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  بحث بعنوان

  
في تدریس  )  Web Quests( الویب  فاعلیة استخدام الرحالت المعرفیة عبر مدى

    تالمیذ الصف الثامن األساسي  توى التفكیر التأملي والتحصیل لدىالجغرافیا على مس
  

in ) Web Quests(Web  viaing Knowledge Trips sU fOess ffectivenE
 Understanding of eflective thinking and at ReographyGeaching T
.Intermediate School children   

  
  طالب إعداد ال

  زیاد یوسف عمر الفار
  

  إشراف
  
  
  
  
  
  

في )  بحث تكمیلي( ر  الحصول على درجة الماجستیالستكمال متطلبات قدمت ھذه الرسالة 
   المناھج وطرق التدریس بكلیة التربیة بجامعة األزھر بغزةبرنامج ماجستیر 

  
   م ٢٠١١  -  ھـ    ١٤٣٢

   محمد محمد علیان/الدكتور
  أستاذ علم النفس المشارك
  ًعمید كلیة التربیة سابقا

  ًعمید القبول والتسجیل سابقا
 زھرجامعة األ

   جھاد أبو طویلة/األستاذ الدكتور
 الجغرافیایة في قسم التخطیط والتنمأستاذ 

  عمید الدراسات العلیا والبحث العلمي
 زھرجامعة األ
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 ت 

  إهداء
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

َوقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون: " قال تعالى  ُ ِ ْ ُ َ َْ َ َ َُ َ ُ َُ َ ُُ ََ ْ َُ َّ َ ُْ   صدق اهللا العظیم "  ِ
 )١٠٥ اآلیة ، سورة التوبة ( 

 سید الخلق الذي بلغ لىإلى منارة العلم اإلمام المصطفى، إلى األمي الذي علم المتعلمین، إ
الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، إلى نبي الرحمة ونور العالمین سیدنا محمد صلى اهللا 

  .علیة وسلم 
  . إلى روح والدي الطاهرة أفتقده منذ الصغر،، وإلى من أحمل اسمه بكل فخ

إلى الینبوع الذي ال یمل العطاء، إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها، إلى رمز 
  . الحب والحنان والدتي الغالیة 

إلى توأم روحي ورفیقة دربي، إلى صاحبة القلب الطیب والنوایا الصادقة، إلى من رافقتني 
  .سرت الدرب خطوة بخطوة، زوجتي العزیزة امشوار حیاتي، ومعه

إلى القلوب الطاهرة الرقیقة، والنفوس البریئة، إلى ریاحین حیاتي أبنائي وفلذات أكبادي، إسالم 
  . وشیرین ومحمد وحنین ونادین 

إلى من حبهم یجري في عروقي، ویلهج بذكرهم فؤادي، إلى سندي وقوتي ومالذي، إلى 
  . إخوتي األعزاء

  .وا التفاؤل في دربي، وقدموا لي ید العون والمساعدة إلى من زرع
  .إلى أهل وطني األعزاء، إلى أرواح شهدائنا األبرار

  ًإليهم جميعا أهدى ثمرة هذا الجهد المتواضع
  

  زياد يوسف الفـار / الباحث      



 ث 

  رـر و تقديـشك
َّب َأوزعني َأن َأشكر نعمتك التي َأنعمت عليَر"  َ َْ َ ْ َ ِ ِ َِّ َ َ َ ْ َْ ُ ْ ْ ْ ِ ُ وعلى والدي وَأن َأعمل صالحا ترضاه ِّ ََ ْ َ َ َ ََ ً ِ َِ َ ْ ْ َّ َ َ

َوَأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َ ِ ْ ْ  )١٩ اآلیة ، سورة النمل(صدق اهللا العظیم   " َ

 سیدنا محمد و، والصالة والسالم على الرسول األكرم ، علم اإلنسان ما لم یعلم ، الحمد هللا الذي علم بالقلم 
  . على آله وأصحابه الطیبین الطاهرین و بعد 

َّأشكر اهللا عز وجل الذي ال یطیب اللیل إال بشكره، وال یطیب النهار إال بطاعته وذكره ،على أن من علي  َّ
وأسال اهللا العظیم أن یدیم نعمته على ویوفقني ویجعل النجاح حلیفي،  ،بنعمة إنجاز هذا العمل المتواضع

  .ًل، ویجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكریم ویهدیني سواء السبی
 كما وأتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى كل من حمل أقدس رسالة وأضاء شمعة في دربي، ومهد لي طریق 

العلم والمعرفة، وأود أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى أساتذتي األفاضل في جامعة األزهر، والذین كانت 
وأخص بالذكر جامعة األزهر ممثلة في ،  على صورتها الحالیةلجهودهم الفضل في إنجاز هذا العمل

  .عبد الخالق الفرا  لما یبذلونه من جهد لخدمة الجامعة / د . رئیسها  أ
و إنه لمن دواعي فخري أن أتوجه بالشكر العمیق و االحترام الفائق من كل قلبي إلى أعالم التربیة في 

 جهاد أبو طویلة واألستاذ الدكتور،  محمد محمد علیان/در جامعة األزهر وأخص بالذكر أستاذي  الدكتو
  لتفضلهما باإلشراف على هذه الدراسة و إعطائي الكثیر من وقتهما

الذین كانت هذه الدراسة ثمرة توجیههما ومتابعتهما وتعاونهما، فجزاهما اهللا عني كل خیر، ،  وجهدهما 
  .ولهما مني كل الشكر والتقدیر واالحترام 

موصول إلى أساتذتي في كلیة التربیة لما یبذلونه من جهد وعطاء في التدریس بكلیة التربیة والشكر 
  و أخص بالشكر عمید كلیة التربیة ، وبرنامج الماجستیر في جامعة األزهر 

  .سفیان أبو انجیله / الدكتور 
الكریم لبد  لهما مني عبد / صدیقة حلس والدكتور / ٕوانه لشرف عظیم لي أن یشارك في المناقشة الدكتورة 

  .كل الشكر واالحترام 
و ال یفوتني أن أوجه خالص الشكر والعرفان لكل من مد لي ید العون أثناء إعداد هذه الدراسة من مدیر 

  .،ودائرة التربیة والتعلیم  بوكالة الغوث، المدارس
  .ضعو الشكر والتقدیر موصول لألصدقاء الذین ساندوني في انجاز هذا العمل المتوا

  .وأتقدم بجزیل الشكر ألسرتي وأهلي الذین شاركوني أمالي وطموحي وساعدوني في تحقیق هذا الهدف 



 ج 

ًوأخیرا أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من لم یذكر أسمه صراحة ممن كانوا جنودا مجهولین في إیصال  ً
جع إلیها، فلهم منى عظیم هذه الدراسة إلى ما وصلت إلیه من نتائج متواضعة، لعلها تكون مفیدة لمن یر

  . الشكر واالمتنان
  . سبحانه و تعالى ولي الهدایة والتوفیق ، فالكمال هللا وحده، نني قد حاولت و حسبي أ

  .والسالم علیكم و رحمة اهللا و بركاته 
ِذلك فضل الله (بسم اهللا الرحمن الرحیم : قال تعالى َّ ُِ َ َْ َ یؤتیه من َ ِ ِ ْ َیشاء والله ذو الفُ ْ ُ ُ ََّ َ ِضل العظیمَ َ ْ ِ ْ ِ(  

 )21 اآلیة ، سورة الحدید(     صدق اهللا العظیم 

  
زیاد یوسف الفار:                                                                 الباحث 



 ح 

 
  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ت  إهداء  
  ث  شكر و تقدیر  
  ح   المحتویاتقائمة  
  ز  قائمة الجداول  
  س  قائمة مالحق الدراسة  
  ش   باللغة العربیةملخص الرسالة  
  ظ   باللغة اإلنجلیزیةملخص الرسالة  

  الفصل األول  
  الدراسةخلفية 

  

  ٢  .مقدمة الدراسة  ًأوال
  ٧  .مشكلة الدراسة وأسئلتها  ًثانیا
  ٨  .فروض الدراسة  ًثالثا
  ٨  .أهداف الدراسة  ًرابعا

  ٩  .أهمیة الدراسة  ًخامسا
  ١٠  .حدود الدراسة  ًسادسا
  ١٠  .مصطلحات الدراسة  ًسابعا

  الفصل الثاني  
  اإلطار النظـري

  

  ١٣  مفهوم وأنواع الرحالت المعرفیة   المحور األول
  ١٤  مقدمة   

  ١٦  )Web Quests(عبر الویبالرحالت المعرفیة   أوال
  ١٧   عبر الویب الرحالت المعرفیةمفهوم  ًثانیا
  ١٨   عبر الویب المعرفیةتطور مفهوم الرحالت  ًثالثا
  ١٩  أنواع الرحالت المعرفیة على الویب  ًرابعا



 خ 

  ١٩  الرحالت المعرفیة قصیرة المدى -أ   
  ١٩  الرحالت المعرفیة طویلة المدى -ب   

  ١٩  لرحالت المعرفیة على الویبلالعناصر المكونة   ًخامسا
  ٢٤   في التعلیم عبر الویب الرحالت المعرفیةمزایا استخدام  ًسادسا
  ٢٥  التعلیمفي عبر الویب  الرحالت المعرفیة استخداممبررات   ًسابعا
  ٢٦  خصائص الرحالت المعرفیة عبر الویب  ًثامنا
  ٢٦   الجیدةالرحلة المعرفیةمواصفات   ًتاسعا
  ٢٧  الجغرافیا وطبیعة مادة  عبر الویبالرحالت المعرفیة  ًعاشرا

  ٢٨   الویب وتدریس مادة الجغرافیاالعالقة بین الرحالت المعرفیة عبر  إحدى عشر
  ٢٩  التحول في تدریس الجغرافیا وأسالیب تدریسها  اثنا عشر 

  ٣١  خطوات تصمیم الرحالت المعرفیة عبر الویب  الثالث عشر
  ٣٣  عبر الویب وتنفیذ الرحالت المعرفیة ٕ واعداددور المعلم في تصمیم  الرابع عشر

  ٣٣  فیة عبر الویبمعوقات تطبیق الرحالت المعر  الخامس عشر
  ٣٥  مفاهیم وأنماط ومراحل: التفكیر التأملي   المحور الثاني

  ٣٥  التفكیر   ًأوال
  ٣٥  تعریف التفكیر  ًثانیا
  ٣٧  )أنماط التفكیر (أنواع التفكیر  ًثالثا
  ٣٩  التفكیر التأملي  ًرابعا

  ٤٠  تعریفات التفكیر التأملي  ًخامسا
  ٤٣  مهارات التفكیر التأملي  ًسادسا
  ٤٤  أهمیة التفكیر التأملي  ًسابعا
  ٤٥  خصائص التفكیر التأملي  ًثامنا
  ٤٥  مراحل التفكیر التأملي  ًتاسعا
  ٤٨  العملیات العقلیة التي یتضمنها التفكیر التأملي  ًعاشرا

  ٤٩   عالقة التفكیر التأملي بأنواع التفكیر األخرى  إحدى عشر
  ٤٩  التفكیر التأملي والتفكیر الناقد   -أ 
  ٥٠   حل المشكالت التفكیر التأملي و   - ب



 د 

  ٥٠  التفكیر التأملي االستقصاء و   -ج 
  ٥١  التفكیر التأملي في القران الكریم   -د 

  ٥٤   الفلسطینيالتفكیر التأملي والمنهاج  اثنا عشر 
  ٥٥   كیفیة التفكیر التأملي  الثالث عشر 
  ٥٥  العالقة بین التحصیل الدراسي والتفكیر  الرابع عشر

  ٥٦  العالقة بین الرحالت المعرفیة عبر الویب والتحصیل الدراسي  الخامس عشر
  الفصل الثالث  

  الدراسات السابقة
  

    الدراسات التي تناولت الرحالت المعرفیة عبر الویب  المحور األول 
  ٥٨  مقدمة   

  ٥٨  الرحالت المعرفیة عبر الویب تناولت التي دراسات ال  ًأوال
على الدراسات السابقة التي تناولتها الرحالت المعرفیة عبر تعقیب ال  ًثانیا

  الویب
٦٤  

  ٦٦  ما أفادت به الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة  ًثالثا
      التفكیر التأملي  تناولت  التيدراساتال  المحور الثاني

  ٦٦    التفكیر التأملي  تناولت  التيدراساتال  ًأوال
  ٧٨  ت السابقة في المحور الثاني التفكیر التأمليتعقیب الباحث علي الدراسا  

    الرحالت المعرفیة عبر الویب والتفكیر  تناولت  التيدراساتال  المحور الثالث
  ٧٩  الرحالت المعرفیة عبر الویب والتفكیر تناولت  التيدراساتال  ًأوال
ثالـــــث الـــــرحالت تعقیــــب الباحـــــث علـــــي الدراســـــات الـــــسابقة فـــــي المحـــــور ال  ًثانیا

  : والتفكیرمعرفیة عبر الویبال
٨٢  

  ٨٤  أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة  
  الفصل الرابع  

  إجراءات الدراسة
  

  ٨٦  . مقدمة  
  ٨٦  . الدراسةیةمنهج  ًأوال
  ٨٧  .مجتمع الدراسة  ًثانیا



 ذ 

  ٨٧  .عینة الدراسة  ًثالثا
  ٨٨  .أدوات الدراسة  ًرابعا

  ١٠٠  .ضبط المتغیرات   ًخامسا
  ١١١  .ءات الدراسةإجرا  ًسادسا
  ١١٢  . اإلحصائیةالمعالجات  ًسابعا

  الفصل الخامس  
   والمقترحات والتوصياتائجـنتال

  

  ١١٤  .مقدمة  
  ١١٤  .النتائج  ًأوال
  ١٣١  . المقترحات   ًثانیا
  ١٣٢  . التوصیات   ًثالثا

    قـائمة المصادر و المراجع   
  ١٣٤  المصادر   - ١

  ١٣٥  .الكتب العربیة  :ًأوال
  ١٣٧  .الرسائل العلمیة  :  ًاثانی
  ١٣٨  . الدراسات والمجالت  :  ًثالثا
  ١٤٠  .المؤتمرات العلمیة  :  ًرابعا

  ١٤١  .المراجع األجنبیة    - ٢
  ١٤١  .المراجع باللغة اإلنجلیزیة  : ًأوال 

  ١٤٧  المالحق  

 
 
 



 ر 

 
  الصفحة  الجدول  الرقم
  ٨٨  .)بیة والضابطةالتجری ( توزیع أفراد العینة  ) ١(جدول 
  ٨٨   التفكیر التأمليمقیاسأبعاد وعدد فقرات   )٢(جدول 
  )٣(جدول 
  

التفكیر مع الدرجة الكلیة لمقیاس معامل ارتباط درجة كل فقرة 
  التأملي

٩٠  

  )٤(جدول 
  

التفكیر التأملي مع مقیاس معامل ارتباط درجة كل فقرة من 
  .الذي تنتمي إلیه درجة البعد

٩١  

  )٥(جدول 
  

  التفكیر التأمليمقیاسمن أبعاد  ارتباط درجة كل بعد معامل
  مع الدرجة الكلیة له

٩٢  

  )٦(جدول 
  

أبعاد االختبار التحصیلي وتوزیع الفقرات علیها وأرقام الفقرات 
  في االختبار

٩٣  

  ٩٥   الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات االختبارمعامل  )٧(جدول 

مع الدرجة الكلیة لالختبار جة كل فقرة  ارتباط درتمعامال  )٨(جدول 
  التحصیلي

٩٧  

  )٩(جدول 
  

درجات كل فقرة من فقرات االختبار مع درجة البعد ارتباط  
   الذي تنتمي إلیه

٩٨  

  ٩٩   لهمع الدرجة الكلیة التحصیلي الختبار أبعاد اارتباطات   )١٠(جدول 
لتجزئة معامالت الثبات لالختبار التحصیلي باستخدام ا  )١١(جدول 

  النصفیة
٩٩  

  ١٠٠   الثبات لالختبار التحصیلي باستخدام التجزئة النصفیةمعامل  )١٢(جدول 
  )١٣(جدول 

  
بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة للفرق ) ت(تبار اخ

  والضابطة في العمر الزمني 
١٠١  

  )١٤(جدول 
  

بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة للفرق ) ت(تبار اخ
  ضابطة في التحصیل في المواد االجتماعیةوال

١٠٢  

  ١٠٢بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة للفرق ) ت(تبار اخ  )١٥(جدول 



 ز 

  والضابطة في التحصیل الدراسي العام  
  
  )١٦(جدول 

  

بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة للفرق ) ت(تبار اخ
  يوالضابطة في التحصیل القبلي للتفكیر التأمل

  
١٠٣  
  

  )١٧(جدول 
  

  بین متوسطي درجات المجموعتین للفرق ) ت(تبار اخ
التجریبیة والضابطة في التطبیق القبلي لالختبار التحصیلي 

  في الجغرافیا

١٠٤  

  )١٨(جدول 
  

  البرامج المستخدمة في تصمیم الرحالت المعرفیة عبر الویب
  الجغرافیافي 

١١٠  

  )١٩(جدول 
  

المجموعتین التجریبیة والضابطة  درجات يالفرق بین متوسط
  في التطبیق البعدي للتفكیر التأملي

١١٥  

  )٢٠(جدول 
  

طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة فـــي الفـــرق بـــین متوســـطي درجـــات 
  التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس التفكیر التأملي

١١٨  

  )٢١(جدول 
  

طالب المجموعة التجریبیة في الفرق بین متوسطي درجات 
  بعدي والتتبعي للتفكیر التأمليالتطبیقین ال

١٢٠  

  )٢٢(جدول 
  

 وحجم التأثیر للتحقق من η 2ومربع معامل إیتا " ت"قیمة 
 على Web Questsفاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب  

  التفكیر التأملي في الجغرافیا 

١٢١  

  )٢٣(جدول 
  

المجموعتین التجریبیة والضابطة  درجات يالفرق بین متوسط
  یق البعدي الختبار التحصیل المعرفي في الجغرافیافي التطب

١٢٤  

  )٢٤(جدول 
  

التجریبیة في  طالب المجموعةالفرق بین متوسطي درجات 
التطبیقین القبلي والبعدي الختبار التحصیل المعرفي في 

   الجغرافیا

١٢٦  

  )٢٥(جدول 
  

 وحجم التأثیر للتحقق من η 2ومربع معامل إیتا " ت"قیمة 
على  Web Questsالت المعرفیة عبر الویب الرحفاعلیة 

  التحصیل المعرفي في الجغرافیا
  

١٢٨  



 س 

  
  الصفحة  الملحق  الرقم
  ١٤٨  المحكمین ألدوات الدراسة السادة أسماءقائمة ب  ) ١ (ملحق
  ١٥٠  للرحالت المعرفیة عبر الویبالمحكمین السادة أسماء قائمة ب  ) ٢ (ملحق
) بلوم (أسئلة اختبار المفاهیم العلمیة على مستویات توزیع    )٣(ملحق 

  وعددها
١٥١  

  ١٥٢   التاملي في مادة الجغرافیارمواصفات اختبار التفكی   )٤( ملحق
  نص الخطاب الموجه للسادة المحكمین ألدوات الدراسة    )٥(ملحق 

  التفكیر التأملي 
١٥٣  

  ١٥٥  التأملي الصورة األولیة اختبار التفكیر   )٦( ملحق
  ١٦١  الصورة النهائیة  في الجغرافیاالتأملياختبار مهارات التفكیر   ) ٧( ملحق 
  نص الخطاب الموجه للسادة المحكمین ألدوات الدراسة   )٨( ملحق

  التحصیل المعرفي 
١٦٨  

  ١٧٠  التحصیل المعرفي في الجغرافیا الصورة األولیةاختبار    )٩(ملحق 
  ١٧٦  الصورة النهائیة في الجغرافیاي التحصیل المعرفاختبار   )١٠( ملحق
  ١٨٣  تصریح إجراء البحث  )١١( ملحق
  ١٨٤  المعلم للرحالت المعرفیة عبر الویب دلیل   )١٢( ملحق
تحلیل المحتوي للوحدة الخامسة والسادسة من منهاج   )١٣( ملحق

  الجغرافیا للصف الثامن
٢٢٨  

  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  
  



 ش 

  ملخص الدراسة 
  فاعلیة استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب لى التعرف على مدى هدفت هذه الدراسة إ

 )Web Quests  ( الـصف تـدریس الجغرافیـا علـى مـستوى التفكیـر التـأملي والتحـصیل لـدي تالمیـذ  فـي
تـــم اختیارهـــا مـــن . ً طالبـــا٦١ عینـــة الدراســـة مـــنوتكونـــت . الثـــامن األساســـي فـــي محافظـــة شـــمال قطـــاع غـــزة

  . لالجئین) أ ( عدادیة  مدرسة ذكور جبالیا اإل
  

  : مشكلة الدراسة 
  :  مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئیس التالي تتمثل

تــدریس الجغرافیــا  فــي )  Web Quests( الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فاعلیــة اســتخدام  مــدى  مــا-
فـــي مـــدارس وكالـــة الغـــوث .يالـــصف الثـــامن األساســـ تالمیـــذ توى التفكیـــر التـــأملي والتحـــصیل لـــدىعلـــى مـــس

  .  محافظة شمال غزة–الدولیة 
  :التساؤالت الفرعیة التالیة قد انبثق من هذا السؤالو
بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة ومتوســـط ) ٠.٠٥ ≤ α(ً توجــد فــروق دالــة إحــصائیا عنـــد هــل .١

  الجغرافیا ؟ فيفي التطبیق الیعدي على اختبار التفكیر التأمليدرجات المجموعة الضابطة 

بــــین متوســــطي درجــــات المجموعــــة التجریبیــــة فــــي ) ٠.٠٥ ≤ α( عنــــد ًهــــل توجــــد فــــروق دالــــة إحــــصائیا .٢
 التطبیقین القبلي والبعدي على اختبار التفكیر التأملي؟

 بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في )٠.٠٥ ≤ α( عند ًهل توجد فروق دالة إحصائیا .٣
  ى اختبار التفكیر التأملي؟التطبیقین البعدي والتتبعي عل

 علــى التفكیــر )Web Quests  ( الویــب هــل توجــد فاعلیــة للتــدریس باســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر .٤
 التأملي لدى أفراد العینة؟

 بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط )٠.٠٥ ≤ α( عند ًهل توجد فروق دالة إحصائیا .٥
  البعدي على التحصیل المعرفي في الجغرافیا؟درجات المجموعة الضابطة في التطبیق 

بــــین متوســــطي درجــــات المجموعــــة التجریبیــــة فــــي  )٠.٠٥ ≤ α(عنــــد ًهــــل توجــــد فــــروق دالــــة إحــــصائیا  .٦
 التطبیقین القبلي والبعدي على التحصیل المعرفي في الجغرافیا؟

ى التحــصیل علـ) Web Quests ( الویـب هـل توجـد فاعلیــة للتـدریس باســتخدام الـرحالت المعرفیـة عبــر .٧
  المعرفي في الجغرافیا لدى أفراد العینة؟

  -: والتي تمثلت في، ولإلجابة عن هذه األسئلة قام الباحث ببناء أدوات الدراسة 
(  والذي تكون من في الجغرافیا من إعداد الباحثللمفاهیم العلمیة التحصیل المعرفي ختبار ١ - ١

  .بندا اختباریا) ٤٠
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بندا ) ٣٠(  والذي تكون من  في الجغرافیا من إعداد الباحثيالتأمل لمهارات التفكیر مقیاس - ٢
 .اختباري مقسمة إلى خمسة أبعاد

 .دلیل المعلم للرحالت المعرفیة عبر الویب - ٣

 ثم تم عرض األدوات على مجموعة من المحكمین للتأكد من سالمتها و صالحیتها للتطبیق ولغرض 
 جبالیا األساسي بمدرسة ذكور الثامنالصف  شعبتین من شعب باختیارهذه الدراسة قام الباحث 

( طالبا إحداهما تمثل المجموعة التجریبیة وعددها ) ٦١( عشوائیا وعددها لالجئین ) أ ( اإلعدادیة 
 بالرجوع إلي طالبا وقد تأكد الباحث من تكافؤ المجموعتین )٣١( طالبا واألخرى ضابطة وعددها ) ٣٠

  . جات التالمیذسجالت المدرسة، وأعمار التالمیذ ودر
  :وهما  منهجین استخدم الباحث وفقا لطبیعة الدراسة  
 . حیث قام الباحث  ببناء الرحالت المعرفیة عبر الویب وتصمیمها : المنهج البنائي  - ١

( حیث قام الباحث  بتطبیق أدوات الدراسة القبلیة والبعدیة على المجموعتین : المنهج التجریبي  - ٢
 ألفراد عینة المجموعة الضابطة الخامسة والسادسةث تم تدریس الوحدة حی) التجریبیة و الضابطة 

 .في حین درستها المجموعة التجریبیة بأسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب ، بالطریقة العادیة 

   ) .٢٠٠٩/٢٠١٠(وقد تمت الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي 
  .لتفریغ البیانات ومعالجتها  ) SPSS (حصائیة وقد قام الباحث باستخدام برنامج الرزم اإل

   : النتائج التي أسفرت عنها الدراسةوبعد تطبیق المعالجات اإلحصائیة على الدرجات كان من أهم
، بین درجات طالب المجموعة ٠.٠٥ أقل من عند مستوى دالة توجد فروق ذات داللة إحصائیة -

والمجموعة الضابطة التي درست )  Web Quests( الویب الرحالت المعرفیة عبر التجریبیة التي درست ب
بالطریقة التقلیدیة في التطبیق البعدي على أبعاد الرؤیة البصریة والوصول إلى استنتاجات ووضع حلول 

 المجموعة التجریبیة، وبذلك یرفض وكانت الفروق لصالحمقترحة وعلى الدرجة الكلیة للتفكیر التأملي، 
  .ویقبل الفرض البدیل الصفري ضالباحث الفر

 بــین درجـات طـالب المجموعـة التجریبیــة علـى التطبیقـین القبلـي والبعــدي توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة -
، وهـي قــیم )٨.٦١ – ٤.٤٨(بــین " ت"علـى اختبـار التفكیــر التـأملي بأبعــاده ودرجتـه الكلیــة، فقـد تراوحــت قـیم 

  .  البعدي التطبیقوكانت الفروق لصالح، ٠.٠١ عند مستوىدالة 
ًا بین درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین البعـدي والتتبعـي علـى  فروق دالة إحصائیال توجد  -

، وهــي قــیم غیــر )١.١٨ – ٠.٥١(بــین " ت"اختبـار التفكیــر التــأملي بأبعــاده ودرجتـه الكلیــة، فقــد تراوحــت قـیم 
  . ًدالة إحصائیا
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ًكــان كبیـرا علــى )  Web Quests ( الویــب لـرحالت المعرفیــة عبـروجـود تـأثیر طریقــة التـدریس باســتخدام ا -
جمیــع أبعــاد اختبــار التفكیــر التــأملي فــي الجغرافیــا وعلــى الدرجــة الكلیــة لالختبــار، فقــد تراوحــت قــیم مربــع إیتــا 

  . للمجموعة التجریبیة من أفراد العینة وهي قیم تدلل على تأثیر كبیر) ٠.٧٢ – ٠.٤١(بین 
، بــــین درجــــات طــــالب المجموعــــة ٠.٠٥ أقــــل مــــن عنــــد مــــستوى دالــــة داللــــة إحــــصائیةتوجـــد فــــروق ذات  -

والمجموعــة الــضابطة التــي درســت  ) Web Quests(الرحالت المعرفیــة عبــر الویـب التجریبیـة التــي درســت بــ
بالطریقــة التقلیدیــة فــي التطبیــق البعــدي علــى أبعــاد اختبــار التحــصیل المعرفــي فــي الجغرافیــا بأبعــاده ودرجتــه 

  .  المجموعة التجریبیةوكانت الفروق لصالحكلیة، ال
 بــین درجـات طـالب المجموعـة التجریبیــة علـى التطبیقـین القبلـي والبعــدي توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة -

 – ٦.٤٤(بــین " ت"علــى اختبــار التحــصیل المعرفــي فــي الجغرافیــا بأبعــاده ودرجتــه الكلیــة، فقــد تراوحــت قــیم 
  .  التطبیق البعديوكانت الفروق لصالح، ٠.٠١ د مستوىعن، وهي قیم دالة )١٠.٤١

ًكــان كبیـرا علــى )  Web Quests ( الویــب  وجـود تـأثیر طریقــة التـدریس باســتخدام الـرحالت المعرفیــة عبـر-
جمیع أبعاد اختبار التحصیل المعرفي في الجغرافیا وعلى الدرجة الكلیة لالختبـار، فقـد تراوحـت قـیم مربـع إیتـا 

  .للمجموعة التجریبیة من أفراد العینة وهي قیم تدلل على تأثیر كبیر) ٠.٧٩ – ٠.٥٩(بین 
  

  :توصیات الدراسة ومن أهم 
الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر " حیـــث أثبـــت أســـلوب  ًتمـــشیا مـــع النتـــائج التـــي خلـــصت إلیهـــا هـــذه الدراســـة

ة الـتعلم التقلیدیـة فـي بشكل واضح على طریقـ"الرحالت المعرفیة عبر الویب " أسلوب تفوق وفاعلیته " الویب 
ً وتحقیقــا لمــا یــدعو إلیــه  األساســيثــامنلــدى طــالب الــصف ال ،لتــأملي والتحــصیلتنمیــة القــدرة علــى التفكیــر ا

 جدیـدة فـي تـدریس الجغرافیـا لتعظـیم فوائـد المعرفـة  وأسـالیباألدب التربوي مـن اسـتخدام طرائـق واسـتراتیجیات
  :الیةفإن الباحث یوصي باألمور الت العلمیة وعلیه

ضرورة تحسین ممارسات التدریس بالمرحلة اإلعدادیة من خالل البعد عن األسالیب التقلیدیة التي  - ١
مما یفقد هذه المعارف والمفاهیم ، تركز على اكتساب المعارف والمفاهیم لذاتها وسلبیة الطالب في تحصیلها

 والنماذج التي تستند إلى فلسفة تربویة على األسالیب و ضرورة التركیز، أهمیتها وقیمتها بالنسبة للطالب
و ممارسة التقصي و االكتشاف في ، والتي تسهم بشكل فاعل في تنمیة مهارات التفكیر المختلفة، واضحة

  .المواقف المختلفة 
ضرورة استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في تدریس وحدات الجغرافیا في المراحل الدراسیة  – ٢

فاعلیة في تحصیل الطالب لمفاهیم ب لتحقیق نتائج تعلیمیة هامة في الجغرافیا حیث تسهم المختلفة ألهمیتها
وتجعلهم یحبونها ویؤمنون ، في الجغرافیا لدى الطالب تحسن مستوى التحصیل التأمليومهارات التفكیر 

 . مما ینعكس إیجابیا على المجتمع في هذه المجاالت  في التقدم،بأهمیتها
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 بشكل خاص و المواد الدراسیة األخرى بشكل عام وفق أسلوب الجغرافیابعض دروس أهمیة بناء  - ٣
 .الرحالت المعرفیة عبر الویب 

  تحت إشراف مدربینمواد االجتماعیةضرورة تنظیم دورات تدریبیة وورش عمل لمشرفي ومعلمي ال - ٤
 . عبر الویبسلوب الرحالت المعرفیة وتدریبهم على إعداد واستخدام و توظیف أ، مؤهلین

علـى اسـتخدام أسـلوب الـرحالت المعرفیـة ) الدراسات االجتماعیةتخصص ( تأهیل طالب كلیات التربیة  - ٥
 أســـلوب الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــبوتـــضمین هـــذه البـــرامج بمـــا یتـــیح للمعلــم التعـــرف علـــى  ،عبــر الویـــب

  .ستراتیجیة اإلب وًالوحدات وفقا لهذا األسلووتدریبه على كیفیة تصمیم وبناء وتدریس 
، العمل على تجهیز قاعات الدراسة بأجهزة الحاسوب وبتوصیلها بصورة مناسبة للوصول إلى االنترنت  - ٦

 . ومن ثم إدخال االنترنت مجانا لكافة المدارس 

  
  :مقترحات الدراسة 

ید من البحوث یقترح الباحث إجراء المز، في ضوء أهداف الدراسة الحالیة و النتائج التي توصلت إلیها 
  :و الدراسات في المجاالت التالیة 

والتفكیر ، على تنمیة التفكیر الناقدجغرافیا استقصاء أثر الرحالت المعرفیة عبر الویب في تدریس ال - ١
  .ومهارات حل المشكالت ، االبتكاري

و ، البیئة، العلومإجراء دراسات أخرى مماثلة للدراسة الحالیة على منهاج و موضوعات أخرى مثل  - ٢
 .والتاریخ ، الصحة

إجراء دراسات أخرى مماثلة للدراسة الحالیة على مراحل دراسیة مختلفة و مستویات تحصیلیة  - ٣
 .مختلفة 

 . العلمیةأثر استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في تعدیل التصورات البدیلة للمفاهیم - ٤

 اإلعدادیــةخــرى لــدى طلبــة المرحلــة بنــاء بــرامج لتنمیــة مهــارات التفكیــر التــأملي ومهــارات التفكیــر األ - ٥
 .ن مستواهم الفكريیبغزة، وذلك لتحس

 .التفكیر العلميأثر استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة أنماط أخرى من  - ٦

 و مقارنتها باستراتیجیات التفكیر ومستوى التحصیلفاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة  - ٧
  .أخرى

  
  
  

 
 



 ظ 

Abstract 
 

The study aimed to know the effectiveness of the use of cognitive trips via the 
Web (Web Quests) in  teaching of geography at the level of meditative thinking 
and academic achievement among the students of the eighth grade. The study 
sample consisted of 61 students selected from Jabalya Prep. ( A ) boys school for 
refugees. 
 
Study problem: 
The problem of the study lies through answering the following main question: 

How effective is the use of cognitive trips via the Web (Web Quests) in the 
teaching of geography at the level of meditative thinking and learning among the  
students of the eighth grade in North Gaza UNRWA schools? 
The following sub-questions have emerged from this question: 
1- Are there statistical differences at (α ≤ 0.05) between the marks average of the 

experimental group and the marks average of the controller group in the 
applying of the post  meditative  thinking  test? 

2- Are there statistical differences at (α ≤ 0.05) between the marks average of the 
experimental group  in the pre and post application of  the  meditative  
thinking  test? 

3- Are there statistical differences at (α ≤ 0.05) between the marks average of the 
experimental group  in the  post and sequential application of  the  meditative  
thinking  test? 

4- Are there effectiveness  in teaching via Web Quests on  meditative thinking of 
the sample members? 

5- Are there statistical differences at (α ≤ 0.05) between the marks average of the 
experimental group and the  marks average of the controller  group in the post  
application on the academic achievement of  geography? 

6- Are there statistical differences at (α ≤ 0.05) between the marks average of the 
experimental group  in the  post and sequential application on the academic 
achievement of  geography? 

7- Are there effectiveness  in teaching via Web Quests on  the sample  members 
academic achievement of  geography 
 

To answer these questions, the researcher set the study tools, which were 
represented in the academic achievement test  of scientific concepts in 
geography, prepared by the researcher, which consisted of (40) items. And to 
measure the  meditative thinking skills in geography  the researcher set another 
one which consisted of (30) items test divided into five dimensions, and teacher's 
guide for Web Quests.  The study  tools have been presented the group of 
arbitrators to make sure of their integrity and suitability for applying. For the 
purpose of this study, the researcher selected two divisions of the eighth grade 
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males students in  Jabalya Prep (A) at random and the number was  (61 students), 
One  representing the experimental group of (30) students and the other 
representing the controller group of (31) students. The researcher make sure the 
two groups were equivalent.  
The researcher and according to the nature of the study use  two approaches: 
A – constructivist approach :The researcher constructed and designed Web 
Quests on the web. 
B - the experimental approach:  The researcher applied the pre and post study 
tools of two groups (experimental and controller) where he  has taught the 
seventh unit to the sample members of the controller  group in the normal way, 
while the experimental group has been taught through Web Quest. 
 
 
The study was conducted in the second term of the academic year (2009/2010). 
The researcher used the statistical packages( SPSS) to get and treat the data. 
After applying the statistical treatments on the marks, the most important results 
of the study was : 
- There are statistical differences at a level less than 0.05 between the students 
marks of the experimental group which studied Web Quests and the controller 
group, who studied in the traditional way of the post applying on the dimensions 
of optical vision and  reaching to  conclusions, and set  suggested solutions for 
the mark of meditative thinking. The differences were in favor of the 
experimental group, and thus the researcher refuses  zero hypothesis  and accepts 
the alternative one. 
- There are statistical differences between the students of the experimental 

group marks on the pre and post applications of the meditative  thinking test 
with its   dimensions and total mark which  ranged the ( T )values between 
(4.48 - 8.61), at a  level of 0.01, and the differences was  in favor of the post. 

- There is no statistical differences between the experimental group students marks 
of the post and sequential applications on meditative thinking test with its   
dimensions and total mark.  The values of "T "ranged between (0.51 - 1.18), 
which are not  statistically significant. 

- The impact of the teaching through Web Quests was great on all of the meditative 
thinking test dimensions in Geography and the test total mark. The ETA square 
values ranged between (0.41 - 0.72) for the experimental group sample 
members and these values demonstrate a significant impact. 

- There are statistical differences at a level less than 0.05, between the 
experimental group who has studied through Web Quests and the controller 
group who has studied in traditional way of the post applying on the academic 
achievement test dimensions and its total mark. The differences were in favor of 
the experimental group. 
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- There are statistical differences between the experimental group students marks 
of the pre and  post applications in Geography academic achievement test  
dimensions and its total mark, ranged the ( T )values between  (6.44 - 10.41) at a  
level of 0.01 and the differences were in favor of the post application. 

- The impact of the teaching through Web Quests was great on all of the meditative 
thinking test dimensions in Geography and the test total mark. The ETA square 
values  ranged between (0.79 - 0.59) for the experimental group and these values 
demonstrate a significant impact. 

 
Study recommendations: 

In line with the results of this study which has proven that Web Quest is clearly  
more effective than the traditional way of learning in the meditative thinking and 
academic achievement among the eighth grade students . For that the researcher 
recommends the following : 
1- The necessity to improve teaching  practices of Preparatory school through 

being away from the traditional methods that focus on the acquisition of 
knowledge and concepts with their value and importance for the students, and 
the need to focus on methods and models that are based on a clear educational 
philosophy, and that contribute actively to the improvement of meditative 
thinking skills, and the practice of inquiry and discovery in various positions. 

2- The necessity to use Web Quests in the geography teaching units at different 
educational levels to achieve important learning outcomes in geography as it 
contributes effectively in the students academic achievement  to the concepts 
and skills of meditative thinking that  improve the level of student  achievement 
among in geography, and make them love and believe in its importance for 
progress, which will reflect positively on the community in these domains. 

3- The importance of constructing  some geography lessons  in particular and 
other subjects in general, according to the style of Web Quests. 

4- The necessity  to organize training courses and workshops for science teachers 
and supervisors  under the supervision of qualified instructors, and train them 
on the preparation and  use of Web Quests. 

5- Rehabilitation of Education college students (Social Studies) to the use of the 
Web Quests, and to include these programs what allows the teacher to 
recognize the Web Quests style and to train him how to design, construct and 
teach the units according to this strategy and style. 

6- Equipping the classrooms with computers and connect them appropriately with 
the internet and then connect all of the schools freely with the internet. 

 
Study suggestions: 
In the light of the aims and results this study reached, the researcher suggests 
to have more researches and studies in the following domains: 
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1- Investigating the impact of Web Quests in the teaching of geography on the 
development of critical thinking, creative thinking and problem-solving skills. 

2- Having other similar studies to this current  one on different subjects as science, 
environment, health and history. 

3- Having other similar studies to this  current one on different study grades and 
different academic achievement levels. 

4- The impact of Web Quests to modify the alternative conceptions of the scientific 
concepts. 

5- Constructing programs to improve the meditative thinking skills and other 
thinking skills for Gaza preparatory school students to improve their thinking 
skills. 

6- The impact of Web Quests to improve the other types of scientific thinking. 
7- The effectiveness of Web Quests for improving thinking and academic 

achievement comparing with other strategies.    
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  األولالفصل 
   الدراسةمدخل إىل

  
  :الدراسةمقدمة : ًأوال 
المــصادر  ل المجـاالت ووجـودفـي ظـل ثـورة تقنیـة المعلومـات واالتـصاالت والتطـور الـذي أحدثتـه فـي كـ     

التقلیدیـة لتتواكـب مـع تطلعـات الجیـل  ریسالرقمیة واألنظمة اإللكترونیة البد من إعادة النظر في أسالیب التـد
  .یتعایش مع هذه التقنیات بشكل لحظي التدریب والتأهیل والذيإلى الجدید الذي یحتاج 

عنهـــا العدیـــد مـــن  رة علمیـــة وتكنولوجیـــة، نـــتجثـــومـــن  عـــصرنا الحـــالي المجتمعـــات اإلنـــسانیة فـــي هتـــشهد ومـــا
 األفــراد فــي یمــر بهــاالمــشكالت التــي  المتغیــرات والتطــورات الــسریعة والمتالحقــة، أدت إلــى ظهــور العدیــد مــن

بمـا إلعـداد اإلنـسان  النامیـة والمتقدمـة معـا بـذل الجهـود  حیاتهم الیومیة، األمر الذي فرض على المجتمعـات
ب تــالتــي تتر  ومواجهــة المــشكالت، التــي یــشهدها العــصر الحــالي مــن ناحیــةألحــداث واتوافــق مــع المتغیــراتی

  .على هذه المتغیرات من ناحیة أخرى
، ففـي عـالم مطـرد التغیـر، ٕوان إیقاع التغیر التقني یفرض على الجمیع دون اسـتثناء التهیـؤ واالسـتعداد للتغیـر

 وال شـك أن أحـد الثوابــت .ا علــى مواجهـة هـذا التغیــرًرء قـادرُیعـد التعلـیم هـو االســتعداد األمثـل حتـى یكــون المـ
علـــي مـــر العـــصور أن التعلـــیم هـــو أحـــد الحاجـــات األساســـیة ، بـــل هـــو الوســـیلة لتحقیـــق الحاجـــات األساســـیة 

فــالتعلیم ومــا ینــتج عنــه مــن تعلــم هــو الثــروة الفعلیــة والقیمــة المــضافة .  الــضروریة والملحــة لإلنــسان األخــرى
ً حــصون األمـــن واألمـــان للـــوطن والمـــواطن العربــي الـــذي یواجـــه مـــستقبال تتالحـــق المتجــددة التـــي تـــشكل أحـــد

ومـن ثـم فـإن اإلعـداد لـه یتطلـب .  وتنبـئ إحداثیاتـه بالتعقـد والتـشابكات العنكبوتیـة ةحظیـلفي مـسارات أحداثه 
متــاح مــن تنمیــة قــدرات اإلبــداع مــن خــالل تفتــیح كــل نوافــذ العقــل وانــشعاع كــل أنــواع التفكیــر واســتثمار كــل ال

فاألشــخاص   )١٣: ٢٠٠٣، عفانـةوعبیــد ( ذكـاوات، واسـتخدام كــل مـصادر الـتعلم التــي تخرجهـا التكنولوجیـا 
فقــد أصــبحت مــسؤولیة مؤســسات التعلــیم إعــداد وتخــریج نوعیــة جدیــدة مــن .ًاألنــسب تعلیمــا هــم األفــضل أداء

، )الــتعلم المــستمر(لــتعلم مــدى الحیــاة ٕوانمــا تمتلــك القــدرة علــى ا، المتعلمــین ال تحــوز المعرفــة وأدواتهــا فحــسب
ًاسـتثمارا للكنـز ، وعلى تطویر معارفها ومهاراتها مستخدمة كل ما یوفره مجتمع التعلم من فـرص للـتعلم والنمـو

 .المكنون داخل كل إنسان
ٕواعـداد هـذا النـوع مـن الخـریجین یتعـذر تحقیقـه فــي ظـل نظـام تعلیمـي نمطـي یعتمـد علـى التلقـین واالســترجاع 

ومــن النتــائج الحتمیــة إلیقاعــات .وتقنیــة جدیــدة، لتــشكیل عقــل وفكــر جدیــد، ا یتطلــب نظــم تعلیمیــة جدیــدةٕوانمــ
التـــي ، العـــصر التقنیـــة حاجـــات المعلمـــین إلـــى مهـــارات ومعـــارف واتجاهـــات جدیـــدة لمواجهـــة هـــذه اإلیقاعـــات

  .تتزامن مع عدد كبیر من المشكالت التعلیمیة
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ًیا كبیرا لمؤسـسات التربیـة المختلفـة إلعـداد مناهجهـا وبرامجهـا بمـا یـالءم  تحدالمتغیرات والتطوراتوقد شكلت  ً
إعـــداد المـــتعلم القـــادر علـــى التكیـــف والتوافـــق مـــع هـــذه التطـــورات مـــن خـــالل تزویـــده بالحقـــائق والمعلومـــات 

لمـي ٕالمناسبة وتنمیة مهاراته الالزمة للحصول على المعرفة مـن مـصادرها بنفـسه واكـسابه مهـارات التفكیـر الع
 التــي  ومهــارات التفكیــرالالزمــة لحــل مــا یواجهــه مــن مــشكالت فــي حیاتــه الیومیــة وتنمیــة االتجاهــات العلمیــة

  .تعینه على فهم العالم المعاصر والتعایش معه، وممارسة دوره بإیجابیة في خدمة المجتمع
یــرة مــن بــالد العــالم هــو ولعــل المهتمــون بالتــدریس خلــصوا إلــى أن الهــدف الــرئیس للتربیــة العلمیــة فــي بــالد كث

  .  ، القادر علي حل المشكالت التي تواجهه في حیاته الیومیة ًإعداد المواطن المتنور علمیا
إن الـدفع المـستمر باألنمـاط التعلیمیـة الجدیـدة إلـى الـساحة التعلیمیـة یعمـل علـى ضـبط إیقـاع منظومـة التعلــیم 

   )٥٢٦: ٢٠٠٠إسماعیل، . ( یا المعلومات مع اإلیقاع السریع والمتسارع الذي تتحرك به تكنولوج

میة تتمثل في ازدیاد للتطویر والتغلب على ما تواجهه من مشكالت تعلی فإذا كانت العملیة التعلیمیة تحتاج
  في القدراتالتالمیذوعدم مراعاة الفروق الفردیة بین ، التركیز على التدریس اللفظي ، والتالمیذأعداد 

التعلیم الحدیثة وتوظیفها  فإن استخدام تقنیات، ررات الدراسیة رغم تطور المعارفوجمود المق، واالهتمامات
كما أثبتت ذلك نتائج ، لهذه المشكالت التعلیمیة في المواقف التعلیمیة سوف یساهم في إیجاد حلول مناسبة

 .البحوث والدراسات

  ؛ )٢٠٠١: الجرف( ؛  )١٩٩٩:  والفتوخالسلطان( :مثل دراسة اشارة بعض الدراسات و
ًاســـتخدام التعلـــیم اإللكترونـــي فـــي التـــدریس بـــدال مـــن التعلـــیم التقلیـــدي  إلـــى ضـــرورة   )٢٠٠١: العطـــروزي ( 

حیـــث أشـــاروا إلـــى أن التعلـــیم اإللكترونـــي یـــسهل اســـتیعاب المتعلمـــین للمـــادة العلمیـــة، كمـــا یـــساهم فـــي الـــتعلم 
 قامــت بعــض الــدول بوضــع خطــط معلوماتیــة الــذاتي،  ویــساعد علــى تحــسین وتطــویر العملیــة التعلیمیــة، وقــد

ًإســـتراتیجیة مـــن ضـــمنها جعـــل الحاســـوب واالنترنـــت عنـــصرا أساســـیا فـــي المـــنهج التعلیمـــي  كمـــا اعتبــــر أن  ً
ًاســتخدام االنترنــت هــو أحــد التقنیــات التــي تلعــب دورا هامــا فــي تغییــر الطریقــة التعلیمیــة المتعــارف علیهــا فــي  ً

   )٥٣- ٤٧: ٢٠٠٣موافي، . ( الوقـت الحاضـر
إن من أهم النشاطات التي تتعلق بشبكة االنترنت وتهم مستخدمي الـشبكة هـو عملیـة البحـث عـن المعلومـات 
وللقیام بهذه المهمة توافرت على شـبكة االنترنـت محركـات بحـث عمالقـة تحتـوي غالبیـة مجـاالت الحیـاة ، إال 

م بعملیة البحث تـسمح لـه سـنه أو إدراكـه أن مشكلة معظم هذه المحركات أنها ال تراعي طبیعة الشخص القائ
  .باالطالع على جمیع مواقع البحث بدون تحفظ

ًإضــافة إلــى مــا ســبق فــإن عملیــة البحــث كثیــرا مــا تتــشعب بالباحــث فــي مواضــیع بعیــدة كــل البعــد عــن محــور 
، األمـــر الـــذي یعقـــد ویحـــول فـــي الحـــصول علـــى المعلومـــة المطلوبـــةالبحـــث ، ویـــؤدي ذلـــك كلـــه إلـــى التـــشتت 

، مـن هنـا جـاءت الحاجـة إلـى دراسـة نمـوذج تربـوي جدیـد محـدد یتـوخى تعلیمیة عن مـسارها الحقیقـيالعملیة ال
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الدقـــة واالســـتخدام األمثــــل لالنترنـــت فــــي العملیـــة التعلیمیــــة والتـــي تعتمــــد علـــى إیجــــاد المعلومـــة واالســــتعمال 
  .العقالني للحواسیب

 مــن أســالیب التعلــیم اإللكترونــي الــذي یــساعد علــى تعتبــر الــرحالت المعرفیــة فــي الحــصول علــى المعلومــاتو
تحسین عملیة التعلیم والتعلم حیث یجمع بین التخطیط التربوي والتعلیمـي مـن جهـة وبـین اسـتخدام الحواسـیب 

   ) .٧٠: ٢٠٠٤طیبي، . ( واالنترنت من جهة أخرى
بحــث واالستكــشاف فـــي فــالرحالت المعرفیــة عبــارة عـــن فعالیــات تربویــة ترتكـــز فــي األســاس علــى عملیـــات ال

تهـــدف هـــذه الفعالیـــات كـــذلك إلـــى تنمیـــة وشــبكة االنترنـــت بهـــدف الوصـــول إلـــى المعلومـــة بأقـــل جهــد ممكـــن، 
والمهـــارات الحاســـوبیة المتعـــددة لـــدى المتعلمـــین .... ) التحلیـــل، الفهـــم، اإلدراك، ( القــدرات الذهنیـــة المختلفـــة 

ع حاجـات المتعلمـین ویزیـد مـن دافعیـتهم للـتعلم، ویتـیح وتحفز المتعلم لكي یكون الرحال المستكشف، مما یشب
   .الفرصة لالطالع على الكثیر من المصادر، كما أنه یحسن قدرة المتعلمین على المناقشة

ٕإن االهتمـام بعلـم الجغرافیـا آخـذ فـي االزدیـاد یومـا بعـد یـوم نظـرا ألهمیتـه لإلنـسان واسـهاماته فـي خدمـة كثیــر  ً
 تالمیـذة، إلـي ذلـك فـإن أحـوال المعرفـة الجغرافیـة قـد أصـبحت ضـرورة لكثیـر مـن من العلـوم األخـرى باإلضـاف

  .  ومجاالت اإلفادة من علوم الجغرافیاالعلم والثقافة العامة 
فالحصول علي المعرفة الجغرافیة یحتاج إلي استخدام مهارات وعملیات فكریـة وطرائـق بحـث عملیـة ومنظمـة 

ووســیلة فــي آن واحــد، حیــث إن اكتــسابها وتوظیفهــا فــي حیــاة التالمیــذ وبهــذا تكــون المعرفــة الجغرافیــة غایــة 
یمكنهم من التكیف مع ظروف البیئة التي یعیشون فیها، وتیسر لهم مواجهة بعـض المـشكالت التـي تـواجههم 

   .موظفین القدرات الفكریة والعقلیة من وصف وتفسیر وتنبؤ وتفكیر
ًتطلـب حلــوال وتبـسیطات ولـذلك فــال بـد مـن تــدریب الفـرد علــي أن الحیـاة عبـارة عــن شـبكة مـن المــشاكل التـي ت

 المجدیـــة لحـــل المـــشاكل وتبـــسیطها ویعتبــر المربـــون وفالســـفة التربیـــة وفـــي مقـــدمتهم المربـــي باألســـالیبعــض 
المــشكالت والتغلــب الفیلــسوف جــون دیــوي، أن التفكیــر هــو األداة الــصالحة بــل والوســیلة النافــذة فــي معالجــة 

  .علیها وتبسیطها
  فقـدبین التقنیات التربویة لها أثر كبیر علي تنمیة التفكیـر التـأملي، فـي مجـال تعلـیم وتعلـم الجغرافیـاربط الأن 

نــادت العدیــد مــن الدراســات والبحــوث التــي اهتمــت بتطــویر التعلــیم بوجــه عــام وبــرامج تعلــیم وتعلــم الجغرافیــا 
م لمواجهــة واقتحـام المــشكالت التــي تــصادفهم  مهــارة التفكیــر التـي تــؤهلهتالمیــذبوجـه خــاص بأهمیــة إكـساب ال

   . في الحیاة الیومیة والمقدرة علي حلها
لقــد أصــبح االهتمــام بــأنواع التفكیــر المختلفــة حاجــة ملحــة وأصــبحت المؤســسات التربویــة فــي مختلــف البلــدان 

المختلفــة ألن  علــي اســتخدام أنــواع التفكیــر تالمیــذوبخاصــة البلــدان المتطــورة منهــا تنــادي بــضرورة تــدریب ال
، وألنــه أصــبح مــن الــصعب كأســاس لعملیــة التعلــیم والــتعلماالعتمــاد علــي تلقــین المعرفــة أصــبح غیــر مقبــول 

 تخصص من التخصصات أن یلـم بالمعرفـة المتـوافرة فـي میـدان تخصـصه والتـي أخـذت أيعلي الطالب في 
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ذكار أخـــذ یقولـــب شخـــصیات  التلقـــین والحفـــظ واالســـتأســـلوب ذلـــك أن إلـــي أضـــفكمیاتهـــا تتـــضاعف كثیـــرا ، 
عـن التفكیـر القـائم علـي المعرفـة المتعمقـة والقـدرة علـي اسـتخدام تلـك المعرفــة  فـي اتجـاه واحـد یعـیقهم تالمیـذال

    .)٢١٥:  ١٩٧٨إبراهیم ، ( في حل المشكالت التي تواجه األفراد في حیاتهم الیومیة 
 لنتیجـة معینـة بعـد الفحـص والتحلیـل والتفـسیر ویكاد یجمع المربون والتربویون علـي أن الطالـب الـذي یتوصـل

ًبنفــسه ســیكون قــادرا علــي تطبیقهــا ، والتوصــل لقواعــد ونتــائج وقــوانین ونظریــات جدیــدة ، بینمــا الطالــب الــذي 
یتعــود أن یــستقبل القاعــدة والنتیجــة مــن معلمــه یتعــود باســتمرار علــي اســتقبال المعلومــات ممــا یــضر بقدراتــه 

ًالعقلیة ضررا بالغا ،  ویقتـل فیـه عملیـات التفكیـر االبتكـاري والتـأملي واإلبـداعي واالسـتنتاجي والتخیـل والبحـث ً
   .واالستقصاء والتصدي لحل المشكالت

 أن یتعلمـوا مهـارات التفكیـر تالمیـذلم یعد خافیا أن السواد األعظم من المفكرین متفقون علـي أن باسـتطاعة ال
 األمـــر مـــا یـــستحقه مـــن عنایـــة لتـــصبح المدرســـة والجامعـــة  المـــدارس والمربـــون هـــذاأولـــت إذابـــصورة أفـــضل 

 والتـأملي الناقـد مراكز لرفد المجتمع بموارد بـشریة قـادرة علـي ممارسـة التفكیـرین األخرىوالمؤسسات التعلیمیة 
 فــي مجــاالت صــنع القــرار ئ تعــزز مــن قــدرات النــشأن التــي مــن شــأنها األخــرى التفكیــر أشــكالوغیــرهم مــن 

 هــذه المهـارات والقــدرات تــسهم فــي بنــاء إنتــصور والتحلیــل والتفـسیر والتقــویم وال شــك فــي وحـل المــشكالت وال
 تتـــصف بالمثـــابرة والمرونــة واالنفتـــاح الـــذهني ، واحتـــرام المعــاییر العقلیـــة والعلمیـــة والتفكیـــر إنـــسانیةشخــصیة 

ومقـدرة علـي التكیـف وأعلـي أكثر مرونة المستقل ، ومن یمتلك مهارات التفكیر العلیا والمعرفة المتقدمة یكون 
      . ًاستعدادا 

ٕویشیر علماء المستقبل إلي أن معارف البشریة تتضاعف كل ثـالث إلـي خمـس سـنوات واذا صـح ذلـك ، فـإن 
باسـتثناء المجـاالت الثالثـة المتمثلـة فـي أهمیة محتوي المناهج الدراسیة ال بد أن تتناقص من سنة إلـي أخـري 

ومـــن ثـــم فـــإن النتیجـــة الحتمیـــة لـــذلك هـــي زیـــادة االهتمـــام بمـــا یطلـــق علیـــه أحـــد القـــراءة والكتابـــة والحـــساب ، 
ٕألنهــا حتــى وان كانــت " مهــارات التفكیــر " ، أو مــا یطلــق علیــه غیــره مــن البــاحثین " أدوات التفكیــر " المــربین 

د الــذي  أنهــا عنــد إتقانهــا ، والــسیطرة علیهــا تبقــي لــدي المــتعلم الــزاإالتعلــم مــن خــالل محتــوي دراســي معــین 
  . )  ٤٣ : ٢٠٠٢جروان ، ( ینفعه رغم تغیر الزمان والمكان والمحتوي 

وأوضح أحـد المـربین ، أن ضـرورة تعلـیم التفكیـر تنبـع مـن أن المجتمـع حولنـا ملـئ بالمعلومـات لـذا فـإن علینـا 
هـدف الـرئیس ً وصـنع القـرارات لحـل المـشكالت التـي تواجهنـا یومیـا ، وأن التعلم القدرة علي التحلیل المنطقـي،

