،ويهتـ بالحقائؽ واألدلة والبراهيف واألرقاـ والتفكير المنطقي .
التحميمي و
الكم اي و
َّ
و ّ
ا
 -ربعلدائرةلال:سػ رلاألسػا لBلوأطمػؽ عمػ أصػحابه التنفيػذيوف واختػار لػه المػوف األخضػر

ويعبر عف القيادة واإلدارة ويدؿ عم العقمية التنفيذية التنظيمية وُيرّك ُز عم التفاصيؿ ويتميػز
بالتا لفكير التخطيطي ،التانظيمي ،والمتسمسؿ.
 ربعلدائػرةلال:مػ:نلاألسػا لCلوأطمػؽ عمػ أصػحابه المشػاعريوف واختػار لػه المػوف األحمػريعبػػر عػػف التعػػاطؼ والتواصػػؿ والمشػػاعر ويػػدؿ عم ػ العقميػػة العافيػػة اإلنسػػانية ،ويعبػػر عػػف

الرؤيػػة الواسػػعة لمتفكيػػر واإلبػػداع ويػػدؿ عم ػ العقميػػة اإلبداعيػػة  ،ويتميػػز بػػالتا لفكير الجمػػاعي
وتخذ القرار.
 ربػػعلدائػػرةلال:مػػ:نلاألعمػػىلDلوأطمػػؽ عم ػ أصػػحابه اإلبػػداعيوف واختػػار لػػه المػػوف أصػػفراألصػػفر ويعبػػر عػػف الرؤيػػة الواسػػعة لمتفكيػػر واإلبػػداع ويػػدؿ عم ػ العقميػػة اإلبداعيػػة ويتميػػز
بالتفكير التُرّكيبي الحدسي ،والشمولي ،واالستكشافي ،والمغامر ،واإلبداعي.
الخص ئصلالحعم:م :للمكون تلالدم غلف لبوصم لالحاك:رلله:رم ن
قسـ هيرماف الدماغ وفػؽ نظريػة بوصػمة التفكيػر إلػ أربعػة أقسػاـ فػي مخطػط عمػ شػكؿ

دائ ػ ػرة عكػ ػػس عقػ ػػارب السػ ػػاعة وكػ ػػؿ قسػ ػػـ يتسػ ػػـ بخصػ ػػائص أثنػ ػػاء عمميػ ػػة الػ ػػتعمـ ومنهػ ػػا :
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) (Hughesa, et al, 2017, 2393-2394نوف ػػؿ وس ػػعيفاف)33-32 ،2011 ،
) (Herrmann, 2017, 1أبو جادوا ونوفؿ(le Roux, 2011, 428) )62 ،2010 ،

 ربعلالدائرةل :Aأطمؽ عميػه العقميػة التحميميػة المنطقيػة ،ويتميػز باكتسػاب الحقػائؽ والتحميػؿومنطقيػػة
والمنطػػؽ والتفكيػػر البنػػائي ومػػف خصائصػػه تنػػاوؿ المشػػكالت بطريقػػة نقديػػة وتحميميػػة
ّ

وعقالنية وواقعية وممارسة واتخاذ الق اررات والتف ّكر المنطقي والواقعي التطبيقي.
و:حسػػملالمػػحعمملفػ لاػػاالالػػنمطلمػػنلاله:منػ لالدم غ:ػ لبأنػ

منطقػػي  Logicalقػادر عمػ

االسػتدالؿ ،واالسػتنتاج مػف معمومػات وبيانػات سػابقة ،وعقالنػي  Rationalيحػدد الخيػارات
عمػ

أسػاس العقػؿ ،وحقػائقي يحػب العمػؿ مػع الحقػائؽ ،نظػري  Theoreticيهػتـ ببنػاء

عمػ

تجزئػة األفكػار ،وكمػي  ، Quantitativeورياضػي  Mathematicalيػدرؾ األرقػاـ

النظريات وفحصها وتقييمهػا ،وواقعػي  Realisticيهػتـ بػالواقع ،تحميمػي  Analyticalقػادر
ويفهمها ،ونقدي ،وتقنػي يفهػـ ويطبػؽ المعرفػة العمميػة والهندسػية ،ومػالي  Financialكػؼء

في القضايا الكمية.

 -ربعلالدائرةل Bأطمؽ عميػه العقميػة التنفيذيػة التنظيميػة :ويتميػز بػالتنظيـ والتخطػيط وتنػاوؿ

المشػػكالت بطريقػػة منظمػػة ،ويهػػتـ بتفاصػػيؿ المهػػاـ ،والحقػػائؽ ويناسػػبه التعمػػيـ المتسمسػػؿ فػػي
تقػػديـ الخب ػرات التعميميػػة واسػػتخداـ الكتػػب الد ارسػػية كمصػػادر لمػػتعمـ وبنػػاء الخب ػرات التعميميػػة

المركبة.

و:حسػػملالمػػحعمملفػػ لاػػاالالػػنمطلمػػنلاله:منػػ لالدم غ:ػػ لبأنػػ ل تسمسػػمي  Sequentialفػػي

التعامؿ مع األشياء واألفكار ،ومنظّـ  Organizeيرتب المفاهيـ واألشياء منطقيػاً ،وتفصػيمي

 Detailedيهػتـ بػأجزاء الفكػرة ،ومخطّػط  Plannerيشػكؿ األسػاليب لتحقػؽ نهايػة مريوبػة،

واج ارئػي  Proceduralيتبػع معػايير محػددة ،ومحكػوـ ،وموجػه  Controlledمقيػد ويػتحكـ

فػي مشػاعري ،ومحػافظ  Conservativeيميػؿ إلػ

االسػتم اررية فػي األفكػار ،ومحػدد البنيػة

 ،Structuredيير مخاطر  ، Risk-Avoidingوزمني  Timelyينجز المهمات بالوقت

المحدد ..ل

 ربعلالدائرةل :Cأطمؽ عميه العقمية اإلنسانية العاطفية :ويتميز باالستماع ومشاركة األفكػاروالمشاعر والعواطؼ ومف خصائصه حب العمؿ في الفريؽ والتفكير الحدسي العاطفي ويميؿ

إل ػ ػ التحميػ ػػؿ العقالن ػ ػػي العػ ػػاطفي لممواق ػ ػػؼ واألحػ ػػداث ويناسػ ػػبه ممارس ػ ػػة األنشػ ػػطة والفن ػ ػػوف
والمناقشة.
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و:حسملالمحعمملف لااالالنمطلمػنلاله:منػ لالدم غ:ػ لبأنػ ل :بػيف شخصػي Interpersonal
يسػتطيع تطػوير عالقػات طيبػة ،ويػتعمّـ بشػكؿ أفضػؿ بمشػاركة ااخػريف والتعػاوف معهػـ،

عػػاطفي ، Emotionalوحسػػي حركػػيKinesthetic

يػػتعمّـ باسػػتخداـ حواسػػه ،ورمػػزي

 Symbolicيستخدـ األشياء والعالقػات واإلشػارات كممثمػة لألفكػار ،وفنػي  Artisticمػاهر

في التمويف والرسـ والموسيق  ،وروحي  ، Spiritualوتعبيري  Expressiveيعبر عف نفسه

ومشػاعري وآ ارئػه وأفكػاري ،وشػعوري  Feelingيعبػر عػف مشػاعري ويعػرؼ مشػاعر ااخػريف،

وداعـ  ،Supportiveولفظي  Verbalلديػه مهػارات تحػدث جيػدي ،وقػارئ  Readerوكاتػب

.Writer

 ربػػػػعلالػػػػدائرةل Dأطمػ ػػؽ عميػ ػػه العقميػ ػػة اإلبداعيػ ػػة الح ػ ػرة :ويتميػ ػػز بالمبػ ػػادرة واالكتشػ ػػاؼواالستقصاء وبناء المفاهيـ وتركيب المعرفة ومػف خصائصػه فحػص األفكػار والحػؿ اإلبػداعي

لممشػػكالت والتفكيػػر خػػارج الصػػندوؽ ويػػتعمـ بالتجريػػب والمناقشػػة والعػػروض البصػرية وفػػرض

الفروض.

و:حسملالمحعمملف لااالالنمطلمنلاله:من لالدم غ :لبأن ل :بصػري  Visualيػتعمّـ بمشػاهدة

الصور والرسومات والمخططات والعروض ،وشمولي  Holisticيدرؾ ويفهـ الصورة الكمية،
وابتكاري  Innovatingيبتكر أفكػا اًر وطرقػاً وأدوات جديػدة ،وتخيمػي  Imaginativeيكػوف

صو اًر عقمية ألشياء يير المحسوسة ،وتكاممي  Integrativeيرّكب عناصر األفكار فػي كػؿ
موحػػد ،ومفػػاهيميConceptual

يتخيػػؿ أفكػػا اًر وآراء لتوليػػد أفكػػار مجػػردة ،وتركيبػػي

 Synthesizerيوحػد األفكػار ،والمفػاهيـ المنفصػمة ،وتزامنػي  Simultaneousيعػالج فػي

نفػس الوقػت أكثػر مػف مػدخؿ عقمػي ،وحدسػي  Intuitiveيعػرؼ شػيئاً مػا دوف التفكيػر،

ومستكشػػؼ ذاتػػي discovery

–

 ، Selfومبػػادئ

ومبػػادر  ، Initiativeوابػػداعي

 Creativeيمتمؾ أفكا اًر يير اعتيادية وابتداعية ،ومخاطر .Risk- Taking

المم رس تلالحربو :لالمن سب لألنم طلاله:من لالدم غ :لف لنظر :لبوصم لالحاك:رل ل
يعتب ػػر االهتم ػػاـ بالطريق ػػة األفض ػػؿ ل ػػتعمـ ال ػػدماغ ه ػػو الس ػػبيؿ لموص ػػوؿ إلػ ػ ك ػػؿ المتعمم ػػيف
محمػػود .)284 ،2006 ،وحػػدد نيػػد هيرمػػاف الممارسػػات التعميميػػة التػػي تناسػػب أنمػػا التفكيػػر

ومن ػ ػ ػػاطؽ الهيمن ػ ػ ػػة الدمايي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػدماغ الم ػ ػ ػػتعمـ ف ػ ػ ػػي  :اله ػ ػ ػػيالت)57-53 ،2015 ،
)(Al-shamaylh,, et al, 2019, 23) (Herrmann, 2009, 3-8
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:او او نمط الحاك:رل) (Aطرائؽ التعمـ التي تتضػمف النقػد وتحميػؿ األمػور بموضػوعيَّة
ِّ -

ومنطؽ ،وتقييـ النتائج واتخاذ الق اررات واإللقاء وعرض الحقائؽ واستخداـ التقنيات بناء عم

المالحظات.

ػداني
 ِّ:او او نمط الحاك:رل) (Bطرائؽ التعمـ التي تتضمف العمؿ المنظـ المخطػط ،المي َّ

التطبيقي ،والطرؽ واإلجراءات المكتوبة ،المتسمسمة.
َّ
:اوػ
ِّ -

ػاوني ،ونقػػاش
او نمػػط الحاك:ػػرل) (Cط ارئػؽ الػػتعمـ التػػي تتضػػمف العمػؿ التعػ َّ

ئي ،ولغة الجسد ،وتمثيؿ األدوار ،والتواصؿ وبناء عالقات
المجموعات ،والعمؿ
الكتابي والق ار َّ
َّ
مع ااخريف.
:اوػ او نمػط الحاك:ػرل) (Dط ارئػؽ الػتعمـ التػي تتضػمف األنشػطة الح َّػرة مثػؿ العصػؼ
ِّ -

َّ
العقميػة والخيػاؿ ،واستشػراؼ
الػذهني والتشػبيهات المجازَّيػة والصػور البصػريَّة ،والخػرائط
المستقبؿ ،والتحدي.

مب دئلالحعم:ملوفؽلنظر :لبوصم لالحاك:رل ل
هن ػػاؾ مب ػػادئ ت ارعػ ػ عن ػػد الت ػػدريس وف ػػؽ نظري ػػة بوص ػػمة التفكي ػػر لهيرم ػػاف ه ػػي :اله ػػيالت،

)78 ،2015

 -يميػؿ المتعممػوف إلػ االعتمػاد عمػ أحػد جػانبي الػدماغ أكثػر مػف ااخػر أثنػاء معالجػة

المعمومات ،ويشار إل ذلؾ بالجانب المسيطر)السائد( .

 يمكف أف يعبر عف سيطرة أحد جانبي الدماغ لدى المتعمـ عم شكؿ أسموب معػيَّف َّيتبنػاي

الفرد في عمميَّة التعمـ والتفكير.

 يشير أسموب التعمـ إل الطريقة التي يتعمَّـ بها الفرد في استقباله أو تحميمه لممعمومات. -أسموب التعمـ وأسموب التفكير يعتبراف عادات لمعالجة المعمومات

َّ
الدماييػة هػي ميػؿ المػتعمـ إلػ االعتمػاد عمػ أحػد أربػاع
 وفقًػا نظريػة هيرمػاف السػيطرةالدماغ بدرجة أكبر مف األرباع األخرى.
 -أنمػاط التفكيػر السػائدة لػدى المتعممػيف المػدارس والجامعػات بنػاء عمػ

نظرَّيػة وظػائؼ

نصفي الدماغ تركز عم التفكير التحميمي والمغوي والمنطؽ الرياضي ،وهػي مػف اختصػاص

الجانب األيسر مف الدماغ.

