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 الملخص

تنميػػة مهػػارات التفكيػػر المنػػتج والتػػأممي الجغرافػػي لػػدى تالميػػذ الصػػؼ هػػدؼ البحػػث إلػػ      
،  فػػي تػػدريس الجغرافيػػالهيرمػػاف   HBDIنظريػػة بوصػػمة التفكيػػر الرابػػع االبتػػدائي باسػػتخداـ 

اقتراح إستراتيجية لتدريس الجغرافية في ضوء نظرية بوصمة التفكير هدؼ البحث تـ ولتحقيؽ 
HBDI  عػداد لهيرماف وفي ضوئها تـ إعداد دليؿ لممعمـ وكراسة لألنشطة والمهاـ الصفية، وا 
تالميػػذ الصػػؼ ل الجغرافػػي يالتػػأممالتفكيػػر واختبػػار لمهػػارات  لتفكيػػر المنػػتجالمهػػارات اختبػػار 

تالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع تمميػػػذًا وتمميػػػذة مػػػف  60وتكونػػػت عينػػػة البحػػػث مػػػف ، يالرابػػػع االبتػػػدائ
قسػمت عشػوائيًا ، التابعة إلدارة أسيوط التعميميةاالبتدائية عمر بف الخطاب بمدرسة  االبتدائي

، وبتطبيػػؽ (تمميػػذًا وتمميػػذة  30وضػػابطة  ( تمميػػذًا وتمميػػذة  30إلػػ  مجمػػوعتيف: تجريبيػػة   
فػي  ةاإلستراتيجية المقترحػ ألثرنتائج تطبيؽ أدواته إحصائيًا، توصؿ  تجربة البحث، ومعالجة

التفكيػػػر مهػػػارات تنميػػػة  عمػػػ فػػػي تػػػدريس الجغرافيػػػا لهيرمػػػاف   HBDIبوصػػػمة التفكيػػػر ضػػػوء 
لػػدى تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة لمبحػػث، وأوصػػ   الجغرافػػي يالتػػأممالتفكيػػر مهػػارات و  المنػػتج

 الجغرافيامناهج  في تدريسلهيرماف   HBDIالتفكير  نظرية بوصمةاستخداـ البحث بضرورة 
لػػدى المتعممػػيف ممػػا المفضػػمة بنػػاء مواقػػؼ تعميميػػة تناسػػب أنمػػاط التفكيػػر والػػتعمـ فػػي  اهلػػدور 

 .والتفكيرية  الذهنية يساعد عم  تنمية مهاراتهـ
، جالمنػػتغرافيػػا، التفكيػػر ، تػػدريس الجلهيرمػػاف   HBDIبوصػػمة التفكيػػر لالكممػػ تلالماح ة:ػػ  

ل.الجغرافي التفكير التأممي
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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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 وقذهةال

النهػػوض  عمػػ  القػػادرة الذهنيػػةالتػػي تمتمػػؾ القػػدرات المنتجػػة أصػػبب بنػػاء العقػػوؿ العمميػػة لللل
لمحػػػاؽ بركػػػب هػػػدؼ يػػػائي فػػػي المجتمعػػػات  الرقػػػيو  ،جتمع واألخػػػذ بيػػػدي لتحقيػػػؽ التنميػػػةبػػػالم

وذلػػػؾ عبػػػر  ،العمميػػػة التعميميػػػةفػػػي مقػػػدمتها لتحقيقػػػه عبػػػر العديػػػد مػػػف أدواتهػػػا  التقػػػدـ، تسػػػع 
 ،معرفػػػةلا لػػػه إنتػػػاجت تدريسػػػية مسػػػتنيرة، تتػػػيب لممػػتعمـ المواقػػػؼ التعميميػػػة التػػػي تيسػػر ممارسػػا

، هارة عمػػػػ  فهمهػػػػا وتفسػػػػػير القػػػػػد ُتكسػػػػبهومػػػػف ثػػػػـ  ،واألحػػػػػداثوالمشػػػػكالت  ،وتأمػػػػؿ الظػػػػواهر
    ، والتعامؿ معها.واستشرافها

لمػػػتعمـ مػػػف التػػػي يتحػػػوؿ معهػػػا االضػػػرورية المهػػػارات الذهنيػػػة مػػػف  التفكيػػػر المنػػػتج عػػػدويُ      
وتفنيػػػػد الظػػػػواهر  ،نقػػػػد المعرفػػػػة عبػػػػر تعزيػػػػز مهاراتػػػػه فػػػػيمسػػػػتهمؾ لممعرفػػػػة إلػػػػ  منػػػػتج لهػػػػا، 

صدار األحكاـ و ، وتمييز مغالطاتها، وتفسيرها ،وفهمها ،واألحداث بػداء الػرأيعميهػاا  ، فيهػا ، وا 
والتنبػػؤ  ،والتراكيػػب الجديػػدة ،والقػػدرة عمػػ  بنػػاء األفكػػار  ،السػػببية ومترتباتهػػا عالقاتهػػاتحميػػؿ و 

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

ويعتبػػػر مػػػف  .(239، 2009مواقػػػؼ الحيػػػاة، وتحقيػػػؽ أهدافػػػه التػػػي يسػػػع  إليهػػػا  الزيػػػات ، 
اعد المػػتعمـ عمػػ  حػػؿ ويسػػ ،المطموبػػة فػػي عمميػػة الػػتعمـالمكّونػػاتا الرئيسػػةا لممعالجػػة اإلدراكيػػة  

 ويمكنػػه .(Lumbelli, 2018, 134)، وجعػؿ تعممػه أكثػر عقالنيػة ؼالمشػكالت، واالكتشػا
توظيػؼ المعرفػة، والخبػػرات المكتسػبة فػي النظػرة المبتكػػرة لممشػكالت الجديػدة التػي تحتػػاج  مػف

فهػو توليفػة مػف العمميػات العقميػة  .(Barton & James, 2013, 47)لحمػوؿ ييػر معتػادة 
ألشػػػياء، والظػػػواهر، واألحػػػداث والعمميػػػات، ويمكنػػػه مػػػف لي تقػػػود المػػػتعمـ إلػػػ  فهػػػـ أعمػػػؽ التػػػ

سػاعد المػتعمـ عمػ  يو  .(139، 2008إصدار األحكاـ، والتوصؿ إل  إنتاج ذو قيمة  جابر، 
يجاد الطرؽ لتخطي الصعوبات ،وبموغ مقاصدي ،التكيؼ وتطوير الحيػاة   محمػد وعيسػ ،  ،وا 
2011 ،265). 
فيقػػوـ بعمميػػات  عمميػػة الػػتعمـفػػي  ةنشػػطالو  ةمشػػاركالكيػػر المنػػتج يحفػػز المػػتعمـ عمػػ  والتف    

واألفكػار البسػيطة والمعمومػات الجديػدة ، وتحويػؿ تمػؾ  ،متباينة ألخذ المعرفػة المكتسػبة مسػبًقا
طالقػة الوتوليػد األفكػار تتسػـ ب ،األفكار إل  شيء يمكف تطبيقه عم  موقؼ أو مشػكمة جديػدة

   . (Combs et al, 2009, 6)والمرونة في التفكير  ،صالةاألو  ،
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خالصة العديػد مػف  يمثؿ كونه؛ لدى المتعمميفأتي أهمية تنمية مهارات التفكير المنتج وت    
 ،إبػػراز قػػوة عقمػػه الناقػػد ممػػا يمكػػف المػػتعمـ مػػفو  ،فكيػػر الفعػػاؿ وفػػي مقػػدمتها اإلبػػداعيأنػػواع الت

 .(Furtak & Ruiz-Primo, 2015, 799)هػػا التػػي يمكنػػه القيػػاـ بالذهنيػػة والعمميػػات 
والتركيب المبدع لممعمومػات،  ،والتقييـ ،في التحميؿ موهوبيفف ممو يجعؿ المتعالتفكير المنتج ف

             واألفكػػار اإلبداعيػػة، والمنتجػػات  ،وطػػرح المزيػػد مػػف األسػػئمة الجديػػدة التػػي تقػػودهـ إلػػ  الحمػػوؿ
مهارات ل المتعمميفأف امتالؾ  Qingli أكدت دراسةو  . (Hickerson, 2013, 14)الجديدة 

ويحفػزهـ  ،لتفكير المنػتج يسػاعد عمػ  تعػاممهـ الرشػيد مػع محػيطهـ البيئػي بمكوناتػه المتنوعػةا
مهػارات التفكيػر و .  (Qingli, 2019, 1)اسػتدامتها تحقيػؽ عمػ   المحافظػة سػالمة بيئػتهـ و 

حػػؿ و  ،والمختمفػػة ،د األفكػػار الجديػػدة الفريػػدةتوليػػو  والنقػػد ،اإلبػػداع المنػػتج تمكػػف المتعممػػيف مػػف
وتاقيػػػيـ األدلػػػة، وتافػػػادي التافلكيػػػر الضػػػحؿ  وييػػػر  التامييػػػز بػػػيف ااراء والحقػػػائؽ ،و  ،المشػػػكالت

مف أهـ المهارات التي تساعد تعتبر مهارات التفكير المنتج ف .(Julie, 2008, 101) منطقي  
عػػداد جيػػؿ مفكػػر وقػػادر عمػػ  مواجهػػة التغيػػرات  ،مكتشػػؼو  ،عمػػ  تربيػػة شخصػػية المػػتعمـ، وا 

 .(Tsai, 2013, 1)والتقنية في المجتمع  ،واالقتصادية ،االجتماعية
موسػ   دراسة  ومنها : التفكير المنتجمهارات واهتمت الدراسات والبحوث التربوية بتنمية     

 في عيةالبنائية االجتما النظرية في ضوء مقترحة ( التي توصمت إل  أثر إستراتيجية2020 
 طمبػة قسػـمػف  30عينػة بمغػت  لػدى المنػتج التفكيػر تنميػةعم   التدريس طرائؽ تدريس مادة

  بالعراؽ. الموصؿ بجامعة الصرفة لمعموـ التربية بكمية الحياة عموـ
إل  أف التعمـ المنظـ ذاتيػًا مػرتبط بتػوافر  Murtianto, et al (2019) دراسة  وتوصمت    

طالب بالمدرسة العميا في اندونيسيا وخمصت إل   38دى عينة بمغت مهارات التفكير المنتج ل
الت فػي أف المتعمميف الذيف لديهـ مهارات التفكير المنتج لديهـ القدرة عم  تحديد وحؿ المشػك

 المنتج التفكير مهارات( 2019  ،  وقيمت دراسة كميؿ وممحـبرالرياضيات وخاصة في الج
األساسػي بفمسػطيف، وخمصػت لتركيػز  الرابػع لمصػؼ تمػنهج الرياضػيا محتػوى فػي المتضػمنة

، وضػعؼ تمثيػؿ المهػارات المنتجػة 7885محتوى المنهج عم  المهارات المنتجة النقدية بواقع 
 اإلبداعية.

بػيف حػؿ المشػكالت والتفكيػػر التػي حممػت العالقػة  Lumbelli (2018)وخمصػت دراسػة     
ّوناتا الرئيسةا لممعالجة اإلدراكية  المطموبػة فػي التفكير المنتج مف المكمهارات أف إل    المنتج
وجعػػؿ  واالكتشػػاؼويسػػاعد المػػتعمـ عمػػ  حػػؿ المشػػكالت ، وحػػافز أساسػػي لمػػتعمـ الػػذاتي الػػتعمـ
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مهػارات التفكيػر المنػتج لػدى عينػة  (2018 عمػ   دراسػة توقيمػعممية تعممػه أكثػر عقالنيػة، 
بمحافظػػة ي مػػادة عمػػـ األحيػػاء مػػف طالبػػات الصػػؼ الخػػامس العممػػي األحيػػائي فػػ 110بمغػػت 

لتػػوافر مهػػارات التفكيػػر المنػػتج لػػدى الطالبػػات وضػػعؼ مهػػارتي األصػػالة وخمصػػت القادسػػية، 
 وتقويـ الحجج. 

ي مهػارات التفكيػر الممارسػات التدريسػية التػي تنمػ Leen et al (2014)وقيمػت دراسػة     
ضرورة بة متوسطة وأوصت توافرها بدرجلعمميف في مدارس سنغافورة وخمصت المنتج لدى الم

ر تهيئػػػة بيئػػػة الػػػتعمـ ورفػػػع كفػػػاءة المعممػػػيف وتشػػػجيع جهػػػودهـ المسػػػتمرة لتنميػػػة مهػػػارات التفكيػػػ
التفكير المنتج إلػ    Combs et al (2009)دراسة  وحممتالمنتج في المدارس السنغافورية، 

التغيػرات المطموبػة مكونات قابمة لمتعمـ عبر بناء نموذج لمتفكير المنتج يتضمف أهػـ مهاراتػه و 
فػػػي المػػػواد الدراسػػػية والمهػػػارات المطموبػػػة لممعمػػػـ لتنفيػػػذها فػػػي يرفػػػة الصػػػؼ لتنميػػػة مهػػػارات 

 التفكير المنتج.  
مكػػف المػػتعمـ مػػف والػػذي ي مػػف منظػػوري الجغرافػػي التفكير التػػأمميبػػ التفكيػػر المنػػتجويػػرتبط     
، ط عناصػػر المعرفػػة الجغرافيػػةربػػمظػػواهر الجغرافيػػة، وتحميمهػػا و ل تأمػػؿ البصػػريوالمالحظػػة ال
، وكمهػػػا مهػػػارات تقػػػود إلػػػ  جغرافيػػػة ذات المعنػػػ وليػػػد معرفػػػة منهػػػا، وتاشػػػتقاؽ االسػػػتدالالت و 

  .التفكير المنتج
لموصػوؿ  ويقػودالخبػرات ويكسػبها معنػ  جديػد  والتفكيػر التػأممي يسػاعد عمػ  بنػاء وتنظػيـ    

 ,Başol & Gencel , 2013)يػة السػتنتاجات جديػدة وتنميتػه هػدؼ رئػيس لمعمميػة التعميم

العميا التي تساعد المػتعمـ عمػ  مواجهػة المواقػؼ والمشػكالت  الذهنية المهارات فهو مف .(41
بػػػراهيـ،  يجػػػاد الحمػػػوؿ المناسػػػبة   محمػػػد وا  لمهػػػارات  المػػػتعمـفعنػػػد ممارسػػػة  .(134، 2018وا 

بذاتػػه أثنػػاء التفكيػػر  التفكيػػر التػػأممي يبنػػي عمػػ  خبراتػػه السػػابقة ويتحسػػف أدائػػه الػػذهني ووعيػػه
.(Johns, 2005, 2) ا رسػػـ الخطػػط الالزمػػة لفهمهػػي، و العناصػػره ويحممهػػاقػػؼ اتأمػػؿ المو في

مػػػع  مهػػػارات التفكيػػػر التػػػأمميتػػػداخؿ وت تطمبهػػػا، وتقويمهػػػابهػػػدؼ الوصػػػوؿ إلػػػ  النتػػػائج التػػػي ت
 .(220، 2012والناقد  العتوـ،            التفكير االستبصاري

وعػػػدـ قبػػػوؿ األشػػػياء عمػػػ   ،مكنػػػه مػػػف النقػػػدـ لمهػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي تواكتسػػػاب المػػػتعم    
 ,Zhu)وتقػدـ االسػتنتاجات  ،والخبػرات السػابقة ،وفػرض الفػروض فػي ضػوء المعػارؼ ،تهاعم

، واالستقصاء والتحقؽ والتعامؿ مع القضايا واألحداث والظواهر والمشكالت .(1265 ,2014
 ,Demir)الػتعمـ القرار والمشاركة الفاعمة في عممية  مف المعمومات وتوظيؼ المعرفة واتخاذ
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المواقػؼ واألحػداث وتحميمهػا المتعممػيف عمػ  مواجهػة  فػالتفكير التػأممي يسػاعد .(17 ,2015
 . (50، 2005واقتراح الطرؽ المناسبة لمتعامؿ معها   إبراهيـ، 

واألحداث  ،المشكالتو  ،الجغرافيا كمادة دراسية تجعؿ المتعمميف أكثر حساسية لمظواهرو      
في البيئة والمجتمع الذي يعيشوف فيه، وتوظيؼ المعرفة الجغرافية إليجاد حموؿ طويمة المدى 

ينيػة بموضػوعاتها فهػي .  ( Suleyman, 2010 , 682)لممشػكالت االجتماعيػة والبيئيػة 
 ،ثواألحػػػػدا ،والمفػػػػاهيـ ،والظػػػػواهر ،الطبيعيػػػػة والبشػػػػرية والتػػػػي تتضػػػػمف العديػػػػد مػػػػف القضػػػػايا

 ،وتحميمهػػػػا واسػػػػتخالص متراتباتهػػػػا ،وفهمهػػػػا ،والمشػػػػكالت التػػػػي يمػػػػـز مػػػػف المػػػػتعمـ مالحظتهػػػػا
 . الجغرافي والتعامؿ معها مف خالؿ توظيؼ مهارات التفكير التأممي

صػػػػػوالي دراسػػػػػة ومنهػػػػػا :  مميالتفكيػػػػػر التػػػػػأمهػػػػػارات واهتمػػػػػت الدراسػػػػػات التربويػػػػػة بتنميػػػػػة     
ماػة   137عينػة بمغػت التػي أجريػت عمػ  ( 2020  الػدنيا فػي  األساسػية معمػـ مػف معممػي المارلحا

يوظفوف مهػارات التفكيػر التػأممي فػي حػؿ مشػكالتهـ الصػفة ووضػعت إل  أنهـ وخمصت يزة 
ير  مهػػارات  ُمقلتاػرحُ  تُصػػورُ الدراسػة  دراسػػة القحطػػاني وتوصػمت ، التفكيػر التػػأممي لػػديهـ لتاطلػػو 
التسػػاؤؿ الػػذاتي فػػي تػػدريس العمػػـو فػػي تنميػػة ( لفاعميػػة اسػػتخداـ إسػػتراتيجية 2019 والقسػػيـ 

 تمميذ مف تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط بمحافظة 50مهارات التفكير التأممي لدى عينة مف 
 عمػ  قػائـ تعميمػي برنػامج (2018  وبنت دراسػة هػديب وطالفحػة، بالسعودية مشيط خميس

لػدى عينػة  التػأممي لتفكيػرا مهػارات تنميػة وخمصػت لفاعميتػه فػي التبػادلي التعمػيـ إسػتراتيجية
 األردف.  في العربية المغة مادة في ي األساس الثالث الصؼ مف طالبات 43بمغت 
بػػاألداء التدريسػػي وعالقتػػه التفكيػػر التػػأممي  مسػػتوى Buqhoos (2017)دراسػػة تتبعػت و     

ر لتوافر مستويات جيػدة مػف التفكيػوخمصت بالبحريف لدى الطمبة معممي العموـ والرياضيات، 
وخمصػػػت يهـ، التػػػأممي واألداء التدريسػػػي لػػػد عالقػػػة بػػػيف التفكيػػػر ووجػػػودالتػػػأممي لػػػدى الطمبػػػة 

 تنميػة فػي المتعػددة الػذكاءات عمػ  قػائـ مقتػرح برنػامج لفاعميػة( 2016  األطػرشدراسػة 
 الصػؼ طالػب مػف طػالب 36عينػة بمغػت  لػدى الرياضػي والتواصػؿ التأممي مهارات التفكير

 بغزة. األساسي التاسع
مػف الطػالب  30مهػارات التفكيػر التػأممي لػدى عينػة بمغػت  Demir (2015)وقيمػت دراسػة 

وخمصػت إلػ  تػوافر بعػض  بتركيا Ondokuz Mayıs بجامعػة المعممػيف تخصػص العمػـو 
مهارات التفكير التأممي والناقد لدى الطالب وأوصت بضرورة االهتماـ بتنمية مهارات التفكير 

 عمـ بالجامعات التركية.التأممي في برامج إعداد الم
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معممػػيف مػػف معممػػي المغػػة اإلنجميزيػػة بالصػػػيف  8وفػػي دراسػػة تقويميػػة عمػػ  عينػػة بمغػػت     
 Zhuاسػػػتخدـ فيهػػػا بطاقػػػة المالحظػػػة وفحػػػص دفتػػػر التحضػػػير والمقػػػابالت أكػػػدت دراسػػػة 

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

مػدى تػوافر    Chee Choy & San Oo  (2012)دراسػة وقيمػت المشػكالت الجديػدة، 
معمػػـ فػػي مؤسسػػات  60لػػدى عينػػة بمغػػت فػػي الممارسػػات التدريسػػية مهػػارات التفكيػػر التػػأممي 
وخمصػػػت لضػػػعؼ ر لمسػػػاعدة المتعممػػػيف عمػػػ  التفكيػػػر الناقػػػد كمؤشػػػالتعمػػػيـ العػػػالي بماليزيػػػا 

 الممارسات التدريسية التي تتوافر فيها مهارات التفكير التأممي. 
وتعمػػيـ الجغرافيػػا البػػد وأف يكسػػب المتعممػػيف المهػػارات الذهنيػػة التػػي تمكػػنهـ مػػف الوقػػوؼ      

التعامػػػػؿ والتكيػػػػؼ معهػػػػا عمػػػػ  أهػػػػـ التطػػػػورات والظػػػػواهر البيئيػػػػة واالجتماعيػػػػة، والقػػػػدرة عمػػػػ  
(Brian et al , 2011 , 379).  التفكيػر مهػارات المهػارات الذهنيػة ومنهػا تنميػة  يعتبػرلػذا

مػػػف األهػػػداؼ التعميميػػػة المهمػػػة  لػػػدى المتعممػػػيف الجغرافػػػي يالتػػػأممالتفكيػػػر مهػػػارات و  المنػػػتج
مػػف نشػػاط تفعػػؿ  مناسػػبةممارسػػات تدريسػػية تحقيقهػػا وجػػود  تطمػػبوالتػػي ي، لجغرافيػػالمنػػاهج ا

يجابية المتعمـ في المواقؼ التعميمية  .وا 
 HBDI (Hermann Brain Dominanceوُتعػػػػد نظريػػػػػة بوصػػػػمة التفكيػػػػػر     

Instrument)الػػدماغ فػػي التػػي قػػدمت رؤيػػة جديػػدة الحديثػػة  لهيرمػػاف مػػف النظريػػات التربويػػةل
والػتعمـ التفكير والتي يتحدد في ضوئها أسموب فيه  الدمايية الهيمنة مواضع وحددت ،المتعمـ
  . هلدي المفضؿ

 ،سبع سنوات مػف البحػث HBDIوقد استغرؽ توصؿ هيرماف إل  نظرية بوصمة التفكير     
 ،واكتشػػػاؼ السػػػمات المبدعػػػة فيػػػه ،والتحميػػػؿ لمدراسػػػات والبحػػػوث المتعمقػػػة بمليػػػة عمػػػؿ الػػػدماغ