 كمــا . وبـشكل فعـال بمـسؤولیةمـن تعلـیم التفكیـر هـو جعـل التالمیـذ أكثـر قــدرة فـي تفكیـرهم لیتعلمـوا ویتـصرفوا 
یـــذكر البـــاحثون أن القـــدرة علـــي التفكیـــر مـــستحدثة أكثـــر مـــن كونهـــا طبیعیـــة ، وبالتـــالي فإننـــا إذا أردنـــا تعلـــیم 

ًتفكیـر أصـبحت أمـرا جوهریـا فـي العـالم المعاصـر ، فهـي  فمهـارات ال، فیجب علینا أن نعلمه كمهارة ،التفكیر  ً
وكانــت بدایـة االنطالقــة فـي موضــوع تعلــیم . مهـارات التفكیــر حیاتیـة یحتــاج إلیهـا كــل فـرد مــن أفــراد المجتمـع 
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وبالتـــالي فـــإن بدایـــة تعلـــم مهـــارات التفكیـــر محـــصورة فـــي فهـــم العلمـــاء والبـــاحثین التربـــویین لموضـــوع التفكیـــر 
  ) . ٦٥: ٢٠٠٠ ،السرور ( ر كانت محدودة مهارات التفكی

ومـــن المعـــروف أن اإلنـــسان فـــي اســـتطاعته أن یحـــسن قدرتـــه بالتـــدریج علـــي أن یواجـــه الحیـــاة بـــروح التـــدبر 
 بــصفة غیــر  التــأملي وأن الجــنس البــشري عجــز مــن اســتثمار كــل طاقاتــه الكامنــة للتفكیــر.والتأمــل الهــادف 

ســـمیة فـــي مؤســـسات التربیـــة ویمتـــاز التفكیـــر التـــأملي عـــن أنـــواع رســـمیة فـــي مجـــري الحیـــاة الیومیـــة وبـــصفة ر
ونحــن نــستطیع أن نــدعي مــا " . وهــو حــل المــشكالت " التفكیــر األخــرى بأنــه تفكیــر منــضبط یحكمــه الغــرض 

 بحاجة إلـي أن نخـتلس بعـض الوقـت مـن حـین وألنناًتعودنا أن نفعله دائما وهو ما ینبغي أن نستمر في فعله 
   ) ٢٤٣ :١٩٦٣ ، سمیت وهلفـش (  أعمالنا بالقیاس إلي أهدافنا  ننظر فيحتىآلخر 

عنـدما تتـوفر . االنجـاز والتحـصیل  بمـستويالتـأمليویري بعض المربین أنه من الممكن دراسة عالقة التفكیر 
 بطرائــق تناســب قــابلیتهم وحــین تكــون المعرفــة المتلقــاه بطــرق أكثــر تالمیــذ، یــتعلم مــن خاللهــا الفــرص مناســبة

فـإن اختبـارات الطالقـة واألصـالة والمرونـة تكـون أقـدر علـي التنبـؤ بمـستوي ) أي التعلیم االكتشافي ( یة أبداع
       )     ٨٦: ١٩٧٥عاقل ، ( التحصیل من اختبارات الذكاء 
 وقـــد اختــار الباحـــث الـــصف ًاعلمیــ هٕواعـــدادالطالـــب ي مرحلـــة مهمــة فـــي بنــاء وتعتبــر مرحلـــة التعلــیم األساســـ

  : ي إلجراء دراسته ألسباب متعددة منها الثامن األساس
إن هذه المرحلة هـي أكثـر المراحـل حاجـة السـتخدام تكنولوجیـا المعلومـات ألن مـدارك الطالـب تكـون  -

  . قد اتسعت وأصبح لدیه القدرة علي إدراك وتمییز المفاهیم الجغرافیة 
ارات اســـتخدام الحاســـوب إن فـــي هـــذه المرحلـــة لدیـــه مقـــرر تكنولوجیـــا المعلومـــات وبالتـــالي یمتلـــك مهـــ -

 . وكیفیة التعامل معه 
منهــاج الــصف الثـــامن یركــز علـــي الجغرافیــة الطبیعیـــة والبــشریة باعتبارهـــا حجــر الزاویـــة الــذي یبنـــي  -

  .    علیه منهاج الجغرافیا في المرحلة اإلعدادیة 
 وجـه التحدیـد فـي   فـي محافظـة غـزة وعلـيمعلم في المرحلة األساسیة العلیاك همن خالل عملالحظ الباحث و

االهتمــام ینــصب علــي المفــاهیم أن علــي الحفــظ والتلقــین وقــوم ی الجغرافیــا المنطقــة الــشمالیة، أن تــدریس مــادة
 وجعلهــا مــادة غیــر ممتعــة التالمیــذوحــل التــدریبات المعتمــدة  ممــا أدي إلــي صــعوبة فــي مــادة الجغرافیــة لــدي 

باحـــث بوجـــود مـــشكلة والتـــي مـــن أســـبابها الطـــرق س الحـــصیل لـــدیهم ولمـــدى إلـــي تـــدني الت ممـــا أوغیـــر شـــیقة
 الــورد التــي یـستخدمها المعلــم فــي تــدریس مـادة الجغرافیــة وعنــدما عمــل المعلـم فــي برنــامج  التقلیدیــةواألسـالیب

 والتـيي هـذا البرنـامج، فـالحـظ الباحـث أثنـاء تدریبـه  ،لمدرسـیها وكالة الغوث الدولیة بغـزة الذي نظمته لینكس
تكنولوجیا في عملیة التدریس ومـن ضـمنها توظیـف الـرحالت المعرفیـة فـي عملیـة التعلـیم  توظیف الیجري فیه

 أكثـــر دافعیـــة وأكثـــر فاعلیـــة فـــي التالمیـــذ أن التـــدریس بـــالرحالت المعرفیـــة یجعـــل  وممـــا ال شـــك فیـــهوالـــتعلم



 ٧

نترنــت  الحــصول علــى المعلومــات مــن االالتالمیــذالحــصص المنفــذة بطریقــة الــرحالت المعرفیــة، حیــث اعتبــر 
  من أفضل األنشطة التعلیمیة، وهذا ما أشارت إلیه نتائج الدراسات والتي منها 

 لـصالح المجموعـة التجریبیـة إحصائیاحیث توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة  ) ٢٠٠٥: سالمة( دراسة 
یــة، و دراســة التــي جــرى تدریــسها باالنترنــت مقارنــة بالمجموعــة الــضابطة التــي جــرى تدریــسها بالطریقــة التقلید

)Mitchell  :التالمیـذحیث أشارت إلـى أن اسـتخدام الـرحالت المعرفیـة یـساهم فـي تحـسین تعلـم  ) ٢٠٠٣ 
  . نحو استخدام اإلنترنتالتالمیذوله تأثیر إیجابي على اتجاهات 

، وقــد وجــد رحالت المعرفیــة فــي عملیــة التــدریسومــن هنــا بــرزت الحاجــة إلــى تــسلیط الــضوء علــى اســتخدام الــ
ًاحــث  حــسب علمــه نقــصا فــي البحــوث العربیــة والفلــسطینیة فــي دراســة الــرحالت المعرفیــة، ومــن هنــا كــان الب

  مدي فاعلیة استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب  ًاهتمام الباحث منصبا على دراسة
 )Web Quests  ( الـصف  تالمیـذ ى التفكیـر التـأملي والتحـصیل لـدىفـي تـدریس الجغرافیـا علـي مـستو
  .اف التعلیمیة التي نسعى نحوها  وعلى تحقیق األهدامن األساسيالث

  - : وأسئلتهامشكلة الدراسة: ًثانیا 
  :  السؤال الرئیس التالي فيتتحدد مشكلة الدراسة 

في تدریس الجغرافیا على  ) Web Quests( مدى فاعلیة استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب ما 
    ؟ یل لدى تالمیذ الصف الثامن األساسيمستوى التفكیر التأملي والتحص

  
   الفرعیة التالیة التساؤالتویشتق من هذا السؤال الرئیسي 

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط  )٠.٠٥ ≤ α(ًهل توجد فروق دالة إحصائیا عند  - ١
 ؟" الختبار التفكیر التأمليدرجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي 

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في  )٠.٠٥ ≤ α(ًوق دالة إحصائیا عند هل توجد فر - ٢
   ؟ في الجغرافیاختبار التفكیر التأمليالالتطبیقین القبلي والبعدي 

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في  )٠.٠٥ ≤ α(ًهل توجد فروق دالة إحصائیا عند  - ٣
  ؟في الجغرافیا ر التأمليختبار التفكیالالتطبیقین البعدي والتتبعي 

على التفكیر التأملي " " Web Quests  الویبلتدریس باستخدام الرحالت المعرفیة عبرا فاعلیة ما - ٤
  ؟ المجموعة التجریبیةتالمیذلدى 

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط  )٠.٠٥ ≤ α(ًهل توجد فروق دالة إحصائیا عند  -٥
   ؟" التحصیل المعرفي في الجغرافیاالختبارلتطبیق البعدي درجات المجموعة الضابطة في ا

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في  )٠.٠٥ ≤ α(ًهل توجد فروق دالة إحصائیا عند  - ٦
   ؟ التحصیل المعرفي في الجغرافیاالختبارالتطبیقین القبلي والبعدي 
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 على التحصیل المعرفي Web Quest""  الویبلتدریس باستخدام الرحالت المعرفیة عبرا فاعلیة ما - ٧
  ؟ المجموعة التجریبیة تالمیذفي الجغرافیا لدى 

   

  : فروض الدراسة :  ًثالثا 

بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة ) ٠.٠٥ ≤ α ( مـــستوى ً توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا عنـــدال .٨
 . الجغرافیافي ملي  التفكیر التأمقیاسومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق الیعدي على 

بـین متوسـطي درجـات المجموعـة التجریبیـة فـي ) ٠.٠٥ ≤ α(مستوى  عند ًال توجد فروق دالة  إحصائیا .٩
 . في الجغرافیا التفكیر التأمليمقیاسالتطبیقین القبلي والبعدي على 

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة ) ٠.٠٥ ≤ α( مستوى  عندًال توجد فروق دالة إحصائیا .١٠
  . في الجغرافیا التفكیر التأمليمقیاسفي التطبیقین البعدي والتتبعي على 

علـى التفكیـر  )Web Quests( توجد فاعلیـة للتـدریس باسـتخدام الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب  .١١
 .التأملي لدى أفراد العینة

بیة بین متوسط درجات المجموعة التجری) ٠.٠٥ ≤ α(مستوى  عند ًال توجد فروق دالة إحصائیا .١٢
  .ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي على التحصیل المعرفي في الجغرافیا

بـین متوسـطي درجـات المجموعـة التجریبیـة ) ٠.٠٥ ≤ α ( مـستوىعنـدًال توجد فروق دالة إحـصائیا  .١٣
 التحصیل المعرفي في الجغرافیاالختبار في التطبیقین القبلي والبعدي 

علــــى  )Web Quests(اســــتخدام الـــرحالت المعرفیــــة عبــــر  الویـــب توجـــد فاعلیــــة للتـــدریس ب .١٤
  . التحصیل المعرفي في الجغرافیا لدى أفراد العینة

  
  -: أهداف الدراسة : ًا رابع

  : ما یلي تهدف الدراسة إلي 
التي تدرس "  كال من المجموعتین التجریبیة تالمیذإلى داللة الفروق بین متوسطي درجات  التعرف – ١

القیاس البعدي علي "التي تدرس بالطریقة التقلیدیة "والضابطة "  الرحالت المعرفیة عبر الویبباستخدام
  .  في الجغرافیا التأمليللتفكیر 

كال من المجموعتین التجریبیـة والـضابطة علـى  تالمیذالتعرف على داللة الفروق بین متوسطي درجات  – ٢
  .في الجغرافیاللتحصیل المعرفي عدي القیاس الب

 علـى القیاسـین القبلـي التالمیذ التعرف على داللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة من -٣ 
  . في الجغرافیالتأملياوالبعدي للتفكیر 
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 علـى القیاسـین القبلـي التالمیـذ التعرف على داللة الفروق بین متوسطي درجات المجموعـة التجریبیـة مـن -٤
  .الجغرافیا في للتحصیل المعرفيوالبعدي 

 فــي تــدریس الجغرافیــا فــي تنمیــة مهــارات الــرحالت المعرفیــة عبــر الویـب  التعـرف علــى فعالیــة اســتخدام  - ٥
  . الصف الثامن األساسيتالمیذ لدى التأمليالتفكیر 
  - :أهمیة الدراسة: ًا خامس

   تنبع أهمیة الدراسة من االعتبارات التالیة 
  :ًاسة انطالقا منشعر الباحث بأهمیة القیام بهذه الدر

  : قد تسهم هذه الدراسة في توجیه نظر إدارة التعلیم والمشرفین التربویین ونظار المدارس إلى-١
 الـصف تالمیـذ التحـصیل لـدي  على تنمیـة مـستوى الجغرافیا فعالیة توظیف الرحالت المعرفیة في تدریس-  

  .الثامن األساسي 
 تالمیــذ میــة عملیــة البحــث واالطــالع لــدى علــى تن الجغرافیــا فعالیــة توظیــف الــرحالت المعرفیــة فــي تــدریس-

  .الصف الثامن األساسي 
 التالمیــذ قــد تنبــه المعلمــین ألهمیــة توظیــف الــرحالت المعرفیــة فــي التــدریس، وانعكــاس ذلــك علــى إقبــال -٢

  .على التعلیم وتحسین نوعیة التعلیم
 المعلمــین التالمیـذ الفلــسطینیة بـضرورة إمــداد  مـن الممكـن أن تنبــه هـذه الدراســة المـسئولین فــي الجامعـات-٣
ٕایات مهاریه وعملیة تجعلهم قادرین علـى توظیـف التعلـیم اإللكترونـي واالنترنـت فـي التعلـیم وانـشاء معامـل فبك

    .ا لتدریس الجغرافیة المعلمین على المهارات العملیة الالزمالتالمیذیتم فیها تدریب 
علــى برنــامج التربیــة والتعلــیم بــضرورة تــدریب معلــم الدراســات االجتماعیــة   قــد تنبــه هــذه الدراســة القــائمین -٤

  .أثناء الخدمة ووضع برامج تعمل على إكسابه مهارات توظیف التعلیم اإللكتروني واالنترنت في التعلیم
 إلثـراء وتعزیـز المنهـاج بأنـشطة توظـف ه ومطوریـهومخططیـالمنـاهج  قد تسهم الدراسة في تنبیه واضـعي -٥
  .علیم اإللكترونيالت
 تـشجع علـي التعلـیم الـذاتي وتوظیـف تكنولوجیـا المعلومـات ج التعلیم ألنماط تعلیمیة وتعلمیـة احتیاج برام– ٦

  . ًوشبكة االنترنت نظرا للظروف واالنفجار المعرفي ومواكبة العصر الذي نعیشه 
  .أخرى ذات عالقة من الممكن أن تثیر هذه الدراسة الباحثین التربویین إلجراء دراسات -٧
صرت الدراسة علي اهتمامها تقا لم تتناول هذه الدراسة تأثیر كل مكونات وخدمات شبكة االنترنت بل -  

 ألسباب كثیرة أهمها وفائه " Web Quests "علي أكثر تطبیقات شبكة االنترنت جاذبیة ومتعة وهو
 ذات العالقة ببعضها مما یمكن الطالب بتحقیق أهداف الدراسة وسهولة استخدامه ، كما یقوم بربط الوثائق

مقاطع من التجول بین الموضوعات الدراسیة المختلفة كما أنه یدعم عرض الوثائق والصور إضافة إلي 
  .    ، وهي تمثل دائرة معارف علمیة هائلة عبر العالم الفیدیو



 ١٠

   - : حدود الدراسة: ًسا ساد
 في تدریس  عبر الویبالرحالت المعرفیةعلیة مدى فاتقتصر الدراسة علي :  الحد الموضوعي - أ 

 الصف الثامن تالمیذالجغرافیة لدي مستوى التفكیر التأملي والتحصیل المعرفي في الجغرافیا لتنمیة 
  . األساسي 

  . لالجئین ) أ ( ة ذكور جبالیا اإلعدادیة مدرس:  الحد المؤسسي -ب 
  ة ذكور جبالیا اإلعدادیةمدرسفي طاع غزة قشمال  الدراسة في محافظة ىتجر:  الحد المكاني -ج 
  . لالجئین) أ (        

  .  الصف الثامن األساسي تالمیذتقتصر الدراسة علي :  الحد البشري -د 
   . م٢٠١٠ – ٢٠٠٩ الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي طبقت:   الحد الزماني -هـ 
  
   -:مصطلحات الدراسة : اً سابع 

  :الفعالیة
 نـسبة التالمیــذ الـذین حققــوا المـستوى المطلــوب مـن تعلــم بأنهــا) ١٧٩: ١٩٩٨ ،وحبیـبعبـد الهــادى (فهـا یعر 

  .وكهم أو درجاتهم على االختباراتوذلك من خالل سل، كل هدف من األهداف المراد تعلیمها 
لــرحالت المعرفیــة ا بإتبــاع التــأملي لمهــارات التفكیــر تالمیــذًویعــرف الباحــث الفعالیــة إجرائیــا بمــدى اكتــساب ال

  .في تدریس الجغرافیاعبر الویب 
  

  :الرحالت المعرفیة 
أنــشطة تربویـة ترتكــز علــى البحـث والتقــصي وتتــوخى تنمیـة القــدرات الذهنیــة " بأنهــا ) ١٩٩٧دودج، ( یعرفهـا 

ًلـــدى المتعلمـــین وتعتمـــد جزئیـــا أو كلیـــا علـــى المـــصا) الـــخ ... الفهـــم ، التحلیـــل ، التركیـــب ، ( المختلفـــة  در ً
ًاإللكترونیة الموجـودة علـى الویـب والمنتقـاة مـسبقا ، والتـي یمكـن تطعیمهـا بمـصادر أخـرى كالكتـب والمجـالت 

   ) ١٠٥ :٢٠٠٧. مركز التطویر التربوي ". ( واألقراص المدمجة وغیرها 
 شـبكة أنـشطة تربویـة استكـشافیة یعـدها المعلـم یـتم مـن خاللهـا دمـج " هـابأنالرحالت المعرفیـة الباحث عرف وی

 فـي عملیـات البحـث والتقـصي عـن المعلومـات الالزمـة التالمیـذالویب في العملیة التعلیمیـة التعلمیـة لمـساعدة 
ًللطالب من خالل مصادر معروضة عبر شبكة الویب ومحـددة مـسبقا، وتـشجع علـى العمـل الجمـاعي وتـوفر 

طالـب الباحـث وتعمـل علـى تحویـل الوقت والجهد وتنمي مهارات التفكیر العلمـي وتـساعد فـي بنـاء شخـصیة ال
، ویمكـــن دمجهـــا بمـــصادر أخـــرى كـــالعروض التقدیمیـــة والفـــالش تالمیـــذعملیـــة التعلـــیم إلـــى عملیـــة محببـــة لل

  ." والفیدیو التعلیمي وغیرها
  



 ١١

 (World Wide Web)) : الویب ( الشبكة العنكبوتیة العالمیة 
دائــرة معـارف هائلــة ممتـدة عبــر : " لمیـة بأنهـاالـشبكة العنكبوتیــة العا ) ١٢٢ : ٢٠٠٨( یعـرف عبـد الحمیــد 

) علمیــة، سیاســیة، ثقافیــة، أدبیــة، تجاریــة ( بلــدان العــالم، تتــیح لمــستخدمها البحــث عــن أیــة معلومــات تهمــه 
   " . بشكل یسیر، كما تتیح نشر المعلومات بمختلف أشكالها بشكل یسهل انتشارها

عبــارة عــن نظــام معلومــات یقــوم بعــرض " لعالمیــة بأنهــا الــشبكة العنكبوتیــة ا ) ٢١ : ٢٠٠٠(ني اویعــرف كــور
  " . معلومات مختلفة، یسمح للمستخدم بالدخول إلى الخدمات المختلفة للشبكة العالمیة للمعلومات

  
  التفكیر التأملي  

بأنه تبصر معرفـي فـي األعمـال یـؤدي إلـي تحلیـل االجـراءات  (Dewey,1961:85)عرفه دیوي  •
  . والقرارات والنواتج 

   ( Schon,1983:92)ویعرفه شون  •
هــو مــا یقــوم بــه الفــرد بــالتخطیط لإلجــراء الــذي یــود القیــام بــه وتنفیــذه ، ومالحظــة نتائجــه ، ممــا یولــد لدیــه 

  . ًمعني جدیدا للخبرة التي مر بها ، ویساعده في صنع القرارات الخاصة باإلجراء الذي تم تنفیذه 
  )(Eysenck,1976:103  أیزنكهكما عرف

خصیة التأملیة بأنها شخصیة متحفظة ومحافظة وهادئـة المـزاج وعمیقـة اإلدراك لألشـیاء كمـا عـد أیزنـك  الش
    . االنطواء –التأمل سمة معتادة تندرج تحت بعد االنبساط 

بأنـــه طریقـــة الفــــرد الممیـــزة فـــي تنظـــیم مدركاتـــه وموضــــوعات ) Kagan,1988:213(وعرفـــه كاجـــان 
ًیقــة بالثبــات نــسبیا ممــا یجعــل مــن إمكانیــة توقــع الــسلوك الــصادر عــن هــذا العــالم المحــیط وتمتــاز هــذه الطر

  . الفرد أمرا یسیرا   
 بأنه القدرة على التعامـل مـع المواقـف واألحـداث والمثیـرات التعلیمیـة بیقظـة ، )٤٥ : ٢٠٠٤(ویعرفه بركات 

اســبین  لتحقیــق األهــداف وتحلیلهــا بعمــق وتــأن للوصــول إلــى اتخــاذ القــرار المناســب فــي الوقــت والمكــان المن
  .  المتوقعة منه 

  : وفي ضوء التعریفات السابقة یتبني الباحث التعریف التالي 
ه العملیــات العقلیــة إلــى أهــداف محــددة والتخطــیط لإلجــراءات یــوجقــدرة الطالــب علــى تالتفكیــر التــأملي هــو 

لنظــر بعمــق إلــي األمــور والنتــائج  علــي التحقــق واًمعتمــدابــوعي ذاتــي ومعرفــة ذاتیــه وتأمــل ،وتولیــد األفكــار، 
ویقـاس بالدرجـة التـي یحـصل علیهـا الطالـب . حـل المـشكالت و القـرار تخـاذالؤدي التي تتوصل إلیها ویالتي 

    . في اختبار التفكیر التأملي المعد لذلك 
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  التحصیل  
ر دراســي مـــا  فــي مقــرتالمیــذ لمــا تعلمـــوه مــن خبــرات معینــة بأنــه اســتیعاب ال)٣٠٥: ٢٠٠٠ (عــالم یعرفــه 

  .لتالمیذ في االختبارات التحصیلیةویقاس بالدرجات التي حصل علیها ا
أنه مقدار ما یكتسبه المتعلم من معلومات ومعارف ، وقد یكون التحصیل ب  ) ٩١ : ١٩٩٦(بخش وتعرفه 

ًمهاریا أو علمیا أو دراسیا ، والمعیار الكتساب الم ً   .عارف هو درجة الطالب في االستبانةً
                                                                             
  

 اإلجرائــي للتحــصیل كمــا یــراه الباحــث هــو الدرجــة التــي ات الــسابقة یتبنــي الباحــث التعریــفالتعریفــفــي ضــوء 
 یحــصل علیهــا الطالــب فــي االختبــار التحــصیلي الــذي أعــده الباحــث لقیــاس المعــارف والخبــرات التــي تــشتمل

ویقـاس بالدرجـة . وره بخبـرات ومواقـف تعلیمیـة تعلمیـةعلیها الوحـدة الدراسـیة والتـي اكتـسبها التلمیـذ نتیجـة مـر
  .   التي یحصل علیها الطالب في اختبار التحصیل المعد لذلك 
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  الثانيفصل ال
  
  

  اإلطــار النظــري
  
  

v  األول  المحـور  
  )Web Quests( عبر الویب مفهوم وأنواع الرحالت المعرفیة ×
  

v  الثانيالمحـور  
 

  التفكیر التأملي  مفاهیم وأنماط ومراحل   ×
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  : مقدمةال
المحــــور األول الــــرحالت : یین همــــارئیــــسین ور     تنــــاول الباحــــث فــــي الفــــصل الثــــاني اإلطــــار النظــــري محــــ

ین تطــرق الباحــث بنــوع مــن التفــصیل لهــذو التــأملي، والتفكیــر المحــور الثــاني التفكیــرالمعرفیــة عبــر الویــب، و
  .، حیث بدأ العلم الحدیث الیوم یركز بشكل كبیر على البحث العلمي والتفكیرینالمحور

ً عبر الویب، موضحا مفهومها لرحالت المعرفیةوسیعرض الباحث في هذا الفصل من الدراسة ا
مواصفات الرحلة التعلیمیة الجیدة وخطوات وأنواعها ومبررات استخدامها ومزایاها، والعناصر المكونة لها، و
  .َتصمیمها، عارضا لنموذج لرحلة معرفیة عبر الویب في الجغرافیا

و التحول في تدریس الجغرافیا وأسالیب تدریسها، حیث أنه بحسب علم الباحث تندر الدراسات العربیة التي 
  .تناولت هذا الموضوع الجدید

 الماضـیة بــصورة مذهلـة فــي مجـال الحاســوب وتطبیقاتــه، ومـع تعاقــب األحـداث خــالل الخمـسین ســنة
، ومـا إن حلـت الثمانینـات مـن القـرن العـشرین حتـى كـان إمكانیاتـهحیث ظهر الحاسوب في البدایة ثم دعمت 

الحاسب الشخصي یحتل مكان الـصدارة فـي الـصناعات العـسكریة والمدنیـة، وشـهدت األعـوام التالیـة تطـورات 
ّجهــزة وربطهــا مــع بعــضها الــبعض لتكــون شــبكة تــستطیع فیهــا األجهــزة أن تتبــادل بــدأت مــع زیــادة قــدرات األ ِ

الملفــات والتقـــاریر والبـــرامج والتطبیقـــات والبیانـــات والمعلومـــات، وســـاعدت وســـائل االتـــصال علـــى زیـــادة رقعـــة 
ًالشبكة الصغیرة بین مجموعة من األجهزة لیصبح االتصال بـین عـدة شـبكات واقعـا ملموسـا فـي شـبكة وا سـعة ً

  .تسمى اإلنترنت
نترنت في الظهور بسبب الجهود التـي بـذلتها وزارة الـدفاع األمریكیـة مـن أجـل إنـشاء شـبكة للكمبیـوتر، اإلوبدأ 

وقـد كـان هـذا . تكون مهمتها القیام بنقل البیانات في حالة وقوع هجوم نـووي علـى الوالیـات المتحـدة األمریكیـة
وتمثلـت تلـك الفكـرة التـي أرادت وزارة . لها الحرب البـاردة علـى أوجهـافي فترة الستینات التي كانت ال تزال خال

أو أكثــر مــن أجهــزة الكمبیــوتر نتیجــة حــدوث الــدفاع تنفیــذها فــي إنــشاء شــبكة یمكنهــا أن تتحمــل فقــدان جهــاز 
 كارثة الحرب النوویة، وفـي نفـس الوقـت تـستطیع  تلـك الـشبكة إرسـال واسـتقبال البیانـات بـین أجهـزة الكمبیـوتر

 فـي يولقـد بـدأ المجتمـع العلمـي األكـادیم . ARPANETولقد أطلق على تلك الشبكة األولیـة اسـم . المتبقیة
 م وتبعــه بعــد ذلــك بفتــرة قــصیرة الجامعــات والمعامــل، ولــم تــنجح اإلنترنــت ١٩٦٩االتــصال بالــشبكة منــذ عــام 
النـصوص المتـشعبة، التـي  وهـي لغـة HTML  م، عندما تم تقدیم تنـسیق١٩٩٠كل هذا النجاح إال في عام 
  .  )٤١ :٢٠٠١جراال، (ُتكتب بها صفحات اإلنترنت 

 تعتبر حجـر الزاویـة فـي تطـور اإلنترنـت ألنهـا یـسرت التجـول عبـر  HTML لغة ویرى الباحث أن استخدام
 إلـى أخـرى فمكنـت هـذه اللغـة المـستخدمین مـن كتابـة الوثـائق وتـصمیم ونـشر صـفحةصفحات اإلنترنـت مـن 

 والتـي امتـازت بإتاحــة اسـتخدام الــصوت )World Wide Web(  ترنـت علــى شـبكة الویــب صـفحات اإلن
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ًوالــــصورة والكتابــــة فــــي نفــــس الوقــــت بــــدال مــــن الــــنص الكتــــابي فقــــط لــــتمكن جمیــــع مــــستخدمي الــــشبكة مــــن 
  .  المعلومات المتوفرة علیها والتفاعل معها

یــــة التـــي تـــربط الحواســـیب المختلفـــة فــــي أن اإلنترنـــت هـــو الـــشبكة العالم ) ١٥٧ : ٢٠٠٢الفـــار، ( یـــذكر و
ویحتـل اإلنترنـت . والتـي تـستخدم لنقـل البیانـات) IP(  المتفرقة بلغة مشتركة یطلـق علیهـا بروتوكـول األماكن

هـو أن هـذه الـشبكة لـیس لهـا وجـود : موقع الصدارة بـین كـل شـبكات المعلومـات العامـة ألسـباب كثیـرة أهمهـا
 وال تملكها جهة معینـة فهـي ملـك لكـل المـستخدمین الـذین یتبـادلون عبرهـا .فیزیائي في مكان واحد في العالم

المعلومــات مــن كــل األنــواع، وتقــدم فیهــا الجامعــات ومراكــز األبحــاث والمكتبــات العامــة والمؤســسات العامــة 
 والخاصــة ثمــرة إنتاجهــا العلمــي والمعلومــاتي والتجــاري، وتتعــدد الخــدمات التــي تقــدمها الــشبكة منهــا العلمیــة

  . واالجتماعیة والتجاریة والثقافیة
 أن أدوات التعلـــیم اإللكترونـــي المعتمـــدة علـــي اإلنترنـــت هـــي البـــرامج   )١٢٦ : ٢٠٠٥زیتـــون ، ( ویوضـــح 

التـي ) World Wide Web(  الـشبكة النـسیجیة والبرمجیات التعلیمیة المستخدمة في التعلیم ومن أهمهـا  
( فحات اإللكترونیـة التـي تنطـوي علـي مالیـین مـن المـستندات ینظر إلیها علـى أنهـا مكتبـة ضـخمة مـن الـص

  . المخزنة في أالف من الكمبیوترات المتصلة ببعضها ضمن إطار شبكة اإلنترنت ) الملفات / الوثائق 
ً إن البحــث عــن المعلومــات مــن خــالل اإلنترنــت یــوفر جــوا مــن المتعــة أكثــر مــن طــرق ویــرى الباحــث

حتـواء اإلنترنــت علـى األصــوات، والــصور، والرسـومات، واألشــكال، وصــور البحـث مــن خـالل الكتــب وذلــك ال
   .، التي تمنع الباحث من الشعور بالمللالفیدیو، وغیرها من أنماط العروض والوسائط المتعددة

ًأن االنترنت أوجد واقعا علمیا وتقنیا جدیـدا یتطلـب فـرض صـیاغة قناعـات تربویـة جدیـدة حـول آلیـة االسـتفادة  ً ً ً
ٕي مجال التعلیم، واعادة النظر في الواقع التربوي الموجود واعادة تشكیله وتخطیطه وهیكلتـه مـن خـالل منها ف ٕ

االسـتفادة مــن إمكانـات االنترنــت لمـسایرة عــصر االنفجـار المعرفــي ومواكبتـه، حیــث أن دمـج االنترنــت ضــمن 
ات المعلــم اإلبداعیــة ممـــا المنظومــة التربویــة ســوف یــدعم قــدرة الطالــب فــي االعتمــاد علــى ذاتــه، ویبــرز قــدر

ســینتج عنـــه تغییــر فـــي دور المعلـــم والطالــب واإلداري والمؤســـسة التعلیمیــة ممـــا یعمـــل علــى تحـــسین العملیـــة 
  .التعلیمیة التعلمیة 

حــاول العدیــد مــن األســاتذة . ًونظــرا للثــورة المعلوماتیــة الهائلــة، وتــأثیر انتــشار اإلنترنــت علــي العملیــة التربویــة
ًل، لكـي یـستفید المعلـم مـن خدمـة اإلنترنـت داخـل حجـرة الفـصل، فبـدال مـن قیـام التالمیـذ تـصمیم أسـلوب سـه

بالبحث عبر الشبكة عن الموضوعات المطروحة، یقوم المعلم بهذه المهمة، والـذي بـدوره یـصمم درسـه علـى 
  .ابط في درسهرو شكل أهداف تعلیمیة، ثم یحدد أكثر المواقع التعلیمیة المرتبطة بتحقیق أهدافه، فیضع لها

أن الشبكة العالمیة للمعلومات وتقنیاتها المختلفة ساهمت في ظهـور طرائـق وتقنیـات حدیثـة للتعلـیم والـتعلم،   
فاســــتخدمها الطالــــب فــــي البحــــث عــــن المعلومــــات والتواصــــل مــــع اآلخــــرین والتفاعــــل مــــع المــــواد التعلیمیــــة 
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یم الـدروس التفاعلیـة لهـم والتـي یعتمـد بناؤهــا المعروضـة، كمـا اسـتخدمها المعلـم فـي التواصـل مـع طالبـه وتقـد
  .على خدمات البحث الموجهة عبر الشبكة

وســیتم التركیــز فــي هــذه الدراســة علــى أســلوب جدیــد لتنفیــذ حــصص الجغرافیــا وهــو الــرحالت المعرفیــة عبــر 
  .الویب، حیث یتم التوظیف المنظم والهادف للشبكة العنكبوتیة العالمیة داخل الحصة الصفیة

  وتعتبـــر الـــرحالت المعرفیـــة مـــن أكثـــر النـــشاطات التـــي یكثـــر الحـــدیث عنهـــا فـــي العمـــل التربـــوي، والتـــي    
الویــب توظــف أنــشطة معتمــدة علــى االنترنــت فــي غرفــة الــصف، ویطلــق علیهــا العدیــد مــن التــسمیات مثــل 

 أو إلبحـار أو الـرحالت المعرفیـة علـى الویـب أو رحـالت الـتعلم االستكـشافیة أو ا)Web Quests (كویـست
  .، وسیعتمد الباحث في هذه الدراسة اسم الرحالت المعرفیة عبر الویب الشبكياالستقصاء

  
  )Web Quests (عبر الویب الرحالت المعرفیة :  ًأوال 

  

 مواكبــة هــذا ينعـیش الیــوم فــي عــصر التكنولوجیــا واالنفجــار التقنــي والمعرفــي والثقــافي ومــن الــضرور
ن الحیــاة فـــي عــصر المعلوماتیــة لهــا كثیــر مــن المتطلبــات التـــي ٕ ونحاكیــه، واالتطــور ونــسایره ونتعــایش معــه

 القــدرات والكفایـــات التـــي تجعلهـــم تالمیـــذ جاهـــدین علــى إكـــساب الیعملـــوا أن علـــى المـــربین والمعلمــینتفــرض 
الحــصول علــى المعلومــات قــادرین علــى تلبیــة هــذه المتطلبــات، ویــأتي فــي مقدمــة هــذه المتطلبــات القــدرة علــى 

  المعلــم فقــط فــي علــىاالعتمــادً، بــدال مــن فتــرة فــي ظــل عــصر تتــضاعف فیــه المعرفــة كــل عــدة مــصادرمــن 
لــذا وجــب علینــا أال نعلــم . ر والتزایــد خــالل وقــت قــصیریــ بكــم مــن المعلومــات قابلــة للتغیتالمیــذحــشو عقــول ال

  . معرفة ولكن نعلمه كیف یحصل على المعرفة بنفسهتلمیذال
لمعرفــة باســتظهار اة الــصف تركــز علــى أن یقــوم التلمیــذ تــي یــتم ممارســتها فــي غرفــإن األنــشطة التقلیدیــة ال

 اسـتخدام بینمـا ات،جـل الحـصول علـى الـدرجأوكتابتهـا فـي ورقـة االمتحـان مـن وحفظهـا مـن أجـل اسـترجاعها 
ي نـشاط التعلیمـلل مركـز تلمیـذتـضع اللوجیا المعلومات ومجموعـات العمـل معتمدة على تكنوالتدریس الأسالیب 
یكـــون هنـــاك تعلـــم فعـــال وأكثـــر دقـــة مـــن التعلـــیم المعتمـــد علـــى االســـتظهار والحفـــظ لمحتـــوى حیـــث  ،التعلمـــي

   )٣٦ :٢٠٠٨جودة ، ( .ًتعلیمي یتم تحدیده مسبقا
إلـــخ بواســـطة ..  البحـــث عـــن النـــصوص، والبیانـــات، والـــصورأن) ٥-٣: ٢٠٠٣، Mitchell(ویـــرى میتـــشل 

 یعتبـــر نــــشاط مـــن أهــــم األنـــشطة التــــي یقـــوم بهــــا  AltaVista ،Yahoo ،googleمثــــل محركـــات البحـــث 
النــشاط یفتقــد فــي غالــب األحیــان إلــى هــدف تربــوي محــدد ویكــون وحیــث أن هــذا . الویــب شــبكة عبــر التالمیــذ

 وفـي تزایـد مـضطرد، فـإن هـذا النـشاط غالبـا مـا یأخـذ ً عـدد صـفحات الویـب كبیـر جـدانتیجـة ألنغیر موجه، 
 لــزمن اإلبحــار ً عـشوائیاً للحاســوب واســتغالالً غیــر عقالنیـاً للمـوارد و اســتعماالً هــدرا ممـا یعنــيً جــداًوقتـا كبیــرا

  . العنكبوتیة الشبكةعبر
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ى االســتعمال ًانطالقـا مــن هــذه المعطیــات والمالحظــات جــاءت الحاجــة إلــى تطــویر نمــاذج تربویــة دقیقــة تتــوخ
 لمعرفیــة علــى الویــب أو الویــب كویــستوتعتبــر الــرحالت ا. مــدة اإلبحــار علــى الــشبكةالعقالنــي للحواســیب و

Web Quests"" ، لدمج المنهـاج بالتكنولوجیـا یخاطـب وینمـي مهـارات ةحدیثالب الیساأل أو النماذجأهم من 
برنـــامج .(  .، ویجمــع بـــین التخطــیط التربــوي المحكـــم واالســتعمال العقالنـــي للحواســیبتالمیـــذالتفكیــر العلیــا لل
   ) ١٠٥ : ٢٠٠٧الوورد لینكس ،

 ألنــه یتكــون مــن مهمــات مختلفــة تلمیــذ علــى التعلــیم المتمحــور حــول التمــد الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــبوتع
د بنــاء معرفــي خــاص ٕوایجــا،  علــى القیــام بعملیــات مختلفــة مــن البحـث واالستكــشاف للمعلومــاتتلمیــذتـساعد ال

فیـــدة أكثـــر مـــن الحفــــظ  یـــستطیع التعامـــل مـــع المعرفـــة بطریقـــة عملیـــة متلمیـــذلهـــذا فـــان البـــه ومـــن إبداعـــه، 
   ) ١٠٥ :٢٠٠٧برنامج الوورد لینكس، ( ، )٣٦ :٢٠٠٨جودة ، ( .واالستظهار لهذه المعلومات

ًوتعتبــر الــرحالت المعرفیــة أداة فعالــة مثمــرة للتعلــیم عنــدما یكــون موجهــا توجیهــا ســلیما نحــو تحقیــق  ً ً
ب العقلیـة والنفـسیة واالجتماعیـة لـدى أهداف تربویةُ تسهم في تعدیل سلوك أو تعزیـز آخـر، وفـي تنمیـة الجوانـ

ْالتلمیـذ، والتــي تـساعده علــى مواكبــة التطـور والتكیــف مـع مــن حولــه ًكمـا أن الــرحالت المعرفیـة تعتبــر مجــاال . َ ُ
ًخــصبا الســتثارة التفكیــر، حیــث یــستثیر العملیــات العقلیــة لــدى التلمیــذ وتجعلــه یبحــث ویستكــشف ویستقــصي 

  .  یه، والتي تسهم بدورها في النمو العقلي لدیهحتى یصل إلى ما یرید الوصول إل
  

   عبر الویب الرحالت المعرفیةمفهوم: ًثانیا 
 الویـب عبـر أو الـرحالت المعرفیـة )Web Quests (الویـب كویـستتعددت تـسمیات الـرحالت المعرفیـة مثـل 

ًعـــا فــــي مفاهیمهــــا  تــــشترك جمیأنهــــا، إال  الـــشبكي أو االستقــــصاءأو رحـــالت الــــتعلم االستكـــشافیة أو اإلبحــــار
العامة ومكوناتها األساسیة فهي تحتوي علـي مـادة معرفیـة مرتبطـة بأهـداف سـلوكیة ، تخـدم المنـاهج الدراسـیة 

لقـــد أصـــبحت الـــرحالت المعرفیـــة مـــن القـــضایا األساســـیة التـــي تـــشغل التربـــویین المهتمـــین مـــنهم وتـــساندها ، 
من الدراسات واألبحاث التـي تبحـث عـن مفهـوم الـرحالت بمجال تكنولوجیا التعلیم مما أدى إلى القیام بالكثیر 

 والتـي یـورد منهـا رحـالت المعرفیـةتعـددت تعریفـات البـاحثین التربـویین المعرفیة وأهدافه وأهمیته وأنواعه، وقـد 
  :الباحث
األســــتاذ الباحــــث بجامعــــة ســــان دیــــاغو بوالیــــة كالیفورنیــــا وصــــاحب فكــــرة الویــــب ) ١: ١٩٩٧(  دودجیعــــرف

أنشطة تربویة ترتكـز علـى البحـث والتقـصي وتتـوخى تنمیـة :" على أنهاعبر الویب ت المعرفیة الرحالكویست 
ًلـدى المتعلمـین وتعتمـد جزئیـا أو كلیـا علـى المـصادر ) ...الفهم، التحلیـل، التركیـب،(القدرات الذهنیة المختلفة  ً

كتـب والمجـالت بمـصادر أخـرى كالًاإللكترونیة الموجـودة علـى الویـب، والمنتقـاة مـسبقا، والتـي یمكـن تطعیمهـا 
   )١٠٥ : ٢٠٠٧الوورد لینكس ،. ("واألقراص المدمجة 
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كــم نمــوذج یجمــع بــین التخطــیط التربــوي المح ": الــرحالت المعرفیــة علــى أنهــا) ٤٢: ٢٠٠٤(ویعــرف مــارش 
  ."التعلیمیةمع االستخدام الفعال لالنترنت لتعزیز الممارسات ، واالستعمال العقالني للحواسیب

  

 والبحثیــة النظریــة المعرفــة إلیــصالطریقــة مبتكــرة :" هــيالــرحالت المعرفیــة بــأن  )٤٢: ٢٠٠٦(یــرى حــسنین و
  ".  في التفكیر من خالل المعلومات المستقاة من شبكة الویبلمتعلمینل وتعتمد على تقدیم الدعم، للمتعلمین

  

تعتمــد فــي المقــام األول علــى  أنــشطة تربویــة:" المعرفیــة هــيالــرحالت بــأن ) ٤٢: ٢٠٠٧ (كمــا یــرى جــاكلین
ممكــن، وتهــدف یح و المباشــر للمعلومــة بأقــل جهــد  بهــدف الوصــول الــصحشــبكة الویــبعملیــات البحــث فــي 

) إلــخ... الفهــم، التحلیــل، التركیــب،( تنمیــة القــدرات الذهنیــة المختلفــة  إلــىالمعرفیــة فــي ذات الوقــتالــرحالت 
  . "لدى المتعلمین

 استكــشافیة یعـدها المعلـم یــتم أنـشطة تربویـة:" المعرفیـة هــيالـرحالت بــأن   ) ٨ : ٢٠٠٩جـودة ، ( كمـا یـري 
؛ لمـساعدة التالمیـذ فـي عملیـات البحـث والتقـصي من خاللها دمج شبكة الویب فـي العملیـة التعلیمیـة التعلمیـة

ًعـــن المعلومـــات الالزمـــة مـــن خـــالل صـــفحات ویـــب محـــددة مـــسبقا ، وتوظـــف العـــروض التقدیمیـــة والفـــالش 
  .یو التعلیمي والفید
 تعتمد علـي عملیـات البحـث الفعالـة عبـر  أنشطة تربویة استكشافیة:"يهالرحالت المعرفیة   بأن الباحثویرى

شــبكة الویــب بهــدف الوصــول الــصحیح والمباشــر للمعلومــات بأقــل وقــت وجهــد ممكنــین بهــدف تنمیــة القــدرات 
ًالذهنیــة المختلفـــة لــدي المتعلمـــین، وتعتمـــد جزئیــا أو كلیـــا علــ ي المـــصادر االلكترونیـــة الموجــودة علـــي الویـــب ً

 وتــساعد فــي بنــاء ، وتنمــي مهــارات التفكیــر العلمــي،وتــشجع علــى العمــل الجمــاعيًوالمنتقــاة ومحــددة مــسبقا، 
، ویمكـــن دمجهـــا تالمیـــذ وتعمـــل علـــى تحویـــل عملیـــة التعلـــیم إلـــى عملیـــة محببـــة لل، الباحـــثتلمیـــذشخـــصیة ال

  ".األقراص المدمجة والفیدیو التعلیمي وغیرهاعروض التقدیمیة والالكتب والمجالت وبمصادر أخرى ك
  

  عبر الویب تطور مفهوم الرحالت المعرفیة: ًثالثا 
تبلــورت فكــرة الــرحالت المعرفیــة مــع تطــور الحاســوب والتعلــیم االلكترونــي وظهــور االنترنــت واســتخدامها فــي 

یـر بمـدخل الـنظم فـي التربیـة والتعلـیم واسـتخدامها فـي حیاتنا الیومیة وفـي العملیـة التعلیمیـة، ویرجـع تزایـد التفك
حیاتنـــا المعاصـــرة وكانـــت أولـــي المحـــاوالت المعاصـــرة للـــرحالت المعرفیـــة علـــي یـــد بیرنـــي دودج الـــذي یعتبـــر 

 و هقــد عممــوم، ١٩٩٥ عــام )Web Quests( أســلوب الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب  فكــرةمبتكــر وواضــع
 العـــالم وعبـــر موقعـــه أنحـــاء  یم عـــروض وحلقـــات عمـــل فـــي جمیـــععلـــى نطـــاق واســـع مـــن خـــالل تقـــده نـــشر

 :االلكتروني في
http://www.webquest.sdsu.edu   

http://www.webquest.sdsu.edu
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الـــرحالت المعرفیـــة  فـــي وضـــع فكـــرة  )Dodge (شـــارك بیرنـــي دودج الـــذي ) March(ویعتبـــر تـــوم مـــارش 
 الــرحالت ، مــن رواد فــي ســان دییغــوالوالیــة، فــي جامعــة ١٩٩٥فــي عــام ) Web Quests(  عبــر الویــب

  . المعرفیة عبر الویب 
  

   الویبعبرأنواع الرحالت المعرفیة : ًرابعا 
 یتم التمییز بینهما نوعینإلى   الویبعبر الرحالت المعرفیة )٢: ١٩٩٧،  Dodge(ّقسم دودج 

داف وفق الفترة الزمنیة المحددة لتنفیذ الرحلة، والقدرات الذهنیة والمهارات الحاسوبیة لدى التالمیذ، واأله
  :التعلیمیة، والمهام الملقاة على عاتق التالمیذ في الرحلة

  : الرحالت المعرفیة قصیرة المدى/ النوع األول-أ 
، Nodell &Chatel(  كمـــا أشـــار شـــاتیل ونـــودل تـــراوح مـــدتها بـــین حـــصة واحـــدة وأربـــع حـــصصتو

مــــــات، فهمهــــــا ول إلــــــى مــــــصادر المعلوـ مــــــا یكــــــون الهــــــدف التربــــــوي منهــــــا هــــــو الوصــــــًغالبـــــاو ،)٣: ٢٠٠٢
  وغالبا ما تكون . واسترجاعها

  . واحدةدراسیة  على مادة مقتصرةهذه الرحالت 
 كــــالتعرف علــــى مــــصادر یتطلــــب إتمــــام مهــــام الــــرحالت المعرفیــــة قــــصیرة المــــدى عملیــــات ذهنیــــة بــــسیطةو

تعمال المبتـدئین غیـر المتمرسـین علـى تقنیـات اسـالمتعلمـین یستعمل هذا النوع من الرحالت مـع و المعلومات،
  . وقد یستعمل أیضا كمرحلة أولیة للتحضیر للرحالت الطویلة المدى،محركات البحث

ویقدم حصاد الرحلة المعرفیة قصیرة المدى في شـكل بـسیط مثـل عـرض قـصیر، أو مناقـشة، أو اإلجابـة عـن 
  .بعض األسئلة المحددة

  : الرحالت المعرفیة طویلة المدى/النوع الثاني-ب 
 )٣: ٢٠٠٢، Nodell&Chatel( كمــا أشــار شــاتیل ونــودل أســبوع وشــهر كامــلتتــراوح مــدتها بــین و

 وتتمحــور الــرحالت المعرفیــة طویلــة المــدى حــول أســئلة تتطلــب عملیــات ذهنیــة متقدمــة كالتحلیــل، والتركیــب،
 أو فــي شــكل ، ویقــدم حــصاد الــرحالت المعرفیــة طویلــة المــدى فــي شــكل عــروض شــفویة، إلــخ .....والتقــویم

 وقد تتطلب هذه العروض، إضافة إلى اإلجابة على األسـئلة المحوریـة للمهمـة، ،على الشبكةمكتوب للعرض 
الــتحكم فــي أدوات حاســوبیة متقدمـــة كبــرامج العــرض كالباوربوینــت، أو بـــرامج معالجــة الــصور، لغــة الترمیـــز 

HTML.  
  .وسیعتمد الباحث في هذه الدراسة أسلوب الرحالت المعرفیة قصیرة المدى

  

  لرحالت المعرفیة على الویبللعناصر المكونة ا:ًخامسا 
: ٢٠٠١،  Dodge(،كما اتفق علیها كال من  عناصر أساسیة لبناء الرحالت المعرفیةسبعةهناك یوجد 

٩- ٧( ، )Chatel&Nodell,2002:4-10(، )Macgregor &Lou,2005:162( و،)حسنین ، 
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صر السبعة المكونة للرحلة المعرفیة وسیتناول الباحث العنا ). ٤١ : ٢٠٠٨جودة ، ( و  )٤٢: ٢٠٠٦
  :عبر الویب بالتحلیل التالي

  :Introduction )( المقدمة /العنصر األول
والمهـام المناطـة لـدرس لتقـدیم المقدمة من الضروري أن تكـون واضـحة ومحـددة ومناسـبة للموضـوع وتتـضمن 

ض صــور مثیــرة الهتمــام التلمیــذ ومنتمیــة تالمیــذ بعبــارات محفــزة أو بعــروالتمهیــد لــه إلثــارة دافعیــة البالتلمیــذ، 
 وعناصـره والتركیـز ،حیـث یـتم توضـیح فكـرة الـدرس) Schweizer&Kossow,2007:31( لموضوع الدرس

یمكـن للمعلـم أن یـضع مجموعـة ، و فـي تـصور مـسبق حـول مـا سـیتعلمهتلمیـذجـل وضـع الأ مـن ،على أهدافـه
لــى اكتــشاف المطلــوب وتقــدیم حــصاد الرحلــة فــي  عتــشجع التلمیــذ ،حــول أفكــار الــدرس الرئیــسة األســئلة مــن

أو مـن خـالل اإلجابـة علـى أسـئلة التقـویم التـي أعـدها المعلـم فـي الرحلـة شكل تقریر، أو عرض أمام زمالئـه، 
  .المعرفیة

 تقریــره علــى اإلنترنــت ممــا یكتــبأن  ) تلمیــذال( مــن الرحالــة ) المعلــم (  كمــا یمكــن أن یطلــب مــصمم الرحلــة 
  .قویم من دائرة المدرس لقاعدة أوسعیخرج عملیة الت

ویــرى الباحــث مــن خــالل عملــه للــرحالت وزیارتــه للعدیــد مــن الفــصول الدراســیة التــي جــرى توظیــف أســلوب 
  :الرحالت المعرفیة فیها أن مقدمة الرحلة المعرفیة یجب أن تكون

   .الخبرة السابقة للمتعلمب صلةذات  §
  .للمتعلم المستقبلیة األهدافب صلةذات  §
   .الهتمام التلمیذ بصریا بةجذا §
  .تحمل صیاغة مشوقة للمتعلم لتنفیذ الرحلة المعرفیة §

   :(Tasks)م ا المه/ العنصر الثاني
ًیعتبــر هــذا العنــصر محــورا أساســیا حیــث ینطلــق منــه التالمیــذ فــي رحلــتهم عبــر المهمــة المطلوبــة مــنهم، فهــي  ً

لوبــة مـن التلمیـذ انجازهــا فـي الـرحالت المعرفیــة أسـاس الـرحالت المعرفیــة حیـث یـتم فیهــا توضـیح المهـام المط
والتــي  إنجــازه فــي نهایــة النــشاط تلمیــذهــو مــا یجــب علــى الأي . التــي تمكــن التالمیــذ مــن تعلــم المــادة العلمیــة

ّتنفیـذها سـیمكن حیــث ، ویجــب أن تكـون قابلـة للتنفیـذ ومثیـرة الهتمـام التلمیـذ، مـادة العلمیـةال مـن تعلـم التالمیـذ ُ
، وتحدیـد الخطـوات التــي  التـي تــدور حولهـا فكـرة الرحلـة المعرفیــة بتقـدیم األســئلة الجوهریـة للمهمـةالمعلـمیقـوم 

  .یجب إتباعها لإلجابة عن هذه األسئلة
  

  :  في الرحالت المعرفیةتلمیذأنواع المهمات التي ینفذها ال
ن الرحلـة المعرفیـة عبـر الویـب تتعدد أنواع وأشكال المهام التي یقـوم بهـا التلمیـذ لتحقیـق األهـداف المنـشودة مـ

  ) ٢: ٢٠٠٢، Dodge(كما یراها دودج 
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 تصمیمها تحدید الخطوات الذهنیة التي سیقوم بها التلمیـذ لیـتمكن المعلـم مـن تحدیـد األسـئلة لمـستوى ویتطلب
   . التالمیذ من خالل تصنیف بلوم
   -: ویذكر الباحث عدة مهام منها 

 .الل اإلجابة على أسئلة یتم صیاغتها من قبل المعلم من ختلمیذ بلغة الصیاغة المادة -١ 

، للتوصــل إلــى نتــائج ة یــتم فیهــا البحــث عــن معلومــات محــددة مــن مــصادر مختلفــةــــ وهــي عملی:التجمیــع -٢
 یقــوم التلمیــذویجــب أن ،لتعرض بــشكل منــتج نهــائي، بــصورة معینــةوتنظیمهــا  وكتابتهــا وتنــسیقها یــتم جمعهــا

أو عرضـها أمـام زمالئـه ،  نـشرات أو بطاقـاتلعلـى شـكمـا أ یظهر إبـداع التلمیـذ بشكلنشرها على االنترنت ب
 .في الفصل أو لوحات حائط

 للمعلومات من مصادر مختلفـة حیـث یتوجـب  والتركیبحیث یتم توظیف مهارة التحلیل : التحقق والتتبع-٣
 .ن تعلمهم یقوم بحل ورقة عمل قام المعلم ببنائها للتحقق مأن بعد البحث تلمیذعلى ال

مراســـل  أو الي تقمـــص شخـــصیة الـــصحفتالمیـــذ حیـــث یوجـــد موضـــوع أساســـي ویطلـــب مـــن ال:الـــصحفي -٤
یـیمهم یكــون  وتنظیمهـا علـى شــكل خبـر أو مقـال صــحفي وتقتجمـع معلومــالتغطیـة الموضـوع حیــث یتـضمن 
، ن الموضـوعمـات، وحیادیـة التلمیـذ مـالتحقیق الصحفي یركز علـى دقـة المعلومن حیث دقة المعلومات؛ ألن 

لتـــصمیم تزویـــد ایتطلـــب و  ع باإلضـــافة إلـــى التركیـــز علـــى الـــشفافیة فـــي كتابـــة الموضـــوتلمیـــذتعمیـــق فهـــم الو
 .بالمصادر الالزمةتالمیذ ال

ٕ إنتــاج وابــداع منتجــات أو تــصامیم أو خطــط عمــل النجــاز تحقیــق التالمیــذ حیــث یطلــب مــن : التــصمیم-٥ 
أو نمـوذج لظـاهرة معینـة كالریـاح،  وسـیلة بتـصمیم تالمیـذ یقـوم الً مـثال،ًمجموعة مـن األهـداف المحـددة مـسبقا

 الخ ... خریطة ، مجسم، أمطار، إعصار، زلزال

 بإعــادة صــیاغة موضــوع مــا بــصورة أخــرى إبداعیــة مثــل تلمیــذویقــصد بهــا أن یقــوم ال: اإلنتــاج اإلبــداعي -٦
ًتمامـــا مـــثال المهندســـین ة موضـــوع مـــا یـــتم صـــیاغته فـــي شـــكل قـــصة أو كتابـــة خـــاطرة شـــعریة أو رســـم لوحـــ

 .بر عن روایة تاریخیة أو عمل أدبي، مثال یقوم رسام برسم لوحة فنیة تعوالمصممین

 إلــى لجــل الوصــوأ بــالتعرف علــى أفكــار الطــرف اآلخــر ومحاورتــه مــن تلمیــذیقــوم ال :الحــوار والتفــاوض -٧
تیجــة حــوار أو نقــاش أمــام وتكــون الن. القــضایا أو المــشكالت مــن أجــل حلهــا توافــق أو إجمــاع حــول بعــض 

ضایا خالفیـة مـن حیـث وجهـات النظـر عـض المواضـیع یكـون فیهـا جـدل وقـجمهور حقیقي أو تمثیلـي ، ألن ب
هیات أو قــضایا لــم یــتم ، حیــث أن هنــاك بــدیالتالمیــذ حــسب قــیم وتقالیــد بعــض النــاس المفــاهیمي لــدىوالبنــاء 