 -تفسػر القػدرات حػوالي  %20مػف التبػايف بػيف المتعممػيف فػي األداء المدرسػي وربمػا تكػوف

أساليب التفكير أحد مصادر التبايف يير المفسر سواء أكاف ذلؾ في المدرسة أو في العمؿ.
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حدر:سلالجغراف :لب سحخدام نظر :لبوصم لالحاك:رلHBDIلله:رم نل ل

أكػػدت الد ارسػػات والبحػػوث التربويػػة أهميػػة توافػػؽ الممارسػػات التدريسػػية مػػع أقسػػاـ الهيمنػػة

الدمايي ػػة الت ػػي ح ػػددتها نظري ػػة هيرم ػػاف ومنه ػػا :د ارس ػػة ش ػػطب والف ػػتالوي  ، )2019ود ارس ػػة
خالػدي  ، )2019ود ارسػة  ، Sarikaya & Söylemez (2018ود ارسػة خمػاس ومهػدي
 ، )2018ود ارس ػػة العػ ػوادي ومج ػػوؿ  ، )2018ود ارس ػػة

al

et

Hughesa,

)(2017ودراسة عمواف وسمماف  ، ) 2016ودراسة العابػدي  )2014لفاعميػة  ،ود ارسػة عبػد

اهلل وجاسـ  ، )2012ودراسة  ،Bawaneh, et al (a2011ودراسة .Bawaneh, et al

)(b2011
والجغرافيا مف المواد الدراسية المهمة في مراحؿ التعميـ المختمفة ومنها في المرحمة االبتدائيػة

كونهػ ػػا مػ ػػادة واقعيػ ػػة ت ػ ػرتبط بحيػ ػػاة المػ ػػتعمـ ومحيطػ ػػه الطبيعػ ػػي االجتمػ ػػاعي والحيػ ػػوي وينيػ ػػة
بموض ػػوعاتها وظواهره ػػا ومفاهيمه ػػا وه ػػي تس ػػاعد عمػ ػ ممارس ػػة العممي ػػات العقمي ػػة والتفكيري ػػة

وتحف ػػز ل ػػدى الم ػػتعمـ االستفس ػػار ،والتس ػػاؤؿ ،وفه ػػـ عالق ػػة الظػ ػواهر الجغرافي ػػة بالحي ػػاة وبيئ ػػة
المتعمـ الحقيقية ،لذا فهي مف أنسب المواد الدراسية لمممارسات التدريسػية المبنيػة عمػ نظريػة
بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف.
ب-لالحاك:رلالمنحجلوحدر:سلالجغراف :ل

التفكيػر بشػكؿ عػاـ بحاجػة إلػ أف يسػتثار مػف خػالؿ موقػؼ أو طػرح أسػئمة أو مشػكمة

تتحدى عقؿ الفرد وتحرؾ وتحفز دافعيته ،فيتكوف لديه دافع التفكير ومحاولة البحث عف ح ّؿ
لهذي المشكمة الهيالت .)16 ،2015 ،فهو عممية الذهنية التي يتفاعؿ معهػا المػتعمـ مػع مػا
يواجه ػػه م ػػف خبػ ػرات ومواق ػػؼ ويول ػػد فيه ػػا األفك ػػار ويحممه ػػا ويعي ػػد تنظيمه ػػا وترميزه ػػا به ػػدؼ

إدماجها في بنائه الذهني قطامي . )11 ، 1222 ،
المقصودلب لحاك:رلالمنحج ل

عػرؼ السػػرور التفكيػر المنػػتج بأنػه :تحويػػؿ لألشػياء واألفكػػار وتعػرؼ العناصػػر ووصػػؼ

االس ػػتراتيجيات واع ػػداد التص ػػميـ وع ػػرض المواض ػػيع والمواق ػػع والمص ػػادر وتحدي ػػد الوظػ ػػائؼ
السػ ػػرور .)313 ، 2005 ،وعرفػ ػػه مصػ ػػيمحي وأبػ ػػو عبػ ػػداهلل بأنػ ػػه :عمميػ ػػة ذهنيػ ػػة تتضػ ػػمف

مجموعػػة مػػف المهػػارات وهػػي التحميػػؿ والطالقػػة والمرونػػة األصػػالة والتوسػػع والتخيػػؿ واإلنتػػاج،
والتقي ػػيـ الت ػػي تجم ػػع ب ػػيف مه ػػارات التفكي ػػر الناق ػػد واإلب ػػداعي توظ ػػؼ إلنت ػػاج أفك ػػار جدي ػػدة

مصػػيمحي وأبػػو عبػػد اهلل  .)149 ،2018 ،وعرفػػه
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تتضػػمف توليػػد وصػػقؿ األفكػػار حػػوؿ جػػوهر المعرفػػة ،يػػتـ فيهػػا توليػػد األفكػػار وصػػقمها والػػتحكـ

فيهػػا مػػف خػػالؿ سػػموكيات التنظػػيـ الػػذاتي التػػي تنطػػوي عم ػ تحديػػد األهػػداؼ وكػػذلؾ مراقبػػة
الحصوؿ عم تمؾ األهداؼ (Combs et al, 2009, 3).

ويمكػػف تعريػؼ التفكيػػر المنػػتج بأنػػه :نشػػاط عقمػػي هػػادؼ وموجهػػة يمكػػف مػػف خاللػػه تتبػػع

المغالطات ،واصدار الحكـ ،وابداء الرأي ،وتحميؿ العالقة بػيف السػبب والنتيجػة ،وتوليػد أفكػار
وحموؿ تتسـ بالطالقة ،والمرونة ،واألصالة.

مه راتلالحاك:رلالمنحج ل

التفكير في أبسط صوري سمسمة مف النشاطات العقميَّة المستمرة التي يقوـ بها الدماغ عند

قادما مف الحواس ،والتي ال تتوقؼ طالما أف اإلنساف في حالة يقظة.
تعرضه لمثير ً
الهيالت )15 ،2015 ،ويقصد بمهارات التفكير عمميات عقمية محددة نمارسها ونستخدمها
عف قصد في معالجة المعمومات والبيانات لتحقيؽ أهداؼ تربوية متنوعة تتراوح بيف تذكر

المعمومات ووصؼ األشياء وتدويف المالحظات إل التنبؤ باألمور وتصنيؼ األشياء وتقديـ

الدليؿ وحؿ المشكالت والوصوؿ إل استنتاجات سعادة . ) 45 ، 2011 ،

وحػدد جػابر مهػارات التفكيػر المنػتج فػي التخطػيط لمػا تفعػؿ وتقػوؿ وتخػيال لمواقػؼ،

واستدالال وحال لممشكالت والنظر في آراء واتخاذ ق اررات وأحكاـ ،إذ أف هذا النوع مف التفكير
ال يقتصػر عمػ تحميػؿ الحجػج الموجػودة والمجػادالت بػؿ يهػتـ أيضػا بتوليػد األفكػار) جػابر،

 ،)39 ،2008وحددها  Hursonفي أنها تجمع بيف المهارات اإلبداعية والناقدة وانتاج أفكار
والحمػوؿ الجديػدة ،(Hurson, 2007, 45) .وحػددها  Julieفػي توليػد األفكػار الجديػدة وحػؿ

المشػكالت ،والتامييػػز بػػيف ااراء والحقػػائؽ ،وتاقيػػيـ األدلػػة (Julie, 2008, 101) .واقتصػػر
البحث الحالي عم مهارات التفكير المنتج ااتية :

 مه رةلححبعلالمغ لط ت ،وتعني التمييز بيف اإلدعاءات والحقائؽ عمي ونوفؿ ، 2006 ،)107

 ،التعرؼ عم

األخطاء واألفكار المغموطة ،والتفريؽ بيف الحقائؽ وااراء والتعرؼ عم

المعمومات ذات الصمة بالموضوع والتعرؼ عم

االستدالؿ العقمي الواهي أو االستنتاجات

المغموطة جرواف .) 76 ، 2005 ،
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 مه رةلإصدارلالةكم ،وتعني إصدار حكـ عم قضية أو ظاهرة أو حدث أو معمومة ،وهيقدرة عم إصدار حكـ عم ظاهرة أو موضوع ما في ضوء مبررات محددة تؤيد هذا الحكـ
عمي ونوفؿ . )107 ، 2006 ،

 -مه رةلإبدا لالرأي وتعني التعبير عف الرأي في قضية أو ظاهرة أو حدث أو معمومة.

 مه رة لحةم :لالعالق لب:ن لالسبب لوالنح:ج  ،وتعني تحديد طبيعة العالقة التي تحكـاألسباب بالنتائج في الظاهرات واألحداث والقضايا.

 -مه رةلالطالق وتعني القدرة عمي استدعاء أكبر قدر ممكف مػف االسػتجابات المناسػبة تجػاي

مشكمة أو مثير معيف وذلؾ في فترة زمنية محددة إبراهيـ .) 111 ، 1221 ،

 -مهػػ رةلالمرونػػ وتعنػػي التفكيػػر خػػارج نطػػاؽ مػػا هػػو معػػروؼ وواضػػب بالفعػػؿ والبػػدء فػػي

تطوير األفكػار مػف خػالؿ النظػر فػي وجهػات النظػر متنوعػة وطػرؽ تحميػؿ عديػدة .واسػتخداـ
هػذي المنظػورات فػي تطػوير الحجػج )(Combs et al, 2009, 7ل.لويتصػؼ بهػا الشػخص
ال ػػذي يس ػػتطيع التكي ػػؼ وتع ػػديؿ س ػػموكه به ػػدؼ التوص ػػؿ إل ػػي ح ػػؿ المش ػػكالت الت ػػي تواجه ػػه
األعسر .) 11 ، 1222 ،

 مه رةلاألص ل وتعنػي توليػد أفكػار مختمفػة ومبتكػرة وفريػدة مػف نوعهػا .لكػي ينخػرط المفكػرأيض ػػا القػػدرة عم ػ البق ػػاء مرًنػػا ومنف ػػتب
فػػي عمميػػة تولي ػػد األفكػػار األصػػمية ،يج ػػب أف يمتمػػؾ ً
الػذهف). (Combs et al, 2009, 7لوكممػا قمػت درجػة شػيوع الفكػرة زادت درجػة أصػالتها
وتعتم ػ ػػد األص ػ ػػالة عم ػ ػػي قيم ػ ػػة الفكػ ػ ػرة ونوعيته ػ ػػا وج ػ ػػدتها محم ػ ػػود . )119 ، 1221 ،فه ػ ػػي
اس ػػتجابات أص ػػيمة أي قميم ػػة التكػ ػرار ب ػػالمعني اإلحص ػػائي داخ ػػؿ الجماع ػػة الت ػػي ينتم ػػي إليه ػػا
إبراهيـ .) 119 ،1221 ،

لخص ئصلالاردلص ةبلالحاك:رلالمنحج ل
ػيطر عم ػ
التفكػػر المنػػتج يجعػػؿ المػػتعمـ يعمػػؿ عم ػ توليػػد المعرفػػة وصػػقمها ،ويظػػؿ مسػ ًا

سموكه المعرفي وااللتزاـ بالمهمػة ،كونػه يتضػمف مكػوف التنظػيـ الػذاتي لعمميػة التفكيػر النقػدي
طا في عممية التفكيػر والػتعمـ ،أثنػاء مراقبػة التقػدـ نحػو األهػداؼ
واإلبداعي ويجعؿ المتعمـ نش ً

المحػػددة  (Combs et al, 2009, 4) .ويتميػػز الفػػرد صػػاحب التفكيػػر المنػػتج بأنػػه :
 ) Huot . J , 1996 , 4مارزانو وآخروف ) 182 ، 1999 ،

 متفتب العقؿ وواضحاً مهتماً بالبحث عف الوضوح ويكوف دقيقاً وباحثاً ومهتماً بالدقة .. -قاد اًر عمي تأجيؿ اندفاعه  ،وعمي اتخاذ موقؼ عندما تستدعي الظروؼ ذلؾ .
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 -حساساً لمشاعر ااخريف ومتفهماً لمستوي معرفتهـ .

 الحماس واإلصرار واستخداـ اإلمكانات المعارؼ الموجودة لدى الفرد ألقصي ما يمكف . -االندماج الشديد في المهمة أو العمؿ بها حتػ ولػو كػاف الحػؿ أو اإلجابػة الصػحيحة ييػر

واضحة وال يمكف الوصوؿ إليها في الحاؿ .

 -التوصؿ إلي معايير شخصية لمتقويـ والوثوؽ بها والحفاظ عميها .

 -الخم ػػؽ وابتك ػػار ط ػػرؽ جدي ػػدة والتعام ػػؿ م ػػع المواق ػػؼ بنظػ ػرة بعي ػػدة ع ػػف الح ػػدود المألوف ػػة

والمعايير المتعارؼ عميها .

دورلمعمملالجغراف :لف لحنم :لمه راتلالحاك:رلالمنحج ل

المعمـ مف ركائز العممية التعميمية وله دور مهـ في نجاح هذي العممية في تحقيؽ أهدافها

 ،وهنػػاؾ عػػدد مػػف السػػموكيات التػػي يجػػب أف يقػػوـ بهػػا معمػػـ الجغرافيػػا لتنميػػة التفكيػػر المنػػتج

منها  :الفي  ) 12 : 11 ، 1221 ،عطػوة  ) 111 : 112 ، 1229 ،جػابر 1222 ،
) 111 ،

 تهيئة المواقؼ التعميمية التي تنشط التفكير وحؿ المشكالت ومنها تقديـ المشكمة في سػياؽمحتوى المنهج الذي يقوـ بتدريسه ،وتشجيع التالميذ واثارة تفكيرهـ ومناقشة أفكارهـ .

 ترجمػػة أفكػػار التالميػػذ ومحتػػوي المػػنهج فػػي صػػورة مشػػكالت يشػػعروف بهػػا ويكػػوف لهػػـ دورفي إبداء الرأي فيها .

 -تػػوفير منػػاخ لمتفكيػػر يعكػػس احت ارمػػا عميق ػاً لألف ػراد باعتبػػارهـ كائنػػات إنسػػانية متفػػردة ممػػا

يشجع احتراـ التالميذ أحدهـ األخر.

 اإلصػػغاء لمتالميػػذ  ،فاالسػػتماع هػػو أحػػد الطػػرؽ التػػي يتبعهػػا المعمػػـ لموصػػوؿ إل ػ أفكػػارالتالميذ فيخطط جو الحجرة لالستماع لهـ مع الثقة بأفكارهـ الذكية .