جريبيػة كخبيػر فػي ومسػتغاًل خبرتػه الفيزيائيػة الت ،وموضػع الهيمنػة الدماييػة ،وتحديد مصدرها
 ,Herrmann)عمـ وظائؼ األعضاء في تقديـ تصوري الرباعي الدائري في الهيمنة الدمايية

وطػػور هيرمػػاف نظريتػػه مػػف دراسػػة  النظريػػات التػػي اهتمػػت بالػػدماغ وكيفيػػة .   (1 ,2009
التي قسمت الػدماغ لثالثػة أقسػاـ ولكػؿ منهػا نػوع  McCleanحدوث التفكير كنظرية ماكالف 

 رى ويمنػػ سػػيالتػػي قسػػمت الػػدماغ لغػػرفتيف  Sperryيتميػػز بػػه ونظريػػة سػػبيري  يالػػذ رالتفكيػػ
األيسػػر أليسػر العمػوي اإلػ  الػدماغ  وقسػـهيرمػاف ثػـ جػاء لكػؿ منهػا أنػواع معينػة مػف التفكيػر 

الجػػزء العمػػوي يخػػتص بػػالتفكير التصػػوري المجػػرد واأليمػػف السػػفمي، و السػػفمي واأليمػػف العمػػوي 
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ووصػػؼ  .(Bawaneh, et al, 2011, 89)ر العػػاطفي العميػػؽ والسػػفمي يخػػتص بػػالتفكي
 و يسػار أعمػ ، A  هػي:هيرماف نظرية بوصمة التفكير، في صورة أربعة أرباع  دائرة ُمتمّيزة ، 

B ،و يسػػػػػار أوطػػػػػأ C و يمػػػػػيف أوطػػػػػأ ،D  ويػػػػػرى أفيمػػػػػيف أعمػػػػػ ، A وD   ياػػػػػرتبُط بػػػػػاإلدراؾ
cognition   عمميػػات  عقميػػة  الفػػي الغالػػب وmental processes   بينمػػاB وC  ياػػرتبُط

 .(Sarikaya & Söylemez, 2018,2445)وداخمية    emotionalبنشاطات  عاطفية  
 :هػيأربعػة  HBDIفػي نظريػة بوصػمة التفكيػر الدمايية  أنماط الهيمنةأف ويرى هيرماف     

A  ويخػػتص بالحقػػائؽ والتحميػػؿ، والتركيػػز والتقيػػيـ واسػػتخالص النتػػائج ، والػػنمطB خػػتص وي
ويخػػػػػتص بالمشػػػػػاعر  Cبػػػػػالتخطيط والتنفيػػػػػذ والتفاصػػػػػيؿ والترتيػػػػػب والنظػػػػػاـ واإلدارة، والػػػػػنمط 

ويخػتص بػالنظرة الشػمولية، واالستكشػاؼ  Dوالعواطؼ والعالقػات والمعػاني اإلنسػانية والػنمط 
  .(Ann Herrmann, 2010, 55) اإلستراتيجية والنظرةوالتصور والتجربة واإلبداع 

 ,Al-shamaylh,, et al, 2019) لخصائص الذهنية لكؿ قسـ كالتػالي:وحدد هيرماف ا    

23) (le Roux, 2011, 428)  القسػػـA  قػػي ودقيػػؽ طومنإيجػػابي عقالنػػي ويتسػػـ بأنػػه
 Bو  والتعامػػػؿ مػػػع اإلحصػػػاء  قػػػادر عمػػػ  حػػػؿ المشػػػكالت واتخػػػاذ القػػػراراتو وتحميمػػػي وناقػػػد 

بخصػػائص  يتسػػـ  وهػػو Cو ةمخططػػو  ةومتسمسػػم ويتسػػـ بكػػوف العمميػػات الذهنيػػة فيػػه منظمػػة
 ويتسػـوهػو  Dويؤمف بالقيـ الروحية والنظػاـ والقػانوف و  ةوحسي ةموجهة لمناس وعاطفي ذهنية

 .والتدليؿ والتعامؿ مع البيانات والحدس واالستكشاؼ واإلبداعبالتصور 
ـ وهػو العقالنػي الػواقعي ويتسػ  A هيرماف أف أنماط التفكير في كػؿ قسػـ كالتػالي: ىوير      

التفكير انفعػػالي ويتسػػـ بػػهػػو نفسػػي و  Bوالمنطقػػي، واأليسػػر السػػفمي  يبػػالتفكير الناقػػد والتحميمػػ
 االنفعػػػػػالي التفكيروهػػػػػو عقمػػػػػي حسػػػػػي ويتسػػػػػـ بػػػػػ Cف السػػػػػفمي مػػػػػيواأل يوالتنظيمػػػػػ يالتخطيطػػػػػ

 بػػػػالتفكير البػػػػػارعوهػػػػو عقمػػػػي تجريبػػػػي ويتسػػػػـ  Dواأليمػػػػف العمػػػػوي  واالجتمػػػػاعي المشػػػػاعريو 
، ويػػػرى أف عمميػػػة الػػػتعمـ يجػػػب أف تػػػوازف بػػػيف المكونػػػات ي والشػػػمولياعاالسػػػتراتيجي واإلبػػػدو 

 .(Hughesa, et al, 2017, 2391)األربعة 

الدمايية عم  مسممة هي أف  الهيمنةفي  HBDI) بوصمة التفكير تقوـ نظرية هيرماف و     
تػه الدماغ مصمـ لكؿ يكوف كامؿ في حػد ذاتػه ويتطمػب عمميػة تعمػـ تحقػؽ التػوازف بػيف مكونا

          األربعػػػػػة التػػػػػي حػػػػػددها هيرمػػػػػاف وسػػػػػاهمت النظريػػػػػة فػػػػػي تطػػػػػوير عمميػػػػػة الػػػػػتعمـ فػػػػػي يرفػػػػػة 
ويػرى هيرمػاف أف عمميػة الػتعمـ واتجػاي تفكيػر (Hughesa, et al, 2017, 2390) .  الصؼ

يػتعمـ عػف طريػؽ اسػتخداـ التحميػؿ  Aالدماييػة لديػه فػالنمط  الهيمنػةالمتعمـ يتحػدد وفػؽ نمػط 
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يػػػػػتعمـ عػػػػػف طريػػػػػؽ تنظػػػػػيـ المعمومػػػػػات وهيكمتهػػػػػا واكتسػػػػػاب المهػػػػػارات  Bمط والمنطػػػػػؽ والػػػػػن
يػػتعمـ عػػػف  Dيػػتعمـ بالمبػػادرة واالستكشػػاؼ وبنػػاء التصػػورات، والػػنمط  Cبالممارسػػة، والػػنمط 

يسػػتجيب المػػتعمـ  Aوفػػي الػػنمط  (Alfaro, 2004, 171).طريػؽ المشػػاركة وفهػػـ الخبػػرات 
عػػػف طريػػػؽ تنظػػػيـ المحتػػػوى المعرفػػػي وهيكمتػػػه  يػػػتعمـ Bلممحاضػػػرة ومناقشػػػة األمػػػور، والػػػنمط 

يػػػػػتعمـ عػػػػف طريػػػػػؽ  Cوتقييمػػػػه وممارسػػػػػة المهػػػػارات ويسػػػػػتجيب لمتخطػػػػيط والتنظػػػػػيـ، والػػػػنمط 
االستماع لألفكار والمشاركة فيها واستيعاب الخبرات الجديدة والتفاعؿ مع المجموعات، النمط 

D ب والرؤيػػػة المسػػػتقبمية ويػػػتعمـ عػػػف طريػػػؽ االستكشػػػاؼ وبنػػػاء التصػػػورات والركيػػػب والتجريػػػ
(Herrmann, 2007, 16). 

 طرائػؽ تػدريس خػالؿ مف يتعمموف الذيف المتعمميف أف إل  Herrrmanهيرماف  وأشار     
 التعمميَّػة العمميَّػة فػي أعمػ  نتػائج يحققػوف لػديهـ السػائد الدماييَّػة السػيطرة نمػط مػع تتوافػؽ

 نمػط السػيطرة مػع متوافقػة ييػر بطػرؽ يتعممػوف الػذيف المتعممػوف أولئػؾ بعكػس التعميميَّػة
وسػػاعدت نظريػػة هيرمػػاف المػػربييف عمػػ   .(23، 2015 الهػػيالت، لػػديهـ  السػػائد الدماييَّػػة

ولية  تحديػػػد أنمػػػاط التفكيػػػر والػػػتعمـ لػػػدى المتعممػػػيف ومػػػف ثػػػـ تطػػػوير اسػػػتراتيجيات تعميميػػػة شػػػم
ؿ عمميػػة الػػتعمـ ثريػػة لػػذي تقػػودي الػػدماغ المهيمنػػة لػػديهـ ممػػا يجعػػتراعػػي التفضػػيؿ التعميمػػي ا

  .(Hughesa, et al, 2017, 2391)وفعالة ونشطة ومحفزة لممتعمـ 
فػػي لهيرمػػاف  HBDIنظريػػة بوصػػمة التفكيػػر أهميػػة اسػػتخداـ وأكػػدت الدراسػػات والبحػػوث     

( 2019 دراسػػة شػػطب والفػػتالوي  فػػي تحقيػػؽ أهػػداؼ تعميميػػة مهمػػة ومنهػػا : االتػػدريس لػػدوره
وأنمػاط الشخصػية هيرماف  الدمايية وفؽ منظور نظرية الهيمنةأنماط العالقة بيف التي قيمت 
 طمبػػةمػػف  400عينػػة بمغػػت لػػدى مينجر يوفػػؽ نظريػػة األشػػكاؿ النفسػػية الهندسػػية لػػدالهندسػػية 

لوجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػه موجبػػػة بػػػيف أنمػػػاط وخمصػػػت  الصػػػؼ الخػػػامس بمحافظػػػة القادسػػػية 
 التعمـ أساليب( 2019 دراسة خالدي  وقيمتالسيطرة الدمايية وأنماط الشخصية الهندسية . 

الصػػؼ الثػػاني الثػػانوي مػػف طػػالب  113عينػػة بمغػػت  لػػدى HBDI  هيرمػػاف نظريػػة وفػػؽ
لػدى  Cلدى تخصص ااداب واألسموب التفاعمي  Bاإلجرائي  التعمـ أسموبوخمصت لسيادة 

 التخصص الرياضي. 
ة التركيػة بمنػاهج المغػة مهػارات المغػ Sarikaya & Söylemez (2018)حممت دراسػة و     

، تعمػيـ األدبا  35التركية في ضوء نظرية هيرماف وذلؾ بعد مراجعة  خبير  في التعميـ  التركي 
والمغةا التركية ، وُعموـ تربويػة لػألداة المبنيػة فػي ضػوء نظريػة هيرمػاف لتحميػؿ محتػوى المػنهج 
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تركيػة بنصػؼ الػدائرة األيسػر وخمصت الرتباط يالبية مهارات الفهػـ القرائػي واالسػتماع لمغػة ال
 هيرمػاف نظريػة فاعميػةل( 2018 دراسػة العػوادي ومجػوؿ توصػمت و ميه العموي والسػفمي، بقس
 مػادة فػي العممػي الرابػع الصػؼ اتبطالبة مف طال 35عينة بمغت لدى  تحصيؿال تنمية  في

 األحياء.
هيرماف  ( برنامج  تعميمي قائـ عم  نظرية 2016 وبنت دراسة عمواف وسمماف     

طالب الصؼ الرابع مف  33عينة بمغت وتوصمت إل  أثري في تنمية التفكير العممي لدى 
( إل  أثر أنموذج هيرماف في تدريس 2012  وجاسـ عبد اهللتوصمت دراسة ، ببغداد العممي

مف طالبات الصؼ الرابع العممي  30الرياضيات في تنمية التحصيؿ لدى عينة بمغت 
 ببغداد.
 357أنمػاط التفكيػر لػػدى عينػة بمغػػت  Bawaneh, et al, (a2011دراسػة  ووصػفت     

وفػػػػػػؽ نظريػػػػػػة الػػػػػػدماغ الكمػػػػػػي لهيرمػػػػػػاف بالصػػػػػػؼ الثػػػػػػامف األساسػػػػػػي طالػػػػػػب مػػػػػػف األردنيػػػػػػيف 
Herrmann  نمػػػط % 3485بنسػػػبة وخمصػػػت لسػػػيادة أنػػػواع التفكيػػػر المختمفػػػة بػػػيف الطػػػالب

بنسػػػػبة  Aونػػػػـ التفكيػػػػر  B 1989%% ونمػػػػط التفكيػػػػر  D 2689ونمػػػػط التفكيػػػػر  Cالتفكيػػػػر 
ووجود اختالؼ يعزى لمجنس وأوصت بضرورة تناسػب الممارسػات التعميميػة وطػرؽ % 1888

نمػاط التفكيػر وفػؽ فػي يرفػة الصػؼ  مػع خصػائص  كػؿ نمػط مػف أ التعميمػيتقػديـ المحتػوى 
إلػػ  أثػػر التػػدريس وفػػؽ  Bawaneh et al, (b2011))نظريػػة هيرمػػاف، وتوصػػمت دراسػػة 

طالػػب مػػف طػػالب  135بمغػػت  ةتنميػػة فهػػـ الػػدوائر الكهربائيػػة لػػدى عينػػ نظريػػة هيرمػػاف فػػي
شػػػػػماؿ األردف وأوصػػػػػت  Kenanah Baniبنػػػػػي كنػػػػػاف الصػػػػػؼ الثػػػػػامف األساسػػػػػي بمنطقػػػػػة 

ذ في الحسباف مراعاة أساليب  تاعاّمـ وفؽ  خصائص  الدماغ  ابضرورة  التي وصػفتها نظريػة  ألاخل
 .هيرماف

الطبيعيػة والبيئيػة واالجتماعيػة  هابظواهرها وأحداثها وقضاياوالجغرافيا كمادة دراسية تتسـ     
والتػػي تحتػػاج إلػػ  تصػػميـ مواقػػؼ تعميميػػة تهيػػص لممػػتعمـ الفػػرص لممارسػػة العمميػػات الذهنيػػة 

التػػي تسػػاعدي عمػػ  والتفكيػػر التػػأممي الجغرافػػي و  ،التفكيػػر المنػػتجمهػػارات كوالتفكيريػػة المتنوعػػة 
التنبؤ بها، ومف ثـ فهي و  ،حؿ مشكالتهاو  ،واالستدالؿ منها ،رهاوتفسي ،فهمها وتفنيد عالقاتها

 HBDIمف أنسػب المػواد الدراسػية لمممارسػات التدريسػية المبنيػة عمػ  نظريػة بوصػمة التفكيػر 
الذهنيػة عمميػات المتنوعػة مػف  طوالتي تقوـ فيها الممارسات التعميمية عمػ  فهػـ ألنمػالهيرماف 
   .دى المتعمميفالمفضمة ل التفكير والتعمـ وأساليب
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 هشكلة البحج 

البيئيػػػػػة الطبيعيػػػػػة منهػػػػػا لمػػػػػتعمـ بحيػػػػػاة ا تػػػػػرتبط حياتيػػػػػة واقعيػػػػػةبطبيعػػػػػة الجغرافيػػػػػا تتميػػػػػز     
عػػة العالقػػات بػػيف عناصػػرها الحيػػة طبيودراسػػتها تهيػػص لػػه الفرصػػة لفهػػـ بيئتػػه و ، واالجتماعيػػة
إدراؾ الظػواهر الطبيعيػة  مما يساعدي عمػ لنتائج المترتبة عم  هذي العالقات، ا، و ويير الحية

قػادرة عمػ  ، و متفاعمػةفػي تعممهمػا لعقػوؿ تعميميػة ديناميكيػة، والحيوية وتطوراتها، ولذا تحتاج 
وذلػػؾ مػػف خػػالؿ ، التفاعػػؿ والتفكيػػر فػػي ظواهرهػػا وأحػػداثها، والتنبػػؤ بهػػا واستبصػػار مسػػتقبمها

كيػػػر المنػػػتج والتفكيػػػر منهػػػا مهػػػارات التفو ممارسػػػة المػػػتعمـ لمهػػػارات ذهنيػػػة وتفكيريػػػة متنوعػػػة، 
دور الػػػتفعػػػؿ  وتدريسػػػية ممارسػػػات تعميميػػػة األمػػػر الػػػذي يتطمػػػب اسػػػتخداـ التػػػأممي الجغرافػػػي، 

االيجابي المتعمـ ومشاركته الحقيقية في عممية تعممه وتجعمه منػتج لممعرفػة الجغرافيػة وباحػث 
اتهػػػػا غرافيػػػػة وفهػػػػـ عالقالتفاعػػػػؿ مػػػػع الظػػػػواهر الج ومكتشػػػػؼ ومحمػػػػؿ وناقػػػػد لمسػػػػاعدته عمػػػػ 

 .ومترتباتها
والػػذي أكدتػػه الدراسػػات والبحػػوث التربويػػة،  التفكيػػر المنػػتجمهػػارات وريػػـ أهميػػة تنميػػة         

 Murtianto, et alودراسػة   (. 2020 دراسػة موسػ  ، و  Qingli (2019)دراسػة ومنهػا 

ودراسػػة  عمػػ  ،  ، Lumbelli (2018ودراسػػة   ( ،2019 دراسػػة كميػػؿ وممحػػـ  ،2019)
وأهميػة ،  (Leen et al, 2014ودراسػة   ( ،(Combs et al, 2009ودراسػة  ( ،2018
دراسة  :ومنها الدراسات والبحوث استخمص مفوالذي التفكير التأممي الجغرافي مهارات تنمية 
،  (2018  ودراسػة هػديب وطالفحػة، (2019  ودراسة القحطاني والقسيـ، (2020  صوالي
، Demir (2015، ودراسػػة  (2016 األطػػرش ودراسػػة ،  Buqhoos, (2017)ودراسػػة 
 Chee Choy & San Oo, (2012 ) ودراسة  ( ، (Zhu, 2014ودراسة 

( 20تضمف   لتفكير المنتجمهارات ال راسة استطالعية ُطبؽ فيها اختبارإال أنه بإجراء د   
تمميذ  60( مفردة عم   30تضمف   الجغرافي يالتأممالتفكير لمهارات  واختبارمفردة 

التابعة إلدارة  االبتدائيت عمر بن الخط ببمدرسة  تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي( مف تمميذةو 
مهارات  ، إضافة إل  ضعؼالمنتجالتفكير مهارات أسيوط ، دلت النتائج عم  ضعؼ 

 . لدى التالميذ الجغرافي يالتأممالتفكير 
بوصػػمة التفكيػػر  ء نظريػػةإسػػتراتيجية مقترحػػة فػػي ضػػو  البحػػث الحػػالي اسػػتخداـ لػػذا حػػاوؿ    

HBDI يالتػػػػػأممالتفكيػػػػػر و  التفكيػػػػػر المنػػػػػتجمهػػػػارات تنميػػػػػة لفػػػػػي تػػػػػدريس الجغرافيػػػػػا  لهيرمػػػػاف 
وأثبتػػػػت الدراسػػػػات التربويػػػػة أهميػػػػة توافػػػػؽ  ،تالميػػػػذ الصػػػػؼ الرابػػػػع االبتػػػػدائيلػػػػدى  الجغرافػػػػي
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 ،الدماييػػػة ةلهيمنػػػلهيرمػػػاف فػػػي ا HBDIنظريػػػة بوصػػػمة التفكيػػػر الممارسػػػات التدريسػػػية مػػػع 
دراسة شطب والفتالوي  :في تحقيؽ نتائج تعميمية مهمة ومنهالدورها  ،والتفكير ،وأنماط التعمـ

،  Sarikaya & Söylemez (2018ودراسػػة  ، ( 2019 ودراسػػة خالػػدي ، ( 2019 
  ودراسػػػة ، ( 2018  ودراسػػػة العػػػوادي ومجػػػوؿ، ( 2018   ودراسػػػة خمػػػاس ومهػػػدي

Hughesa, et al  (2017)2014   ودراسػة العابػدي، (  2016 وسػمماف  ودراسة عمػواف )
،  Bawaneh, et al (a2011)ودراسػػة ، ( 2012  وجاسػػـودراسػػة عبػػد اهلل ، لفاعميػػة 
  Bawaneh, et al  (b2011)  ودراسة 

التفكيػػػر مهػػػارات وضػػػعؼ ، المنػػػتجمهػػػارات التفكيػػػر ضػػػعؼ فػػػي مشػػػكمة البحػػػث  مثمػػػتوت    
سػػع  البحػػث لةجابػػة ولحػػؿ المشػػكمة  ،رابػػع االبتػػدائيتالميػػذ الصػػؼ اللػػدى  الجغرافػػي يالتػػأمم
نظريػػػة بوصػػػمة إسػػػتراتيجية مقترحػػػة فػػػي ضػػػوء اسػػػتخداـ  أثػػػرالسػػػؤاؿ الػػػرئيس التػػػالي: مػػػا  عػػػف

 التفكيػػػرو  التفكيػػػر المنػػػتجمهػػػارات فػػػي تػػػدريس الجغرافيػػػا فػػػي تنميػػػة لهيرمػػػاف  HBDIالتفكيػػػر 
 ؟ تالميذ الصؼ الرابع االبتدائيلدى  الجغرافي يالتأمم

 : التالييف السؤاليفحاوؿ البحث اإلجابة عف ل:البحج سؤاال
 فػيلهيرمػاف  HBDIإستراتيجية مقترحة في ضوء نظريػة بوصػمة التفكيػر استخداـ  أثرما  -1

 ؟   تالميذ الصؼ الرابع االبتدائيلدى  التفكير المنتجمهارات تنمية  عم تدريس الجغرافيا 
في لهيرماف  HBDIي ضوء نظرية بوصمة التفكير إستراتيجية مقترحة فاستخداـ  أثرما  -2

تالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع لػػػدى مهػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي الجغرافػػػي تنميػػػة  عمػػػ تػػػدريس الجغرافيػػػا 
ل؟  االبتدائي

 هدؼ البحث إل  : : أهذاف البحج 

إسػػػتراتيجية اسػػػتخداـ ب تالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع االبتػػػدائيلػػػدى مهػػػارات التفكيػػػر المنػػػتج تنميػػػة  -
 .في تدريس الجغرافيالهيرماف  HBDIفي ضوء نظرية بوصمة التفكير  مقترحة

 اسػػػتخداـتالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع االبتػػػدائي بلػػػدى مهػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي الجغرافػػػي تنميػػػة  -
 .في تدريس الجغرافيالهيرماف  HBDIنظرية بوصمة التفكير  إستراتيجية مقترحة في ضوء
 :  مفتنبع أهمية هذي البحث  :أهوية البحج 