خـتالف ووجهـات النظـر همـة هـو أن تكـون نقـاط االالهدف الرئیسي لهذه المو، في هذه المهمات، التعرض لها
مــن المواضــیع المالئمــة لــذلك مواضــیع التــاریخ والقــضایا واضــحة ومحــددة، ویجــب أخــذها بعــین االعتبــار، و

   .االجتماعیة
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یقــوم التالمیــذ بعــرض المعلومــات باســتخدام مهــارة اإلقنــاع ویقــدم عملــه كمنــاظرة أو ): اإلقنــاع( الخطابــة  -٨
 وهـي تتمیـز تلمیـذ،تهـدف هـذه المهمـة إلـى تنمیـة مهـارات اإلقنـاع لـدى الفیـدیو وتقـدیم األدلـة وبحث أو شریط 

 بعـرض مـا تلمیـذ وهـذا یتطلـب أن یقـوم ال،عن سرد المعلومات بأنها تعتمد على اإلقناع باإلثبات لما تم تعلمـه
 وهنـا ،اآلراء السـتمالة مل معین مثل عرض أمـام زمالئـه، أو إجـراء بحـث، أو إنتـاج لوحـةقام به من خالل ع

  .الرأي بتوضیح اإلثباتات والدالئل لهمب المخالفینیتم التوجه في الحدیث إلى 
 معرفـة التلمیـذ باسـتطالع مواقـع لمـصادر معرفـة تهـدف لتمكـین التلمیـذیقـصد بهـا أن یقـوم :  معرفة الذات-٩

لــى أســئلة  عالتلمیــذ یجیــب یجــب أن  وهنــا،)اختیــار المهنــة ( ذاتــه وتحلیــل قدراتــه لبنــاء خطــة تطــویر المهنــة 
 والتطـویر ، نقـد ذاتـي مـن الناحیـة الـسلوكیة واألخالقیـةمعینة من شانها أن تعطیـه القـدرة علـى صـیاغة أهدافـه

 .ومواهبه الفنیة ومیولهالذاتي ومعرفة رغباته 

ن العالقـة بـین  ، والبحـث عـ بالبحـث عـن أوجـه التـشابه واالخـتالف بـین األشـیاءتلمیـذیقوم ال:  التحلیلیة-١٠
 معرفــة كیفیـــة الــسبب والنتیجــة بـــین مجموعــة مــن المتغیـــرات ومناقــشتها ،وهــي تعتبـــر مــن مظــاهر الفهـــم، أي

، لـذلك فـان المهمـة التحلیلیـة هـي إیجـاد نقطـة  البعض وترابط المواضیع مع بعـضهاتوافق األشیاء مع بعضها
 بـــین الـــسبب ةا وكـــذلك البحـــث عـــن العالقـــللنمـــو المعرفـــي ولتوضـــیح المعـــاني المتـــضمنة لهـــذه األوجـــه وأثرهـــ

یطانیـا باســتخدام أشـكال مــن مثــال یمكـن مقارنـة ایطالیــا ببر. والنتیجـة بـین مجموعــة مـن المتغیــرات  ومناقـشتها
 .لعمل تأمل واستنتاج عن أوجه الشبه واالختالف بین شعبي البلدینالعمل 

 حیـث یـتم تقـدیم مجموعـة مـن ،مـن الفهـمن تـوفر درجـة عالیـة للحكم على شئ ال بـد مـ : إصدار الحكم -١١
، وهنـا نها مـن مجموعـة محـددة مـن الخیـاراتجـل اتخـاذ قـرار بـشأأ قیاسها وتقییمها مـن تلمیذالعناصر وعلى ال

 بقواعـــد الحكـــم والمعـــاییر إلصـــدار الحكـــم أو التالمیـــذویمكـــن تزویـــد . ًتلمیـــذ یلعـــب دورا أثنـــاء انجـــاز المهمـــةال
نــاء وتحدیــد هــذه القواعــد للتحكــیم، وعلــیهم تقــدیم أدلــة وتوضــیح حــول هــذه یمكــن تزویــدهم بإرشــادات حــول ب

 .المعاییر

 علــیهم فهــم العلـــم التالمیـــذ األســـلوب العلمــي یقــود إلـــى إبــداع التكنولوجیــا حیــث أن  : العلمیــةالعملیــة -١٢
للحظــة  حیــث یقــدم الــسرد التــاریخي للمعرفــة حتــى ا،وخصائــصه لكــي یتمكنــوا مــن الــتعلم مــن خــالل االنترنــت

  .الحالیة، كما أن بعض المواقع تتیح ممارسة بعض األنشطة العلمیة 
  :(Procedure) العملیات أو اإلجراءات  /العنصر الثالث

 إنجازهـا أثنـاء النـشاط حیـث یمكـن أن تلمیـذ التـي یجـب علـى ال أو وصف للخطـوات   و هي مجموع المراحل
اســـتراتیجیات أو حتـــى أو ططـــات زمنیـــة أو مفاهیمیـــة أو مخأو نـــصائح توجیهـــات أو یتعلـــق األمـــر بتعلیمـــات 

  . بلعبهاتلمیذأدوار تعاونیة یقوم ال
ویـتم إدراج األنــشطة المطلــوب مـن التلمیــذ تنفیــذها فـي العملیــات بعــد توضـیح التعلیمــات واالســتراتیجیات التــي 

  .المهام المطلوبة منه، والتي یجب أن یتبعها التلمیذ في إنجاز األنشطة وعلى تنظیم خطواتهتلمیذ  التساعد
  



 ٢٣

   :)(Resources المصادر /العنصر الرابع
تتبلـــور فكـــرة الـــرحالت المعرفیـــة فـــي األســـاس حـــول البحـــث عـــن المعلومـــات مـــن خـــالل االنترنـــت، وفـــي هـــذه 

هــي بــشكل خــاص مواقــع ویــب  و، المواقــع االفتراضــیة وانتقــاء بتحدیــد)المعلــم  ( ةیقــوم مــصمم الرحلــالمرحلــة 
 زیارتهـا تلمیـذعلـى الوة أخـرى ـتعلیمیـ ویمكـن أن تكـون كتـب أو وسـائط ،منتقـاة بعنایـة مـسبقابهـا تكـون موثوق 

 باألســئلة المحوریــة المطلــوب مــن مرتبطــةذات عالقــة وثیقــة وهــذه المــصادر تكــون ومــن أجــل إتمــام المهمــة، 
  . علیها في نهایة النشاط التالمیذ إیجاد حلول لها واإلجابة

 أن المــصادر یجــب أن یختارهــا المعلــم بعنایــة )٣١: ٢٠٠٧، Schweizer & Kossos( ویــرى
 وأن تكــون لغتهــا مناســبة ، إلیهــاتلمیــذ وخبــراتهم، وینبغــي أن یــسهل وصــول التالمیــذبحیــث تناســب مــستوى ال

    .تالمیذلل
الشيء الممیز لهذا الجزء من النموذج هو أن المصمم لم یكتف بجرد المواقع التي یتوجب على المتعلم 

، بل قام بربطها مباشرة باألسئلة المحوریة للمهمة وهو ما سیسهل ال محالة عمل المتعلم، حیث أن زیارتها
وفي المقابل فإن . هذا األخیر سیكون على علم مسبق بعالقة كل سلسلة من الروابط بالمهمة الموكلة له

یرا في اإلبحار على جرد كل هذه المواقع وربطها باألسئلة المحوریة یعني أن المصمم قد قضى وقتا كب
  .الویب من أجل البحث عن هذه المصادر،وكذا ربطها بمختلف مراحل المهمة

  :) Evaluation(  التقییم /العنصر الخامس
التقیـیم التقلیدیـة تقیـیم النتـاج عنـد اسـتخدام الرحلـة المعرفیـة، حیـث یعتبـر التقیـیم هــو ال تناسـب أدوات 

 یقـع علـى عـاتق ، حیـثمـن خـالل األنـشطة المختلفـةسـیتقنها التالمیـذ معیار لقیاس المهارات والنتاجـات التـي 
 ،یم هــذه الــرحالت بــشكل واضــحیــ وبلــورة المعــاییر التــي ســیتم اســتعمالها لتقللتقیــیم ابتكــار طــرق جدیــدة المعلــم

ومــــن المعـــاییر التـــي یمكــــن .  بهــــذه المعـــاییر قبـــل بدایــــة رحلـــتهم مـــن أجــــل توجیـــه جهـــودهمالتالمیـــذٕواخبـــار 
 طریــق عــرض – تقــویم آراء األعــضاء اآلخــرین داخــل المجموعــة – تحمــل المــسئولیة –البحــث  (هااســتخدام

  .الحصاد النهائي للرحلة
ُولمــصمم الــرحالت المعرفیــة الحریــة فــي طریقــة تــصمیم التقــویم الــذي یــراه مناســبا ، إنمــا یراعــى   خاصــة –ً

كــم مــن الدرجــة یــستلزمها القیــام بعمــل ضــیح مــا هــو مطلــوب مــنهم بالتحدیــد و تو–للمراحــل الدراســیة الــدنیا 
محــدد حتــى لــو أدى ذلــك إلــى زیــادة تفاصــیل الخطــوات، و یتطلــب التقــویم هنــا ابتكــار طــرق جدیــدة تتعــدد 

 تتطلـــب رحالت المعرفیـــةفإتمـــام المهـــام المرتبطـــة بـــال. الـــرحالت المعرفیـــةبتعـــدد المهـــارات التـــي تحتویهـــا 
 الــرحالتونظــرا أن هــذه . تماعیــة، والذهنیــة، والتكنولوجیــةمجموعــات مــن المهــارات منهــا المعرفیــة، واالج

لهـذا یـصبح مـن الواجـب علـى مـصمم . تـشكل مـشاریع مـصغرة بالنـسبة للمـتعلم، فقـد تـشكل تحـدیا كبیـرا لـه
التقیـیم بطریقـة . الـرحالت المعرفیـة، أن یحدد بشكل واضـح المعـاییر التـي سـیتم اسـتعمالها لتقـویم الرحالت

  . و الوصول لنتائجه الرحالتلبه المدرس من تالمیذه ألداء أخرى هو بیان ما یط



 ٢٤

ًوقد تم إضافة عنصرا جزئیا للتقیـیم وهـو   مـن خـالل األسـئلة التـي تالمیـذیم الیـ یـتم تق)اختبـر نفـسك ( ً
 تلمیــذ عبــر صــفحة الویــب الخاصــة بالرحلــة المعرفیــة حیــث یــتم تعزیــز التلمیــذیــضعها المعلــم ویجیــب علیهــا ال

   )٤٥ : ٢٠٠٩جودة،( .ى األسئلة مباشرةبعد إجابته عل
  

  :) Conclusion( االستنتاجات أو التوصیات /العنصر السادس
هــو عبــارة عـــن ملخــص لفكـــرة الرحلــة المعرفیـــة أو الفكــرة المحوریــة للرحلـــة المعرفیــة والتـــي تــم البحـــث 

المعرفیـة یـة الرحلـة  التي سیكتسبونها عنـد نهاعلومات بالمالتالمیذتذكیر من خاللها  یتم حولها ،وكذلك
وتحفیـزهم  ،ٕاتمـام كـل مراحلهـا التواصل فـي الحـصول علـى المعرفـة ووكذلك تحفیزهم علىعبر الویب، 

وال یخفــى علــى  .فــي أوقــات أخــرىمنهــا واالســتزادة .علــي االســتفادة مــن النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا
ّلبحـث المطلـوب أو كیـف یـدعم المدرس الذكي كیف یحفز تالمیذه على الوصول للخطوة األخیرة مـن ا

( ثقة التالمیذ بأنفسهم من خالل التعزیز المـادي بالـدرجات أو التعزیـز المعنـوي كمـا قـام بـذلك األسـتاذ 
   . مصمم الرحالت المعرفیة) بیري 
  

  : )(Teacher page  صفحة المعلم /العنصر السابع
 آخـرون حیـث معلمـون یـستفید منهـا   بغیـة أنالرحلـة المعرفیـةصفحة منفصلة یـتم إدراجهـا بعـد تنفیـذ 

، وخطــة الــسیر فــي الــدرس، والنتاجــات المتوقعــة بعــد تنفیــذ یــستطیع المعلــم أن یــذكر فیهــا معلومــات مختلفــة 
  . الدرس

ًوتــشكل صــفحة المعلــم دلــیال یــسترشد بــه معلمــون آخــرون نحــو توظیــف الرحلــة المعرفیــة عبــر الویــب 
  . ت معرفیة لدروس أخرىفي فصول أخرى ومدارس أخرى، أو لتصمیم رحال

  
   في التعلیم عبر الویب الرحالت المعرفیةمزایا استخدام: ًسادسا 

  : تساهم الرحالت المعرفیة في تحقیق مزایا وفوائد تربویة كغیرها من أنماط التعلیم المختلفة وأهمها 
ً نمطا تربویا بنائیا الرحالت المعرفیة تعتبر -١ ً   .لم الرحال والمستكشف حیث تتمحور حول نموذج المتع،ً
ً تساعد علي تحقیق أهداف تعلیمیة محددة مسبقا ومخططا لها بعنایة – ٢ ً.  
ذلــــك ال یمنــــع العمــــل الفــــردي التالمیــــذ، واألفكــــار بـــین ، و تبــــادل اآلراء وتعــــاوني تقـــوم بتــــشجیع العمــــل ال-٣

  )Gaskill& Others,2006:234 ( .ًطبعا
  .افعیتهم من خالل توجیههم إلى القراءة والبحث واإلطالعٕ تحفیز التالمیذ على التعلم واثارة د-٤
  .  توفر التعلم المستمر للتالمیذ – ٥
  .  تشجع المتعلم على تحمل المسؤولیة وعلى المشاركة اإلیجابیة في النشاط التعلیمي – ٦



 ٢٥

  . تنمي الرحالت المعرفیة قدرات التالمیذ الموهوبین وتصقلها-٧
                                                          )Schweizer &Kossow,2007:33(  

  .  مع مصادر المعلومات بكفاءة و جودة عالیةتعامل التالمیذ تعزیز وسیلة -٨
 یـستطیع تقیـیم بنفـسه، و المعلومـة یستقـصي باحـث تلمیـذ التفكیریة وبنـاء تلمیذتطویر قدرات الإلى  تهدف -٩

  ) Pradeep & Others,2004:35 (.نفسه
  )٤٢: ٢٠٠٦حسنین ، . تعلیمیةالهداف لتحقیق األاإلنترنت بما فیها ،  استغالل التقنیات الحدیثة-١٠
لكــن مــن  و،مــدروسالبحــث فــي نقــاط محــددة بــشكل عمیــق و إمكانیــة التالمیــذ  الــرحالت المعرفیــة تمـنح- ١١

  .ِخالل حدود مختارة من قبل المعلم
تكثیـف جهـودهم  و،التالمیـذًألمر یساعد كثیرا علـى عـدم تـشتت  هذا اأن )١٥٣ :٢٠٠٣، Lipscomb(ویرى 

ً فعـاال و مثالیــا للــصفوف ًالرحلـة المعرفیــة أســلوباوهــذا یجعــل . فـي االتجــاه المطلــوب للنـشاط الــذي یقومــون بـه ً ّ
  . تالمیذالتي تحتوي على مستویات ذات تباین حاد في المستوى التفكیري لل

  خـــاللللویــبمــا تقدمــه مــن اســـتخدام آمــن  هـــو الــرحالت المعرفیــةم  مــن الممیــزات الهامــة فـــي اســتخدا-١٢
  .األنشطة التعلیمیةوخالل عملیة البحث عن المعلومات 

  )٣٤: ٢٠٠٥، Johnson .(تالمیذال لدى  مهارات االتصالالرحالت المعرفیةتعزز  -١٣
، ّشكل خــالق ومنــتج بــالویــب شــبكة  مهــارة البحــث علــىتالمیــذ إلــى إكــساب الالــرحالت المعرفیــةؤدي تــ -١٤ 

  . الویبوهذا یتجاوز مجرد كونهم متصفحین لمواقع 
 تمــنح اســتغالل التقنیــات الحدیثــة، بمــا فیهــا شــبكة اإلنترنــت ألهــداف تعلیمیــة، وهــي بــذلك تــضع كافــة – ١٥

  . إمكانات شبكة اإلنترنت كخلفیة قویة لهذه الوسیلة التعلیمیة
ب وســیلة تعلیمیــة جدیـدة تهــدف إلــى تقـدیم نظــام تعلمــي جدیــد ویـرى الباحــث بــأن الـرحالت المعرفیــة عبــر الویـ

وهو كوسـیلة تعلیمیـة مرنـة یمكـن اسـتخدامه . للتالمیذ وذلك عن طریق دمج شبكة الویب في العملیة التعلیمیة
  . في جمیع المراحل الدراسیة وفي كافة المواد والتخصصات 
تـدریس التـي تـستثیر تفكیـر التلمیـذ، وتـزوده بالمزیـد كما أن الرحالت المعرفیة عبر الویب تعتبر مـن أسـالیب ال

مــن المعلومــات عــن طریــق البحــث واالستكــشاف، واالنطــالق إلــي فــضاء أوســع یــستطیع فیــه المعلــم والتلمیــذ 
  .   مواكبة كل جدید

  
  التعلیمفي عبر الویب  الرحالت المعرفیة استخداممبررات : ًسابعا 

 محــددة،ت المعرفیــة علــى الویــب رحــالت بحــث عــن أجوبــة ألســئلة  فــالرحال، التحفیــز علــى الــتعلم الــذاتي-١
  .على التعلم ویزید من دافعیتهمتالمیذ مما یحفز ال
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فـــي عـــصر المعرفـــة ســـریعة  خطـــورة جعـــل المـــدرس والكتـــاب المدرســـي المـــصدرین الوحیـــدین للمعلومـــات -٢
ث عــن المعرفــة بأنفــسهم ولــیس  للبحــتالمیــذ لــضرورة تــوفیر مــصادر متنوعــة أمــام ال ذلــكیــدفعناالتزایــد، حیــث 
  )٢٢: ٢٠٠٠،  Starr( .استقبالها فقط

 مـــن تعاملـــه الشخـــصي مـــع هـــذه ً بالتعامـــل مـــع الوثـــائق األصـــلیة فیبنـــي معارفـــه انطالقـــاالـــسماح للتلمیـــذ -٣
  . الوثائق ولیس عبر مصادر ثانویة كالكتاب

تعلیمیــة والعنــصر اإلیجــابي النــشط محــور العملیــة ال) المستكــشف  الرحالــة أو ( التلمیــذ تــساهم فــي جعــل -٤
  .خاللها

   یقدم نتائج فالتلمیذ نفسه، المعلــماط التربوي من دائرة التقدیم المنحصر على ـ إخراج النش-٥
  .  على إتقان عملهالتلمیذوه مما یزید من تحفیز ّ اآلخرون أو لكي یقومارحلته على الویب لكي یستفید منه

مثــل أي ، التعلمیــةًتقــدم حلــوال عملیــة فــي إنجــاح العملیــة التعلیمیــة لمعرفیــة اأن فكــرة الــرحالت ویــرى الباحــث 
الجیــدة علــى تحویــل عملیــة الــتعلم إلــى المعرفیــة الــرحالت تعمــل حــصة مخطــط لهــا بــشكل دقیــق ومــدروس، 

  . للتالمیذ عملیة ممتعة 
 صائص الرحالت المعرفیة عبر الویبخ: ًثامنا 

    :أبرزهاویعرض دودج ئص   بعدة خصاتمیز هذا النشاط التربويی
    .األبحاث على الویب هي في غالب األحیان أنشطة جماعیة. ١
ویـب بعناصـر تحفیزیـة وذلـك بإعطـاء المـتعلم دورا رحالت المعرفیـة عبـر التحاط البنیة األساسیة للـ. ٢

  ...) .مثال عالم، مخبر، صحفي (ما یلعبه 
  .ادي التخصص أو متعددة التخصصاتویب أن تكون أحرحالت المعرفیة عبر الیمكن لل .٣

 http://www.schoolarabia.net/tqanyat_ta2alum/webquest/webquest.htm  
  

   الجیدةالرحلة المعرفیةمواصفات : ًتاسعا 
ومن خالل خبرة ،  من وسائل المعلم الجیدة التي یستخدمها في التدریستعتبر الرحلة المعرفیة

امج الوورد لینكس الذي تم عقد دوراته لمعلمي وكالة الغوث الدولیة ومشاركة الباحث في التدریب في برن
(  :ٕبقطاع غزة في تصمیم وانتاج وتوظیف الرحالت المعرفیة على الویب وجد أنها یجب أن تتصف بما یلي

   )٤٨ :٢٠٠٩جودة ،( ، )٢٦٥: ٢٠٠٦بیتس و بول، 
  . للتالمیذ حول المادة التدریسیةًلیالد تشكل - ١
  .ل الجماعي والتشاركي بمرونةتوفر العم - ٢
  .إلثراء الدرس بشكل ایجابيها  مصادر تتعدد- ٣
  .حول دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى میسر للتعلم والتعلیمُ من العمل باستقاللیة حیث تتلمیذكن الّمُت - ٤

http://www.schoolarabia.net/tqanyat_ta2alum/webquest/webquest.htm
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  . متكاملة العناصر ومصممة بشكل جید مثیر للتالمیذ- ٥
  .نتقال بینها بسهولة تعمل روابطها بشكل جید، ویمكن اال-٦
  . المقدمة مثیرة ومحفزة للتالمیذ، وتقدم معلومات أساسیة-٧
  . المهام قابلة للتنفیذ في ضوء وقت محدد وممتعة للتالمیذ-٨
 تتــضمن العملیــات فیهــا مجموعــة مــن التوجیهــات التــي تــساعد التلمیــذ فــي تنظــیم خطواتــه وتنفیــذ المهــام -٩

  .ةالمطلوبة منه في الرحلة المعرفی
  . تتضمن إرشاد حول كیفیة تنظیم المعلومات المكتسبة-١٠
  . ترتبط المصادر الموضوعة فیها بالمهمات التي یسعى التلمیذ إلنجازها بصورة دقیقة-١١
  . یناسب التقییم النتاج المراد تحقیقه-١٢
  .ىً تذكر الخاتمة التالمیذ بما تعلموه، وتشجعهم على توسیع خبراتهم لتشمل حقوال أخر-١٣
  .ً صفحة المعلم تشكل دلیال للمعلمین اآلخرین حول توظیف الرحلة المعرفیة في فصول أخرى-١٤

ًویرى الباحث أنه نظرا ألن تالمیذ الیوم یعیشون في عصر التكنولوجیا والتطور العلمـي واالنفجـار المعرفـي ، 
میـــذ الـــذین یعرفـــون كیـــف انـــه ســـوف یمـــضون حیـــاتهم التعلیمیـــة والعملیـــة فـــي عـــصر المعلومـــات ، فـــإن التال

یحددون مواقـع المعلومـات المتعلقـة باهتمامـاتهم ویقیمونهـا بكفـاءة سـیتمكنون مـن تحـسین تعلمهـم، وهـذا یـضع 
مهمـــة احتوائهـــا علـــي جمیـــع عناصـــرها األساســـیة، وعرضـــها بطریقـــة ) مـــصمم الرحلـــة ( علـــى عـــاتق المعلـــم 

  .  تناسب التالمیذ
  

  الجغرافیا وطبیعة مادة لویب عبر االرحالت المعرفیة - : ًعاشرا 
اإلنسان ممثلین في المحیط  الحیوي الذي  والجغرافیا هي العلم الذي تهتم موضوعاته بدراسة البیئة

یعیش اإلنسان فیه ، لذا تهتم بعالقة اإلنسان ببیئته وأسالیب تفاعله معها وأثار هذا التفاعل ، كما یمكن 
مسكنا لإلنسان أي أنها تدرس األرض وما علیها من القول أن الجغرافیة تدرس سطح األرض كونه 

  . في اإلنسان وأثر اإلنسان فیها ظاهرات طبیعیة ، وأثر هذه الظاهرات
والجغرافیا أحد العلوم االجتماعیة التي تدرس في جمیع المراحل التعلیمیة نظرا ألهمیتها في تنشئة المتعلمین 

 العلم الذي یختص بدراسة خصائص المكان وعالقاته من النواحي العقلیة واالجتماعیة والشخصیة فهو
   . باإلنسان والحیوان والنبات

ویتسع میدان علم الجغرافیة یوما بعد یوم ، ویرجع ذلك إلى أن الجغرافیة الیوم  تخطت إلى البحث في 
تماعي ٕأمور الحیاة وتتمشى مع التقدم التكنولوجي والحضاري وأصبحت أكثر اتصاال واحساسا بالواقع االج

  .  ) ٢٣: ٢٠٠٦ ، عباینه( واالقتصادي المعیشي لإلنسان 
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 إال التالمیـذ، لـدى مهـارات التفكیـر العلیـا تتمیز بأنها من أهـم مـصادر تنمیـة الجغرافیامن المعروف أن مادة و
 اآللیـة كمجموعة من الرموز واألرقـام والمعلومـات المجـردة والجغرافیاًأن هذه المیزة كثیرا ما تفقد عندما تدرس 

 فیهـا، لــذا فــإن الـرحالت المعرفیــة علــى  التلمیــذ ثــم یـتم اختبــار، ویطلــب منـه إتقانهــاللتلمیــذ یقــدمها المعلـم التـي
 ومـساعدتها علـى تحقیـق أهـم أهـدافها مـن خـالل مـا الجغرافیـاالویب تعتبر وسیلة هامة إلعادة الحیاة لتـدریس 

والتـصنیف والعمــل الجمـاعي والتعامــل التــأملي التفكیـر تـوفره مـن تــشجیع الـتعلم الــذاتي وتنمیـة قــدرات البحـث و
  .المباشر مع مصادر المعلومات

  
  الجغرافیاتدریس مادة  و عبر الویب العالقة بین الرحالت المعرفیة - : إحدى عشر

إن إتبـاع األســالیب التقلیدیــة فــي التــدریس أصــبح غیــر قــادر علــى مجــاراة التقــدم العلمــي والتكنولــوجي 
لــك یقــع علــى عــاتق المؤســسات التربویــة تطــویر كوادرهــا لتحقیــق تطــویر األداء التعلیمــي فــي الهائــل، وعلــى ذ

المــدارس، واســتخدام أســالیب تــدریس جدیــدة ومــن أوجــه هــذا التطــور توظیــف الحاســوب بفاعلیــة فــي تــدریس 
  .الجغرافیا

اعي العالقة بین العلم ال بد وأن یسایر تدریس الجغرافیا تلك الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة، ویرفلذا 
والتكنولوجیا والمجتمع، فینبغي لإلنسان الذي یعیش التكنولوجیا أن یفكر فیما یستخدمها، وما فائدتها وما 

ّخیرها وما شرها، وینبغي أن یتعلم كیف یعیش مستقبال هذه المستحدثات ویسخرها لحیاته ُ ً.  
التخصــــصات العلمیــــة التــــي مــــرت أن منــــاهج الجغرافیــــا تعــــد مــــن  ) ٢١: ٢٠٠٧الــــدلیمي، (ویــــرى 

بتطــورات مــستمرة واكبــت التطــورات العلمیــة والتكنولوجیــة والتــي انعكــست أثارهــا علــي وســائل البحــث وتقنیــات 
أســهمت فــي نقــل الجغرافیــا مــن مجــال الوصــف إلــى مجــال التطبیــق حیــث تمــت االســتفادة مــن  التحلیــل والتــي

  . البحوث الجغرافیة في مجاال الحیاة المختلفة  
وتعد مناهج الجغرافیـا أن لهـا صـیغة خاصـة مـن حیـث تنـاول المعرفـة العلمیـة، فهـي تهـتم إلـى جانـب 
بنیة المعرفة بتوظیف المعرفة في حیاة المـتعلم مـن خـالل إجـراء التجـارب واكتـشاف المفـاهیم والمعلومـات مـن 

  .خالل البحث واالستقصاء للظواهر التي تواجه المتعلم في حیاته الیومیة
تـــستطیع أن تعطـــي الـــصورة  ین جمیـــع المـــواد الدراســـیة تنفـــرد الجغرافیـــا بأنهـــا المـــادة الوحیـــدة التـــيومـــن بـــ 

ًالواضــحة لمعــالم الكــرة األرضــیة بــرا وبحــرا وجــوا، كمــا أنهــا ً تفــسر الظــواهر الطبیعیــة المختلفــة وتعلــل أســباب  ً
  . وكیف یؤثر فیها  ِاإلنسان یتأثر بالبیئة التي ینشأ فیها حدوثها ونتائجها، وتوضح كیف أن

وتتمیز الجغرافیا كعلم ومادة دراسیة بالتغیر الـذي یعـد مـن أهـم صـفات معلوماتهـا ، فالجغرافیـا تـدرس   
   )  ١٦ : ٢٠٠٧محمود ، ( الشيء المتغیر 

  

ّأنه نظرا للتقدم التكنولوجي المذهل الذي تدخل في جمیع مجاالت  )١٧ :  ٢٠٠٧الدلیمي ، ( ویرى  ً
ولقد ، والتقدم الهائل في الحاسبات اإللكترونیة، ّثل في األبحاث وجمع المعلومات وتحلیلها الحیاة، والذي تم
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كان  لألدوات والمعدات والتقنیات واألسالیب الحدیثة دورا فاعال في تطور البحث العلمي الجغرافي ، ویعد 
   )١٧ :  ٢٠٠٧دلیمي ، ال. ( ذلك مؤشرا على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي التي یشهدها العالم 

في ضوء ما سبق فال بد وأن یسایر تدریس الجغرافیا تلك الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة، ویراعي العالقة 
بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع، وان یواكب االنفجار المعرفي والتطور العلمي، حتى یستطیع تقدیم 

نعیشها الیوم، و فینبغي لإلنسان الذي یعیش التكنولوجیا أن المبررات والتفسیرات للظواهر والتغیرات التي 
ًیفكر فیما یستخدمها، وما فائدتها وما خیرها وما شرها، وینبغي أن یتعلم كیف یعیش مستقبال هذه 

ّالمستحدثات ویسخرها لحیاته، ویستفید مما یقدمه العلم والتطور التكنولوجي،  وتدریس الجغرافیا ال ینبغي ُ
، فال بد أن یجاري التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل األحوال أن ینعزل عن تلك التطوراتبأي حال من 

  .الذي نعیشه وتوظیفها في العملیة التعلیمیة
  

  ها تدریسأسالیب والجغرافیاالتحول في تدریس   - : اثنا عشر 
ًیــشهد العــصر الحــدیث تطــورا متالحقــا فــي كافــة المجــاالت، وقــد أصــبح التطــور        العلمــي مثــار اهتمــام ً

ًكبیــر لــدى جمیــع الــدول، ومجــاال للتــسابق بینهــا، ویرجــع الــسبب فــي ذلــك إلــى مــا یقدمــه العلــم مــن إمكانــات 
الناحیــة االجتماعیــة التــي تــساعد  تتجلــى فــيو .تــساعد اإلنــسان علــى تطــویر حیاتــه االجتماعیــة واالقتــصادیة

ید من مواردهـا إلـى أقـصى حـد، ثـم الوقـوف علـى مـا یستف على دراسة حیاة اإلنسان في بیئته وكیف یمكنه أن
التي تصور له العـالم الخـارجي والعوامـل التـي تحـیط بـه، وطـرق االتـصال  في البیئات األخرى من المعلومات

   . المنافع معه بها وتبادل
رافیـة ، سهلت من سرعة الحـصول علـي المعلومـات الجغوماتیة التي یشهدها العالم حالیاوحیث إن الثورة المعل
 حیاتنـا الیومیـة ؟ فاالتجـاه يف نتعامـل مـع هـذه المعلومـات ؟ وكیـف یمكـن توظیفهـا فـیـ، فإن المهم هنا هـو ك

الحــدیث فـــي تعلـــیم الجغرافیــا یركـــز علـــي اكتــساب المهـــارات أكثـــر مــن اكتـــساب المعلومـــات التــي أصـــبح مـــن 
   )٥٠ : ٢٠٠٤العمري ،  ( .السهل الحصول علیها في أي وقت نرید 

 دراســیة نامیــة ومتطــورة بتطــور المجتمعــات والبحــوث والدراســات العلمیــة ، ومــن ثــم فــإن ةجغرافیــا كمــادوان ال
  تلك المواد هي من أكثر المواد الدراسیة حساسیة لما یجرى في اإلطار االجتماعي 

 ولــذا فــإن المختــصین فــي میــدان تــدریس الجغرافیــا مهتمــون دائمــا بالــسعي وراء كــل جدیــد یمكــن أن یزیــد مــن
  . هداف المرجوة منهافعالیة الجغرافیا وتحقیق األ

   .وتدریس الجغرافیا ال ینبغي بأي حال من األحوال أن ینعزل عن تلك التطورات 
وتغیرت أدوار معلم الجغرافیا في عصر تكنولوجیا المعلومات واالنترنت إلـى حـد كبیـر عـن دوره فـي الماضـي 

 لهـا إلـى دور المخطـط للعملیـة التعلیمیـة والمـصمم لمواقفهــا، حیـث تحـول مـن دور الملقـن للمعلومـات والـشارح
ًانطالقــا مــن أن المعلومــات والنــشاطات التــي ینبغــي أن یتعلمهــا المــتعلم كثیــرة  ومتنوعــة والــزمن المخــصص 
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ًلتعلمها قصیر نسبیا، األمر الذي قد یحول دون تحقیق أهداف تعلم الجغرافیا بالكفـاءة المطلوبـة كمـا أن جیـل 
أضحي من المحتم علـیهم التفاعـل والـتعلم مـن خـالل مـصادر تعلـم تقـوم علـى توظیـف أجهـزة الكمبیـوتر الیوم 

 التقلیدیـة فـي بولقد صاحب ذلك تطور في تدریس الجغرافیا وأسالیب تدریـسها، إن إتبـاع األسـالی. وبرمجیاتها
ًواجـه التعلـیم التقلیـدي منفـردا التدریس أصبح غیر قادر علي مجارة التقدم العلمي والتكنولوجي الهائـل ،حیـث ی

  :بعض المشكالت مثل
   )١٤ – ١٢: ١٩٩٢نشوان ،                                                                ( 

  . الزیادة الهائلة في أعداد السكان وما ترتب علیها من زیادة في أعداد التالمیذ-١
  .ً قلة أعداد المعلمین المؤهلین تربویا-٢
  .ّ االنفجار المعرفي الهائل، وما ترتب علیه من تشعب في التعلیم-٣
  . القصور في مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ-٤
  

      ولذلك فقد أصبح الشغل الشاغل للتربـویین هـو التفتـیش عـن أفـضل الطرائـق واألسـالیب واالسـتراتیجیات 
الیب تــدریس الجغرافیـا وبـاقي العلــوم هـي الوسـائل لتطــویر التـي یـتم بهــا تعلـم الجغرافیـا باعتبــار أن طرائـق وأسـ

  )١٤-١٢: ١٩٩٢نشوان، .( العلم في مجتمعات الیوم
  

ّ      ونظــرا ألن الجغرافیــا تعتبــر مــن أوفــر التخصــصات حظــا مــن حیــث تنــوع وتعــدد أســالیب تدریــسها، فلــم  ً ً
ا المتجـددة تجعـل مـن الـصعب یحظ أي تخصص آخر بنفس االهتمام الـذي مـنح لـه، كمـا أن طبیعـة الجغرافیـ

أن یرشـح أحــد هـذه األســالیب لتكــون األفـضل، ولــذلك ال یوجــد أسـلوب أو طریقــة تــدریس محـددة یمكننــا القــول 
بأنهـــا األفــــضل، بـــل أن األمــــر یعتمــــد علـــى طبیعــــة المـــنهج وطبیعــــة الموضــــوع وطبیعـــة المتعلمــــین وطبیعــــة 

  .اإلمكانات المتوافرة
اسـتراتیجیات تدریـسیة تتناسـب والتقـدم و وأسـالیبطرائـق افیا إلـى البحـث عـن لذا سعى المهتمون بتدریس الجغر

    .والتطورات التكنولوجیة الحدیثة من ناحیة أخرى العلمي الهائل في المعلومات الجغرافیة من ناحیة
  

ًوبما أننا نعیش اآلن في عصر التكنولوجیا واالنفجـار التقنـي والمعرفـي والثقـافي ومـن الـضروري جـدا 
نواكـــب هـــذا العـــصر ونـــسایره ونتعـــایش معـــه ونحاكیـــه ونتـــرجم لآلخـــرین إبـــداعنا ونبـــرز لهـــم قـــدرتنا علـــى أن 

االبتكــار ولعــل مــن أهــم المهــارات المعاصــرة مهــارة اســتخدام وتوظیــف الحاســوب فــي العملیــة التعلیمیــة حیــث 
.   داخـل غـرف الدراسـة يریسالتجدید والتغییر والخروج من الروتین المتكرر الذي یطغي غالبا على أدائنا التد

   ) . ١٥ : ٢٠٠٣عفانة ، عبید، ( 
ّومن هنا جاءت الحاجة إلى استخدام التكنولوجیا الحدیثة التي قدمت الكثیر من الوسائل واألدوات التي كان 
لها دور مهم وبارز في تطویر التعلیم، وأسهمت في تحسین عملیة التعلیم، وذلك من خالل استثارة الدافعیة 

التالمیذ نحو التعلم وتشجیعهم، إذ أن دخول الحاسوب واالنترنت وما تبعها من وسائل وطرق تعلیمیة لدى 
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ًومنها الرحالت المعرفیة واستخدامها في التعلیم أثر فیه تأثیرا بالغا، وأدى ظهوره إلى التغییر في طرائق  ً ّ
  .      التدریس

  ویبصمیم الرحالت المعرفیة عبر الخطوات ت: الثالث عشر 
  )Chatel&Nodell,2002:4-10(،  ) ٩- ٢٠٠١:٧،Dodge(وضع الباحثین  

،    )Macgregor &Lou,2005:162(و،)٤١: ٢٠٠٨جودة، ( و  )٤٢: ٢٠٠٦،حسنین  (
  : ثالث خطوات تستخدم لتصمیم الرحالت المعرفیة عبر الویب 

  :ابحث عن اإلمكانیات، اكتشف آفاق جدیدة : الخطوة األولى 
  :وة عدة خطوات فرعیةتضم هذه الخط

  السابقة و میوله و أهدافك كمدرس ومصممتلمیذخذ بعین االعتبار خبرات ال:  اختیار الموضوع- ١
لویب عند اختیارك للموضوع، كذلك من المهم تحدید ثغرات التعلم مثل نقاط ا للرحالت المعرفیة عبر

  .التنفیذالضعف التي قد تواجه الموضوع المختار أو التي قد یواجهها حال 
ومن النقاط الهامة عند اختیار الموضوع قیاس مدى أهمیة المعلومات المكتسبة للتالمیذ، ما   

 وكیف ستتوافق المعلومات المكتسبة مع ؟الحصاد النهائي الذي سوف یضیفه الموضوع للتالمیذ
  .المنهج أو الخطة الدراسیة ككل 

 الویب  الرحالت المعرفیة عبر مصممهناك بعض المعاییر المتوجب على:  تجمیع المصادر-٢  
ًأخذها بعین االعتبار عند اختیار مصادر المعلومات، مثل أن یكون المصدر مثیرا للتالمیذ و 

ر للموضوع من نقط مختلفة یشجع التالمیذ على فهم المعنى، كذلك مواقع تعطي ییحتوي على س
  .لفةآفاق جدیدة تتداخل فیها األدوار و المشاكل و الحقائق المخت

ُ یفضل تنسیق المصادر إلى مجموعات، فلذلك ابحث عن قضایا ذات عالقة مع بعضها -٣  
من المهم كذلك أن ، حتى تناقضات تساعدك في عملیة الترتیب والتصنیف البعض بین مصادرك أو

ون فیه من نفس نقطة البدایة ؟ أتسأل نفسك كمدرس، هل هناك نوع تظن أن غالبیة المتعلمین یبد
  . فمن وجهة نظري یجب أن یكون هذا النوع في المقدمة وظاهر للجمیع بشكل ملفت و جیدإن كان

   الویب الرحالت المعرفیة عبرصمم : الخطوة الثانیة   
ممكن . ماذا ترید من المتعلم أن یفعل بعد بحث الموضوع ؟ جوابك یجب أن یوحي بالفكر اإلبداعي 

  . ذاتهالوقتي صیاغة ذلك على هیئة سؤال یكون هو الجواب ف
و .  الویبالرحالت المعرفیة عبرمن المهم إنشاء وظائف أو أدوار للتالمیذ المتعلمین بواسطة   

یجب إظهار هذه الوظائف من خالل عملیة التصمیم ، كذلك اقحم التلمیذ في كل عملیة في 
)   template(لخلق نوع من الخلفیة لكل واحد، هناك نماذج جاهزة  الویب الرحالت المعرفیة عبر
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تساعدك في عملیة  الویب الرحالت المعرفیة عبرمتواجدة في اإلنترنت في المواقع المتخصصة في 
  .التصمیم و تحدید الوظائف 

ك یعتقدون أنهم خبراء عندما یقدمون على العالم الحقیقي للبحث تالمیذًمن المهم جدا كذلك أن تدع 
  . الویبالرحالت المعرفیة عبرمیم و مستویات التفكیر و هذا یجب مراعاته عند تص

كالتغذیة الراجعة من خبراء أو  الویب الرحالت المعرفیة عبرال تغفل أنواع التواصل المختلفة في 
    . آخرین و غیره تالمیذ

  تصمیم صفحة الویب : الخطوة الثالثة  
عرفیة عبر  یجب مراعاة العناصر المكونة للرحالت المHtmlعند تصمیمها باستخدام أحد محررات 

الویب و تقسیمها بطریقة لها عالقة بالموضوع المثار للبحث من حیث اختیار األشكال و األلوان و 
  .تقسیمات الصفحة

الجدیر بالذكر أن تصمیم الصفحة یجب أن یراعي مستوى التالمیذ الموجهة إلیهم الرحالت المعرفیة 
تالمیذ في مراحل دراسیة وب إن كان العبر الویب حیث اإلقالل من االرتباطات التشعبیة أمر مطل

تأسیسیة
http://www.schoolarabia.net/tqanyat_ta2alum/webquest/webquest18.htm#_f

tn1#_ftn1 )    ٢٠١٠ / ١ / ١٦تمت الزیارة للموقع في تاریخ (   
  ) . الموقع المدرسة العربیة (  سعید موجهة تقنیة المعلومات –الكاتب الباحثة س 

  : عبر الویبخمس خطوات عملیة تستخدم لتصمیم الرحلة المعرفیة) ٥: ٢٠٠٢، دودج(وضع 
  . عبر الویب وتحلیله اختیار الموضوع المناسب للرحلة المعرفیة-١
   . هذا الموضوعبالئم أناختیار تصمیم یمكن  -٢
   .والمصادرموارد ال تصمیم العملیة عن طریق تحدید  -٣
  .تالمیذوصف كیف سیتم تقییم ال   -٤
   . عبر الویبالرحلة المعرفیة  تعدیل وتحسین-٥

خامـــــسة  دروس الوحـــــدة الفـــــي تـــــصمیم)  ADDTE( وقـــــد اســـــتعان الباحـــــث بالمعیـــــار النمـــــوذجي العـــــالمي 
 األساســي بأســلوب الــرحالت الثــامن للــصف الجغرافیــامــن كتــاب  )وحــدتي البحــر المتوســط والتنــدرا(والــسادسة 

  :تصمیم البرنامج وفق هذا المعیار فیما یلي ، وتتلخص خطوات المعرفیة عبر الویب
(accessed Jen,5,2010)http://www.e-learningguru.com/articles/art2_1.htm      

  Analyses   مرحلة التحلیل-١

 Design مرحلة التصمیم -٢

 Implementation مرحلة التطبیق -٣

 Evaluation مرحلة التقییم -٤

http://www.schoolarabia.net/tqanyat_ta2alum/webquest/webquest18.htm#_f
http://www.e-learningguru.com/articles/art2_1.htm
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 Development مرحلة التطویر -٥

 قـادرین تالمیـذ التجعـل أن ا، مـن شـأنه عبـر الویـبالرحلـة المعرفیـة ٕوانـشاء فـي تـصمیم المراحـلواعتبرت هذه 
   )٤٨ : ٢٠٠٨جودة ،  ( . البحث والتقنیاتأسالیب بتوظیف مختلفعلى التعلم 
  

  عبر الویب وتنفیذ الرحالت المعرفیة ٕ واعدادعلم في تصمیمدور الم  -:  عشرالرابع
المعلمـین فـي  خدام التكنولوجیا ال یحل محـل دور استإن نكرر حقیقة معروفة جیدا أنمن الضروري 

یــسلط الــضوء علــى الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب ، فــان اســتخدام وعلــى العكــس مــن ذلــك ،الدراســیةالفـصول 
 یكــون أن فــي األساســي المعلــم دور ویكمــن .التالمیــذهــام ذات الــصلة الحتیاجـات  المإنــشاء المعلــم فــي أهمیـة
 وتنفیـذ ٕواعـدادمن خالل توجیههم ومتابعة تنفیذهم للمهـام، ومـن مهـام المعلـم فـي تـصمیم  تالمیذ لتعلم الًامیسر

   : الرحالت المعرفیة
 للموضــوع ومناســبة مالئمــة التــي یراهــاتحدیــد صــفحات الویــب  بــشكل مكثــف ل الویــب شــبكةىعلــاإلبحــار  -١

  . للتالمیذ  یدرسه الذي
  . حسب طبیعتها وعالقتها بالمادة والمنهاجصفحات الویب تصنیف -٢
  .یمیمعاییر دقیقة للتقبعد تحدید صفحات الویب المحددة یم الجودة التربویة لیتق -٣
مرنـــة لتناســـب الفـــروق  یحـــرص المعلـــم علـــي أن تكـــون المهمـــات الموكلـــة للتالمیـــذ فـــي الرحلـــة المعرفیـــة -٤

ًالفردیة بین التالمیذ، وأن ال تستغرق وقتا طویال في تنفیذها ً.  
  :لما سبق من مهام المعلم) ٣: ٢٠٠٦ ، Neufeld &Sen(وقد أضاف سن ونیوفلد

  .لتنفیذها تالمیذ الوقت الكافي للإعطاءالرحالت المعرفیة عبر الویب على  تصمیم حرص المعلم عند  -٥
  ول مسؤولیة یح أنحاول یوالتالمیذ،  عمل  ییسرأن لم أثناء تنفیذ الرحلة المعرفیةینبغي للمع  -٦

 مــن تالمیــذلحفــاظ علــى التعــاون بــین الا أیــضاومــن المهــم . تالمیــذ الإلــى الرحلــة المعرفیــةالــتعلم ضــمن ســیاق 
مهــم تبـــادل  ألنــه مــن البــانفراد؛ حیــث ال یجــب أن یعمــل التالمیــذ ؛خــالل اســتخدام مجموعــة العمــل التعــاوني

  . عتهموجمم اآلخرین في تالمیذ مع الاألفكار
  طبیق الرحالت المعرفیة عبر الویبمعوقات ت: الخامس عشر 

 المتعلـــق بـــدمج یــة المهنیـــة للمعلمـــیننملیـــنكس للت مـــشروع الوورلـــدتلقیــه دورة فـــي  الباحـــث وعمـــلومــن خـــالل 
بعض زیارتــــه لــــدریبي علــــي التالمیــــذ وتطبیــــق بعــــض الــــرحالت المعرفیــــة خــــالل تــــ، والتكنولوجیــــا فــــي التعلــــیم

جـد المعلمین المشاركین فـي الـدورة معـه فـي المنطقـة الـشمالیة بقطـاع غـزة، ومناقـشته مـع زمالئـه المتـدربین، و
 وفـي ضـوء أن هناك بعض المعوقات التي تواجه تطبیق الرحالت المعرفیة عبر الویـب فـي الفـصول الدراسـیة

ات التــي تعیــق الــرحالت المعرفیــة فــي مــادة الجغرافیــا والتــي تتمثــل مــا ســبق یــرى الباحــث مجموعــة مــن المعوقــ
   -: فیما یلي 



 ٣٤

المرحلة االبتدائیة الدنیا، وذلك لضعف امتالكهم میذ الت  عبر الویب ال یناسب تطبیق الرحالت المعرفیة- ١
  . ولضعف القدرة القرائیة لدیهمالویبلمهارات البحث عبر 

  . بعض المواد الدراسیة كل الموضوعات الدراسیة في عبر الویبفیة ال تناسب طریقة الرحالت المعر- ٢
  . عبر الویبً یأخذ بعض المعلمین وقتا في تصمیم الرحلة المعرفیة- ٣
  . ال یصل بعض المعلمین إلى أفضل الروابط أو المصادر الالزمة لتحقیق األهداف بسهولة- ٤
  .ار الكهربائي انقطاع االتصال باالنترنت أو ضعفه، أو انقطاع التی- ٥
 عدم توفر أجهزة الحاسوب في المدرسة بصورة كافیة لتنفیذ المعلمین لعدد من الرحالت المعرفیة عبر - ٦

  .الویب في عدة فصول في وقت واحد
ٕویرى الباحث أن بعض الصعوبات تعود لحداثة التجربة ،وقلة خبرة المعلمین في استخدام الحاسوب واعداد 

لتخطیط المتقن وفق خطة زمنیة مدروسة یساهم في التغلب علي هذه الصعوبات الرحالت المعرفیة، وان ا
  .والمعوقات، ویحقق قفزة نوعیة في تفعیل استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في عملیة التعلیم 
وقد عمل الباحث على تذلیل بعض العقبات مثل انقطاع التیار الكهربائي المستمر في قطاع غزة 

مولد كهربائي لتولید الكهرباء الذي تم تزوید مدارس وكالة الغوث بها، لتشغیل مختبر باالستعانة ب
 وقد عمل الباحث مع إدارة المدرسة على توفیر الحصص له حسب برنامج فراغ مختبر. الحاسوب

الحاسوب لیتمكن من تطبیق الرحالت مع التالمیذ في المختب، تزوید التالمیذ ببعض الدروس علي أقراص 
  . جة لیتم تحضیرها في البیت، لتساعد التالمیذ في عملیة التحضیر الدرس للتسهیل علي التالمیذ مدم
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  التفكیر التأملي/ المحور الثاني 
  مفاهیم وأنماط ومراحل

  التفكیر   -:ًأوال 
ر التـــأملي فـــي هـــذا الجـــزء مـــن البحـــث یتنـــاول الباحـــث موضـــوع التفكیـــر وأنواعـــه باختـــصار ثـــم یتنـــاول التفكیـــ

  . بالتفصیل 
یعــد التفكیــر مــن أبــرز الــصفات التــي تــسمو باإلنــسان عــن غیــره مــن مخلوقــات اهللا تعــالى وهــو مــن الحاجــات 

وحیــث إن اإلنــسان یحتــاج إلــى تفكیــر فــي جمیــع مراحــل عمــره ، المهمــة التــي ال تــستقیم حیــاة اإلنــسان بــدونها
 الیومیــة التــي تواجهــه فــإن الــضرورة تــدعو إلــى لیتغلــب علــي الــصعاب ویحــل المــشاكل، لتــدبیر شــؤون حیاتــه

   ) .١٧ :٢٠٠٨مجید ، (.حسن تعلیمه في كافة المراحل التعلیمیة
وقــد حــث القــرآن الكــریم علــي التفكیــر بأنواعــه المختلفــة وجعلــه فریــضة علــى المــسلمین، وجعــل عقــولهم منــاط 

ََأولـــم یتفكــروا فــي َأنفــسهم مـــا خ(فــي أنفــسهمفكیــر الت َ ْ ُ ِْ ِ ُِ ََّ َ َ َ ٍلــق اللــه الــسَّماوات واَألرض ومـــا بینهمــا إال بــالحق وَأجـــل َ َ َ َ َ َُ َ َ َِّ ْ ِ َِّ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ َِ َّ َ
َمسمى وان كثیرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون  َُ ْ َِ ِ َِ ََ ِ ِِّ َ ِ َّ ِّ ً َِّ ٕ َ    ) . ٨سورة الروم آیة ) (َُّ 

   تعریف التفكیر  -:ًثانیا 
 مـن العملیـات الحیویـة المعقـدة التـي عجـزت الدراسـات یم تعریف علمي دقیـق لعملیـة التفكیـر ألنهـادیصعب تق

  .الفسیولوجیة عن تقدیم تعریف دقیق لها أو إدراك ماهیتها
وقــد حــاول العدیــد تعریـــف التفكیــر مــن حیــث وظیفتـــه أومــن حیــث أســلوبه وعرفـــه الــبعض مــن حیــث غایتـــه، 

  . وعرفه علماء النفس من حیث تحدید العملیات التي ینطوي علیها
  .تعریفات عدیدة للتفكیر نذكر منهاوقد وردت 

 إلــى ة تــدفق للنــشاط مــن منطقــه بأنــ:)م١٩٦٩آلیــة العقــل  (ه فــي كتابــEdward Boho ادوارد بوهــوا ُهعرفــ
أخــرى علــى ســطح الــذاكرة، وهــو تــدفق مجهــول بــشكل كامــل ویتبــع حــدود ســطح الــذاكرة، وعلــى الــرغم مــن أن 

  .عین تؤثر في اتجاه التدفق ویمكنها أن تصبح راسخةهذا التدفق مجهول تماما فان أنماطا ذات تنظیم م

 عقلیـــة معرفیـــة وجدانیـــة علیـــا تبنـــى وتؤســـس علـــى محـــصلة ةالتفكیـــر عملیـــ أن  : "أمـــا مجـــدي حبیـــب فیـــرى
العملیات النفسیة األخـرى كـاإلدراك واإلحـساس والتخیـل، وكـذلك العملیـات العقلیـة كالتـذكر، والتجریـد والتعمـیم 

 "واالســـتدالل وكلمـــا اتجهنـــا مـــن المحـــسوس إلـــى المجـــرد كلمـــا كـــان التفكیـــر أكثـــر تعقیـــدوالتمییـــز والمقارنـــة، 
  ).٣٧ :١٩٩٥،حبیب(

 التفكیــر هــو إعمــال العقــل والتفكــر والتــدبر فــي خلــق اهللا ونــوامیس الكــون والتبــصر بــصیغ : "ویعرفــه الخطیــب
    ).٥ :١٩٩٧،الخطیب( لبابأولوا األ یتدبرون، یتأملون، تبصرون، یذكرون، یفقهون، كثیرة منها یعقلون،



 ٣٦

دخالهــا فــي البنیــة  العملیــة التــي یــتم بهــا تولیــد األفكــار عــن معرفــة ســابقة ثــم إهبأنــ " : جــون دیــوىهوقــد عرفــ
  .ة التي تربط األشیاء ببعضها والوصول إلى الحقائق والقواعد العامةقوهو أیضا معرفة العال. المعرفیة للفرد

 . أســلوب حــل المــشكلة الــذي یفتــرض أن یكــون هــدف التربیــة الــرئیسعنــد دیــوي نــشاط ذهنــي یمثــل فــالتفكیر
   ). ٩ :١٩٩٩جروان،(

سلــسلة مـن النــشاطات العقلیـة التــي یقـوم بهــا الـدماغ عنــدما یتعـرض لمثیــر، عـن طریــق : "ه أمـا جــروان فیعرفـ
 "لخبــرة أو أكثـر مـن الحــواس الخمـس، والتفكیـر بمعنـاه الواســع عملیـة بحـث عـن معنــى فـي الموقـف أو اةواحـد

   )٣٣ :١٩٩٩جروان،(

( .كتساب المعـارف والمعلومـات وفهمهـا واالعتمـاد علیهـااعملیة عقلیة تعتمد على  بأنه التفكیر وعرف السلوم
   ).٢٠ : ٢٠٠١السلوم ، 

 "مر بهـایعملیة عقلیة یـستطیع المـتعلم عمـل شـيء ذي معنـى مـن خـالل الخبـرة التـي سـ: "التفكیروعرف بایر 
  .موقع التربیة نت نترنتمن اال) 2001بایر، (

 عملیــة منظمــة هادفــة هبعــد اكتــساب معرفــة مــا، أو أنــ  بأنــه عملیــة معرفیــة معقــدة،: "وتعرفــه بــار بــرا برســیس
  ).14: 2001 قطامى،( ."إلكساب الفرد معرفة ما

هنــي یختلــف عــن اإلحــساس واإلدراك ویتجــاوز االثنــان ذ أن التفكیــر بمعنــاه العــام هــو نــشاط :ویعرفــه العمــري
والتفكیــــر عملیــــة نفــــسیة ذات طبیعــــة اجتماعیــــة تتــــصل اتــــصاال وثیقــــا بــــالكالم  معــــا إلــــى األفكــــار المجــــردة،

 أي هـو االنعكـاس غیـر المباشـر المعمـم ،وتستهدف التنقیب والكـشف عمـا هـو جـوهري فـي األشـیاء والظـواهر
 )2:  2002العمري،  (للواقع من خالل تحلیله وتركیبه

نـــه نـــشاط وتحـــرى واستقـــصاء واســـتنتاج منطقـــي نتوصـــل عـــن أ : "الحـــوراني  بزمنجـــر وكـــساب ترجمـــة هوعرفـــ
: 2002الحـــورانى،(" .طریقـــة إلـــى العدیـــد مـــن النتـــائج التـــي تبـــین مـــدى الـــصحة والخطـــأ ألیـــة معطیـــات كانـــت

23(.  
أن التفكیـر عبـارة عـن مفهـوم معقـد یتـألف مـن ثالثـة عناصـر تتمثـل فـي العملیـات المعرفیـة : " ویعرفه سـعاده 

ًقـدة وعلــى رأســها حــل المــشكالت، واألقــل تعقیــدا كــالفهم والتطبیــق، باإلضــافة إلــى معرفــة خاصــة بمحتــوى المع
. ( المــادة أو الموضـــوع مـــع تــوفر االســـتعدادات والعوامـــل الشخـــصیة المختلفــة وال ســـیما االتجاهـــات والمیـــول 

   ) . ٤٠ : ٢٠٠٣سعاده ، 

و للخبــرة بهــدف الوصــول إلــى هــدف، وقــد یكــون هــذا أن التفكیــر عبــارة عــن استكــشاف متــر" ویعرفــه دیبونــو 
. الهدف هو تحقیق الفهم، أو اتخاذ قرار ما، أو حـل المـشكالت ، أو الحكـم علـى األشـیاء، أو القیـام بعمـل مـا