 تشػػجيع المناقشػػة المفتوحػػة  ،حيػػث يػػزداد احتػراـ التالميػػذ واحتػراـ جهػػودهـ فػػي التفكيػػر بػػأفتتػػاح لهػػـ الفػػرص لمناقشػػة أفكػػارهـ ووجهػػات نظػػرهـ وهػػذا يسػػاعدهـ فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات

وفحص البدائؿ والتصرؼ وفقاً لق ارراتهـ .

 تقبؿ أفكار التالميذ  ،فيجب عند تفاعؿ المعمـ مع تالميذي أف تغيػب السػمطة ويحػؿ ويسػودتشجيع التالميذ عمػ التفكيػر بعمػؽ وأف يتػأمموف أفكػارهـ وينظػروف فػي البػدائؿ أف هنػاؾ

تقدي اًر ألفكارهـ .
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 السماح بوقػت لمتفكيػر  ،حتػ يػتمكف التالميػذ مػف التفكيػر واالسػتيعاب وأف يتمثمػوا ويغيػرواأنماط سموكهـ .

 تغذية الثقة  ،فيبػث المعمػـ فػي التالميػذ الجػرأة لمتفكيػر والجسػارة فػي اقتحػاـ المشػكالت ممػايبني الثقة في أنفسهـ ونجاحهـ في انجاز مهامهـ .

 تػػوفير تغذيػػة ميس ػرة واسػػتخداـ ألفػػاظ مرتبطػػة بمهػػارات التفكيػػر وعممياتػػه مػػف أجػػؿ ترسػػيمنهجية عممية في المناقشات والتعامؿ مع المشكالت واتخاذ الق اررات .

 ترويج وانجاح التعمـ النشػط الػذي يسػاعد عمػ انػدماج التالميػذ عمػ نحػو نشػط فػي عمميػةالتفكيػر فيالحظػوا ويبحثػوا نػواحي التشػػابه واالخػتالؼ ويقػدوا المقارنػات ويصػنفوا البيانػػات
ويفسػػروها ويقترح ػوا الفػػروض ويفحص ػوا المسػػممات وينػػدمجوف فػػي األنشػػطة التػػي تتطمػػب

حؿ مشكالت حقيقية .

الجغراف :لوحنم :لمه راتلالحاك:رلالمنحج ل
ل
أكػدت الد ارسػات والبحػوث أهميػة تنميػة مهػارات التفكيػر المنػتج ومنهػا  :د ارسػة Qingli

) (2019ود ارسػة موسػ

 .)2020ود ارسػػة  ،Murtianto, et al (2019د ارسػػة كميػػؿ

وممحػ ػػـ  ، )2019ود ارسػ ػػة (2018

 ، Lumbelliود ارسػ ػػة عم ػ ػ

 ، )2018ود ارسػ ػػة

) ، )Combs et al 2009ود ارسػة  ، Leen et al (2014وتتضػمف أهػداؼ الد ارسػات
االجتماعيػػة ومنهػػا الجغرافيػػا فػػي م ارحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ بصػػفة عامػػة ومرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي

بصفة خاصة تنمية القدرات الذهنيػة المتنوعػة لممػتعمـ ومنهػا القػدرة عمػ التفكيػر وتوظيفػه فػي

حؿ المشكالت نافع وسميماف .) 111 ، 1222 ،

وتعمـ الجغرافيا كونها في منزلة وسط بيف العموـ الطبيعية واإلنسانية يجعؿ عقمية المتعمـ

عقمية نشطة وديناميكية تبحث في عمؿ األشياء والظواهر واألحداث والقضايا في المحيط

الطبيعي الحيوي واالجتماعية وتبحث في أسبابها ومسبباتها وعالقة التأثير والتأثر بينها
والنتائج المترتبة عم هذي العالقات ومف ثـ فهي مناسبة لتنمية مهارات التفكير المنتج إذا

أحسف بناء الخبرات التعميمية أثنا تعممها عبر استراتيجيات تدريسية تهيص لممتعمـ ممارسة
المهارات العقمية والتفكيرية المتنوعة.

الحاك:رلالحأمم لالجغراف لوحدر:سلالجغراف :ل
المقصودلب لحاك:رلالحأمم لالجغراف ل
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عرؼ عبد السالـ التفكير التأممي بأنه :ذلؾ النوع مف التفكير الذي يمكف الفرد مف تقييـ

وتفسػير الػدليؿ ،وتعػديؿ ااراء ،وعمػؿ أحكػاـ موضػوعية عبػد السػالـ.)216 ،2009 ،
وي ػػرى ري ػػاف أن ػػه :تأم ػػؿ المواق ػػؼ وتخميمه ػػا لعناص ػػرها ورس ػػـ خط ػػط فهمه ػػا والوص ػػوؿ لنت ػػائج
وتقويمها رياف .) 121 ،2012 ،وعرفه سمارة وعبد السالـ بأنػه  :تفكيػر يسػاعد الفػرد عمػ

تأمؿ الموثؽ وتحميمه إل عناصري ورسـ الخطط الالزمة لفهمه ،والوصوؿ إلػ النتػائج التػي

يتطمبهػا الموقػؼ ،وتقػويـ النتػائج فػي ضػوء الخطػط المرسػومة سػمارة وعبػد السػالـ،2008 ،

 .)71وعرفه حبيب بأنه :تأمؿ المواقؼ وتحميمها ورسـ الخػط لفهمهػا وتقػويـ نتائجهػا حبيػب،

 .)46 ،1996في حيف عرفه سعادة بأنه تفكير مرتب بالوعي الذاتي والمعرفة الذاتية والتأمؿ
الػػذاتي يعتمػػد عم ػ مراقبػػة الػػنفس والنظ ػرة العميقػػة لألمػػور سػػعادة  .)43 ،2011 ،وعرفػػه
عبيػػد ،وعفانػػة بأنػػه :نشػػاط عقمػػي هػػادؼ لحػػؿ المشػػكالت يوجػػه العمميػػات العقميػػة إلػ أهػػداؼ
محددة عبيد ،وعفانة. ) 50 ،2003 ،

ويمكف تعريػؼ التفكيػر التػأممي الجغ ارفػي بأنػه  :نشػاط عقمػي هػادؼ وموجهػة يمكػف الفػرد مػف

المالحظػػة والتأمػػؿ البص ػػري الرؤيػػة البصػ ػرية) ،وربػػط عناصػػر المعرف ػػة الجغرافيػػة ،والحػ ػوار
الجغ ارفػ ػػي التػ ػػأممي ،وتحميػ ػػؿ الظ ػ ػواهر الجغرافيػ ػػة ،واشػ ػػتقاؽ االسػ ػػتدالالت الجغرافيػ ػػة ،وتوليػ ػػد

المعرفة الجغرافية ذات المعن .

مه راتلالحاك:رلالحأمم لالجغراف ل ل
حدد العفو مهارات التفكير التأممي في :المالحظػة والتأمػؿ وكشػؼ المغالطػات والوصػوؿ

الستنتاجات ،وتقديـ التفسير المقنع ،وتوليد المعرفة واقتراح الحموؿ العفػو.)129 ،2012 ،
وحػػددها إب ػراهيـ فػػي الطالقػػة ،والشػػعور بالمشػػكمة ،وتحديػػد المشػػكمة ،والتأكػػد مػػف مصػػداقية

المعمومات ،ووضع التفسيرات ،ووضع الفػروض ،واقتػراح الحمػوؿ المنطقيػة ،واصػدار األحكػاـ
إبػ ػ ػراهيـ .)97 ،2005 ،وح ػ ػػددها عبي ػ ػػد وعفان ػ ػػه ف ػ ػػي التأم ػ ػػؿ والمالحظ ػ ػػة ،والكش ػ ػػؼ ع ػ ػػف

المغالطػػات ،والوصػػوؿ السػػتنتاجات ،واعطػػاء تفسػػيرات مقنعػػة ،ووضػػع حمػػوؿ مقترحػػة عبيػػد

وعفانػػه .)52 ،2003 ،وحػػددها حبيػػب فػػي :الرؤيػػة البصػرية ،والكشػػؼ عػػف المغالطػػات،

والوصوؿ إل استنتاجات ،واعطاء تفسيرات مقنعة ،ووضػع حمػوؿ مقترحػة حبيػب،1996 ،
.)48

وحػػددها العفػػوف وعبػػد الصػػاحب فػػي :التأمػػؿ والمالحظػػة ،والكشػػؼ عػػف المغالطػػات،

والتحميؿ والصوؿ إل االستنتاجات ،والربط بيف عناصر المعرفػة واعطػاء التفسػيرات المقنعػة،

وتوليػػد المعرفػػة ووضػػع الحمػػوؿ المقترحػػة العفػػوف وعبػػد الصػػاحب .)217 ،2012 ،وح ػددها
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عبػػد السػػالـ فػػي القػػدرة عمػ التقيػػيـ ،وتفسػػير الػػدليؿ ،وتعػػديؿ ااراء ،وعمػػؿ أحكػاـ موضػػوعية
عبد السالـ.)216 ،2009 ،

وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد مهارات التفكير التأممي الجغرافي في :

 -المالةظػ لوالحأمػ لالبصػريل(الرؤ:ػ لالبصػر : ) :ويقصػد بهػا القػدرة عمػ عػرض جوانػب

اء كاف ذلؾ مػف خػالؿ المشػكمة أو إعطػاء رسػـ أو شػكؿ
المشكمة والتعرؼ عم مكوناتها سو ً
يبيف مكوناتها بحيث يمكف اكتشاؼ العالقات الموجودة بصري.
 -لربطلعن صػرلالمعرفػ لالجغراف:ػ  :وتعنػي القػدرة عمػ

تحديػد العالقػة بػيف عناصػر المعرفػة

الجغرافية في شكؿ حقائؽ تربط بيف السبب والنتيجة الجغرافية المترتبة عميها .

 -إعطػػ لالحاسػػ:راتلبػػػ لةوارلالجغرافػػ لالحػػػأمم  :وتعنػػي القػػدرة عم ػ تخيػػؿ ح ػوار جغ ارفػػي

مترابط األفكار حوؿ الظواهر والقضايا الجغرافية.

 -حةم:ػ لالظ ػواارلالجغراف :ػ  :وتعنػػي القػػدرة عمػ تحديػػد مكونػػات الظػواهر الجغرافيػػة وتحديػػد

عالقاتها السببية وخصائصها.

 -اشػػػحق ؽ االسػػػحنح ج تللواالسػػػحدالالتلالجغراف:ػػػ  :وتعن ػػي الق ػػدرة عمػ ػ التوص ػػؿ الس ػػتدالؿ

جغرافية استقرائية واستنباطية مف المقدمات الجغرافية.

 -حول:ػػػػدلالمعرفػػػػ لالجغراف:ػػػػ لااتلالمعنػػػػى :وتعنػ ػػي القػ ػػدرة عم ػ ػ إنتػ ػػاج المعرفػ ػػة الجغرافيػ ػػة

االستشرافية المرتبة بالمعطيات والحقائؽ الجغرافية وتطوراتها.
مسحو :تلالحاك:رلالحأمم لالجغراف ل ل

يعتمػػد التفكيػػر التػػأممي عم ػ وجػػود موقػػؼ مشػػكؿ ،فيقػػود إل ػ استبصػػار المشػػكمة ،وتكػػويف

الفػػروض ،واختيػػار الحػػؿ األفضػػؿ العفػػوف .)130 ،20012 ،وحػػدد عبػػد السػػالـ مسػػتويات
التفكير التػأممي فػي :مسػتوى التأمػؿ العػابر اليػومي :ويحػدث عشػوائياً معظػـ الوقػت وال يػذهب

أعمػػؽ م ػف التفكيػػر والتػػذكر والتحػػدث حػػوؿ األشػػياء ،والتأمػػؿ المػػدروس المتعهػػد :وهػػو متػػأني
وي ػػتـ بط ػػرؽ مدروس ػػة وه ػػو تأم ػػؿ ح ػػوؿ اإلجػ ػراء وق ػػد يط ػػور الممارس ػػة ،والتأم ػػؿ المنظ ػػومي

المبػػرمج :وفيػػه يحػػدث التأمػػؿ عػػف طريػػؽ العمػػؿ وينػػتج عنػػه مشػػاريع تتطمػػب تخط ػيط عبػػد

السالـ.)187 ،2009 ،لوحددها الجبوري وآخروف في :التأمؿ والمالحظػة وفيػه يػتـ عػرض

جوانػب المشػكمة والتعػرؼ عمػ مكوناتهػا بحيػث يمكػف اكتشػاؼ العالقػات الموجػودة بينهمػا،

الكشػؼ عػف المغالطػات :وفيهػا يػتـ تحديػد الفجػوات فػي المشػكمة مػف خػالؿ تحديػدلالعالقػات

الصحيحة أو العالقات الغيػر منطقيػة ،والوصػوؿ إلػ االسػتنتاجات  :وفيػه يػتـ التوصػؿ إلػ
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عالقة منطقية معينة مف خالؿ رؤية مضموف المشكمة والتوصؿ إل نتائج مناسبة ،واعطاء
الربطػة وقػد يكػوف هػذا
تفسيرات مقنعة  :وفيه يتـ إعطاء معنػ منطقػي لمنتػائج أو العالقػات ا

المعنػ معتمػداً عمػ

المعمومػات السػابقة أو عمػ

طبيعػة المشػكمة أو خصائصػها  ،وتوليػد

المعرفػة ووضػع حمػوؿ مقترحػة  :وفيػه يػتـ وضػع خطػوات منطقيػة لحػؿ المشػكمة المطروحػة

وتسػتند تمػؾ الخطػوات عمػ تصػورات ذهنيػة متوقعػة لمشػكمة المطروحػة الجبػوري وآخػروف،

.)480 ،2019لوحػددها Sentner

& Yost

فػي الممارسػة التأمميػة  practiceوتكػوف عفويػة

وتمقائيػة ،والتأمػؿ اإلصػالحي  Repairثػـ تأمػؿ المراجعػة  Reviewويػتـ فيػه التقيػيـ والتأمػػؿ

البحثػػي  Researchوهػػو تػػأممي مػػنظـ ومنهجػػي ثػػـ التأمػػؿ المجػػرد  Reformulationويػػتـ
فيه الصياية الدقيقة لمنتائج التفكير التأممي (yost & Sentner, 2000, 44).