يعزز البحث التوجهات الحديثة في تدريس الجغرافيػة بتبنػي نظريػات تربويػة جديػدة كنظريػة  -
لهيرمػػػػاف والتػػػػي قػػػػدت رؤيػػػػة جديػػػػدة فػػػػي عمميػػػػات التفكيػػػػر والهيمنػػػػة  HBDIبوصػػػػمة التفكيػػػػر 

 والتي يتحدد في ضوئها تفضيالت المتعمميف في التعمـ والتفكير.   الدمايية 
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تنميػة مهػارات إلػ  أهميػة بالمرحمة االبتدائية دريس الجغرافيا وتعممها توجيه القائميف عم  ت -
نظريػػػة اسػػػتخداـ التفكيػػػر المنػػػتج ومهػػػارات التفكيػػػر التػػػأممي الجغرافػػػي لػػػدى المتعممػػػيف وأهميػػػة 

 .في تدريس الجغرافيا لهيرماف  HBDIبوصمة التفكير 
فػػػي  هاواسػػػتخداممػػػاف لهير  HBDIنظريػػػة بوصػػػمة التفكيػػػر قػػػدـ البحػػػث إطػػػارًا نظريػػػًا عػػػف  - 

 التدريس قد يفيد منه الباحثوف. 
لهيرمػاف وكراسػة  HBDIنظرية بوصمة التفكير قدـ البحث دلياًل لممعمـ لمتدريس باستخداـ  -

 قد يفيد منهما المعمموف في تدريس الجغرافيا.  أنشطة ومهاـ صفية لممتعمميف
قػػد  رات التفكيػػر التػػأممي الجغرافػػيلمهػػارات لتفكيػػر المنػػتج واختبػػار لمهػػاقػػدـ البحػػث اختبػػار  -

 يفيد منهما المعمموف.
يعػػزز البحػػث ثقافػػة التػػدريس مػػف أجػػؿ تنميػػة المهػػارات الذهنيػػة والتفكيريػػة وتحفيػػز المػػتعمـ  -

 الحديثة في التدريس. تعم  إنتاج المعرفة وهو ما يساير التوجها
ل:  اقتصر البحث عم ل: حذود البحج 

التابعػػة  ةاالبتدائيػػ عمػػر بػػف الخطػػاببمدرسػػة  ابػػع االبتػػدائيتالميػػذ الصػػؼ الر مجموعػػة مػػف  -
 .ضابطة و تجريبية  التعميمية، قسمت إل  مجموعتيف: أسيوطدارة إل

صدار الحكػـ، تتبع المغالطات :المنتجالتفكير مهارات بعض   -أقياس متغيريف هما:   - ، وا 
بداء الرأيو   .األصالةو المرونة، و الطالقة، ، و تحميؿ العالقة بيف السبب والنتيجة، و ا 
،  الرؤيػػػة البصػػػرية( والتأمػػػؿ البصػػػري مالحظػػػةال :الجغرافػػػي يالتػػػأممالتفكيػػػر مهػػػارات  -ب  

تحميػػػػػػؿ الظػػػػػػواهر ، و الحػػػػػػوار الجغرافػػػػػػي التػػػػػػأمميربػػػػػػط عناصػػػػػػر المعرفػػػػػػة الجغرافيػػػػػػة، و و 
 .توليد المعرفة الجغرافية ذات المعن ، و اشتقاؽ االستدالالت الجغرافية، و الجغرافية

لالبحث في : اضتحدد فر ل: بحجال اضفز
المجموعػة التجريبيػة ودرجػات  يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ -1

لصػػػالب  التفكيػػػر المنػػػتجمهػػػارات المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدى الختبػػػار  تالميػػػذ
 .المجموعة التجريبية

المجموعػة التجريبيػة ودرجػات  يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ -2
 الجغرافػػي يالتػػأممالتفكيػػر مهػػارات  الختبػػارالضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدى  ةتالميػػذ المجموعػػ

 لصالب المجموعة التجريبية.
ل

 هصطلحات البحج 
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نظر: لبوصم لالحاك:رللHBDIلللله:رم نللل
ريػة وصػفت بأنهػا:  نظله:رمػ نلللHBDIنظر: لبوصػم لالحاك:ػرل Hughesa, et al عػرؼ    
فػي أربعػة مواضػع فػي الػدماغ  هػي  حددتهاالتفكير وفؽ مواضع السيرة الدمايية والتي  طأنما

، واأليسػػر يوهػػو العقالنػػي الػػواقعي ويتسػػـ بػػالتفكير الناقػػد والتحميػػؿ والمنطقػػ Aاأليسػػر العمػػوي 
 وهػو عقمػي حسػي Cوهو نفسي انفعالي ويتسـ بالتخطيط والتنظيـ واألميف السفمي  Bالسفمي 

وهػو عقمػي تجريبػي ويتسػـ البراعػة والتفكيػر  Dواأليمػف العمػوي  تويتسـ باألحاسيس االنفعػاال
االستراتيجي واإلبداع والشمولية، ويرى أف عممية التعمـ يجب أف توازف بيف المكونات األربعة 

(Hughesa, et al, 2017, 2391). 

ة فػػػي السػػػمات المبدعػػػ ؼفػػػي الهيمنػػػة الدماييػػػة تكشػػػنظريػػػة بأنهػػػا  Herrmannعرفهػػػا و     
ربػػاعي  الػػدماغ الكمػػي فػػي تصػػورـ تقػػدو مصػػدرها وموضػػع الهيمنػػة الدماييػػة   دوتحػػد  الػػدماغ

     . A, B, C, D (Herrmann, 2009, 1)يرمز له بالحروؼ  دائري في الهيمنة الدمايية
ًا فػي إجرائيػلله:رمػ نلHBDIنظر:ػ لبوصػم لالحاك:ػرلالمقحرة لفػ لوػو للاإلسحراح:ج: عرؼلوح للللل

لهيرمػاف  HBDIإستراتيجية لتدريس الجغرافيا وفؽ نظريػة بوصػمة التفكيػر  :ها هذا البحث بأن
 تنظػيـ وهيكمػة المحتػوى، ثـ العقؿإثارة الجزء القائد في يسير فيها التدريس وفؽ خطوات تبدأ ب

، بصػػارالبرهنػػة واالست، ثػػـ المغػػامرة الفكريػػة، ثػػـ العقميػػة الهيمنػػةتوجيػػه بوصػػمة ، ثػػـ المعرفػػي 
 لمخبرات. التوظيؼ الذهنيف
لالمنحجالحاك:رلل

عمميػػة متكاممػػة تتضػػمف توليػػد وصػػقؿ  :بأنػػهالتفكيػػر المنػػتج   Combs et alعاار       
األفكار حوؿ جوهر المعرفة، يتـ فيها توليد األفكار وصقمها والتحكـ فيها مف خالؿ سموكيات 

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

وطرائػػؽ ييػػر ، ويتطمػػب مجموعػػة مػػف القػػدرات، ويسػػع  الكتشػػاؼ عالقػػات جديػػدة مػػع الخبػػرة
 .(131، 2015مألوفة لتحقيؽ هدؼ معيف بدوافع داخمية أو خارجية أو كالهما   عطية ، 

عقمػػي هػػادؼ وموجهػػة يمػػارس  طنشػػا :المنػػتج إجرائيػػًا فػػي هػػذا البحػػث بأنػػهعػػرؼ التفكيػػر ويُ    
بػػداء الػػرأي، تالميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي مػػف خاللػػه  صػػدار الحكػػـ، وا  تتبػػع المغالطػػات، وا 
الطالقػػػػػة، والمرونػػػػػة، توليػػػػػد أفكػػػػػار وحمػػػػػوؿ تتسػػػػػـ بوتحميػػػػؿ العالقػػػػػة بػػػػػيف السػػػػػبب والنتيجػػػػػة، و 

 لة.واألصا
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لالجغراف ل الحأممالحاك:رلل
ػػػػض عمػػػػ  القػػػدرُة التػػػأممي بأنػػػه:  التفكيػػػر Demir عػػػرؼ     ػػػفل باعل تاحويػػػؿ المعرفػػػة  تاعّممػػػتل م 

 تأمؿ: وعرفه رياف بأنه .(Demir, 2015, 17)في الدماغ المجاالت  إل  المناطؽ  اإلدراكية  
 تقػويـ ثػـ النتػائج إلػ  صػؿوالو  لفهمػه الالزمػة الخطػط ورسػـ عناصػري، إلػ  وتحميمػه لموقػؼا

هنػي يقػوـ بػه ذ طبأنػه نشػا Phanوعرفػه ل.(020 ل2102)لر:ػ ن للالخطػط ضػوء فػي النتػائج
 ,Plan) الفػرد عنػد التعػرض لموقػؼ محيػر فيقػـو بالبحػث واالستقصػاء لمتعامػؿ مػع الموقػؼ

2007, 575). 
عقمػي هػادؼ وموجهػة  طنشػا ل إجرائ:ػً لفػ لاػاالالبةػثلبأنهػلالجغرافػ ل الحأممالحاك:رلعرؼلو: للللل

والتأمػػػػؿ البصػػػػري  الرؤيػػػػة  مالحظػػػػةالتالميػػػػذ الصػػػػؼ الرابػػػػع االبتػػػػدائي يمػػػػارس مػػػػف خػػػػالؿ 
تحميػػػؿ الظػػػواهر ، و الحػػػوار الجغرافػػػي التػػػأمميربػػػط عناصػػػر المعرفػػػة الجغرافيػػػة، و و ، البصػػػرية(
 .توليد المعرفة الجغرافية ذات المعن ، و اشتقاؽ االستدالالت الجغرافية، و الجغرافية

 : وات وهىاد البحج أد

والسػكاف فػي  طبيعػة فػي بمػدي الوحػدتي دليػؿ المعمػـ لتػدريس  - لتـ إعػداد المػواد التاليػة     
 الرابػػع االبتػػدائيلمصػػؼ  –جػػزء الجغرافيػػا  -مػػف محتػػوى مػػنهج الدراسػػات االجتماعيػػة ( بمػػدي

ل.لهيرماف HBDIإستراتيجية مقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  ـباستخدا
( معػػدة الطبيعػػة فػػي بمػػدي والسػػكاف فػػي بمػػديوحػػدتي  فػػي اسػػة األنشػػطة والمهػػاـ الصػػفية كر  -

  .لهيرماف  HBDIبوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء وفؽ 
تالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع ل التفكيػػػر المنػػػتجمهػػػارات اختبػػػار  - تػػػـ إعػػػداد األدوات التاليػػػة :و     

صػػػدار الحكػػػـ، و اتتتبػػػع المغالطػػػمهػػػارات   فتضػػػم االبتػػػدائي تحميػػػؿ ، و مهػػػارة إبػػػداء الػػػرأي، وا 
 .(األصالةو المرونة، و الطالقة، ، و العالقة بيف السبب والنتيجة

مهػػارات  فتضػػم تالميػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائيل الجغرافػػي يالتػػأممالتفكيػػر مهػػارات  اختبػار -
الحػػوار يػػة، و ربػػط عناصػػر المعرفػػة الجغراف، و  الرؤيػػة البصػػرية( والتأمػػؿ البصػػري مالحظػػةال 

توليػػػػد ، و اشػػػػتقاؽ االسػػػػتدالالت الجغرافيػػػػة، و تحميػػػػؿ الظػػػػواهر الجغرافيػػػػة، و الجغرافػػػػي التػػػػأممي
 المعرفة الجغرافية ذات المعن (

فػي تحميػؿ ودراسػة البحػوث والدراسػات  المػنهج الوصػفيتػـ اسػتخداـ : هٌهج البحج 
عػػداد اإلطػػار النظػػري لم بقةالسػػا عػػداد أدوات البحػػث لتوضػػيب  بحػػثوا  نظريػػة كيفيػػة اسػػتخداـ وا 

المػػػنهج ، و فػػػي تػػػدريس الجغرافيػػػا وتحميػػػؿ النتػػػائج وتفسػػػيرها لهيرمػػػاف HBDIبوصػػػمة التفكيػػػر 
االسػػتطالعية وتطبيػػؽ أدوات البحػػث  فػػي إجػػراء الدراسػػةذو التصػػميـ شػػبه التجريبػػي  التجريبػػي
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فػي لهيرمػاف  HBDIنظريػة بوصػمة التفكيػر مقترحػة فػي ضػوء إستراتيجية استخداـ  أثرلبياف 
تالميػػذ الصػػؼ لػػدى  الجغرافػػي يالتػػأممو  التفكيػػر المنػػتجمهػػارات تنميػػة  عمػػ تػػدريس الجغرافيػػا 
ل.الرابع االبتدائي

لالحاك:رلالمنػحجولله:رم نللHBDIنظر: لبوصم لالحاك:رلاإلطار الٌظزي : 
ل.وحدر:سلالجغراف: للالجغراف ل الحأمموالحاك:رل

للجغراف: لوحدر:سلالله:رم نلHBDIنظر: لبوصم لالحاك:رل*ل
 بػدعالػذي أ Ned Herrmannهيرمػاف  األمريكػيّ  الفيزيػاء عػالـإلػ  تنسػب النظريػة      
 وعممػاء المهتمػيف بػيف كبيػًرا قبػوالً  القػت الدماييَّػة والهيمنػةالتفكيػر  أنمػاط قيػاس فػي نظريَّػة
رة أحد جػانبي طالدمايية تفترض أف سي والهيمنة .(87، 2015 الهيالت،  والشخصيَّة النفس

الدماغ لدى الفرد يمكف أف ينعكس عم  األسموب الذي يتبناي الفرد فػي التفكيػر والتعمػيـ   أبػو 
 طرائػؽ خػالؿ مػف يتعممػوف الػذيف الطمبػة وبػرى هيرمػاف أف .(49،  2010جػادو ونوفػؿ ، 

 العمميَّة التعمميَّة في أعم  نتائج يحققوف لديهـ السائد الدماييَّة الهيمنة نمط مع تتوافؽ تدريس
 الدماييَّػة نمػط السػيطرة مػع متوافقػة ييػر بطػرؽ يتعمموف الذيف الطمبة أولئؾ بعكس التعميميَّة
 .(23، 2015 الهيالت،  لديهـ السائد
  Ned Herrmann هيرمػاف لنيػد Whole Brain Theory الكمػي   الػدماغ نظريَّػة ُتعػد  

 الػوعي وتزيػد الدينامكيَّة، تالعمميَّا مف مجموعة عم  الضوء تسمط التي مف النظريَّات واحدة
 .(51، 2015 الهيالت،  وااخريف وفهـ النفس
لله:رم نلHBDIالدم غلالكم لف لنظر: لبوصم لالحاك:رلأقس ملالدم غ: لوللاله:من 

 الػدماغ مػف واحػًدا جػزًءا نسػتخدـ أف إلػ  تػؤدي المفضػمة تفكيرنػا طريقػة أف يػرى هيرمػاف    
، النشػاط ناحيػة مػف الجػزء ذلػؾ تطػور إلػ  اهػذ ويػؤدي األخػرى، مػف األجػزاء أكثػر  العقمػي 

ػؿ التفكيػر أسػموب لقيػاس األسػاس تعطينػا الكمػيّ  فتكنولوجيػا الػدماغ  التفضػيالت  المفضَّ
 األجػزاء وهػذي لمدماغ، األربعة األجزاء عف الناتجة السيطرة درجة قياس عف طريؽ( المعرفيَّة

 ,Herrmann, 2009) (52-51، 2015 الهػيالت،  :هػي بها المرتبطة واألنماط المفضمة

3-8)  (Al-shamaylh,, et al, 2019, 23)  (Herrmann, 2007, 11) (Sarikaya 

& Söylemez, 2018,2445) 

  العمػوي ل األ:سػر الػدم غ نصػؼ -
The Left cerebral Brain 

Thinking بػالرمز  لػه ويرمػز(A) 
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ػؿو   بدقػة والقضػايا الحقػائؽ مػع عامػؿالت الجػزء هػذا لديػه مسػيطًرا يكػوف الػذي الشػخص يفض 
 التعامػؿ ويحػب   والدقػة، والعقالنيَّػة لممنطؽ بطرؽ تخضع المشكالت ويعالج مدروسة، وطرؽ
العاطفػة،  عف بعيًدا واألحداث األفكار تحميؿ إل  ويميؿالتقنيات مع  والتعامؿ واألرقاـ، بالم غة
 .وتقييمها ؽالحقائ تحميؿ ويفض ؿ العمؿ، في المرتفع باألداء ويهتـ

 لػه ويرمػزلThe Left Limbic Brain Thinking السػام  ل األ:سػر الػدم غ نصػؼ -
ػؿ بأنػه لديػه مسػيطًرا الجػزء هػذا يكػوف الػذي الشػخص يتصػؼو  (B)، بػالرمز  الطػرؽ يفض 
 األشياء مع التعامؿ يفض ؿ وهو متسمسؿ المرتبة، الحقائؽ يحب   ومنظـ التفكير، في التقميديَّة
 مع واألماف بالرضا ويشعر وثابتة، مستقرة بيئة العمؿ تكوف وأف األخرى، تمو حدةوا واألفكار

ػؿ األمػف المحػددة، العمؿ طرؽ  فػي ُمخطػط وهػو والمغػامرة، المخػاطرة عمػ  واالسػتقرار ويفض 
 فػي العمػؿ قيػد المهمَّػات إنجػاز إلػ  ويميػؿ منهػا، الغايػة والوسػائؿ لتحقيػؽ األسػاليب صػياية
ـ  بتفاصيؿوي المناسب، الوقت  .التشغيميّ  التخطيط عم  قدرة ولديه األشياء، هت

ل األ:مػن الػدم غ نصػؼ -  لػه ويرمػز The Right Limbic Brain Thinkingالسػام  
 ولديػه واألحػداث النػاس تجػاي متعاطفًػا الجزء هذا لديه المسيطر الشخص يكوفو  (C)بالرمز 
 بمهػارات والمتمثمػة الشػفويَّة وييػر الرمزيَّػة الم غػة اسػتخداـ عمػ  قػدرةو  Intuitive حػدس

 بالتعػاطؼ ويشػعر وتعػابيري، الوجه وتجميؿ وأعضاء الجسـ، الجسد لغة طريؽ عف االتصاؿ
 بالحمػاس وشػعوري منطقيَّػة، بطريقػة ولػيس عاطفيَّػة المشػكالت بطريقػة ويعػالج ااخػريف، مػع

 ويسػتمتع عاطفيَّػة، رجػذو  لهػا التػي والتجػارب الحقػائؽ إلػ  وينػزع فكػرة جديػدة، يحػب   عنػدما
 .المجتمع أبناء بالتفاعؿ مع

ل األ:مػن الػدم غ نصػؼ -  لػه ويرمػز The Left cerebral Brain Thinkingالعمػوي 
 الصػور ويػدرؾ يػرى بأنػه الجػزء هػذا لديػه مسػيطًرا يكػوف الػذي الشػخص ويمتػاز (D) بػالرمز

ػؿ تعنيػه وال جزئػّي، ولػيس كمػي   بشكؿ واألشياء  لموصػوؿ والتجريػب لتغييػرا التفاصػيؿ، ويفض 
 بسػهولة، يقتنػع ال الوقػت، بػنفس أشػياء بعمػؿ عػدَّة ويسػتمتع الجديػدة، واألفكػار األشػياء إلػ 

 تجاي عالية حساسيَّة ولديه والتحديات بالمخاطر يقتنع، ويستمتع لكي أخرى بدائؿ عف ويبحث
 وتراكيػب ؽبطػر  الػبعض بعضػها مػع ووضػعها األفكػار ترتيػب عمػ  إعػادة وقػدرة المشػكالت،

 بػيف روابػط يجػد أف ويحػبّ  نفسػها، بالطريقػة دائًمػا األشػياء عمػؿ إلػ  وال يميػؿ مألوفػة، ييػر
 المنطؽ عم  وليس والعاطفة اإلحساس عم  ويعتمد بالقوانيف، االلتزاـ إل  وال يميؿ األشياء،
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والتخطػيط  التخي ػؿ عمػ  عاليػة قػدرة لديػه حدسػّي، شػخص وهػو المشػاكؿ، فػي مواجهػة
 .راتيجي  االست

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

جعؿ نصفي الدماغ كؿ منها مقسـ لنصفيف وجعؿ األيمف معني بالمشاعر واإلبداع واالبتكار 
 .(83، 2006عتي بالحقائؽ واألرقاـ والترتيب واالنضباط   الطيب، والخياؿ واألسير جعمه م

وحػػدد هيرمػػاف لكػػؿ جػػزء فػػي الػػدماغ مػػف األجػػزاء األربعػػة مػػا يتميػػز بػػه عنػػد الػػتعمـ والتفكيػػر 
وحػػدد هيرمػػاف أنمػػا التفكيػػر  .(112، 2016ومعالجػػة المعومػػات واألنشػػطة الفكريػػة  عطيػػة، 

الػػػػدماغ الكمػػػػي ومنػػػػاطؽ الهيمنػػػػة الدماييػػػػة فػػػػي : ودالالت األلػػػػواف فػػػػي أقسػػػػاـ الهيمنػػػػة فػػػػي 
(Hermann, 2017, 1)  ،114، 2016 عطية )(Hermann, 2010, 58) 

المػوف األزرؽ وأطمؽ عم  أصػحابه الموضػوعيوف، واختػار لػه لAاألعمىلربعلدائرةلال:س رل -
ساسػه  الحقيقػةا تافلكيػر أب ويتميػزلالذي يعبر عف الحكمة والعمـ ويمثؿ العقمية التحميمية المنطقيػة

 . المنطقي والتفكير األرقاـو  والبراهيف واألدلة بالحقائؽ ، ويهتـ المنطقيَّ و التحميميا و الكّميا و 
خضػر األالمػوف عمػ  أصػحابه التنفيػذيوف واختػار لػه  وأطمػؽلBاألسػا لربعلدائرةلال:سػ رل  -

 ويتميػزّكُز عم  التفاصيؿ  ُير و  ويعبر عف القيادة واإلدارة ويدؿ عم  العقمية التنفيذية التنظيمية
 .تسمسؿالم، و ي، التانظيميتخطيطالتافلكير بال
األحمػر  عمػ  أصػحابه المشػاعريوف واختػار لػه المػوف وأطمػؽلCاألسػا للال:مػ:نربعلدائػرةل -

ويعبػػر عػػػف ، يعبػػر عػػف التعػػاطؼ والتواصػػػؿ والمشػػاعر ويػػدؿ عمػػ  العقميػػػة العافيػػة اإلنسػػانية
الجمػػػاعي تافلكير بػػػال ، ويتميػػػزاع ويػػػدؿ عمػػػ  العقميػػػة اإلبداعيػػػة الرؤيػػػة الواسػػػعة لمتفكيػػػر واإلبػػػد

 وتخذ القرار.
أصػػفر  عمػػ  أصػػحابه اإلبػػداعيوف واختػػار لػػه المػػوف وأطمػػؽلDاألعمػػىللال:مػػ:نربػػعلدائػػرةل -