   ) . ٢٧ : ٢٠٠٦أبو جادو ، نوفل ، (



 ٣٧

لیـــة الـــضبط تنـــسیق العملیـــات وهـــو إحـــدى العملیـــات العقلیـــة التـــي تخـــضع لعم: ویعرفـــه أیـــضا العـــالم بیاجیـــة
  .والتوجیه

 وعرفه مجید بان التفكیر عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلیة غیر المرئیـة التـي یقـوم بهـا الـدماغ 
ًعنـــدما یتعـــرض لمثیـــر یـــتم اســـتقباله عـــن طریـــق واحـــدة أو أكثـــر مـــن الحـــواس الخمـــس بحثـــا عـــن معنـــى فـــي 

   ) ١٧ : ٢٠٠٨مجید ، . ( الموقف أو الخبرة 
ادي بأنـــه نـــشاط ذهنـــي یقـــوم بـــه اإلنـــسان عنـــدما یتعـــرض لموقـــف مـــا أو مـــشكلة وقـــد عرفـــه عبـــد الهـــ  

   )  ١٩ : ٢٠٠٨مجید ، . ( للوصول إلى الحلول المناسبة وقد یستخدم التفكیر لتحقیق هدف معین 

 نشاط غرضـي مـنظم وحـدوده تتـسع وواسـع المجـال ویتـصف بالدقـة والموضـوعیة بأنه:" ویعرفه دیاب
   ) .٣ : ٢٠٠٨دیاب ،  ( "دواته وأسالیبه وهو بناء تراكمي وله أ

،  عـن سـائر المخلوقـاتنفي الدماغ كرم اهللا عز وجـل بـه اإلنـسا نشاط عقلي هو: "ویعرفه أبو نحل 
یتولـد عنـده ولـه، حتـى یتوصـل إلـي المعرفـة، ولیتأمل وینظر، ویتدبر ویبـصر، ویـتفحص فـي كـل مـا یحـدث ح

أبــو ( .الــواقعي يالتفكیــر اإلیمـانالــذي ینمـو بزیــادة أنمـاط و ،هللموقـف المــشكل الـذي قــد یحـدث لــمبتكــرة حلـول 
   ) . ١٨ : ٢٠١٠نحل ، 

ویعــرف الباحــث التفكیــر بأنــه عبــارة عــن عملیــة عقلیــة یــستطیع المــتعلم عــن طریقهــا عمــل شــيء ذي 
 معنـي مـن خـالل اكتـسابه الخبـرة التـي مـر بهـا، للوصـول إلـى المعرفـة التـي تولـد عنـده أفكـار وحلـول للمــشاكل

  . والمواقف التي تواجهه 

  )أنماط التفكیر (أنواع التفكیر  -: ًثالثا 
التفكیر كعملیات ذهنیة أو عقلیة یمكن تصنیفه ضمن مجموعات ؛ وذلك لتمییز كـل نـوع عـن اآلخـر ، وربمـا 

نـواع ًكان تعدد أنواع التفكیـر دلـیال علـى االهتمـام المتزایـد مـن قبـل البـاحثین بدراسـته ویـصنف التفكیـر إلـى األ
 ) ٢٤ : ٢٠٠٨مجیــد ،( ،  ) ٤٠ : ٢٠٠٣ســعاده ، (،  )٣٤ : ٢٠٠٦أبــو جــادو ونوفــل ( اآلتیــة كمــا یراهــا 

   ) :   ١٩ : ٢٠١٠أبو نحل ، (، 
 الذي یعتمد على األسـلوب العلمـي أو وجهـات ویقصد به ذلك النوع من التفكیر المنظم: التفكیر العلمي - ١

 الــذي یمكــن أن یـــستخدمه الفــرد فـــي یــة والتربویـــة والتجریبیــة واالیجابیـــة،النظــر العلمیــة مثـــل الواقعیــة والطبیع
  .أو في عالقته مع العالم المحیط به، أو في النشاط الذي یبذله، حیاته الیومیة

وهــــو ذلــــك النــــوع مــــن التفكیــــر الــــذي یعتمــــد علــــى التجربــــة والبیانــــات :  التفكیـــر التجریبــــي أو األمبریقــــي – ٢
  . لعلمیة المأخوذة من المالحظة ا

 الذي یعتمـد علـى قواعـد وقـوانین الفكـر الـذي یفتـرض وجـود تفكیـر فلـسفي وهو التفكیر: التفكیر المنطقي -٣
 الـــذي یمـــارس عنـــد محاولـــة بیـــان األســـباب والعلـــل التـــي تكمـــن وراء األشـــیاء خـــال مـــن األخطـــاء المنطقیـــة ،



 ٣٨

 أو النتائج إنه یعنـي الحـصول علـى أدلـة ومحاولة معرفة نتائج األعمال ولكنه أكثر من مجرد تحدید األسباب
  .تؤید أو تثبت وجهة النظر أو تنفیها

ه األنــواع علــى عــدد مــن مهــارات التفكیــر، التــي تمیــزه ذویــشتمل كــل نــوع مــن هــ: التفكیــر فــوق المعرفــي - ٤
  عن غیرة

ة نـشاط عقلـي مركـب وهـادف تعمـل علـى توجیهـه رغبــوهـو : thinking Creative  عيالتفكیـر اإلبـدا -٥
 لـدأن توقویة في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصلیة لم تكـن معروفـة أو مطروحـة مـن قبـل ،وهـو 

ًشیئا مألوفا من ش    . غیر مألوفٍيیر مألوف وأن تحول المألوف إلى ش غيءً
  وهــو ذلــك النــوع مــن التفكیــر القابــل للتقیــیم بطبیعتــه والمتــضمن:thinking  Critical التفكیــر الناقــد -٦

للتحلـــیالت الهادفـــة والدقیقـــة والمتواصـــلة ألي ادعـــاء أو معتقـــد ومـــن أي مـــصدر مـــن أجـــل الحكـــم علـــى دقتـــه 
یقــوم ُ تــأملي معقــول یركــز علــي مــا یعتقــد بــه الفــرد أو یقــوم بأدائــه، وروهــو تفكیــوصــالحیته وقیمتــه الحقیقیــة، 

ویمهـا والتقیـد بإطـار العالقـات على تقصي الدقة في مالحظة الوقائع التي تـصل بالموضـوعات ومناقـشتها وتق
الــصحیحة الــذي ینتمــي إلیــه هــذا الواقــع واســتخالص النتــائج بطریقــة منطقیــة وســلیمة مــع مراعــاة الموضــوعیة 

   .عدها عن العوامل الذاتیة كالتأثیر بالنواحي العاطفیة أو األفكار السابقة أو اآلراء التقلیدیة ُالعملیة وب
 الـــنمط مــن التفكیـــر الـــذي یقــوم فیـــه الفـــرد بتجزئــة المـــادة التعلیمیـــة علـــى وهــو ذلـــك : التفكیـــر التحلیلـــي - ٧

ٕعناصــر ثانویــة أو فرعیــة وادراك مــا بینهــا مــن عالقــات أو روابــط، ممــا یــساعد علــى فهــم بنیتهــا والعمــل علــى 
  . تنظیمها في مرحلة الحقة 

ومناقـشة القواعـد العامـة خـالل وهو ذلك النوع من التفكیر الذي یقـوم علـى دراسـة  : التفكیر االستنتاجي – ٨
تطبیقهــا علــى القــضایا الخاصــة وذلــك للتحقــق مــن صــحة األخیــرة، وهــو الــذي ینتقــل فیــه الفــرد مــن الكــل إلــى 

  . الجزء ومن القواعد العامة إلى األمثلة الجزئیة 
ــوفیقي -٩  ــر الت اب وهــو التفكیــر الــذي یتــصف صــاحبه بالمرونــة وعــدم الجمــود والقــدرة علــى اســتیع: التفكی

ًن فیظهر تقبال ألفكارهم ویغیر من أفكاره لیجد طریقـا وسـیطا یجمـع بـین طریقتـه والطرق التي یفكر بها اآلخر ًً
    .في المعالجة وأسلوب اآلخرین فیها

وهــو ذلــك الــنمط مـــن التفكیــر المــرتبط بــالوعي الـــذاتي، : reflective thinking  التفكیــر التــأملي -١٠ 
  .  الذاتي، والذي یعتمد على التمعن ومراقبة النفس والنظر بعمق إلى األموروالمعرفة الذاتیة أو التأمل

 موقــف معــین یحــدث ي فــهــو استقــصاء ذهنــي نــشط وواع ومتــأن حــول معتقــدات الفــرد وخبراتــه، وهــو التأمــلو
  لفهـم الظـاهرة أوهط والتفكـر فـي عقلـطـویتأمل فیه ویحلله إلى عناصـر ویبـدأ برسـم الخ أمام فرد أو مجموعة 

الموقــف بهــدف الوصــول إلــى اســتنتاجات وتحلــیالت جدیــدة وتقیــیم النتــائج والتمحــیص الــواعي للموقــف حتــى 
 حـــصلت محـــددة لمـــشكلةهـــو تفكیـــر موجـــه إلـــى أهـــداف  و الفـــرد أو المجموعـــةه مـــا یـــصبو إلیـــالوصـــول إلـــى

  .للوصول إلى حل للمشكلة



 ٣٩

لفـصل التـام بـین أنـواع التفكیـر إذ إن ومـن خـالل أنـواع وأنمـاط التفكیـر الـسابقة نالحـظ أنـه ال یمكـن ا  
اســتخدام أي نــوع منهــا یتوجــب توظیــف أنــواع أخــري مــن التفكیــر، وهــذا یــدل علــى أهمیــة التفكیــر، وعلیــه ال 
ًیمكــن الفـــصل بــین أنـــواع التفكیــر فـــصال تامــا، ویـــشتمل كــل واحـــد مــن هـــذه األنــواع علـــى عــدد مـــن مهـــارات  ً

  .   التفكیر التي تمیزه عن غیره 
ًتبع لعملیة التفكیر یجدها متنوعة ومتعددة الجوانـب، وهـذا یـرتبط ارتباطـا وثیقـا بـالظروف التـي إن المت ً

تحیط بالفرد، فالكثیر من األفـراد تـربطهم الظـروف العامـة التـي تعـدل مـسار تفكیـرهم أو تحـدد الـنمط التفكیـري 
 ٢٠٠٥عبـد الهـادي ،(مـستخدم الذي یستخدمونه لحـل المـشكالت؛ ولهـذا جـاز لیحـدد عملیـة التفكیـر والـنمط ال

 :٧١(    .   
مـدى فاعلیـة اسـتخدام  " البحـث عنـوان خـالل التـأملي مـن التفكیـر حـول البحـث هـذا فيوسوف یتطرق الباحث 
فـــي تـــدریس الجغرافیـــا علـــى مـــستوى التفكیـــر التـــأملي  ) Web Quests (  الویـــبالـــرحالت المعرفیـــة عبـــر
   .التأملي التفكیر وخطوات التعریفات خالل من"  الصف الثامن األساسيوالتحصیل لدي تالمیذ 

  
   التفكیر التأملي -: ًرابعا 
 فـي مواجهـة والـسببیة العلیـة ومبـدأ الموضـوعیة علـى تعتمـد التـي التفكیـر أنمـاط مـن التفكیـر التـأملي یعتبـر

م المـربین اسـتحوذ علـى اهتمـا ولقـد، قـدیم مـصطلح التـأملي والتفكیـر واألحـداث الظـواهر تفـسر التـي المـشكالت
ولكــن  )James(وجــیمس )Dewey( ودیــوى) Binet (هفــي كتابــاتهم فــي علــم الــنفس التربــوي مــن بیــنهم بینــ

م لــذلك  االهتمــاِ لــم تعــط فــي عهــد ازدهــار المدرســة الــسلوكیة التــياختفــى مــن الدراســات التربویــةهــذا االهتمــام 
  .النوع من التفكیر الراقي 

علــى أهمیــة  حیــث قــام  بالكتابــة )Schon( أخــرى علــى یــد العــالم شــونثــم بــدأ التفكیــر التــأملي بــالظهور مــرة 
وبعـد  ،تلمیـذاألخذ بالتفكیر التأملي فـي إعـداد المعلمـین أثنـاء الخدمـة وقبلها،وأهمیـة التفكیـر التـأملي بالنـسبة لل

یــه حیــث قامــت عل  أهمیــة اســتخدام مــصطلح التفكیــر التــأملي فــي األبحــاث التربویــة،إلــىذلــك انتبــه الكثیــرون 
  .)١٤:١٩٩٢مصطفى ،.(ًالكثیر من األبحاث األجنبیة التي سیتم ذكرها الحقا والقلیل من األبحاث العربیة

 الظـروف مـن فمجموعـة معینـة محـددة، أهـداف إلـى العقلیة العملیات یوجه حیث موجه، تفكیر التأملي فالتفكیر

 أن یعنـي وبهـذا معـین، إلـى حـل ولالوصـ هـدفها اسـتجابات مـن معینـة مجموعـة تتطلـب بالمـشكلة نـسمیها التـي

   ). ٥٠ :٢٠٠٣وعفانة،عبید،( المشكالت لحل الهادف العقلي النشاط هو التأملي، التفكیر
  العالقات عن والبحث المختلفة عناصره إلى الموقف تحلیل یتطلب التأملي التفكیر أن وحیث

  حلها یود مسألة أو مشكلة إزاء باالرتباك یشعر عندما التأملي التفكیر یستخدم الفرد فان الداخلیة،
 إلـى عناصـرها، المـشكلة تحلیـل إلـى الفـرد یلجـأ عندئـذ المـسألة، أو المـشكلة حـل طریقـة وضـوح لعـدم نتیجـة

   ) ٥٠ : ٢٠٠٥إبراهیم ،  (   الفروض هذه اختبار ویحاول و للحل، الفروض ویفرض



 ٤٠

  تعریفات التفكیر التأملي   -:ًا خامس

استقـــصاء ذهنـــي نــــشط وواع ومتـــأن للفـــرد حــــول معتقداتـــه وخبراتـــه ومعرفتهــــا  ه بأنــــ") schon ( شـــونهعرفـــی
ٕ یمكنه من حل المـشكالت العملیـة واظهـار المعرفـة  بما یعمل فیه،ذيالمفاهیمیة واإلجرائیة في ضوء الواقع ال

 الضمنیة إلى سطح الوعي  بمعنى جدید، ویساعده ذلك المعنى في استدالالت لخبراته المرغـوب تحقیقهـا فـي
  ).SCHON ،49:1987 ("المستقبل

هـدف ،وقـد یكـون ذلـك إلـى ما من الخبرة من اجل الوصول  أنه استكشاف قدر ب)(De Bono ویعرفه دیبونو
  . ما شيءالهدف الفهم أو اتخاذ القرار أو التخطیط وحل المشكالت أو الحكم على

                                                                       ) ٧٣:١٩٨٩،De Bono( 

 فعـرف التفكیـر التـأملي  )Killion and Todne, 1991:14( ًنقـال عـن ) جـون دیـوي(يأمـا العـالم األمریكـ
  ". تبصر في األعمال یؤدي إلي تحلیل اإلجراءات والقرارات والنواتج :" علي أنه 

  
بالمعــاني تــستهدف الــوعي  كیاته،أنــه استقــصاء ذهنــي للفــرد حــول مفاهیمــه ومعتقداتــه وســلو بمــصطفىویعرفــه 

   ).٣٤:١٩٩٢مصطفى،  (  على  تحقیق أهدافه العملیةالجدیدة للخبرات واشتقاق استدالالت منها تعینه
ویرســم الخطــط الالزمــة ، تأمــل التلمیــذ الموقــف الــذي أمامــه، ویحللــه إلــى عناصــرهوعرفــه حبیــب  فیعرفــه بأنــه 

ه النتـائج فـي ضـوء الخطـط التـي ذذا الموقـف، ثـم یقـوم بتقـویم هـحتى یصل إلى النتائج التي یتطلبها ه لفهمه،
  .) ٤٦ : ١٩٩٦حبیب ، (" وضعت له

 ة عقلیــــه للمــــدخالت الحــــسی عملیــــة كلیــــه نقــــوم عــــن طریقهــــا بمعالجــــةعرفــــه بأنــــه  جــــروان كمــــا أن
 ًا،مفهومـــه تمامـــ والمعلومـــات المـــسترجعة لتكـــوین األفكـــار أو اســـتداللها او الحكـــم علیهـــا، وهـــى عملیـــه غیـــر

 وتتضمن اإلدراك والخبرة السابقة  والمعالجة الواعیة واالحتضان والحدس، وعن طریقها تكتـسب الخبـرة معنـى
   )٥١ : ١٩٩٩ ، جروان(.

حــل المــشكلة وهــو الــذي یجعــل   الــذي یحــدث أثنــاءأنــه ذلــك الــشيءعلــى ي  الحــارث كمــا أشــار إلیــه
ٕوادراك ولكنهـا ال تـستثنى الالوعـي وتتـأثر بالــسیاق وهـو عملیـه واعیــة بقـوم بهـا الفـرد عـن وعــى  للحیـاة معنـى،

  ).٥٤ : ٢٠٠١الحارثى، . ( والثقافي الذي تتم فیهاالجتماعي

 ویرسـم الخطـط الالزمـة لفهمـه ،بتأمـل الفـرد المـشكلة أو الموقـف الـذي أمامـه"  :التفكیـر التـأملي وعرف الـدیب
الـــدیب ،  (."ج فـــي ضـــوء الخطـــط الموضـــوعةویقـــوم بعـــدها النتـــائ  حتـــى یـــصل إلـــى النتـــائج المطلوبـــة،ذهوتنفیـــ

٥٦ : ٢٠٠٢.(   



 ٤١

قدرة التلمیذ المعلم على تبصر المواقـف التعلیمیـة وتحدیـد نقـاط القـوة والـضعف وكـشف :"وعرفه عفانة واللولو 
ًالمغالطات المنطقیة، في هذه المواقف واتخـاذ القـرارات واإلجـراءات المناسـبة بنـاء علـى دراسـة واقعیـة منطقیـة 

  ).٤ : ٢٠٠٢عفانة واللولو، . (لتعلیميللموقف ا
بأنـــه تفكیـــر موجـــه ، حیـــث یوجـــه العملیـــات العقلیـــة إلـــى أهـــداف محـــددة ،  ) ٢٠٠٣( وعرفـــه عبیـــد وعفانـــة 

فمجموعة معینـة مـن الظـروف التـي نـسمیها بالمـشكلة تتطلـب مجموعـة معینـة مـن اسـتجابات هـدفها الوصـول 
عبیـد ، عفانــة (ي هــو النـشاط العقلـي الهـادف لحــل المـشكالت إلـى حـل معـین ، وبهــذا یعنـي أن التفكیـر التـأمل

،٥٠ : ٢٠٠٣ . (   

 ویعرفه سعادة بأنه هو ذلك الـنمط مـن التفكیـر المـرتبط بـالوعي الـذاتي ، والمعرفـة الذاتیـة أو التأمـل الـذاتي ، 
   ) .٤٣ : ٢٠٠٣سعادة ، .(والذي یعتمد على التمعن ومراقبة النفس والنظر بعمق إلى األمور

یعرفـه بركـات بأنـه القـدرة علـى التعامـل مـع المواقـف واألحـداث والمثیـرات التعلیمیـة بیقظـة ، وتحلیلهـا بعمـق و
. وتــأن للوصــول إلــى اتخــاذ القــرار المناســب فــي الوقــت والمكــان المناســبین  لتحقیــق األهــداف المتوقعــة منــه 

   ) ٦٥ : ٢٠٠٤بركات ، (
 مـن أنمـاط التفكیــر التـي تعتمــد علـى الموضــوعیة والـسببیة فــي  بأنـه نمــط: "فعــرف التفكیـر التــأملي أمـا كـشكو

  . )٣٩ :٢٠٠٥و،كشك(". مواجهة مشكلة أو تفسیر ظاهرة حدثت وهو مصطلح قدیم

، ویحللـه إلـى عناصـره ویرسـم الخطـط همامـأأن یتأمـل التلمیـذ الموقـف الـذي  ":ي ملأالتفكیر الت ویعرف إبراهیم
، ثـم یقــوم بتـصمیم هــذه النتـائج فــي ضــوء   المطلوبـة فــي هـذا الموقــفالالزمـة لفهمــه، حتـى یــصل إلـى النتــائج

  .)٤٤٦ :٢٠٠٥،إبراهیم(" الخطط التي وضعت من أجله

ذلـــك النـــوع مـــن التفكیـــر الـــذي یـــساعد الفـــرد علـــى االستبـــصار أي اإلدراك الـــسریع ": ه بأنـــ  أبـــو ملـــوحهوعرفـــ
  . )٥٦: ٢٠٠٢، ملوحأبو "(والمفاجئ لعناصر الموقف المشكل خارجیة كانت أم داخلیة

 أو یؤدیــه لتطــویر التفكیــر ه التفكیــر التــأملي معقــول، یركــز علــى اتخــاذ القــرار فیمــا یعتقــد بــه أنــ:"ویعرفــه لینــر
   ).٢٤ : ٢٠٠٦ ، السلیتى(. "والسیطرة علیة وهو تعریف ینصب على الهدف الشخصي من وراء التفكیر

فـرد الموقـف أو المـشكلة التـي حـدثت ویحللهـا إلـى أجـزاء  نـشاط عقلـي یتأمـل فیـه ال :"بأنه السكران أبو ویعرفه
  ."ویــضع الفــروض ویقتــرح الحلــول المناســبة فــي ضــوء المعومــات والبــراهین التــي تؤكــد صــحة الحــل المقتــرح

   ).٢٢ :٢٠٠٦ أبو السكران،(



 ٤٢

عملیـــة عقلیـــة تقـــوم علـــى تحلیـــل الموقـــف المـــشكل إلـــى مجموعـــة مـــن العناصـــر ، : كمـــا یعرفـــه مجـــدي بأنـــه 
راسة جمیع الحلول الممكنة وتقویمها والتحقق من صحتها قبـل االختیـار ، أو الوصـول إلـى الحـل الـصحیح ود

   ) . ٤٤٧ : ٢٠٠٧مجدي ، .( للموقف المشكل 
 واعتبـار، تبـصرتـدبر، و َّ  نظـر، وعملیـة عقلیـة فیهـا التفكیر نفسه، وهـي التفكیر التأملي هوویعرفه أبو نحل 
وتأمـل الفـرد  ستقصاء تقوم على تحلیل الموقف المشكل إلى مجموعـة مـن العناصـر، وا،وتولیدٕواعمال الفكر، 

 للوصـول إلـى ، ودراسة جمیع الحلول الممكنـة والتحقـق مـن صـحتها، واستمطار األفكار ،للموقف الذي أمامه
   )٣٧ : ٢٠١٠أبو نحل ، ( .الحل السلیم للموقف المشكل

عملیــات العقلیــة إلــى أهــداف محــددة والتخطــیط لإلجــراءات ویعرفــه الباحــث بأنــه تفكیــر موجــه حیــث یوجــه ال
بــوعي ذاتـــي ومعرفــة ذاتیـــه وتأمــل ،وتولیـــد األفكــار، والـــذي یعتمــد علـــي التحقــق والنظـــر بعمــق إلـــى األمـــور 
والنتــائج التــي توصــل إلیهــا ویــؤدي تحلیلهــا التخــاذ القــرارات المناســبة والتحقــق مــن صــحتها ، للوصــول لحــل 

  .   المشكالت 
  من التعریفات السابقه للتفكیر التأملي أنها تتفق فیمایلىویتضح 

العلمیــة،  إتبــاع المنهجیــة العلمیــة فــي معالجــة األمــور ومثــل هــذا الــدور یجــب أن تركــز علیــه المؤســسات -١
أو تطـویر قدراتـه العقلیـة فقـط بـل أن فلـسفتها التربویـة    بالمعـارفتلمیـذحیث  لم یعد دور المؤسسات تزویـد ال

( ٕ على التفكیر العلمي الموجه واعداد الفـرد مـن جمیـع النـواحيتلمیذ ومساعدة الیةشمل بناء الشخصاتسعت لت
  ).العقلیة والبدنیة واالجتماعیة والنفسیة

ه وخبراتـــــه ومعتقداتـــــه     التفكیـــــر التـــــأملي استقـــــصاء ذهنـــــي  نـــــشط  واعـــــي  ومتـــــأن للفـــــرد حـــــول معتقداتـــــ-٢
  . ةاإلجرائی  والمفاهمیة

 عناصـره ورسـم الخطـط    للوصـول إلـىتأملي یتضمن تأمل الفرد للموقـف الـذي أمامـه وتحلیلـه  التفكیر ال-٣
  . نتائج ومن ثم تقییم النتائجإلى

  .  عناصرها المختلفةإلى ضرورة تحلیل الظواهر -٤
  . أهمیة التخطیط الواعي للمتناقضات وكشف المغالطات-٥
    . م مدى فاعلیة الحلول ضرورة اقتراح حلول معینه للموقف المشكل وتقیی-٦

  :ویتضح من التعریفات السابقة للتفكیر التأملي أنها اتفقت فیما یلي
  .تقوم على حل المشكالتونظر  رعقلیة ، وتدبالتفكیر التأملي عملیة * 
  .وتولید لألفكار،  للموقف ، وتدبریتضمن التفكیر التأملي أسس التفكیر كلها واستبصار* 
والحلول    ضع الفروض وقدرة المعلم والفرد على تحلیل الموقف الذي أمامه ولي یتضمن التفكیر التأم* 

  .الصحیحة له



 ٤٣

 م، ورسوالتأكد من صدقها ، ودراسة جمیع الحلول الممكنة وتقویمها،االهتمام بتحلیل العناصر والظواهر* 
بة في ضوء الموقف بناء الخطط الالزمة لفهم الموقف وحل المتناقضات والمغالطات، واتخاذ القرارات المناس

  .لتعلیمي ا وفهم ودرایة وتبصر لألمور في الموقف ، ومنهجیة،على دراسة واقعیة
   مهارات التفكیر التأملي - :ً اسادس

 الطالقة والقدرة على تولید األفكار والقدرة على إضافة تفاصیل جدیدة،ومتنوعة لحل مشكلة ما والمرونة - ١
  . والجدیة في التفكیر،والحساسیة،والوعي للموقف أو المشكلة التي قد تحدث في التفكیر واألصالة والتفرد 

  . الشعور بالمشكلة وأنها بحاجة إلى تفكیر تأملي وحل - ٢
 تحدید المشكلة موضوع البحث،والتمییز بین المعلومات واألسباب ذات العالقة بالمشكلة،والتمییز بین - ٣

  .إلدعاءات القیمة والذاتیةالحقائق،والتأكد من صحتها،والتمیز بین ا
 التأكد من مصداقیة المعلومات،والتعرف على المغالطات إن وجدت واستخدام قواعد االستدالل - ٤

  .واالستنباط المنطقي والعمل على تولید األفكار
  . وضع تفسیرات للموقف ومحاولة تحلیله إلى عناصره وأجزائه الرئیسیة- ٥
واقعیة للمشكلة بعد التحري والتمحیص والتدقیق والمراجعة  وضع فروض واقتراح حلول منطقیة و- ٦

والتفكیر المتأمل المتبصر ویعمل على تخمین اإلجابة الصحیحة، بعد وضع كل شيء في نصابه عبر ما 
  .لدیه من حقائق واحتماالت،وجمع معلومات،واختبار صحة الفروض واستنباط الحلول

  .تفكیر التأملي إصدار حكم من جانب الفرد الذي یمارس ال- ٧
ٕوالتفكیر التأملي یحتوي على مهارات یمكن تعلمها والتدرب علیها واجادتها ویحتاج الى مهارة في استخدام 

  )٩٧ : ٢٠٠٢إبراهیم،(.  ور،وفي وضع الحلول وفرض الفروض قواعد النطق واالستدالل المنظم لألم
 فـــي تلمیـــذة التــي یحـــصل علیهـــا ال النــسبة المئویـــة لمتوســـط الدرجـــيملأتتــضمن مهـــارات التفكیـــر التـــو

  :اختبار مهارات تعلیم التفكیر التأملي وحیث أنها تشمل على خمس مهارات رئیسیة للتفكیر التأملي وهى
 القــدرة علــى تأمــل وتحلیــل وعــرض جوانــب المـــشكلة أي  وتعنــى الرؤیــة البــصریة الناقــدة :التأمــل والمالحظــة

 .وناتها بحیث یمكن اكتشاف العالقة الموجودة بصریاوالتعرف على محتواها من خالل بیاناتها ومك

 بحیـــث تكـــون مقـــدرة لتوضـــیح الفجـــوات فـــي المـــشكلة مـــن خـــالل تحدیـــد وتوضـــیح :الكـــشف عـــن المغالطـــات
 .العالقات غیر الصحیحة أو الطبیعیة والمنطقیة والخطأ في انجاز المهمات التربویة

لعالقـة المنطقیـة المحـددة مـن خـالل تحلیـل مــضمون  القـدرة علـى إیــضاح ا:الوصـول إلـى اسـتنتاجات للمـشكلة
 .المشكلة وطبیعتها والتوصل إلى فرض الفروض والتوصل لحلول مناسبة

 وهـــى المقـــدرة علـــى وضـــع الخطـــط والمقترحـــات الواقعیـــة والمبنیـــة علـــى المعلومـــات :إعطـــاء تفـــسیرات مقنعـــة
 .یة للمشكلة الموجودةوالمعرفة الصحیحة لحل المشكلة القائمة من خالل التصورات الدماغ



 ٤٤

 حلـول بخطـوات منطقیـة لحـل المـشكلة المطروحـة، وتقـوم تلـك الخطـوات علـى تـصورات :وضع حلول مقترحة
 .)5-4: 2002، اللولو عفانة،(ذهنیة متوقعة لحل المشكلة المطروحة 

  . ثه فیها بح الباحثالتي طبق بیئة ال من ة قریبا عفانة واللولو ألنهوجهة نظروسوف یتبنى الباحث 
  
   أهمیة التفكیر التأملي - :ً اسابع 

 النجـاح وأصـبحلقد أصبح العالم أكثر تعقیدا نتیجة التحدیات التـي تفرضـها تكنولوجیـا المعلومـات االتـصاالت 
  .قدر ما یعتمد على كیفیة استخدام المعرفة وتطبیقهابفي مواجهة هذه التحدیات ال یعتمد على الكم المعرفي 

إن مـــا : (یقـــول) الفـــرد وایتهـــد( كتـــب التربـــوي ١٩٢٩داف التعلـــیم هـــذا التغیـــر، ففـــي عـــام والبـــد أن تواكـــب أهـــ
تعلمتــه یكــون عــدیم الفائــدة لــك مــا لــم تــضع كتبــك وتمــر مــذاكرات محاضــراتك، وتنــسى مــا حفظتــه عــن ظهــر 

رع مــن ویعنــى هــذا أن الثمــار الحقیقیــة للــتعلم هــي العملیــات الفكریــة الناتجــة عــن دراســة أي فــ) قلـب لالمتحــان
  . فروع المعرفة، ولیست المعلومات المتراكمة نتیجة لدراسة ذلك أي فرع

أهمیــة خاصــة ألنهــا تحمــل )  كیــف یفكــرتلمیــذ كیــف یــتعلم، ویــتعلم التلمیــذتعلــیم ال(ومــن هنــا اكتــسب شــعارات 
   )  منشورات األونروا، وكالة الغوث(.مدلوالت مستقبلیة هي غایة األهمیة

البحـــث عـــن مـــصادر المعلومـــات، كمـــا نحتاجـــه فـــي المعلومـــات الالزمـــة للموقـــف، إننـــا نحتـــاج التفكیـــر فـــي 
  : تكمن أهمیة التفكیر التأملي بأنهو. وجه ممكنأفضلواستخدام هذه المعلومات في معالجة المشكالت على 

  .وبعدها أثناءها ویحدث التعلم عملیة یسبق وقد القرار، واتخاذ التحلیل التأملي التفكیر یتضمن - 
  .بها والمتنبأ والحالیة السابقة بالخبرات األفكار ربط على ًقادرا یصبح تأملیا تفكیرا یفكر وعندما  -
  .الحكم یتخذها إلصدار التي والخطوات العلمیات أسلوبه ویقیم دائما، ویراقب یخطط الذي هو والمتأمل  -
 إلـى من معلـم التالمیذ تنقل ومع تعلمه یتم فیما العقل اندماج یتطلب حیث للمتعلم، ضروري التأملي التفكیر  -

  .العدیدة المحتوى مجاالت في أنماطه تكررت إذا التفكیر یتعزز أخر
  .المشكالت حل على القائم التعلم في المهمة المهارات من التفكیر ویعد  -

  .  بهاالمتبعة والخطوات المشكالت لحل الالزمة العملیات في یعمق الجید التفكیر على المتعلم یساعد - 
  .والخالق المتفتح والعقل بالمسؤولیة اإلحساس تنمیة في ویساهم - 
  .لآلخرین ًانسیاقا واقل حیاته، توجیه على قدرة أكثر المتأمل الفرد ویكون  -
  . بنجاح واستخدامه تفكیره على بالسیطرة إحساسا تلمیذال ویعطى  -
  .والحیاتیة ةالمدرسی المهمات مواجهة في بالنفس الثقة شعور وینمي  -

   ) . ١٧٨ –١٧٧: ٢٠٠٥عبد الوهاب،(                                                          
  .  إحساسا بالسیطرة الواعیة على تفكیره مما ینعكس على تحسن مستوى التحصیل لدیه تلمیذیعطى ال -
  . ً إیجابیا وفاعالتالمیذدور الإن التفكیر یرفع من درجة اإلثارة والجذب للخبرات الصفیة ویجعل  -



 ٤٥

    خصائص التفكیر التأملي - :ًثامناً 
  . تفكیر فعال یتبع منهجیة دقیقة،وواضحة ویبني على افتراضات صحیحة- ١
 القرار، وفرض الفروض، وتفسیر ذ تفكیر فوق معرفي، یوجد به استراتیجیات حل المشكالت واتخا- ٢

  .كلةالنتائج، والوصول إلى الحل األمثل للمش
 نشاط عقلي ممیز بشكل غیر مباشر، ویعتمد على القوانین العامة للظواهر ینطلق من النظر واالعتبار - ٤

  .والتدبر والخبرة الحسیة ویعكس العالقات بین الظواهر
  .  یرتبط بشكل دقیق بالنشاط العلمي لإلنسان،ویدل على شخصیة اإلنسان- ٥
فكیر ذاتي اإلدراك یستلزم التفكیر في طریقة تفكیرك، والنظر في  التفكیر التأملي تفكیر ناقد حیث أنه ت- ٦

  . الموقف وتأمله
 التفكیر التأملي یستلزم استخدام المقاییس،والرؤیة البصریة الناقدة ویجب أن تكون مقاییسه عالیة - ٧

  .المستوى
  . التفكیر التأملي واقعي وهو یعني التفكیر بالمشكالت الحقیقیة- ٨
  .أملي عقالني تبصري ناقد،یتفاعل بحیویة ویتوصل إلى حل المشكالتالتفكیر الت -٩ 

  . التفكیر التأملي یستلزم شد االنتباه وضبطه،وتعزیز اإلمكانیات الشخصیة للفرد-١٠
    مراحل التفكیر التأملي-: ًا تاسع

بـت، كمـا إن عملیـات التفكیـر ال تـسیر فـي اتجـاه محـدد وثا  أخر،إلىتختلف مراحل التفكیر من نمط 
 الخلـف حـسب احتیاجـات الموقـف إلـى من العملیـات التـي تبـدأ بـالتفكیر، وینتقـل مـن األمـام أيفقد یبدأ الفرد ب

 اسـتراتیجیه خطـوات فـي تحدیـد  والبـاحثونولقـد اجتهـد العلمـاء  مختلفـة، واستراتیجیاتآلیاتفي ذلك ًمستخدما 
                                                                   هذه األنماطلكل نمط من أنماط التفكیر التي تساعد في اكتساب المتعلمین 

  )٦٩:٢٠٠٢، اللولو عفانه  و(                                                           
لي م ن الت أم التفكی ر افت رض العدی د م ن الب احثین خط وات ی تم فلق د الب احثین باھتم ام التأملي التفكیر وحظي

  :اآلتیة الخطوات خالل
  ).عمران(مراحل التفكیر التأملي عند -* 
  . الوعي بالمشكلة-
  . فهم المشكلة-
  . وضع الحلول المقترحة وتصنیف البیانات واكتشاف العالقات-
  . قبول أو رفض الحلول- استنباط الحلول-
  )١٠١:١٩٩٠عمران، .(قبول أو رفض النتیجة)تجریب(ً اختبار الحلول عملیا-



 ٤٦

ومــن خــالل اســتعراض الخطــوات الــسابقة للتفكیــر التــأملي نــستوضح كیــف یعتمــد نــشاط حــل المــشكالت علــى 
 تكــوین الفــروض واالســتنباط إلــى الحــل فاالســتقراء یمهــد إلــىعملیتــي االســتقراء واالســتنباط لكــي یــصل الفــرد 

 ثـــم یعـــود مـــع الحقـــائق،هـــا لكـــي یـــستبعد الفـــروض التـــي ال تتفـــق علییكتـــشف النتـــائج المنطقیـــة التـــي تترتـــب 
 تحقیــق الفــروض الباقیــة، وهكــذا ینتقــل الفــرد باســتمرار بــین جمــع الحقــائق، ومحاولــة فــي یــسهم االســتقراء ثانیــة

إصدار تعمیمات لتفسیر الحقائق،واستنباط نتـائج الفـروض، ثـم البحـث عـن مزیـد مـن الحقـائق الختبـار صـدق 
وال تـــسیر   معرفـــه یمكـــن الوثـــوق بهـــا،إلـــىتنباط الفـــروض، حتـــى یـــصل باســـتخدام كـــل مـــن االســـتقراء واالســـ

  أنهــــا لیــــست بالـــضرورة مراحــــل فكریــــةكمـــا ،)عمــــران (خطـــوات التفكیــــر التـــأملي بــــنفس التتــــابع الـــذي حــــدده 
ً أخــرى أمامـــا أو خلفــا حـــسب إلــىحیــث یحـــدث كثیــر مــن التـــداخل بینهــا، فـــالفرد ینتقــل مــن مرحلـــه  منفــصلة، ً

 حـل مــشاكلهم،وعندما فـيیفـسر، وبعـض النـاس یتخـذوا طــرق معینـه فیغیـر ویبحـث ویبــدل و ظـروف المـشكلة،
 حــــــل، یركــــــزون علــــــى مرحلــــــه واحــــــده مــــــن مراحــــــل حــــــل المــــــشكالت، وهــــــى استیــــــضاح إلــــــىال یتوصــــــلون 

هـي المـشكلة بالـضبط ؟ هـل   نطاق المـشكلة مثـل مـافي تحصر تفكیرهم أسئلةفسهم إلى أنالمشكلة،ویوجهون 
وجـه  وجه الـشبه بینهـا وبـین المـشكالت الـسابقة؟ مـا ًتي مرت سابقا؟ مایمكن تجزئتها؟ هل تشبه المشكالت ال

 و منــصور(االخــتالف؟ مــاذا یتطلــب هــذا االخــتالف مــن معلومــات جدیــدة؟ هــل یوجــد طریقــه جدیــدة للحــل؟  
  )٢٠١:١٩٨٩آخرون،

  ).٤ : ١٩٨٩ ، سیمونز واخرون(  مراحل التفكیر التأملي عند -*
   :الخطوات التالیةلتفكیر التأملي من خالل  فلقد افترض سیمونز وآخرون أن ا

  . مناسبة وصف األحداث بلغه واقعیة-
  . إیجاد العالقات والنتائج المتصلة باألحداث -
  . السیاسات المناسبةفي وضع األحداث  -
  .  لتفسیر األحداث التي تم تنفیذهاة استخدام األبعاد االجتماعیة واألخالقی -

4)                                                                         :1989،Simmon and others(  
   

  :كما یلي خطوات التفكیر التأملي تفقد حدد )روس (أما  -*
  . التعرف علي المشكالت التربویة-
  .جرت في سیاقات مماثله أجراء مشابه بینها وبین مشكالت  االستجابة للمشكلة من خالل -
  . ها من جمیع الجوانبإلیكلة والنظر  تفحص المش -
  .الحلول المقترحة والكشف عن نتائج الحلول والمغزى من اختیار كل حلربة  تج -
  . تفحص النواتج الظاهرة والضمنیة لكل حل ثم تجربته  -
        Ross)،(1999:13  .تقییم الحل  المقترح -



 ٤٧

  :  كما یلي التأملي بتحدید خطوات التفكیر ) ٤٢ : ١٩٩٢( كما قام مصطفي -* 

  . تحدید ماهیة المشكلة وطبیعتها-
  . المشكلة حدوث تحدید الجانب الرئیس والمسئول عن-
  . كیفیة حدوث المشكلة-
  . ربط عالقات ذات معنى بین األسباب والنتائج ذات الصلة بالمشكلة-
  . تقدیم تفسیرات معقولة مرتبطة بسیاق المشكلة-
  .ات الصلة بعناصر العملیة التعلمیةذ عكاسات المشكلة ان تحدید-
  )٤٢:١٩٩٢،فيمصط.( لتفادى حدوث المشكلة ذات الصلة مره أخرى  اقتراح حلول واقعیة-

  -: كما یليحدد خطوات التفكیر التأملي فقد (Schon,1987:49)   شونأما  - *
  . وصف األحداث الصفیة-
  . تحلیل األحداث الصفیة-
  .لصفیة اشتقاق استدالالت لألحداث ا-
  . تولید قواعد خاصة-
  . تقییم النظریات الشخصیة-
  .میةعلی المواقف التفي الوعي بما یجرى -
  . توجیه اإلجراءات والقرارات المنوي اتخاذها-

  :لتفكیر التأملي وهيل مراحل  ثالث وذلك من خالل
الــشكل  مــن خــالل اء العمــلوقــد ركــز التأمــل أثنــ، التأمــل مــن أجــل العمــل والتأمــل أثنــاء العمــل والتأمــل بالعمــل

  :اليالت
         حدد معنى من مالحظة اإلجراء       الحظ اإلجراء     قم باإلجراء    خطط    

  
     

    تأمل      
    

  شكل یوضح خطوات التفكیر التأملي                   
 عنـى جدیـد للخبـرة،مه، ومالحظـة نتائجـه ویتبلـور لدیـه  المعلم یقوم بـالتخطیط إلجرائـه، وتنفیـذ أنحیث یوضح

  . یساعد في اتخاذ القرارات الخاصة باإلجراء الذي تم تنفیذه
  : التفكیر التأملي یشتمل على عدة خطوات وهي أن  وبناء على ما سبق یتضح

  ).مالحظة وتأمل( المشكلة من جمیع جوانبها وتأملمالحظة -



 ٤٨

 )منطقیةالات غیر تحدید التصور(دراسة المشكلة بطریقة منطقیة ووصفها بشكل مناسب -

 حــــــدوث المــــــشكلة والنتــــــائج التــــــي ترتبــــــت علــــــى إلــــــى البحــــــث عــــــن عالقــــــات تبــــــین األســــــباب التــــــي أدت -
 ).االستنتاج(ذلك

 ) تفسیر(  .المهمة التي تحیط بالمشكلة خالل االستفادة من الجوانب الجوانب المختلفة من  تفسیر-

 ).اقتراح حلول جدیدة( اقتراح حلول بناء على توقعات منطقیة لمشكلة الدراسة-

Schon)،49:1987(  
 ) ٢٢  : ٢٠٠٦، الــسكران(ًنقـال عـن  أربــع مراحـل للتفكیـر التـأملي فیلیـب سـمیث هلفـن و جـوردنقـد حـدد* 

  -:وهى
  . مشكلموقف وجود -
  .استبصار وتوضیح المشكلة وتأملها -
  .وضع الفروض وتكوینها -
 . أحسن الفروض والحلولواختیار -

  -: وهي كالتالي ) اللولو وعفانة ( عند خطوات التفكیر التأملي * 
 . دراسة المشكلة بطریقة منطقیة ووصفها بشكل مناسب  -

 . البحث عن عالقات بین األسباب التي أدت إلي حدوث هذه المشكلة والنتائج التي ترتب علیها -

 . لمشكلةتفسیر الجوانب المختلفة من خالل االستفادة من الجوانب المهنیة واالجتماعیة التي تحیط با -

 .ًاقتراح الحلول بناء علي توقعات منطقیة لمشكلة الدراسة -

 ). ١٠: ٢٠٠٥اللولو،عفانة،                                                                  ( 

  . فیها بحثه  الباحثالتي طبق بیئة ال من ة قریباعفانة واللولو ألنهوجهة نظر وسوف یتبنى الباحث 
  

    التأمليالعملیات العقلیة التي یتضمنها التفكیر - : ًعاشرا 
  :في وتتمثل التفكیر التأملي یتضمنها التي العقلیة القدرات من مجموعة ) ٤٤٦ :٢٠٠٥إبراهیم ،(ویحدد 

  .المشكلة تحدید على القدرة - 
  .المشكلة في الموقف عناصر تحلیل على القدرة - 
  .ترتبط بالمشكلة التي والمعلومات األفكار وكذلك تطبیقها یمكن التي العامة القواعد استدعاء على القدرة  -
  . المقبولة المعاییر ضوء في فرض كل واختیار المشكل الموقف لحل محددة فروض تكوین على القدرة  -
 مناسـبة حلـول إلـى للتوصـل منهـا االسـتفادة یمكن بطریقة إلیها الوصول یمكن التي النتائج تنظیم على القدرة  -

  .للمشكلة
  



 ٤٩

   الموقف تحلیل على تقوم عقلیة عملیة :التأملي التفكیر أن الباحث یرى سبق ما ضوء في
 صـحتها مـن والتحقـق وتقویمها الممكنة الحلول جمیع وتكوین الفروض والحلول ودراسة ،إلى عناصر وتحدیده

  .المنشود الهدف إلى الوصول یتم  وبذلك االختبار، قبل

  : األخرىوالعملیات العقلیةالتفكیر التأملي عالقة   -: إحدى عشر 
أن التفكیر التأملي وعالقته بأنواع التفكیر األخرى عالقة ال یمكـن فـصلها عـن بعـضها الـبعض فهـي 
عالقــة متالزمــة وقویــة ومتكاملــة ال تنفــصل، بــل أن جمیــع أنــواع التفكیــر األخــرى ال یمكــن أن تــستمر بــدون 

وأصـل أي تفكیـر هـو  ألي تفكیـر، والمحـور الـذي یرتكـز علیـه أي تفكیـر، التفكیر التأملي فهو بمثابة األسـاس
  . تأملأي فكر يتفكیر ومعن وبدون تأمل ال یوجد  ،التأمل

، یمكــن أن توظــف هوال أحــد یــستطیع أن یــزعم أن التأمــل حكــر علــى مــستوى دراســي معــین دون غیــر
عفانـة  (تالمیـذا لتنمیـة عملیـة التأمـل عنـد الالتربیة المقررات الدراسیة جمیعها وأن تسخر عناصر المنهاج كله

   .)11:2002 ،واللولو
  

  .التفكیر التأملي والتفكیر الناقد - :أ   
 معقـول یركـز علـى اتخـاذ تـأمليتفكیـر (ه  أنـعرف التفكیر الناقد بالكثیر مـن التعریفـات ومـن ضـمن التعریفـات

  )Ennis,1985:54).(القرار فیما یفكر فیه أو یتم أداؤه
 إلــى واالسترشــاد بالموضــوعیة  ةدلــ بأنــه الــتمحص الــدقیق لكافــة المقــدمات واأل)الملیجــي و العفیفــي( هویعرفــ

بالـــــــصحة والـــــــصدق والموضـــــــوعیة  ســـــــلیمة تتـــــــصف  نتـــــــائجإلـــــــىأقـــــــصى حـــــــد ممكـــــــن بغـــــــرض التوصـــــــل 
   )  ١٤٢٠:١٩٩٠،فيالعفی الملیجى و.(والثبات

ظة الوقائع التـي تتـصل بالموضـوعات التـي تنـاقش     ویقوم التفكیر الناقد علي عملیة تقصى الدقة في مالح
النجـــدي (والدقـــة فـــي تفـــسیرها،واستخالص النتـــائج بطریقـــة منطقیـــة، ومراعـــاة الموضـــوعیة فـــي العملیـــة كلهـــا 

     )   ٦٨ : ١٩٩٩وآخرون ، 
                        صــــحیحة وأحكــــام تــــائج نإلــــى الوصــــول إلــــى تــــسعى  عملیــــة تقویمیــــةاقــــد التفكیــــر الن أنهنــــا نــــرى ومــــن     

مالحظـة و  الذاتیـةواالبتعـاد عـن التـأثر بـالنواحي ب المنطقیـةالیممیزه، ولكي یتحقق ذلك  ینبغي استخدام األس
واســـتخالص النتـــائج بطریقـــه منطقیـــه التـــي تناقـــشه والدقـــة فـــي تفـــسیرها، الوقـــائع التـــي تتـــصل بالموضـــوعات 

عملیتــا   إال همــالتفكیــر التــأملي والتفكیـر الناقــد مــا ا أنیـستخلص ممــا ســبق و العملیــةفــيومراعـاة الموضــوعیة 
 تتفــق مــع الوقــائع المالحظــة والتــي یــتم مناقــشتها بأســلوب ة علــى أســس موضــوعیتبنــى قــرارات وأحكــام قائمــة
 تــدخل إلــى تفــسد تلــك الوقــائع وتجنبهــا الدقــة أو تعرضــها التــيالمــؤثرات الخارجیــة  علمــي بعیــد عــن التحیــز أو

  .یةمحتمل للعوامل الذات
  



 ٥٠

  تتـوفر لـدى المعلـم حتـى یـستطیع أن التفكیر الناقـد یـشتمل عـدة مهـارات ینبغـيإلى أن )عفانة(ویشیر
 . واالسـتنتاجىلى یحل المشكلة، كما ویتضمن العدید من المهارات التفكریـه مثـل التفكیـر التـأملي واالسـتدالأن
                           )                                              ٤١:١٩٩٨عفانه، (

ب التفكیـــر الیب التفكیــر، فجمیــع أســالی التفكیـــر التــأملي یتــضمن معظــم أســـ أن نــستنتج أنممــا ســبق نــستطیع
  . مجملها التفكیر التأمليفيتتضمن 

ر فــي یــوالتفك ویــرى الباحــث مــن خــالل مــا ســبق أن التفكیــر الناقــد فیــه تأمــل للموقــف مــن خــالل النظــر     
وجمیـع أنـواع التفكیـر بمجملهـا  . هنا للتأمل وبذلك یكون هذا التفكیـر جـزء مـن التفكیـر التـأمليالموقف فالنظر

ًإن التفكیر التأملي یتضمن معظم أسالیب التفكیـر ففـي مجملهـا تحتـاج تفكیـرا تأملیـا بـصریا  .فیها تفكیر تأملي
  .للموقف للخروج باستنتاجات عملیة ووضع فروض للمشكلة

  لتأملي وحل المشكالتاالتفكیر ً  -: ب  
 كـــل خطـــوه مـــن  أنفـــنالحظ  هنـــاك تـــداخل كبیـــر بـــین التفكیـــر التـــأملي وأســـلوب حـــل المـــشكالت، أننالحـــظ

  .ًلكنه ال یعتبر مرادفا ألسلوب حل المشكالت ًخطوات حل المشكالت تتضمن تفكیرا تأملیا،
  )١١:٢٠٠٣عفانه واللولو،  (                                                                    

 یختارهـا المعلـم والتالمیـذ وفـق التفكیـر التـأملي، وهـذا مـا أشـار التـي وضع المـشكالت فيولكن هناك صعوبة 
وأقـــصى مـــا  ً،نظـــرا لتعقـــدها وصـــبغتها العاطفیـــة وقـــصر الـــزمن وقلـــة اإلمكانیـــات،)١٧٣:١٩٩٩،ریـــان(إلیـــه 

 یـــشعر بالمـــسئولیة نحوهـــا ویعمـــل بفكـــره فیهـــا بدقـــه أن یـــستطیع الـــدارس عملـــه إزاء هـــذه المـــشكالت المعقـــدة
 مراحــل حــل المــشكالت ومهاراتهــا  أنمــع بینمــا طریقــة حــل المــشكالت یكــون وضــع الحلــول أســهل، ٕوابــداع،

  .ًغالبا ما یتضمنها التفكیر التأملي
 التفكیـر فـيف عملیه أكثر منها نتـاج نهـائي، وعلى هذا فان لكل من حل المشكالت والتفكیر التأملي طریقه أو

ٕ توضــیح واثـــراء فــيبینــا تفیـــد المفــاهیم والتعمیمــات  هـــا تفیــد كمــاده للتحلیــل، أنالتــأملي ال قیمــه للحقــائق ســوى
  .التأمل وتدعیمه

فهناك شبه توافق بین تفكیر حل المشكالت، والتفكیـر التـأملي، بـل أول شـيء فـي التفكیـر التـأملي هـو حـدوث 
  . والبحث عن حلول لها  لتوصل إلى النتائجالفروض لمشكلة وتأمل المشكالت ووضع 

  التفكیر التأمليو االستقصاء  -: ج 
ت االكتــــشاف وهــــى یقـــوم االستقــــصاء علــــى مجموعــــة مــــن العملیــــات العقلیــــة، وهــــذه العملیــــات تــــسمى عملیــــا

  .والتصنیف والتنبؤ واالستداللالمالحظة والقیاس 



 ٥١

لمفـــاهیم والمبـــادئ العلمیـــة،كما یقـــوم االستقـــصاء  التأمـــل واكتـــشاف افـــيوهـــذه العملیـــات یـــستخدمها اإلنـــسان 
 زیتـــــون،.( تـــــم وضــــعها التـــــي التجریــــب واختبـــــار صـــــحة الفــــروض فـــــي إجرائیـــــةالعلمــــي علـــــى عملیــــات 

 ١٣٨:١٩٩٦(  
لمــشكل وال تلــزم مـن الموقــف ا  صــورة متكاملــةإلــى توصـل ة محــددم التفكیــر التـأملي علــى اســتراتیجیةبینمـا یقــو

 عفانــة واللولــو،.( صــورة أخــرىإلــىمباشــرة لتحویــل صــورة الموقــف المــشكل  إجرائیــة اتخــاذ خطــوات عملیــة

١١:٢٠٠٣(  

 قبــل عملیــات االكتــشاف فــال تحــدث ًا تأملیــًاویــرى الباحــث أن االستقــصاء یجــب أن یكــون فیــه تفكیــر
  .العملیات العقلیة بدون تأمل

  
  التفكیر التأملي في القران الكریم -: د 

ي على أسس سلیمة، ووضع اإلنسان على الطریق السلیم لیس بالقوة القران الكریم منهج واضح جلي بن
وللتفكیر أهمیة كبیرة في . والعنف، بل عن طریق التفكیر والتأمل والتدبر في معرفة الصواب من الخطأ

القران الكریم حیث دعا القرآن الكریم إلى النظر العقلي بمعنى التأمل والفحص وتقلیب األمر على وجوهه 
إدراكه دعوة مباشرة وصریحة ال تأویل فیها كواجب دیني یتحمل اإلنسان مسؤولیته الذي میزه اهللا لفهمه و 

اآلیات  سبحانه وتعالى على سائر مخلوقاته بنعمة العقل والتفكیر ویظهر ذلك من خالل تركیز الكثیر من
 ورد فیها مشتقات العقل إلى أن عدد اآلیات القرآنیة التي) ٢٦ :٢٠٠٢(القرآنیة علیه ، حیث أشار جروان 

ووظائفه والدعوة إلى استخدامه حتى نتوصل إلى نتیجة حتمیة حول أهمیة التفكیر في حیاة اإلنسان وهذه 
واآلیات التي تدعو  ،) آیة ١٤٨(واآلیات التي تدعو إلى التبصر ، )  آیات٤(اآلیات التي تدعو إلى التدبر

، ) آیات٧(واآلیات التي تدعو إلى االعتبار، ) آیة ١٧(فكیر واآلیات التي تدعو للت، ) آیة١٢٩(إلى النظر 
واآلیات التي ورد ، ) آیة ٢٦٩(واآلیات التي تدعو إلى التذكر ، ) آیة ٢٠(واآلیات التي تدعو إلى التفقه 

ًوتأسیسا على ذلك فإن هذا العدد من اآلیات یؤكد على أهمیة التفكیر في )  آیة٤٩(فیها مشتقات الفعل 
والتأمل في  ودعوة اإلنسان إلى التفكر والتدبر نسان وأكدت الكثیر من اآلیات على التفكیر التأملي،حیاة اإل

ِأن في خلق السَّموات واَألرض واختالف اللیل والنهار آلیات ألولي األلباب ( قوله تعالى  ِ ٍِ َّ ِ ِ َِ ِ ِ َ ََ ُِ َالذین یذكرون ، َِ َُ ُ ِ
َاهللا قیاما وقعودا وعلى جنوبهم وی ُِ ُ ً ًَ ُ ُ ِتفكرون في خلق◌ السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا َ ِ َِ َ َ َُ ً ََ ََ َ َ َ َُّ ِ ِِ ِ َ

ََأفلم ینظروا إلى السماء فوقهم كیف (ً، وأیضا في قوله تعالى ) ١٩٠،١٩١(، سورة آل عمران ) ِعذاب النار ُ ُُ َ َ
ٍبنیناها وزیناها ومالها من فروج ُ َ َ َ   ).٦ (سورة ق )ََّ

َّإن"  تعالىقال   َّْ في خلـق الـسَّماوات واَألرض واخـتالف اللیـِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ِْ َ ْ ِوالنهـار آلیـات ُألولـي األلبـاب  لَ َ َْ ِ ْ ِّ ٍ ِ َ َّ َالـذین یـذكرون * َ َ َُ ُ ْ ِ َّ
َالله ِقیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفكرون في خلق ّ ْ َ ِ َِ َ ُ َ َُ َّْ ََ َ َ َِ ِ ُ َ َ ً ًُ َالسَّماوات واَألرض ربنا ما خلقت  ُ َْ َ َ َ َ ََّ ِ ْ َ َهذا باطال سـبحانك فقنـاَِ َِ َِ َ َ َْ َُ ً 

ِعــــذاب النــــار  َّ َ )  ٢١الــــذریات  "( وفــــي أنفــــسكم أفــــال تبــــصرون " تعــــالىویقــــول )   ١٩١-١٩٠ آل عمــــران (" ََ