للللمم لسبؽل:مكنلالقو لأنلمسحو :تلالحاك:رلالحأمم لالجغراف لححمث لف ل ل ل

-لالحأم لالجغراف لال:وم لالع برل للويػتـ عبػر المالحظػة ويسػتخدـ فػي التعبيػر عػف األشػياء

والظواهر واألحداث الجغرافية ،ويتـ فيه الممارسة التأممية والتأمؿ اإلصالحي.

-لالحأم لالجغراف لالمنهج ل لويستخدـ فيه المالحظة المقروف بتحري جوانػب المشػكمة ويػتـ

فيػػه التحقػػؽ مػػف الظ ػواهر وفهػػـ عالقاتهػػا المنطقيػػة واالنتقػػاؿ منهػػا إل ػ توليػػد وبنػػاء المعرفػػة
الجغرافية الجديدة عبر التصور الذهني المستقبمي لمظواهر الجغرافيػة ويمػارس فيػه الفػرد تأمػؿ

المراجعة والتأمؿ البحثي والتأمؿ المجرد.

خص ئصلالاردلص ةبلالحاك:رلالحأمم لالجغراف ل ل
يمكف تحديد خصائص صاحب التفكير التأممي الجغرافي في  :خوالدة )178 ، 2012 ،

 -فهػػـ وأدراؾ األحػػداث والظ ػواهر والتفكيػػر فيهػػا ،وربػػط المواقػػؼ الجديػػدة بػػالخبرات المعرفيػػة

السابقة.

 -التساؤؿ واالكتشاؼ والريبة في البحث واالستقصاء والتحقيؽ مف األحداث والظواهر .

 التصػػدي لممشػػكالت والقضػػايا والبحػػث عػػف حمػػوؿ مبتك ػرة لهػػا عبػػر اإلج ػراءات اإلبداعيػػةالقائمة عم الفهـ العميؽ والبصيرة .

 -الد ارسػػة المنهجيػػة لألحػػداث والظ ػواهر والقػػدرة عم ػ تقويمهػػا واصػػدار األحكػػاـ وابػػداء ال ػرأي

فيها.

 القػػدرة عم ػ ال ػربط بػػيف المعرفػػة النظريػػة والظ ػواهر واألحػػداث واألشػػياء فػػي الواقػػع المعػػاشوالقدرة عم تطبيؽ المعرفة في مواقؼ جديدة.
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الجغراف :لوحنم :لمه راتلالحاك:رلالحأمم لالجغراف ل
أكػػدت الد ارسػػات والبحػػوث أهميػػة تنميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػأممي مػػف خػػالؿ تػػدريس المػواد

الد ارسػ ػػية المختمفػ ػػة ومنػ ػػه :د ارسػ ػػة ص ػ ػوالي  ،)2020ود ارسػ ػػة القحطػ ػػاني والقسػ ػػيـ ،)2019
ود ارسػػة هػػديب وطالفحػػة ، )2018 ،ود ارسػػة  ، Buqhoos, (2017ود ارسػػة األطػػرش

 ،)2016ود ارسػة  ،Demir (2015ود ارسػة  ، )Zhu, 2014ود ارسػة & Chee Choy
). )San Oo, 2012
والجغرافيا كمادة دراسية تتعامؿ مع المحيط الطبيعي الحي ويير الحي واالجتماعي

لممتعمـ فتحفز لديه التفكير وحب المعرفة والتأمؿ والبحث والتفسير والتبصر إذا توفر لها
المناخ التدريسي المناسب الذي ينشط فيه المتعمـ لتأخذ به الجغرافيا بمجاالتها الجمة المفعمة

باألحداث والظواهر الحياتية والتي يعايشها المتعمـ بيئياً واجتماعياً إل عالمها الرحب ليمارس

مهارات التفكير التأممي الجغرافي التي تمكنه مف تفسير واقعة البيئي واالجتماعي وفهمه
والقدرة عم التعايش معه والتنبؤ به واستشراؼ تطوراته.
ل

إجزاءات البحج
لةجابة عف أسئمة البحث والتأكد مف صحة الفروض اُتبعت اإلجراءات التالية:

 االطػػالع عمػػي الم ارجػػع والبحػػوث والد ارسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت اسػػتخداـ نظريػػة بوصػػمةالتفكير  HBDIلهيرماف في التدريس والتي اهتمػت بػالتفكير المنػتج والتفكيػر التػأممي وتػدريس
الجغرافيا.

-لإعدادلموادللوأدواتلالبةث ل

أوالً لإعدادلدل :لالمعممللحدر:سلالجغراف :لب سحخداملنظر :لبوصم لالحاك:رلHBDIلله:رم نل
لوكراس لاألنشط لوالمه ملالصا . :ل

إلعػػداد دليػػؿ المعمػػـ لتػػدريس الجغرافيػػا باسػػتخداـ نظريػػة بوصػػمة التفكيػػر  HBDIلهيرمػػاف
وكراسة األنشطة والمهاـ الصفية تـ :

 -بع ػػد مطالع ػػة األدبي ػػات والد ارس ػػات التربوي ػػة الت ػػي تناول ػػت نظري ػػة بوص ػػمة التفكي ػػر HBDI

لهيرمػػاف تػػـ اقت ػراح إسػػتراتيجية لتػػدريس الجغرافيػػا فػػي ضػػوء نظريػػة بوصػػمة التفكيػػر HBDI
لهيرماف تسير وفؽ الخطوات ااتية :
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 -لالخطوةلاألولى لإث رةلالجز لالق ئدلف لالعق

وفيها يتـ تنشيط واثارة الجزء المهيمف في

عقؿ المتعمـ عبر ما يناسب األجزاء العقمية األربعة التي حددها هيرماف مف خالؿ طرح
األسئمة

التشبيهات

واستخداـ

مف

بيئة

المتعمـ ،واستخداـ الصور
والرسوـ

البصرية،

واستخداـ القصص.

 -لالخطوةلالث ن :لحنظ:مل

وا:كم

المعرف
الحقائؽ

لالمةحوىل

ويتـ فيها تقديـ
والمفاهيـ

واألحداث المتضمنة بالدرس عبر تجزئتها وهيكمتها وتنظيمها في شكؿ يوضب العالقات

والترابطات بينها وعرضها في تسمسؿ وترتيب .

 -لالخطوة لالث لث لحوج :لبوصم لاله:من لالعقم:

وفيها يتـ فهـ الخبرات عبر تحميؿ

الحقائؽ ونقد األفكار واألحداث وتقييـ المعمومات واالستنتاج واالستدالؿ وتدويف المالحظات
والرسـ والتمويف والتمثيؿ والدراما.

 -لالخطوةلالرابع لالمغ مرةلالاكر:

ويتـ فيها ممارسة مهاـ االستكشاؼ والتخيؿ والتصور

واإلبداع وتركيب وترتيب األفكار لموصوؿ ألفكار يير مألوفة ،وتأليؼ القصص.
 -لالخطوة لالخ مس لالبران لواالسحبص ر ويتـ فيها التدليؿ عم

األفكار التي تـ تعممها

وتوضيب منطؽ األحداث والحقائؽ ،واستخداـ الخبرات المكتسبة في الحدس والتوقع والتنبؤ

وصياية االحتماالت وتقديـ الرؤية المستقبمية .

 لالخطوةلالس دس لالحوظ:ؼلالاان للمخبرات وفيها يتـ توظيؼ ما تـ تعممه مف خبراتفي وضع الخطط لحؿ المشكالت واتخاذ الق اررات المرتبطة بالقضايا والظواهر والمواقؼ
واألحداث.

 -اختيػػار وحػػدات البحػػث :تػػـ اختيػػار وحػػدتي الطبيعػػة فػػي بمػػدي والسػػكاف فػػي بمػػدي) مػػف

محتوى منهج الدراسات االجتماعية – جزء الجغرافيا -لمصؼ الرابع االبتدائي.

 -تحديد األهداؼ التعميمية لكؿ وحدة واألهداؼ التعميمية المتضمنة بكؿ درس .
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 -تحديػػد الوسػػائؿ التعميميػػة التػػي يحتاجهػػا تػػدريس كػػؿ درس والت ػي تسػػاهـ فػػي تحقيػػؽ مػػا تػػـ

تحدي ػػدي م ػػف أه ػػداؼ والت ػػي تتناس ػػب م ػػع الت ػػدريس باس ػػتخداـ نظري ػػة بوص ػػمة التفكي ػػر HBDI
لهيرماف .

 -تحديد األنشطة التعميمية التي يمكف أف ينفذها التالميذ في ضوء التدريس باستخداـ نظريػة

بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف لتعزيز تعممهـ .

 -تحديػػد طريقػػة السػػير فػػي تػػدريس الػػدروس بنظريػػة بوصػػمة التفكيػػر  HBDIلهيرمػػاف والتػػي

تسير وفؽ اإلستراتيجية مقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف.

 تحديػػد وسػػائؿ التقػػويـ حيػػث تػػـ اسػػتخداـ األسػػئمة الشػػفهية والمقاليػػة والموضػوعية المتضػػمنةباألنشطة والمهاـ الصفية وبالتقويـ في نهاية كؿ درس.

 -إعػػداد كراسػ لاألنشػػط لوالمهػ ملالصػػا :لوفػػؽلنظر:ػ لبوصػػم لالحاك:ػػرلHBDIلله:رمػ نللحيػػث

ح ػػددت فيه ػػا مه ػػاـ وأنش ػػطة تعميمي ػػة ينف ػػذها المتعمم ػػوف أثن ػػاء الت ػػدريس تتناس ػػب م ػػع خطػ ػوات

التدريس باإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف .

وتػػـ عػػرض دليػػؿ المعمػػـ وك ارسػػة األنشػػطة والمهػػاـ الصػػفية عمػػي المحكمػػيف مػػف أسػػاتذة

المناهج وطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية وموجهي ومعممػي الد ارسػات االجتماعيػة بالتربيػة
والتعميـ وتـ تعديمهما في ضوء أرائهـ واعدادهما في الصورة النهائية.

ث نً :ل لإعدادلاخحبػ رلمهػ راتلالحاك:ػرلالمنػحج :إلعػداد اختبػار مهػارات التفكيػر المنػتج لتالميػذ
الصؼ الرابع االبتدائي تـ :

لحةد:دلادؼلاخحب رلمه راتلالحاك:رلالمنحج :الهدؼ مف االختبار قياس مدى اكتساب تالميػذالصػػؼ ال ارب ػػع االبت ػػدائي ل ػػبعض مه ػػارات التفكي ػػر المن ػػتج وه ػػي :تتب ػػع المغالط ػػات ،واص ػػدار
الحكـ ،وابداء الرأي ،وتحميؿ العالقة بيف السبب والنتيجة ،والطالقة ،والمرونة ،واألصالة).

-لحةد:ػػدلنػػوعلماػػرداتلاخحب ػ رلمه ػ راتلالحاك:ػػرلالمنػػحج لتػػـ صػػياية مفػػردات االختبػػار مػػف نػػوع

التكممة لما يتميز به هذا النوع مف قياسه لقدرات متنوعة وتناسبه مع مهػارات التفكيػر المنػتج،
وتميزي بمعدالت صدؽ وثبات جيدة  .ل

لحةد:ػػدلحعم:م ػ تلاخحب ػ رلمه ػ راتلالحاك:ػػرلالمنػػحج لروعػػي عنػػد تحديػػد تعميمػػات االختبػػار :أفتكوف واضحة ومحددة بعبارات قصيرة سهمة الفهـ ،وتساعد التالميػذ عمػي معرفػة الغػرض مػف

االختبار ،وتبيف عدد ونوعية األسئمة المصاغ منها االختبػار ،وأهميػة قػراءة الفقػرة المتضػمنة
بكؿ مفردة وفهمها جيداً ،وأهمية مالحظة الصور والخ ارئط الجغرافية المتضمنة بالمفردات.
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-لإعدادلالصورةلاألول :لالخحب رلمه راتلالحاك:ػرلالمنػحج لتػـ إعػداد االختبػار فػي صػورته األوليػة

حيػػث تكػػوف مػػف  30مفػػردة مػػف نػػوع التكممػػة وتػػـ عرضػه فػػي صػػورته األوليػػة عمػػي المحكمػػيف
م ػػف أعض ػػاء هيئ ػػة الت ػػدريس م ػػف أس ػػاتذة المن ػػاهج وط ػػرؽ الت ػػدريس ومن ػػاهج وط ػػرؽ ت ػػدريس
الد ارس ػػات االجتماعي ػػة وم ػػف م ػػوجهي ومعمم ػػي الد ارس ػػات االجتماعي ػػة بالتربي ػػة والتعم ػػيـ وذل ػػؾ
السػػتطالع آرائهػػـ فػػي مناسػػبة كػػؿ مفػػردة لقيػػاس مهػػارات التفكيػػر المنػػتج الت ػي تمثمهػػا ،ومػػدى

مناسػ ػػبة المفػ ػػردات لتالميػ ػػذ الصػ ػػؼ ال اربػ ػػع االبتػ ػػدائي ومػ ػػدى دقػ ػػة ووضػ ػػوح الصػ ػػياية ،ورأى

المحكمػ ػوف تع ػػديؿ ف ػػي ص ػػياية بع ػػض المفػ ػػردات ،وت ػػـ إجػ ػراء التع ػػديالت الت ػػي أش ػػار إليهػػػا
المحكمػ ػوف وأص ػػبب االختب ػػار ف ػػي ص ػػورته األولي ػػة مك ػػوف م ػػف  30مف ػػردة ،وص ػػالب لمتطبي ػػؽ
االستطالعي.