ويتميػػز األصػػفر  ويعبػػر عػػف الرؤيػػة الواسػػعة لمتفكيػػر واإلبػػداع ويػػدؿ عمػػ  العقميػػة اإلبداعيػػة 
 ، واإلبداعي.والمغامر ي،االستكشاف، و شموليالو  ي،حدسيبي الركّ بالتفكير التُ 

 بوصم لالحاك:رلله:رم نالدم غلف لالخص ئصلالحعم:م: للمكون تل
أربعػة أقسػاـ فػي مخطػط عمػ  شػكؿ  إلػ ة التفكيػر مقسـ هيرماف الدماغ وفػؽ نظريػة بوصػ    

:   عكػػػػػس عقػػػػػارب السػػػػاعة وكػػػػػؿ قسػػػػػـ يتسػػػػـ بخصػػػػػائص أثنػػػػػاء عمميػػػػة الػػػػػتعمـ ومنهػػػػػادائػػػػرة 
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(Hughesa, et al, 2017, 2393-2394)  ،33-32، 2011  نوفػػػؿ وسػػػعيفاف    )
(Herrmann, 2017, 1)  ،62، 2010 أبو جادوا ونوفؿ) (le Roux, 2011, 428) 

ويتميػز باكتسػاب الحقػائؽ والتحميػؿ أطمؽ عميػه العقميػة التحميميػة المنطقيػة، : Aلدائرةالربعل -
وتحميميػػة  ومنطقّيػػة   بطريقػػة نقديػػة تالمشػػكال  تنػػاوؿ والمنطػػؽ والتفكيػػر البنػػائي ومػػف خصائصػػه 

 والواقعي التطبيقي. التفّكر المنطقي  و قرارات ال وممارسة واتخاذ وعقالنية  وواقعية  
 عمػػ  قػادر Logical منطقػػي  بأنػػ لو:حسػػملالمػػحعمملفػػ لاػػاالالػػنمطلمػػنلاله:منػػ لالدم غ:ػػ 

 الخيػارات يحػدد Rational قالنػيع، و سػابقة وبيانػات معمومػاتمػف االسػتنتاج و  ،االسػتدالؿ
 ببنػاء يهػتـ Theoretic نظػري، الحقػائؽ مػع العمػؿ يحػب حقػائقيو ، العقػؿ أسػاس عمػ 

 قػادر Analytical تحميمػي، الواقعبػ يهػتـ Realistic واقعػي، و وتقييمهػا وفحصها النظريات
 األرقػاـ يػدرؾ Mathematical رياضػيو ،  Quantitative كمػي، و األفكػار تجزئػة عمػ 
 كػؼء Financial مػالي، و والهندسػية العمميػة المعرفػة ويطبػؽ يفهػـ تقنػي، و نقدي، و همهاويف
 .كميةال قضاياال في
تنػاوؿ و ويتميػز بػالتنظيـ والتخطػيط أطمؽ عميػه العقميػة التنفيذيػة التنظيميػة:   Bلدائرةالربعل -

متسمسػػؿ فػػي والحقػػائؽ ويناسػػبه التعمػػيـ ال ،بتفاصػػيؿ المهػػاـ ويهػػتـ ،ريقػػة منظمػػةطالمشػػكالت ب
تقػػديـ الخبػػرات التعميميػػة واسػػتخداـ الكتػػب الدراسػػية كمصػػادر لمػػتعمـ وبنػػاء الخبػػرات التعميميػػة 

 .المركبة
فػػي  Sequentialتسمسػػمي  و:حسػػملالمػػحعمملفػػ لاػػاالالػػنمطلمػػنلاله:منػػ لالدم غ:ػػ لبأنػػ ل 

تفصػيمي و  منطقيػًا، واألشياء المفاهيـ يرتب Organizeمنّظـ و واألفكار،  األشياء مع تعامؿال
Detailed مخطّػط و  ،الفكػرة أجزاءبػ يهػتـPlanner نهايػة مريوبػة لتحقػؽ األسػاليب يشػكؿ ،

جرائػيو   ويػتحكـ مقيػد Controlledوموجػه ، محكػوـو محػددة،  معػايير يتبػع Procedural ا 
البنيػة  محػددو األفكػار،  فػي االسػتمرارية إلػ  يميػؿ Conservativeمحػافظ و مشػاعري،  فػي

Structured ،خاطر م ييرRisk-Avoiding  ، زمني وTimely بالوقت المهمات ينجز 
ل.  .المحدد

األفكػار  ويتميز باالستماع ومشاركةأطمؽ عميه العقمية اإلنسانية العاطفية:  :Cلدائرةالربعل -
والمشاعر والعواطؼ ومف خصائصه حب العمؿ في الفريؽ والتفكير الحدسي العاطفي ويميؿ 

في لممواقػػػػػؼ واألحػػػػػداث ويناسػػػػػبه ممارسػػػػػة األنشػػػػػطة والفنػػػػػوف إلػػػػػ  التحميػػػػػؿ العقالنػػػػػي العػػػػػاط
 والمناقشة.
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 Interpersonalشخصػي  بػيف: و:حسملالمحعمملف لااالالنمطلمػنلاله:منػ لالدم غ:ػ لبأنػ ل
معهػـ،  والتعػاوف ااخػريف أفضػؿ بمشػاركة بشػكؿ ويػتعّمـ طيبػة، عالقػات تطػوير يسػتطيع
رمػػزي و حواسػػه،  باسػػتخداـ ّمـيػػتع Kinesthetic حركػػي حسػػيو ، Emotional عػػاطفي

Symbolic فنػي و ، واإلشػارات كممثمػة لألفكػار والعالقػات األشياء يستخدـArtistic مػاهر 
 نفسه عف يعبر Expressiveتعبيري و ، Spiritual روحي و والرسـ والموسيق ،  التمويف في

ف، ااخػري مشػاعر ويعػرؼ مشػاعري عػف يعبػر Feelingشػعوري و وآرائػه وأفكػاري،  ومشػاعري
كاتػب و  Reader، وقػارئ جيػدي تحػدث مهػارات لديػه Verbalلفظي و ، Supportiveداعـ و 

Writer. 
ويتميػػػػز  بالمبػػػػادرة واالكتشػػػػاؼ أطمػػػػؽ عميػػػػه العقميػػػػة اإلبداعيػػػػة الحػػػػرة:    Dلدائرةالػػػػربػػػػعل -

واالستقصاء وبناء المفاهيـ وتركيب المعرفة ومػف خصائصػه فحػص األفكػار والحػؿ اإلبػداعي 
تفكيػػر خػػارج الصػػندوؽ ويػػتعمـ بالتجريػػب والمناقشػػة والعػػروض البصػػرية وفػػرض لممشػػكالت وال

 الفروض.
 بمشػاهدة يػتعّمـ Visual: بصػري و:حسملالمحعمملف لااالالنمطلمنلاله:من لالدم غ: لبأن ل

الكمية،  الصورة ويفهـ يدرؾ Holistic شمولي و والرسومات والمخططات والعروض،  الصور
 يكػوف  Imaginativeتخيمػي و جديػدة،  وأدوات وطرقػاً  أفكػاراً  كريبت Innovatingابتكاري و 

األفكار فػي كػؿ  عناصر يرّكب Integrativeتكاممي و يير المحسوسة،  ألشياء عقمية صوراً 
 تركيبػػيو أفكػػار مجػػردة،  لتوليػػد وآراء أفكػػاراً  يتخيػػؿ Conceptual مفػػاهيميو موحػػد، 

Synthesizer تزامنػي و والمفػاهيـ المنفصػمة،  األفكػار، يوحػدSimultaneous فػي يعػالج 
 التفكيػر، دوف مػا شػيئاً  يعػرؼ Intuitiveحدسػي و مػدخؿ عقمػي،  مػف أكثػر الوقػت نفػس

بػػػداعي و ،  Initiativeومبػػػادر  مبػػػادئو ،  Self – discoveryذاتػػػي  مستكشػػػؼو  ا 
Creative مخاطر و وابتداعية،  اعتيادية يير أفكاراً  يمتمؾRisk- Taking. 

لبوصم لالحاك:رلنظر: لالدم غ: لف للاله:من المن سب لألنم طلالمم رس تلالحربو: ل
يعتبػػػر االهتمػػػػاـ بالطريقػػػػة األفضػػػػؿ لػػػتعمـ الػػػػدماغ هػػػػو السػػػػبيؿ لموصػػػوؿ إلػػػػ  كػػػػؿ المتعممػػػػيف 

حػػدد نيػػد هيرمػػاف الممارسػػات التعميميػػة التػػي تناسػػب أنمػػا التفكيػػر و  .(284، 2006 محمػػود، 
( 57-53، 2015فػػػػػػػي :  الهػػػػػػػيالت،  الدماييػػػػػػػة فػػػػػػػي الػػػػػػػدماغ المػػػػػػػتعمـ الهيمنػػػػػػػةومنػػػػػػػاطؽ 

(Herrmann, 2009, 3-8)  (Al-shamaylh,, et al, 2019, 23) 
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 بموضػوعيَّة األمػور تحميػؿالنقػد و التي تتضػمف طرائؽ التعمـ  (A)الحاك:رل نمط او :اوِّ  -
 عم  بناء التقنياتواستخداـ وعرض الحقائؽ  واإللقاء النتائج واتخاذ القرارات وتقييـ ومنطؽ،

  .مالحظاتال
 الميػدانيَّ  ،المخطػط المنظـ العمؿطرائؽ التعمـ التي تتضمف  (B)الحاك:رل نمط او :اوِّ  -

،   .ةتسمسمم، الالمكتوبة واإلجراءات والطرؽ التطبيقيَّ
ػػ  - ، العمػؿطرائػؽ الػػتعمـ التػػي تتضػػمف  (C)الحاك:ػػرل نمػػط او :اوِّ  ونقػػاش التعػػاونيَّ

، ولغةوالقرا الكتابيَّ  والعمؿ المجموعات،  عالقات وبناء التواصؿو  األدوار، وتمثيؿ الجسد، ئيَّ
 ااخريف. مع
ػ  -  العصػؼ مثػؿ الحػرَّة األنشػطةطرائػؽ الػتعمـ التػي تتضػمف  (D)الحاك:ػرل نمػط او :اوِّ

 واستشػراؼ الخيػاؿ،العقميَّػة و  والخػرائط البصػريَّة، والصػور والتشػبيهات المجازيَّػة الػذهني  
  .والتحدي ،المستقبؿ

لملوفؽلنظر: لبوصم لالحاك:رل:عمئلالحمب د
 الهػػػيالت، هنػػػاؾ مبػػػادئ تراعػػػ  عنػػػد التػػػدريس وفػػػؽ نظريػػػة بوصػػػمة التفكيػػػر لهيرمػػػاف هػػػي: 

2015 ،78) 
 معالجػة أثنػاء ااخػر مػف أكثػر الػدماغ جػانبي أحػد عمػ  االعتمػاد إلػ  المتعممػوف  يميػؿ -

 . )السائد(المسيطر بالجانب ذلؾ إل  ويشار المعمومات،
 يتبنَّػاي معػيَّف أسموب شكؿ عم  المتعمـ لدى الدماغ جانبي أحد سيطرة عف يعب ر أف يمكف -

 .والتفكير التعم ـ عمميَّة في الفرد
 .لممعمومات أو تحميمه استقباله في الفرد بها يتعمَّـ التي الطريقة التعم ـ إل  أسموب يشير -
 المعمومات جةلمعال عادات يعتبراف التفكير وأسموب التعم ـ أسموب -
 أربػاع أحػد عمػ  االعتمػاد إلػ  المػتعمـ ميػؿ هػي الدماييَّػة السػيطرة هيرمػاف نظريػة وفقًػا -

 .األخرى األرباع مف أكبر بدرجة الدماغ
  وظػائؼ نظريَّػة عمػ  بنػاء والجامعػات المػدارس المتعممػيف لػدى السػائدة التفكيػر أنمػاط -

، والمنطؽ لم غوي  وا التحميمي   التفكير عم  ترك ز الدماغ نصفي  مػف اختصػاص وهػي الرياضي 
 .الدماغ مف األيسر الجانب

 تكػوف المدرسػي  وربمػا األداء فػي المتعممػيف بػيف التبػايف مػف% 20 حػوالي القػدرات تفسػر -
 .العمؿ في أو المدرسة في ذلؾ أكاف سواء المفسر يير التبايف أحد مصادر التفكير أساليب
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لله:رم نللHBDIنظر: لبوصم لالحاك:رل حدر:سلالجغراف: لب سحخدام
أكػػدت الدراسػػات والبحػػوث التربويػػة أهميػػة توافػػؽ الممارسػػات التدريسػػية مػػع أقسػػاـ الهيمنػػة     

ودراسػػػة ، ( 2019  دراسػػػة شػػػطب والفػػػتالوي :الدماييػػػة التػػػي حػػػددتها نظريػػػة هيرمػػػاف ومنهػػػا
 س ومهػديودراسػة خمػا،  Sarikaya & Söylemez (2018ودراسػة  ، ( 2019  خالػدي

 Hughesa, et al ودراسػػػة ، ( 2018 ودراسػػػة العػػػوادي ومجػػػوؿ ، ( 2018  
ودراسػة عبػد ، ( لفاعميػة 2014 ودراسة العابػدي ، (  2016 ودراسة عمواف وسمماف(2017)

 Bawaneh, et al.ودراسة ، Bawaneh, et al (a2011ودراسة  ، ( 2012  وجاسـاهلل 

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

وينيػػػػة االجتمػػػػاعي والحيػػػػوي الطبيعػػػػي تػػػػرتبط بحيػػػػاة المػػػػتعمـ ومحيطػػػػه كونهػػػػا مػػػػادة واقعيػػػػة 
عمميػػػات العقميػػػة والتفكيريػػػة ممارسػػػة التسػػػاعد عمػػػ   وهػػػيبموضػػػوعاتها وظواهرهػػػا ومفاهيمهػػػا 

بالحيػػػاة وبيئػػػة  عالقػػػة الظػػػواهر الجغرافيػػػة وفهػػػـ ،تسػػػاؤؿوال ،االستفسػػػارلػػػدى المػػػتعمـ  وتحفػػػز
نظريػة لمممارسات التدريسػية المبنيػة عمػ  المتعمـ الحقيقية، لذا فهي مف أنسب المواد الدراسية 

 .لهيرماف HBDIبوصمة التفكير 
لالجغراف: لسوحدر:لالحاك:رلالمنحجل-ب

مشػكمة  أو أسػئمة طػرح وأ موقػؼ خػالؿ مػف يسػتثار أف إلػ  بحاجػة عػاـ بشػكؿ التفكيػر    
 حؿّ  عف البحث ومحاولة التفكير دافع لديه فيتكوف دافعيته، وتحفز وتحرؾ الفرد عقؿ تتحدى
عممية الذهنية التي يتفاعؿ معهػا المػتعمـ مػع مػا فهو  .(16، 2015المشكمة  الهيالت،  لهذي

زهػػػا بهػػػدؼ يواجهػػػه مػػػف خبػػػرات ومواقػػػؼ ويولػػػد فيهػػػا األفكػػػار ويحممهػػػا ويعيػػػد تنظيمهػػػا وترمي
 ( .11،  1222إدماجها في بنائه الذهني  قطامي ، 

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

عػػػػداد التصػػػػميـ وعػػػػرض المواضػػػػيع والمواقػػػػع والمصػػػػادر وتحديػػػػد الوظػػػػائؼ  االسػػػػتراتيجيات وا 
عرفػػػػػه مصػػػػػيمحي وأبػػػػػو عبػػػػداهلل بأنػػػػػه: عمميػػػػػة ذهنيػػػػػة تتضػػػػػمف و  .(313،  2005 السػػػػرور، 

مجموعػػة مػػف المهػػارات وهػػي التحميػػؿ والطالقػػة والمرونػػة األصػػالة والتوسػػع والتخيػػؿ واإلنتػػاج، 
والتقيػػػيـ التػػػي تجمػػػع بػػػيف مهػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد واإلبػػػداعي توظػػػؼ إلنتػػػاج أفكػػػار جديػػػدة   

بأنػػه عمميػػة متكاممػػة   Combs et alوعرفػػه  .(149، 2018،  مصػػيمحي وأبػػو عبػػد اهلل
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تتضػػمف توليػػد وصػػقؿ األفكػػار حػػوؿ جػػوهر المعرفػػة، يػػتـ فيهػػا توليػػد األفكػػار وصػػقمها والػػتحكـ 
فيهػػا مػػف خػػػالؿ سػػموكيات التنظػػيـ الػػػذاتي التػػي تنطػػػوي عمػػ  تحديػػد األهػػػداؼ وكػػذلؾ مراقبػػػة 

      .(Combs et al, 2009, 3)الحصوؿ عم  تمؾ األهداؼ 

عقمػػي هػػادؼ وموجهػػة يمكػػف مػػف خاللػػه تتبػػع  طؼ التفكيػػر المنػػتج بأنػػه: نشػػاويمكػػف تعريػػ    
بداء الرأي، وتحميؿ العالقة بػيف السػبب والنتيجػة، و  صدار الحكـ، وا  توليػد أفكػار المغالطات، وا 

 الطالقة، والمرونة، واألصالة.وحموؿ تتسـ ب

لالحاك:رلالمنحجمه راتل
 عند الدماغ بها يقـو التي المستمرة العقميَّة النشاطات مف سمسمة صوري أبسط في التفكير    

يقظة.  حالة في اإلنساف أف طالما تتوقؼ ال والتي الحواس، مف قادًما لمثير تعرضه
ونستخدمها  نمارسها محددة عقمية عممياتالتفكير هارات ميقصد بو  (15، 2015 الهيالت، 

تذكر  بيف تتراوح متنوعة تربوية أهداؼ لتحقيؽ والبيانات المعمومات معالجة في قصد عف
 وتقديـ األشياء وتصنيؼ باألمور التنبؤ إل  المالحظات وتدويف األشياء ووصؼ المعمومات
 . ( 45،  2011سعادة ،  استنتاجات   إل  والوصوؿ المشكالت الدليؿ وحؿ

 لمواقػؼ، وتخػيال وتقػوؿ تفعػؿ لمػا طتخطػيوحػدد جػابر مهػارات التفكيػر المنػتج فػي ال    
 التفكير مف النوع هذا أف إذ ،قرارات وأحكاـ واتخاذ آراء في والنظر لممشكالت وحال واستدالال

 جػابر،( األفكػار بتوليػد أيضػا يهػتـ بػؿ والمجػادالت الموجػودة الحجػج تحميػؿ عمػ  يقتصػر ال
نتاج أفكار  Hurson، وحددها (39 ،2008 في أنها تجمع بيف المهارات اإلبداعية والناقدة وا 

فػي توليػد األفكػار الجديػدة وحػؿ  Julieوحػددها ، (Hurson, 2007, 45)دة. والحمػوؿ الجديػ
واقتصػػر  (Julie, 2008, 101). األدلػػةتاقيػػيـ و  الحقػػائؽ ،و ااراء بػػيف تامييػػز المشػكالت، وال

 البحث الحالي عم  مهارات التفكير المنتج ااتية : 
،  2006نوفؿ ، و  عمي ائؽالتمييز بيف اإلدعاءات والحق، وتعني مه رةلححبعلالمغ لط ت -

107 ) 
، التعرؼ عم  األخطاء واألفكار المغموطة، والتفريؽ بيف الحقائؽ وااراء والتعرؼ عم  

االستنتاجات  العقمي الواهي أو االستدالؿالمعمومات ذات الصمة بالموضوع والتعرؼ عم  
 .( 76،  2005المغموطة  جرواف ، 
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قضية أو ظاهرة أو حدث أو معمومة، وهي  ـ عم ، وتعني إصدار حكمه رةلإصدارلالةكم -
 وء مبررات محددة تؤيد هذا الحكـقدرة عم  إصدار حكـ عم  ظاهرة أو موضوع ما في ض

 .( 107،  2006نوفؿ ، و  عمي 
 وتعني التعبير عف الرأي في قضية أو ظاهرة أو حدث أو معمومة. مه رةلإبدا لالرأي  -
ل - لالسبب لب:ن لالعالق  لحةم:  ، وتعني تحديد طبيعة العالقة التي تحكـ والنح:ج مه رة

 األسباب بالنتائج في الظاهرات واألحداث والقضايا.
قدرة عمي استدعاء أكبر قدر ممكف مػف االسػتجابات المناسػبة تجػاي الوتعني  مه رةلالطالق  -

 .( 111،  1221مشكمة أو مثير معيف وذلؾ في فترة زمنية محددة  إبراهيـ ، 
التفكيػػػر خػػارج نطػػاؽ مػػا هػػو معػػػروؼ وواضػػب بالفعػػؿ والبػػدء فػػػي وتعنػػي  مرونػػ مهػػ رةلال -

واسػتخداـ . عديػدة تحميػؿمتنوعػة وطػرؽ مػف خػالؿ النظػر فػي وجهػات النظػر  األفكػارتطوير 
ويتصػؼ بهػا الشػخص ل.ل(Combs et al, 2009, 7) الحجػجتطػوير  فػيالمنظػورات  هػذي 

إلػػػي حػػػؿ المشػػػكالت التػػػي تواجهػػػه  الػػػذي يسػػػتطيع التكيػػػؼ وتعػػػديؿ سػػػموكه بهػػػدؼ التوصػػػؿ
 .( 11،  1222 األعسر ، 

توليػد أفكػار مختمفػة ومبتكػرة وفريػدة مػف نوعهػا. لكػي ينخػرط المفكػر وتعنػي  مه رةلاألص ل  -
         فػػػي عمميػػػة توليػػػد األفكػػػار األصػػػمية، يجػػػب أف يمتمػػػؾ أيًضػػػا القػػػدرة عمػػػ  البقػػػاء مرًنػػػا ومنفػػػتب 

وكممػا قمػت درجػة شػيوع الفكػرة زادت درجػة أصػالتها ل(Combs et al, 2009, 7) .الػذهف
 فهػػػػػي.  (119،  1221، محمػػػػػودمػػػػػة الفكػػػػػرة ونوعيتهػػػػػا وجػػػػػدتها  وتعتمػػػػػد األصػػػػػالة عمػػػػػي قي

 ي داخػػػؿ الجماعػػػة التػػػي ينتمػػػي إليهػػػااسػػػتجابات أصػػػيمة أي قميمػػػة التكػػػرار بػػػالمعني اإلحصػػػائ
  .( 119، 1221 إبراهيـ ، 

لخص ئصلالاردلص ةبلالحاك:رلالمنحجل
فكػػػر المنػػػتج يجعػػػؿ المػػػتعمـ يعمػػػؿ عمػػػ  توليػػػد المعرفػػػة وصػػػقمها، ويظػػػؿ مسػػػيطًرا عمػػػ  الت    