 ٥٢

َّ إن"ویقول تعالى  ِ في خلق السَّماوات واَألرضِ ِْ َ َِ َِ ْ َْواختالف اللیـل والنهـار والفلـك التـي تجـري فـي الب َ ْ ِْ َِّ ِ َّ ِ ِِ ِْ َْ ُْ َ َ ََ َّ ِ ِحـرَ ُبمـا ینفـع  ْ ََ َ ِ
َالناس وما أنزل الله من السَّماء من ماء فَأحیا َ ُْ َ ََّ ِ ِ َِ َّ َ َ َ َبه األرض بعد موتها وبث فیها مـن كـل دآبـة و َّ ٍَ ِ ِ َِّ َ َِّ ُ َ َ ََّ َ َ َِ ِْ ْ ِصریفَتـْ ِ ِالریـاح  ْ َ ِّ

َوالــسَّحاب المـــسخر بـــین الــسَّماء واَألرض آلیـــات َ َ َِ ْ َ ََ ُْ ِ ِّ َ ْ َلقـــوم یعقلــون  ِ َُِ ْ ٍ ْ  موضـــع فـــي تعــالىویقـــول ) ١٦٤ ،  البقـــرة  ("َِّ
ِهـــذا خلـــق اللـــه  "أخـــر  َّ ُ َْ َ ِفـــَأروني مـــاذا خلـــق الـــذین مـــن دونـــه بـــلَ َ َِ ِ ِ َِّ ُِ َ َْ َ َ َ ُ ٍالظـــالمون فـــي ضـــالل مبـــین َ ِ ُ ٍُ َ َ َِ ِ  )١١ ،لقمـــان" (َّ

ُوالذین یدعون مـن دون اللـه ال یخلقـون شـیئا وهـم یخلقـ "سبحانك ربى  َُ ُْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ َْ ُ َْ ًَ َ َ ِ َّ ِ َِِّ ََأمـوات غیـر َأحیـاء ومـا یـشعرون * َون ُ َ َُ َ ُُ ْ َ َْ ْ َ ٌ ْ
ََأیـــان یبعثـــون ُ َُ َ ْ َْأفـــال ینظـــرون إلـــى اإلبـــل كیـــف خلقـــت" تعـــالى وقـــال )٢٠،٢١النحـــل (  " َّ ُ ََِ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َإلـــى الـــسَّماء كیـــف  *َ ْ َ َ َِ

ْرفعــت َ ِ ْوالــى الجبــال كیــف نــصبت *ُ ََ َِ ُ ْ َ ِ ِ ْ ْ والــى اَألرض كیــف ســطحت *ََِٕ ََ ِ ُ ْ َ ِ ْ -١٨-١٧الغاشــیة، (  الــه العظــیمقصــد*ََِٕ
ْأولم یروا"تعالىوقال  )٢٠-١٩ ََ َ ُا ناتى اَألرض ننقصها من أطرفهـا واللـهُ یحكـم ال معقـب لحكمـه وهـو سـریع  أنَ ُِ َ َ َُ َ َُ ِ ِ ِ َّ ِ ُِ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ َ َ

َْألــم یــروا " تعــالىقــال  )٤١الرعــد،( "الحــساب َ َ ٍ الطیــر مــسخرات إلــىَ ََّ َُ ِ جــو الــسمفــيِ َّاء مــا یمــسكهنَ ُ َُ ِ ُ إال اهللاُ  فــي  أنَّ
َذلــك آلیــات لقــوم یؤمنــون ُُ َ ُوهــو الــذي یحــي ویمیــت ولــه اخــتالف اللیــل والنهــار َأفــال تعقلــون" تعــالىوقــال  " َِ َِ ِ َِ َ َ َّ ُ ً َ َ َُ ُ ) "

َْأفلم یسیروا في اَألرض فتكـون لهـم قلـوب یعقلـون بهـا َأو آذان یـس "تعالىوقال  )٨٠المؤمنون، َْ َ َ َ ٌَ ٌَ ُ ُ َ َْ َ ْ ُ ُ ِْ ِ ِ ُِ َ َُ َ ِ َمعون بهـا فإنهـا ْ َ ََِّ َِ َ ُ
دور ــصار ولكــن تعمــى القلــوب التــي فــي الــصُّ ِال تعمــى األَب ُ ِ َِّ ُِ ُ َُ ْ َ ُ َْ َْ َْ َْ َأولــم " تعــالىوقــال ) ٤١الحــج،( اهللا العظــیمصــدق "َ

ِوا كیف یبدََیر ُ َ ْ ُ اهللا الخلق ثم یعیدهئَ َُ َُّ َ ذلك على اهللا یسیر أنُ ََ ََ   )١٩العنكبوت،( "ِ
 مـرة ١١)یتفكـرون (  التفكیـر ذكـر فـي القـران بمفـردة أنان الكریم عـن التفكیـر نجـدومن خالل البحث في القر 

مـرة واحـدة ، ) فكـر(سـورة سـبأ، ومفـردة  مـرة واحـدة فـي) تتفكـروا(مـرتین و ) یتفكـروا( مـرات و ٣) تتفكـرون(و 
ى الغائـب ، مفـردة یتفكـرون بالفعـل المـضارع الـذي یـدل علـ  أكثرهـا تكـرارا هـي أنبمالحظة هذه المفردات نجد

مــستمر ألن الفعــل المــضارع یــدل علــى االســتمرار و الفعــل الماضــي یــدل علــى   التفكیــر أنومنــه یتــضح لنــا
  التفكیـر للجمیـع ال یخـتص بمرتبـة علمیـة دون أنبالفعـل، و داللـة الغائـب یتبـین لنـا منهـا توقـف عـن القیـام

اآلیـات فـي معـرض  یتفكـرون فـي أغلـب كبیر دون صغیر ، وقد جـاءت كلمـة أوغیرها أو لعالم دون الجاهل 
 : ( تعـالىقولـه : مـرات مـثال  سـبع) لقـوم یتفكـرون (  علـى التفكیـر و ذكـرت كلمـة ضتحـضیمدح أو حث و 

 لعلكـم قبلهـا فـي خمـس مـرات و أوجـاء لعلهـم  و.  سـورة یـونس٢٤ آیـة) كـذلك نفـصل اآلیـات لقـوم یتفكـرون 
َفاقــصص القــصص لعلهــم یتفكــرون: (عــالىتقولـه  مثــل: فیهـا الترغیــب و الحــث علــى التفكیــر  َُ ْ َُّ َ ََ ََّ َ َ َُ ْ ِ ْ  ســورة ١٧٦ ) َ

 . األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف

َّإنــه فكــر وقــدر( : تعــالىبــصیغة الفعــل الماضــي مــرة واحــدة فــي معــرض ذم قــال  وجــاءت   ســورة١٨ آیــة ) َّ

ذم ألنـه ولـم یـستمر فـ  التـي نزلـت فیـه اآلیـة فكـر و توقـف تفكیـره بتقـدیر أمـر مـا، أنإلـىالمـدثر وكأنهـا إشـارة 
  . توقــــــــــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــــــــــن التفكیــــــــــــــــــــــــــــــر، ولــــــــــــــــــــــــــــــو فكــــــــــــــــــــــــــــــر الهتــــــــــــــــــــــــــــــدى

 التعقل بمفردة الفعـل ممـا یـدل التعقل وقد ذكر: في القران الكریم مرادفة للتفكیر هي   ذكرتالتي ن الكلماتأ

مـرة واحـدة ) نعقـل(  مـرة ، و كلمـة٢٤) تعقلـون (مرة واحدة ، وكلمة ) عقلوه(على إعمال العقل فقد جاء كلمة 
تـشبه كلمـة یتفكـرون بـذكر الفعـل لیـدل علـى  وهـي  مـرة٣٢) یعقلـون ( مـرة واحـدة و كلمـة ) ایعقلهـ(، وكلمـة 
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مـرة ١٣) یفقهـون(أمـا كلمـة الفقـه فقـد ذكـرت  األعمـال المتواصـل،  العقل و بالفعـل المـضارع لتـدل علـىإعمال
منهـا  رت كـل كلمـةذكـ) نفقـه(و ) تفقهـون( و) یتفقهـوا(و ) یفقهـوا (وثـالث مـرات ) یفقهـوه( و بالفعـل المـضارع

 . مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

ُیــــــدبروا( مــــــرتین و كلمــــــة) یتــــــدبرون (فقــــــد ذكــــــرت  أمــــــا التــــــدبر  ّ ّ     أیــــــضامــــــرتین، وهــــــي بالفعــــــل المــــــضارع )َ

ّ البــر إلــى التفكــر یــدعو –ّنبــه قلبــك بــالتفكر ”): ع(یقــول أمیــر المــؤمنین   البیــتأهــلوفـي الــنص الــوارد عــن  
 ان الفكـــــــــر فـــــــــي اهللا وفـــــــــي قدرتـــــــــهمعـــــــــل العبـــــــــادة إأفـــــــــض “):ع( الـــــــــصادق اإلمـــــــــامویقـــــــــول ه، لعمـــــــــل بـــــــــوا
).http://munemgg.maktoobblog.com/(    

مـن اآلیــات لمـا لــه مـن أهمیــة  كثیــر فـين الكــریم حـث اإلنــسان علـى التفكیــر والتأمـل آ القـر أنمـن هنـا نالحــظ
 تمكـن اإلنـسان مـن عبـور العـالم والتأمـل عملیـة عقلیـة  مخلوقاتـه،ئرا حیـاة اإلنـسان إذ میـزه عـن سـفـي مباشرة

ویتمیــز ُألــو األلبــاب بالقــدرة علــى  اهللا وال رب ســواه، فیــؤمن بــأن ال الــه إال  خــالق هــذا العــالم،إلــىالمحــسوس 
 فــيدراكــاتهم الحــسیه ٕا یــستفیدوا مــن خبــراتهم و أنأد یــستطیعون التفكیــر التــأملي فــي خلــق الــسموات واألرض،

ومــن أهــم ممیــزات التفكیــر  ً كــل شــيء بیــد اهللا خاضــعا إلرادتــه، أن، ویــرونتعــالى ســبحانه والتفكیــر بخلــق اهللا
فـــي خلـــق  اإلنـــسان المـــؤمن الـــذي یتأمـــل ده یحـــدث ذلـــك النـــوع مـــن التفكیـــر عنـــ أنـــالتـــأملي فـــي القـــران الكـــریم

فــي جزئیــة فلــم یــتم التفكیــر  ،ةر التــأملي بهــا صــفة شــامل فعملیــة التفكیــ إذن،الــسموات واألرض بعمــق وخــشیة
فــي الظــواهر الكونیــة فیكــون تفكیــره   التركیــز علــى كــل مــا یدركــه المــؤمن مــن خلــق اهللا، أن بــذاتها بــلمعینــة

واألعنــاب،  البحــار واألنهـار، النخیــل  والنهــار، الجبـال والودیــان، الـشمس والقمــر،ل مثـل اللیــوالجوانـب الحــسیة
  وغیرها........السموات واألرض،

 یكـون هـذا العمـل  أنفـي  اهللاإلـى فـي كـل یـوم یقـوم یتـضرع تعـالى فان اإلنسان الـذي یخـشى اهللا سـبحانه ولذا
 فــان التفكیــر التــأملي فــي ذاتیــة اهللا أمــر غیــر مرغــوب فیــه، اليً خوفــا مــن یــوم القیامــة وبالتــتعــالىهللا ســبحانه و

 تلــك األشــیاء والتأمــل فیهــا عــن ٕ األشــیاء فقــط وانمــا تفحــصإلــى الــتعلم ال یحــدث مــن خــالل النظــر  أنحیــث
هــا النــاس إلیا یلجــا علیــطریــق اســتخدام أداتــي المالحظــة واالكتــشاف حیــث یعــد التفكیــر التــأملي عملیــه عقلیــة 

 یخفـف عنـه وطـأة  أن فـي قدرتـه علـىً متـأمالتعـالى اهللا سـبحانه وإلـىمعینـة یتـضرع   مشكلةفيعندما یقعون 
  )٠٧:٢٠٠٣عفانة واللولو،. (هذه المشكلة
 تتجاهلـه ویــصبح  أن التفكیـر التـأملي یعتبــر أسـاس العملیـات العقلیــة، فـان التربیـة ال تــستطیع أنمـن هنـا نــرى

 تعتنـــي التربیـــة بـــسائر  أنلـــذا یجـــب صى الجهـــود التربویـــة لنمـــو عملیـــة التأمـــل،قـــًلزامـــا علـــى المـــربین بـــذل أ
 التــذكر، واإلدراك المعنــوي، وي لألشــیاء،العملیــات العقلیــة الــسابقة لعملیــة التفكیــر التــأملي وهــى اإلدراك الحــس

 عملیة التفكیـر التـأملي تـشمل سـائر العملیـات الموضـحة  أنحیث التقویم، واالستنباط ، واالستقراء، والقیاس،و
  التفكیــر التــأملي حكــر علــى محتــوى دراســي معــین دون غیــره، أن یــزعم أنه ال یــستطیع احــد أنــكمــا أعــاله،

http://munemgg.maktoobblog.com/
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رات الدراســیة جمیعهــا وأن تــسخر عناصــر المنــاهج كلهــا لتنمیــة عملیــة التأمــل  توظــف التربیــة المقــر أنویمكـن
  )  ١٢٦:١٩٩٩صالح،( .تالمیذعند ال

  : الفلسطینيالتفكیر التأملي والمنهاج -: اثنا عشر 
تغیـرات یواجـه عـالم الیـوم  في ظل ثورة تقنیة المعلومات واالتصاالت والتطور الذي أحدثته فـي كـل المجـاالت

 المعرفــة العلمیــة، ونظــم المعلومــات واالتــصاالت، ولحــدوث تطــورات ســریعة فــي كافــة المجــاالت متالحقــة فــي
ّالعلمیــة والتربویــة، ممــا أثــر فــي كیفیــة تطبیــق المعرفــة العلمیــة فــي حیــاة اإلنــسان، وأصــبح مــن غیــر المقبــول 

 النظـرة تتغیـر حیـث بـدأ االستمرار على المناهج بصورتها التقلیدیة التي تركـز فقـط علـى بنیـة المعرفـة، وبـدأت
االهتمــام بطریقــة التفكیــر والتعامــل مــع المعرفــة، إلعــداد متعلمــین قــادرین علــي التكیــف النفــسي واالجتمــاعي 

  . والمعرفي والتعامل مع هذه المتغیرات الناتجة عن هذا التطور
 العلمي الجغرافي، ولقد كان  لألدوات والمعدات والتقنیات واألسالیب الحدیثة دورا فاعال في تطور البحث

  .ویعد ذلك مؤشرا على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي التي یشهدها العالم 
   )١٧ :  ٢٠٠٧الدلیمي ،  (                                                                       

ن یحتـوى علـى أالمنهـاج یجـب عالقـة عـضویة بینهمـا، حیـث أن   عالقة بین التفكیر التأملي والمنهـاج،وتوجد
 ،توجد عدة طرق یـستخدم فیهـا التفكیـر التـأملي فـي حـل المـشكالت فـي مواقـف الـتعلم إلثـارةو التفكیر التأملي،
 ویؤكــد عفانــة وعبیــد علــي أهمیــة اســتخدام التفكیــر التــأملي فــي حــل المــشكالت وقیــام المعلــم ومــساندة التلمیــذ،

  . ) ٥٢ : ٢٠٠٣،بید وععفانة: (بالخطوات علي النحو التالي
  .جعل التالمیذ یحددون المشكالت موضوع البحث، واستیعابها بوضوح في عقولهم -١
  :حث التالمیذ على استدعاء األفكار المتعلقة بالمشكلة، وذلك من خالل تشجیعهم على -٢
    .تحلیل الموقف -أ

 . واستدعاء القواعد العامة أو استیعابهاتكوین فروض محددة -ب

  :تالمیذ على تقویم كل اقتراح بعنایة بتشجیعهم علىحث ال -٣
 . غیر متحیز، تعلیق الحكم أو النتیجةهتجااتكوین  -أ 

  . نقد كل اقتراح -ب 
 .اختبار أو رفض االقتراحات بنظام  -ج 

  .مراجعة النتائج -د 
  :حث التالمیذ على تنظیم المادة حتى تستخدم في عملیة التفكیر بتشجیعهم على -٤
 .خرألصاء النتائج من حین حإ -أ 

 . طرق الجدولة والتعبیر البیانيااستخدام -ب 

  .خر خالل البحثنتائج المؤقتة باختصار من حین آلالالتعبیر عن  -ج 
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  : كیفیة التفكیر التأملي  -: الثالث عشر 
علمـون ویحـدث التفكیـر التـأملي عنـدما یتأمـل المت  وروحـه،ه وجـوهر، التفكیرأساسالتفكیر التأملي هو 

تـوفر لهـم الفرصـة المناسـبة والوقـت الـالزم للتفكیـر والتفاعـل واالستبـصار والتأمـل فـي تفي تفـاعالتهم، وعنـدما 
الموقــف ممـــا یـــسمح لهــم بـــربط األفكـــار القدیمـــة بــالخبرات الجدیـــدة وینمـــى التفكیـــر التــأملي مـــن خـــالل مـــروره 

  :بالخطوات التالیة
   .مرجعیة الفعل -
  .ألوجه األولیة للعملیة واإلدراك با ،الوعي –
   ؟إیجاد الفروض والبدائل المناسبة -
   ).١٨٧ : ٢٠٠٥عبد الوهاب، (.تجربة الفعل وفحصه وتقیمه -
  

  العالقة بین التحصیل الدراسي والتفكیر   - : الرابع عشر 
 مما ال شك فیه أن هناك عالقة بین التحصیل الدراسـي والتفكیـر، فـالتفكیر فـي تـصورات البـشر عـن 

جـــازاتهم والتقـــدم الفعلـــي لمجتمعـــاتهم، وتـــصنف المجتمعـــات علـــى أســـاس مـــا لـــدى أبنائهـــا مـــن دافعیـــة إلـــى إن
االنجـاز والتحــصیل، فاالنجــاز الموجــود فــي أي مجتمــع هــو حــصیلة الطریقــة التــي ینــشأ بهــا األطفــال فــي هــذا 

 المعلومــات واالتــصاالت، ًأكثــر تعقیــدا نتیجــة التحــدیات التــي تفرضــها تكنولوجیــاالمجتمــع، فقــد أصــبح العــالم 
وأصـبح النجـاح فــي مواجهـة هـذه التحــدیات ال یعتمـد علــى الكـم المعرفـي بقــدر مـا یعتمـد علــى كیفیـة اســتخدام 

والتفكیـر مـن العملیـات العقلیـة التـي بوسـاطتها یـدرك اإلنـسان العالقـة القائمـة بـین األشـیاء، . المعرفة وتطبیقها
 نمــط مــن أنمــاط التفكیــر المهــم إذ یــؤدي إلــى كــشف التــأمليتفكیــر ُوهــي تحتــاج إلــى تــدریب وتوجیــه، ویعــد ال

  . الحقائق وتنمیة المعرفة، وهو قدرة غیر فطریة وال موروثة بل هو نتاج تفاعل عاملي النضج والخبرة
، إن تعلـــیم مهـــارات التفكیـــر والتعلـــیم مـــن أجـــل التفكیـــر یرفعـــان مـــن درجـــة اإلثـــارة والجـــذب للخبـــرات الـــصفیة

ً إیجابیــا وفــاعالتالمیــذلویجعــال دور ا تحــسن مــستوى تحــصیلهم ونجــاحهم : یــنعكس بــصور عدیــدة مــن بینهــا ، ً
ومحـصلة ، وتحقـق األهـداف التعلیمیـة التـي یتحمـل المعلمـون والمـدارس مـسؤولیتها، في االمتحانات المدرسـیة

  .هذا كله تعود بالنفع على المعلم والمدرسة والمجتمع
   )١٨ : ١٩٩٩جروان،                                       (                              

ن معرفـة مـستوى التحـصیل ٕاویعد التحصیل الدراسي أداة تعلـم وتعلـیم مهمـة مـن وجهـة نظـر التربیـة الحدیثـة و
ًالدراسي ال یكون محكا مناسبا للتنبوء بمستوى ال   فقط بل أن من خالله یتم تحدید الجوانب العقلیـة التـيتالمیذً

 والجوانــب التــي تحتــاج إلــى المزیــد مــن الوقــت والعنایــة ویــتم مــن خاللهــا تقــویم األســالیب تلمیــذتمكــن منهــا ال
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 والتحـــصیل التـــأمليوقـــد أشـــارت العدیــد مـــن الدراســـات إلـــى أن هنــاك ارتبـــاط موجـــب بــین التفكیـــر . التدریــسیة
  .الدراسي، إال انه لم یتم تحدید أیهما یسبب األخر

  
  :التحصیل الدراسي الرحالت المعرفیة عبر الویب و  بینلعالقةا - : الخامس عشر 

یتــأثر التحــصیل الدراســي بطرائــق التعلــیم واألســالیب المتبعــة فــي العملیــة التعلیمیــة، ممــا ال شــك فیــه أن هنــاك 
عالقــة بــین الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب ومــستوى التحــصیل الدراســي، إذ تهــدف الــرحالت المعرفیــة عبــر 

تطویر فاعلیة التعلیم من خالل تطـویر الطرائـق واألسـالیب التعلیمیـة وتنمیـة المهـارات العقلیـة عنـد الویب إلي 
، وتطـویر قـدراتهم علـى الـتعلم مـن )كمهارة حل المشكالت واإلبداع والفهم وتقویم وتحلیل المعلومـات (تالمیذال

التفاعل وزیادة دافعیتهم نحـو العملیـة   علىتالمیذ وتشجیع المیةیتعل كوسیلة الرحالت المعرفیةخالل استخدام 
رحالت المعرفیة ؤدي الت والتعلیمیة وتحقیق العدید من األهداف التربویة، وتجوید عملیة التعلیم وزیادة كفاءتها،

ً فــضال عــن المــساعدة فــي إیــصال المحتــوى التعلیمــي بأنمــاط  ًوظــائف وأدوارا متعــددة فــي الــتعلم،عبــر الویــب 
  )٢٤ : ٢٠٠٨الدویك ،. (ومتنوعةواستراتیجیات مختلفة 

   .ومما ال شك فیه أن هذه األهداف ال یمكن تحقیقها إال إذا تم تحقیق أهداف المنهج الدراسي
وهذا یشیر إلي فاعلیة الرحالت المعرفیة في إكساب التالمیذ المفـاهیم العلمیـة فـي الجغرافیـا، وتطـویر قـدراتهم 

  . في االمتحانات المدرسیة التعلیمیة وتحسین مستوى تحصیلهم ونجاحهم 
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  الثالثالفصل 
  الدراسات السابقة

  
  

v  األول  المحـور  
 
   الرحالت المعرفیة عبر الویب تناولتالدراسات التي  ×
  

v  الثانيالمحـور  
 

  التفكیر التأملي  الدراسات التي تناولت ×

  
v لث الثاالمحـور  

 

  ر الویب والتفكیرالدراسات التي تناولت الرحالت المعرفیة عب ×
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  الفصل الثالث
  ابقةـات السـالدراس

  : مقدمة 
یتـضمن هــذا الفـصل مجموعــة مـن الدراســات حـصل علیهــا الباحـث مــن خـالل إطالعــه علــى األدب  

: ّالتربــوي، والتــي لهــا عالقــة بموضــوع دراســته، وقــد قــسم الباحــث الدراســات الــسابقة إلــى ثالثــة محــاور رئیــسه
الویـــب، والمحـــور الثـــاني الدراســـات الرحالت المعرفیــة عبـــر بـــلدراســـات الـــسابقة التـــي اهتمـــت  ااألول، المحــور

. الــسابقة التــي اهتمــت بــالتفكیر التــأملي، والمحــور الثالــث الدراســات التــي اهتمــت بــالرحالت المعرفیــة والتفكیــر
  . على النحو التالي 

  
  معرفیة عبر الویبالرحالت ال الدراسات التي تناولت -:  المحور األول /ًأوال

  

    ) Driscoll &  Others, 2007 ( دریسكول وآخرون دراسة- ١
هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى التحــدیات التــي تواجــه تالمیــذ المركــز العلمــي الــصحي بكلیــة 
 التمریض في جامعـة تنـساي بالوالیـات المتحـدة األمریكیـة فـي التعلـیم اإللكترونـي واسـتخدام الـرحالت المعرفیـة
عبـر الویـب كحـل للتغلـب علـى هـذه التحـدیات، وقـد اسـتخدم البـاحثون المـنهج الوصـفي التحلیلـي، حیـث قـاموا 

ـــة المكونــة مــن  ًطالبــا مــن طــالب المركــز العلمــي الــصحي فــي ) ٣٣(ببنــاء اســتبانه طبقــت علــى عینــة الدراسـ
  -:لنتائج ما یليكلیة التمریض في جامعة تنساي، ومن خالل المعالجات اإلحصائیة كان من بین ا

  . تحدید مجموعة من التحدیات التي تواجه التعلیم اإللكتروني-١
ٕ أدى اســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب إلـــى التغلـــب علـــى التحـــدیات المحـــددة والـــى زیـــادة دافعیـــة -٢

  .الطالب نحو التعلیم، كما أدى إلى الحصول على مخرجات تعلیمیة محددة في وقت محدد
حالت المعرفیـــــة عبــــر الویــــب الطـــــالب وزادت معــــرفتهم ومهــــاراتهم فـــــي اســــتخدام الحاســـــوب  أفــــادت الــــر-٣

  .واالنترنت
وتوصـي الدراســة بـضرورة اســتخدام التعلـیم اإللكترونــي والـرحالت المعرفیــة كحـل للتغلــب علـي التحــدیات التــي 

  .تواجه طالب التمریض 
  
   ) Wood & Quitadamo, 2007( وود وكویتادامو  دراسة-٢

ت هــذه الدراســة إلــى اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي مــساعدة تالمیــذ الــصف الرابــع هــدف
لتــصمیم خریطــة لتواجــد الكائنــات الحیــة علــى الكــرة األرضــیة فــي وحــدة المملكــة الحیوانیــة، وقــد اعتمــد تقیــیم 

صف الرابـــع تـــم ًتلمیـــذا مـــن تالمیـــذ الـــ) ٢٤(التالمیــذ علـــى المالحظـــة حیـــث كانـــت عینـــة الدراســـة تتكــون مـــن 
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مجموعات بحیث تتكـون كـل مجموعـة مـن ثالثـة تالمیـذ، بحیـث تقـوم كـل مجموعـة بالبحـث ) ٨(توزیعهم إلى 
عن نوع محدد من الكائنات الحیة، وأماكن تواجده على ظهر الكـرة األرضـیة، ورسـم خریطـة ألمـاكن التواجـد، 

لتالمیذ اسـتمتعوا بالنـشاط، وقـد زاد ذلـك وتقدیم عرض شفوي لبقیة المجموعات، وقد توصلت الدراسة إلى أن ا
مـن مهـارتي التخیـل والتجـرد لـدیهم، وأنهـم اسـتفادوا مــن اسـتخدام الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب، ومـن عملهــم 

  .بنظام المجموعة
  
   ) Tran, 2006( تران  دراسة-٣

 مـن بــین هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى أثـر دمـج االنترنـت فـي تعلـیم تالمیـذ الـصف الـسادس
ًعدة أسالیب لدمج التكنولوجیا في التعلیم من وجهة نظر المعلمین، مـستخدما المـنهج الوصـفي، حیـث تكونـت 

معلمــین مــن الــذین ) ٤(أدوات الدراســة مــن اســتبانه، ومقــابالت، وقــد طبقــت الدراســة علــى عینــة مكونــة مــن 
ّیعلمــون الــصف الــسادس، وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن اســتخدام االنت رنــت وخاصــة الــرحالت المعرفیــة عبــر ُ

الویــب فــي التــدریس كــان مــن أفــضل الطــرق مــن بــین عــدة أســالیب تــدمج التكنولوجیــا فــي التعلــیم لمــا لهــا مــن 
  . سهولة توظیف داخل الغرفة الصفیة

  
   ) Gaskill & Others, 2006 ( جاسكل وآخرون دراسة-٤

ت المعرفیــة عبــر الویــب علــى تحــصیل هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر التــدریس بــالرحال
تالمیذ المرحلة الثانویة في مادتي التاریخ والجیولوجیا، وقد اسـتخدم البـاحثون المـنهج التجریبـي، حیـث تكونـت 

) ٧٢(أدوات الدراســة مــن اختبــار تحــصیلي ومقابلــة للتالمیــذ والمعلمــین، وقــد كانــت عینــة الدراســة تتكــون مــن 
ًتلمیذا مثلـوا المجموعـة التجریبیـة، ) ٣١(والجیولوجیان تم تقسیمهم إلى مجموعتین ًتلمیذا درسوا مادتي التاریخ 

ًتلمیذا مثلوا المجموعة الضابطة، وقـد تـم تطبیـق اختبـار قبلـي علـى المجمـوعتین الـضابطة والتجریبیـة ) ٤١(و
  :وتبین أنه ال توجد فروق بینهما، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

دالة إحصائیا في االختبـار البعـدي لـصالح المجموعـة التجریبیـة فـي مـادة التـاریخ، ولـم یوجـد  وجود فروق -١
  .فروق دالة إحصائیا في اختبار مادة الجیولوجیا

  . التالمیذ والمعلمون استمتعوا بالتدریس بأسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب-٢
  

   ) Hassanien, 2006( حسنین  دراسة-٥
إلــى التعــرف علــى أهمیــة اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب لــدعم التعلــیم هــدفت هــذه الدراســة 

والتعلم بالتكنولوجیا في مرحلة التعلیم العالي، وقد استخدم الباحث المـنهج الوصـفي، حیـث كانـت أداة الدراسـة 
) ٢٩(وًطالبـــا، ) ٣٩(ًطالبـــا وطالبـــة مـــنهم ) ٦٨(عبـــارة عـــن اســـتبانه، وقـــد كانـــت عینـــة الدراســـة تتكـــون مـــن 



 ٦٠

مــن العینـــة أیــدوا اســـتخدام الــرحالت المعرفیـــة عبــر الویـــب، ویـــرون %) ٦٢(طالبــة، وقـــد أظهــرت النتـــائج أن 
  .بأنها ساهمت بشكل إیجابي في زیادة تحصیلهم األكادیمي، وزیادة دافعیتهم نحو التحصیل

  
  )  Sen & Neufeld, 2006( سن ونیوفیلد  دراسة-٦

 الرحالت المعرفیة عبـر الویـب فـي تـدریس اللغـة اإلنجلیزیـة كلغـة أجنبیـة      هدفت هذه الدراسة إلى توظیف
فــي جامعــة شــرق البحــر المتوســط فــي تركیــا، وذلــك بهــدف مــساعدة الطــالب فــي زیــادة تحــصیلهم األكــادیمي، 
وقــد اســـتخدم الباحثـــان المـــنهج التجریبـــي، حیـــث تكونـــت أدوات الدراســـة مـــن اســـتبانه، وبطاقـــة مالحظـــة، وقـــد 

ًطالبــا مــن طــالب كلیــة اإلعــالم والعالقــات العامــة الملتحقــین بمــادة ) ٨٦(اســة علــى عینــة عــددها طبقــت الدر
ًاللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة، وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام الرحالت المعرفیة عبـر الویـب كـان مفیـدا 

 مكنـــت الطــالب مـــن للطــالب فــي زیـــادة تحــصیلهم وحـــصولهم علــى المعلومـــات بطریقــة أســهل وأســـرع، وأنهــا
  .إنجاز المهام بسهولة، كما ساعدتهم على التعامل بإیجابیة مع زمالئهم

  

   ) Swindell, 2006( سوندل  دراسة-٧
 - الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب-هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام التكنولوجیــا 

دادیــة، حیــث تمحــورت الدراســة حــول أســلوب علــى التالمیــذ الــسود ذوي التحــصیل الــضعیف فــي المرحلــة اإلع
تالمیــذ مــن مجتمــع األفارقــة واألمریكــان الــسود فــي المرحلــة ) ٨(دراســة حالــة، وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن 

اإلعدادیة في شمال شرق المسیـسبي، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن اسـتخدام أسـلوب الـرحالت المعرفیـة عبـر 
فـــي تعـــدیل ســـلوك التالمیـــذ وزیـــادة دافعیـــتهم للـــتعلم وزیـــادة تحـــصیلهم الویـــب أدى إلـــى نتـــائج إیجابیـــة ظهـــرت 

  .األكادیمي
وتوصـــي الدراســـة بـــضرورة اســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب فـــي عملیـــة التـــدریس لمـــا لهـــا مـــن فوائـــد 

  .  إیجابیة علي تعدیل السلوك والتعلیم 
  
   ) Tsai, 2005( تساي  دراسة-٨

ف علــى أثــر اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب علــى زیــادة تعلــم هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــر
الطـــالب الجــــامعیین فــــي تـــایوان فــــي مهــــارتي القـــراءة والفهــــم لالســــتعداد المتحـــان اللغــــة اإلنجلیزیــــة للطــــالب 
األجانـب، حیــث ســعت الدراســة لقیــاس مــدى اســتیعاب الطــالب الجــامعیین لمعنــى الكلمــات ومــضمون الفقــرات 

یزیـــة باســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب، وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج التجریبـــي، حیـــث باللغـــة اإلنجل
تكونت أدوات الدراسة من اختبار، ومقیـاس التجاهـات الطـالب وتوقعـاتهم، حیـث تـم تقـسیم عینـة الدراسـة إلـى 

  :مجموعتین ضابطة وتجریبیة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
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كانـــت أفـــضل مـــن نتـــائج ) الـــذین اســـتخدموا الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب(ة التجریبیـــة  نتـــائج المجموعـــ-١
، حیــث توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي مهــارة )الــذین اســتخدموا الطریقــة التقلیدیــة(المجموعــة الــضابطة 

  .إیجاد معنى الكلمات وفي الفهم واالستیعاب لصالح المجموعة التجریبیة
ت المعرفیـة عبـر الویـب إلـى تكـوین اتجاهـات إیجابیـة لـدى الطـالب نحـو تعلـم اللغــة  أدى اسـتخدام الـرحال-٢

  .اإلنجلیزیة
  
   ) Macgregor & Others, 2005 ( ماكجریجور وآخرون دراسة-٩

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام المهـــام فـــي التعلـــیم اإللكترونـــي عبـــر الـــشبكة 
ترونیة في اكتساب تالمیـذ الـصف الخـامس للمفـاهیم، وقـد اسـتخدم  البـاحثون العنكبوتیة وتصمیم المواقع اإللك

المــنهج التجریبــي، حیــث كانــت أداة الدراســة عبــارة عــن اســتبانه لتقیــیم النتاجــات، وكانــت عینــة الدراســة تتكــون 
 ودرسـوا ًتلمیـذا مثلـوا المجموعـة التجریبیـة) ١٢(ًتلمیذا من تالمیذ الصف الخـامس االبتـدائي، مـنهم ) ٢٤(من 

ًتلمیـــذا مثلـــوا المجموعـــة الـــضابطة درســـوا بالطریقـــة التقلیدیـــة، وقـــد ) ١٢(بـــالرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب، و
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

 استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب أدى إلى اكتساب التالمیـذ للمفـاهیم وانعكـس ذلـك علـى صـیاغتهم -١
  .للخرائط المفاهیمیة

اســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب أدى إلـــى ســـرعة الحـــصول علـــى المعلومـــات مقارنـــة بالطریقـــة  -٢
  .التقلیدیة

  
   ) Chuo, 2004( شو  دراسة-١٠

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر اسـتخدام الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب كـأداة تـدریس علـى 
ًلیزیـــة كلغـــة أجنبیـــة، مـــستخدما المـــنهج التجریبـــي، حیـــث زیـــادة التحـــصیل وعلـــى اتجاهـــات دارســـي اللغـــة اإلنج

تكونــت أدوات الدراســة مـــن اختبــار تحــصیلي، ومقیـــاس التجاهــات التالمیـــذ، وقــد طبقــت الدراســـة علــى عینـــة 
ًطالبــا مـن طــالب كلیـة الدراســات األجنبیـة فــي تـایوان، تــم تقـسیمهم إلــى مجموعـة تجریبیــة ) ١٠٣(مكونـة مـن 

  :ًطالبا، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة) ٥٢(بطة ًطالبا، ومجموعة ضا) ٥١(
 إن اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبـــر الویــب زاد مــن تحــصیل الطـــالب، حیــث وجــدت فــروق ذات داللـــة -١

  .إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة
اإلنجلیزیــة،  إن اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب ســاعد فــي تنمیــة اتجاهــات الطــالب نحــو اللغــة -٢

  .ًحیث وجدت فروق دالة إحصائیا لصالح المجموعة التجریبیة
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    ) Pradeep & Others, 2004 ( برادیب وآخرون دراسة-١١
هدفت هذه الدراسـة إلـى تقیـیم مـشاریع الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب فـي مـادة الدراسـات االجتماعیـة 

بالوالیات المتحدة األمریكیة، وقـد اسـتخدم البـاحثون المـنهج بكلیة التربیة بجامعة ألباما وجامعة غرب فیرجینیا 
الوصــفي التحلیلــي، حیــث كانــت أداة الدراســة عبــارة عــن اســتبانه، وقــد طبقــت الدراســة علــى عینــة تتكــون مــن 

ًطالبــا معلمــا، ) ١٦(ًطالبــا مــن الطــالب المعلمــین للدراســات االجتماعیــة للمــرحلتین االبتدائیــة وعــددهم ) ٣٠( ً
ًطالبــا معلمــا فــي جامعــة ألبامــا وجامعــة غــرب فیرجینیــا، مــنهم ) ١٤( وعــددهم والثانویــة مــزاولین لمهنــة ) ٢٧(ً

غیـــر مـــزاولین لمهنـــة التعلـــیم، وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى أنـــه لـــم یوجـــد اخـــتالف بـــین درجـــات ) ٣(التعلـــیم، و
اسـیة للـرحالت المعرفیـة عبـر ًالطالب المعلمین للمرحلتین االبتدائیة والثانویـة حیـث أظهـروا فهمـا للقواعـد األس

الویـــب، وأنــــه ال توجــــد فـــروق دالــــة إحــــصائیا بــــین المعلمـــین الحاصــــلین علــــى رخـــصة مزاولــــة المهنــــة وغیــــر 
الحاصلین على رخصة مزاولة المهنة مما یعني أن كال المجموعتین تمكنوا من تـصمیم رحـالت معرفیـة عبـر 

  .الویب على نفس الدرجة من الجودة
  

   ) Martonia, 2004(ا  مارتونی دراسة-١٢
كان الهدف من هـذه الدراسـة تقیـیم فعالیـة وفائـدة اسـتخدام الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب فـي تـدریس 
ًالدراســات االجتماعیــة والعلــوم مقارنــة مــع الطــرق التقلیدیــة عنــد تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة، مــستخدما المــنهج 

ًتلمیــذا ) ٧٢(مقابلــة، وكانــت عینــة الدراســة تتكــون مــن التجریبــي، حیــث تكونــت أدوات الدراســة مــن اختبــار، و
مــن تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة، وقــد تــم تقــسیمهم إلــى فــصلین، فــصل لدراســة الدراســات االجتماعیــة وفـــصل 
لدراسة العلوم، وتم تقسیم فصل الدراسات االجتماعیة إلى مجموعتین ضابطة وتجریبیـة، كمـا تـم تقـسیم فـصل 

ابطة وتجریبیـة، حیـث تـم اسـتخدام طریقـة المحاضـرة مـع المجموعـة الـضابطة، وتــم العلـوم إلـى مجمـوعتین ضـ
استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب مع المجموعة التجریبیة، وقد قام الباحث بتطبیق اختبـار قبلـي وبعـدي 

  :لتالیةًتلمیذا فقط، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج ا) ٢٠(على المجموعات، كما تم إجراء مقابالت لـ 
 أظهـرت نتـائج تالمیــذ الدراسـات االجتماعیــة أن الـتعلم بــالطرق التقلیدیـة كــان أفـضل مــن اسـتخدام الــتعلم -١ 

بــالرحالت المعرفیـــة عبـــر الویــب، وبـــالعكس أظهـــرت نتــائج تالمیـــذ العلـــوم باســتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر 
  .الویب أفضل من الطرق التقلیدیة وله داللة إحصائیة

نتــائج المقـــابالت أن اســتخدام الــرحالت المعرفیـــة عبــر الویــب لكـــال المــساقین العلــوم والدراســـات  أظهــرت -٢
  .ًاالجتماعیة كان إیجابیا وأثار دافعیة التالمیذ

 

   ) Lara & Repáraz, 2003( الرا وریباراز  دراسة-١٣
فیـدیو علمـي مـن هدفت هذه الدراسة إلى استخدام الرحالت المعرفیة عبـر الویـب كـأداة إلنتـاج شـریط 

ًتلمیـــذا مـــن تالمیـــذ المرحلـــة )  ٢٤(خـــالل التركیـــز علـــى الـــتعلم التعـــاوني، وكانـــت عینـــة الدراســـة تتكـــون مـــن 
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مجموعـات، كـل مجموعـة تـضم ثالثـة تالمیـذ، بحیـث تنـتج كـل مجموعـة شـریط ) ٨(الثانویة، تم تقسیمهم إلى 
المرفقــة بهــا، حیــث تــم تقیــیم التالمیــذ مــن فیــدیو علمــي باســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب، والمــصادر 

خالل جودة المنتج، ومن خـالل اسـتبانه، وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن التالمیـذ عملـوا بـشكل تعـاوني، وأنهـم 
استحسنوا طریقة العمل، وأن استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب كانت طریقة جیدة سـاعدتهم علـى سـرعة 

دوار العمــل فیمــا بیــنهم، وزادت مــن دافعیــتهم، وعــن البحــث لحلــول للمــشاكل إنجــاز العمــل مــن خــالل توزیــع أ
  .التي واجهتهم

  
   ) Burke & Others, 2003 ( بیوریك وآخرون دراسة-١٤

هدفت هذه الدراسة إلى تقییم فعالیة استخدام الرحالت المعرفیة عبـر الویـب فـي تـدریس مـادة األحیـاء 
د استخدم الباحثون المنهج التجریبي، حیـث قـارنوا فعالیـة اسـتخدام الـرحالت ، وق"الفرع األدبي"لتالمیذ الثانویة 

المعرفیــة عبــر الویــب مقارنــة بــالعروض العملیــة فــي تــدریس مــادة األحیــاء، وقــد كانــت أداة الدراســة عبــارة عــن 
) ١٩(ًتلمیـذا قـسموا إلـى ) ٣٦٥(اختبار تحصیلي في مادة األحیاء، وقد طبقت الدراسة على عینة مكونة من 

مجموعـة ) ١١(مجموعات درسوا بالرحالت المعرفیـة عبـر الویـب فـي مختبـر الحاسـوب، و) ٨(مجموعة منها 
درســـوا بطریقـــة العـــروض العملیـــة فـــي مختبـــر األحیـــاء، وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى أنـــه ال توجـــد فـــروق دالـــة 

ا فــي مختبــر الحاســوب كــان ًإحـصائیا بــین نتــائج المجمــوعتین الـضابطة والتجریبیــة، لكــن التالمیــذ الــذین درسـو
  .لهم اتجاهات إیجابیة الستخدام الرحالت المعرفیة

 
   ) Klemm & Iding, 2003( كلم وادنق  دراسة-١٥

هدفت هذه الدراسة إلى وضع معـاییر لمعلمـي العلـوم لیـتم اسـتخدامها مـن قـبلهم للتقیـیم عنـد اسـتخدام 
یـث اسـتخدم الباحثـان الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب مصادر الـشبكة الدولیـة للمعلومـات وتقـدیمها للتالمیـذ، ح

كطریقة لتقدیم هذه المعاییر، وقد استخدم الباحثان المـنهج الوصـفي التحلیلـي، حیـث كانـت أداة الدراسـة عبـارة 
ًمعلمـا للمرحلـة الثانویـة، و ) ١٩(ًمعلمـا لمـادة العلـوم، مـنهم ) ٤٠(عن استبانه، وقد تكونت عینة الدراسـة مـن 

ًا للمرحلـــة االبتدائیـــة، وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن هنـــاك فروقـــا بـــین كـــال المجمـــوعتین حـــول معلمـــ) ٢١( ً
ّتقییمهم للـرحالت المعرفیـة كـأداة للدراسـة لنقـل المعلومـات، حیـث عبـر معلمـو المرحلـة االبتدائیـة عـن صـعوبة 

ســهولة اســتخدام الــرحالت فــي جزئیــة المقدمــة والخطــوات بنــسبة كبیــرة، بینمــا أظهــر معلمــو المرحلــة الثانویــة 
المعرفیـــة عبـــر الویـــب وســـهولة اســـتخدام الـــروابط فیهـــا ممـــا یـــؤثر علـــى عامـــل الوقـــت وتوجیـــه التالمیـــذ نحـــو 

  . المصادر المحددة
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  : تعقیب على الدراسات السابقة التي تناولتها الرحالت المعرفیة عبر الویب-: ًثانیا 
ى أثـــر اســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب علـــى  اتفقـــت معظـــم الدراســـات الـــسابقة إلـــى التعـــرف علـــ-

 ,Gaskill & Others, 2006 ( ،)Swindell(: ـةل دراســ مثـتحـصیـل التالمیـذ وتطـویر قـدراتهم التعلیمیـة

2006 ( ،)Sen & Neufeld, 2006 ( ،)Tsai, 2005 ( ،)Chuo, 2004(، )Martonia, 2004 (   
أثــر اسـتخدام الــرحالت المعرفیـة عبــر الویـب علــى اكتــساب  كمـا هــدفت بعـض الدراســات إلـى التعــرف علـى -

   ). Tsai, 2005 ( ، )Chuo, 2004(:التالمیذ لالتجاهات اإلیجابیة مثل دراسة
 هدفــــت بعـــض الدراســـات إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب علـــى اكتـــساب -

 ,Wood & Quitadamo, 2007 (   ،)Macgregor & Others(:التالمیذ للمفاهیم العلمیة مثل دراسـة

2005 (  .  
:  كمـــا هــــدفت بعـــض الدراســــــات لتقیـــیم فاعلیــــة الـــرحالت المعرفیــــة عبـــر الویــــب فـــي التــــدریس مثـــل دراســــة-
)Tran, 2006 ( ، )Pradeep & Others, 2004 ( ،) Martonia, 2004 (  ،)Burke & Others, 

2003 (  ،)Klemm & Iding, 2003 ( .  
( لدراســة الحالیــة فقــد هــدفت إلــى التعــرف علــى مــدى فاعلیــة اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب  أمــا ا

Web Quests (  فـي تـدریس الجغرافیـا علـى مـستوى التفكیـر التـأملي والتحـصیل لـدى تالمیـذ الـصف الثـامن
  .األساسي 

: الدراســـــة، عـــــدا دراســـــةالمنهــــــج التجریبـــــي لتحقیـــــق أهـــــداف  اعتمـــــدت الدراســـــات الـــــسابقة علـــــى اســـــتخدام -
)Driscoll &  Others, 2007 (  ،)Tran, 2006 ( ، )Hassanien, 2006 ( ،  
 )Klemm & Iding, 2003 ( ، )Pradeep & Others, 2004 ( ،  فقـد اسـتخدمت المـنهج الوصـفي

  .التحلیلي
صدیة مـــن تالمیـــذ بالنـــسبة للدراســـة الحالیـــة فقـــد اتبعـــت المـــنهج التجریبـــي، حیـــث تـــم اختیـــار العینـــة بـــصورة قـــ

 الــصف الثــامن األساســي، وتــم تقــسیم عینــة الدراســة إلــى مجموعــة تجریبیــة ومجموعــة ضــابطة للتعــرف علــى
فـي تـدریس الجغرافیـا علـى مـستوى  ) Web Quests( مدى فاعلیـة اسـتخدام الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب 

  .التفكیر التأملي والتحصیل لدى تالمیذ الصف الثامن األساسي 
ًوذلك تبعا للمتغیـرات التـي تناولتهـا كـل   العدید من أدوات الدراسة،مدت الدراسات السابقة على استخداماعت -

  .دراسة
 ,Driscoll &  Others(: معظـم الدراســات اسـتخدمت استبانـــة لتحقیـــق أهـــــداف الدراســـة مثــل دراسـة -

2007 ( ، )Sen & Neufeld, 2006 ( ، )Hassanien, 2006 (  ،)Tran, 2006  
(،)Macgregor &Others, 2005( ،)Pradeep & Others, 2004(، )Klemm & Iding, 2003 

( ،)Lara & Repáraz, 2003 ( .  
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ـــاس التحــصیل الدراســي مثــل دراســة- ـــارا لقیــ ـــات اســتخدمت اختبــ  ,Gaskill &Others(:  ً بعــض الدراسـ

2006 ( ، )Tsai, 2005 (  ،)Martonia, 2004 ( ،)Chuo, 2004 ( .  
 ,Tsai, 2005 ( ،)Chuo(: ً واســتخدمت بعــض الدراســات مقیاســا لالتجاهــات نحــو الــتعلم مثــل دراســة-

2004 .(   
   : واستخدمت بعض الدراسـات بطاقة مالحظة مثل دراسـة-

                    )Wood & Quitadamo, 2007  ( ،)Sen & Neufeld, 2006 .(   
 ، ) Gaskill & Others, 2006 ( ،)Tran, 2006(: المقابلــة مثـــل دراســةدراســات واسـتخدمت بعـض ال-
)Martonia, 2004 ( .  

أما الدراسة الحالیة فقد استخدمت أداتین لتحقیق أهداف الدراسة، األداة األولى وهي اختبار المفاهیم العلمیة 
  .كیر التأملي، واألداة الثانیة وهي اختبار مهارات التف)اختبار التحصیل المعرفي ( 
  :   توصلت الدراسات السابقة إلى النتائج التالیة -
 الدراسات التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویـب علـى تحـصیـل التالمیـذ -

توصـــلت إلــــى أن الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویــــب ســـاعدت التالمیـــذ علـــى زیــــادة  وتطـــویر قـــدراتهم التعلیمیـــة
   ). Martonia, 2004( :ا عدا نتائج تالمیذ الدراسات االجتماعیة في دراسةتحصیلهم م

 الدراسات التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الرحالت المعرفیـة عبـر الویـب علـى اكتـساب التالمیـذ -
 لالتجاهــات اإلیجابیــة توصــلت إلــى فاعلیــة الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي اكتــساب التالمیــذ لالتجاهــات

  .اإلیجابیة نحو التعلم
ــــات التـــي هدفــــت إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب علـــى اكتـــساب -  الدراسـ

التالمیــذ للمفــاهیم العلمیــة توصــلت إلــى فاعلیــة الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي إكــساب التالمیــذ للمفــاهیم 
  .العلمیة

 أثـر استخــدام الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب فـي إكـساب التالمیـذ  الدراســات التي هدفـت إلـى التعـرف علـى-
لمهـــارات التفكیــر العلمــي توصــلت إلــى فاعلیــة الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي إكــساب التالمیــذ لمهــارات 

  .التفكیر العلمي
ــــات التـــي هـــدفت إلـــى تقیـــیم فعالیـــة الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب فـــي التـــدریس توصـــلت إلـــى-  أن  الدراسـ

ٕالتــدریس بـــالرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب كـــان مـــن أفـــضل الطـــرق التـــي تـــدمج التكنولوجیـــا فـــي التعلـــیم والـــى 
،  ) Pradeep & Others, 2004 ( ،) Martonia, 2004( :تحقیقـه لألثـر المنــشود  مـا عــدا دراسـة

)Burke & Others, 2003 ( .  
الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب، تناولـت ألول والتـي ُوبالنظر إلى ما تـم عرضـه مـن دراسـات سـابقة فـي البعـد ا

  :تتضح المؤشرات الهامة التالیة
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 أكــدت معظــم الدراســات الــسابقة فــي هــذا المحــور علــى فعالیــة اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي -
فـاهیم العلمیـة، مراحـل التعلـیم المختلفـة لمـا لهـا مـن تـأثیر علـى زیـادة تحـصیل التالمیـذ، واكتـسابهم التالمیـذ للم

  .وطریقة تفكیرهم، واتجاهاتهم نحو العلم
 اســتخدمت الدراســات الــسابقة أســالیب إحــصائیة متنوعــة كالنــسب المئویــة، والمتوســطات الحــسابیة، وتحلیــل -

  .، وتحلیل التباین الثنائي، واختبار مان ویتني"ت"التباین األحادي، واختبار 
  

  :لیة من الدراسات السابقة ما أفادت به الدراسة الحا -: ًثالثا 
  . بناء اإلطار النظري الخاص بالرحالت المعرفیة عبر الویب-
  . بناء أدوات الدراسة-
  . التعرف علي العدید من المراجع العلمیة العربیة واألجنبیة التي تخدم وتثري الدراسة الحالیة-
  . تحدید واختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة-
  .لتي توصلت إلیها الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة مقارنة النتائج ا-
  . المساعدة في تفسیر النتائج وتحلیلها-

  

  .التفكیر التأمليالتي تناولت الدراسات / المحور الثاني
  )م ٢٠١٠(  دراسة أبو نحل -١

 منهاج التربیة  كتابىمحتو تحدید مهارات التفكیر التأملي الواجب توافرها في إلىهدفت هذه الدراسة 
  تالمیذولقد تكون مجتمع الدراسة من"  لهاتالمیذ اكتساب الىسالمیة للصف العاشر األساسي ومداإل

 العاشر للصف منهاج التربیة اإلسالمیة ىمحتو، والصف العاشر األساسي بقطاع غزة، إقلیم غرب غزة
، وهو عبارة عن )٢٠٠٦-٢٠٠٥(  لعام لياالعم یعلالذي أقرته وزارة التربیة والت) الفصل األول ( األساسي 

 على وقد اشتملت عینة الدراسة ،، بفرعه األدبي العلوم اإلنسانیة وحدتین كالهما في الفصل الدراسي األول
وقد ،  بإقلیم غرب غزة بمحافظة غزة بمدارس الصف العاشر األساسي ، تالمیذة من تلمیذ وًاتلمیذ) ٣٢٦(

بهدف و ، ألنه من أكثر المناهج البحثیة مالءمة لموضوع البحث لتحلیلياستخدم الباحث المنهج الوصفي ا
 منهاج التربیة اإلسالمیة ىزمة وتفسیرها وتوضیحها حول محتوجمع المعلومات وتجهیز البیانات الال

  :الباحث في هذه الدراسة عدة أدوات وهي واستخدم للصف العاشر األساسي
ات لمهــارات التفكیــر التــأملي الموجــودة فــي محتــوي منهــاج تلمیــذوال تالمیــذ اختبــار لقیــاس مــدى اكتــساب ال-١

الرؤیـــة : التربیـــة اإلســـالمیة للـــصف العاشـــر األساســـي، حیـــث تـــضمنت خمـــس مهـــارات للتفكیـــر التـــأملي وهـــي
وضـع حلــول ، الكـشف عـن المغالطـات، وٕاعطـاء تفـسیرات مقنعـة والوصـول إلـى اسـتنتاجات، والبـصریة الناقـدة

  .مقترحة
  : الباحث أداة أخرى وهيكما استخدم
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 فــي مــدارس إقلــیم - اســتبانه لجمیــع معلمــي ومعلمــات التربیــة اإلســالمیة للــصف العاشــر فــي قطــاع غــزة-٢
  .ً معلما ومعلمة للحكم على تضمن محتوى المنهاج لمهارات التفكیر التأملي٤٠عددهم حیث بلغ غرب غزة 

دم الباحــث النــسب المئویــة ، والمتوســط النــسبي ومعادلــة فقــد اســتخ: أمـا بالنــسبة ألداة اختبــار التفكیــر التــأملي 
سبیرمان بروان للثبات، واختبار ألفا كرونباخ وهو طریقـة ثانیـة لمعرفـة ثبـات فقـرات االختیـار، ومعامـل ارتبـاط 

   .ومعامالت الثبات. t-testبیرسون لقیاس صدق الفقرات لالختبار واختبار
  :وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالیة -

، تلـــي ذلـــك  %)٧٤.٠٠(الوصـــول إلــى اســـتنتاجات احتلـــت المرتبــة األولـــى بـــوزن نــسبي : المهــارة الثالثـــة"أن 
، تلـــي ذلـــك المهـــارة %)٧٣.٣١(المهــارة الرابعـــة إعطـــاء تفـــسیرات مقنعـــة احتلـــت المرتبـــة الثانیـــة بـــوزن نـــسبي 

 تلــي ذلـك المهــارة الخامــسة ،%) ٧٢.٦٣(الثانیـة الكــشف عـن المغالطــات احتلــت المرتبـة الثالثــة بـوزن نــسبي 
، تلـــى ذلـــك المهـــارة األولـــى الرؤیـــة %)٦٥.٧١(وضـــع حلـــول مقترحـــة احتلـــت المرتبـــة الرابعـــة بـــوزن نـــسبي 

 الكلــي، ولقــد كــان الـوزن النــسبي للمجمــوع %)٦٣.٩٢(البـصریة الناقــدة احتلــت المرتبـة الخامــسة بــوزن نـسبي 
ة  فـــي مـــستوي مهـــارات التفكیـــر التـــأملي فـــي  كمـــا تبـــین أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائی%).٧٠.١٦(

 الــــصف العاشــــر األساســــي تعــــزي للجــــنس و كانــــت لــــصالح تالمیــــذمحتـــوي منهــــاج التربیــــة اإلســــالمیة لــــدى 
  .اتتلمیذال
  
  )م ٢٠٠٨(  دراسة العیماوي -٢

 كیـرالتف علـى تنمیـة القـراءة تـدریس فـي األدوار لعـب طریقـة اسـتخدام أثـر علـى التعـرف إلـى الدراسـة هذههدفت 

 ومدرسـة القـرارة، ومدرسـة معـن مدرسـة وهـي یـونس خـان بمـدارس األساسـي الثالـث الـصف تالمیـذ لـدى التأملي
التفكیـر  تنمیـة علـى القـراءة تـدریس فـي األدوار لعـب طریقـة تطبیـق تم الدراسة أسئلة على  ولإلجابة،سهیال بني

 )٣٤ (من تكون والذي التأملي التفكیر اختبار يف الدراسة الممثلة أداة وبناء والتطبیقي، النظري بشقیه التأملي
 و ،واالسـتنتاج ،التفـسیر، ومقترحـة حلـول ووضـع ،والتأمـل المالحظـة( : وهـي مهارات خمس على موزعة فقرة