ل

-لالحجرب لاالسحطالع :لالخحب رلمه راتلالحاك:رلالمنحج ل

لللللتػػـ اختيػػار مجموعػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع االبتػػدائي عػػددها  30تمميػػذ وتمميػػذة )
بمدرسة عمر بف الخطاب االبتدائية التابعة إلدارة أسيوط التعميميػة مػف ييػر مجموعػة البحػث
وذلؾ لتطبيؽ االختبار في صورته األولية استطالعياً لتحديد ما يمي:

أ-لةس بلزمنلاخحب رلمه راتلالحاك:رلالمنحج لتـ حساب زمف االختبػار برصػد الػزمف الػذي بػدأ
فيه التالميذ في اإلجابة عف االختبار بعد إلقاء التعميمات عميهـ والػزمف الػذي انتهػي فيػه أوؿ
تمميذ مف اإلجابة عف االختبار والزمف الذي أنتهي فيه أخر تمميذ مػف اإلجابػة عػف االختبػار،
وتـ حساب زمف اختبار مهارات التفكير المنتج وبمغ  60دقيقة  .ل

ب-لةس ػ بلمع ػ مالتلالسػػهول لوالصػػعوب للماػػرداتلاخحب ػ رلمه ػ راتلالحاك:ػػرلالمنػػحج لتػػـ حسػػاب
مع ػػامالت الس ػػهولة والص ػػعوبة لمف ػػردات اختب ػػار مه ػػارات التفكي ػػر المن ػػتج الس ػػتبعاد المف ػػردات

السػ ػػهمة جػ ػػداً والمفػ ػػردات الصػ ػػعبة جػ ػػداً ،وبعػ ػػد حسػ ػػاب معػ ػػامالت السػ ػػهولة والصػ ػػعوبة كانػ ػػت

مع ػػامالت الس ػػهولة لمف ػػردات االختب ػػار ب ػػيف  0829و  ) 0869والص ػػعوبة ب ػػيف  0831و
. ) 0871

ج-لةس بلالصدؽلالخحب رلمه راتلالحاك:رلالمنحج لتـ حسػاب الصػدؽ الختبػار مهػاراتلالتفكيػر
المنػػتج بطريق ػة المقارنػػة الطرفيػػة ،حيػػث تػػـ حسػػاب متوسػػط درجػػات تالميػػذ المسػػتوى المي ازنػػي
الضػػعيؼ ومتوس ػػط درج ػػات تالميػػذ المس ػػتوى المي ازن ػػي القػػوي ،واالنحػػراؼ المعي ػػاري ل ػػدرجات
تالمي ػػذ المس ػػتوى المي ازن ػػي الق ػػوي ،واالنحػ ػراؼ المعي ػػاري ل ػػدرجات تالمي ػػذ المس ػػتوى المي ازنػػػي

الضعيؼ ،والخطأ المعيػاري لكػؿ متوسػط ،وتػـ حسػاب دالالت الفػروؽ لتحديػد النسػبة الحرجػة
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وعندما تزيد هذي النسبة عف  2858كاف الفرؽ القائـ بيف المتوسطيف له داللة إحصائية أكيػدة

وال يرجػػع إلػػي الص ػػدفة أي أف هػػذا االختبػػار يمي ػػز تميي ػ اًز واضػػحاً ب ػػيف المسػػتويات الض ػػعيفة

والقويػػة فػػي المي ػزاف أي أف االختبػػار صػػادؽ فػػي قياسػػه لهػػذي الصػػفة ،وكانػػت قيمػػة الصػػدؽ

الختبار مهاراتلالتفكير المنتج كما يوضحها الجدوؿ رقـ :)1
جدوؿ رقـ )1

متوسط الدرجات ومربع الخطأ المعياري لمتوسط درجات المستوى الميزاني الضعيؼ
والمستوى الميزاني القوي والنسبة الحرجة الختبار مهارات التفكير المنتج ل
لللللللالب :ن ل

حالم:الالمسحوىلالم:زان لالوع:ؼ ل
ل

ل

المجموع ل

المحوسطل ل

حالم:الالمسحوىلالم:زان لالقوي ل
ل
المحوسطل ل

مربعلالخطأل

مربعلالخطأل ل

الدرج تلم 0ل

المع :ريلعلم 0ل

الدرج تلم 2ل

المع :ريلعلم 2ل

13856

4808

28863

7852

االسحطالع :ل

النسب ل
الةرج ل

4842

مػف الجػدوؿ رقػـ  )1يتضػب أف النسػبة الحرجػة بمغػت  4842وهػي تزيػد عػػف  2858إذف

الفرؽ بيف المتوسطيف له داللة إحصػائية أكيػدة أي أف هػذا االختبػار يميػز تمييػ اًز واضػحاً بػيف
المستويات الضعيفة والقوية في الميزاف ويمكف االطمئناف إلي صدقه.

د-لةس بلمع م لالثب تلالخحب رلمه راتلالحاك:رلالمنحج ل ل

لما كانت هناؾ صعوبة في ضبط العوامؿ المؤثرة في التطبيؽ في المرتيف األول
والثانية تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية واستخدـ منها معادلة جتماف  Guttmanلمتجزئة

النصفية لصالحية هذي المعادلة لقياس الثبات في حالة تساوي وعدـ تساوي االنحرافات

المعيارية لدرجات نصفي االختبار ،وكاف معامؿ الثبات الختبار مهارات لالتفكير المنتج كما

يوضحه الجدوؿ

رقـ :)2

جدوؿ رقـ )2

تبايف األسئمة الفردية وتبايف األسئمة الزوجية وتبايف االختبار ككؿ
ومعامؿ الثبات الختبار مهارات التفكير المنتج

لللللللالب :ن ل
ل

المجموع ل

االسحطالع :ل

حب :نلاألسئم ل ل
الارد :لع 20ل

8823
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مف الجدوؿ رقـ  )2يتبيف أف معامؿ الثبات الختبار مهػاراتلالتفكيػر المنػتج بمػغ  0874وهػو
معامؿ ثبات جيد.

اػ-لإعدادلالصورةلالنه ئ :لالخحب رلمه راتلالحاك:رلالمنحج ل

بعػػد إج ػراء التعػػديالت عمػػي مفػػردات االختبػػار فػػي ضػػوء آراء المحكمػػيف واج ػراء التجربػػة

االسػػتطالعية والتأكػػد مػػف مناسػػبة معػػامالت السػػهولة والصػػعوبة والتأكػػد مػػف صػػدؽ االختبػػار

وثباته أصبب في صورته النهائية مكوف مف  30مفردة وصالب لمتطبيؽ.

ث لثػلًل لإعػدادلاخحبػ رلمهػ راتلالحاك:ػرلالحػأمم لالجغرافػ لإلعػداد اختبػار مهػارات التفكيػر التػأممي
الجغرافي لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي تـ  :ل

-لحةد:ػػدلاػػدؼلاخحبػ رلمهػ راتلالحاك:ػػرلالحػػأمم لالجغرافػ ليهػػدؼ االختبػػار إلػ

قيػػاس مهػػارات

التفكي ػػر الت ػػأممي الجغ ارف ػػي ل ػػدى تالمي ػػذ الص ػػؼ ال ارب ػػع االبت ػػدائي وه ػػي مه ػػارات :المالحظ ػػة
والتأمػ ػؿ البص ػػري الرؤي ػػة البصػ ػرية) ،ورب ػػط عناص ػػر المعرف ػػة الجغرافي ػػة ،والحػ ػوار الجغ ارف ػػي

الت ػ ػػأممي ،وتحمي ػ ػػؿ الظػ ػ ػواهر الجغرافي ػ ػػة ،واش ػ ػػتقاؽ االس ػ ػػتدالالت الجغرافي ػ ػػة ،وتولي ػ ػػد المعرف ػ ػػة
الجغرافية ذات المعن )

-لحةد:دلنوعلمارداتلاخحب رلمه راتلالحاك:رلالحأمم لالجغراف لتـ صػياية مفػردات االختبػار مػف

نوع االختيار مف متعدد ،لتناسبه مع مهارات التفكير التأممي الجغ ارفػي ولمػا يتميػز بػه هػذا النػوع
مف الخمو مف ذاتية المصحب وسهولة التصحيب وتميزي بمعدالت صدؽ وثبات عالية .ل

-لحةد:ػػدلحعم:مػ تلاخحبػ رلمه ػ راتلالحاك:ػػرلالحػػأمم لالجغراف ػ لروعػػي أف تكػػوف واضػػحة ومحػػددة

بعبارات قصيرة سهمة الفهػـ ،وتسػاعد التالميػذ عمػي معرفػة الغػرض مػف االختبػار ،وتبػيف عػدد
ونوعية المفردات المصاغ منها االختبار ،وتوضب أهمية مالحظة الصور والخرائط الجغرافيػة

المتضمنة بالمفردات ،وأهمية فهـ الفقرة المتضمنة بكؿ مفردة.

لإعػػػدادلالصػػػورةلاألول:ػػػ لالخحبػػػ رلمهػػػ راتلالحاك:ػػػرلالحػػػأمم لالجغرافػػػ لتػػـ إعػػداد االختبػػار فػػيصورته األولية حيث تكوف مف  36مفردة وتـ عرضه في صورته األولية عمي المحكميف مف

أسػػاتذة المنػػاهج وطػػرؽ التػػدريس والمنػػاهج وطػػرؽ تػػدريس الد ارسػػات االجتماعيػػة ومػػف مػػوجهي
ومعممي الدراسات االجتماعية بالتربية والتعمػيـ وذلػؾ السػتطالع آرائهػـ فػي مناسػبة كػؿ مفػردة

لقياس كؿ مهارة مػف مهػارات التفكيػر التػأممي الجغ ارفػي ومػدى مناسػبة المفػردات لتالميػذ الصػؼ

الرابع االبتدائي ومدى دقة ووضوح الصياية واجمع يالبية المحكموف عم مفردات االختبػار
وجػاءت آرائهػـ وبتعػػديؿ صػياية بعػض المفػػردات وبعػض البػدائؿ ،وتػػـ إجػراء التعػديالت التػػي
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أشػػار إليهػػا المحكم ػوف وأصػػبب االختبػػار فػػي صػػورته األوليػػة مكػػوف مػػف  36مفػػردة وصػػالحاً
لمتطبيؽ االستطالعي.

ل

-لالحجربػػػ لاالسػػػحطالع :لالخحبػػػ رلمهػػػ راتلالحاك:ػػػرلالحػػػأمم لالجغرافػػػ لتػػـ اختيػػار مجموعػػة مػػف

تالمي ػػذ الص ػػؼ ال ارب ػػع االبت ػػدائي ع ػػددها  30تممي ػػذ وتممي ػػذة ) بمدرس ػػة عم ػػر ب ػػف الخط ػػاب
االبتدائية التابعة إلدارة أسيوط التعميمية مف يير مجموعة البحث وذلؾ لتطبيػؽ االختبػار فػي

صورته األولية استطالعياً لتحديد ما يمي:

أ-لةس ػ بلزمػػنلاخحب ػ رلمه ػ راتلالحاك:ػػرلالحػػأمم لالجغراف ػ لتػػـ حسػػاب زمػػف االختبػػار وبمػػغ 40
دقيقة لممجموعة االستطالعية .

ب-لةسػ بلمعػ مالتلالسػػهول لوالصػػعوب للماػػرداتلاخحبػ رلمهػ راتلالحاك:ػػرلالحػػأمم لالجغرافػ لتػػـ
حس ػػاب مع ػػامالت الس ػػهولة والص ػػعوبة لمف ػػردات اختب ػػار مه ػػارات التفكي ػػر الت ػػأمميلالجغ ارف ػػي
السػػتبعاد المفػػردات السػػهمة جػػداً والمفػػردات الصػػعبة جػػداً ،وكانػػت معػػامالت السػػهولة لمفػػردات

االختبار بيف  0830و  )0867والصعوبة بيف  0833و . )0870

ب-لةسػػػ بلالصػػػدؽلالخحبػػػ رلمهػػػ راتلالحاك:ػػػرلالحػػػأمم لالجغرافػػػ لتػػـ حسػػاب الصػػدؽ الختبػػار
مهارات التفكير التأممي الجغرافي بطريقة المقارنة الطرفية ،حيػث تػـ حسػاب متوسػط الػدرجات
واالنحػراؼ المعيػػاري والخطػػأ المعيػػاري لكػػؿ متوسػػط ،وذلػػؾ لػػدرجات تالميػػذ المسػػتوى المي ازنػػي

القوي ودرجات تالميذ المستوى الميزاني الضعيؼ ،وتـ حسػاب دالالت الفػروؽ لتحديػد النسػبة

الحرج ػػة  ،وكانػػػت قيم ػػة الصػػػدؽ الختب ػػار مهػػػارات التفكي ػػر التػػػأمميلالجغ ارف ػػي بالنس ػػبة كمػػػا
يوضحها الجدوؿ رقـ :)3
ل

جدوؿ رقـ )3
متوسط الدرجات ومربع الخطأ المعياري لمتوسط درجات المستوى الميزاني

الضعيؼ والمستوى الميزاني القوي والنسبة الحرجة الختبار مهارات التفكير التأممي الجغرافي
لللللللللالب :ن ل
ل

ل

المجموع ل

االسحطالع :ل

حالم:الالمسحوىلالم:زان لالوع:ؼ ل
ل

حالم:الالمسحوىلالم:زان لالقوي ل
ل

محوسطلالدرج ت ل

مربعلالخطأ ل

محوسطلالدرج ت ل

مربعلالخطأ ل

لم 0ل

لالمع :ريلعلم 0ل

لم 2ل

لالمع :ريلعلم 2ل

6813

2846

21806

5871
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مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  )3يتضػػب أف النسػػبة الحرجػػة بمغػػت  5822وهػػي تزيػػد عػػف  2858إذف

الفرؽ بيف المتوسطيف له داللة إحصػائية أكيػدة أي أف هػذا االختبػار يميػز تمييػ اًز واضػحاً بػيف
المستويات الضعيفة والقوية في الميزاف ويمكف االطمئناف إلي صدقه.