بالمهمػة، كونػه يتضػمف مكػوف التنظػيـ الػذاتي لعمميػة التفكيػر النقػدي  المعرفي وااللتزاـسموكه 
          واإلبداعي ويجعؿ المتعمـ نشًطا في عممية التفكيػر والػتعمـ، أثنػاء مراقبػة التقػدـ نحػو األهػداؼ

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

 .يكوف دقيقًا وباحثًا ومهتمًا بالدقة .و متفتب العقؿ وواضحًا مهتمًا بالبحث عف الوضوح  -
 اذ موقؼ عندما تستدعي الظروؼ ذلؾ .عمي اتخو ، قادرًا عمي تأجيؿ اندفاعه  -
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 حساسًا لمشاعر ااخريف ومتفهمًا 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  -

 يمكف الوصوؿ إليها في الحاؿ . واضحة وال 
 التوصؿ إلي معايير شخصية لمتقويـ والوثوؽ بها والحفاظ عميها . -
خمػػػػؽ وابتكػػػػار طػػػػرؽ جديػػػػدة والتعامػػػػؿ مػػػػع المواقػػػػؼ بنظػػػػرة بعيػػػػدة عػػػػف الحػػػػدود المألوفػػػػة ال -

 والمعايير المتعارؼ عميها . 
لالحاك:رلالمنحجمه راتلدورلمعمملالجغراف: لف لحنم: ل

ـ مف ركائز العممية التعميمية وله دور مهـ في نجاح هذي العممية في تحقيؽ أهدافها المعم    
، وهنػػاؾ عػػدد مػػف السػػموكيات التػػي يجػػب أف يقػػـو بهػػا معمػػـ الجغرافيػػا لتنميػػة التفكيػػر المنػػتج 

 1222جػابر ، (    111:  112 ، 1229(   عطػوة ،  12:  11،  1221منها :  الفي ، 
 ،111  ) 
اقؼ التعميمية التي تنشط التفكير وحؿ المشكالت ومنها تقديـ المشكمة في سػياؽ تهيئة المو  -

ثارة تفكيرهـ ومناقشة أفكارهـ .  محتوى المنهج الذي يقوـ بتدريسه، وتشجيع التالميذ وا 
ترجمػػة أفكػػار التالميػػذ ومحتػػوي المػػنهج فػػي صػػورة مشػػكالت يشػػعروف بهػػا ويكػػوف لهػػـ دور  -

 في إبداء الرأي فيها .
تػػوفير منػػاخ لمتفكيػػر يعكػػس احترامػػا عميقػػًا لألفػػراد باعتبػػارهـ كائنػػات إنسػػانية متفػػردة ممػػا  - 

 يشجع احتراـ التالميذ أحدهـ األخر.
اإلصػػػغاء لمتالميػػػذ ، فاالسػػػتماع هػػػو أحػػػد الطػػػرؽ التػػػي يتبعهػػػا المعمػػػـ لموصػػػوؿ إلػػػ  أفكػػػار  -

 كية .التالميذ فيخطط جو الحجرة لالستماع لهـ مع الثقة بأفكارهـ الذ
تشػػجيع المناقشػػة المفتوحػػة ، حيػػث يػػزداد احتػػراـ التالميػػذ واحتػػراـ جهػػودهـ فػػي التفكيػػر بػػأف  -

تتػػاح لهػػػـ الفػػرص لمناقشػػػة أفكػػارهـ ووجهػػػات نظػػرهـ وهػػػذا يسػػاعدهـ فػػػي اتخػػاذ القػػػرارات 
 وفحص البدائؿ والتصرؼ وفقًا لقراراتهـ .

ميذي أف تغيػب السػمطة ويحػؿ ويسػود تفاعؿ المعمـ مع تال دتقبؿ أفكار التالميذ ، فيجب عن -
تشجيع التالميذ عمػ  التفكيػر بعمػؽ وأف يتػأمموف أفكػارهـ وينظػروف فػي البػدائؿ أف هنػاؾ 

 تقديرًا ألفكارهـ .
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السماح بوقػت لمتفكيػر ، حتػ  يػتمكف التالميػذ مػف التفكيػر واالسػتيعاب وأف يتمثمػوا ويغيػروا  -
 أنماط سموكهـ .

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

تػػوفير تغذيػػة ميسػػرة واسػػتخداـ ألفػػاظ مرتبطػػػة بمهػػارات التفكيػػر وعممياتػػه مػػف أجػػؿ ترسػػػي   -
 منهجية عممية في المناقشات والتعامؿ مع المشكالت واتخاذ القرارات .

نجاح التعمـ النشػط الػذي يسػاعد عمػ  انػدماج التالميػذ عمػ  نحػو نشػط فػي عمميػة تر  - ويج وا 
التفكيػر فيالحظػوا ويبحثػوا نػواحي التشػػابه واالخػتالؼ ويقػدوا المقارنػات ويصػنفوا البيانػػات 
ويفسػػروها ويقترحػػوا الفػػروض ويفحصػػوا المسػػممات وينػػدمجوف فػػي األنشػػطة التػػي تتطمػػب 

 حؿ مشكالت حقيقية .
لالحاك:رلالمنحجمه راتلاف: لوحنم: لالجغرل
 Qingliدراسػة أكػدت الدراسػات والبحػوث أهميػة تنميػة مهػارات التفكيػر المنػتج ومنهػا :     

دراسػػة كميػػؿ  ،Murtianto, et al (2019ودراسػػة   (. 2020 دراسػة موسػػ  و  (2019)
ودراسػػػػػة  ( ،2018 ودراسػػػػػة عمػػػػ   ، 2018) Lumbelliودراسػػػػة   ( ،2019  وممحػػػػـ

Combs et al 2009)، )   ودراسػةLeen et al (2014  ،أهػداؼ الدراسػات  تضػمفوت
االجتماعيػػة ومنهػػا الجغرافيػػا فػػي مراحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ بصػػفة عامػػة ومرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي 

 التفكيػر وتوظيفػه فػيالقدرات الذهنيػة المتنوعػة لممػتعمـ ومنهػا القػدرة عمػ  بصفة خاصة تنمية 
 .( 111،  1222يماف ، سمو  نافع  حؿ المشكالت

يجعؿ عقمية المتعمـ نسانية كونها في منزلة وسط بيف العموـ الطبيعية واإلتعمـ الجغرافيا و     
في المحيط واألحداث والقضايا تبحث في عمؿ األشياء والظواهر عقمية نشطة وديناميكية 

ر والتأثر بينها وعالقة التأثيأسبابها ومسبباتها الطبيعي الحيوي واالجتماعية وتبحث في 
إذا  التفكير المنتجمهارات ومف ثـ فهي مناسبة لتنمية والنتائج المترتبة عم  هذي العالقات 

متعمـ ممارسة متهيص لاستراتيجيات تدريسية عبر أحسف بناء الخبرات التعميمية أثنا تعممها 
 .المهارات العقمية والتفكيرية المتنوعة

لالجغراف: لسوحدر:لالجغراف ل الحأممالحاك:رل
لالجغراف ل الحأممب لحاك:رللالمقصود
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 تقييـبأنه:  ذلؾ النوع مف التفكير الذي يمكف الفرد مف التفكير التأممي السالـ  عبد عرؼ    
 .(216، 2009ة   عبػد السػالـ، موضػوعي أحكػاـ وعمػؿ ،ااراء وتعػديؿ الػدليؿ، ر وتفسػي
لنتػػػائج  ؿسػػػـ خطػػػط فهمهػػػا والوصػػػو أنػػػه: تأمػػػؿ المواقػػػؼ وتخميمهػػػا لعناصػػػرها ور ريػػػاف  ويػػػرى

وعرفه سمارة وعبد السالـ بأنػه : تفكيػر يسػاعد الفػرد عمػ   .( 121، 2012وتقويمها  رياف، 
 التػي النتػائج إلػ  الوصوؿو  فهمه،ل الالزمة الخطط رسـو  عناصري إل  وتحميمه تأمؿ الموثؽ 

، 2008د السػالـ، المرسػومة  سػمارة وعبػ الخطػط ضػوء فػي النتػائج وتقػويـ الموقػؼ، يتطمبهػا
وعرفه حبيب بأنه: تأمؿ المواقؼ وتحميمها ورسـ الخػط لفهمهػا وتقػويـ نتائجهػا  حبيػب،  .(71

 في حيف عرفه سعادة بأنه تفكير مرتب بالوعي الذاتي والمعرفة الذاتية والتأمؿ .(46، 1996
وعرفػػػه  .(43، 2011الػػػذاتي يعتمػػػد عمػػػ  مراقبػػػة الػػػنفس والنظػػػرة العميقػػػة لألمػػػور   سػػػعادة ، 

عقمػػي هػػادؼ لحػػؿ المشػػكالت يوجػػه العمميػػات العقميػػة إلػػ  أهػػداؼ ط نشػػا بأنػػه: عبيػػد، وعفانػػة
 .(  50، 2003، محددة   عبيد، وعفانة

عقمػي هػادؼ وموجهػة يمكػف الفػرد مػف  طنشػاويمكف تعريػؼ التفكيػر التػأممي الجغرافػي بأنػه : 
معرفػػػة الجغرافيػػػة، والحػػػوار والتأمػػػؿ البصػػػري  الرؤيػػػة البصػػػرية(، وربػػػط عناصػػػر ال مالحظػػػةال

الجغرافػػػػي التػػػػأممي، وتحميػػػػؿ الظػػػػواهر الجغرافيػػػػة، واشػػػػتقاؽ االسػػػػتدالالت الجغرافيػػػػة، وتوليػػػػد 
 المعرفة الجغرافية ذات المعن .

لالجغراف لمه راتلالحاك:رلالحأمم ل
: المالحظػة والتأمػؿ وكشػؼ المغالطػات  والوصػوؿ العفو مهارات التفكير التأممي فيحدد     

 .(129، 2012واقتراح الحموؿ   العفػو، وتوليد المعرفة نتاجات، وتقديـ التفسير المقنع، الست
وحػػػددها  إبػػػراهيـ فػػػي الطالقػػػة، والشػػػعور بالمشػػػكمة، وتحديػػػد المشػػػكمة، والتأكػػػد مػػػف مصػػػداقية 

صػدار األحكػاـ  ،ووضع الفػروض، واقتػراح الحمػوؿ المنطقيػةالمعمومات، ووضع التفسيرات،  وا 
فػػػػػػي التأمػػػػػػؿ والمالحظػػػػػػة، والكشػػػػػػؼ عػػػػػػف  وعفانػػػػػػهوحػػػػػػددها عبيػػػػػػد  .(97، 2005 إبػػػػػػراهيـ، 

عطػػاء تفسػػيرات مقنعػػة، ووضػػع حمػػوؿ مقترحػػة  عبيػػد  المغالطػػات، والوصػػوؿ السػػتنتاجات، وا 
، المغالطػػات عػػف الكشػػؼ، و البصػػرية الرؤيػػةوحػػددها حبيػػب فػػي:  .(52، 2003، وعفانػػه

عطاءاستنتاجات إل  الوصوؿو  ، 1996  حبيػب،  مقترحػة حمػوؿ وضػع، و مقنعة تفسيرات ، وا 
، : التأمػػؿ والمالحظػػة، والكشػػؼ عػػف المغالطػػاتوحػػددها العفػػوف وعبػػد الصػػاحب فػػي  .(48

عطػاء التفسػيرات المقنعػة، والربط بيف عناصر المعرفػة والصوؿ إل  االستنتاجات، والتحميؿ  وا 
ددها حػػو  .(217، 2012وضػػع الحمػػوؿ المقترحػػة  العفػػوف وعبػػد الصػػاحب، توليػػد المعرفػػة و و 
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ضػػوعية اـ مو كػػعبػػد السػػالـ فػػي القػػدرة عمػػ  التقيػػيـ، وتفسػػير الػػدليؿ، وتعػػديؿ ااراء، وعمػػؿ أح
 .(216، 2009 عبد السالـ، 

 يمكف تحديد مهارات التفكير التأممي الجغرافي في : في ضوء ما سبؽ و 
 جوانػب عػرض عمػ  القػدرة بهػا ويقصػد : (الرؤ:ػ لالبصػر: )والحأمػ لالبصػريللمالةظػ ال -
 شػكؿ أو رسػـ إعطػاء أو المشػكمة خػالؿ مػف ذلؾ كاف سواءً  مكوناتها عم  والتعرؼ شكمةالم

 .بصري الموجودة العالقات اكتشاؼ يمكف بحيث مكوناتها يبيف
وتعنػي القػدرة عمػ   تحديػد العالقػة بػيف عناصػر المعرفػة  :الجغراف:ػ بطلعن صػرلالمعرفػ لرل -

 جة الجغرافية المترتبة عميها .بيف السبب والنتي طالجغرافية في شكؿ حقائؽ ترب
: وتعنػػي القػػدرة عمػػػ  تخيػػؿ حػػوار جغرافػػػي  لةوارلالجغرافػػ لالحػػػأمم إعطػػ  لالحاسػػ:راتلبػػػ -

 مترابط األفكار حوؿ الظواهر والقضايا الجغرافية.
: وتعنػػي القػػدرة عمػػ  تحديػػد مكونػػات الظػػواهر الجغرافيػػة وتحديػػد حةم:ػػ لالظػػواارلالجغراف:ػػ  -

 صائصها. عالقاتها السببية وخ
: وتعنػػػي القػػػدرة عمػػػ  التوصػػػؿ السػػػتدالؿ االسػػػحدالالتلالجغراف:ػػػ ولاالسػػػحنح ج تل اشػػػحق ؽ -

 .مف المقدمات الجغرافية ةجغرافية استقرائية واستنباطي
: وتعنػػػػي القػػػػدرة عمػػػػ  إنتػػػػاج المعرفػػػػة الجغرافيػػػػة حول:ػػػػدلالمعرفػػػػ لالجغراف:ػػػػ لااتلالمعنػػػػى -

  الجغرافية وتطوراتها. ؽاالستشرافية المرتبة بالمعطيات والحقائ
لالجغراف للمسحو: تلالحاك:رلالحأمم 

استبصػػار المشػػكمة، وتكػػويف فيقػػود  إلػػ  مشػػكؿ،  موقػػؼوجػػود يعتمػػد التفكيػػر التػػأممي عمػػ   
مسػػتويات  عبػػد السػػالـ حػػددو  .(130، 20012الفػػروض، واختيػػار الحػػؿ األفضػػؿ  العفػػوف، 

ويحػدث عشػوائيًا معظػـ الوقػت وال يػذهب  : مسػتوى التأمػؿ العػابر اليػومي:التفكير التػأممي فػي
ف التفكيػػر والتػػذكر والتحػػدث حػػوؿ األشػػياء، والتأمػػؿ المػػدروس المتعهػػد: وهػػو متػػأني مػػأعمػػؽ 

ويػػػػتـ بطػػػػرؽ مدروسػػػػة وهػػػػو تأمػػػػؿ حػػػػوؿ اإلجػػػػراء وقػػػػد يطػػػػور الممارسػػػػة، والتأمػػػػؿ المنظػػػػومي 
 عبػػػد يط المبػػػرمج: وفيػػػه يحػػػدث التأمػػػؿ عػػػف طريػػػؽ العمػػػؿ وينػػػتج عنػػػه مشػػػاريع تتطمػػػب تخطػػػ

 عػرض وفيػه يػتـ والمالحظػة : التأمؿحددها الجبوري وآخروف فيول.(187، 2009السالـ، 
بينهمػا،  الموجػودة العالقػات اكتشػاؼ يمكػف بحيػث مكوناتهػا عمػ  والتعػرؼ المشػكمة جوانػب
 العالقػاتلتحديػد خػالؿ مػف المشػكمة فػي الفجػوات تحديػد وفيهػا يػتـ: المغالطػات عػف الكشػؼ

 إلػ  التوصػؿ وفيػه يػتـ : االسػتنتاجات إلػ  الوصػوؿ، و منطقيػة الغيػر قاتالعال أو الصحيحة
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عطاء، و مناسبة نتائج إل  والتوصؿ المشكمة مضموف رؤية خالؿ مف معينة منطقية عالقة  ا 
 هػذا يكػوف وقػد بطػةاالر  العالقػات أو لمنتػائج منطقػي معنػ  إعطاء وفيه يتـ : مقنعة تفسيرات
توليػد ، و  خصائصػها أو المشػكمة طبيعػة عمػ  أو لسػابقةا المعمومػات عمػ  معتمػداً  المعنػ 

 المطروحػة المشػكمة لحػؿ منطقيػة خطػوات وضػع وفيػه يػتـ : مقترحػة حمػوؿ وضػعالمعرفػة و 
 الجبػوري وآخػروف،  المطروحػة لمشػكمة متوقعػة ذهنيػة تصػورات عمػ  الخطػوات تمػؾ وتسػتند
وتكػوف عفويػة  practiceفػي الممارسػة التأمميػة  Yost & Sentnerوحػددها ل.(480، 2019

ويػتـ فيػه التقيػيـ والتأمػػؿ  Reviewثػـ تأمػؿ المراجعػة  Repairوتمقائيػة، والتأمػؿ اإلصػالحي 
ويػػتـ  Reformulationمػػنظـ ومنهجػػي ثػػـ التأمػػؿ المجػػرد  تػػأمميوهػػو  Researchالبحثػػي 

 .(yost & Sentner, 2000, 44)فيه الصياية الدقيقة لمنتائج التفكير التأممي 

لبؽل:مكنلالقو لأنلمسحو: تلالحاك:رلالحأمم لالجغراف لححمث لف ل لمم لسلللل
المالحظػة ويسػتخدـ فػي التعبيػر عػف األشػياء  ويػتـ عبػرل لالع برللالحأم لالجغراف لال:وم ل-

 ، ويتـ فيه الممارسة التأممية والتأمؿ اإلصالحي.واألحداث الجغرافيةوالظواهر 
وانػب المشػكمة ويػتـ ويستخدـ فيه المالحظة المقروف بتحري ج للالمنهج الحأم لالجغراف لل-

واالنتقػػػاؿ منهػػػا إلػػػ  توليػػػد وبنػػػاء المعرفػػػة فيػػػه التحقػػػؽ مػػػف الظػػػواهر وفهػػػـ عالقاتهػػػا المنطقيػػػة 
ويمػارس فيػه الفػرد تأمػؿ  الجغرافية الجديدة عبر التصور الذهني المستقبمي لمظواهر الجغرافيػة

 .المجردالمراجعة والتأمؿ البحثي والتأمؿ 
لخص ئصلالاردلص ةبلالحاك:رلالحأمم لالجغراف ل

 ( 178،  2012يمكف تحديد خصائص صاحب التفكير التأممي الجغرافي في :   خوالدة ، 
فهػػـ وأدراؾ األحػػداث والظػػواهر والتفكيػػر فيهػػا، وربػػط المواقػػؼ الجديػػدة بػػالخبرات المعرفيػػة  -

 السابقة.
 واالستقصاء والتحقيؽ مف األحداث والظواهر . التساؤؿ واالكتشاؼ والريبة في البحث -
التصػػػدي لممشػػػكالت والقضػػػايا والبحػػػث عػػػف حمػػػوؿ مبتكػػػرة لهػػػا عبػػػر اإلجػػػراءات اإلبداعيػػػة  -

 القائمة عم  الفهـ العميؽ والبصيرة .
بػػداء الػػرأي  - صػػدار األحكػػاـ وا  الدراسػػة المنهجيػػة لألحػػداث والظػػواهر والقػػدرة عمػػ  تقويمهػػا وا 

 فيها.
مػػ  الػػربط بػػيف المعرفػػة النظريػػة والظػػواهر واألحػػداث واألشػػياء فػػي الواقػػع المعػػاش القػػدرة ع -

 والقدرة عم  تطبيؽ المعرفة في مواقؼ جديدة.
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لالجغراف ل الحأممالحاك:رلمه راتلالجغراف: لوحنم: ل
المػػواد  تػػدريسأكػػدت الدراسػػات والبحػػوث أهميػػة تنميػػة مهػػارات التفكيػػر التػػأممي مػػف خػػالؿ     

، (2019  ودراسػػػػة القحطػػػػاني والقسػػػػيـ، (2020 دراسػػػػة صػػػػوالي لمختمفػػػػة ومنػػػػه: الدراسػػػػية ا
ودراسػػة األطػػرش ،  Buqhoos, (2017ودراسػػة  ،  (2018 ودراسػػة هػػديب وطالفحػػة، 

 & Chee Choyودراسػة ( ، Zhu, 2014، ودراسػة  2015) Demir، ودراسػة  (2016 

San Oo, 2012)  ). 

مع المحيط الطبيعي الحي ويير الحي واالجتماعي  كمادة دراسية تتعامؿالجغرافيا و     
إذا توفر لها  والتبصرحب المعرفة والتأمؿ والبحث والتفسير و التفكير  لممتعمـ فتحفز لديه

لتأخذ به الجغرافيا بمجاالتها الجمة المفعمة المناخ التدريسي المناسب الذي ينشط فيه المتعمـ 
ها المتعمـ بيئيًا واجتماعيًا إل  عالمها الرحب ليمارس باألحداث والظواهر الحياتية والتي يعايش

الجغرافي التي تمكنه مف تفسير واقعة البيئي واالجتماعي وفهمه  يالتأممالتفكير مهارات 
    .تشراؼ تطوراتهوالقدرة عم  التعايش معه والتنبؤ به واس

ل

 إجزاءات البحج

 ت اإلجراءات التالية:لةجابة عف أسئمة البحث والتأكد مف صحة الفروض ُاتبع
نظريػػة بوصػػمة االطػػالع عمػػي المراجػػع والبحػػوث والدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت اسػػتخداـ  -

وتػدريس  يالتػأمموالتفكيػر  التفكير المنػتجبػ والتي اهتمػتفي التدريس لهيرماف  HBDIالتفكير 
 .الجغرافيا

ل أدواتلالبةثولإعدادلموادلل-
له:رم نللHBDIنظر: لبوصم لالحاك:رللجغراف: لب سحخداملأواًل لإعدادلدل: لالمعممللحدر:سلا

ل.كراس لاألنشط لوالمه ملالصا: ول
لهيرمػػاف  HBDIنظريػػة بوصػػمة التفكيػػر إلعػػداد دليػػؿ المعمػػـ لتػػدريس الجغرافيػػا باسػػتخداـ    
 تـ :كراسة األنشطة والمهاـ الصفية و 
 HBDIبوصػػػمة التفكيػػػر  بعػػػد مطالعػػػة األدبيػػػات والدراسػػػات التربويػػػة التػػػي تناولػػػت نظريػػػة -

 HBDIاقتػػػراح إسػػػتراتيجية لتػػػدريس الجغرافيػػػا فػػػي ضػػػوء نظريػػػة بوصػػػمة التفكيػػػر تػػػـ لهيرمػػػاف 
 لهيرماف تسير وفؽ الخطوات ااتية : 
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ثارة الجزء  الخطوةلاألولى لإث رةلالجز لالق ئدلف لالعق  ل- في  المهيمفوفيها يتـ تنشيط وا 
قمية األربعة التي حددها هيرماف مف خالؿ طرح المتعمـ عبر ما يناسب األجزاء الع عقؿ

األسئمة واستخداـ 
التشبيهات مف بيئة 
المتعمـ، واستخداـ الصور 
والرسوـ البصرية، 

 .واستخداـ القصص
 لحنظ:ملالخطوةلالث ن: ل-

لالمةحوى لوا:كم 
ويتـ فيها تقديـ   المعرف 

الحقائؽ والمفاهيـ 
يكمتها وتنظيمها في شكؿ يوضب العالقات واألحداث المتضمنة بالدرس عبر تجزئتها وه
 .والترابطات بينها وعرضها في تسمسؿ وترتيب 

لل- لبوصم  لحوج:  لالث لث   وفيها يتـ فهـ الخبرات عبر تحميؿ  العقم:  لاله:من الخطوة
الحقائؽ ونقد األفكار واألحداث وتقييـ المعمومات واالستنتاج واالستدالؿ وتدويف المالحظات 

 ويف والتمثيؿ والدراما.والرسـ والتم
ويتـ فيها ممارسة مهاـ االستكشاؼ والتخيؿ والتصور  الخطوةلالرابع  لالمغ مرةلالاكر:  ل-

 ، وتأليؼ القصص.ألفكار لموصوؿ ألفكار يير مألوفةوتركيب وترتيب اواإلبداع 
لواالسحبص ر ل- لالبران  لالخ مس   ممها  ويتـ فيها التدليؿ عم  األفكار التي تـ تع الخطوة

وتوضيب منطؽ األحداث والحقائؽ، واستخداـ الخبرات المكتسبة في الحدس والتوقع والتنبؤ 
 وصياية االحتماالت وتقديـ الرؤية المستقبمية .