 معامـل بلـغ حیـث النـصفیة التجزئـة طریـق عـن االختبـار ثبـات مـن التأكـد وتـم ،)المغالطـات عـن الكـشف

  الـضابطة والمجموعـة )١٠٣ (ةالتجریبیـ المجموعـة المكونة من العینة على الدراسة أداة وطبقت .),٧٤(الثبات
 المجموعـة لـصالح إحـصائیة داللـة ذات فـروق وجـود النتـائج أظهـرت البعـدي االختبـار إجـراء وبعـد ،)١٠٠(

 عـيمرتف بین الكلیة والدرجة التأملي التفكیر اختبار أبعاد جمیع في داللة إحصائیة ذات فروق توجد التجریبیة،

 المجموعـة فـي التحـصیل مرتفعـي لـصالح الفـروق كانـت ولقـد والـضابطة ةالتجریبیـ المجمـوعتین فـي التحـصیل
 مرتفعـي بین الكلیة والدرجة التأملي التفكیر اختبار أبعاد جمیع في إحصائیة داللة ذات فروق توجد التجریبیة،

 المجموعـة فـي التحـصیل متـدني حلـصال الفـروق كانـت ولقـد والـضابطة التجریبیـة المجموعـة فـي التحـصیل
 إلـى الدراسـة وأوصـت الـسابقة، الدراسـات ونتـائج النظـري اإلطـار ضـوء فـي النتـائج تفـسیر وتـم التجریبیـة،
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 تدریس بالیوأس مناهج وضع على والتركیز العربیة، اللغة فروع مختلف في األدوار لعب طریقة من االستفادة

  .لتأمليا التفكیر تنمیة على تعمل ومبتكرة حدیثة
 
  ) م٢٠٠٧(دراسة الشكعة -٣

 الماجــستیر والدراســات العلیــا فــي جامعــة طلبــةهــدفت هــذه الدراســة إلــى تحدیــد مــستوى التفكیــر التــأملي لــدى 
ً تحدیــــــــد الفـــــــروق فـــــــي مـــــــستوى التفكیــــــــر التـــــــأملي تبعـــــــا لمتغیـــــــرات، نــــــــوع إضـــــــافة إلـــــــى"النجـــــــاح الوطنیـــــــة

وذلــــك بواقــــع ) ٦٤١(ت الدراســــة علــــى عینــــة قوامهــــا الكلیة،الجنس،والمــــستوى الدراســــي،ولتحقیق ذلــــك أجریــــ
مــن طــالب الدراســات العلیــا، ولغایــة قیــاس التفكیــر التــأملي أســتخدم ) ٩١(مــن طــالب البكــالوریوس و) ٥٥٠(

فقــرة، أظهـــرت نتـــائج الدراســة أن مـــستوى التفكیـــر ) ٣٠(الباحــث مقیـــاس أیزنــك وولـــسون والـــذي اشــتمل علـــى 
ًالب الدراسات العلیا في جامعة النجـاح كـان جیـدا حیـث وصـل المتوسـط التأملي لدى طالب البكالوریوس وط

درجــة، وبنــسبة مئویــة ) ٣٠(درجــة مــن أصــل ) ٢٣.٢١(الحــسابي لإلجابــة علــى مقیــاس أیزنــك وولــسون إلــى
فــي مــستوى التفكیــر ) ٠و٠٥(كمــا أظهــرت النتــائج أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد %). ٧٧،٦٦(

كــالوریوس وطــالب الدراســات العلیــا فــي جامعــة النجــاح وبــین طــالب الكلیــات العلمیــة التــأملي لــدى طــالب الب
واإلنـــسانیة ولـــصالح الكلیـــات اإلنـــسانیة، وبـــین طـــالب البكـــالوریوس وطـــالب الدراســـات العلیـــا لـــصالح طـــالب 

  .البكالوریوس،بینما لم تكن الفروق دالة بالنسبة للجنس
  
  ) م٢٠٠٦ (   لوري دراسة-٤

اســـة إلـــى المقارنـــة بـــین أثـــر برنـــامجین لتعلـــیم التفكیر،وهمـــا برنـــامج الـــسهل وتابـــا فـــي تنمیـــة هـــدفت هـــذه الدر
  لـذلك تــم تطبیــق البرنــامجین علــى "ات المرحلــة الثانویــة بمملكــة البحــرینتلمیـذالمهـارات العلیــا لــدى عینــة مــن 

التركیـب والتحلیـل (علیـامجموعتین تجریبیتین واألخرى ضابطة، وطبق علیها مقیـاس البحـر لمهـارات التفكیـر ال
قبــل البرنــامجین وبعــدهما،أظهرت النتــائج عــدم وجــود فــروق علــى القیــاس البعــدي بــین المجمــوعتین ) والتقــویم

التجریبیتین،بینمـا كانـت الفـروق دالـة إحـصائیة علــى القیـاس البعـدي بـین المجمـوعتین التجـریبیتین والمجموعــة 
ذا دلــت النتــائج علــى فاعلیــة البرنــامجین فــي تنمیــة التفكیــر الــضابطة ولــصالح المجمــوعتین التجــریبیتین، وهكــ

  .لدى عینة الدراسة
 
  )  م٢٠٠٥(  دراسة كشكو -٥

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى بنـاء ومحاولـة تجربـة البرنـامج التقنـي المقتـرح فـي ضـوء اإلعجـاز العلمـي بخــصوص 
ساســي بمدینــة غــزة، وقــام الباحــث التفكیــر التــأملي فــي العلــوم وكانــت الدراســة قــد اســتهدفت الــصف التاســع األ

أداة الدراســة المتمثلــة فــي اختبــار التفكیــر التــأملي  وقــد قــام ببنــاءباســتخدام المــنهج الوصــفي التجریبــي البنائي،
فقــرة موزعــة علــى خمــس مهــارات وهــي المالحظــة والتأمــل، والتفــسیر، ووضــع حلــول ) ٤٠(والــذي تكــون مــن 
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االســتنتاج، وتــم التأكـد مــن ثبــات االختبـار عــن طریــق التجزئــة مقترحـة، وتحدیــد التــصورات غیـر الــصحیحة، و
 الــــصف التاســــع تالمیــــذوتكــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن جمیــــع ، )٠،٨٨(النــــصفیة، حیــــث بلــــغ معامــــل الثبــــات

 –٢٠٠٤ (لعــام الدراســيلغـزة مدینــة األساسـي فــي مـدارس الحكومــة التابعـة لــوزارة التربیــة والتعلـیم العــالي فـي 
 الــــصف التاســـع األساســــي وطبقــــت أداة الدراســــة علــــى العینــــة تالمیــــذالدراســــة مــــن ، وتكونـــت عینــــة )٢٠٠٥

ات وتـــم تلمیـــذ والتالمیـــذ، مـــن ال )٣٥( واألخـــرى ضـــابطة ) ٣٥(المكونـــة مـــن مجمـــوعتین، أحـــدهما تجریبیـــة 
قــام وتفـسیر النتــائج عبــر اســتخدام األســالیب اإلحــصائیة والمعالجــة اإلحــصائیة للتحقــق مــن صــحة الفــروض، 

 لحـساب الفـروق وداللتهـا T- TESTستخدم اختبـارا باستخدام برنامج الحاسوب اإلحصائي الحدیث والباحث
بین المجموعتین المـستقلتین غیـر متـرابطتین، واسـتخدم الباحـث معادلـة الكـسب لـبالك، وذلـك لحـساب فاعلیـة 

ات داللـة إحـصائیة تعـزى وبعد إجراء االختبار البعدي أظهرت النتائج وجود فـروق ذ البرنامج التقني المقترح،
  .للتفكیر التأملي في ضوء اإلعجاز العلميلصالح التلمیذات بالنسبة 

  
 ) م ٢٠٠٥( دراسة عبد الوهاب  -٦

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیـة اسـتخدام اسـتراتیجیات مـا وراء المعرفـة فـي تحـصیل الفیزیـاء وتنمیـة مهـارات 
، واســتخدمت الباحثــة األزهــريالثــاني الثــانوي  الــصف طــالب ىلــداســتخدامها االتجــاه نحــو التفكیــر التــأملي و

 بمعهـد األزهـري الـصف الحـادي عـشر تالمیـذ عینـة الدراسـة مـن تكونـتالمـنهج التجریبـي فـي هـذه الدراسـة و

واقتصر التجریب على الفصل الدراسـي الثـاني كـامال حتـى  نتعـرف علـى فاعلیـة اإلسـتراتیجیة فـي  ، بنین بنها
 إعـداد: اسـتخدامها، واسـتخدمت الباحثـة األدوات التالیـةنحـو  تالمیـذفكیر التأملي واتجاهات التنمیة مهارات الت

مقیـــاس االتجـــاه نحـــو اســـتخدام أعـــداد  ويملألتحـــصیلي، وكـــذلك إعـــداد اختبـــار التفكیـــر التـــاتجهیـــز االختبـــار و
 المعاهــد قطــاع دهحـد الــذيإسـتراتیجیة مــا وراء المعرفــة، وقـد تــم توزیــع موضـوعات الوحــدتین وفقــا للـزمن 

 ًا وبعـدیًحـصة بمعـدل ثـالث حـصص أسـبوعیا وقـد اسـتغرق تطبیـق أدوات الدراسـة قبلیـا  )٣٨( ووهـ األزهریـة
 حــــصة واســــتخدمت الباحثــــة المعــــامالت اإلحــــصائیة  )٣٢ ( حــــصص وتــــم تــــدریس الوحــــدتین فــــي )٦ (فتــــرة

بیــق القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات لنتــائج التط) ت(المتوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري وقیمــة : التالیــة
ًإلـى تفــوق المجموعـة التجریبیـة قبلیـا وبعــدیا،نتـائج الدراسـة التفكیـر التـأملي، وحـساب حجـم التــأثیر، وتوصـلت  ً 

 وراء مـا اسـتراتیجیات باسـتخدام )المتحركـة الـسوائل خـواص - الـساكنة الـسوائل خـواص (وحـدتي رسـتد التـي

 علـى المجمـوعتین التجریبیــة التحـصیلي ومـن خـالل تطبیــق االختبـار ذلـك اتـضح وقـد،الفیزیاء فــي المعرفـة
  .والضابطة بعدي، بحیث یوجد فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة

  
   ) ٢٠٠٤(  دراسة  بخش – ٧

  هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى فاعلیة نموذج مقترح للتدریس التأملي في تطویر التربیة العملیة 
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ًكلیات التربیة بالمملكة العربیة السعودیة، فقد اقترحت الباحثة نموذجا للتدریس التأملي فـي هـذه الدراسـة، وقـد ب
وقـــد جربـــت الباحثـــة النمـــوذج المقتـــرح للتعـــرف علـــى مـــدى جـــدواه . ًأســـست الباحثـــة نظریـــا للتـــدریس التـــأملي

ًوفاعلیته مستخدمة في ذلك تصمیما تجریبیا من مجمـوعتین ضـابطة وت  طالبـة ) ١٥( جریبیـة حجـم كـل منهـا ً
، واعتمـــدت الباحثـــة أدوات ) هــــ ١٤٢٤( معلمـــة الالتـــي ینتمـــین لـــشعبة العلـــوم فـــي الـــسنة الرابعـــة فـــي العـــام 

 المعلمــــات والمــــشرفات التربویــــات والمعلمــــات نحــــو طالبــــاتشــــملت علــــى مقیــــاس للتعــــرف علــــى اتجاهــــات ال
 مالحظــة، واعتمــدت الباحثــة علــي المــنهج التجریبــي وذلــك ، وبطاقــات)النمــوذج المقتــرح ( ریس التــأملي التــد

لمالئمته لطبیعة الدراسـة وأهـدافها، كمـا اعتمـدت كـذلك علـى المـنهج الوصـفي لجمـع معلومـات عـن اتجاهـات 
وقـد خلـصت الدراســة إلـى جـدوى النمـوذج المقتــرح فـي تنمیـة النقــذ .  المعلمـات نحـو التــدریس التـأمليطالبـاتال

لتعلیمیـة قبـل الخدمـة فـي برنـامج التربیـة العملیـة ومـساعدة الدارسـات علـى تحـسین أدائهـن الذاتي للممارسـات ا
مـــع تكـــرار دورة التأمـــل ، باإلضـــافة إلـــى تكـــوین اتجاهـــات موجبـــة مـــن قبـــل المعلمـــات والمـــشرفات التربویـــات 

  .  المعلمات نحو هذا النموذج طالباتوال
  
  ) م ٢٠٠٤(   دراسة بركات -٨

 الجامعیین، والثانویة طالبلى التعرف على مستوى التفكیر التأملي لدى عینتین من الهدفت هذه الدراسة إ
طبق لهذا الغرض مقیاس أیزنك وولسون للتفكیر التأملي و. العامة في ضوء بعض المتغیرات الدیمغرافیه

Weilson Reflectiveness Scale)  Eysenek &  (  بعد تعریبه وتطویره، على عینة
 نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث، موزعین بالتساوي بین طالبة وطالب ) ٤٠٠( مكونه من 

عدم وجود : وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها . مرحلة التعلیم الجامعي، والثانویة العامة
ود فروق جوهریة في مستوى التفكیر التأملي تعزى إلى متغیر الجنس، على حین كشفت النتائج عن وج

أنوع الدراسة، والمرحلة التعلیمیة، وعمل : غیرات اآلتیة وهي فروق في مستوى التفكیر التأملي تعزى إلى المت
، ومهنة األب، لمصلحة دراسة الفرع العلمي، والمرحلة الجامعیة، وأبناء األمهات العامالت، وأبناء األم

م وجود فروق جوهریة في تحصیل ومن جهة أخرى توصلت الدراسة إلى عد. المزارعین على الترتیب
 العام بحیث تعزى إلى مستوى التفكیر التأملي لدیهم، كما بینت النتائج عدم وجود أثر للتفاعل الطالب

ومهنة األب في  الجنس ونوع الدراسة، والمرحلة التعلیمیة،: المشترك بین مستوى التفكیر التأملي ومتغیرات 
ناك أثر لهذا التفاعل في ضوء متغیر عمل األم، لمصلحة ، على حین كان هطالبالتحصیل العام لل

وفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها تم اقتراح بعض .  ذوى التعلیم المرتفع وأبناء األمهات العامالتطالبال
على إستراتیجیة طالب التوصیات التربویة، وأهمها االهتمام بدراسة التفكیر التأملي، وتدریب المعلمین وال

    . من التفكیرهذا النمط
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   ) ٢٠٠٣(  دراسة راشد -٩
یـات الالزمـة افملي فـي التـدریس فـي تنمیـة بعـض الك فاعلیـة التفكیـر التـأ أثـرهدفت هذه الدراسة إلى معرفـة   

مقتـرح، وتـم البرنـامج السـتخدم فـي هـذه الدراسـة المـنهج التجریبـي، لتجریـب المعلمي اللغة العربیة ثنائي اللغة و
 فـي كوبنهـاجن، وقـد بلـغ عـدد أفـراد العینـة مختلفـةلي مجموعتین مـن المعلمـین مـن مـدارس تطبیق البرنامج ع

م اســتخدام األســالیب اإلحــصائیة تــً فــردا وقــد  )٢١ ( أفــراد، وبلــغ عــدد أفــراد العینــة الــضابطة )٩ ( التجریبیــة
 إلـى التوصـل وتـم ، المعالجـاتتـأثیراختبـار ت للمجمـوعتین المـستقلتین، ومربـع آیتـا لحــساب قـوة ال: التالیـة

 إحصائیة داللة ذات فروق ظهور - ةالیالت النتائج
  .التجریبیة المجموعة لصالح

  
 

  ) م ٢٠٠٢( دراسة عفانة واللولو -١٠
 طـالبهدفت هذه الدراسة إلى تحدید مستوى مهارات التفكیر التأملي في مـشكالت التـدریب المیـداني لـدى    

والتعـرف علـى الفـروق الفردیـة فـي مهـارات التفكیـر التـأملي ، ة اإلسـالمیةالمستوى الرابـع بكلیـة التربیـة بالجامعـ
وكانــت عینــة " والتخــصص، والجــنس،  التــي تعــزى إلــى معــدالتهم التراكمیــةطــالببمــشكالت التــدریب لــدى ال

ولقـد قـام ، ًاطالبـ) ١٠٣ (طالب وعدد الطالبة) ٢٩٧ (طالباتالدراسة من كافة التخصصات حیث بلغ عدد ال
وكانـت مـن أهـم نتـائج الدراسـة أن مـستوى التفكیـر التـأملي لـم ،  ببناء اختبار لمهـارات التفكیـر التـأمليالباحثان
 یعتمـــدون فــي تعلمهـــم علـــى كتابـــة المحاضـــرات وتـــدوین المالحظـــة طالبـــذألن ال،  مـــستوى الـــتمكنإلـــىیــصل 

تتعلـــق علمیـــة  أوالهامـــة مـــن وجهـــة نظـــرهم دون االهتمـــام بإعطـــاء تفـــسیرات معینـــة لحـــدوث ظـــاهرة تربویـــة 
  :بموضوع الدراسة، ویعوذ هذا ألسباب عدیدة منها

النظـام المدرسـي ،  المعلمـین مهـارات التفكیـر التـأمليطالبًالمشرفون التربویون غیر مؤهلین تربویا إلكساب ال
 وأوضـحت نتـائج الدراسـة أن هنـاك فـروق ذات داللـة،  المتدربین على التفكیـر التـأمليطالبالقائم ال یشجع ال

ال بـد مـن أنـه وأوصـت الدراسـة ، طالبـاتإحصائیة في اختبار التفكیـر التـأملي تعـزى لمتغیـر الجـنس لـصالح ال
 طـالبوالتركیـز علـى ، بغـزة كلیة التربیـة بالجامعـة اإلسـالمیة طالبرفع مستوى مهارات التفكیر التأملي لدى 

تــــــضمین مــــــساقات الریاضــــــیات و، لحاصــــــلین علــــــى تقــــــدیر جیــــــدا بغــــــزة كلیـــــة التربیــــــة بالجامعــــــة اإلســــــالمیة
  فـــي كلیـــة التربیـــة بالجامعــة اإلســـالمیة بغـــزةطــالبواالجتماعیــات واللغـــة العربیـــة واللغــة االنجلیزیـــة المقدمـــة ل

 واقترحت الدراسـة أنـه البـد مـن عمـل دراسـات میدانیـة تتعلـق بمعرفـة مـستوى مهـارات ،مهارات التفكیر التأملي
  .لثانویة واإلعدادیة المرحلة اتالمیذالتفكیر التأملي لدى 

  ) م ٢٠٠٢(  دراسة حسین و المفتي -١١
 اتتلمیـذ لـدى التفكیـر التـأملي تنمیـة فـي الحركـي بالنـشاط مقتـرح برنـامج تـأثیر عـن الكـشف إلـى الدراسـة هـدفت

 ة،تلمیـذ  )٢٠ (مـن تكـونت البحـث عینـة كانـتو فـي مدینـة بغـداد فـي دولـة العـراق االبتـدائي، الخـامس الـصف
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 للبحـث، واسـتخدم كأداة المألوفة األشكال مناظرة اختبار استخدام وتم بالعدد، متساویتین جموعتینم قسموا إلى

 وتوصـلت إحـصائیة  كوسـائل)ت(واختبـار لیبرسـون، االرتبـاط معامـل والمعیـاري، واالنحـراف الحـسابي الوسـط

  :التالیة االستنتاجات أهم إلى الدراسة
 المجموعـة اتتلمیذ التأملي لدى التفكیر تنمیة في وفعال إیجابي تأثیر ذو الحركي بالنشاط المقترح البرنامج إن

 تنمیة في المجموع الضابطة اتتلمیذ على البعدي االختبار في التجریبیة المجموعة اتتلمیذ تفوقو ؛التجریبیة

   .التأملي التفكیر

   ):Others Kember and،، ١٩٩٩(دراسة كیمبر وآخرون   -١٢
 العنــاوین مــن خـالل تالمیـذال طریقـة لقیـاس ســمات التفكیـر التــأملي عنـد وضــعاســة إلـى سـعت هـذه الدر       

، حیــــث تــــم التأكــــد مــــن ثبـــات هــــذه الطریقــــة مــــن خــــالل تحلیـــل العنــــاوین مــــرتین مــــن قبــــل codingالرئیـــسیة 
ي  فمن خالل عملیـات التقـویم الحـظ الباحثـان أن المـضامین الرئیـسیة فـالمحكمین، فكانت نسبة الثبات جیدة،

  content reflectionتأمـل المـضمون و ، Thoughtful action الحـدث الفكـري شـملت تلمیـذمجـاالت ال
  . premise reflectionتأمل المستقبل  ، processor  reflectionتأمل العملیة   و،
  

  ):Newborn، ١٩٩٩( دراسة نیوبورن -١٣
 التعامــل كیفیــةیاضــیات وتعلــم المعلمــین هــدفت هــذه الدراســة إلــى التحقــق مــن بعــض عناصــر تــدریس الر     

حیــث لــوحظ عــادات المعلــم التدریــسیة تــرتبط بــصورة مباشــرة بطبیعــة  .مــع المــسائل الریاضــیة مــن أجــل حلهــا
المحتــوى، وكــذلك طریقــة تفكیــر التالمیــذ فــي مــادة الریاضــیات،وقد اســتخدم الباحــث اســتبیان وورقــة مالحظــة 

هنــاك عالقــة واضــحة بــین قــدرة المعلــم علــى ضــبط البیئــة الــصفیة للتحقــق مــن الدراســة وأظهــرت النتــائج أن 
وقـد أوصـت الدراسـة باسـتخدام  أسـلوب التفكیـر فـي ، فـي المـسائل الریاضـیةوقدرة طلبته على التفكیر التـأملي 

  .حل المسائل كأسلوب تدریسي معتمد علي التفكیر
  ),١٩٩٩Brown and Marybeth ( براون وماربیث دراسة - ١٤

 حیـث ، التمـریض فـي مجـال مهنـة في حل المـشكالتفت هذه الدراسة إلى تطویر قدرات الممرضاتهد      
 ممرضــة ٤٥اســتخدم برنــامج قــائم علــى التفكیــر التــأملي لحــل المــشكالت، وكانــت عینــة الدراســة تتكــون مــن 

 تعمــل فــي المستــشفیات، حیــث لــوحظ أن الــدورات الخاصــة بالبرنــامج قــد حــسنت مــن نظــرة الممرضــات حــول
مـستقبل مهنــة التمـریض، وأن قــدرات الممرضــات أصـبحت قائمــة علـى األســلوب العلمــي فـي حــل المــشكالت، 

  .والدقة والتجریب قبل الوصول إلى نتائج
تلـــك الممرضـــات وتحـــسین نظـــرتهن لة البرنـــامج فـــي تنمیـــة التفكیـــر التـــأملي لـــدى علیـــوقـــد أظهـــرت النتـــائج فا

 فـــي لممرضـــاتمج التـــدریبي لهـــذه الدراســـة فـــي برنـــامج إعـــداد ا وأوصـــت الدراســـة علـــى اعتمـــاد البرنـــاهنـــة،الم
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مـــن الدراســـات حـــول واســـتخدم البرنـــامج التـــدریبي الخـــاص بهـــذه الدراســـة فـــي إجـــراء المزیـــد ، الخدمـــة وأثنائهـــا
  .التفكیر التأملي وحل المشكالت باألسلوب العلمي

  ):,Norton  ١٩٩٤(دراسة نورتن  -١٥
 قبـــل الخدمـــة فـــي ًا معلمــ )١٢ ( التفكیـــر التـــأملي علــى عینـــة مكونـــة مـــنهــدفت هـــذه الدراســـة إلــي معرفـــة    

التعلـــیم بمهنــــة التــــدریس، حیــــث أنهــــا تعــــود إلــــى مقیـــاس الــــتحكم والتفكیــــر اإلبــــداعي لــــدیهم، وقــــد ثــــم اختیــــار 
وكـــان مقیـــاس التحكـــیم للمعلمـــین ومقیـــاس   اإلبـــداعي لـــدیهم، للتفكیـــرالمواضـــیع مـــن خـــالل مقیـــاس التحكـــیم

وفــــى تحلــــیالت المجــــالت األســــبوعیة  لتفكیــــر اإلبــــداعي، ومكــــان مقیــــاس الــــتحكم للمعلمــــیناابع والمتغیــــر التــــ
 للتفكیـر التـأملي يتم التأكیـد علیهـا، وعلـم تـصنیف التطـور المفهـومالتي المستخدمة الكتساب المهارة التربویة 

لتفكیـــر التـــأملي ســـواء للمعلـــم وأشـــارت نتـــائج هـــذه الدراســـة إلـــى أن مكـــان التحكـــیم عبـــارة عـــن تنبـــؤ تـــصنیفي ل
 ووجــود عالقــة قویــة فــي يملأ والتفكیــر التــيبــداعتنبــأت بــشكل مؤكــد للتفكیــر اإلولوحــدة أم ال، لالمتغیـر التــابع 

 ومكــان التحكــیم أعتبــر جــودة يملأ والتفكیــر التــيبــداعمتغیــرات الدراســة للمعلمــین مــا قبــل التعلــیم، فــالتفكیر اإل
 للتفكیـر المتنبـأنـه مـن أز والمبدع ومشاركته ومكان التحكیم صـنف علـى المعلم الفعال من خالل تفكیره المتمی

، والخـــصائص الشخـــصیة لـــه ُصـــة إلـــى أن قواعـــد المنهـــاج المعـــرفالتـــأملي، وأشـــارت هـــذه الدراســـة فـــي الخال
  .ألقصى حد تعكس التفكیر التأملي للمعلمین ما قبل دخولهم خدمة التعلیم 

  ):Moallem ،١٩٩٤(مولیم  دراسة  -١٦
 هذه الدراسة إلي انعكاس أثر التفكیر التأملي لوسیلة تطـویر الخبـرات عبـر التـصمیم البنـائي، حیـث    هدفت 

 المعلومــات -: تـم مناقـشة انعكــاس اثـر التـصمیم البنــائي ومـدى أثـر التفكیــر التـأملي مـن جوانــب مختلفـة منهـا
  . التدریب الجماعي–لقابلیة للعمل  ا- االفتراضات طویلة المدى– التعلیل – التحكم بالتفكیر –الضمنیة 

  :وتكون نموذج التفكیر التأملي من خمس خطوات وهى المشكلة
  .الشعور بالمشكلة -١
  .المشكلةتحدید  -٢
  .اقتراح حلول ووضع فروض للمشكلة  -٣
  .جمع المعلومات أو استنباط نتائج الحلول المقترحة، بعد وزن كل فرض واحتماالته -٤
  .ٕوض واجراء التجارب  المختلفة والممكنة والتأكد من صدقهااختبار صحة الفر -٥
  . شرح األحداث وتفسیرها عبر الواقع الطبیعي للحدث-٦

وفهـم المحتـوى واإلدراك  وهناك عناصر ستة تشرح وتبین وتفسر ماهیة التفكیـر التـأملي هـي، القابلیـة للتفكیـر،
كتـــشاف والتخیـــل، والفهـــم وتقبـــل االفتراضـــات طویلـــة المفـــاهیم فـــي االفتراضـــات، والتـــدخل الفاعـــل والقابلیـــة لال
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المـدى واالسـتنتاج واالســتنباط لألحـداث، والحــوار مـع اآلخــرین وأخـذ كــل االعتبـارات بالحــسبان، وكانـت ثالثــة 
  .ٕمظاهر قد تحددت من خالل ما سبق وهى، إعادة بناء الذات والبناء والعمل واعادة البناء االجتماعي

أن االســتراتیجیات لتعزیــز وتقویــة التفكیــر التــأملي فــي التــصمیم البنــائي یعتمــد علــى وقـد توصــلت الدراســة إلــى 
  .ٕمظاهر إعادة بناء الذات والبناء والعمل واعادة البناء االجتماعي

  ): م١٩٩٣( دراسة كرم -١٧
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحدیـــد المـــشكالت التـــي تواجـــه المعلمـــین والمعلمـــات فـــي تـــدریس مهـــارات التفكیـــر 

 ووضع تصور شامل للمنـاهج وطـرق التـدریس ولتنمیـة مهـارات التفكیـر التـأملي، ونفـذت هـذه الدراسـة أملي،الت
معلم ومعلمة من مدارس المرحلة الثانویة بدولـة الكویـت، وقـد اسـتعان الباحـث بـأداة ) ٥٠٠(على عینة عددها

اس المـنهج المدرســي والتـي تتكــون أســالیب تقـویم وقیــبحثـه مــن خـالل وزارة التربیــة والتعلـیم، واســتخدم الباحـث 
وكمـا  عبـارة تتعلـق بأسـالیب التـدریس،) ١٢(و عبـارة تتعلـق بـالمقرر الدراسـي، ) ١٢ (عبـارة منهـا  )٢٤ ( مـن

اســـتخدم الباحـــث النـــسب المئویـــة لإلجابـــات كأســـاس للمفارقـــة والمفاضـــلة بـــین أراء العینـــة، أمـــا فـــي النـــواحي 
یوافقــون علــى اســتثارة الكتــاب المدرســي لتفكیــر %) ٩٥(اســة إلــى أن وتوصــلت الدرالمتعلقــة بمهــارات التفكیــر

علـى %)٧٩(فقـد وافـق) أسـالیب التـدریس(ال أوافـق، أمـا المجـال الثـاني%) ٣٦(ال أدري %) ٤٠(المعلم،بینما 
ال أوافـــق علـــى توجیـــه المعلـــم أســـئلة تثیـــر %) ١٦(ال أدري و%) ٤(توجیـــه المعلـــم أســـئلة تثیـــر التفكیر،بینمـــا

  .التفكیر
  

  ) : م ١٩٩٢(  دراسة مصطفي -١٨
 هــذه الدراسـة إلــى تـصمیم برنــامج مقتـرح لتنمیــة التفكیـر التــأملي عنـد معلمــي العلـوم بالمرحلــة األساســیة هـدفت

 إدارة هــي مــن ثمانیــة وم تحدیــد فاعلیــة التــدریس بأربعــة مؤشــراتتــومعرفــة مــدى فاعلیتــه فــي التــدریس، حیــث 
واسـتثمار البیئـة   والعملیـة التفاعلیـة، والتغذیـة الراجعـة، األنـشطة وتنظـیم، وسـیر الـدروس ، والتخطـیط،الـصف

وتـــم مــن مدینـــة عمــان فــي المملكـــة األردنیــة معلمــا ومعلمـــة ) ٣٤(التعلیمیــة، وقــد تكونـــت عینــة الدراســـة مــن 
  .معلمات) ٩(معلمین و) ٨(تقسیمهم على مجموعتین تجریبیة وضابطة وتكونت كل مجموعة من 

تهم فـي تـدریس تلـك علیة البرنـامج فـي تنمیـة التفكیـر التـأملي لـدى معلمـي العلـوم وفـاعلیـوقد أظهرت النتائج فا
علیمیـة فـي مقـدار الزیـادة فـي أبعـاد المعلمـین الت، تفاوت تـأثیر نمـو قـدرة التفكیـر التـأملي لـدى المعلمـین، المادة

مج إعـــداد المعلمـــین فـــي وأوصـــت الدراســـة علـــى اعتمـــاد البرنـــامج التـــدریبي لهـــذه الدراســـة فـــي برنـــا، المختلفـــة
مـــن الدراســـات حـــول واســـتخدم البرنـــامج التـــدریبي الخـــاص بهـــذه الدراســـة فـــي إجـــراء المزیـــد ، الخدمـــة وأثنائهـــا
  .التفكیر التأملي
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  ):Rovenge ,١٩٩٢(  دراسة رفجینو-١٩
 وقــدرتهم هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــدى العالقــة االرتباطیــة بــین البنیــة المعرفیــة عنــد المعلمــین       

ًمعلمــا یعلمــون المرحلــة االبتدائیــة وحاصــلین علــى ) ١٥(، واختیــرت عینــة الدراســة مــن علــى التفكیــر التــأملي
الشهادة الجامعیة، وانـضموا لبرنـامج التربیـة للحـصول علـى درجـة الماجـستیر فـي طـرق التـدریس، واسـتخدمت 

، حیـث لـدى المعلمـینیـة المعرفیـة ، فـي قیـاس البن)Ordered Tree Technique (طریقـة الـشجرة المنظمـة
لبنیــة المعرفیــة عنــد المعلــم وتــم تحدیــد مقــدار التنظــیم الــذي ضــمنة المخطــط یمثــل اتــم عمــل رســم تخطیطــي 

، م طریقـة المقابلـةااسـتخد تـم للمعلمـینسمى بترتیبات االستدعاء الممكنة، ولقیاس قدرة التفكیـر التـأملي الذي و
 ،عبــر اكتـــساب اللغـــة المالئمــة لوصـــف األحـــداث لتأمــل ینمـــو ویزیـــدبحیــث افترضـــت هــذه الطریقـــة أن تعلـــم ا

ووضعها في السیاق الصحیح وتعلیل السبب والنتیجة التي تمت فیها استخدام األبعـاد األخالقیـة واالجتماعیـة 
  .لتفسیر األحداث التي نفذت

 يملألمین والتفكیر التأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطیه بین البنیة المعرفیة عند المعوقد 
 الصف وتقییم األحداث الصفیة التي تحصل وكذلك إدارةهم، مما أدى إلى زیادة قدرة المعلمین على لدی

 عندهم ونمو قدرتهم على وصف الظواهر واألحداث يملأإدارة الصف بفاعلیة اكبر وزیادة قدرة التفكیر الت
  . وضبطها

    ,Buchman) ١٩٩٢(  دراسة بیتشمان – ٢٠

 معرفــةٕهــدفت هــذه الدراســة إللــي معرفــة هــل التعلــیم یبــدأ وینتهــي بتنمیــة مهــارات التفكیــر التــأملي أم ال، والــى 
وأن النـاس العـادیین ینظـرون للتفكیـر دون ، أفكار المعلم یجب أن تتسع إلـى أبعـد مـن التخطـیط واتخـاذ القـرار

إلــى الــسعي الحثیــث لتوســیع البــاحثون مــن أجــل ذلــك یحتــاج المعلمــون و، تخیــل أو تــذكر أو تأمــل أو تحلیــل
كیـر بـرغم وتدبرهم وتأملهم وتطویرها وتنمیتها، كما بینت الدراسة أن التأمل هـو عملیـة التف، وأفكارهم، مداركهم

ویجـب تـدریب البـاحثین والمعلمـین علـى مهـارات التفكیـر ،  بعیدة عـن األداء الفعلـي، ًكونها غیر مطبقة عملیا
ً، وعــدم تــرك المعلــم منفــردا فــي هــذا ســة الفعلیــة، ومــساعدة المعلــم فــي هــذا المجــالالتــأملي مــن خــالل الممار

وأن  الجمــاعي للتأمـــل یـــؤدى إلــى أفكـــار متكاملـــة، وقـــد أســفرت الدراســـة إلـــى أن المفهــوم األخالقـــيالمجــال ، 
ي ً واإلخــــالص المتراكــــب للتــــدریس یــــصبح متــــوفرا فــــي التأمـــل أكثــــر منــــه فــــي تنمیــــة التطــــویر المهنــــ،التفـــاني
  .للتدریس

  )  :  ,١٩٩١Freemanم(     دراسة فریمان- ٢١
 ألربعـة مـن معلمـي يملأ التفكیـر التـتنمیـةهدفت هذه الدراسـة التـي قـام بـه فریمـان عملیـة استقـصاء اثـر       

اللغــة األجنبیــة فــي تطــویر تفــسیرهم لألحــداث الــصفیة مــن أجــل تنمیــة مهــارات التفكیــر التــأملي لــدیهم، حیــث 
ًاسة لمدة ثمانیة عشر شهرا، حیث تم تنظـیم جلـسات للحـوار والنقـاش بإشـراف مـشرفیهم مـن أجـل استمرت الدر
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التشاور مع بعضهم البعض في تحدید أفضل وسیلة لتعلیم وتعلـم اللغـة اإلنجلیزیـة، وقـد اختیـرت عینـة مكونـة 
مـة للحـصول علـى نظمـوا إلـي برنـامج إعـداد المعلمـین أثنـاء الخدا، ً معلما )٢٠ (من مجموعة ضمت عشرین

  .درجة الماجستیر في طرق وأسالیب تدریس اللغة األجنبیة
 مـــن خـــالل المناقـــشات المهنیـــة  والتـــي لوحظـــت ،يملأتفكیـــر التـــللأســـفرت النتـــائج ألفـــراد عینـــة الدراســـة وقـــد 

تهم  المعـالم فـي قـدرح واضـًاًوجلسات الحوار بین أفراد العینة والمشرفین على تـدریبهم، أنـه قـد حـدث فعـال نمـو
 المتــصلة بــالمحتوى الجوانــبیقــوم بــه المعلــم فــي  یبذلــه و مــن خــالل زیــادة الجهــد الــذييملأعلــى التفكیــر التــ

ونمو قدراتهم في التفسیر وفهـم القـضایا التعلیمیـة التـي وضـعت للمناقـشة،   أنفسهم،تالمیذوطبیعة األنشطة وال
مــع مجــال العمــل،  ومتــسقة صبح مناســبةلتــ، ٕوكــذلك نمــو قــدرة المعلــم فــي ضــبط وادارة الــصف بفاعلیــة أكبــر

وأدت النتائج كذلك في هذه الدراسة الطویلة في وقتها، أن تنمیـة مهـارات التفكیـر التـأملي للمعلمـین قـد أصـبح 
ٕ وأدى إلـــى ضـــبط ســـلوكهم التعلیمـــي نحـــو األفـــضل واعطـــاء تفـــسیرات ونتـــائج أحـــسن ، فـــي المعلمـــینًامتـــوفر

 قـــدرتهم علـــى الـــتعلم الفعـــال وملمـــوس فـــي النتاجـــات التعلیمیـــة وأوضـــح مـــن ذي قبـــل متقـــدم عنـــد طلبـــتهم فـــي
  . والمعلمین في مهارات التفكیر التأمليتالمیذ الالمرغوب تحقیقها لدي

  
  ): م١٩٩١(دراسة بیور  - ٢٢

 جـــون دیـــوى، وتـــشون علـــى التأمـــل فـــي المواقـــف يجذهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة فاعلیـــة كـــل مـــن نمـــو
ًاســة عــدة افتراضـات للمقارنــة بـین هــذین النمــوذجین وتحدیـدا فــي مجـال التفكیــر فــي التعلیمیـة، وقــد شـملت الدر

مضمون ال یتضمن التفكیر التأملي، حیث اشتمل المـضمون الـذي تـم اختیـاره علـى أشـكال ورسـومات معینـة، 
  .أما المضمون غیر المحدد تم اختیاره عبر الطریقة العشوائیة لما یراه المفحوص

ن لتنمیـة مهـارات التفكیـر التـأملي فـي ادراسـة إلـى أن نمـوذجي دیـوى وتـشون مهمـان والزمـنتـائج السـفرت أوقد 
ًالمواقــــف التعلیمیــــة، وأنهمــــا یــــؤثران فــــي المواقــــف التعلیمیــــة الفعلیــــة، وتحدیــــدا عنــــد أســــاتذة الجامعــــات الــــذي 

یـــوي، ، وتوصـــي الدراســـة باســتخدام نمـــوذجي جـــون د فـــي مجــال تخصـــصاتهمیــستخدمون التطبیقیـــات العملیـــة
  .ٕوتشون على التأمل في المواقف التعلیمیة واعداد برامج قائمة على هذین النموذجین

  ) :Baird and Others,1991( دراسة بیرد وآخرون -٢٣
 مـن خـالل دراسـة حالـة تالمیـذهدفت هذه  الدراسة إلى استقصاء أهمیة التأمل في تحسین تعلـیم وتعلـم ال     

لدراســة للكــشف عمــا إذ كــان التأمــل التعــاوني یعمــل علــى زیــادة التعلــیم وتــم تــصمیم ا"اســتمرت ثــالث ســنوات
وقــد قــسمت عینــة ،والــتعلم لمبحــث العلــوم مــن خــالل الوصــول إلــى نتاجــات معرفیــة ومعرفیــة فوقیــة ووجدانیــة

ًطالبـا معلمـا، والجـزء الثـاني) ١٣(الدراسة إلى جزئین األول یتعلق بإعداد المعلمین قبل الخدمة وعـددهم ً)٦٤ (
ًلمیـذا مـن الـصف الثـامن حتـى الحـادي عــشر، وتـضمنت إجـراءات الدراسـة التأمـل فردیـا وضـمن مجموعــات، ت ً

والتأمــل فــي العمـــل، والتأمــل الظـــاهري عــن طریــق تعلـــیم وتعلــم العلـــوم، وتــم التعامــل مـــع مجمــوعتي الدراســـة 
فــي اكتــساب المزیــد مــن الطــالب المعلمــین قبــل الخدمــة والمعلمــین أثنــاء الخدمــة وتــم تحدیــد أهــداف دراســتهم 
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المعرفــة عــن اآللیــة التــي تــتم فیهــا عملیــة التعلــیم والــتعلم واآلثــار التــي تنــتج عــن زیــادة الــوعي الــذاتي، وتحمــل 
المسئولیة، وضبط الممارسات، وانسب الطرائق البحثیة فاعلیة في تحقیـق األهـداف الـسابقة، وأظهـرت النتـائج 

المعلمـین فـي الـسنوات األولـى مـن الدراسـة، كمـا أن زیـادة التفكیـر أن التأمل فـي العمـل الـصفي قـد أزداد لـدى 
ًالتأملي لدیهم احدث تغیرا ایجابیا في اتجاه المعلمین ناحیة التعامل مـع التالمیـذ، وكمـا أوضـحت أن اسـتخدام  ً

ًالتفكیر التأملي أحدث تطورا نوعیا في القدرات العقلیة،إذ تبین أن زاد وعـیهم ًمعلمـا قـد ) ١٤(معلمـاً مـن ) ١١(ً
ًتلمیــذا یؤمنـــون بأهمیــة التأمـــل فــي تحـــسین نوعیــة الـــتعلم ) ٢١(ًتلمیــذا مـــن ) ١٤(لعملیتــي التعلــیم والـــتعلم، أن

  .    الذاتي خارج المدرسة

  ):,١٩٩١shortand & Rinehart( دراسة شوورت ورینهارت -٢٤
فــي مجــال اإلدارة التربویــة عنــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى اســتخدام نمــوذج لتنمیــة مهــارات التفكیــر التــأملي     

 الــدكتوراه لمــساعدتهم فــي جــودة وتطــویر وتنمیــة أدائهــم المهنــي بوالیــة تكــساس فــي الوالیــات المتحــدة طــالب
األمریكیــة، حیــث احتــوى هــذا النمــوذج علــى الجانــب المعرفــي الــسیكولوجي، كمــا تــم تطبیقــه فــي مــساق اإلدارة 

موجــودة فـــي عـــشرة   التربویـــةبــاإلدارةتحلیـــل المحتــوى الخـــاص  الـــدكتوراه، حیــث تـــم بالطــالتربویــة الخـــاص ب
  فأشــارت، القــراراتذتخــاامجـاالت عملیــة لتــسجیل األحــداث النقدیــة التــي یحتاجهــا التفكیــر التــأملي مــن أجـل 

 الـذین یمتلكـون قـدرة بالطـ القـرارات، كمـا أن الذتخـااأثر التفكیر التأملي في تنمیـة مهـارات  إلى الدراسة نتائج
ٕ كبیــــرة أظهــــروا تحــــسنا كبیــــرا فــــي التفكیــــر التــــأملي، والغویــــة ً  فــــي حــــل ً وتعقیــــداًر صــــعوبةثــــ مــــستوى أكظهــــارً

  .المشكالت

  :),١٩٩١Westbrook and Rogers(وروجرز دراسة ویستبروك  -٢٥
 إلـــى دوافـــع تالمیـــذفـــي إثـــارة ال ) Learning Cycle(هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحدیـــد أثـــر دورة التعلـــیم    

ولتحقیـق ذلــك تـم اختیـار عینــة  "تـأملي وتطــویر قـدراتهم علـى الفهــم وتـسهیل عملیـات التحقــق العملـيالتفكیـر ال
، حیـــث )  صـــفوف دراســـیة٤( الـــصف التاســـع األساســـي اللـــذین درســـوا العلـــوم الفیزیائیـــة تالمیـــذعـــشوائیة مـــن 

بینمــا تــم ، ورة الــتعلم أنــواع لــدةشــارك أفــراد المجمــوعتین التجــریبیتین فــي تعلــم موضــوع اآلالت البــسیطة بثالثــ
كمـا أنـه تـم تطبیـق اختبـار ، االكتفاء في المجموعـة الـضابطة بدراسـة الموضـوعات الفیزیائیـة بالطریقـة العادیـة

ًعلـى أفـراد المجموعـات الـضابطة والتجریبیـة واذ لـوحظ أن هنـاك تحـسنا لـدى ) Lawson test(قبلـي وبعـدي  ٕ
الـــضابطة فـــي كـــل مـــن التفكیـــر التـــأملي والقـــدرة علـــى القیـــام أفــراد المجمـــوعتین التجـــریبیتین مقابـــل المجموعـــة 

  .وذلك لصالح المجموعتین التجریبیتین، بعملیات التحقق العلمي
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  ) :,١٩٨٦Riding&Cowley(  دراسة ردنج وكولي-٢٦
   حیث استخدم "هدفت هذه الدراسة للمقارنة بین أصحاب المستویات العلیا والدنیا من التفكیر التأملي   
ً طالبـا، وقـد ٩٠احثان استبیان لتحقیق أهداف الدراسة علي عینة عشوائیة مـن طـالب الجامعـة بلـغ عـددها الب

ظهــرت حیــث أأســتخدم الباحثــان المعالجــات اإلحــصائیة لتفــسیر وتحلیــل وتوضــیح البیانــات التــي تــم جمعهــا، 
 ون باالهتمـــام باألفكـــار،إلـــى أن األشـــخاص الـــذین یمیلـــون إلـــى ســـمة التأمـــل بمـــستویاته العلیـــا یتـــصفالنتـــائج 

والمـــشكالت الفلـــسفیة، والمنافـــسة والحـــوار، والتفكیـــر التـــأملي العمیـــق بالمعرفـــة مـــن أجـــل  والتجریـــد والرمـــوز،
لـى عمـل األشـیاء ٕاالمعرفة، في حین أن أصحاب الدرجة الدنیا من التفكیر التـأملي یمیلـون للتفكیـر الـواقعي، و

التــي تــأثر فــي قــدرة التفكیــر التــأملي عنــد  ةعتمــاد البــرامج التدریبیــوأوصــت الدراســة علــى ا، ًبــدال مــن التفكیــر
  .أصحاب المستویات الدنیا

  
 :),١٩٨٥PILATO (دراسة بیالتو -٢٧

إلى معرفة أثر استخدام طریقـة التفكیـر التـأملي أو مـا یـسمیه الـبعض بحـل المـشكالت فـي هذه الدراسة هدفت 
  .القدرة على التفكیر المستقلتدریس الریاضیات على تحسین مهارات التفكیر و

 ٤ (الریاضــیات الــصف التاســع األساســي اللــذین درســوا تالمیــذولتحقیــق ذلــك تــم اختیــار عینــة عــشوائیة مــن 
 بـــثالث أنـــواع الریاضـــیات، حیـــث شـــارك أفــراد المجمـــوعتین التجـــریبیتین فـــي تعلــم موضـــوع ) صــفوف دراســـیة

كمـا ،  بالطریقـة العادیـةالریاضـیةبطة بدراسـة الموضـوعات بینما تم االكتفـاء فـي المجموعـة الـضا، لدورة التعلم
ًأنــه تــم تطبیــق اختبــار قبلــي وبعــدي علــى أفــراد المجموعــات الــضابطة والتجریبیــة واذ لــوحظ أن هنــاك تحــسنا  ٕ
لدى أفراد المجموعتین التجریبیتین مقابل المجموعة الـضابطة فـي كـل مـن التفكیـر التـأملي والقـدرة علـى القیـام 

  .وذلك لصالح المجموعتین التجریبیتین، التحقق العلمي المسائل الریاضیة وحلبعملیات 
  .نتائج الدراسة إلى تحسن في مهارات التفكیر لدى أفراد العینة وارتفاع نسبة التفكیر لدیهمسفرت أوقد 

، فــي حــل المــشكالت فــي تــدریس الریاضــیاتوأوصــت الدراســة علــى اعتمــاد البرنــامج التــدریبي لهــذه الدراســة 
  .من الدراسات حول التفكیر التأمليواستخدم البرنامج التدریبي الخاص بهذه الدراسة في إجراء المزید 

  :التفكیر التأمليالثاني  الباحث علي الدراسات السابقة في المحور یبتعق -: ًثانیا 
 بعـض الدراسـات غالبیة الدراسات التي أجریت في مجال التفكیر التأملي كانت في بیئـات أجنبیـة، باسـتثناء -

، )٢٠٠٧(، ودراســة الــشكعة)٢٠٠٢(، ودراســة عفانــة واللولــو)١٩٩٢(عــدا دراســة مــصطفي العربیــة المحــدودة
   ). ٢٠١٠(، ودراسة أبو نحل  )٢٠٠٥( ، ودراسة كشكو )٢٠٠٩( ودراسة العماوي 

  ،)٢٠٠٧( الدراسات السابقة كان تركیزها على متغیرات الجنس والمستوى مثل دراسة الشكعة -
  )٢٠٠٥(ودراسة بركات ،)Riding&Cowley,1986(ودراسة  
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 وتركــز علــیهم،  ، التفكیــر التــأملي عنــد المعلمــین الجــدد خاصــةةانــت معظــم الدراســات تهــدف إلــى تنمیــك -
 .ًات محدودة جدا ونادرةتلمیذ والتالمیذوكانت الدراسات التي تستهدف ال

هــارات واالســتراتیجیات وأنــواع التفكیــر المختلفــة اســتندت معظــم الدراســات الــسابقة إلــى مجموعــة مــن الم -
 .وكلها كانت تهدف إلى تحسین القدرة على التفكیر

 .المنهج التجریبي كان هو الغالب  والقاسم المشترك بین معظم الدراسات -

 .مجموعات التجریبیة على المجموعات الضابطةلل ًتفوقامعظم الدراسات السابقة توضح  -

حــث والدراســات الــسابقة التــي توصــل إلیهــا الباحــث لــم یــتم العثــور علــى دراســة تهــتم فــي حــدود علــم البا -
فـــي فلـــسطین وبالتحدیـــد فـــي محتـــوى منهـــاج الثـــامن  الـــصف تالمیـــذمهـــارات التفكیـــر التـــأملي عنـــد مــستوى ب

وق تناولت معظم الدراسات السابقة التفكیـر التـأملي وبینـت وجـود فـر. تالمیذ ال تحصیل وأثرها علىالجغرافیا
 .تالمیذ أجریت على معظم الإیجابیة وكبیرة باتجاه تنمیة مهارات التفكیر الـتأملي ونجاح التجارب التي

 مهـــارات التفكیـــر التـــأملي عنـــد المعلمـــین ةلتنمیـــتناولـــت الدراســـات الـــسابقة بنـــاء طـــرق وأســـالیب وبـــرامج  -
  . وبأماكن مختلفة ومتعددةتالمیذوال
 

  .الرحالت المعرفیة عبر الویب والتفكیر تناولت التيالدراسات / لث المحور الثا
   ) : م٢٠٠٩( دراسة جودة  - ١

هــدفت هــذه الدراســة إلــي التعــرف علــي أثــر توظیــف الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي تــدریس العلــوم       
 ) ٦٠( الصف التاسع األساسـي بمحافظـات غـزة، وقـد تكونـت عینـة الدراسـة تالمیذعلي تنمیة التنور العلمي ل

الوصـفي التحلیلـي وقـام بتحلیـل محتـوى الوحـدة  الصف التاسع، وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج تالمیذ من ًتلمیذا
السابعة من كتاب العلوم للـصف التاسـع واسـتخرج قائمـة المفـاهیم العلمیـة الـواردة فیهـا، والمـنهج البنـائي حیـث 

وقــد كانــت أداة  قــام بتطبیــق أدوات الدراســة قــام ببنــاء الــرحالت المعرفیــة وتــصمیمها والمــنهج التجریبــي حیــث
 الدراسة عبارة عن اختبار، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى وجـود فـروق دالـة إحـصائیا لـصالح المجموعـة التجریبیـة

 ووجــود فــروق دالــة إحــصائیا لــصالح اختبــار المفــاهیم العلمیــة بعــد التــدریس بــالرحالت المعرفیــة عبــر الویــب،
وقــد  بـار مهــارات التفكیـر العلمــي بعـد التـدریس بــالرحالت المعرفیـة عبــر الویـب، علــى اختالمجموعـة التجریبیـة

توصلت الدراسة إلى أن استخدام الـرحالت المعرفیـة یـساهم فـي تحـسین تعلـم التالمیـذ ولـه تـأثیر إیجـابي علـى 
یب وقـد أوصـت الدراسـة بـضرورة تحـسین ممارسـات التـدریس مـن خـالل البعـد عـن األسـال تنمیة التنور العلمي

  .بر الویب في تدریس بعض المقرراتالتقلیدیة وضرورة استخدام أسلوب الرحالت المعرفیة ع
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  )  Ikpeze & Fenice, 2007( إیكبیز وفینیس  دراسة-٢
هــدفت هــذه الدراســة إلــى اســتخدام المهــام المتعــددة فــي الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب بهــدف زیــادة 

ة الــتعلم، وتنمیــة مهــارات التفكیــر العلمــي لــدى تالمیــذ الــصف الخــامس التفاعــل داخــل الغرفــة الــصفیة، وزیــاد
تالمیـــذ وتلمیـــذة واحـــدة، وقـــد اعتمـــد تقیـــیم ) ٥(تالمیـــذ، مـــنهم ) ٦(االبتـــدائي، وقـــد تكونـــت عینــــة الدراســـة مـــن 

ج التالمیــذ علــى المالحظــة واســتبانه ومجلــة ثمــرة القــراءة مــن إنتــاج التالمیــذ، وقــد توصــلت الدراســة إلــى النتــائ
  :التالیة

 ساهم استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویـب فـي زیـادة تعلـم التالمیـذ واكتـسابهم لمهـارات التفكیـر العلمـي -١
  .عند اختیار وتنظیم المهام بعنایة

 أن اســتخدام المهــام المتعــددة فــي الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب ســاهم فــي زیــادة التعــاون بــین التالمیــذ -٢ 
  .هم من جهة وبین المعلم من جهة أخرى، كما زاد من دافعیتهم للبحثوالتواصل فیما بین

 
  )  Li & Yang, 2007( لي ویانج  دراسة-٣

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى فعالیـــة اســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب فـــي تنمیـــة 
لغــة اإلنجلیزیــة لتالمیــذ المرحلــة مهــارات التفكیــر العلمــي، وزیــادة الدافعیــة للــتعلم، وزیــادة التحــصیل فــي مــادة ال

االبتدائیة، وقد استخدمت الدراسة المنهج التجریبي، حیث تكونـت أدوات الدراسـة مـن اختبـار لمهـارات التفكیـر 
ًتالمیـذ مـن تالمیـذ ) ١٠٨(العلمي، واختبار تحصیلي، ومقیاس للدافعیة للتعلم، وقد تكونت عینـة الدراسـة مـن 

  : فصول، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیةالصف السادس موزعین على ثالثة
 ســـاعدت الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب فـــي زیـــادة تحـــصیل تالمیـــذ الـــصف الـــسادس، وتنمیـــة مهـــارات -١

  .التفكیر العلمي لدیهم
  . ساعدت الرحالت المعرفیة عبر الویب على زیادة دافعیة تعلم التالمیذ-٢

  .الویب على تحسین تدریس اللغة اإلنجلیزیة ساعد توظیف الرحالت المعرفیة عبر -٣

   ) Chinwe, 2004( شینو  دراسة-٤
هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى أثـر دمـج واسـتخدام عـدة مهمـات مـن خـالل الـرحالت المعرفیـة 
عبـــر الویــــب فــــي تحفیـــز وتنمیــــة مهــــارات التفكیــــر العلیـــا لــــدى تالمیــــذ الــــصف الخـــامس االبتــــدائي فــــي مــــادة 

جتماعیــــة، وقــــد اســــتخدم الباحــــث المــــنهج التجریبــــي، حیــــث تكونــــت أدوات الدراســــة مــــن بطاقــــة الدراســــات اال
ًتلمیـــذا مـــن تالمیـــذ الـــصف الخـــامس ) ٦٥(مالحظـــة، واســـتبانه، وقـــد طبقـــت الدراســـة علـــى عینـــة مكونـــة مـــن 

یــث االبتـدائي فـي مــادة الدراسـات االجتماعیـة فــي وحـدة حمایـة البیئــة، تـم تقـسیمهم إلــى مجموعـات صـغیرة، ح
تـــم جمــــع البیانــــات مــــن خــــالل تعبئــــة االســـتبانة، ومالحظــــة التالمیــــذ، وتــــسجیل أشــــرطة ســــمعیة للمناقــــشات، 
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وامتحانـــات شـــفویة، ومـــن خـــالل العـــرض التقـــدیمي الـــذي أعـــده التالمیـــذ لنتاجـــات المهـــام تـــم تقیـــیم مـــستویات 
  :التفكیر في كل مهمة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

ي مجموعـــات صـــغیرة باســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب أدى إلـــى زیـــادة التواصـــل  أن العمـــل فـــ-١
  . االجتماعي والتعاون بین التالمیذ

ً أظهـــر التالمیـــذ فهمـــا عمیقـــا للمحتـــوى العلمـــي، وذلـــك مـــن خـــالل مناقـــشات العـــصف الـــذهني ومـــشاركة -٢ ً
  .األفكار والمناقشة، والعروض التقدیمیة

  .  ًما ورغبة من التالمیذ نحو استخدام االنترنت أظهرت الدراسة اهتما-٣
  

    ) Mitchell, 2003 ( میتشل دراسة-٥
هــدفت هـــذه الدراســة إلـــى الكــشف عـــن أثـــر اســتخدام الـــرحالت المعرفیــة عبـــر الویــب كـــدلیل وطریقـــة 

م ٕتــدریس باســتخدام محركــات البحــث لتالمیــذ الــصف الثــامن علــى تطــویر القــدرات التعلیمیــة للتالمیــذ واكــسابه
اتجاهـــات إیجابیـــة نحـــو اســـتخدام االنترنـــت، وكـــذلك إكـــسابهم الطـــرق الـــسلیمة فـــي اســـتخدام االنترنـــت، حیـــث 
تـــضمنت تعلـــیم التالمیـــذ أنـــشطة جدیـــدة باســـتخدام االنترنـــت تركـــز علـــى زیـــادة فعالیـــة البحـــث عبـــر االنترنـــت 

م الباحـــث المـــنهج شـــبه باســـتخدام وقـــت زمنـــي محـــدد إلنهـــاء المهـــام والمـــشاریع المطلوبـــة مـــنهم، وقـــد اســـتخد
، حیـــث تكونـــت أدوات الدراســـة مـــن مقیـــاس التجاهـــات التالمیـــذ نحـــو )نظـــام المجموعـــة الواحـــدة( التجریبـــي 

ًتلمیـذا وتلمیـذة مـن ) ٢٣(استخدام االنترنـت واختبـار لمهـارات التفكیـر، وقـد طبقـت الدراسـة علـى عینـة عـددها 
ًذ، تـم اختیـارهم قـصدیا ألنهـم یمتلكـون مهـارات متقدمـة تالمیـ) ٩(تلمیـذة، و) ١٤(تالمیذ الصف الثامن، مـنهم 

فـي اسـتخدام الحاسـوب مـن العـام الـسابق، وقـد تــم تقـسیم التالمیـذ إلـى مجموعـات بحیـث شـملت كـل مجموعــة 
  :ثالث تالمیذ، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

یــتهم إلتمــام المهــام المطلوبــة مــنهم،  أدى تــدریس التالمیــذ بــالرحالت المعرفیــة عبــر الویــب إلــى زیــادة دافع-١
وأدى كــذلك إلــى تنمیــة مهــارات التفكیـــر العلمــي لــدیهم، وتحــسین مــستواهم مـــن خــالل اإلجابــة علــى األســـئلة 

  .المحددة في المهام
 تـــدریس التالمیــــذ بــــالرحالت المعرفیــــة عبــــر الویــــب أدى إلـــى إكــــسابهم اتجاهــــات إیجابیــــة نحــــو اســــتخدام -٢

  .االنترنت
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الثالـــث الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب  الباحـــث علـــي الدراســـات الـــسابقة فـــي المحـــور یـــبتعق - : ًثانیـــا
  :التفكیرو
 من خالل استعراض الدراسات الـسابقة للمحـور الثالـث تبـین أن معظـم الدراسـات اتفقـت علـى أن هنـاك أثـر -

:  ( ـةل دراســـ مثــم التعلیمیــةالســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب علــى تحــصیـل التالمیــذ وتطــویر قــدراته
   . ) Li & Yang, 2007 (  ،)Ikpeze & Fenice, 2007(، ) ٢٠٠٩جودة 

  
 كمـا هــدفت بعـض الدراســات إلـى التعــرف علـى أثــر اسـتخدام الــرحالت المعرفیـة عبــر الویـب علــى اكتــساب -

  .) Mitchell,2003(، )٢٠٠٩دراسة جودة ، : (التالمیذ لالتجاهات اإلیجابیة مثل دراسة
بعـض الدراسـات إلـى التعـرف علـى أثـر استخــدام الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب فـي تنمیــة مهــارات   هدفـت-

 & Li & Yang, 2007 (  ،)Ikpeze(،  ) ٢٠٠٩جـودة ، : ( التفكیـر العلمـي لـدى التالمیـذ مثـل دراسـة

Fenice, 2007 ( ، )Chinwe, 2004 ( ،) Mitchell, 2003 .(   
  لیة فقد هدفت إلى التعرف على مدى فاعلیة استخدام الرحالت المعرفیة عبرالویبأما الدراسة الحا

 ) Web Quests (  فــي تـــدریس الجغرافیــا علـــى مــستوى التفكیــر التـــأملي والتحــصیل لـــدى تالمیــذ الـــصف
  .الثامن األساسي 

فقـد : هـداف الدراسـةالمنهـج التجریبي والوصفي التحلیلي لتحقیـق أ اعتمدت الدراسات السابقة على استخدام -
  .استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التجریبي

أمـــا الدراســـة الحالیـــة فقـــد اســـتخدمت المـــنهج التجریبـــي، حیـــث تـــم اختیـــار العینـــة بـــصورة قـــصدیة مـــن تالمیـــذ 
 الــصف الثــامن األساســي، وتــم تقــسیم عینــة الدراســة إلــى مجموعــة تجریبیــة ومجموعــة ضــابطة للتعــرف علــى

فـي تـدریس الجغرافیـا علـى مـستوى  ) Web Quests( ة اسـتخدام الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب مدى فاعلیـ
  .التفكیر التأملي والتحصیل لدى تالمیذ الصف الثامن األساسي 

 ًوذلــك تبعــا للمتغیــرات التــي تناولتهــا   العدیــد مــن أدوات الدراســة،اعتمــدت الدراســات الــسابقة علــى اســتخدام -
  .كل دراسة

ـــة مثـــل دراســة  إن معظــ- ـــداف الدراسـ ـــق أهـــ ـــة لتحقیـ  & Ikpeze(:م الدراســـات الــسابقة اســتخدمت استبانـ

Fenice, 2007 ( ، )Chinwe, 2004 (، )Lara & Repáraz, 2003 ( .  
  : ً بعض الدراســات استخدمت اختبـــارا لقیـــاس التحصیل الدراسي مثل دراسة-
 )Li & Yang, 2007 ( ، )Martonia, 2004 .(   

  ،)٢٠٠٩جودة ، (: ً كما استخدمت بعض الدراسات مقیاسا لالتجاهات نحو التعلم مثل دراسة-
)Chuo, 2004 ( ،) Mitchell, 2003 ( .  