د-لةس بلمع م لالثب تلالخحب رلمه راتلالحاك:رلالحأمم لالجغراف ل

لما كانت هناؾ صعوبة في ضبط العوامؿ المؤثرة في التطبيؽ في المرتيف األول

والثانية تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية واستخدـ منها معادلة جتماف  Guttmanلمتجزئة

النصفية ،وكاف معامؿ الثبات الختبار مهارات التفكير التأممي الجغرافي كما يوضحه الجدوؿ
رقـ :)4

جدوؿ رقـ )4

تبايف األسئمة الفردية وتبايف األسئمة الزوجية وتبايف االختبار ككؿ
ومعامؿ الثبات الختبار مهارات التفكير التأممي الجغرافي
لللللللللللللالب :ن ل

المجموع ل

االسحطالع :ل

حب :نلاألسئم ل ل
الارد :لع 20ل

حب :نلاألسئم ل

حب :نلاالخحب ر ل

مع م ل

5809

19882

0876

الزوج :لع 22ل

7811

لكك لع 2ل

الثب ت ل

مف الجدوؿ رقـ  )4يتبيف أف معامؿ الثبات الختبار مهارات التفكيػر التػأممي الجغ ارفػيلبمػغ
 0876وهو معامؿ ثبات جيد.
اػ-لإعدادلالصورةلالنه ئ :لالخحب رلمه راتلالحاك:رلالحأمم لالجغراف ل

بعد إجراء التعديالت عمي مفردات اختبػار مهػارات التفكيػر التػأممي الجغ ارفػي فػي ضػوء آراء

المحكميف واجراء التجربة االستطالعية وحسػاب الػزمف ومعػامالت السػهولة والصػعوبة والتأكػد
مف صدؽ االختبار وثباته أصبب في صورته النهائية مكوف مف  36مفردة وصالب لمتطبيؽ.
حجرب لالبةثل لتـ إتباع ما يمي  :ل

-لاخح :ػ رلمجموع ػ لالبةػػث للتػػـ اختيػػار مجموعػػة البحػػث مػػف تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع االبتػػدائي

حي ػث تكونػػت مػػف  60تمميػػذ وتمميػػذة مػػف تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع االبتػػدائي بمدرسػػة عمػػر بػػف

الخط ػػاب االبتدائي ػػة التابع ػػة إلدارة أس ػػيوط التعميمي ػػة قس ػػمت إلػ ػ مجم ػػوعتيف :تجريبي ػػة 30
تمميذ وتمميذة ) درست وحدتي الطبيعة في بمدي والسكاف في بمدي) باسػتخداـ اإلسػتراتيجية

المقترحػػة فػػي ضػػوء نظريػػة بوصػػمة التفكيػػر  HBDIلهيرمػػاف وضػػابطة  30تمميػػذ وتمميػػذة )

درست وحدتي الطبيعة في بمدي والسكاف في بمدي) بالطريقة المعتادة  .ل
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حنا:الالحجرب ل لتـ إتباع ما يمي:

-لالحكػػػ فؤلبػػػ:نلمجمػػػوعح لالبةػػػث للمتأك ػػد م ػػف تك ػػافؤ المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة والض ػػابطة ف ػػي

مهارات التفكير المنػتج ومهػارات التفكيػر التػأممي الجغ ارفػي تػـ تطبيػؽ اختبػار مهػارات التفكيػر
المنتج واختبار مهارات التفكير التأممي الجغرافي قبميػاً عمػي المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة
وكانت نتائج التطبيؽ القبمي كالتالي :ل

-لنح ئجلالحطب:ؽلالقبم لالخحب رلمه راتلالحاك:رلالمنحج ل

لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في مهػارات التفكيػر المنػتج تػـ تطبيػؽ

اختبار مهارات التفكير المنتج قبمياً عمػ تالميػذ المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة ) ،ثػـ تػـ
رصػػد النتػػائج وحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي واالنح ػراؼ المعيػػاري لػػدرجات تالميػػذ المجمػػوعتيف

التجريبيػ ػػة والضػ ػػابطة فػ ػػي اختبػ ػػار مهػ ػػارات التفكيػ ػػر المنػ ػػتج ككػ ػػؿ ولكػ ػػؿ مهػ ػػارة مػ ػػف مها ارتػ ػػه

المتضمنة ،وذلؾ لحساب قيمة "ت" لمفروؽ بػيف متوسػطات درجػات المجمػوعتيف فػي التطبيػؽ
ُ

القبمػػي الختبػػار مهػػارات التفكيػػر المنػػتج لمتوصػػؿ إلػػي الداللػػة إلحصػػائية  ،والجػػدوؿ رقػػـ )5
يوضب ذلؾ.

جدوؿ رقـ )5

المتوسط الحسابي ومربع االنحراؼ المعياري وقيمة " ت " ومستوى الداللة اإلحصائية
لمفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ
المتضمنة
القبمي الختبار مهارات التفكير المنتج ككؿ ومهاراته ُ

للللللللللللللالب :ن ل
ل
المه رة ل

المجموع لالحجر:ب :ل

المجموع لالو بط ل

ق:م ل ل

عددلالحالم:النل=ل 01ل عددلالحالم:النل=ل 01ل "لت" ل
2

ـ1

ع) 1
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ـ2

مسحوىل
الدالل ل

2
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ححبعلالمغ لط ت ل

2839

1808

2811

1814

1801

يير دالة

إصدارلالةكم ل

2841

1812

2865

1820

0884

يير دالة

إبدا لالرأي ل

1828

0894

1860

0885

1828

يير دالة

حةم:ػػػػ لالعالقػػػػ لبػػػػ:نل

2878

1819

2855

1823

0879

يير دالة

السببلوالنح:ج ل
الطالق ل

5848

1894

5810

1878

1806

يير دالة

المرون ل

6825

1876

5.84

1883

1816

يير دالة

األص ل ل

8823

2805

7890

2816

0886

يير دالة

االخحب رلكك ل

24851

4822

23882

5817

1821

يير دالة

يتض ػػب م ػػف الج ػػدوؿ رق ػػـ  )5ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطات

درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير المنػتج حيػث بمغػت قيمػة
المتضػمنة باالختبػار ، 1828 ، 0884 ، 1801
" ت" المحسوبة فػي مهػارات التفكيػر المنػتج ُ

 ،)0876 ، 1816 ، 1806 ، 0879وفػي االختبػار ككػؿ  ) 1821وهػي أقػؿ مػف قيمػة " ت "

الجدولية لدرجة الحرية  58حيث تبمغ قيمتها  2801عند مسػتوى  0805و 2868عنػد مسػتوى
 0801وهػػذا يػػدؿ عمػػي تكػػافؤ تالميػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي
الختبار مهارات التفكير المنتج.

-لنح ئجلالحطب:ؽلالقبم لالخحب رلمه راتلالحاك:رلالحأمم لالجغراف ل

لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في مهػارات التفكيػر التػأممي الجغ ارفػي

تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار مهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي قبمي ػاً عم ػ تالميػػذ المجمػػوعتيف ،ثػػـ تػػـ
رصػػد النتػػائج وحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي واالنح ػراؼ المعيػػاري لػػدرجات تالميػػذ المجمػػوعتيف

المتضػػمنة
التجريبيػػة والضػػابطة فػػي اختبػػار مهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي ككػػؿ ومها ارتػػه ُ

وذل ػػؾ لحس ػػاب قيم ػػة "ت" لمف ػػروؽ ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػات المجم ػػوعتيف ف ػػي التطبي ػػؽ القبم ػػي

الختبار مهارات التفكيرلالتأممي الجغرافي لمتوصػؿ إلػي الداللػة إلحصػائية ،والجػدوؿ رقػـ )6
يوضب ذلؾ .

جدوؿ رقـ )6

المتوسط الحسابي ومربع االنحراؼ المعياري وقيمة " ت " ومستوى الداللة اإلحصائية
لمفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ
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المتضمنة
القبمي الختبار مهارات التفكير التأممي الجغرافي ككؿ ومهاراته ُ

للللللللللللللللللللللالب :ن ل
ل

المجموع لالحجر:ب :ل

المجموع لالو بط ل

ق:م ل ل مسحوىل

عددلالحالم:النل=ل 01ل عددلالحالم:النل=ل 01ل "لت" ل الدالل ل

المه رة ل
المالةظػػػػػػ لوالحأمػػػػػػ لالبصػػػػػػريل

2

ـ1

ع) 1

1827

0891

2

ـ2

ع) 2

1809

0876

0875

يير دالة

(الرؤ :لالبصر ) :ل

ربطلعن صرلالمعرف لالجغراف:

1810

0873

1838

0888

1818

يير دالة

الةوارلالجغراف لالحأمم

1804

0886

1825

0890

0885

يير دالة

حةم :لالظواارلالجغراف :ل

1836

0897

1813

0865

0897

يير دالة

اشحق ؽلاالسحدالالتلالجغراف :ل

1817

0878

1841

0882

1802

يير دالة

حول:دلالمعرف لالجغراف :لااتل

1807

0861

1831

0889

1805

يير دالة

المعنى ل

االخحب رلكك

7855

2864

8812

3806

1828

يير دالة

يتض ػػب م ػػف الج ػػدوؿ رق ػػـ  )6ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطات
درجات المجموعتيف التجريبية والضػابطة فػي اختبػار مهػارات التفكيػر التػأممي الجغ ارفػي حيػث

بمغػػت قيمػػة "ت" المحسػػوبة  )1828فػػي االختبػػار ككػػؿ وبمغػػت 0885 - 1818 - 0875
المتض ػػمنة وه ػػي أق ػػؿ م ػػف قيم ػػة " ت " الجدولي ػػة
 )1805 - 1802 - 0897 -ف ػػي مها ارت ػػه ُ

لدرجػػة الحريػػة  58حيػػث تبمػػغ قيمتهػػا  2801عنػػد مسػػتوى  0805و 2868عنػػد مسػػتوى 0801
وهػػذا يػػدؿ عمػػي تكػػافؤ تالميػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي الختبػػار

مهارات التفكير التأممي الجغرافي.
-لوبطلالمحغ:رات

تػػـ ضػػبط العديػػد مػػف المتغي ػرات لتحقيػػؽ التكػػافؤ بػػيف مجمػػوعتي البحػػث حيػػث تػػـ ضػػبط

العمر الزمني ،وذلؾ باستبعاد التالميذ الباقيف لةعادة مف التجربػة وبالنسػبة لمػذكاء تػـ اختيػار

التالميػػذ بطريقػػة عش ػوائية مػػف مدرسػػة عمػػر بػػف الخطػػاب االبتدائيػػة بػػإدارة أسػػيوط التعميميػػة ،
وهػػي مػػف المػػدارس الحكوميػػة والتػػي ال يوجػػد بهػػا فصػػوؿ متفػػوقيف ويػػتـ توزيػػع التالميػػذ عمػػي

الفصػػوؿ عش ػوائياً دوف االعتمػػاد عمػػي مسػػتوى ذكػػائهـ أو تحصػػيمهـ كمػػا أنػػه بتطبيػػؽ اختبػػار

مهػػارات التفكيػػر المنػػتج واختبػػار مهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغ ارفػػي قبميػاً لػػـ توجػػد فػػروؽ ذات

داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات تالميذ
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المجموعة الضابطة باإلضافة إلي ضبط المستوى االقتصادي واالجتماعي حيث إف المدرسػة
تضػػـ تالميػػذ بيػػنهـ تقػػارب كبيػػر فػػي المسػػتوى االقتصػػادي واالجتمػػاعي وفػػي زمػػف التجربػػة تػػـ

االلتزاـ بالخطة الزمنية لو ازرة التربية والتعميـ لتدريس وحدتي البحث.
-لحدر:سلوةدح لالبةثل ل

بػػدأ تػػدريس وحػػدتي البحػػث الطبيعػػة فػػي بمػػدي والسػػكاف فػػي بمػػدي) مػػف محتػػوى مػػنهج

الد ارسػػات االجتماعيػػة – جػػزء الجغرافيػػا – لمصػػؼ ال اربػػع االبتػػدائي مػػع بدايػػة الفصػػؿ الد ارسػػي

األوؿ م ػػف الع ػػاـ الد ارس ػػي  2021 / 2020ف ػػي ش ػػهر أكت ػػوبر ع ػػاـ  2020وانته ػػي بنهاي ػػة
تدريس وحدة السكاف في بمدي في شهر نوفمبر عاـ  ، 2020حيث قاـ معمـ الفصػؿ بتػدريس

وحدتي الطبيعة في بمدي والسكاف في بمدي) لممجموعة التجريبيػة بمدرسػة عمػر بػف الخطػاب

االبتدائية باستخداـ اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرمػاف ،
وقاـ نفس المعمـ بتدريس وحػدتي الطبيعػة فػي بمػدي والسػكاف فػي بمػدي) لممجموعػة الضػابطة

بالطريقة المعتادة .

-لالحطب:ؽلالبعديلألدواتلالبةثل ل

بعد االنتهاء مف تدريس وحدتي البحث الطبيعة في بمػدي والسػكاف فػي بمػدي) تػـ تطبيػؽ

اختب ػ ػار مهػ ػػارات التفكيػ ػػر المنػ ػػتج واختبػ ػػار مهػ ػػارات التفكيػ ػػر التػ ػػأممي الجغ ارفػ ػػي عمػ ػػي تالميػ ػػذ
المجم ػ ػػوعتيف التجريبي ػ ػػة والض ػ ػػابطة ورص ػ ػػد النت ػ ػػائج وتفس ػ ػػيرها لمتع ػ ػػرؼ عم ػ ػػي أث ػ ػػر اس ػ ػػتخداـ

اإلستراتيجية المقترحة في ضػوء نظريػة بوصػمة التفكيػر  HBDIلهيرمػاف فػي تػدريس الجغرافيػة

عم تنمية مهارات التفكير المنتج والتأممي الجغرافي لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي.