وفيها يتـ توظيؼ ما تـ تعممه مف خبرات   لمخبراتلالخطوةلالس دس  لالحوظ:ؼلالاان ل-
والمواقؼ والظواهر رتبطة بالقضايا في وضع الخطط لحؿ المشكالت واتخاذ القرارات الم

 واألحداث.
مػػػف ( الطبيعػػػة فػػػي بمػػػدي والسػػػكاف فػػػي بمػػػديوحػػػدتي  تػػػـ اختيػػػار  وحػػػدات البحػػػث:اختيػػػار  -

 .الرابع االبتدائيلمصؼ  -جزء الجغرافيا –الدراسات االجتماعية منهج محتوى 
 . درسالمتضمنة بكؿ لكؿ وحدة واألهداؼ التعميمية تحديد األهداؼ التعميمية  -
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ي تسػػاهـ فػػي تحقيػػؽ مػػا تػػـ تػػوال درستحديػػد الوسػػائؿ التعميميػػة التػػي يحتاجهػػا تػػدريس كػػؿ  -
 HBDIبوصػػػمة التفكيػػػر اسػػػتخداـ نظريػػػة بتحديػػػدي مػػػف أهػػػداؼ والتػػػي تتناسػػػب مػػػع التػػػدريس 

 .لهيرماف 
ظريػة ن ـالتدريس باستخدافي ضوء  التالميذتحديد األنشطة التعميمية التي يمكف أف ينفذها  -
 لتعزيز تعممهـ .لهيرماف  HBDIصمة التفكير بو 
 والتػػيلهيرمػػاف  HBDIنظريػػة بوصػػمة التفكيػػر ب تػػدريس الػػدروستحديػػد طريقػػة السػػير فػػي  -

 لهيرماف. HBDIبوصمة التفكير نظرية ضوء ستراتيجية مقترحة في اإلوفؽ تسير 
وعية المتضػػمنة األسػػئمة الشػػفهية والمقاليػػة والموضػػالتقػػويـ حيػػث تػػـ اسػػتخداـ  وسػػائؿتحديػػد  -

 باألنشطة والمهاـ الصفية وبالتقويـ في نهاية كؿ درس.
حيػػث له:رمػػ نلللHBDIنظر:ػػ لبوصػػم لالحاك:ػػرلوفػػؽلكراسػػ لاألنشػػط لوالمهػػ ملالصػػا: ل إعػػداد -

حػػػددت فيهػػػا مهػػػاـ وأنشػػػطة تعميميػػػة ينفػػػذها المتعممػػػوف أثنػػػاء التػػػدريس تتناسػػػب مػػػع خطػػػوات 
 .لهيرماف  HBDIبوصمة التفكير وء نظرية باإلستراتيجية المقترحة في ض التدريس

عمػػػي المحكمػػػيف مػػػف أسػػػاتذة كراسػػػة األنشػػػطة والمهػػػاـ الصػػػفية و وتػػػـ عػػػرض دليػػػؿ المعمػػػـ     
بالتربيػة  الدراسػات االجتماعيػةالدراسات االجتماعية وموجهي ومعممػي  المناهج وطرؽ تدريس

عدادهأرائهـ في ضوء  اموالتعميـ وتـ تعديمه  هائية.الصورة النفي  اموا 
 ذلتالميػ التفكيػر المنػتجمهػارات إلعػداد اختبػار : المنػحجالحاك:ػرلمهػ راتلإعدادلاخحبػ رل لث ن:ً ل

 : ـت الرابع االبتدائيالصؼ 
تالميػذ اكتساب مدى الهدؼ مف االختبار قياس : المنحجالحاك:رلمه راتلحةد:دلادؼلاخحب رلل-

صػػػدار تتبػػػع المغالطػػػات  هػػػي:و  لتفكيػػػر المنػػػتجلػػػبعض مهػػػارات ا الصػػػؼ الرابػػػع االبتػػػدائي ، وا 
بداء الرأيالحكـ، و   .(األصالةو المرونة، و الطالقة، ، و تحميؿ العالقة بيف السبب والنتيجة، و ا 

تػػـ صػػياية مفػػردات االختبػػار مػػف نػػوع ل المنػػحجالحاك:ػػرلمهػػ راتلحةد:ػػدلنػػوعلماػػرداتلاخحبػػ رلل-
 ،مهػارات التفكيػر المنػتجه مع وتناسب متنوعةقياسه لقدرات  النوع مفهذا  لما يتميز به التكممة

ل. جيدةوتميزي بمعدالت صدؽ وثبات 
أف  روعػػي عنػػد تحديػػد تعميمػػات االختبػػار:ل المنػػحجالحاك:ػػرلمهػػ راتلحةد:ػػدلحعم:مػػ تلاخحبػػ رلل-

عمػي معرفػة الغػرض مػف  التالميػذتساعد ، و تكوف واضحة ومحددة بعبارات قصيرة سهمة الفهـ
، وأهميػة قػراءة الفقػرة المتضػمنة المصاغ منها االختبػار تبيف عدد ونوعية األسئمة ، و االختبار

 .ئط الجغرافية المتضمنة بالمفردات، وأهمية مالحظة الصور والخرابكؿ مفردة وفهمها جيداً 
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تػـ إعػداد االختبػار فػي صػورته األوليػة  لالمنػحجالحاك:ػرلمه راتلإعدادلالصورةلاألول: لالخحب رلل-
فػػي صػػورته األوليػػة عمػػي المحكمػػيف  هوتػػـ عرضػػ ممػػةالتكنػػوع مفػػردة مػػف  30حيػػث تكػػوف مػػف 

تػػػػدريس ومنػػػػاهج وطػػػػرؽ مػػػػف أعضػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدريس مػػػػف أسػػػػاتذة المنػػػػاهج وطػػػػرؽ التػػػػدريس 
الدراسػػػات االجتماعيػػػة بالتربيػػػة والتعمػػػيـ وذلػػػؾ  ومعممػػػيالدراسػػػات االجتماعيػػػة ومػػػف مػػػوجهي 

تمثمهػػا، ومػػدى  يالتػػ التفكيػػر المنػػتجمهػػارات السػػتطالع آرائهػػـ فػػي مناسػػبة كػػؿ مفػػردة لقيػػاس 
، ورأى دقػػػػة ووضػػػػوح الصػػػػػياية ىومػػػػد تالميػػػػذ الصػػػػؼ الرابػػػػع االبتػػػػدائيلمناسػػػػبة المفػػػػردات 

وتػػػػـ إجػػػػراء التعػػػػديالت التػػػػي أشػػػػار إليهػػػػا تعػػػػديؿ فػػػػي صػػػػياية بعػػػػض المفػػػػردات،  وفالمحكمػػػػ
صػػػالب لمتطبيػػػؽ و  ،مفػػػردة 30وأصػػػبب االختبػػػار فػػػي صػػػورته األوليػػػة مكػػػوف مػػػف ف و المحكمػػػ

لاالستطالعي.   
لالمنحجالحاك:رلمه راتلالحجرب لاالسحطالع: لالخحب رلل-

(  تمميػػذ وتمميػػذة 30   اعػػدده تالميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائيتػػـ اختيػػار مجموعػػة مػػف للللل
مػف ييػر مجموعػة البحػث التعميميػة التابعة إلدارة أسيوط  عمر بف الخطاب االبتدائيةبمدرسة 

 تطالعيًا لتحديد ما يمي:وذلؾ لتطبيؽ االختبار في صورته األولية اس
برصػد الػزمف الػذي بػدأ زمف االختبػار حساب تـ  لالمنحجالحاك:رلمه راتلةس بلزمنلاخحب رلل-أ

في اإلجابة عف االختبار بعد إلقاء التعميمات عميهـ والػزمف الػذي انتهػي فيػه أوؿ  التالميذفيه 
مػف اإلجابػة عػف االختبػار،  تمميذمف اإلجابة عف االختبار والزمف الذي أنتهي فيه أخر  تمميذ

لدقيقة . 60 غوبم التفكير المنتجمهارات وتـ حساب زمف اختبار 
تػػـ حسػػاب  لالمنػػحجالحاك:ػػرلمهػػ راتلةسػػ بلمعػػ مالتلالسػػهول لوالصػػعوب للماػػرداتلاخحبػػ رلل-ب

 المفػػػردات دالسػػػتبعا التفكيػػػر المنػػػتجمهػػػارات معػػػامالت السػػػهولة والصػػػعوبة لمفػػػردات اختبػػػار 
كانػػػػت بعػػػػد حسػػػػاب معػػػػامالت السػػػػهولة والصػػػػعوبة و ، الصػػػػعبة جػػػػداً  مفػػػػرداتوال السػػػػهمة جػػػػداً 

و  0831( والصػػػػعوبة بػػػػيف    0869و  0829بػػػػيف    رلمفػػػػردات االختبػػػػامعػػػػامالت السػػػػهولة 
0871 . ) 

التفكيػر لمهػاراتتـ حسػاب الصػدؽ الختبػار  لالمنحجالحاك:رلمه راتلةس بلالصدؽلالخحب رلل-ج
المسػػتوى الميزانػػي  تالميػػذتػػـ حسػػاب متوسػػط درجػػات ، حيػػث المقارنػػة الطرفيػػة ةبطريقػػ المنػػتج

واالنحػػػراؼ المعيػػػاري لػػػدرجات  ،المسػػػتوى الميزانػػػي القػػػوي تالميػػػذالضػػػعيؼ ومتوسػػػط درجػػػات 
المسػػػػتوى الميزانػػػػي  تالميػػػػذواالنحػػػػراؼ المعيػػػػاري لػػػػدرجات  ،المسػػػػتوى الميزانػػػػي القػػػػوي تالميػػػػذ

ت الفػروؽ لتحديػد النسػبة الحرجػة وتػـ حسػاب دالال، والخطأ المعيػاري لكػؿ متوسػط ،الضعيؼ
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كاف الفرؽ القائـ بيف المتوسطيف له داللة إحصائية أكيػدة  2858وعندما تزيد هذي النسبة عف 
وال يرجػػػع إلػػػي الصػػػدفة أي أف هػػػذا االختبػػػار يميػػػز تمييػػػزًا واضػػػحًا بػػػيف المسػػػتويات الضػػػعيفة 

وكانػػػت قيمػػػة الصػػػدؽ  ،ختبػػػار صػػػادؽ فػػػي قياسػػػه لهػػػذي الصػػػفةوالقويػػػة فػػػي الميػػػزاف أي أف اال
 :(1رقـ  كما يوضحها الجدوؿ  التفكير المنتجلمهاراتالختبار 

 
 ( 1 رقـ جدوؿ 

 الخطأ المعياري لمتوسط درجات المستوى الميزاني الضعيؼ مربع متوسط الدرجات و 
لالمنتجالتفكير مهارات والمستوى الميزاني القوي والنسبة الحرجة الختبار 

لالب: نللللللل
ل

لالمجموع 

النسب للالم:زان لالقويلىحالم:الالمسحوللالم:زان لالوع:ؼلىحالم:الالمسحول
لالةرج  لالمحوسطل

ل0الدرج تلم
الخطألمربعل

ل0المع: ريلعلم
لالمحوسطل
ل2الدرج تلم

لالخطألمربعل
ل2المع: ريلعلم

 4842 7852 28863 4808 13856لاالسحطالع: 
إذف   2858وهػي تزيػد عػػف  4842غػت يتضػب أف النسػبة الحرجػة بم (1رقػـ  مػف الجػدوؿ     

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

ل للالمنحجالحاك:رلمه راتلةس بلمع م لالثب تلالخحب رلل-د
في ضبط العوامؿ المؤثرة في التطبيؽ في المرتيف األول   لما كانت هناؾ صعوبة    

لمتجزئة  Guttmanوالثانية تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية واستخدـ منها معادلة جتماف 
النصفية لصالحية هذي المعادلة لقياس الثبات في حالة تساوي وعدـ تساوي االنحرافات 

كما  التفكير المنتجلمهاراتؿ الثبات الختبار وكاف معام، المعيارية لدرجات نصفي االختبار
 :(2رقـ        الجدوؿ هيوضح

 ( 2 رقـ جدوؿ 
 الزوجية وتبايف االختبار ككؿ  ةوتبايف األسئمألسئمة الفردية اتبايف 

 المنتجالتفكير مهارات ومعامؿ الثبات الختبار 
لالب: نللللللل

ل

لالمجموع 

لحب :نلاألسئم ل
2الارد: لع
ل0

لم حب :نلاألسئ
2الزوج: لع
ل2

لحب :نلاالخحب ر
ل2كك لعل

مع م ل
لالثب ت

 0874 24859 7835 8823لاالسحطالع: 
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وهػو  0874 غبمػ التفكيػر المنػتجلمهػاراتيتبيف أف معامؿ الثبات الختبار  (2رقـ  مف الجدوؿ 
  .معامؿ ثبات جيد

لالمنحجالحاك:رلمه راتلإعدادلالصورةلالنه ئ: لالخحب رلل-اػ
جػػراء التجربػػػة بعػػد إجػػراء      التعػػػديالت عمػػي مفػػػردات االختبػػار فػػػي ضػػوء آراء المحكمػػػيف وا 

االختبػػار  صػػدؽاالسػػتطالعية والتأكػػد مػػف مناسػػبة معػػامالت السػػهولة والصػػعوبة والتأكػػد مػػف 
 صالب لمتطبيؽ.و مفردة  30مف  في صورته النهائية مكوفأصبب  وثباته
 يالتػأممالتفكيػر مهػارات  اختبػارإلعػداد ل رافػ الجغل الحػأممالحاك:ػرلمهػ راتللاخحبػ ر لإعػدادللث لثػ ًل

ل: ـت تالميذ الصؼ الرابع االبتدائيل الجغرافي
مهػػارات قيػػاس  إلػػ   ختبػػاراال يهػػدؼ لمهػػ راتلالحاك:ػػرلالحػػأمم لالجغرافػػ لاخحبػػ رحةد:ػػدلاػػدؼلل-

 مالحظػػػة ال :وهػػػي مهػػػارات تالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع االبتػػػدائيلػػػدى  التفكيػػػر التػػػأممي الجغرافػػػي
الحػػػوار الجغرافػػػي ربػػػط عناصػػػر المعرفػػػة الجغرافيػػػة، و ، و ؿ البصػػػري  الرؤيػػػة البصػػػرية(والتأمػػػ

توليػػػػػد المعرفػػػػػة ، و اشػػػػػتقاؽ االسػػػػػتدالالت الجغرافيػػػػػة، و تحميػػػػػؿ الظػػػػػواهر الجغرافيػػػػػة، و التػػػػػأممي
 الجغرافية ذات المعن (

مػف  تبػارخاالمفػردات  تـ صػياية لمه راتلالحاك:رلالحأمم لالجغراف لاخحب رمارداتلحةد:دلنوعلل-
لمػا يتميػز بػه هػذا النػوع و مهارات التفكير التأممي الجغرافػي ، لتناسبه مع االختيار مف متعددنوع 

لمف الخمو مف ذاتية المصحب وسهولة التصحيب وتميزي بمعدالت صدؽ وثبات عالية. 
روعػػي أف تكػػوف واضػػحة ومحػػددة ل مهػػ راتلالحاك:ػػرلالحػػأمم لالجغرافػػ لاخحبػػ رحةد:ػػدلحعم:مػػ تلل-
تبػيف عػدد ، و ختبػاراالعمػي معرفػة الغػرض مػف  التالميػذتسػاعد ، و ارات قصيرة سهمة الفهػـبعب

مالحظة الصور والخرائط الجغرافيػة أهمية توضب ، و ختباراالالمصاغ منها  المفرداتونوعية 
 .الفقرة المتضمنة بكؿ مفردة، وأهمية فهـ المتضمنة بالمفردات

فػػػي  ختبػػػاراالتػػػـ إعػػػداد  لالحاك:ػػػرلالحػػػأمم لالجغرافػػػ مهػػػ راتللخحبػػػ رالاألول:ػػػ لالصػػػورةلإعػػػدادلل-
مف ي صورته األولية عمي المحكميف وتـ عرضه فمفردة  36صورته األولية حيث تكوف مف 
الدراسػػات االجتماعيػػة ومػػف مػػوجهي منػػاهج وطػػرؽ تػػدريس والأسػػاتذة المنػػاهج وطػػرؽ التػػدريس 

طالع آرائهػـ فػي مناسػبة كػؿ مفػردة الدراسات االجتماعية بالتربية والتعمػيـ وذلػؾ السػت ومعممي
تالميػذ الصػؼ لومػدى مناسػبة المفػردات مهػارات التفكيػر التػأممي الجغرافػي مهارة مػف كؿ لقياس 

 ختبػارف عم  مفردات االو المحكم يالبيةدقة ووضوح الصياية واجمع  ىومد الرابع االبتدائي
جػراء التعػديالت التػػي وتػػـ إ، المفػػردات وبعػض البػدائؿعػػديؿ صػياية بعػض تبوجػاءت آرائهػـ و 
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وصػػالحًا مفػػردة  36فػػي صػػورته األوليػػة مكػػوف مػػف  ختبػػاراالف وأصػػبب و أشػػار إليهػػا المحكمػػ
للمتطبيؽ االستطالعي.   

تػػػـ اختيػػػار مجموعػػػة مػػػف  لمهػػػ راتلالحاك:ػػػرلالحػػػأمم لالجغرافػػػ لخحبػػػ رالالحجربػػػ لاالسػػػحطالع: لل-
عمػػػر بػػػف الخطػػػاب بمدرسػػػة (  تمميػػػذ وتمميػػػذة 30   اعػػػدده تالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع االبتػػػدائي

فػي  ختبػاراالوذلؾ لتطبيػؽ مف يير مجموعة البحث التعميمية  أسيوطإلدارة  التابعة االبتدائية
 صورته األولية استطالعيًا لتحديد ما يمي:

 40وبمػػغ  ختبػػاراالتػػـ حسػػاب زمػػف  لمهػػ راتلالحاك:ػػرلالحػػأمم لالجغرافػػ لاخحبػػ رةسػػ بلزمػػنلل-أ
 ة .دقيقة لممجموعة االستطالعي

تػػـ  لمهػػ راتلالحاك:ػػرلالحػػأمم لالجغرافػػ لاخحبػػ رةسػػ بلمعػػ مالتلالسػػهول لوالصػػعوب للماػػرداتلل-ب
 الجغرافػػػػيلالتفكيػػػػر التػػػػأمميمهػػػػارات  اختبػػػػارحسػػػػاب معػػػػامالت السػػػػهولة والصػػػػعوبة لمفػػػػردات 

لمفػػردات معػػامالت السػػهولة كانػػت و ، الصػػعبة جػػداً  والمفػػردات السػػهمة جػػداً  المفػػردات دالسػػتبعا
 ( .0870و  0833( والصعوبة بيف   0867و  0830بيف    ختباراال
 ختبػػػارال تػػػـ حسػػػاب الصػػػدؽ لمهػػػ راتلالحاك:ػػػرلالحػػػأمم لالجغرافػػػ لخحبػػػ رالةسػػػ بلالصػػػدؽلل-ب

درجات الػتػـ حسػاب متوسػط ة المقارنة الطرفية، حيػث بطريق مهارات التفكير التأممي الجغرافي
المسػػتوى الميزانػػي  وذلػػؾ لػػدرجات تالميػػذواالنحػػراؼ المعيػػاري والخطػػأ المعيػػاري لكػػؿ متوسػػط ،

وتـ حسػاب دالالت الفػروؽ لتحديػد النسػبة ، المستوى الميزاني الضعيؼ القوي ودرجات تالميذ
بالنسػػػػبة كمػػػػا  الجغرافػػػػيلالتفكيػػػػر التػػػػأمميمهػػػػارات  ختبػػػػارالالحرجػػػػة ، وكانػػػػت قيمػػػػة الصػػػػدؽ 

 :(3رقـ  يوضحها الجدوؿ 
 
ل

 ( 3  رقـ جدوؿ
 لخطأ المعياري لمتوسط درجات المستوى الميزاني امربع متوسط الدرجات و 

 مهارات التفكير التأممي الجغرافي ختبارالالضعيؼ والمستوى الميزاني القوي والنسبة الحرجة 
لالب: نللللللللل
ل
ل

لالمجموع 

النسب للالم:زان لالقويلىحالم:الالمسحوللالم:زان لالوع:ؼلىحالم:الالمسحول
لالةرج 

لمحوسطلالدرج ت
ل0مل

لالخطأعلمرب
ل0المع: ريلعلمل

لمحوسطلالدرج ت
ل2مل

لالخطأمربعل
ل2المع: ريلعلمل

 5822 5871 21806 2846 6813لاالسحطالع: 
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إذف  2858وهػػي تزيػػد عػػف  5822يتضػػب أف النسػػبة الحرجػػة بمغػػت  (3رقػػـ  مػػف الجػػدوؿ     
واضػحًا بػيف  يميػز تمييػزاً  ختبػاراالالفرؽ بيف المتوسطيف له داللة إحصػائية أكيػدة أي أف هػذا 