  : ً كما استخـدمت بعض الدراسـات اختبارا لمهــارات التفكیــر العلمي مثل دراســة-
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  . ) Li & Yang, 2007 (  ،)Mitchell, 2003(،  ) ٢٠٠٩جودة ، ( 
 ,Ikpeze & Fenice, 2007 ( ، )Chinwe(: واستخدمت بعض الدراسـات بطاقة مالحظة مثل دراسـة-

2004 ( .  
أما الدراسة الحالیة فقد استخدمت أداتین لتحقیق أهداف الدراسة، األداة األولى وهي اختبار المفاهیم العلمیة 

  .یاس مهارات التفكیر التأملي، واألداة الثانیة وهي مق)اختبار التحصیل المعرفي ( 
  :   توصلت الدراسات السابقة إلى النتائج التالیة -
 الدراسات التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویـب علـى تحـصیـل التالمیـذ -

زیــــادة توصـــلت إلــــى أن الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویــــب ســـاعدت التالمیـــذ علـــى  وتطـــویر قـــدراتهم التعلیمیـــة
  . تحصیلهم 

 الدراسات التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الرحالت المعرفیـة عبـر الویـب علـى اكتـساب التالمیـذ -
لالتجاهــات اإلیجابیــة توصــلت إلــى فاعلیــة الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي اكتــساب التالمیــذ لالتجاهــات 

  .اإلیجابیة نحو التعلم
ـــات التــي هدفـــه- ا التعــرف علــى أثــر اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب علــى اكتــساب  توصــلت الدراسـ

  .التالمیذ للمفاهیم العلمیة إلى فاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب في إكساب التالمیذ للمفاهیم العلمیة
 توصــلت  الدراســــات التــي هدفـــها التعــرف علــى أثــر استخـــدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي إكــساب -
ٕلتالمیــذ لمهـــارات التفكیــر العلمــي والــى فاعلیــة الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي إكــساب التالمیــذ لمهــارات ا

  .التفكیر العلمي
 توصـلت الدراســـات التـي هـدفها لتقیـیم فاعلیـة الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب فـي التـدریس إلـى أن التــدریس -

ٕالتـي تـدمج التكنولوجیـا فـي التعلـیم والـى تحقیقـه لألثـر بالرحالت المعرفیة عبر الویـب كـان مـن أفـضل الطـرق 
  .المنشود  

الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب، تناولـت ُوبالنظر إلى ما تم عرضه من دراسات سـابقة فـي البعـد الثالـث والتـي 
  :تتضح المؤشرات الهامة التالیة

ت المعرفیــة عبــر الویــب فــي  أكــدت معظــم الدراســات الــسابقة فــي هــذا المحــور علــى فعالیــة اســتخدام الــرحال-
  .مراحل التعلیم المختلفة لما لها من تأثیر على التفكیر وتنمیة مستویات التفكیر لدیهم

 أكــدت معظــم الدراســات الــسابقة فــي هــذا المحــور علــى فعالیــة اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي -
لتالمیـذ، واكتـسابهم التالمیـذ للمفـاهیم العلمیـة، مراحـل التعلـیم المختلفـة لمـا لهـا مـن تـأثیر علـى زیـادة تحـصیل ا

  .وطریقة تفكیرهم، واتجاهاتهم نحو العلم
 اســتخدمت الدراســات الــسابقة أســالیب إحــصائیة متنوعــة كالنــسب المئویــة، والمتوســطات الحــسابیة، وتحلیــل -

  .، وتحلیل التباین الثنائي، واختبار مان ویتني"ت"التباین األحادي، واختبار 
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  : ه اإلفادة من الدراسات السابقة أوج*  

   .التأملي والتفكیر الرحالت المعرفیة عبر الویب فكري عن ر تطویر إطا-١

التأكیــد علــى دعــم الــشعور بأهمیــة تنمیــة مهــارات التفكیــر التــأملي وتدریــسها مــع المنهــاج وخاصــة لــدى  - ٢
 علـــى بعـــض فیا بـــشكل عـــام والتعـــرالمرحلـــة األساســـیة العلیـــا بـــشكل خـــاص والمرحلـــة األساســـیة الـــدن تالمیـــذ

  .االستراتیجیات واألفكار الجدیدة التي قد تفید في تنمیة مهارات التفكیر التأملي

  . التعرف على العدید من المراجع العلمیة العربیة واألجنبیة التي تخدم وتثري الدراسة الحالیة -٣

  فـــي مـــادة الجغرافیـــا للـــصف الثـــامنتـــأمليال إعـــداد أدوات الدراســـة المتمثلـــة فـــي اختیـــار مهـــارات التفكیـــر -٤
  .األساسي

  . للدراسة تحدید المعالجات اإلحصائیة المناسبة-٥

  . تحدید التعریفات اإلجرائیة لمصطلحات الدراسة -٦

ً المساعدة في تفسیر نتائج الدراسة تفسیرا علمیا وموضوعیا -٧ ً ً.  
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  الفصل الرابع

  
   الدراسةإجراءات

  
  



 ٨٦

  صل الرابعالف

  الدراسة إجراءات
  : مقدمة 

الدراســة  هــذا الفــصل الطریقــة واإلجــراءات التــي اتبعهــا فــي دراســته، ویــشمل مــنهج  فــيیتنــاول الباحــث
االختبـــار  و"فـــي الجغرافیـــا التـــأملياختبـــار التفكیـــر " الدراســـة واتووصـــف مجتمـــع الدراســـة وعینتهـــا، وبنـــاء أد

، كمــا یبـین الباحــث فــي هــذا الفــصل هــذه األدواتصــدق وثبــات الكــشف عــن مـدى و "فــي الجغرافیــا التحـصیلي
، ضــبط متغیــرات الدراســة، والوصــف التفــصیلي للتجربــة مــن خــالل إعــداد دلیــل للمعلــم لكیفیــة تطبیــق التجربــة

  :ٕواجراءات الدراسة والمعالجات اإلحصائیة
  

: الدراسةیةمنهج: ًأوال  
  :اعتمد الباحث في دراسته المنهج البنائي والتجریبي 

   :المنهج البنائي  – ١
وهــــو عبــــارة عــــن خطــــوات منظمــــة إلیجــــاد هیكــــل معرفــــي تربــــوي جدیــــد، أو اســــتبدال أو تحــــدیث أو    

اســـتكمال هیكـــل معرفـــي موجـــود، یتعلـــق باســـتخدامات مـــستقبلیة، ویتـــواءم مـــع الظـــروف المتوقعـــة واإلمكانـــات 
لمعنیـین فــي مجـال معــین لتحقیـق أهــداف الواقعیـة، یـستفید الباحــث مـن خاللهــا مـن رؤى تــشاركیه للخبـراء أو ا

   )١٠١ : ٢٠٠٠األغا، . ( معینة
  . ًواعتمادا على هذا المنهج قام الباحث ببناء وتصمیم الرحالت المعرفیة عبر الویب في الجغرافیا

  :المنهج التجریبي  – ٢
ة، والمـدخل ویعد هذا المنهج من ابرز المناهج التي یعتمد علیهـا فـي حـل المـشكالت بالطریقـة العلمیـ  

األكثــر صــالحیة لحــل المــشكالت التعلیمیــة، كــذلك یعبــر التجریــب عــن محاولــة للــتحكم فــي جمیــع المتغیــرات 
والعوامـــل األساســـیة باســـتثناء متغیـــر واحـــد یقـــوم الباحـــث بتطویعـــه أو تغییـــره بهـــدف تحدیـــد وقیـــاس تـــأثیره فـــي 

وامـــل أو المتغیـــرات ویـــتحكم فیهـــا ، والباحـــث هـــو الـــذي یـــصطنع أحـــد الع )٣٥٩ : ٢٠٠٠ملحـــم، .( العملیـــة
ًویعالجهـا ولهـذا یـسمي المتغیـر المـستقل، ثـم یالحـظ مـا أذا كـان عـامال أو متغیـرا أخـر یختلـف تبعـا الخــتالف  ً ً
المتغیــــر المــــستقل، وكیــــف یحــــدث هــــذا االخــــتالف، ویــــسمي هــــذا العامــــل اآلخــــر المتغیــــر التــــابع، أمــــا بــــاقي 

ي ال یـسمح لهــا بـالتغیر، وفـي هـذه الحالــة توصـف هـذه المتغیــرات المتغیـرات والعوامـل فیجـب أن تظــل ثابتـة أ
، وقـد قـام )٩٨: ١٩٩١أبـو حطـب وصـادق،( الدخیلة بأنها تم التحكم فیها حتى ال تتداخل في تفسیر النتـائج 

ٕالباحث بالتأكد مـن تكـافؤ العینتـین فـي مـستوي التفكیـر التـأملي والتحـصیل، وادخـال متغیـر الـرحالت المعرفیـة 
ویــب وهــو المتغیــر المــستقل حیــث تــم تجریبــه علــي المجموعــة التجریبیــة، بینمــا تــم تــدریس المجموعــة عبــر ال
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الــــضابطة بالطریقــــة التقلیدیــــة، وتــــم قیــــاس الفــــروق فــــي النتــــائج قبــــل التجربــــة وبعــــدها للمجموعــــة التجریبیــــة 
  . والمجموعة الضابطة، وبین المجموعتین بعضهما

         
:لدراسةامجتمع : ًثانیا  

مدارس وكالة الغوث في محافظة  في  ذكورالصف الثامنتالمیذ جمیع كون مجتمع الدراسة من یت
 والبالغ عددهم  م٢٠١٠- ٢٠٠٩لعام الدراسي  في الفصل الثاني من االمسجلینغزة، قطاع شمال 

  .تلمیذ )١٩١٠(
  

:عینة الدراسة: ًثالثا  
  :العینة االستطالعیة. أ

 ٥٦ ( االختبار التحـصیلي علـى عینـة اسـتطالعیة بلغـت التأملي واختبار التفكیرقام الباحث بتطبیق 
 لدراســةامــن مجتمــع  )بیئـة البحــر المتوســط وبیئــة التنــدرا (تین  الدراســیتینممــن ســبق لهــم دراســة الوحــد )ًاتلمیـذ

وهـــذه العینـــة تتفـــق مـــع عینـــة الدراســـة فـــي عمرهـــا الزمنـــي  مـــن تالمیـــذ محافظـــة شـــمال قطـــاع غـــزة ،األصـــلي
العینـــة الكلیـــة  فـــي ولـــم یـــدخل أي مـــن العینـــة االســـتطالعیة،  واالجتمـــاعي واالقتـــصاديتحـــصیليالومـــستواها 

  ومــدى صــالحیتهاصدق والثبــاتالتحقــق مــن الــ علــى هــذه العینــة بهــدف تــینللدراســة، وقــد طبــق الباحــث األدا
  .بالطرق اإلحصائیة المناسبة

  :العینة الفعلیة. ب
 ةمـن محافظـلالجئـین " أ"ذكـور جبالیـا اإلعدادیـة  ة مدرسـمـنبطریقة قصدیة تم اختیار عینة الدراسة 

، وتــم تحدیــد أحــد الفــصول كمجموعــة تجریبیــة تــتعلم مدرســةالمــن ین دراســیین  وتــم اختیــار فــصل،غــزةشــمال 
والفــصل اآلخــر كمجموعــة ضــابطة ) Web Quests  الویــب الــرحالت المعرفیــة عبــر(بالطریقــة التجریبیــة 

د تـم اختیـار العینـة بالطریقـة القـصدیة وألنـي عـضو فـي هیئـة التـدریس العاملـة فـي  وق.تتعلم بالطریقة التقلیدیة
  .هذه المدرسة قمت بتدریس موضوعات التجربة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة 

كمجموعــة ) ًتلمیــذا ٣٠(كمجموعــة تجریبیــة ومــنهم ) ًتلمیــذا ٣١( مــنهم )ًتلمیــذا ٦١(وقــد بلــغ عــدد أفــراد العینــة 
  :ًتبعا للمجموعةل التالي یبین توزیع أفراد العینة  والجدوضابطة،
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  )١(جدول 
  ) التجریبیة والضابطة  ( توزیع أفراد العینة 

  %  العدد  البیان
  ٥٠.٥  ٣١ تجریبیة
 ٤٩.٥  ٣٠ ضابطة

  ١٠٠.٠  ٦١  المجموع
 – ٢٠٠٩ يللعــام الدراســ لالجئــین) أ ( وهــذا التوزیــع حــسب توزیــع ســجالت مدرســة ذكــور جبالیــا اإلعدادیــة 

   . م  ٢٠١٠
  :أدوات الدراسة: ًرابعا

I - إعداد الباحث:  التفكیر التأملي في الجغرافیامقیاس   
:وصف االختبار   

وعدد من  تم االطالع على األطر النظریة والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع التفكیر التأملي
 مقیاسقام الباحث ببناء  الجغرافیا،  التفكیر التأملي فيمقیاسوذلك بهدف إعداد  ذات العالقة المقاییس

 نمن نوع االختیار م)  فقرة٣٠( من  في صورته النهائیةالمقیاستكون قد  و،التفكیر التأملي في الجغرافیا
: كما یبین الجدول التالي)٧( ملحق رقم موزعة على خمسة أبعاد على التوالي،، متعدد  

 
)٢(جدول   

لي التفكیر التأممقیاسأبعاد وعدد فقرات   
 عدد الفقرات الفقرات األبعاد م
٦ – ١ الرؤیة البصریة ١  ٦ 
١٢ - ٧ الكشف عن المغالطات ٢  ٦ 
١٨ – ١٣ الوصول إلى استنتاجات ٣  ٦ 
٢٤ – ١٩ إعطاء تفسیرات ٤  ٦ 
٣٠ – ٢٥ وضع حلول مقترحة ٥  ٦ 

  فقرة٣٠ مجموع الفقرات 
 

ئل األربعـة بحیـث یكـون أحـد البـدائل إجابـة  باختیـار أحـد البـداالمقیـاسوتتم استجابة المفحـوص علـى 
  . بقیة البدائل فتكون اإلجابة علیها خاطئةاصحیحة أم
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فقــد احتــسب الباحــث درجــة ).  درجــة٣٠ – ٠(وتتــراوح الدرجــة الكلیــة للمفحــوص علــى االختبــار بــین 
  .واحدة عن كل فقرة

: التفكیر التأمليمقیاسصدق وثبات   

 تالمیذمن ) تلمیذ ٥٦= ن(س أفراد العینة االستطالعیة  على نفالمقیاسقام الباحث بتطبیق 
، على العینة المیدانیة الفعلیة التفكیر التأملي للتطبیق اختبارالصف الثامن بهدف التحقق من صالحیة 

.وذلك من خالل حساب الصدق والثبات بالطرق اإلحصائیة المالئمة  
 

:الصـدق .١   

  .تالیة للتحقق من الصدق اتبع الباحث الخطوات ال
  : صدق المحكمین.أ

 قــام الباحــث بتوجیــه خطــاب إلــى عــدد مــن األســاتذة والــزمالء المتخصــصین بهــدف تحكــیم االختبــار
 علـى مجموعــة مـن األسـاتذة المتخصـصین مــن هیئـة التـدریس بقــسم المقیـاستــم عـرض ؛ وقـد )٦ (ملحـق رقـم

تــم عرضــه علــى عــدد مــن مــوجهي غــزة، كمــا الفلــسطینیة بمحافظــات جامعــات الفــي  المنــاهج وطــرق التــدریس
  .)٥ (ملحق رقم المواد االجتماعیة من وكالة الغوث

  :وذلك بهدف التأكد مما یلي
  .مدى قیاس كل سؤال للمستوى الذي وضع لقیاسه §
  .مدى صحة المادة اللغویة §
  . الصف الثامن من التعلیم األساسيتالمیذمدى مالءمة الصیاغة لمستوى  §

 عـدد أسـئلة بقـيها المحكمـون، قـام الباحـث بتعـدیل بعـض الفقـرات ووفي ضوء المالحظـات التـي أبـدا
  . )٧(  كما في جدول )ًسؤاال ٣٠(االختبار 

 
:صدق االتساق الداخلي. ب  

:لحساب الصدق قام الباحث بإجراء الخطوات التالیة  
:الكلیة للمقیاسدرجة الحساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة و. ١.ب  

 التفكیر التأملي موضوع الكلیة لمقیاسدرجة ال معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة والجدول التالي یبین
:الدراسة  
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)٣ (جدول   
التفكیر التأمليمع الدرجة الكلیة لمقیاس  ارتباط درجة كل فقرة تیبین معامال  

 الفقرة
 معامل
 االرتباط

 الفقرة مستوى الداللة
 معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة

 ٠.٠١دالة عند  0.455  ١٦ ٠.٠٥دالة عند  0.341  ١
 ٠.٠١دالة عند  0.613  ١٧ ٠.٠١دالة عند  0.385  ٢

 ٠.٠١دالة عند  0.582  ١٨ ٠.٠١دالة عند  0.349  ٣

 ٠.٠١دالة عند  0.448  ١٩ ٠.٠٥دالة عند  0.329  ٤

 ٠.٠١دالة عند  0.648  ٢٠ ٠.٠١دالة عند  0.581  ٥

 ٠.٠١ة عند دال 0.605  ٢١ ٠.٠٥دالة عند  0.328  ٦

 ٠.٠١دالة عند  0.430  ٢٢ ٠.٠٥دالة عند  0.332  ٧

 ٠.٠١دالة عند  0.519  ٢٣ ٠.٠١دالة عند  0.428  ٨

 ٠.٠٥دالة عند  0.311  ٢٤ ٠.٠٥دالة عند  0.317  ٩

 ٠.٠١دالة عند  0.554  ٢٥ ٠.٠١دالة عند  0.480  ١٠

 ٠.٠٥دالة عند  0.343  ٢٦ ٠.٠١دالة عند  0.602  ١١

 ٠.٠١دالة عند  0.671  ٢٧ ٠.٠١ة عند دال 0.602  ١٢

 ٠.٠١دالة عند  0.576  ٢٨ ٠.٠١دالة عند  0.668  ١٣

 ٠.٠١دالة عند  0.568  ٢٩ ٠.٠١دالة عند  0.567  ١٤

 ٠.٠١دالة عند  0.351  ٣٠ ٠.٠١دالة عند  0.491  ١٥

  ٠.٣٤٥= ٠.٠١، وعند ٠.٢٧٣= ٠.٠٥عند ) ٥٤= ح.د(قیمة ر الجدولیة 
 

ارتباطات دالة حققت )  فقرة٣٠( التفكیر التأملي أن جمیع فقرات مقیاسلسابق یتبین من الجدول ا
.٠.٠٥، ومستوى ٠.٠١مع درجة البعد الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة   

 
:حساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إلیه . ٢.ب  

 مقیاسكل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إلیه من أبعاد الجدول التالي یبین معامالت االرتباط بین درجة 
:التفكیر التأملي موضوع الدراسة  



 ٩١

)٤(جدول   
الذي تنتمي إلیه  التفكیر التأملي مع درجة البعدمقیاس ارتباط درجة كل فقرة من تیبین معامال  

 الفقرة البعد
 معامل
 االرتباط

 الفقرة البعد مستوى الداللة
 معامل
 االرتباط

الداللةمستوى   

 ٠.٠١دالة عند  0.582  ١٩ ٠.٠١دالة عند  0.595  ١
 ٠.٠١دالة عند  0.691  ٢٠ ٠.٠١دالة عند  0.569  ٢

 ٠.٠١دالة عند  0.647  ٢١ ٠.٠١دالة عند  0.373  ٣

 ٠.٠١دالة عند  0.612  ٢٢ ٠.٠١دالة عند  0.482  ٤

 ٠.٠١دالة عند  0.678  ٢٣ ٠.٠١دالة عند  0.502  ٥

 الرؤیة - ١
  البصریة

 ٠.٠١دالة عند  0.473  ٦

 إعطاء - ٤
  تفسیرات

 ٠.٠١دالة عند  0.500  ٢٤

 ٠.٠١دالة عند  0.627  ٢٥ ٠.٠١دالة عند  0.461  ٧
 ٠.٠١دالة عند  0.476  ٢٦ ٠.٠١دالة عند  0.690  ٨

 ٠.٠١دالة عند  0.623  ٢٧ ٠.٠١دالة عند  0.473  ٩

 ٠.٠١دالة عند  0.732  ٢٨ ٠.٠١دالة عند  0.601  ١٠

 ٠.٠١دالة عند  0.656  ٢٩ ٠.٠١دالة عند  0.690  ١١

 الكشف - ٢
عن 

  المغالطات

 ٠.٠١دالة عند  0.574  ١٢

 وضع - ٥
  حلول مقترحة

 ٠.٠١دالة عند  0.669  ٣٠

       ٠.٠١دالة عند  0.728  ١٣

       ٠.٠١دالة عند  0.743  ١٤

       ٠.٠١دالة عند  0.587  ١٥

       ٠.٠١دالة عند  0.661  ١٦

       ٠.٠١دالة عند  0.626  ١٧

 الوصول - ٣
إلى 

  استنتاجات

       ٠.٠١دالة عند  0.703  ١٨

  ٠.٣٥٤= ٠.٠١، وعند ٠.٢٧٣= ٠.٠٥عند ) ٥٤= ح.د(قیمة ر الجدولیة 
 

ارتباطات دالة حققت )  فقرة٣٠( التفكیر التأملي مقیاسأن جمیع فقرات یتبین من الجدول السابق 
 مما یدلل على أن االختبار یتسم باالتساق .٠.٠١ذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة مع درجة البعد ال

.الداخلي  
 



 ٩٢

:لمقیاسحساب معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة ل. ٣.ب  
  التفكیر التأمليلمقیاسالجدول التالي یبین معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة 

:موضوع الدراسة  
  )٥(جدول 

ارتباط درجة كل بعد ت معامالیبین   
  مع الدرجة الكلیة له التفكیر التأمليمقیاسمن أبعاد 

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
 ٠.٠١دالة عند  0.604  الرؤیة البصریة

 ٠.٠١دالة عند  0.728  الكشف عن المغالطات

 ٠.٠١دالة عند  0.839  الوصول إلى استنتاجات

 ٠.٠١دالة عند  0.793  ء تفسیراتإعطا

 ٠.٠١دالة عند  0.775  وضع حلول مقترحة

  ٠.٣٥٤= ٠.٠١، وعند ٠.٢٧٣= ٠.٠٥عند ) ٥٤= ح.د(قیمة ر الجدولیة 
  

 مقیاسًیتبین من الجدول السابق أنه توجد ارتباطات دالة إحصائیا بین درجة كل بعد من أبعاد 
، وجمیعها قیم )٠.٨٣٩ – ٠.٦٠٤(فقد تراوحت قیم االرتباط بین ، لمقیاسل والدرجة الكلیة التفكیر التأملي

.٠.٠١ عند مستوى دالة  
 ویبقى في صورته النهائیة ،لمقیاسوبذلك یكون الباحث قد تحقق من صدق االتساق الداخلي ل

. فقرة٣٠یتكون من   
 

:االختبارثبات  . ٢   

  :لطریقتین التالیتینبامقیاس التفكیر التأملي  وقد قام الباحث بحساب معامل ثبات 
:طریقة التجزئة النصفیة. أ    

درجات الفقرات و، ) فقرة١٥(قام الباحث بحساب معامل االرتباط بین درجات الفقرات الفردیة 
، وقد ) فقرة٣٠= مجموع الفقرات ( في صورته النهائیة التفكیر التأملي لمقیاس، والمكونة ) فقرة١٥(الزوجیة 

 براون التنبؤیة – ثم استخدم معادلة سبیرمان ،)٠.٦٢٦(یرسون بین النصفین بلغت قیمة معامل ارتباط ب
، وقد بلغت قیمة معامل )النصفین متساویین(ً بسبب كون عدد فقرات االختبار زوجیا االختبارلتعدیل طول 

یدة ، األمر الذي یدلل على درجة جًمقبولة علمیا  وهي قیمة )٠.٧٧٠(الثبات بعد التعدیل بتلك المعادلة 
.من الثبات تفي بمتطلبات الدراسة  



 ٩٣

  : كرونباخ ألفامعامل .ب 

في صورته النهائیة بحساب معامل كرونباخ ألفا التفكیر التأملي  مقیاسقام الباحث بتقدیر ثبات 
تدلل على مستوى قیمة مقبولة و، وهي )٠.٨٦٦(، وقد بلغت قیمة ألفا )٣٠= عدد الفقرات (مقیاس لفقرات ال

. على أفراد العینةلمقیاسات، وتفي بمتطلبات تطبیق جید من الثبا  
 من الصدق والثبات؛ جیدة التفكیر التأملي موضوع الدراسة یتسم بدرجة مقیاستضح للباحث أن بذلك یو

.تعزز وتدعم النتائج التي سیتم جمعها للحصول على النتائج النهائیة للدراسة  
 
II- ١٠ ملحق رقم ( الباحثإعداد : االختبار التحصیلي (   

  :وصف االختبار-
 تالمیذل) وحدتي البحر المتوسط والتندرا(قام الباحث بإعداد االختبار التحصیلي في الجغرافیا في 

  . الصف الثامن؛ في ضوء األهداف السلوكیة
 فقرة موزعة على وحدتین رئیستین كأبعاد لالختبار هما وحدة البحر المتوسط ٤٠ویتكون االختبار من 

  : والجدول التالي یبین ذلكووحدة التندرا،
  )٦(جدول 

  یبین أبعاد االختبار التحصیلي وتوزیع الفقرات علیها وأرقام الفقرات في االختبار

عدد  األبعاد
 الفقرات

 رقم الفقرات

  ٢٦ - ١ ٢٦ وحدة البحر المتوسط
" التندرا"وحدة البیئة القطبیة   ٤٠ -  ٢٧ ١٤  

   فقرة٤٠ المجموع الكلي
  

مفحوص على االختبـار باختیـار أحـد البـدائل األربعـة بحیـث یكـون أحـد البـدائل إجابـة وتتم استجابة ال
  .صحیحة ویأخذ درجة في حین تمثل البدائل األخرى إجابة خاطئة وتصحح صفر

فقــد احتــسب الباحــث درجــة ).  درجــة٤٠ – ٠(وتتــراوح الدرجــة الكلیــة للمفحــوص علــى االختبــار بــین 
  .واحدة عن كل فقرة

  
  : االختبارتحلیل فقرات

 مـن أفـراد العینـة االسـتطالعیة علـى الدرجـة تالمیـذبفرز درجات اللتحلیل فقرات االختبار قام الباحث 
% ٢٧واختـار ) ًتلمیـذا ١٦(مـن أعلـى الـدرجات لتمثـل المجموعـة العلیـا % ٢٧ًالكلیة لالختبار تنازلیـا واختـار 



 ٩٤

ك لتقـــدیر معـــامالت الـــصعوبة والتمییـــز ألداء ، وذلـــ) ًتلمیـــذ ١٦(مـــن أدنـــى الـــدرجات لتمثـــل المجموعـــة الـــدنیا 
  :كما یلي على كل فقرة من فقرات االختبار، تالمیذال
  
  :معامل الصعوبة  -١

االختبـار إجابـة مـن لذین أجابوا على كـل سـؤال عدد األفراد االنسبة المئویة ل"یقصد بمعامل الصعوبة 
، ویحــسب بالمعادلــة )٤٤٧ :٢٠٠٨، آخــرونالكیالنــي و(صــحیحة مــن المجمــوعتین المحكیتــین العلیــا والــدنیا 

  :التالیة
)ص(د ) + ص(ع   

  ١٠٠ X  ن  = معامل الصعوبة 

  :حیث أن
  .عدد الذین أجابوا على الفقرة من المجموعة العلیا إجابة صحیحة) = ص(ع 
  .عدد الذین أجابوا على الفقرة من المجموعة الدنیا إجابة صحیحة) = ص(د 
  .العلیا والدنیاعدد أفراد المجموعتین = ن 

وبذلك فإن معامل الصعوبة یفـسر علـى كـل فقـرة بأنـه كلمـا زادت نـسبة الـصعوبة تكـون الفقـرة أسـهل، 
  .والعكس صحیح

ٕوبتطبیــق المعادلــة الــسابقة وایجــاد معامــل الــصعوبة لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار وجــد الباحــث أن 
، وكــــــان معامــــــل الــــــصعوبة الكلــــــي )%٨٤ - ٣٧(ًمعــــــامالت الــــــصعوبة لكــــــل الفقــــــرات تقریبــــــا تتــــــراوح بــــــین 

  .تدرج مستوى صعوبة االختبارل وذلك ، الباحث على جمیع فقرات االختباريبقیوبهذه النتائج ، %)٦١.٧(
  
  :معامل التمییز  -٢

  :تم حساب معامل التمییز لكل فقرة من فقرات االختبار وفق المعادلة التالیة
)ص( د -) ص(ع   

  ١٠٠ X  ن  = معامل التمییز 

  :حیث أن
  .عدد الذین أجابوا على الفقرة من المجموعة العلیا إجابة صحیحة) = ص(ع 
  .عدد الذین أجابوا على الفقرة من المجموعة الدنیا إجابة صحیحة) = ص(د 
  . في إحدى الفئتینتالمیذعدد ال= ن

 )٠.٩٣ – ٠.٢٥( بـــینجمیـــع معـــامالت التمییـــز لفقـــرات االختبـــار بعـــد اســـتخدام المعادلـــة الـــسابقة تراوحـــت 
 القیـاس معامـل علـم، ویقبـل )٠.٤٩(، وقـد بلـغ معامـل التمییـز الكلـي للتمییز بین إجابات الفئتـین العلیـا والـدنیا



 ٩٥

بقـــي الباحـــث علـــى جمیـــع یوبـــذلك ). ٤٤٨ :٢٠٠٨، الكیالنـــي وآخـــرون) (٠.٢٠(أكثـــر مـــن التمییـــز إذا بلـــغ 
  .فقرات االختبار

  )٧( جدول 
  یز لكل فقرة من فقرات االختباریبین معامالت الصعوبة والتمی

  رقم
  الفقرة

معامل الصعوبة 
%  

 معامل التمییز
  رقم
  الفقرة

معامل الصعوبة 
% 

 معامل التمییز

1  53.1 0.44 21 46.9 0.44 
2 68.8 0.25 22 53.1 0.69 
3 71.9 0.44 23 59.4 0.56 
4 71.9 0.44 24 53.1 0.81 
5 53.1 0.44 25 37.5 0.63 
6 68.8 0.63 26 78.1 0.44 
7 84.4 0.31 27 37.5 0.38 
8 56.3 0.38 28 40.6 0.31 
9 65.6 0.69 29 31.3 0.50 
10 40.6 0.44 30 46.9 0.44 
11 68.8 0.50 31 56.3 0.63 
12 71.9 0.31 32 68.8 0.25 
13 53.1 0.94 33 68.8 0.63 
14 75.0 0.50 34 75.0 0.50 
15 75.0 0.50 35 78.1 0.44 
16 43.8 0.63 36  65.6 0.56 
17 75.0 0.38 37 68.8 0.38 
18 75.0 0.50 38 68.8 0.50 
19 59.4 0.69 39 71.9 0.44 
٢٠ 68.8  0.63 ٤٠  65.6  0.31 

  ٠.٤٩٥= معامل التمییز الكلي   %٦١.٨= معامل الصعوبة الكلي 
  

، وأن درجة %)٨١.٨ – ٢٧.٣(یتضح من الجدول السابق أن درجة صعوبة فقرات االختبار تراوحت بین 
مما یشیر إلى أن جمیع فقرات االختبار تقع ضمن ) ٠.٨٢ – ٠.٢٧(تمییز فقرات االختبار تراوحت بین 

  .الت الصعوبة والتمییزالمستوى المقبول لمعام
  

  :االختبار التحصیليصدق وثبات 
  : االختبارصدق

  :ًاتبع الباحث عددا من الطرق لحساب صدق االختبار
  : صدق المحكمین-أ



 ٩٦

قــــــام الباحــــــث بتوجیــــــه خطــــــاب إلــــــى عــــــدد مــــــن األســــــاتذة والــــــزمالء المتخصــــــصین بهــــــدف تحكــــــیم 
مـــن األســـاتذة المتخصـــصین مـــن هیئـــة تـــم عـــرض االختبـــار علـــى مجموعـــة ؛ وقـــد )٩ملحـــق رقـــم (االختبـــار

غـزة، كمـا تـم عرضـه علـى عـدد الفلـسطینیة بمحافظـات جامعـات الفـي  التدریس بقسم المناهج وطرق التدریس
  .)٨ ملحق رقم(المواد االجتماعیة من وكالة الغوث من موجهي 

  :وذلك بهدف التأكد مما یلي
  .الذي وضع لقیاسهجال مدى قیاس كل سؤال للم §
  .دة اللغویةمدى صحة الما §
  . الصف الثامن من التعلیم األساسيتالمیذمدى مالءمة الصیاغة لمستوى  §

 عـدد أسـئلة االختبـار بقـيوفي ضوء المالحظات التي أبداها المحكمون، قـام الباحـث بتعـدیل بعـض الفقـرات و
  ).ًسؤاال ٤٠(

  : صدق االتساق الداخلي-ب
رة ودرجة البعد الذي تنتمي إلیه في معامالت االرتباط بین درجة كل فققام الباحث بحساب 

  :االختبار التحصیلي، كما یبین الجدول التالي
:الكلیة للمقیاسدرجة الحساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة و. ١.ب  

ع و موضلالختبار التحصیليالكلیة درجة الالجدول التالي یبین معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة و
:الدراسة  

 
 
 
 
 
 
 



 ٩٧

)٨ (ول جد  
مع الدرجة الكلیة لالختبار التحصیلي ارتباط درجة كل فقرة تیبین معامال  

 الفقرة
 معامل
 االرتباط

 الفقرة مستوى الداللة
 معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة

 ٠.٠٥دالة عند  0.319  ٢١ ٠.٠١دالة عند  0.353  ١
 ٠.٠١دالة عند  0.586  ٢٢ ٠.٠٥دالة عند  0.340  ٢

 ٠.٠١دالة عند  0.513  ٢٣ ٠.٠١د دالة عن 0.345  ٣

 ٠.٠١دالة عند  0.617  ٢٤ ٠.٠١دالة عند  0.394  ٤

 ٠.٠١دالة عند  0.514  ٢٥ ٠.٠١دالة عند  0.371  ٥

 ٠.٠١دالة عند  0.448  ٢٦ ٠.٠١دالة عند  0.535  ٦

 ٠.٠١دالة عند  0.368  ٢٧ ٠.٠١دالة عند  0.389  ٧

 ٠.٠١دالة عند  0.364  ٢٨ ٠.٠١دالة عند  0.391  ٨

 ٠.٠١دالة عند  0.452  ٢٩ ٠.٠١دالة عند  0.641  ٩

 ٠.٠١دالة عند  0.450  ٣٠ ٠.٠١دالة عند  0.360  ١٠

 ٠.٠١دالة عند  0.376  ٣١ ٠.٠١دالة عند  0.440  ١١

 ٠.٠١دالة عند  0.407  ٣٢ ٠.٠٥دالة عند  0.326  ١٢

 ٠.٠١دالة عند  0.625  ٣٣ ٠.٠١دالة عند  0.706  ١٣

 ٠.٠١دالة عند  0.578  ٣٤ ٠.٠١ دالة عند 0.650  ١٤

 ٠.٠١دالة عند  0.512  ٣٥ ٠.٠١دالة عند  0.550  ١٥

 ٠.٠١دالة عند  0.548  ٣٦ ٠.٠١دالة عند  0.545  ١٦

 ٠.٠١دالة عند  0.440  ٣٧ ٠.٠١دالة عند  0.392  ١٧

 ٠.٠١دالة عند  0.450  ٣٨ ٠.٠١دالة عند  0.612  ١٨

 ٠.٠١ند دالة ع 0.398  ٣٩ ٠.٠١دالة عند  0.521  ١٩

 ٠.٠١دالة عند  0.370  ٤٠ ٠.٠١دالة عند  0.533  ٢٠

  ٠.٣٤٥= ٠.٠١، وعند ٠.٢٧٣= ٠.٠٥عند ) ٥٤= ح.د(قیمة ر الجدولیة 
  

ارتباطات دالة مع حققت )  فقرة٣٠ (االختبار التحصیليأن جمیع فقرات یتبین من الجدول السابق 
  .٠.٠٥ستوى ، وم٠.٠١درجة البعد الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 

  
:حساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إلیه. ٢.ب  

معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إلیه في قام الباحث بحساب 
  :االختبار التحصیلي، كما یبین الجدول التالي



 ٩٨

  )٩(جدول 
   االختبار مع درجة البعد الذي تنتمي إلیهدرجات كل فقرة من فقراتارتباطات یبین 

  المجال
  رقم 
  الفقرة

  معامل 
 االرتباط

  المجال مستوى الداللة
  رقم 
  الفقرة

  معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 ٠.٠٥دالة عند  0.316 21 ٠.٠١دالة عند  0.396 1

 ٠.٠١دالة عند  0.560 22 ٠.٠١دالة عند  0.362 2

 ٠.٠١دالة عند  0.559 23 ٠.٠٥دالة عند  0.332 3

 ٠.٠١دالة عند  0.595 24 ٠.٠١دالة عند  0.388 4

 ٠.٠١دالة عند  0.498 25 ٠.٠١دالة عند  0.415 5

 ٠.٠١دالة عند  0.520 6

 بیئة -١یتبع 
 البحر المتوسط

 ٠.٠١دالة عند  0.439 26

 ٠.٠١دالة عند  0.368 27 ٠.٠١دالة عند  0.379 7

 ٠.٠١دالة عند  0.364 28 ٠.٠١دالة عند  0.406 8

 ٠.٠١دالة عند  0.374 29 ٠.٠١دالة عند  0.677 9

 ٠.٠١دالة عند  0.483 30 ٠.٠١دالة عند  0.393 10

 ٠.٠١دالة عند  0.386 31 ٠.٠١دالة عند  0.490 11

 ٠.٠١دالة عند  0.505 32 ٠.٠٥دالة عند  0.332 12

 ٠.٠١دالة عند  0.635 33 ٠.٠١دالة عند  0.766 13

 ٠.٠١دالة عند  0.587 34 ٠.٠١دالة عند  0.603 14

 ٠.٠١دالة عند  0.514 35 ٠.٠١دالة عند  0.594 15

 ٠.٠١دالة عند  0.609 36 ٠.٠١دالة عند  0.554 16

 ٠.٠١لة عند دا 0.620 37 ٠.٠١دالة عند  0.432 17

  ٠.٠١دالة عند  0.517 38 ٠.٠١دالة عند  0.619 18
 ٠.٠١دالة عند  0.594 39 ٠.٠١دالة عند  0.578 19

 بیئة البحر -١
 المتوسط

 ٠.٠١دالة عند  0.567 ٢٠

 البیئة -٢
  "التندرا"یة القطب

 ٠.٠١دالة عند  0.490 40

  ٠.٣٥٤= ٠.٠١، وعند ٠.٢٧٣= ٠.٠٥عند ) ٥٤= ح.د(قیمة ر الجدولیة 
  

ت االختبـار حققــت ارتباطـات دالــة مـع الدرجــة الكلیـة للبعــد جمیـع فقــرایتـضح مــن الجـدول الــسابق أن 
  .مما یدلل على أن االختبار یتسم باالتساق الداخلي. ٠.٠٥الذي تنتمي إلیه عند مستوى أقل من 

  
  
  
  



 ٩٩

  :كما یليأبعاد االختبار التحصیلي مع الدرجة الكلیة لالختبار حساب ارتباطات كما قام الباحث ب
  )١٠(جدول 

  لهمع الدرجة الكلیة التحصیلي الختبار أبعاد ا یبین ارتباطات
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

٠.٠١دالة عند  ٠.٩٦٢ بیئة البحر المتوسط  

"التندرا"البیئة القطبیة  ٠.٠١دالة عند  ٠.٨٥٢   

  ٠.٣٥٤= ٠.٠١، وعند ٠.٢٧٣= ٠.٠٥عند ) ٥٤= ح.د(قیمة ر الجدولیة 
التحـــصیلي بعـــاد وحـــدتي البحـــر المتوســـط والتنـــدرا المكونـــة لالختبـــار أیتبـــین مـــن الجـــدول الـــسابق أن 
   .٠.٠١عند مستوى داللة لالختبار حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلیة 

  
  :االختبارثبات 

  : طریقة التجزئة النصفیة-أ
درجــات أفــراد العینــة االســتطالعیة علــى الفقــرات الفردیــة  ودرجــات تــم حــساب معامــل االرتبــاط بــین 

وتــــم تعــــدیل طـــول االختبــــار باســــتخدام معادلــــة الفقـــرات الزوجیــــة لكــــل بعـــد مــــن أبعــــاد االختبــــار التحـــصیلي، 
  :والجدول التالي یبین ذلك ،)النصفین متساویین لكل بعد وللدرجة الكلیة( براون -سبیرمان 

  )١١ (جدول 
  معامالت الثبات لالختبار التحصیلي باستخدام التجزئة النصفیةیبین 

 معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد
 معامل الثبات 
 بعد التعدیل

 مستوى الداللة

٠.٠١دالة عند  ٠.٧٣٧ ٠.٥٨٣ ٢٦ بیئة البحر المتوسط  

"التندرا"البیئة القطبیة  ٠.٠١دالة عند  ٠.٦٦٤ ٠.٤٩٧ ١٤   

٠.٠١دالة عند  ٠.٨٢٩ ٠.٧٠٧ ٤٠ االختبار التحصیلي ككل  

  
 – ٠.٦٦٤(عـــامالت الثبـــات لالختبـــار التحـــصیلي تراوحـــت بـــین یبـــین مـــن الجـــدول الـــسابق أن قـــیم م

  .، وهي قیم عالیة تدلل على ثبات االختبار وأنه سیعطي نتائج دقیقة عند تطبیقه على أفراد العینة)٠.٨٢٩
  
  
  
  



 ١٠٠

  :ألفا كرونباخمعادلة   .ب
جـدول التـالي ألفـا كرونبـاخ، والبحساب ثبات االختبـار التحـصیلي باسـتخدام معادلـة ًأیضا قام الباحث 

  :یبین ذلك
  

  )١٢ (جدول 
  معامالت الثبات لالختبار التحصیلي باستخدام التجزئة النصفیةیبین 

 مستوى الداللة معامل ألفا عدد الفقرات األبعاد
٠.٠١دالة عند  ٠.٨٧٥ ٢٦ بیئة البحر المتوسط  

"التندرا"البیئة القطبیة  ٠.٠١دالة عند  ٠.٧٨٦ ١٤   

٠.٠١دالة عند  ٠.٩٠٦ ٤٠ االختبار التحصیلي ككل  

  
یبین من الجدول السابق أن قیم معامالت الثبـات لالختبـار التحـصیلي باسـتخدام معامـل ألفـا تراوحـت 

، وهـــي قـــیم عالیـــة تـــدلل علـــى أن االختبـــار یتـــسم بدرجـــة جیـــدة مـــن الثبـــات وأنـــه )٠.٩٠٦ – ٠.٧٨٦(بـــین 
  .سیعطي نتائج دقیقة عند تطبیقه على أفراد العینة

ما سـبق أن االختبـار یتمتـع بدرجـة عالیـة مـن الثبـات تطمـئن الباحـث لـصحة البیانـات التـي ویتضح م
  . على أفراد العینة الفعلیة للدراسةسیتم الحصول علیها وتظهر صالحیة االختبار للتطبیق

  
  :ضبط المتغیرات: ًخامسا

م عـــن بعـــض ًتجنبـــا لآلثـــار التـــي قـــد تـــنج النتـــائج، ودقـــةوًحرصـــا مـــن الباحـــث علـــى ضـــمان ســـالمة 
أبـــو عـــالم، (الـــضابطة والتجریبیـــة المجمـــوعتین طریقـــة الباحــث  ىتبنـــ ، فقـــد المتغیــرات الدخیلـــة علـــى التجربـــة

٢٠٣ :١٩٩٨( .  
: قام الباحث بالتحقق من ضبط المتغیرات كما یليینالمجموعتهاتین وفي ضوء   

.تكافؤ المجموعتین في العمر الزمني: ًأوال  
ًثانیا◌ . التحصیل في المواد االجتماعیة في الفصل الدراسي األولتكافؤ المجموعتین في: ً  
.تكافؤ المجموعتین في التحصیل الدراسي العام في الفصل الدراسي األول: ًثالثا  
.تكافؤ المجموعتین في التطبیق القبلي للتفكیر التأملي: ًرابعا  

.بحر المتوسط والتندراتكافؤ المجموعتین في التطبیق القبلي للتحصیل المعرفي لوحدتي ال: ًخامسا  
  : الدراسة قبل التجریبتيوفیما یلي عرض لضبط هذه المتغیرات بین مجموع

  



 ١٠١

  
:في العمر الزمنيالضابطة و التجریبیة ین تكافؤ المجموعت-١  

العمر الزمني  يَقام الباحث بالمقارنة بین متوسطتكافؤ المجموعتین في العمر الزمني للتحقق من 
 والجدول التالي یبین ،)ت(باستخدام اختبار ، وذلك )٣١= ن(والضابطة ) ٣١= ن(للمجموعتین التجریبیة 

  :ذلك
  

  )١٣(جدول 
  بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في العمر الزمنيللفرق ) ت(تبار اخ

  العدد  المجموعة  المتغیر
متوسط 

  درجاتال
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

 0.393 13.90 31  التجریبیة
يالعمر الزمن  

 0.587 14.03 30  الضابطة
غیر دالة   ١.٠٢

   ًإحصائیا
  ٢.٧٠ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٢ = ٠.٠٥عند مستوى داللة  )٥٩= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 

  
المجمــوعتین أفـراد متوســطي درجـات ًد فــروق دالـة إحـصائیا بـین ووجـعـدم یتبـین مـن الجـدول الــسابق 

 متقاربــة ریبیــة والــضابطة فــي العمــر الزمنــي، ویتبــین مــن الجــدول أن المتوســطات الحــسابیة للعمــر الزمنــيالتج
  . العمر الزمني من حیثینمما یطمئن الباحث من تكافؤ المجموعتللمجموعتین، من بعضها 

 
:في التحصیل في المواد االجتماعیةالضابطة و التجریبیة ین تكافؤ المجموعت-٢  

قام الباحث بالمقارنة بین  في المواد االجتماعیةافؤ المجموعتین في التحصیل تكللتحقق من 
 للمجموعتین التجریبیة والضابطة في الفصل للتحصیل في المواد االجتماعیةالدرجات المئویة  يَمتوسط

  :ذلك والجدول التالي یبین الدراسي األول في الصف الثامن،
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٢

  )١٤(جدول 
  ن متوسطي درجاتبیللفرق ) ت(تبار اخ

  المجموعتین التجریبیة والضابطة في التحصیل في المواد االجتماعیة

  العدد  المجموعة  المتغیر
متوسط 

  درجاتال
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

التحصیل في المواد   15.661 64.16 31  التجریبیة
 14.014 61.73 30  الضابطة االجتماعیة

غیر دالة   ٠.٦٣
  ًإحصائیا

  ٢.٧٠ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٢ = ٠.٠٥عند مستوى داللة  )٥٩= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 
 

المجموعتین أفراد متوسطي درجات ًد فروق دالة إحصائیا بین ووجعدم یتبین من الجدول السابق 
 الثامن، ویتبین دراسي األول للصفالتجریبیة والضابطة في التحصیل في المواد االجتماعیة في الفصل ال

 متقاربة من بعضها من الجدول أن المتوسطات الحسابیة لمستوى التحصیل في المواد االجتماعیة
. التحصیل في المواد االجتماعیة من حیثینمما یطمئن الباحث من تكافؤ المجموعتللمجموعتین،   

 
:في التحصیل الدراسي العامالضابطة و التجریبیة ین تكافؤ المجموعت-٣  

 يَقام الباحث بالمقارنة بین متوسط العامتكافؤ المجموعتین في مستوى التحصیل حقق من للت
 للمجموعتین التجریبیة والضابطة في الفصل الدراسي األول من الصف للتحصیل العامالدرجات المئویة 

  :ذلك والجدول التالي یبین الثامن،
  

  )١٥(جدول 
  تین التجریبیة والضابطة في التحصیل الدراسي العامبین متوسطي درجات المجموعللفرق ) ت(تبار اخ

  العدد  المجموعة  المتغیر
متوسط 

  درجاتال
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

  13.968 68.89 31  التجریبیة
 التحصیل الدراسي العام

 15.643 66.86 30  الضابطة
غیر دالة   ٠.٥٤

  ًإحصائیا
٢.٧٠ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٢ = ٠.٠٥ مستوى داللة عند )٥٩= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة   

المجموعتین أفراد متوسطي درجات ًد فروق دالة إحصائیا بین ووجعدم یتبین من الجدول السابق 
من الصف الثامن، ویتبین من  في الفصل الدراسي األولالتجریبیة والضابطة في التحصیل الدراسي العام 

مما للمجموعتین،  متقاربة من بعضها سابیة لمستوى التحصیل الدراسي العامالجدول أن المتوسطات الح
. التحصیل الدراسي العام من حیثینیطمئن الباحث من تكافؤ المجموعت  



 ١٠٣

:في التطبیق القبلي للتفكیر التأمليالضابطة و التجریبیة ین تكافؤ المجموعت-٤  
قام الباحث بالمقارنة بین طبیق التجربة،  قبل تالتفكیر التأمليتكافؤ المجموعتین في للتحقق من 

  في التطبیق القبلي،اختبار التفكیر التأمليأداء المجموعة التجریبیة وأداء المجموعة الضابطة على 
  :ذلكوالجدول التالي یبین 

  
  )١٦(جدول 

  بین متوسطي درجاتللفرق ) ت(تبار اخ
  ر التأمليالتحصیل القبلي للتفكیالمجموعتین التجریبیة والضابطة في 

  العدد  المجموعة  المتغیر
متوسط 

  درجاتال
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

 الرؤیة البصریة 1.500 2.41 31  التجریبیة
 1.162 2.60 30  الضابطة

غیر دالة   ٠.٥٢
  ًإحصائیا

 الكشف عن المغالطات 1.355 2.35 31  التجریبیة
 1.404 2.40 30  الضابطة

غیر دالة   ٠.١٣
  ًإحصائیا

 الوصول إلى استنتاجات 1.536 2.19 31  التجریبیة
 1.196 2.50 30  الضابطة

غیر دالة   ٠.٨٦
  ًإحصائیا

 إعطاء تفسیرات 1.338 2.51 31  التجریبیة
 1.460 2.26 30  الضابطة

غیر دالة   ٠.٦٩
  ًإحصائیا

 وضع حلول مقترحة 1.375 2.32 31  التجریبیة
 1.387 2.26 30  الضابطة

غیر دالة   ٠.١٥
  ًاإحصائی

 التفكیر التأملي ككل 4.377 11.80 31  التجریبیة
 4.064 12.03 30  الضابطة

غیر دالة   ٠.٢١
  ًإحصائیا

  ٢.٧٠ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٢ = ٠.٠٥عند مستوى داللة  )٥٩= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 
 

المجموعتین أفراد متوسطي درجات ًإحصائیا بین د فروق دالة ووجعدم یتبین من الجدول السابق 
التجریبیة والضابطة على جمیع أبعاد اختبار التفكیر التأملي وعلى الدرجة الكلیة لالختبار في التطبیق 

. التفكیر التأملي من حیثینمما یطمئن الباحث من تكافؤ المجموعتالقبلي،   
 

 
 
 



 ١٠٤

:تطبیق القبلي لالختبار التحصیلي في الجغرافیافي الالضابطة و التجریبیة ینتكافؤ المجموعت -٥  
 كمــــا تقــــاس علــــى االختبــــار التحــــصیل القبلــــي فــــي الجغرافیــــاتكــــافؤ المجمــــوعتین فــــي للتحقــــق مــــن 

أداء المجموعـــة التجریبیـــة وأداء المجموعـــة الـــضابطة علـــى التطبیـــق قـــام الباحـــث بالمقارنـــة بـــین التحـــصیلي، 
  :ذلك والجدول التالي یبین ،) المتوسط والتندراوحدتي البحر( الختبار الجغرافیا القبلي

  )١٧ (جدول 
  بین متوسطي درجات المجموعتین للفرق ) ت(تبار اخ

  التجریبیة والضابطة في التطبیق القبلي لالختبار التحصیلي في الجغرافیا

  العدد  المجموعة  المتغیر
متوسط 

  درجاتال
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

 3.585 10.51 31  التجریبیة
ر المتوسطبیئة البح  

 5.177 10.13 30  الضابطة
غیر دالة   ٠.٣٣

  ًإحصائیا
 2.078 6.58 31  التجریبیة

"التندرا"البیئة القطبیة   
 2.239 6.13 30  الضابطة

غیر دالة   ٠.٨١
  ًإحصائیا

 الدرجة الكلیة لالختبار 4.077 17.09 31  التجریبیة
 5.625 16.26 30  الضابطة

غیر دالة   ٠.٦٦
  ًإحصائیا

  ٢.٧٠ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٢ = ٠.٠٥عند مستوى داللة  )٥٩= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 
 