ل

ل
ًتائج البحج وتفسيزها
 نتائج التطبيؽ البعدى ألدوات البحث وتفسيرهاأ-لنح ئجلالحطب:ؽلالبعديلالخحب رلمه راتلالحاك:رلالمنحج .ل

لةجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث ونصه " ما أثر استخداـ إستراتيجية مقترحة

في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا في تنمية مهارات

التفكير المنتج لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي؟ تـ رصد نتائج التطبيؽ البعدي الختبار

مهارات التفكير المنتج وحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات تالميذ

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار مهارات التفكير المنتج وذلؾ
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المتضمنة ،لحساب قيمة "ت" مف أجؿ التوصؿ لمستوى الداللة
في االختبار ككؿ ومهاراته ُ
اإلحصائية لمفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف وكانت النتائج كما يوضحها
الجدوؿ رقـ : )7

جدوؿ رقـ )7

المتوسط الحسابي ومربع االنحراؼ المعياري وقيمة " ت" ومستوى الداللة اإلحصائية لمفروؽ
بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي
الب :ن ل
المه رة ل

المتضمنة
الختبار مهارات التفكير المنتج ككؿ ومهاراته ُ
المجموع لالحجر:ب :ل

المجموع لالو بط ل

عددلالحالم:النل=ل 01ل

عددلالحالم:النل=ل 01ل

م 0ل

ع 0 2ل

م 2ل

ع 2 2ل

ق:م ل ل
"ت" ل

مسحوىل
الدالل ل

ححبعلالمغ لط ت ل

7808

2861

3827

1834

10832

دالة

إصدارلالةكم ل

6827

1895

3841

1845

8835

دالة

إبدا لالرأي ل

5806

1833

2864

1820

8819

دالة

حةم:ػ لالعالقػ لبػػ:نلالسػػببل 7838

2847

3814

1838

11864

دالة

والنح:ج ل
الطالق ل

16803

4819

9811

2893

12849

دالة

المرون ل

12828

3866

7824

1875

11866

دالة

األص ل ل

20881

7852

12806

4818

13877

دالة

االخحب رلكك ل

55814

18856

39821

9834

16824

دالة

يتضب مػف الجػدوؿ رقػـ  )7وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات درجػات

تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيػؽ البعػدي الختبػار مهػارات التفكيػر المنػتج
المتض ػػمنة باالختب ػػار تتب ػػع
حي ػػث بمغ ػػت قيم ػػة " ت" المحس ػػوبة ف ػػي مه ػػارات التفكي ػػر المن ػػتج ُ

المغالطات ،واصدار الحكـ  ،وابداء الرأي  ،وتحميؿ العالقة بيف السبب والنتيجة  ،والطالقػة،

والمرونػ ػ ػ ػ ػػة  ،واألص ػ ػ ػ ػ ػػالة) – 11866 – 12849 – 11864 – 8819 – 8835 – 10832

 )13877عم الترتيب ،وفي االختبار ككؿ  ) 16824وهي دالة عند مستوى  0801لصالب

المجموعة التجريبية حيث تبمغ قيمة " ت" الجدولية لدرجة الحرية  2868 ) 58عند مستوى
. 0801
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وبذلؾ يتحقؽ الفرض األوؿ مف فروض البحث ونصه  :يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية

بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة في
التطبيؽ البعدى الختبار مهارات التفكير المنتج لصالب المجموعة التجريبية ،وهذا يدؿ عم

أف استخداـ اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في
تدريس الجغرافيا أدى إل تنمية مهارات التفكير المنتج لدي تالميذ المجموعة التجريبية وهذا
أتضب في ارتفاع درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار مهارات التفكير المنتج ككؿ

المتضمنة عف درجات تالميذ المجموعة الضابطة.
وفي مهاراته ُ
 -لةس ب لةجم لالحأث:ر لالسحخدام لاإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير

 HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافي عم تنمية مهارات التفكير المنتج.

لمتعرؼ عمي حجـ التأثير الستخداـ اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة

التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا عم تنمية مهارات التفكير المنتج تـ استخداـ
مربع إيتا ويتحدد حجـ التأثير إذا كاف كبير أو صغير كالتالي :إذا كاف حجـ التأثير مف

 082إل  085كاف حجـ التأثير صغير ،واذا كاف حجـ التأثير مف 085إل  088كاف حجـ

التأثير متوسط ،إذا كاف حجـ التأثير مف  088فأكثر كاف حجـ التأثير كبير.

ولقػ ػػد تطمػ ػػب ذلػ ػػؾ حسػ ػػاب قيمػ ػػة " ت " لػ ػػدالالت الفػ ػػرؽ بػ ػػيف متوسػ ػػطي درجػ ػػات تالميػ ػػذ

المجموعػة التجريبيػػة فػػي التطبيق ػيف القبمػػي والبعػػدي الختبػػار مهػػارات التفكيػػر المنػػتج والجػػدوؿ
رقـ  )8يوضب قيمة " ت" وحجـ التأثير.

جدوؿ رقـ )8

دالالت الفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي
2

المتضمنة وحجـ التأثير إيتا
والبعدي الختبار مهارات التفكير المنتج ككؿ ومهاراته ُ
عددلالحالم:النل ل

المه رة ل

الاروؽ ل
ملؼ ل

انةراف تل

الاروؽل ل

ق:م ل
ل"لتل" ل

الدالل ل إ:ح

2ل

ق:م ل ل
"لحل" ل

مجلح2لؼ ل

ػػػػػػػػػػػب:ر ل
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إصدارلالةكم ل

30

6838

184833

13886

دالة

0886

4895
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كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ححبعلالمغ لط ت ل

30

7801

193811

14888

دالة

0888

5841

ةجملالحأث:ر ل

للللللللللللللالب :نلللللل ل

محوسطل

لمجموعلمربع ت ل

استخداـ بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا لتنمية مهارات التفكير المنتج والتأممي
جمػاؿ حسف السيد إبراهيـ

الجغرافي لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي
30

5819

169809

11877

حةم :ػ لالعالق ػ لبػػ:نل 30

5872

175828

12874

إبدا لالرأي ل
السببلوالنح:ج ل

دالة
دالة

0882

4826

0884

4858

الطالق ل

30

8843

259817

15844

دالة

0889

5868

المرون ل

30

7889

261831

14839

دالة

0887

5817

األص ل ل

30

10822

294885

17855

دالة

0891

6835

االخحب رلكك ل

30

14871

672876

16872

دالة

0890

6800

مف الجدوؿ رقـ  )8يتضب أف اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير
 HBDIلهيرماف لها تأثير كبير عم

تنمية مهارات التفكير المنتج لدى تالميذ المجموعة

التجريبية حيث زاد حجـ التأثير عف  088عالوة عم

أف قيمة " ت " دالة عند مستوى

 0801لصالب التطبيؽ البعدي حيث تبمغ قيمة " ت " الجدولية لدرجة حرية  29عند مستوى
 0801قيمة )2876

ومف العرض السابؽ لقيمة "ت" وحجـ التأثير يتضب أثر اإلستراتيجية المقترحة في ضوء

نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف عم

تنمية مهارات التفكير المنتج لدى تالميذ

الصؼ الرابع االبتدائي المجموعة التجريبية البحث) ،وهذا يتفؽ مع ما توصمت إليه دراسة
موس  ،)2020 ،ودراسة هالؿ وأخروف  ،)2019ودراسة حسف  )2019وما أوصت به

دراسة ) Qingli, (2019ودراسة  Murtianto, et al (2019ودراسة كميؿ وممحـ
 ، )2019ودراسة .Lumbelli ( 2018

وقد يرجع أثر اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير ل HBDIللهيرمافل

عم تنمية مهارات التفكير المنتج لدي تالميذ المجموعة التجريبية إل :

 -ساعدت اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف عبر

خطوة إثارة الجزء القائد في العقؿ عم

تهيئة أذهاف التالميذ مف خالؿ طرح األسئمة

والتشبيهات مف بيئة المتعمـ ،والصور والرسوـ البصرية ،والقصص مما جعؿ تعممهـ قائـ
عم الفهـ ويسر اكتسابهـ لمهارة تتبع المغالطات.

 -هيئات اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف عبر خطوة

تنظيـ وهيكمة الخبرات المواقؼ التعميمية لتنظيـ الحقائؽ والمفاهيـ واألحداث الجغرافية عبر
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تجزئتها وهيكمتها وتوضيب العالقات بينها مما ساعد عم

السبب والنتيجة.

تنمية مهارة تحميؿ العالقة بيف

 -يقوـ التدريس وفؽ اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف

عم توجيه بوصمة الهيمنة العقمية لفهـ الخبرات عبر تحميؿ الحقائؽ ونقد األفكار واألحداث
وتقييـ المعمومات واالستنتاج واالستدالؿ وتدويف المالحظات والرسـ والتمويف والتمثيؿ والدراما

مما عزز مهارتهـ في إصدار الحكـ ،وابداء الرأي ،وتتبع المغالطات.

 -حفزت اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف التالميذ

عم

االستكشاؼ والتخيؿ والتصور وتركيب وترتيب األفكار لموصوؿ ألفكار يير مألوفة

واإلبداع ،وتأليؼ القصص في خطوة المغامرة الفكرية مما عزز مهارتهـ في طرح األفكار

والحموؿ اإلبداعية التي تتسـ بالطالقة ،والمرونة ،واألصالة.

 ساعد اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف المتعمميفعم

التدليؿ عم

األفكار التي تـ تعممها وتوضيب منطؽ األحداث والحقائؽ ،واستخداـ

الخبرات المكتسبة في الحدس والتوقع والتنبؤ وصياية االحتماالت وتقديـ الرؤية المستقبمية

عبر خطوة البرهنة واالستبصار مما عزز مهارتهـ في إصدار الحكـ ،وابداء الرأي ،وتتبع

المغالطات.

 -هيئات اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف المواقؼ

التعميمية التي مارس مف خاللها التالميذ التوقع والتنبؤ وصياية االحتماالت وتقديـ الرؤية

المستقبمية عبر خطوة البرهنة واالستبصار مما عزز مهارتهـ في طرح األفكار والحموؿ
اإلبداعية التي تتسـ بالطالقة ،والمرونة ،واألصالة.

 -صممت اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف المواقؼ

التعميمية التي هيئت مناخ صفي ساعد المتعمميف عم

تفنيد ما توصموا إليها مف عالقات

واستنتاجات وأفكار جديد والتدليؿ والبرهنة عميها وتبريرها منطقياً عبر المناقشة الجماعية مما

ساعد عم اكتسابهـ لمهارات التفكير المنتج.

 -عزز اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف عبر عممية

التأمؿ في العالقة بيف االستنتاجات المستخمصة واألسئمة الرئيسة مهارات المتعمميف في
االستخالص واالستدالؿ في ضوء المقدمات والمعمومات المتوفرة.
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الجغرافي لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي

 -ساعدت اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف التالميذ

عم توظيؼ ما تـ تعممه مف خبرات تعميمية في التخطيط لحؿ المشكالت واتخاذ الق اررات

المرتبطة بالقضايا والمواقؼ واألحداث عبر خطوة التوظيؼ الذهني لمخبرات مما عزز
مهارتهـ في إصدار الحكـ ،وابداء الرأي ،وتتبع المغالطات وتحميؿ العالقة بيف السبب
والنتيجة.
ب-لنح ئجلالحطب:ؽلالبعديلالخحب رلمه راتلالحاك:رلالحأمم لالجغراف ل .ل

لةجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث ونصه " ما أثر استخداـ إستراتيجية مقترحة

في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا عم

تنمية مهارات

التفكير التأممي الجغرافي لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي؟

تـ رصد نتائج التطبيؽ البعدي الختبار مهارات التفكير التأممي الجغرافي ولمتعرؼ عم

أثر استخداـ اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف عم

تنمية مهارات التفكير التأممي الجغرافي تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري

لدرجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار مهارات التفكير
التأممي الجغرافي وذلؾ لحساب قيمة " ت " مف أجؿ التوصؿ لمستوى الداللة اإلحصائية

لمفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف وكانت النتائج كما هي وضحها الجدوؿ
رقـ : )9

جدوؿ رقـ )9

المتوسط الحسابي ومربع االنحراؼ المعياري وقيمة " ت " ومستوى الداللة اإلحصائية
لمفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في
التطبيؽ البعدي الختبار مهارات التفكير التأممي الجغرافي
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يتضػػب مػػف الجػػدوؿ رقػػـ  )9وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات
تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار مهارات التفكيػر التػأممي

الجغ ارف ػ ػػيلحي ػ ػػث بمغ ػ ػػت قيم ػ ػػة " ت " المحس ػ ػػوبة – 6882 – 7857 - 6889 – 7861
لمتضػػمنة وبمغػػت  14815فػػي االختبػػار ككػػؿ وهػػي دالػػة عنػػد
 ) 9805 – 8840فػػي مها ارتػػه ا ُ

مستوى  0801لصالب المجموعة التجريبية حيث تبمغ قيمة "ت" الجدولية لدرجة الحرية 58

)  2868عند مستوى . 0801

وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثاني مف فروض البحث ونصه  :يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف

متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدى الختبار

مهارات التفكير التأممي الجغرافي لصالب المجموعة التجريبية ،وهذا يدؿ عم

أف استخداـ

اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف

في تدريس

الجغرافيا أدى إل

تنمية مهارات التفكير التأممي الجغرافي لدي تالميذ المجموعة التجريبية

وهذا أتضب في ارتفاع درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار مهارات التفكير التأممي

الجغرافي عف درجات تالميذ المجموعة الضابطة .