 صدقه.المستويات الضعيفة والقوية في الميزاف ويمكف االطمئناف إلي 
لمه راتلالحاك:رلالحأمم لالجغراف لخحب رالةس بلمع م لالثب تلل-د

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

الجدوؿ  هكما يوضحمهارات التفكير التأممي الجغرافي  ختبارال، وكاف معامؿ الثبات النصفية
 :(4رقـ  

 ( 4 رقـ جدوؿ 
 ككؿ  ختباراالألسئمة الزوجية وتبايف األسئمة الفردية وتبايف اتبايف 

 مي الجغرافيمهارات التفكير التأم ختبارالومعامؿ الثبات 
لالب: نللللللللللللل

لالمجموع 
لحب :نلاألسئم ل

2الارد: لع
ل0

لحب :نلاألسئم 
2الزوج: لع
ل2

لخحب راالحب :نل
ل2كك لعل

مع م ل
لالثب ت

 0876 19882 5809 7811لاالسحطالع: 
بمػغ لمهارات التفكيػر التػأممي الجغرافػي ختباراليتبيف أف معامؿ الثبات  (4رقـ  مف الجدوؿ     

 وهو معامؿ ثبات جيد. 0876
لمه راتلالحاك:رلالحأمم لالجغراف لخحب رالإعدادلالصورةلالنه ئ: لل-اػ

فػي ضػوء آراء مهػارات التفكيػر التػأممي الجغرافػي  اختبػاربعد إجراء التعديالت عمي مفردات     
جراء التجربة االستطالعية  والتأكػد وحسػاب الػزمف ومعػامالت السػهولة والصػعوبة المحكميف وا 

 لمتطبيؽ. مفردة وصالب 36مف  أصبب في صورته النهائية مكوف هثباتو صدؽ االختبار مف 
لتـ إتباع ما يمي :  لحجرب لالبةثل

 تالميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائيتػػـ اختيػػار مجموعػػة البحػػث مػػف لل اخح:ػػ رلمجموعػػ لالبةػػثل-
عمػػر بػػف سػػة بمدر  تالميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائيمػػف  وتمميػػذة تمميػػذ 60تكونػػت مػػف  ثحيػػ

 30قسػػػمت إلػػػ  مجمػػػوعتيف: تجريبيػػػة   التعميميػػػة إلدارة أسػػػيوط  الخطػػػاب االبتدائيػػػة التابعػػػة
اإلسػتراتيجية باسػتخداـ  ( الطبيعة في بمدي والسكاف في بمدي وحدتي  درست(  تمميذ وتمميذة

( تمميػػذ وتمميػػذة  30 وضػػابطة  لهيرمػػاف  HBDIنظريػػة بوصػػمة التفكيػػر المقترحػػة فػػي ضػػوء 
لبالطريقة المعتادة . (الطبيعة في بمدي والسكاف في بمدي  وحدتي درست
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 :تـ إتباع ما يمي لحنا:الالحجرب ل
لمتأكػػػد مػػػف تكػػػافؤ المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي  لالحكػػػ فؤلبػػػ:نلمجمػػػوعح لالبةػػػثل-

ر التفكيػمهػارات تػـ تطبيػؽ اختبػار  الجغرافػي يالتػأممالتفكيػر مهػارات و  التفكير المنػتجمهارات 
قبميػًا عمػي المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة  الجغرافي يالتأمم التفكير مهارات اختبارو  المنتج

لوكانت نتائج التطبيؽ القبمي كالتالي:
لمه راتلالحاك:رلالمنحجنح ئجلالحطب:ؽلالقبم لالخحب رلل-

تطبيػؽ  تػـ التفكيػر المنػتجمهػارات لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في     
المجمػوعتيف   التجريبيػة والضػابطة (، ثػـ تػـ  تالميػذقبميًا عمػ   التفكير المنتج مهارات اختبار

المجمػػوعتيف  تالميػػذبي واالنحػػراؼ المعيػػاري لػػدرجات حسػػاالرصػػد النتػػائج وحسػػاب المتوسػػط 
 مهػػػػارة مػػػػف مهاراتػػػػهككػػػػؿ ولكػػػػؿ  التفكيػػػػر المنػػػػتجمهػػػػارات التجريبيػػػػة والضػػػػابطة فػػػػي اختبػػػػار 

لمفروؽ بػيف متوسػطات درجػات المجمػوعتيف فػي التطبيػؽ  "توذلؾ لحساب قيمة "، منةالُمتض
 ( 5رقػػـ  لمتوصػػؿ إلػػي الداللػػة إلحصػػائية ، والجػػدوؿ  التفكيػػر المنػػتجمهػػارات القبمػػي الختبػػار 

 يوضب ذلؾ.
 
 
 
 
 
 
 

 ( 5جدوؿ رقـ  
 حصائيةبي ومربع االنحراؼ المعياري وقيمة " ت " ومستوى الداللة اإلحساالالمتوسط 

 المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ  تالميذلمفروؽ بيف متوسطات درجات  
 الُمتضمنة ومهاراتهككؿ  المنتجالتفكير مهارات القبمي الختبار 

لالب: نلللللللللللللل
ل

لالمه رة

لالمجموع لالحجر:ب: 
ل01نل=للعددلالحالم:ا

لالمجموع لالو بط 
ل01نل=للعددلالحالم:ا

لق:م ل
لت"ل"

مسحوىل
لالدالل 

 2( 2ع   2ـ 2( 1ع   1ـ
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 يير دالة 1801 1814 2811 1808 2839لححبعلالمغ لط ت

 يير دالة 0884 1820 2865 1812 2841لإصدارلالةكم

 يير دالة 1828 0885 1860 0894 1828لإبدا لالرأي

لحةم:ػػػػ لالعالقػػػػ لبػػػػ:ن
لالسببلوالنح:ج 

 يير دالة 0879 1823 2855 1819 2878

 يير دالة 1806 1878 5810 1894 5848لالطالق 

 يير دالة 1816 1883 5.84 1876 6825لالمرون 

 يير دالة 0886 2816 7890 2805 8823لاألص ل 

 يير دالة 1821 5817 23882 4822 24851لاالخحب رلكك 

عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات  (5رقػػػـ  يتضػػػب مػػػػف الجػػػػدوؿ     
حيػث بمغػت قيمػة  التفكير المنػتج مهارات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار درجات

،  1828،  0884،  1801  باالختبػار الُمتضػمنة التفكيػر المنػتج مهػارات " ت" المحسوبة فػي
أقػؿ مػف قيمػة " ت "  ( وهػي 1821وفػي االختبػار ككػؿ  ، (0876،  1816،  1806،  0879

عنػد مسػتوى  2868و 0805عند مسػتوى  2801حيث تبمغ قيمتها  58الجدولية لدرجة الحرية 
المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي  تالميػػذوهػػذا يػػدؿ عمػػي تكػػافؤ   0801

 المنتج.الختبار مهارات التفكير 
لالجغراف ل الحأمملالحاك:رلمه راتلخحب رالنح ئجلالحطب:ؽلالقبم لل-

 مهػارات التفكيػر التػأممي الجغرافػييف التجريبية والضابطة في لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعت    
ثػػـ تػػـ  ،المجمػػوعتيف تالميػػذقبميػػًا عمػػ   مهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغرافػػي اختبػػارتػػـ تطبيػػؽ 

المجمػػوعتيف  تالميػػذبي واالنحػػراؼ المعيػػاري لػػدرجات حسػػاالرصػػد النتػػائج وحسػػاب المتوسػػط 
ككػػؿ ومهاراتػػه الُمتضػػمنة  لتفكيػػر التػػأممي الجغرافػػيامهػػارات  اختبػػارالتجريبيػػة والضػػابطة فػػي 

درجػػػات المجمػػػوعتيف فػػػي التطبيػػػؽ القبمػػػي  اتؽ بػػػيف متوسػػػطو لمفػػػر  "تسػػػاب قيمػػػة "وذلػػػؾ لح
 (6رقػـ  ، والجػدوؿ لمتوصػؿ إلػي الداللػة إلحصػائية التأممي الجغرافيلمهارات التفكير ختبارال

 يوضب ذلؾ .
 ( 6جدوؿ رقـ  

 نحراؼ المعياري وقيمة " ت " ومستوى الداللة اإلحصائيةبي ومربع االلحسااالمتوسط 
 المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ تالميذلمفروؽ بيف متوسطات درجات  
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 ككؿ ومهاراته الُمتضمنة الجغرافي يالتأمم التفكير مهارات ختبارالالقبمي  
لالب: نلللللللللللللللللللللل

ل
لالمه رة

لالمجموع لالحجر:ب: 
ل01نل=للدلالحالم:اعد

لالمجموع لالو بط 
ل01نل=للعددلالحالم:ا

لق:م ل
ل"لت"

مسحوىل
لالدالل 

 2( 2ع   2ـ 2( 1ع   1ـ
والحأمػػػػػػ لالبصػػػػػػريللمالةظػػػػػػ ال

ل)الرؤ: لالبصر: (
 يير دالة 0875 0876 1809 0891 1827

 يير دالة 1818 0888 1838 0873 1810 ربطلعن صرلالمعرف لالجغراف: 
 يير دالة 0885 0890 1825 0886 1804 غراف لالحأمم الةوارلالج

 يير دالة 0897 0865 1813 0897 1836لحةم: لالظواارلالجغراف: 
 يير دالة 1802 0882 1841 0878 1817لاشحق ؽلاالسحدالالتلالجغراف: 
حول:دلالمعرف لالجغراف: لااتل

لالمعنى
 يير دالة 1805 0889 1831 0861 1807

 يير دالة 1828 3806 8812 2864 7855 كك لخحب راال

 اتإحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطفػػػػروؽ ذات داللػػػة عػػػػدـ وجػػػػود  (6رقػػػـ  يتضػػػب مػػػػف الجػػػػدوؿ     
حيػث  مهػارات التفكيػر التػأممي الجغرافػي اختبػاردرجات المجموعتيف التجريبية والضػابطة فػي 

 0885  - 1818 - 0875ككػػؿ وبمغػػت   ختبػػاراالفػػي (  1828" المحسػػوبة  بمغػػت قيمػػة "ت
أقػػػػؿ مػػػػف قيمػػػػة " ت " الجدوليػػػػة  وهػػػػي الُمتضػػػػمنة مهاراتػػػػه( فػػػػي 1805 - 1802 - 0897 -

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

 .الجغرافي يالتأممالتفكير مهارات 
   وبطلالمحغ:راتل-

تػػـ ضػػبط العديػػد مػػف المتغيػػرات لتحقيػػؽ التكػػافؤ بػػيف مجمػػوعتي البحػػث حيػػث تػػـ ضػػبط     
الباقيف لةعادة مف التجربػة وبالنسػبة لمػذكاء تػـ اختيػار  التالميذوذلؾ باستبعاد  ،العمر الزمني

رة أسػػيوط التعميميػػة ، بػػإداعمػػر بػػف الخطػػاب االبتدائيػػة بطريقػػة عشػػوائية مػػف مدرسػػة  التالميػػذ
عمػػي  التالميػػذوهػػي مػػف المػػدارس الحكوميػػة والتػػي ال يوجػػد بهػػا فصػػوؿ متفػػوقيف ويػػتـ توزيػػع 

الفصػػوؿ عشػػوائيًا دوف االعتمػػاد عمػػي مسػػتوى ذكػػائهـ أو تحصػػيمهـ كمػػا أنػػه بتطبيػػؽ اختبػػار 
فػػروؽ ذات قبميػػًا لػػـ توجػػد  مهػػارات التفكيػػر التػػأممي الجغرافػػي اختبػػارو  التفكيػػر المنػػتجمهػػارات 

 تالميذمتوسطات درجات و المجموعة التجريبية  تالميذداللة إحصائية بيف متوسطات درجات 
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الضابطة باإلضافة إلي ضبط المستوى االقتصادي واالجتماعي حيث إف المدرسػة المجموعة 
بيػػنهـ تقػػارب كبيػػر فػػي المسػػتوى االقتصػػادي واالجتمػػاعي وفػػي زمػػف التجربػػة تػػـ  تالميػػذتضػػـ 

 .وحدتي البحثالخطة الزمنية لوزارة التربية والتعميـ لتدريس االلتزاـ ب
لالبةثللوةدح حدر:سلل-

مػػػنهج  ىمػػػف محتػػػو ( الطبيعػػػة فػػػي بمػػػدي والسػػػكاف فػػػي بمػػػدي البحػػػث  وحػػػدتيبػػػدأ تػػػدريس     
بدايػػة الفصػػؿ الدراسػػي  مػػعلمصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي  –جػػزء الجغرافيػػا  –الدراسػػات االجتماعيػػة 

بنهايػػػة وانتهػػػي  2020 عػػػاـ أكتػػػوبرشػػػهر فػػػي   2021/  2020سػػػي  مػػػف العػػػاـ الدرا األوؿ
حيث قاـ معمـ الفصػؿ بتػدريس  ، 2020عاـ  نوفمبرشهر في  السكاف في بمديتدريس وحدة 

عمػر بػف الخطػاب بمدرسػة لممجموعة التجريبيػة  (الطبيعة في بمدي والسكاف في بمدي وحدتي 
 ،لهيرمػاف  HBDIبوصمة التفكير ضوء نظرية  اإلستراتيجية المقترحة فيباستخداـ   يةئاالبتدا

 لممجموعػة الضػابطة (الطبيعػة فػي بمػدي والسػكاف فػي بمػدي وحػدتي وقاـ نفس المعمـ بتدريس 
 .بالطريقة المعتادة 

لالحطب:ؽلالبعديلألدواتلالبةثلل-
تػـ تطبيػؽ  (الطبيعة في بمػدي والسػكاف فػي بمػدي البحث  وحدتيبعد االنتهاء مف تدريس     
 تالميػػػػذعمػػػػي  الجغرافػػػػي يالتػػػػأمم التفكيػػػػر مهػػػػارات اختبػػػػارو  التفكيػػػػر المنػػػػتجمهػػػػارات ار اختبػػػػ

اسػػػػػتخداـ  أثػػػػػرالمجمػػػػػوعتيف التجريبيػػػػػة والضػػػػػابطة ورصػػػػػد النتػػػػػائج وتفسػػػػػيرها لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػي 
 ةفػي تػدريس الجغرافيػ لهيرمػاف HBDIبوصػمة التفكيػر اإلستراتيجية المقترحة في ضػوء نظريػة 

 .تالميذ الصؼ الرابع االبتدائيلدى  الجغرافي يالتأممو  المنتج التفكيرمهارات تنمية  عم 
ل
ل

 ًتائج البحج وتفسيزها 

 نتائج التطبيؽ البعدى ألدوات البحث وتفسيرها  -
ل.المنحجالحاك:رلمه راتلنح ئجلالحطب:ؽلالبعديلالخحب رلل-أ

مقترحة يجية إستراتاستخداـ  أثرلةجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث ونصه " ما     
مهارات في تدريس الجغرافيا في تنمية لهيرماف   HBDIنظرية بوصمة التفكير في ضوء 

؟ تـ رصد نتائج التطبيؽ البعدي الختبار تالميذ الصؼ الرابع االبتدائيلدى  التفكير المنتج
 تالميذبي واالنحراؼ المعياري لدرجات حساالوحساب المتوسط  التفكير المنتجمهارات 
وذلؾ  التفكير المنتجمهارات عتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المجمو 
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" مف أجؿ التوصؿ لمستوى الداللة لحساب قيمة "تومهاراته الُمتضمنة، في االختبار ككؿ 
يوضحها كانت النتائج كما و المجموعتيف  تالميذاإلحصائية لمفروؽ بيف متوسطات درجات 

 : (7رقـ  الجدوؿ 
 (7  رقـ جدوؿ

" ومستوى الداللة اإلحصائية لمفروؽ ربع االنحراؼ المعياري وقيمة " تبي ومحساالالمتوسط 
  المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي بيف متوسطات درجات تالميذ

 ومهاراته الُمتضمنةككؿ  التفكير المنتجمهارات الختبار 
لالب: ن                  
 

لالمه رة

لوع لالحجر:ب: المجم
ل01نل=للعددلالحالم:ا

لالمجموع لالو بط 
لق:م لل01نل=للعددلالحالم:ا

لت""

مسحوىل
لالدالل 

0عل0م
2عل2مل2

ل2
 دالة 10832 1834 3827 2861 7808لححبعلالمغ لط ت
 دالة 8835 1845 3841 1895 6827لإصدارلالةكم
 دالة 8819 1820 2864 1833 5806لإبدا لالرأي
السػػببللالقػػ لبػػ:نحةم:ػػ لالع
لوالنح:ج 

 دالة 11864 1838 3814 2847 7838

 دالة 12849 2893 9811 4819 16803لالطالق 
 دالة 11866 1875 7824 3866 12828لالمرون 
 دالة 13877 4818 12806 7852 20881لاألص ل 

 دالة 16824 9834 39821 18856 55814لاالخحب رلكك 
درجػات  اتداللػة إحصػائية بػيف متوسػط اتؽ ذو وجػود فػر  ( 7رقػـ  يتضب مػف الجػدوؿ      

 التفكيػر المنػتجمهػارات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيػؽ البعػدي الختبػار  تالميذ
 تتبػػػع باالختبػػػار  الُمتضػػػمنة التفكيػػػر المنػػػتجمهػػػارات حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة " ت" المحسػػػوبة فػػػي 

بداء الرأي ، وتحم صدار الحكـ ، وا  يؿ العالقة بيف السبب والنتيجة ، والطالقػة، المغالطات، وا 
 – 11866 – 12849 – 11864 – 8819 – 8835 – 10832  والمرونػػػػػػػػػػػة ، واألصػػػػػػػػػػػالة(

لصالب  0801وهي دالة عند مستوى  ( 16824وفي االختبار ككؿ  عم  الترتيب، ( 13877
عند مستوى  2868(  58" الجدولية   لدرجة الحرية يث تبمغ قيمة " تحالمجموعة التجريبية 

0801  . 
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وبذلؾ يتحقؽ الفرض األوؿ مف فروض البحث ونصه : يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية      
المجموعة الضابطة في  تالميذالمجموعة التجريبية ودرجات  تالميذبيف متوسطي درجات 

 لصالب المجموعة التجريبية، وهذا يدؿ عم  التفكير المنتجمهارات التطبيؽ البعدى الختبار 
في لهيرماف   HBDIنظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء أف استخداـ 

المجموعة التجريبية وهذا  تالميذلدي  التفكير المنتجمهارات أدى إل  تنمية  الجغرافيا تدريس
ككؿ  التفكير المنتجمهارات المجموعة التجريبية في اختبار  تالميذأتضب في ارتفاع درجات 

 المجموعة الضابطة. تالميذعف درجات  اته الُمتضمنةمهار في و 
لل- لالسحخدام لالحأث:ر لةجم نظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء ةس ب

HBDI  المنتجالتفكير مهارات تنمية في تدريس الجغرافي عم  لهيرماف. 
ظرية بوصمة ناإلستراتيجية المقترحة في ضوء لمتعرؼ عمي حجـ التأثير الستخداـ      

تـ استخداـ  التفكير المنتجمهارات تنمية تدريس الجغرافيا عم  في لهيرماف  HBDIالتفكير 
مربع إيتا ويتحدد حجـ التأثير إذا كاف كبير أو صغير كالتالي: إذا كاف حجـ التأثير مف 

ذا كاف حجـ التأثير مف  صغير،كاف حجـ التأثير  085إل   082 كاف حجـ  088إل  085وا 
 فأكثر كاف حجـ التأثير كبير. 088إذا كاف حجـ التأثير مف  متوسط،أثير الت

تالميػػػػذ درجػػػػات  يولقػػػػد تطمػػػػب ذلػػػػؾ حسػػػػاب قيمػػػػة " ت " لػػػػدالالت الفػػػػرؽ بػػػػيف متوسػػػػط    
 جػػدوؿالو  التفكيػػر المنػػتجمهػػارات القبمػػي والبعػػدي الختبػػار  يفالتجريبيػػة فػػي التطبيقػػ ةالمجموعػػ

   ثير." وحجـ التأ( يوضب قيمة " ت8 رقـ 
 
 

 (8 رقـ جدوؿ 
 القبمي  يفالتجريبية في التطبيق ةالمجموع تالميذدرجات  وؽ بيف متوسطاتالفر  دالالت

 2إيتاومهاراته الُمتضمنة وحجـ التأثير ككؿ  التفكير المنتجمهارات الختبار  والبعدي
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 4826 0882 دالة 11877 169809 5819 30لإبدا لالرأي

لحةم:ػػ لالعالقػػ لبػػ:ن
لالسببلوالنح:ج 

30 5872 175828 12874 
 دالة

0884 4858 

 5868 0889 دالة 15844 259817 8843 30لالطالق 

 5817 0887 دالة 14839 261831 7889 30لالمرون 

 6835 0891 دالة 17855 294885 10822 30لاألص ل 

 6800 0890 دالة 16872 672876 14871 30لك االخحب رلك

نظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء ( يتضب أف 8 رقـ مف الجدوؿ     
HBDI  ةالمجموع تالميذلدى  التفكير المنتجمهارات تنمية  عم تأثير كبير  الهلهيرماف 

" ت " دالة عند مستوى   عالوة عم  أف قيمة 088التجريبية حيث زاد حجـ التأثير عف 
عند مستوى  29حيث تبمغ قيمة " ت " الجدولية لدرجة حرية لصالب التطبيؽ البعدي   0801
 ( 2876قيمة   0801
اإلستراتيجية المقترحة في ضوء  أثر" وحجـ التأثير يتضب ومف العرض السابؽ لقيمة "ت    

لدى تالميذ  كير المنتجالتفمهارات تنمية  عم لهيرماف  HBDIنظرية بوصمة التفكير 
دراسة تفؽ مع ما توصمت إليه وهذا ي،  المجموعة التجريبية البحث( االبتدائي الرابعالصؼ 

وما أوصت به ( 2019  (، ودراسة حسف2019 ودراسة هالؿ وأخروف  ،(2020 موس ، 
دراسة كميؿ وممحـ و  Murtianto, et al (2019ودراسة   Qingli, (2019)دراسة 

 .Lumbelli ( 2018دراسة  و  ( ،2019 
للهيرمافلHBDIلنظرية بوصمة التفكيراإلستراتيجية المقترحة في ضوء  أثررجع يوقد     
 التجريبية إل : ةتالميذ المجموعلدي  التفكير المنتجمهارات تنمية  عم 
عبر لهيرماف  HBDIنظرية بوصمة التفكير  ساعدت اإلستراتيجية المقترحة في ضوء -

مف خالؿ طرح األسئمة تهيئة أذهاف التالميذ  عم  العقؿلجزء القائد في إثارة اخطوة 
مما جعؿ تعممهـ قائـ  القصصو الصور والرسوـ البصرية، و التشبيهات مف بيئة المتعمـ، و 

 .عم  الفهـ ويسر اكتسابهـ لمهارة تتبع المغالطات
عبر خطوة  يرمافله HBDIنظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء  تهيئا -

 عبرالجغرافية الحقائؽ والمفاهيـ واألحداث لتنظيـ  ةقؼ التعميمياالمو الخبرات تنظيـ وهيكمة 
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مما ساعد عم  تنمية مهارة تحميؿ العالقة بيف  العالقات بينهاوتوضيب تجزئتها وهيكمتها 
 السبب والنتيجة.

لهيرماف   HBDIصمة التفكير نظرية بو التدريس وفؽ اإلستراتيجية المقترحة في ضوء يقـو  -
فهـ الخبرات عبر تحميؿ الحقائؽ ونقد األفكار واألحداث ل العقمية الهيمنةتوجيه بوصمة عم  

 وتقييـ المعمومات واالستنتاج واالستدالؿ وتدويف المالحظات والرسـ والتمويف والتمثيؿ والدراما
بداء الرأي، وتتبع الم  غالطات.مما عزز مهارتهـ في إصدار الحكـ، وا 

التالميذ لهيرماف   HBDIنظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء  تحفز  -
مألوفة االستكشاؼ والتخيؿ والتصور وتركيب وترتيب األفكار لموصوؿ ألفكار يير  عم 

 طرح األفكارمهارتهـ في  مما عزز المغامرة الفكريةفي خطوة  واإلبداع، وتأليؼ القصص
 .اعية التي تتسـ بالطالقة، والمرونة، واألصالةاإلبد والحموؿ

المتعمميف لهيرماف   HBDIنظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء ساعد  -
التدليؿ عم  األفكار التي تـ تعممها  وتوضيب منطؽ األحداث والحقائؽ، واستخداـ عم  

 حتماالت وتقديـ الرؤية المستقبميةالمكتسبة في الحدس والتوقع والتنبؤ وصياية االالخبرات 
بداء الرأي، وتتبع مما عزز مهارتهـ في البرهنة واالستبصار  ةعبر خطو  إصدار الحكـ، وا 
 المغالطات.

المواقؼ لهيرماف  HBDIهيئات اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  -
وصياية االحتماالت وتقديـ الرؤية  التوقع والتنبؤالتعميمية التي مارس مف خاللها التالميذ  

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

المواقؼ لهيرماف  HBDIنظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء  صممت -
تفنيد ما توصموا إليها مف عالقات  عم المتعمميف  ساعدصفي ت مناخ التي هيئالتعميمية 

مما جماعية المناقشة العبر والتدليؿ والبرهنة عميها وتبريرها منطقيًا واستنتاجات وأفكار جديد 
 اكتسابهـ لمهارات التفكير المنتج. ساعد عم 

عبر عممية يرماف  له HBDIنظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء  عزز -
في  مهارات المتعمميف العالقة بيف االستنتاجات المستخمصة واألسئمة الرئيسةالتأمؿ في 

  االستخالص واالستدالؿ في ضوء المقدمات والمعمومات المتوفرة. 
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لهيرماف التالميذ  HBDIاإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  ساعدت -
ط لحؿ المشكالت واتخاذ القرارات يخطتمه مف خبرات تعميمية في التوظيؼ ما تـ تعمعم  

 مما عززلمخبرات  التوظيؼ الذهنيعبر خطوة  بالقضايا والمواقؼ واألحداثالمرتبطة 
بداء الرأي، وتتبع المغالطات وتحميؿ العالقة بيف السبب  مهارتهـ في إصدار الحكـ، وا 

 والنتيجة.
ل.لالجغراف ل الحأممالحاك:رلمه راتللخحب رالنح ئجلالحطب:ؽلالبعديلل-ب

إستراتيجية مقترحة استخداـ  أثرلةجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث ونصه " ما     
مهارات تنمية  عم في تدريس الجغرافيا لهيرماف  HBDIنظرية بوصمة التفكير في ضوء 
 ؟تالميذ الصؼ الرابع االبتدائيلدى  الجغرافي يالتأممالتفكير 

ولمتعرؼ عم   الجغرافي يالتأممالتفكير مهارات  ختبارالتـ رصد نتائج التطبيؽ البعدي      
عم  لهيرماف  HBDIنظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء استخداـ  أثر

بي واالنحراؼ المعياري حساالتـ حساب المتوسط  الجغرافي يالتأممالتفكير مهارات تنمية 
التفكير مهارات  ختبارالالتجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي  فالمجموعتيتالميذ لدرجات 

وذلؾ لحساب قيمة " ت " مف أجؿ التوصؿ لمستوى الداللة اإلحصائية  الجغرافي يالتأمم
الجدوؿ  هاكانت النتائج كما هي وضحو  فتالميذ المجموعتيدرجات  اتؽ بيف متوسطو لمفر 

 : (9رقـ  
 
 
 
 

 (9 رقـ جدوؿ 
 بي ومربع االنحراؼ المعياري وقيمة " ت " ومستوى الداللة اإلحصائية حساالتوسط الم

 التجريبية والضابطة في  فتالميذ المجموعتيدرجات  اتؽ بيف متوسطو لمفر 
  الجغرافي يالتأممالتفكير مهارات  ختبارالالتطبيؽ البعدي 
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المالةظػػػػػ لوالحأمػػػػػ لالبصػػػػػريل
ل)الرؤ: لالبصر: (

 دالة 7861 1863 2845 1886 5809

 دالة 6889 1868 1891 1878 4829 ربطلعن صرلالمعرف لالجغراف: 
 دالة 7857 1882 2822 2814 5802 الةوارلالجغراف لالحأمم 
 دالة 6882 1870 2834 1883 4872لحةم: لالظواارلالجغراف: 

 دالة 8840 1858 1889 1890 4880لاشحق ؽلاالسحدالالتلالجغراف: 
حول:ػػػدلالمعرفػػػ لالجغراف:ػػػ لااتل

لالمعنى
 دالة 9805 1811 2815 2816 5819

 دالة 14815 5882 12840 11867 23839 االخحب رلكك 
درجػػات  اتتوسػػطداللػػة إحصػػائية بػػيف م اتؽ ذو وجػػود فػػر  (9رقػػـ  يتضػػب مػػف الجػػدوؿ     

 يالتػأممالتفكيػر مهارات  ختبارالالتجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي  فتالميذ المجموعتي
 – 6882 – 7857  - 6889 – 7861  حيػػػػػػث بمغػػػػػػت قيمػػػػػػة  " ت " المحسػػػػػػوبة لالجغرافػػػػػػي

وهػػي دالػػة عنػػد ككػػؿ  ختبػػاراالفػػي  14815لُمتضػػمنة وبمغػػت ا مهاراتػػه( فػػي  9805 – 8840
 58" الجدولية   لدرجة الحرية حيث تبمغ قيمة "تلصالب المجموعة التجريبية  0801مستوى 

 . 0801عند مستوى  2868( 
وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثاني مف فروض البحث ونصه : يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف  

 ختبارالتجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدى متوسطي درجات المجموعة ال
لصالب المجموعة التجريبية، وهذا يدؿ عم  أف استخداـ  الجغرافي يالتأممالتفكير مهارات 

 تدريسفي لهيرماف   HBDIنظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترحة في ضوء 
التجريبية  ةتالميذ المجموعلدي  غرافيالج يالتأممالتفكير مهارات أدى إل  تنمية  الجغرافيا

 يالتأممالتفكير مهارات  اختبارالتجريبية في  ةتالميذ المجموعوهذا أتضب في ارتفاع درجات 
 الضابطة . ةتالميذ المجموععف درجات  الجغرافي

لHBDIنظر: لبوصم لالحاك:رلاإلستراتيجية المقترحة في ضوء ةس بلةجملالحأث:رلالسحخداملل-
ل.الجغرافي يالتأممالتفكير مهارات حنم: لمىلعله:رم نل
نظرية بوصمة اإلستراتيجية المقترحة في ضوء لمتعرؼ عمي حجـ التأثير الستخداـ       

تـ استخداـ مربع إيتا الجغرافي  يالتأممالتفكير مهارات تنمية عم  لهيرماف  HBDIالتفكير 
 ةتالميذ المجموعوسطات درجات ولقد تطمب ذلؾ حساب قيمة " ت " لدالالت الفروؽ بيف مت
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ككؿ الجغرافي  يالتأممالتفكير مهارات  ختبارالالقبمي والبعدي  يفالتجريبية في التطبيق
 ( يوضب قيمة "ت" وحجـ التأثير.10والجدوؿ   ومهاراته الُمتضمنة

 (10جدوؿ  
ي القبم يفالتجريبية في التطبيق ةالمجموع تالميذدرجات  وؽ بيف متوسطاتالفر  داللة 

 والبعدي
 2إيتاومهاراته الُمتضمنة وحجـ التأثير ككؿ الجغرافي  يالتأممالتفكير مهارات الختبار 
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ربػػػػػػػػطلعن صػػػػػػػػرلالمعرفػػػػػػػػ ل
 الجغراف: 

 5817 0887 دالة 14833 175864 6844 30

 3876 0878 دالة 10842 204828 5805 30 الةوارلالجغراف لالحأمم 
 4841 0883 دالة 12816 226812 6820 30لحةم: لالظواارلالجغراف: 

اشػػػػػػػػػػػػحق ؽلاالسػػػػػػػػػػػػحدالالتل
لالجغراف: 

 4876 0885 دالة 13834 218810 6868 30

حول:ػػػػػدلالمعرفػػػػػ لالجغراف:ػػػػػ ل
لااتلالمعنى

 4841 0883 دالة 12811 193889 5872 30

 5868 0889 دالة 15868 483892 11870 30 كك لاالخحب ر

نظرية بوصمة التفكير ستراتيجية المقترحة في ضوء اإل( يتضب أف 10مف الجدوؿ      
HBDI تالميذلدى الجغرافي  يالتأممالتفكير مهارات تنمية  عم تأثير كبير  اله لهيرماف 
" ت " دالة عند   عالوة عم  أف قيمة 088التجريبية حيث زاد حجـ التأثير عف  ةالمجموع
عند  29حيث تبمغ قيمة " ت " الجدولية لدرجة حرية التطبيؽ البعدي لصالب   0801مستوى 
 .( 2876قيمة   0801مستوى 

اإلستراتيجية المقترحة في  أثرومف العرض السابؽ لقيمة " ت " وحجـ التأثير يتضب     
الجغرافي  يالتأممالتفكير مهارات تنمية  عم لهيرماف  HBDIنظرية بوصمة التفكير ضوء 
وهذا يتفؽ مع ما توصمت  المجموعة التجريبية لمبحث(،  الصؼ الرابع االبتدائي تالميذلدى 
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دراسة الحمداني، و ،  (2018 ودراسة هديب وطالفحة ، (2019 القحطاني والقسيـ  ودراسة
ودراسة  (،2020 دراسة صوالي  إليهوما أوصت به ( 2019( ودراسة  الزبيدي، 2019 

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

لهيرماف  HBDIنظرية بوصمة التفكير أثر اإلستراتيجية المقترحة في ضوء رجع يوقد     
 التجريبية إل  : ةتالميذ المجموعلدى الجغرافي  يالتأممالتفكير مهارات تنمية  عم 
إثارة الجزء  عم  HBDIنظرية بوصمة التفكير يجية المقترحة في ضوء اإلسترات عممت -

خالؿ طرح األسئمة واستخداـ التشبيهات مف بيئة المتعمـ، واستخداـ  العقؿ مفالقائد في 
والتأمؿ  مالحظةالمما عزز مهارتهـ في والرسـو البصرية، واستخداـ القصص  الصور
 . الرؤية البصرية( البصري

 عم لهيرماف  HBDIنظرية بوصمة التفكير المقترحة في ضوء اتيجية ساعدت اإلستر  -
المتضمنة بالدرس عبر تجزئتها وهيكمتها الجغرافية تقديـ الحقائؽ والمفاهيـ واألحداث 

عزز مما  وتنظيمها في شكؿ يوضب العالقات والترابطات بينها وعرضها في تسمسؿ وترتيب
تقاؽ االستدالالت الجغرافية وتحميؿ الظواهر ربط عناصر المعرفة الجغرافية واشمهارات 
 .التالميذلدى الجغرافية 

عبر خطوة لهيرماف  HBDIالمقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية س عدث  -
تحميؿ الحقائؽ ونقد األفكار واألحداث وتقييـ المعمومات  عم  العقمية الهيمنةتوجيه بوصمة 

مما عزز  يف المالحظات والرسـ والتمويف والتمثيؿ والدراماواالستدالؿ وتدو  واالستنتاج
الحوار الجغرافي التأممي، تحميؿ الظواهر الجغرافية، اشتقاؽ مه راث اكتساب التالميذ 

 االستدالالت الجغرافية.

عبر خطوة المغامرة  HBDIهيئات اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  -
االستكشاؼ والتخيؿ والتصور تعميمية التي مارس مف خاللها التالميذ الفكرية الموافؽ ال

مما ساعد  وتركيب وترتيب األفكار لموصوؿ ألفكار يير مألوفة واإلبداع، وتأليؼ القصص
 توليد المعرفة الجغرافية ذات المعن .، و اشتقاؽ االستدالالت الجغرافية مهاراتعم  اكتسابهـ 

البرهنة  عبر خطىة HBDIة في ضوء نظرية بوصمة التفكير اإلستراتيجية المقترح صممت -
التدليؿ عم  األفكار التي تـ المواقؼ التعميمية التي ساعدت التالميذ عم   واالستبصار
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لمهارات ربط عناصر المعرفة  اكتسابهـمما عزز  وتوضيب منطؽ األحداث والحقائؽتعممها  
 الجغرافية 

 حوار الجغرافي التأممي.، والاشتقاؽ االستدالالت الجغرافية

المواقؼ التعميمية  HBDIهيئات اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير ل-
الخبرات المكتسبة في الحدس والتوقع والتنبؤ وصياية  ـ مف خاللها التالميذستخدالتي ا

شتقاؽ مما ساعد عم  اكتساب التالميذ مهارات ا االحتماالت وتقديـ الرؤية المستقبمية
لتوليد المعرفة الجغرافية ذات المعن و االستدالالت الجغرافية، 

عم  بناء لهيرماف  HBDIساعدت اإلستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية بوصمة التفكير  -
ط يخطتما تـ تعممه مف خبرات تعميمية في وضع ال وظؼ مف خاللها التالميذ ةمواقؼ تعميمي

التوظيؼ  عبر خطوة مرتبطة بالقضايا والمواقؼ واألحداثلحؿ المشكالت واتخاذ القرارات ال
مما عزز اكتسابهـ لمهارات ربط عناصر المعرفة الجغرافية ، الحوار الجغرافي  الذهني
 التأممي

 تىصيات البحج 

 في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إليها مف البحث الحالي يوصا  بما يمي:     
تعظيـ دور المتعمـ في تحمؿ أهمية الجغرافيا إل  ئميف عم  تعميـ وتعمـ توجيه القا -

نظرية ك التدريس وفؽ نظريات تربويةعبر وتنمية قدرته عم  إنتاج المعرفة مسئولية تعممه 
 .  مهاراتهـ النقدية واإلبداعية والتأمميةلتنمية لهيرماف   HBDIية بوصمة التفكير ر نظ
لدى المتعمـ مواضع الهيمنة يا لتحفز مواقؼ وتنظيـ بيئات تعميـ وتعمـ الجغرافتصميـ  -

لدورها في تحقيؽ نواتج التعمـ لهيرماف  HBDIنظرية بوصمة التفكير الدمايية وفؽ رؤية 
  المستهدفة.

توجيه القائميف عم  تعميـ وتعمـ الجغرافيا إل  أهمية توافؽ الممارسات التدريسية في تعميـ  -
تحدد كونها في الهيمنة الدمايية  لهيرماف HBDIنظرية بوصمة التفكير الجغرافية مع رؤية 

 التفكير وأساليب التعمـ المفضمة لدى المتعمميف. طأنما توافؽ معما ي
مهػارات و  التفكيػر المنػتجمهػارات إل  أهمية االهتمػاـ بتنميػة  معممي الجغرافياتوجيه أنظار  -

التي تساعدهـ ف الذهنية تعزيز قدرات المتعممي مف دور في مالما له الجغرافي يالتأممالتفكير 
  . واستشراؼ تطوراته الطبيعي والحيوي محيطهـ واكتشاؼ فهـعم  
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عمػي أنشػطة ومهػاـ تسػاعد عمػي تنميػة  محتػوى منػاهج الجغرافيػاضرورة االهتماـ بتضػميف  -
 . الجغرافي يالتأممالتفكير ومهارات  التفكير المنتجمهارات 

المػػػدارس بتقػػػويـ مػػػدي اكتسػػػابهـ  يالتالميػػػذ فػػػضػػػرورة االهتمػػػاـ فػػػي عمميػػػات تقػػػويـ تعمػػػـ   -
 .الجغرافي يالتأممالتفكير ومهارات  التفكير المنتجمهارات 

وتمػاريف وأنشػطة يمكػف ورسػوـ جغرافيػة إعداد كتيبات جغرافية مصاحبة بها خرائط وصور  -
 .  المتعمميف لدي  الجغرافي يالتأممالتفكير ومهارات  التفكير المنتجمهارات أف تنمي 

 البحىث الوقتزحة 

في تدريس الجغرافيا في تنمية مهارات التفكير لهيرماف  HBDIبوصمة التفكير استخداـ  -
 اإلعدادي. األوؿلدى تالميذ الصؼ  والحؿ اإلبداعي لممشكالت التحميمي

في تدريس لهيرماف  HBDIبوصمة التفكير إستراتجية مقترحة في ضوء استخداـ أثر  -
الصؼ لدى تالميذ  االستكشافيوالفضوؿ  اإلبداعيمهارات التفكير الجغرافيا عم  تنمية 

 .السادس االبتدائي
في تدريس الجغرافيا لتنمية مهارات التفكير لهيرماف   HBDIبوصمة التفكير استخداـ  -

 .الثانويلدى طالب الصؼ األوؿ  واالستقصاء العممي عالي الرتبة
في تدريس لهيرماف   HBDIبوصمة التفكير نظرية  برنامج مقترح في الجغرافيا في ضوء -

 .طالب التعميـ الفنيلدى  مهارات البحث الجغرافيالتفكير الماهر الجغرافيا لتنمية 
التفكير في تدريس الجغرافيا في تنمية لهيرماف   HBDIبوصمة التفكير استخداـ فاعمية  -

 .التعميـ الفني طالب لدى  الجغرافي والحس  اإلستراتيجي
  لوزاجعا

 -مهاراتػػػه -طبيعتػػػه –التفكيػػػر مػػػف منظػػػور تربػػػوي تعريفػػػه (. 2005إبػػػراهيـ، مجػػػدي عزيػػػز  
 . القاهرة : عالـ الكتب.أنماطه -تنميته

 تنمية في المتعددة الذكاءات عم  قائـ مقترح برنامج فاعمية(. 2016األطرش، طارؽ عمر  
. بغػزة األساسػي عالتاسػ طالب الصؼ لدى الرياضي والتواصؿ التأممي مهارات التفكير

ُكمي ة     ، ست ير  ام عاة   رسالة مااج  ية   التربية، الجا سالم   ب غازة. اإل 
 . القػاهرة : دار قبػاء لمطباعػة والنشػر  اإلبػداع فػي حػؿ المشػكالت(. 2000األعسػر، صفاء  
 والتوزيع.
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المهػػػػارات  –مػػػػدرس القػػػػرف الحػػػػادي والعشػػػػريف الفعػػػػاؿ (. 2000جػػػػابر، عبػػػػد الحميػػػػد جػػػػابر  
 . القاهرة : دار الفكر العربي .تنمية المهنيةوال
. أطػػر التفكيػػر ونظرياتػػه دليػػؿ لمتػػدريس والتعمػػيـ والبحػػث(. 2008الحميػػد جػػابر   دبػػجػػابر، ع

 .والطباعة عماف، األردف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع
. تعمػػػيـ التفكيػػػر النظريػػػة والتطبيػػػؽ( . 2010أبػػػو جػػػادو، صػػػالب محمػػػد ونوفػػػؿ، محمػػػد بكػػػر  

 ف األردف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.عما
 (. أثػػػر2019الجبػػػوري، عػػػارؼ حػػػاتـ وعػػػرط، عبػػػد األميػػػر خمػػػؼ، وعبػػػد اهلل، رقيػػػة عبػػػد  

 فػي مػادة المتوسػط الثػاني الصػؼ طالبػات تحصػيؿ فػي المعرفيػة التممػذة إسػتراتيجية
 9، جامعػة بابػؿ، يةمجمة مركز بابؿ لمدراسات اإلنسػانلديهف.  التأممي والتفكير الفيزياء

 1 ،)473-498. 
. عمػػاف، األردف: دار تعمػػيـ التفكيػر مفػاهيـ وتطبيقػات(. 2005جػرواف، فتحػي عبػد الػرحمف  

 الفكر. 
 . القاهرة: مكتبة النهضة.التفكير األسس النظرية واالستراتيجيات(. 1996حبيب، مجدي  

الرياضػػيات ونتيجػػة  فػػي تحصػػيؿ مػػادة K.W.L(. أثػػر إسػػتراتيجية 2019حسػػف، مهػػا محمػػد  
كميػػة ، مجمػػة آداب الفراهيػػدي تفكيػػرهف المنػػتج عنػػد طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط

 .581-557( ، 39 ، جامعة تكريت  ،ااداب
(. أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج وودز فػػي تنميػػة التفكيػػر 2019ظػػار بػػد القػػادر محمػػد  الحمػػداني، انت

مجمػة أبحػاث كميػة التأممي لدى طالبػات الصػؼ الثػاني المتوسػط فػي مػادة الرياضػيات. 
 .164-139(، 1  16 كمية التربية األساسية، جامعة الموصؿ، ،التربية األساسية

لػبعض  وفقػم خاصػة تمرينػات ير( . تػأث2018خمػاس، ريػاض خميػؿ ومهػدي شػمس حكمػت  
 لطػالب الطػائرة بػالكرة السػاحؽ الضػرب تعمػـ مهػارة يعمػ  هيرمػاف( التفكيػر أنمػاط

، الرياضػية التربيػة كميػة مجمػةالرياضة.  وعموـ البدنية التربية كمية في الثانية المرحمة
 .22-1(، 3  30بغداد،  جامعة

. عمػاف، األردف: التػأممي والتفكيػر تابػةالك فػي المغػوي التقػويـ( . 2012خوالدة، أكػـر صػالب  
 دار الحامد لمنشر والتوزيع. 

 . الكويػت: تدريسػية وحقائػب البديهػة وسػرعة التفكيػر مهػارات .(2012هاشػـ   محمػد ريػاف،
 .والتوزيع لمنشر الفالح مكتبة

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2228&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2228&page=1&from=
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