-لةس بلةجملالحأث:رلالسحخداملاإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظر :لبوصم لالحاك:رلHBDIل

له:رم نلعمىلحنم :لمهارات التفكير التأممي الجغرافي .ل

لمتعرؼ عمي حجـ التأثير الستخداـ اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة

التفكير  HBDIلهيرماف عم تنمية مهارات التفكير التأممي الجغرافي تـ استخداـ مربع إيتا

ولقد تطمب ذلؾ حساب قيمة " ت " لدالالت الفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعة

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

111

المجمد  36العدد  3الجزء  1يوليو  2021ـ

استخداـ بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا لتنمية مهارات التفكير المنتج والتأممي
جمػاؿ حسف السيد إبراهيـ

الجغرافي لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي

التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار مهارات التفكير التأممي الجغرافي ككؿ
المتضمنة والجدوؿ  )10يوضب قيمة "ت" وحجـ التأثير.
ومهاراته ُ
جدوؿ )10

داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي
والبعدي

2
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مف الجدوؿ  )10يتضب أف اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير
 HBDIلهيرماف لها تأثير كبير عم

تنمية مهارات التفكير التأممي الجغرافي لدى تالميذ

المجموعة التجريبية حيث زاد حجـ التأثير عف  088عالوة عم أف قيمة " ت " دالة عند
مستوى  0801لصالب التطبيؽ البعدي حيث تبمغ قيمة " ت " الجدولية لدرجة حرية  29عند

مستوى  0801قيمة .) 2876

ومف العرض السابؽ لقيمة " ت " وحجـ التأثير يتضب أثر اإلستراتيجية المقترحة في

ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف عم تنمية مهارات التفكير التأممي الجغرافي

لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي المجموعة التجريبية لمبحث) ،وهذا يتفؽ مع ما توصمت
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ودراسة القحطاني والقسيـ  ،)2019ودراسة هديب وطالفحة  ، )2018ودراسة الحمداني،
 )2019ودراسة الزبيدي )2019 ،وما أوصت به إليه دراسة صوالي  ،)2020ودراسة

) ، Buqhoos (2017ودراسة األطرش  ،)2016ودراسة  ،Demir (2015ودراسة
 ، Zhu (2014ودراسة . Chee Choy & San Oo (2012

وقد يرجع أثر اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف

عم تنمية مهارات التفكير التأممي الجغرافي لدى تالميذ المجموعة التجريبية إل :
 -عممت اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIعم

إثارة الجزء

القائد في العقؿ مف خالؿ طرح األسئمة واستخداـ التشبيهات مف بيئة المتعمـ ،واستخداـ

الصور والرسوـ البصرية ،واستخداـ القصص مما عزز مهارتهـ في المالحظة والتأمؿ
البصري الرؤية البصرية).

 -ساعدت اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف عم

تقديـ الحقائؽ والمفاهيـ واألحداث الجغرافية المتضمنة بالدرس عبر تجزئتها وهيكمتها
وتنظيمها في شكؿ يوضب العالقات والترابطات بينها وعرضها في تسمسؿ وترتيب مما عزز

مهارات ربط عناصر المعرفة الجغرافية واشتقاؽ االستدالالت الجغرافية وتحميؿ الظواهر
الجغرافية لدى التالميذ.

 س عدث اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف عبر خطوةتوجيه بوصمة الهيمنة العقمية عم

تحميؿ الحقائؽ ونقد األفكار واألحداث وتقييـ المعمومات

واالستنتاج واالستدالؿ وتدويف المالحظات والرسـ والتمويف والتمثيؿ والدراما مما عزز

اكتساب التالميذ مه راث الحوار الجغرافي التأممي ،تحميؿ الظواهر الجغرافية ،اشتقاؽ
االستدالالت الجغرافية.

 -هيئات اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIعبر خطوة المغامرة

الفكرية الموافؽ التعميمية التي مارس مف خاللها التالميذ االستكشاؼ والتخيؿ والتصور
وتركيب وترتيب األفكار لموصوؿ ألفكار يير مألوفة واإلبداع ،وتأليؼ القصص مما ساعد

عم اكتسابهـ مهارات اشتقاؽ االستدالالت الجغرافية ،وتوليد المعرفة الجغرافية ذات المعن .

 -صممت اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIعبر خطىة البرهنة

واالستبصار المواقؼ التعميمية التي ساعدت التالميذ عم
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تعممها وتوضيب منطؽ األحداث والحقائؽ مما عزز اكتسابهـ لمهارات ربط عناصر المعرفة

الجغرافية

اشتقاؽ االستدالالت الجغرافية ،والحوار الجغرافي التأممي.

 -لهيئات اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIالمواقؼ التعميمية

التي استخدـ مف خاللها التالميذ الخبرات المكتسبة في الحدس والتوقع والتنبؤ وصياية
االحتماالت وتقديـ الرؤية المستقبمية مما ساعد عم

اكتساب التالميذ مهارات اشتقاؽ

االستدالالت الجغرافية ،وتوليد المعرفة الجغرافية ذات المعن ل

 ساعدت اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف عم بناءمواقؼ تعميمية وظؼ مف خاللها التالميذ ما تـ تعممه مف خبرات تعميمية في وضع التخطيط
لحؿ المشكالت واتخاذ الق اررات المرتبطة بالقضايا والمواقؼ واألحداث عبر خطوة التوظيؼ

الذهني مما عزز اكتسابهـ لمهارات ربط عناصر المعرفة الجغرافية  ،الحوار الجغرافي
التأممي

تىصيات البحج
يوص بما يمي:
في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إليها مف البحث الحالي ا
 توجيه القائميف عم تعميـ وتعمـ الجغرافيا إل أهمية تعظيـ دور المتعمـ في تحمؿمسئولية تعممه وتنمية قدرته عم إنتاج المعرفة عبر التدريس وفؽ نظريات تربوية كنظرية

نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف لتنمية مهاراتهـ النقدية واإلبداعية والتأممية.

 تصميـ مواقؼ وتنظيـ بيئات تعميـ وتعمـ الجغرافيا لتحفز لدى المتعمـ مواضع الهيمنةالدمايية وفؽ رؤية نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف لدورها في تحقيؽ نواتج التعمـ

المستهدفة.

 توجيه القائميف عم تعميـ وتعمـ الجغرافيا إل أهمية توافؽ الممارسات التدريسية في تعميـالجغرافية مع رؤية نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في الهيمنة الدمايية كونها تحدد

ما يتوافؽ مع أنماط التفكير وأساليب التعمـ المفضمة لدى المتعمميف.

 -توجيه أنظار معممي الجغرافيا إل أهمية االهتمػاـ بتنميػة مهػارات التفكيػر المنػتج ومهػارات

التفكير التأممي الجغرافي لما لهما مف دور في تعزيز قدرات المتعمميف الذهنية التي تساعدهـ
عم فهـ واكتشاؼ محيطهـ الطبيعي والحيوي واستشراؼ تطوراته.
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 ضرورة االهتماـ بتضػميف محتػوى منػاهج الجغرافيػا عمػي أنشػطة ومهػاـ تسػاعد عمػي تنميػةمهارات التفكير المنتج ومهارات التفكير التأممي الجغرافي.

 -ضػػرورة االهتمػػاـ فػػي عمميػػات تقػػويـ تعمػػـ التالميػػذ ف ػي المػػدارس بتقػػويـ مػػدي اكتسػػابهـ

مهارات التفكير المنتج ومهارات التفكير التأممي الجغرافي.

 إعداد كتيبات جغرافية مصاحبة بها خرائط وصور ورسػوـ جغرافيػة وتمػاريف وأنشػطة يمكػفأف تنمي مهارات التفكير المنتج ومهارات التفكير التأممي الجغرافي لدي المتعمميف .

البحىث الوقتزحة
 -استخداـ بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا في تنمية مهارات التفكير

التحميمي والحؿ اإلبداعي لممشكالت لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.

 أثر استخداـ إستراتجية مقترحة في ضوء بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريسالجغرافيا عم

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والفضوؿ االستكشافي لدى تالميذ الصؼ

السادس االبتدائي.

 -استخداـ بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا لتنمية مهارات التفكير

عالي الرتبة واالستقصاء العممي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي.

 برنامج مقترح في الجغرافيا في ضوء نظرية بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريسالجغرافيا لتنمية التفكير الماهر مهارات البحث الجغرافي لدى طالب التعميـ الفني.

 -فاعمية استخداـ بوصمة التفكير  HBDIلهيرماف في تدريس الجغرافيا في تنمية التفكير

اإلستراتيجي والحس الجغرافي لدى طالب التعميـ الفني .

الوزاجع

إب ػراهيـ ،مجػػدي عزيػػز  .)2005التفكيػػر م ػػف منظػػور تربػػوي تعريفػػه – طبيعتػػه -مها ارت ػػه-
تنميته -أنماطه .القاهرة  :عالـ الكتب.

األطرش ،طارؽ عمر  .)2016فاعمية برنامج مقترح قائـ عم الذكاءات المتعددة في تنمية

مهارات التفكير التأممي والتواصؿ الرياضي لدى طالب الصؼ التاسػع األساسػي بغػزة.

الجام اعة اإلسالمية ب اغزة.
رسالة اماجستيرُ ،كمية التربية ،ا
األعسػر ،صفاء  .)2000اإلبػداع فػي حػؿ المشػكالت  .القػاهرة  :دار قبػاء لمطباعػة والنشػر
والتوزيع.
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.498-473 ،)1
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تفكيػػرهف المنػػتج عنػػد طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط مجمػػة آداب الفراهيػػدي ،كميػػة

ااداب ،جامعة تكريت .581-557 ، )39 ،

الحمػػداني ،انتظػػار بػػد القػػادر محمػػد  .)2019أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج وودز فػػي تنميػػة التفكيػػر

التأممي لدى طالبػات الصػؼ الثػاني المتوسػط فػي مػادة الرياضػيات .مجمػة أبحػاث كميػة

التربية األساسية ،كمية التربية األساسية ،جامعة الموصؿ.164-139 ،)1 16 ،

خمػاس ،ريػاض خميػؿ ومهػدي شػمس حكمػت  . )2018تػأثير تمرينػات خاصػة وفقػم لػبعض
أنمػاط التفكيػر هيرمػاف) عمػي تعمػـ مهػارة الضػرب السػاحؽ بػالكرة الطػائرة لطػالب

المرحمة الثانية في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة .مجمػة كميػة التربيػة الرياضػية،
جامعة بغداد.22-1 ،)3 30 ،

خوالدة ،أكػرـ صػالب  . )2012التقػويـ المغػوي فػي الكتابػة والتفكيػر التػأممي .عمػاف ،األردف:
دار الحامد لمنشر والتوزيع.

ريػاف ،محمػد هاشػـ . )2012مهػارات التفكيػر وسػرعة البديهػة وحقائػب تدريسػية .الكويػت:
مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.
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لدى طالب الصؼ الثاني الثانوي في محافظة القنفذة .مجمة جامعة أـ القرى لمعموـ

التربوية والنفسية.420-394 ،)2 10 ،

الزيات ،فاطمة محمود  . )2009عمـ النفس اإلبداعي  .عماف ،األردف :دار المسيرة لمنشػر
والتوزيع والطباعة.

سػعادة ،جػودة أحمػػد  . )2011تػدريس مهػػارات التفكيػر مػع مئػات األمثمػػة التطبيقيػة .عمػػاف،
األردف :دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

السرور ،نادية هايؿ  . )2005تعميـ التفكير في المنهج المدرسي .عماف ،األردف :دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع.

سمارة ،نواؼ أحمد وعبد السالـ ،موس العػديمي .)2008 .مفػاهيـ ومصػطمحات فػي العمػوـ
التربوية .عماف ،األردف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

شػطب ،أنػس أسػود والفػتالوي ،حيػدر قيصػر  . )2019السػيطرة الدماييػة وعالقتهػا بأنمػاط

الشخصية الهندسية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية .مجمػة القادسػية فػي ااداب والعمػوـ
التربوية ،كمية التربية ،جامعة القادسية.161-135 ،)3 ،

ػور مُقلتاػرحُ لتاطلػوير مهػا ارت التفكيػر التػأممي لػدى معممػي
صػوالي ،فامػة جمػاؿ  . )2020تصُ ُ
حماة األساسية الدنيا الالزمػة لمحػد مػف مشػكالتهـ الصػفية .رسػالة ماجسػتير ،كميػة
الما لر ا
التربية  ،جامعة األقص بغزة.

الطيب ،عصاـ عمي  .)2006أساليب التفكير نظريات ودراسات وبحػوث معاصػرة  .القػاهرة
 :عالـ الكتب.

العابػػدي ،خالػػد مػػرزة كػػاظـ  . )2014فاعميػػة اسػػتعماؿ أنمػػوذج هيرمػػاف فػػي تنميػػة التفكيػػر

الناقػػد لػػدى طػػالب الصػػؼ ال اربػػع األدبػػي فػػي مػػادة تػػاري الحضػػارة العربيػػة اإلسػػالمية .
رسالة ماجستير ،كمية التربية لمعموـ اإلنسانية ،جامعة بابؿ.

عبػد السػالـ ،مصػطف

 . )2009تػدريس العمػوـ واعػداد المعمػـ وتكامػؿ النظريػة والممارسػة.

القاهرة :دار الفكر العربي.

عبػػد اهلل ،مدركػػة صػػالب وجاسػػـ ،سػػماح نصػػيؼ  .)2012أثػػر أنمػػوذج هيرمػػاف فػػي تحصػػيؿ

مػػادة الرياضػػيات عنػػد طالبػػات الصػػؼ ال اربػػع العممػػي .مجمػػة أبحػػاث الػػذكاء والقػػدرات

العقمية ،كمية التربية األساسية ،الجامعة المستنصرية.462-419 ،)14 ،
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عبيد ،وليـ ،وعفانه ،عزو  . )2003التفكير والمنهج المدرسي .بيرزت :مكتبة الفالح لمنشر
والتوزيع

العتوـ ،عدناف يوسؼ  .)2012عمـ النفس المعرفي النظرية والتطبيؽ .عماف ،األردف  :دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

عطوي ،محمد أميف  .)2009تدريس الدراسات االجتماعية النظرية والتطبيؽ رؤيػة عصػرية.
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