المجموعتین أفراد متوسطي درجات ًد فروق دالة إحصائیا بین ووجعدم یتبین من الجدول السابق 
الجغرافیا وعلى الدرجة الكلیة لالختبار التجریبیة والضابطة على جمیع أبعاد االختبار التحصیلي في 

 التحصیل القبلي  من حیثینمما یطمئن الباحث من تكافؤ المجموعتالتحصیلي في التطبیق القبلي، 
.)وحدتي البحر المتوسط والتندرا(للجغرافیا   

: األهداف العامة للبرنامج - ٦  
ًد عنـصرا رئیـسا فـي عملیـة اإلعـداد، بـل أن تحدید األهداف ووضعها نصب العین منذ بدایة بناء الرحالت یعـ ً

یمكن اعتبار هذه األهداف معیار یتحدد بموجبه محتـوي الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب وطبیعتهـا ونـشاطاتها 
ووسـائلها والتـدریبات المـصاحبة لهــا وأسـالیبها التقویمیـة، وجــاءت أهـداف الـرحالت المعرفیــة عبـر الویـب علــي 

  : النحو التالي 
  : هاف العاماألهد. ٦. ١

  .تعرف على الخصائص الطبیعیة والمناخیة لبیئة البحر المتوسط ال -
  .تعرف إلى ظروف الحیاة في بیئة البحر المتوسط ال -
  .ح العامة لدولة أسبانیا متعرف على المالال -



 ١٠٥

  .تعرف على الخصائص الطبیعیة والبشریة لبیئة التندرا ال -
  .حیوانیة والبشریة النشاط  االقتصادي في بیئة التندرا تعرف على المالمح النباتیة والال -
  .تعرف على  حیاة األسكیمو في بیئة التندرا ال -
  
   :األهداف الخاصة للرحالت المعرفیة عبر الویب  . ٦ . ٢
   :كالتالي وهي المحتوى علیها یشتمل التي الدروس من درس لكل خاصة سلوكیة أهداف تحدید تم

  : ألولالهدف العام للدرس ا
  . یتعرف على الخصائص الطبیعة والمناخیة لبیئة البحر المتوسط 

  : األهداف السلوكیة 
  : ً قادرا على أن تلمیذبعد االنتهاء من هذا الدرس یجب أن یكون ال

  . یحدد الموقع الفلكي لبیئة البحر المتوسط المعتدلة  -
 . یذكر أهم الدول التي تظهر فیها البیئة المعتدلة  -

 .فسر تسمیة هذه البیئة بیئة البحر المتوسط ی -

 . یصنف مظاهر السطح في البیئة  -

 . یفسر اعتدال درجات الحرارة صیفا وشتاء -

 . یحدد على الخریطة أنواع الریاح التي تهب فیها  -

  .    یصف أمطار بیئة البحر المتوسط  -
  :الهدف العام للدرس  الثاني

  . الحیوانیة وتوزیع السكان والنشاط االقتصادي لبیئة البحر المتوسط  یتعرف على الحیاة النباتیة و
  : األهداف السلوكیة 

  .   یعدد أهم النباتات  الطبیعیة والحیوانات في مناطق بیئة البحر المتوسط –
  .  یعطي أمثلة علي أشهر المزروعات والحیوانات التي تنتجها بیئة البحر المتوسط –
  . سب مناطق تواجدهم في بیئة البحر المتوسط  یصنف توزیع السكان ح–
  .  یذكر أهم أشكال المهن التي عمل بها سكان بیئة البحر المتوسط –
  .  یذكر العوامل التي أدت إل تطور النشاط السیاحي في بیئة البحر المتوسط –
  .  یعدد العوامل التي ساعدت على نشاط التجارة في بیئة البحر المتوسط –
  . اهیم والمصطلحات الواردة في الدرس  یفسر المف–

  :الهدف العام للدرس الثالث 
  .   یتعرف على المالمح العامة لدولة اسبانیا 



 ١٠٦

  : األهداف السلوكیة 
  :  قادرا على أن تلمیذبعد االنتهاء من هذا الدرس توقع أن یكون ال

  .  یصف الموقع الجغرافي و االستراتیجي السبانیا -
 . ا  یحدد موقع اسبانی-

 .  یصف أهم مظاهر السطح في اسبانیا -

 .  یفسر تركز السكان في السهول الساحلیة و قلتهم في المرتفعات الجبلیة -

 .  یعدد ابرز مظاهر النشاط االقتصادي في اسبانیا -

 .  یذكر أهم مدن وموانئ اسبانیا -

  :الهدف العام للدرس  الرابع
    .یة لبیئة التندرا التعرف على الخصائص الطبیعیة و البشر 

  : األهداف السلوكیة 
  . یحدد الموقع الفلكي للبیئة القطبیة  -
 . یحدد الموقع الجغرافي للبیئة القطبیة  -

 . یمیز بین الصحاري الجلیدیة و الجلید الدائم  -

 . یصنف أهم مظاهر السطح في بیئة التندرا  -

 . یصف األحوال المناخیة في هذه البیئة  -

 .  المفاهیم الواردة في الدرس یفسر -

  :الهدف العام للدرس الرابع 
    . یتعرف على المالمح النباتیة والحیوانیة والبشریة والنشاط االقتصادي 

  : األهداف السلوكیة 
  . یعدد أهم نباتات البیئة القطبیة  -
 . یصنف أهم الحیوانات في البیئة القطبیة   -

 . قطبیة یفسر قلة السكان في البیئة ال -

 . یصف مساكن البیئة القطبیة  -

 . یذكر أهم شعوب البیئة القطبیة  -

 . یسمي أهم الحرف التي تمارس في البیئة القطبیة  -

  . یفسر أهم المصطلحات و المفاهیم الواردة في الدرس -

  :الهدف العام للدرس الخامس 
   .)شعب االسكیمو(ئة القطبیة حیاة على نموذج من الحیاة البشریة في البیتعرف ی: الهدف العام 



 ١٠٧

  : األهداف السلوكیة 
  . یحدد مناطق انتشار االسكیمو   -
 . یصف المالمح و الصفات الجسمیة لشعب االسكیمو   -

  . ویعدد أهم النشطة التي یمارسها  اإلسكیم  -

 . یصف مساكن االسكیمو   -

  .یبین نتائج اختالط االسكیمو باألجانب   -
 
: الرحالت المعرفیة عبر الویب  تصمیم– ٧  

خامــسة والــسادسة  دروس الوحــدة الفــي تــصمیم)  ADDTE( اســتعان الباحــث بالمعیــار النمــوذجي العــالمي 
 األساســي بأســلوب الــرحالت المعرفیــة الثــامن للــصف الجغرافیــامــن كتــاب  )وحــدتي البحــر المتوســط والتنــدرا(

  :هذا المعیار فیما یلي ، وتتلخص خطوات تصمیم البرنامج وفق لعبر الویب
(accessed Des,5,2009)http://www.e-learningguru.com/articles/art2_1.htm      

  Analyses  مرحلة التحلیل .   ٧. ١

 Designمرحلة التصمیم  .  ٧ . ٢

 Implementationمرحلة التطبیق  .  ٧ . ٣

 Evaluationمرحلة التقییم  .  ٧ . ٤

Development لة التطویرمرح .  ٧ . ٥  
     :ة إلى عدة مراحل فرعیة كما یلي  بتقسیم كل مرحلقام الباحث  

  Analyses  مرحلة التحلیل .   ٧. ١

: تحلیل المحتوى  .  ٧ .١. أ   
وحدتي البحر المتوسط (الوحدة الخامسة والسادسة قام الباحث بتحلیل دقیق لمحتوى         

، وتحدید األهداف، وتحدید الخطة الزمنیة التي من األساسيمن كتاب الجغرافیا للصف الثا) والتندرا
. سیستغرقها التالمیذ في دراسة الوحدتین   

:  خصائص المتعلمین  . ٧ . ١. ب   
 الزمني معمره بالرجوع إلي سجالت المدرسة والتأكد من خصائص التالمیذ من حیث قام الباحث         
   .دي واالجتماعي واالقتصاالتحصیليا مومستواه

 .ًتلمیذا من تالمیذ الصف الثامن األساسي ) ٣١( بلغ عدد تالمیذ المجموعة التجریبیة  •

تم استكشاف مهارات جمیع تالمیذ المجموعـة التجریبیـة فـي التعامـل مـع االنترنـت، وقـد تأكـد الباحـث  •
ء تطبیـق أن جمیع التالمیذ یمتلكون المهـارات األساسـیة فـي التعامـل مـع الحاسـوب واالنترنـت قبـل بـد

 . تجربة الدراسة

http://www.e-learningguru.com/articles/art2_1.htm


 ١٠٨

 .لدى التالمیذ رغبة شدیدة في التعلیم باستخدام االنترنت •

  إمكانیات البیئة التعلیمیة .   ٧ .١. ج 
ًیعتمد تنفیذ أسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب كثیرا على إمكانات البیئة التعلیمیة ولقد حاول الباحث 

  :نهااالستفادة من هذه اإلمكانات قدر اإلمكان وم
استخدام مختبر الحاسوب في المدرسة التي سیجرى فیها تطبیق تجربة الدراسة بعد الحصول على  •

 ) ١١ملحق رقم . ( الموافقة من الجهات المختصة

ًجهازا عالیة  ) ٢٤( من أجهزة الحاسوب في المختبر والبالغ عددها ) ١٠( استخدام عدد  •
 .المواصفات

 .افرة في مدارس وكالة الغوث الدولیةاالستفادة من شبكة االنترنت المتو •

 .الموجود في مختبر الحاسوب) LCD(توظیف جهاز عرض الوسائط المتعددة  •

 .   الموجود في مختبر الحاسوب )  Smart Board( توظیف اللوحة التفاعلیة  •

  :العوائق .   ٧ .١. د 
  :واجه الباحث العدید من العوائق أثناء الدراسة ومنها

لكترونیة التي تتناول موضوعات الدراسة بصورة دقیقة، مما اضطر الباحث إلى قلة المصادر اإل •
تصمیم بعض الصفحات اإللكترونیة ونشرها عبر الویب وكذلك نشر بعض الموضوعات عبر 

الملتقى التربوي،و شبكة : ویكیبیدیا وعبر المنتدیات الفلسطینیة التربویة مثل: الموسوعات مثل
 .لوزیر التعلیمياألوس التعلیمیة وموقع ا

تعطل أو ضعف شبكة اإلنترنت، وقد تغلب الباحث على هذه المشكلة بتنفیذ الرحالت المعرفیة  •
وذلك بتحمیل الرحلة المعرفیة عبر الویب موضوع الدرس  )  off line( عبر الویب بدون اتصال 

 . وجمیع مصادرها على جهاز الحاسوب الخاص بالتلمیذ

المفاجئ أثناء تنفیذ بعض الحصص وقد تغلب الباحث على هذه المشكلة انقطاع التیار الكهربائي  •
خاص بالمدرسة أو تحویل الحصص حسب جدول الكهرباء المعمول به من  بتشغیل مولد كهربائي

 .قبل شركة الكهرباء

   ) Design : ( مرحلة التصمیم .  ٧ . ٢
  :فیذها على النحو التاليتتكون مرحلة التصمیم من مرحلتین فرعیتین، حیث قام الباحث بتن
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 :جمع الموارد .  ٧ . ٢. أ 

، وشبكة اإلنترنت للحصول )CD(في هذه المرحلة قام الباحث بالبحث في االسطوانات المدمجة 
على الصور والرسومات ومقاطع الفیدیو التي قد تستخدم في تصمیم الرحالت المعرفیة عبر 

  .الویب
 :للرحلة المعرفیةتصمیم الهیكل العام  .   ٧ .٢. ب 

في هذه المرحلة استعان الباحث بمعلم حاسوب ساعده في تصمیم الرحالت المعرفیة عبر الویب 
  ) .MS- FrontPage (وتحمیلها عبر الویب، وقد تم التصمیم باستخدام برنامج 

  
   )  implementation( مرحلة التطبیق  .   ٧ . ٣

  :خدام اإلنترنت على استتالمیذتدریب ال .  ٧ .٣.      ا 
عقد المعلم الباحث قبل تطبیق تجربة الدراسة عدة لقاءات لجمیع التالمیذ للتأكد من امتالكهم 

  .للمهارات األساسیة الالزمة الستخدام اإلنترنت
 : على آلیة العمل بأسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویبتالمیذتدریب ال .  ٧ .٣.      ب 

 تجربة الدراسة حصتین إضافیتین بعد انتهاء الدوام المدرسي الیومي عقد المعلم الباحث قبل تطبیق
لتالمیذ المجموعة التجریبیة قبل بدء تطبیق الدراسة لتدریبهم على آلیة العمل وفق أسلوب الرحالت 

  .المعرفیة عبر الویب
 :نشر الرحالت المعرفیة عبر الویب .  ٧ .٣.      ج 

عبر الویب عبر شبكة الویب، بهذا أصبحت جاهزة للوصول قام الباحث بنشر الرحالت المعرفیة 
إلیها عن طریق شبكة الویب، وحتى في حال انقطاع االتصال باالنترنت أو ضعفه بتم العمل بدون 

  .اتصال
  ) Evaluation: ( مرحلة التقییم .  ٧ . ٤

  :تم تحدید مراحل التقییم في الرحلة المعرفیة عبر الویب على النحو التالي
بعد تنفیذ " اختبر نفسك " وذلك بعمل اختبار ذاتي للتلمیذ على صورة : تقییم معرفي .  ٧ .٤ .أ 

 .التلمیذ للرحلة المعرفیة عبر الویب

وذلك باإلجابة على بنود اإلستبانة التي أعدها المعلم عبر الرحلة المعرفیة : تقییم مهاري .  ٧ .٤. ب 
  . ني والنتاجات، ومهارات البحث عبر اإلنترنتعبر الویب والمتعلقة بتقییم العمل التعاو

 ) Development: (مرحلة التطویر .  ٧ . ٥

استعان الباحث بالعدید من البرامج الحاسوبیة لتطویر تصمیم الرحالت المعرفیة عبر الویب كما 
  ).١٨( في جدول 
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  )١٨(جدول     
  البرامج المستخدمة في تصمیم الرحالت المعرفیة عبر الویب

الر
  قم

  معلومات عن البرنامج  الشركة المنتجة  اسم البرنامج

١  Flash 8 Adobe   برنامج الرسوم المتجهة، یعمل على إنشاء
  .الرسوم المتحركة والمواد الدراسیة التفاعلیة

٢  Photoshop 8  Adobe   برنامج الرسوم النقطیة لتصمیم الصور فائق
الجودة وتخزینها بأنساق مختلفة، لتناسب 

  .نترنتتطبیقات اإل
٣  MS- Front Page 

2003  
Microsoft   برنامج تصمیم صفحات اإلنترنت ویقوم بتحویل

   ).HTML( النصوص إلى لغة 
٤  MS - word  Microsoft  برنامج محرر النصوص.  

  
  :إعداد دلیل المعلم - ٨

ٍحتى یتسنى تدریس الوحدة طبقا ألسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب وقام الباحث بإعد   اد دلیل ً
 ولیساعد المعلم على تدریس التالمیذ باستخدام )١٢(ملحق رقم المعلم لالسترشاد به في عملیة التدریس 

  :أسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب، وقد اشتمل الدلیل على
 .مقدمة وتتضمن الهدف من الدلیل، وأهمیته في تدریس الوحدتین الخامسة والسادسة  ومكوناته . ٨. ١

 . نبذة عن أسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب، والعناصر المكونة له .٨ . ٢

 .أهداف تدریس الوحدة . ٨ . ٣

 التوزیع الزمني لموضوعات الوحدة . ٨ . ٤

 :خطة السیر في تدریس الوحدة، وقد اشتملت خطة كل درس على ما یلي . ٨ . ٥

  .سالهدف العام، واألهداف السلوكیة للدر .  ٨ . ٥.         أ 
 الخبرات واألنشطة . ٨ . ٥.         ب 

 أسئلة التقویم . ٨ . ٥.         ج 

 الزمن .  ٨ . ٥.         د 

ًوقد تضمن الدلیل عددا من اإلجراءات ینبغي أن یقوم بها المعلم عند تدریسه بأسلوب  .  ٨ . ٦
  .الرحالت المعرفیة عبر الویب، وهذه اإلجراءات تتضمن
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  :البدء بالدرس قبل  .  ٨ .٦. أ 
  تحضیر الدرس وتصمیمه -
 .التأكد من أن روابط صفحات الویب التي تم وضعها في األنشطة تعمل بشكل سلیم -

یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات بحیث تشمل كل مجموعة ثالثة تالمیذ، ویوضح لهم دور كل  -
موعة حاسوب واحد تلمیذ في المجموعة على أن یتم تبادل األدوار فیما بینهم ویخصص لكل مج

 .في مختبر الحاسوب

 .ًیتأكد المعلم من توافر اإلنترنت في المختبر، ویكون جاهزا للعمل بدون اتصال باالنترنت -

  
  : عند تنفیذ الدرس .  ٨ . ٦. ب   

یقوم المعلم بالتمهید للرحلة المعرفیة، ثم یقوم التالمیذ بتنفیذ الرحلة المعرفیة عبر الویب المحددة  -
ًون بینهم متابعا میسرا لتنفیذ المهام المطلوبة من التالمیذ في الرحلة المعرفیةعلى أن یك ً.  

ٕبعد انتهاء المهمة األولى یقوم المعلم بمناقشة التالمیذ واتاحة الفرصة للناطق باسم المجموعة  -
 .بعرض ما توصلت إلیه المجموعة، وبالطریقة نفسها یسیر المعلم مع المهمات الثانیة والثالثة

معلم هو ضابط الوقت، وال یسمح ألي مجموعة البدء بالمهمة الثانیة إال بعد انتهاء الجمیع من ال -
 (  عرض نتاجات المهمة األولى، ویتم التحكم في ذلك من خالل برنامج إدارة مختبر الحاسوب

Netop school. ( 

  
  : بعد تنفیذ الدرس .  ٨ . ٦. ج 
هداف، وذلك على مستوى المجموعة أو على مستوى ُیقیم تعلم التالمیذ لمعرفة مدى تحقق األ -

  ) .أختبر نفسك ( الفصل ككل، وذلك من خالل متابعته ألداء التالمیذ وإلجاباتهم عن أسئلة 
 .ُیحدد المعلم للتالمیذ الواجب البیتي المنتمي للحصة وللرحلة المعرفیة عبر الویب موضوع الدرس -

 المحكمین المختصین، حیث أشاروا على الباحث وبعد إعداد الباحث لدلیل المعلم عرض على -
ببعض التعدیالت واالقتراحات التي تم األخذ بها، وبالتالي أصبح دلیل المعلم في صورته النهائیة 

 .ویمكن تطبیقه

  :إجراءات الدراسة: ًسادسا
قــام ، )١١ ملحــق رقــم(بعــد حــصول الباحــث علــى إذن مــن وكالــة الغــوث بالــسماح لــه بتطبیــق التجربــة      

الباحـــث باالجتمـــاع بمـــدیر المدرســـة والمـــدیر المـــساعد ، وتـــم اطالعهـــم علـــى إجـــراءات الدراســـة، وتـــم تحدیـــد 
  . الفصل الذي ستطبق علیه التجربة، والفصل الذي سیتعلم بالطریقة التقلیدیة
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 الـــصف تالمیـــذ مـــن تلمیـــذ ٥٦تـــم تطبیـــق االختبـــار التحـــصیلي علـــى عینـــة اســـتطالعیة مكونـــة مـــن 
  .أكد من صدق االختبارین وثباتها والزمن المناسب عند التطبیق على عینة الدراسةالثامن للت

تـــم ضـــبط متغیـــرات الدراســـة مـــن حیـــث العمـــر الزمنـــي، والتحـــصیل الدراســـي فـــي المـــواد االجتماعیـــة 
والتحــصیل الدراســي العــام والتحــصیل القبلــي فــي التفكیــر التــأملي وفــي االختبــار التحــصیلي موضــوع الدراســة، 

  .كد من تكافؤ المجموعاتللتأ
وبعد ذلك تم تدریس وحدتي البحر المتوسط والتنـدرا بالبرنـامج التدریـسي باسـتخدام الـرحالت المعرفیـة 

للمجموعـــة التجریبیــــة وقــــام المعلـــم بتــــدریس الـــدرس باألســــلوب التقلیــــدي  ) Web Quests( عبـــر الویــــب 
  .للمجموعة الضابطة

 ٤٥ حـصة دراسـیة مـدة كـل منهـا ١٢رین ونـصف، بمقـدار وقد استمر تدریس هذه الوحدتین لمدة شه
ًدقیقة، بمعدل حصة واحدة اسبوعیا، وبعد االنتهاء من التدریس قـام الباحـث بتطبیـق اختبـاري التفكیـر التـأملي 

 أسـابیع قـام الباحـث بتطبیـق ٣، وبعـد فتـرة تتبعیـة بلغـت "التطبیـق البعـدي"والتحصیل فـي الجغرافیـا مـرة أخـرى 
وقـــد توصـــل الباحــث إلـــى نتـــائج الدراســـة باســـتخدام . یـــر التـــأملي علـــى أفــراد المجموعـــة التجریبیـــةاختبــار التفك

  .األسالیب اإلحصائیة المناسبة
  : اإلحصائیةاتالمعالج: ًسابعا

باســـتخدام " SPSS" االجتماعیـــة لعلـــوملزم اإلحـــصائیة الـــرتمـــت معالجـــة البیانـــات باســـتخدام برنـــامج 
  :لة الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائیة التالیةالحاسوب، بهدف اإلجابة عن أسئ

  :ة المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسةاألسالیب اإلحصائی -أ
  .معامل الصعوبة لحساب درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار التحصیلي -
  .معامل التمییز لحساب تمییز الفقرات بین المجموعات العلیا والدنیا -
  .للكشف عن صدق االتساق الداخلي :بیرسون طاالرتبامعامل  -
 .لحساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة:  براون-معادلة سبیرمان  -

 .لحساب الثبات: معامل كرونباخ ألفا -

  .إلیجاد ثبات االختبار: ٢١معامل كودر ریتشاردسون  -
 .اختبار ت للفروق بین متوسطي عینتین مستقلتین -

 .طتیناختبار ت للفروق بین متوسطي عینتین مرتب -

 Webعبـر الویـب مربع معامل إیتـا للتحقـق مـن فاعلیـة البرنـامج التدریـسي باسـتخدام الـرحالت المعرفیـة  -

Quests. 

وســیقوم الباحـــث بعــرض النتـــائج التـــي توصــلت إلیهـــا هـــذه الدراســة فـــي الفـــصل الخــامس، وذلـــك مـــن 
  .بةخالل التحقق من الفرضیات واإلجابة عن األسئلة باألسالیب اإلحصائیة المناس
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 الفصـل اخلامـس
 

 

واملقرتحات والتوصيات  ائجـنتال  
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  الفصل اخلامس
   واملقرتحات والتوصياتائجـنتال

  : مقدمة 
یعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إلیها بعد التحقق من فروض الدراسة 

في تدریس الجغرافیا على  ) Web Quests( استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب فعالیة  مدى المتعلقة
قام الباحث لتحقیق أهداف الدراسة و، مستوى التفكیر التأملي والتحصیل لدى تالمیذ الصف الثامن األساسي

 الصف الثامن األساسي في التطبیقین القبلي والبعدي لدى تالمیذ على أفراد العینة من واتداألبتطبیق 
الرحالت بیق التتبعي للكشف عن بقاء أثر التدریس باستخدام المجموعتین التجریبیة والضابطة والتط

باستخدام وتصفیتها  هاتم تفریغوبعد جمع البیانات ، على التفكیر التأملي Web Questsالمعرفیة عبر 
واستخدم الباحث لمعالجة البیانات والحصول على ، SPSS اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ةبرنامج الرزم

للكشف عن الفروق بین متوسطات درجات عینتین ) ت(األسالیب اإلحصائیة منها اختبار ًعددا من النتائج 
للكشف عن الفروق بین متوسطات درجات عینتین مرتبطتین، ومربع معامل إیتا، ) ت(مستقلتین، واختبار 

  :كما یليوذلك 
  

  النتائج : ًأوال 
v  الذي ینص علىنتائج الفرض األول : 

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة  )٠.٠٥ ≤ α( مستوىعند ًایلة إحصائاال توجد فروق د"
  ".الجغرافیا في  التفكیر التأمليعلى مقیاسفي التطبیق البعدي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة

= ن( المجموعة التجریبیة تالمیذ متوسط درجات قام الباحث بالمقارنة بینللتحقق من هذا الفرض 
، في التطبیق البعدي للتفكیر التأملي موضوع الدراسة) ٣٠= ن(موعة الضابطة ومتوسط درجات المج) ٣١

، كما )Anderson et al, 1994(للكشف عن الفروق بین درجات عینتین مستقلتین " ت"اختبار باستخدام 
  :الجدول التاليیوضح 
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  ) ١٩(جدول 
  المجموعتین  درجات يیبین الفرق بین متوسط

   للتفكیر التأملي لمقیاستطبیق البعديالتجریبیة والضابطة في ال

  العدد  المجموعة  المتغیر
متوسط 

  درجاتال
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

  الرؤیة البصریة 1.261 4.48 ٣١  التجریبیة
 1.534 3.70  ٣٠  الضابطة

دالة عند   ٢.١٨
٠.٠٥  

  الكشف عن المغالطات 1.507 4.16 ٣١  التجریبیة
 1.479 3.53  ٣٠  الضابطة

  غیر دالة   ١.٦٤

  الوصول إلى استنتاجات 1.650 4.54 ٣١  التجریبیة
 1.792 3.60  ٣٠  الضابطة

دالة عند   ٢.١٥
٠.٠٥  

  إعطاء تفسیرات 1.565 4.58 ٣١  التجریبیة
 1.711 4.03  ٣٠  الضابطة

  غیر دالة   ١.٣٠

  وضع حلول مقترحة 1.351 4.67 ٣١  التجریبیة
 1.441 3.30  ٣٠  الضابطة

دالة عند   ٣.٨٥
٠.٠١  

  التفكیر التأملي ككل 5.506 22.45 ٣١  التجریبیة
 5.502 18.16  ٣٠  الضابطة

دالة عند   ٣.٠٤
٠.٠١  

  ٢.٧٠ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٢ = ٠.٠٥عند مستوى داللة  )٥٩= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 
  

  متوسط، بین٠.٠٥ أقل من عند مستوى دالة حصائیةیتبین من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إ
درجات و Web Questsالرحالت المعرفیة عبر الویب  المجموعة التجریبیة التي درست بتالمیذدرجات 

المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في التطبیق البعدي على أبعاد الرؤیة البصریة والوصول 
 أما بعدي الكشف عن مغالطات ترحة وعلى الدرجة الكلیة للتفكیر التأملي،إلى استنتاجات ووضع حلول مق

ٕواعطاء تفسیرات فكانت غیر دالة ، وقد یرجع عدم وجود فروق بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة في 
ٕالكشف عن المغالطات واعطاء تفسیرات ،إلى عدة عوامل منها قصر مدة التجربة، وعدم تعود التالمیذ 

، كما أن الكشف عن )Web Quests( وب التدریس باستخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب علي أسل
ٕالمغالطات واعطاء تفسیرات بشكل خاص من أبعاد التفكیر التأملي التي تحتاج إلى مستویات التفكیر العلیا 

ًحسب تصنیف بلوم، مما یحتاج إلى وقتا وجهدا كبیرا في تنفیذ الدرس التي تتبع هذه ال ً   . مستویات العلیا ً
  . الصفري ویقبل الفرض البدیلض المجموعة التجریبیة، وبذلك یرفض الباحث الفروكانت الفروق لصالح

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة من فروق  هناك أي أنه توجد
   .لصالح المجموعة التجریبیة ذلكو،  في الجغرافیاالتأمليالبعدي للتفكیر للمقیاس  التالمیذ
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ودراســــــة ) ٢٠٠٩(جــــــودة ودراســــــة  ) ٢٠١٠(  أبــــــو نحـــــل وتتفـــــق نتــــــائج هــــــذه الدراســــــة مـــــع نتــــــائج دراســــــة 
دراســــــــــة   )٢٠٠٧ ( Ikpeze& Feniceودراســـــــــة  ) ٢٠٠٧ (Li&Yang ودراســـــــــة  )٢٠٠٩(العیمـــــــــاي

 ( Chinweتو ودراســـــة شـــــی ) ٢٠٠٥( ودراســـــة عبـــــد الوهـــــاب ) ٢٠٠٥(ودراســـــة كـــــشكو )Lwre,2006(لـــــوري
 ) ٢٠٠٣ ( Mitchell ودراســــــــة) ٢٠٠٢(دراســـــــة عفانـــــــة واللولـــــــو و ) ٢٠٠٤ (  Ikpeze ودراســـــــة ) ٢٠٠٤

تـــؤدي إلـــى إكـــساب التـــي توصـــلت إلـــى فاعلیـــة الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب ) ١٩٩٢(بیتـــشمان ودراســـة 
  .التالمیذ مهارات التفكیر

 ,Burke & Others(و دراسـة بیوریـك وآخـرون  )  Martonia, 2004(فیمـا تختلـف مـع دراسـة دراسـة مارتونیـا 

فــي نتائجهــا والتــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي نتــائج قیــاس مهــارات  )  2003
  . التفكیر بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة 

  :  یمكن أن تعزى إلى أن ویرى الباحث أن النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة
 التــدریس بــالرحالت المعرفیــة عبــر الویــب ســاعد مــن خــالل تنــوع أنــشطته وتنــوع مــصادر الحــصول علــى – ١

المعلومــات مثــل الفیــدیو التعلیمــي واالســطوانات المدمجــة والــصور الملونــة المنتمیــة إلــى تنمیــة مهــارة الرؤیــة 
  .البصریة لدى التالمیذ 

 علـى أن تكـون لــدى التالمیـذ القـدرة علــى طـرح األســئلة،  التـدریس بـالرحالت المعرفیــة عبـر الویـب ســاعد– ٢
واإلجابــة علیهــا، ووصــف وشــرح الموضــوعات المحــددة وســاعد علــى تنمیــة مهــارة الوصــول إلــى اســتنتاجات 

  . ووضع حلول مقترحة  واالتصال لدى التالمیذ، وهذا ما الحظه الباحث أثناء تطبیق الدراسة
د علــى إكـــساب التالمیــذ مهـــارات الرؤیـــة البــصریة والوصـــول إلـــى  الــرحالت المعرفیـــة عبــر الویـــب تـــساع- ٣

اســـتنتاجات ووضـــع مقترحـــات وتفـــسیر النتـــائج، حیـــث إنهـــا تركـــز علـــى البحـــث والتقـــصي وجمـــع المعلومـــات 
  . والبیانات وتحلیلها وتركیبها

میـــــذ  تــــوافر المعلومــــات اإلضـــــافیة العدیــــدة فــــي الـــــرحالت المعرفیــــة عبــــر الویـــــب أدى إلــــى امــــتالك تال– ٤
المجموعــة التجریبیــة لهــا وتنظیمهــا واالســتعانة بهــا عنــد إجــابتهم علــى اختبــار مهــارات التفكیــر التــأملي، ونــتج 

  . عن ذلك تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة على تالمیذ المجموعة الضابطة
شاركة النـشطة  األسئلة االستقصائیة في األنشطة المطلوبـة مـن التالمیـذ تنفیـذها تطلبـت مـن التالمیـذ المـ– ٥

وتوظیــف قــدراتهم الذهنیــة، وعملیــات عقلیــة فــي اإلجابــة علیهــا للتوصــل إلــى المعلومــات والمعــارف الجدیــدة، 
  .وربطها بما لدیهم من معارف ومعلومات سابقة

 إتاحــة الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب للتالمیــذ فرصــة للتعمــق وفهــم الموضــوعات مجــال البحــث بطریقــة – ٦
  . ى أحدث المعلوماتأوسع واالطالع عل

 مصادر المعلومات محددة ومنتقاة بحیث تـسهم فـي إكـساب التالمیـذ مهـارات التفكیـر المختلفـة للحـصول – ٧
  . على النتائج
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 توفر الرحالت المعرفیـة عبـر الویـب جـو مـن التـشویق والدافعیـة للتالمیـذ ؛ ألنهـم یعلمـون أن الویـب ومـا – ٨
  . جیا التي توصل إلیها العلماء یحتویه من معلومات هي أخر التكنولو

ًویمكن تفسیر  أنه لـم تكـن الفـروق دالـة إحـصائیا بـین المجمـوعتین الـضابطة والتجریبیـة علـى القیـاس البعـدي 
ات مهــارال  هــذهوحیــث أن،  مــن أفــراد العینــةالتالمیــذلــدى ٕتي الكــشف عــن المغالطــات واعطــاء تفــسیرات لمهــار

نظر عن األسلوب الذي درسوا به، وذلك نتیجة تـراكم التـدریس فـي منخفضة بشكل عام عند التالمیذ بغض ال
التـذكر ( السنوات الثمانیة السابقة بالطرق العادیـة، والتـي كانـت تركـز علـي مهـارات المـستویات الـدنیا للتفكیـر 

والتـــــي تتماشـــــى مـــــع أســــالیب التقـــــویم التـــــي تهـــــتم باألســـــاس بقیــــاس قـــــدرة التالمیـــــذ علـــــى الحفـــــظ ) ، والفهــــم 
  . ظهار للمادة العلمیةواالست
v  عند مستوىًإحصائیا توجد فروق دالة ال : الذي ینص علىنتائج الفرض الثاني)α ≥ بین   )٠.٠٥

 في  التفكیر التأمليمقیاسعلي متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي 
  .الجغرافیا

ودرجات موعة التجریبیة في التطبیق القبلي،  المجتالمیذ متوسطي درجات قام الباحث بالمقارنة بین
 =ن( Web Questsالرحالت المعرفیة عبر الویب نفس المجموعة التجریبیة بعد تدریس الوحدة باستخدام 

للكشف عن الفروق بین درجات " ت"اختبار ، باستخدام لتفكیر التأملي لمقیاس افي التطبیق البعدي) ٣١
  :الجدول التاليیوضح ا ، كم)٢٠٠٥عالم، (عینتین مرتبطتین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٨

  ) ٢٠(جدول 
  تالمیذیبین الفرق بین متوسطي درجات 

   في الجغرافیالتفكیر التأملي لمقیاس االمجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي

  المتغیر
  المجموعة
  التجریبیة

  العدد
متوسط 

  درجاتال
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

  یة البصریةالرؤ 1.500 2.41  ٣١  قبلي
 1.261 4.48  ٣٠  بعدي

دالة عند   ٥.٧٠
٠.٠١  

  الكشف عن المغالطات 1.355 2.35  ٣١  قبلي
 1.507 4.16  ٣٠  بعدي

دالة عند   ٤.٤٨
٠.٠١  

  الوصول إلى استنتاجات 1.536 2.19  ٣١  قبلي
 1.650 4.54  ٣٠  بعدي

دالة عند   ٥.٧٣
٠.٠١  

  إعطاء تفسیرات 1.338 2.51  ٣١  قبلي
 1.565 4.58  ٣٠  بعدي

دالة عند   ٥.٨١
٠.٠١  

  وضع حلول مقترحة 1.375 2.32  ٣١  قبلي
 1.351 4.67  ٣٠  بعدي

دالة عند   ٦.٤٢
٠.٠١  

  التفكیر التأملي ككل 4.377 11.80  ٣١  قبلي
 5.506 22.45  ٣٠  بعدي

دالة عند   ٨.٦١
٠.٠١  

  ٢.٧٦ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٥ = ٠.٠٥ داللة عند مستوى )٢٩= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 
  

 المجموعة تالمیذ بین درجات یتبین من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة
" ت" التفكیر التأملي بأبعاده ودرجته الكلیة، فقد تراوحت قیم لمقیاسالتجریبیة على التطبیقین القبلي والبعدي 

 التطبیق البعدي، وبذلك وكانت الفروق لصالح، ٠.٠١ عند مستوىهي قیم دالة ، و)٨.٦١ – ٤.٤٨(بین 
  . الصفري ویقبل الفرض البدیلضیرفض الباحث الفر

 على القیاسین التالمیذبین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة من  ًفروق دالة إحصائیاأي أنه توجد 
  .القبلي والبعدي للتفكیر التأملي  في الجغرافیا 

ودراســــــة ) ٢٠٠٩(جــــــودة ودراســــــة  ) ٢٠١٠(  أبــــــو نحـــــل فـــــق نتــــــائج هــــــذه الدراســــــة مـــــع نتــــــائج دراســــــة وتت
دراســــــــــة   )٢٠٠٧ ( Ikpeze& Feniceودراســـــــــة  ) ٢٠٠٧ (Li&Yang ودراســـــــــة  )٢٠٠٩(العیمـــــــــاي

 ( Chinwe ودراســـــة شـــــیتو  )٢٠٠٥(  ودراســـــة عبـــــد الوهـــــاب )٢٠٠٥(ودراســـــة كـــــشكو )Lwre,2006(لـــــوري
 ) ٢٠٠٣ ( Mitchell ودراســــــــة) ٢٠٠٢(دراســـــــة عفانـــــــة واللولـــــــو و ) ٢٠٠٤ (  Ikpeze ودراســـــــة ) ٢٠٠٤

تـــؤدي إلـــى إكـــساب التـــي توصـــلت إلـــى فاعلیـــة الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب ) ١٩٩٢(بیتـــشمان ودراســـة 
  .التالمیذ مهارات التفكیر
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 ,Burke & Others(و دراسـة بیوریـك وآخـرون  )  Martonia, 2004(فیمـا تختلـف مـع دراسـة دراسـة مارتونیـا 

فــي نتائجهــا والتــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي نتــائج قیــاس مهــارات  )  2003
  . التفكیر بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة 

  :  یمكن أن تعزى إلى أن ویرى الباحث أن النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة
ة عبــر الویــب ســاعد مــن خــالل تنــوع أنــشطته وتنــوع مــصادر الحــصول علــى  التــدریس بــالرحالت المعرفیــ– ١

المعلومــات مثــل الفیــدیو التعلیمــي واالســطوانات المدمجــة والــصور الملونــة المنتمیــة إلــى تنمیــة مهــارة التفكیــر 
   .التالمیذالتأملي لدى 

رة علــى طـرح األســئلة،  القـدالتالمیـذ التـدریس بـالرحالت المعرفیــة عبـر الویـب ســاعد علـى أن تكـون لــدى – ٢
واإلجابــة علیهــا، ووصــف وشــرح الموضــوعات المحــددة وســاعد علــى تنمیــة مهــارات التفكیــر، واالتــصال لــدى 

  . ، وهذا ما الحظه الباحث أثناء تطبیق الدراسة التالمیذ
 مهـــارات الرؤیـــة البــصریة والوصـــول إلـــى التالمیــذ الــرحالت المعرفیـــة عبــر الویـــب تـــساعد علــى إكـــساب - ٣

نتاجات ووضـــع مقترحـــات وتفـــسیر النتـــائج، حیـــث إنهـــا تركـــز علـــى البحـــث والتقـــصي وجمـــع المعلومـــات اســـت
  . والبیانات وتحلیلها وتركیبها

 تالمیـــــذ تــــوافر المعلومــــات اإلضـــــافیة العدیــــدة فــــي الـــــرحالت المعرفیــــة عبــــر الویـــــب أدى إلــــى امــــتالك – ٤
بتهم علــى اختبــار مهــارات التفكیــر التــأملي، ونــتج المجموعــة التجریبیــة لهــا وتنظیمهــا واالســتعانة بهــا عنــد إجــا

  .  المجموعة التجریبیة على تالمیذ المجموعة الضابطةتالمیذعن ذلك تفوق 
 تنفیـذها تطلبـت مـن التالمیـذ المـشاركة النـشطة التالمیـذ األسئلة االستقصائیة في األنشطة المطلوبـة مـن – ٥

ابــة علیهــا للتوصــل إلــى المعلومــات والمعــارف الجدیــدة، وتوظیــف قــدراتهم الذهنیــة، وعملیــات عقلیــة فــي اإلج
  .وربطها بما لدیهم من معارف ومعلومات سابقة

 إتاحــة الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب للتالمیــذ فرصــة للتعمــق وفهــم الموضــوعات مجــال البحــث بطریقــة – ٦
  . أوسع واالطالع على أحدث المعلومات

 مهـارات التفكیـر المختلفـة للحـصول التالمیـذتـسهم فـي إكـساب  مصادر المعلومات محددة ومنتقاة بحیث – ٧
  . على النتائج

 بحث التالمیذ بأنفسهم عن المعلومات المطلوبة في األنشطة في الرحالت المعرفیة عبر الویب – ٨
ٕساعدهم على التمییز والكشف عن المغالطات واعطاء تفسیرات والوصول إلى استنتاجات ووضع حلول 

  .إلى المعلومات الصحیحة والمناسبة مقترحة للوصول 
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v   عند مستوىًاتوجد فروق دالة إحصائیال : الذي ینص علىنتائج الفرض الثالث )α ≥ بین  )٠.٠٥
  التفكیر التأمليمقیاسمتوسطي درجات المجموعة التجریبیة في التطبیقین البعدي والتتبعي على 

  .في الجغرافیا
، البعدي المجموعة التجریبیة في التطبیق تالمیذجات  متوسطي درقام الباحث بالمقارنة بین

 Webالرحالت المعرفیة عبر الویب نفس المجموعة التجریبیة بعد تدریس الوحدة باستخدام ودرجات 

Quests )للكشف عن الفروق بین " ت"اختبار ، باستخدام  للتفكیر التأمليالتتبعيفي التطبیق ) ٣١ =ن
  :الجدول التاليیوضح كما  ، )٢٠٠٥عالم، (درجات عینتین مرتبطتین 

  ) ٢١(جدول 
  تالمیذیبین الفرق بین متوسطي درجات 

   في الجغرافیا للتفكیر التأملي والتتبعيالمجموعة التجریبیة في التطبیقین البعدي

  المتغیر
  المجموعة
  التجریبیة

  العدد
متوسط 

  درجاتال
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

  الرؤیة البصریة 1.261 4.48  ٣١  بعدي
 1.595 4.29  ٣٠  تتبعي

  غیر دالة   ٠.٥٦

  الكشف عن المغالطات 1.507 4.16  ٣١  بعدي
 1.795 3.90  ٣٠  تتبعي

  دالةغیر   ٠.٥١

  الوصول إلى استنتاجات 1.650 4.54  ٣١  بعدي
 1.807 4.00  ٣٠  تتبعي

  دالة غیر   ١.١٨

  إعطاء تفسیرات 1.565 4.58  ٣١  بعدي
 1.913 4.06  ٣٠  تتبعي

  یر دالةغ  ١.١٥

  وضع حلول مقترحة 1.351 4.67  ٣١  بعدي
 1.453 4.38  ٣٠  تتبعي

  غیر دالة  ٠.٩٥

  التفكیر التأملي ككل 5.506 22.45  ٣١  بعدي
 6.498 20.64  ٣٠  تتبعي

  غیر دالة  ١.١١

  ٢.٧٦ = ٠.٠١اللة ، وعند مستوى د٢.٠٥ = ٠.٠٥عند مستوى داللة  )٢٩= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 
  

 المجموعة التجریبیة تالمیذًا بین درجات د فروق دالة إحصائیووجعدم یتبین من الجدول السابق 
بین " ت" التفكیر التأملي بأبعاده ودرجته الكلیة، فقد تراوحت قیم مقیاسفي التطبیقین البعدي والتتبعي على 

  .قبل الباحث الفرص الصفريً، وهي قیم غیر دالة إحصائیا، وبذلك ی)١.١٨ – ٠.٥١(
ویفسر الباحث ذلك بأن عدم وجود هذه الفروق قد تكون بسبب تطبیق االختبار لمرات متعددة مما 

  .  عند اإلجابة علیه للمرة الثالثةتالمیذأدى إلى عدم اهتمام من ال
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v  ر الویبالرحالت المعرفیة عبتوجد فاعلیة للتدریس باستخدام  :الذي ینص علىنتائج الفرض الرابع 
) Web Quests( على التفكیر التأملي لدى أفراد العینة.  

، من خالل المعادلة )٥٧: ١٩٩٧منصور،  ()η2(تم حساب حجم التأثیر باستخدام مربع إیتا 
  :التالیة

t2 
t2 + df  =η 2   

  :وقد اعتمد الباحث مستویات حجم التأثیر كما یلي
  

األداة   حجم التأثیر
  كبیر  طمتوس  صغیر  المستخدمة

η2 ٠.١٤  ٠.٠٦  ٠.٠١  
  

 Web Questالرحالت المعرفیة عبر الویب للتحقق من أثر والجدول التالي یوضح مربع معامل إیتا 
  : الصف الثامن األساسيتالمیذ لدى أفراد المجموعة التجریبیة من على التفكیر التأملي في الجغرافیا

  )٢٢(جدول 
  أثیر للتحقق  وحجم التη 2ومربع معامل إیتا " ت"قیمة 

  على التفكیر التأملي في الجغرافیا Web Questsالرحالت المعرفیة عبر الویب من فاعلیة 

  حجم التأثیر  η 2إیتا   قیمة ت  أبعاد التفكیر التأملي

  كبیر 0.53  ٥.٧٠  الرؤیة البصریة
  كبیر 0.41  ٤.٤٨  الكشف عن المغالطات

  كبیر 0.53  ٥.٧٣  الوصول إلى استنتاجات
  كبیر 0.54  ٥.٨١  سیراتإعطاء تف

  كبیر 0.59  ٦.٤٢  وضع حلول مقترحة
  كبیر 0.72  ٨.٦١  التفكیر التأملي ككل

  
 Webالـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب  تـأثیر طریقـة التـدریس باسـتخدام یتبین من الجدول الـسابق أن

Quests ة الكلیـة لالختبـار، فقـد ًكان كبیرا على جمیع أبعاد اختبار التفكیر التأملي في الجغرافیا وعلـى الدرجـ
للمجموعة التجریبیـة مـن أفـراد العینـة وهـي قـیم تـدلل علـى تـأثیر ) ٠.٧٢ – ٠.٤١(تراوحت قیم مربع إیتا بین 

  .كبیر، وبذلك یرفض الباحث الفرص الصفري ویقبل الفرض البدیل
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ملي فــي فــي تنمیــة التفكیــر التــأ Web Questsالــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب ممــا یــشیر إلــى فاعلیــة 
  . الصف الثامن األساسيتالمیذالجغرافیا لدى أفراد العینة من 

 على التفكیر الرحالت المعرفیة عبر الویبوجود فعالیة للتدریس باستخدام رابع اتضح من نتائج الفرض ال
  . المجموعة التجریبیة میذالت في الجغرافیا لدى التأملي 

دریس بـالرحالت المعرفیـة عبـر الویـب فـي مهـارات التفكیـر أن حجـم تـأثیر التـ ) ٢٢( كما یتضح من الجـدول 
التــأملي  والدرجــة الكلیــة كبیــر، وهــذا یــدل علــى فاعلیــة التــدریس بــالرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي إكــساب 

  . التالمیذ لمهارات التفكیر التأملي 
   ودراسة دراسة لي ویانج) ٢٠٠٩(وتتفق هذه النتیجة مع  نتائج دراسة  دراسة جودة 

)Li & Yang, 2007 (  إیكبیــز وفینــیس  ودراســة)Ikpeze & Fenice, 2007  (  ودراســة شــینو
Chinwe ) (ودراسـة میتـشل  ) ٢٠٠٤Mitchell, 2003 (  ، التـي توصـلت إلـى فاعلیـة الـرحالت المعرفیـة

  .عبر الویب تؤدي إلى إكساب التالمیذ وتنمیة مهارات التفكیر
التي اسـتخدمت بـرامج واسـتراتیجیات أخـري لتنمیـة مهـارات التفكیـر التـأملي وتتفق مع بعض الدراسات السابقة 

(  ودراســـة عبـــد الوهـــاب )٢٠٠٥(ودراســـة كـــشكو، )Lwre,2006(دراســـة لـــوري و)٢٠٠٩(دراســـة العیمـــايمثـــل 
 ، ودراســـــــــــة مـــــــــــصطفي )٢٠٠٢ (  حـــــــــــسین والمفتـــــــــــيودراســـــــــــة،  )٢٠٠٤(   بخـــــــــــش ودراســـــــــــة، )٢٠٠٥

ٕفاعلیـــة هـــذه البـــرامج واالســـتراتیجیات لتنمیـــة واكـــساب  توصـــلت إلـــىالتـــي  )١٩٩١( ،ودراســـة بیـــور)١٩٩٢(
   .التالمیذ مهارات التفكیر التأملي

  : یمكن أن تعزى إلى أن ویرى الباحث أن النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة
ركــز  الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب تــساعد علــى إكــساب التالمیــذ مهــارات التفكیــر التــأملي، حیــث إنهــا ت- ١

  . على البحث والتقصي وجمع المعلومات والبیانات وتحلیلها وتركیبها
 تــــوافر المعلومــــات اإلضـــــافیة العدیــــدة فــــي الـــــرحالت المعرفیــــة عبــــر الویـــــب أدى إلــــى امــــتالك تالمیـــــذ – ٢

  . المجموعة التجریبیة لها وتنظیمها واالستعانة بها عند إجابتهم على اختبار مهارات التفكیر التأملي
لتــدریس بــالرحالت المعرفیــة عبــر الویــب ســاعد مــن خــالل تنــوع أنــشطته وتنــوع مــصادر الحــصول علــى  ا– ٣

  .المعلومات إلى تنمیة مهارة التفكیر التأملي لدى التالمیذ 
 األسئلة االستقصائیة في األنشطة المطلوبـة مـن التالمیـذ تنفیـذها تطلبـت مـن التالمیـذ المـشاركة النـشطة – ٤

هنیــة، وعملیــات عقلیــة فــي اإلجابــة علیهــا للتوصــل إلــى المعلومــات والمعــارف الجدیــدة، وتوظیــف قــدراتهم الذ
  .وربطها بما لدیهم من معارف ومعلومات سابقة

 مصادر المعلومات محددة ومنتقاة بحیث تـسهم فـي إكـساب التالمیـذ مهـارات التفكیـر المختلفـة للحـصول – ٥
  . على النتائج
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علومات المطلوبة في األنشطة في الرحالت المعرفیة عبر الویب  بأنفسهم عن المالتالمیذ بحث – ٦
ٕساعدهم على التمییز والكشف عن المغالطات واعطاء تفسیرات والوصول إلى استنتاجات ووضع حلول 

  .مقترحة للوصول إلى المعلومات الصحیحة والمناسبة 
 الجغرافیـا المحـددة بطریقـة جیـدة  استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في التدریس یتیح عرض مفاهیم– ٧

تختلف عن النمط التقلیدي في الكتاب المدرسي، أو طرق التدریس التقلیدیة، حیـث یكـون للتلمیـذ دور إیجـابي 
فاعــل فــي الحـــصول علــى المفهـــوم مــن خـــالل تــصفحه لــصفحات الویـــب وتلخیــصها، ومناقـــشتها مــع زمالئـــه 

  .     حیحة مما تساعد على تنمیة مهارات التفكیر التأمليومعلمه للوصول إلى المفهوم  العلمي بصورته الص
 مهمــا فــي تنظــیم وضــبط عملیــة التعلــیم والــتعلم وذلــك عــن طریــق تنظــیم ًدورا الــرحالت المعرفیــة تلعــب  - ٨

ً تنظیمــا واضــحا المــنهج الدراســيىمحتــو  فــي إیجــاد الطریقــة الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب حیــث یبــرز دور ً
السالسل الترابطیة بین المفاهیم في المـنهج الدراسـي ممـا یـسهل علـي التلمیـذ الخطوات وضح  توالتيالمناسبة 

 الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب كاسـتراتیجیةوتوضـح لنـا  . الدراسـیة ، وتحقیـق الـتعلم الفعـال استیعاب المناهج
  . الفعال والتعلم النشطمتطورة حدیثة في عملیة التدریس لتحقیق التعلم 

  
v عند المستوى الة إحصائیة دال توجد فروق : "الذي ینص علىلفرض الخامس نتائج ا )α ≥ ٠.٠٥(  

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي 
  ".على التحصیل المعرفي في الجغرافیا

= ن( المجموعة التجریبیة میذتال متوسط درجات قام الباحث بالمقارنة بینللتحقق من هذا الفرض 
في التطبیق البعدي الختبار التحصیل المعرفي في ) ٣٠= ن(ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ) ٣١

، كما للكشف عن الفروق بین درجات عینتین مستقلتین" ت"اختبار ، باستخدام الجغرافیا موضوع الدراسة
  :الجدول التاليیوضح 
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  )٢٣ (جدول 
  المجموعتین التجریبیة  درجات ي بین متوسطیبین الفرق

  والضابطة في التطبیق البعدي الختبار التحصیل المعرفي في الجغرافیا

  العدد  المجموعة  المتغیر
متوسط 

  درجاتال
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

  بیئة البحر المتوسط 4.077 19.90 ٣١  التجریبیة
 4.855 17.00  ٣٠  الضابطة

دالة عند   ٢.٥١
٠.٠٥  

  "التندرا"البیئة القطبیة  2.651 10.80 ٣١  التجریبیة
 2.471 8.96  ٣٠  الضابطة

دالة عند   ٢.٧٧
٠.٠١  

  التحصیل المعرفي ككل 6.288 30.70 ٣١  التجریبیة
 6.700 25.96  ٣٠  الضابطة

دالة عند   ٢.٨٣
٠.٠١  

  ٢.٧٠ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٢ = ٠.٠٥عند مستوى داللة  )٥٩= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 
  

، بین درجات ٠.٠٥ أقل من عند مستوى دالة یتبین من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة
والمجموعة الضابطة  Web Questsالرحالت المعرفیة عبر الویب  المجموعة التجریبیة التي درست بتالمیذ

تطبیق البعدي على أبعاد اختبار التحصیل المعرفي في الجغرافیا بأبعاده التي درست بالطریقة التقلیدیة في ال
 الذي ینص لفرص الصفري مما یعني رفض ا المجموعة التجریبیة، وكانت الفروق لصالحودرجته الكلیة، 

 بین متوسطي درجات المجموعة )٠.٠٥ ≤ α ( مستوى عندًتوجد فروق دالة إحصائیاال  :"على انه 
سط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي على التحصیل المعرفي في ومتوالتجریبیة 

  .ل الفرض البدیلووقب".الجغرافیا
بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة من فروق  هناك أي أنه توجد

   .وق لصالح المجموعة التجریبیةوكانت الفر، في الجغرافیا  للتحصیل المعرفي على القیاس البعدي تالمیذال
 Li&Yangودراسـة  ) ٢٠٠٩(،ودراسـة العیمـاي )٢٠٠٩( وتتفق نتائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة جـودة 

دراسـة جاسـكل وآخـرون )  Lwre,2006(دراسـة  لـوري ) ٢٠٠٧ ( Ikpeze& Feniceودراسـة  ) ٢٠٠٧(
)Gaskill & Others, 2006 (  ودراسة عبد الوهاب ، )(، دراسة حـسنین  )٢٠٠٥Hassanien, 2006 

،  ) Sen & Neufeld, 2006(، و دراســة ســن ونیوفیلــد  ) Swindell, 2006(، ودراســة ســوندل  )
  Mitchell, 2003(،و دراسـة میتـشل  ) Chuo, 2004(، و دراسـة شـو  ) Tsai, 2005(ودراسـة تـساي 

  .   وتطویر قدراتهم التعلیمیةتالمیذیل ال،التي توصلت إلى فاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب على تحص)
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 فـي نتائجهـا والتـي ) ٢٠٠٤(  بركـات و دراسـة )  Martonia, 2004(فیمـا تختلـف مـع دراسـة دراسـة مارتونیـا 
بـین المجموعـة اختبـار التحـصیل المعرفـي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي نتـائج قیـاس 

  . التجریبیة والمجموعة الضابطة 
  :  یمكن أن تعزى إلى أن ویرى الباحث أن النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة

حیـث تحتـوى علـى مهمـات و ، تلمیـذ اعتماد الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب علـى التعلـیم المتمركـز حـول ال-١
 بــه ٕأنــشطة القیــام بعملیــات مختلفــة مــن البحــث والتقــصي واالستكــشاف للمعلومــات وایجــاد بنــاء معرفــي خــاص

 یستطیع أن یتعامل مـع المعرفـة والمفـاهیم بطریقـة عملیـة مفیـدة أكثـر مـن الحفـظ تلمیذومن إبداعه ،لهذا فان ال
     .واالستظهار لهذه المعلومات

صـــور ملونـــة منتمیـــة ، عـــروض فیـــدیو،عروض تقدیمیـــة  (تلمیـــذتنـــوع طریقـــة عـــرض المـــادة التعلیمیـــة لل - ٢
الحصول علـى المعلومـة نفـسها مـن أكثـر مـن صـفحة ویـب وافیة ،ت إضا،فالش تعلیمي،الحصول على معلوم

  . ویرسخه تلمیذمما یوضح المفهوم لدى ال)
 حول تصوراته بجانب مناقشاته لزمالئه ومعلمه ساعدته تلمیذكثرة التساؤالت والتفسیرات التي یقدمها ال - ٣

ن كتاب الجغرافیا للصف الثامن على سهولة فهمه واكتسابه وتحصیله لمفاهیم الوحدة الخامسة والسادسة م
  .األساسي

، وتعمل تالمیذالمهام في الرحالت المعرفیة عبر الویب مرنة ومناسبة وتراعي الفروق الفردیة بین ال - ٤
 حسب مستواه، وقدراته، ودوافعه، تلمیذعلى حصولهم على المفاهیم العلمیة بطرق مختلفة، حیث یتعلم كل 

   .وسرعة تعلمه
 بعد االنتهاء من كل رحلة معرفیة عبر الویب تلمیذالتي یجیب عنها ال) اختبر نفسك ( لة مساعدة أسئ -  ٥

  .على تقییم أدائه ، والتعرف على أخطائه ومراجعتها 
، مما تالمیذلا عرض الرحالت المعرفیة عبر الویب األنشطة واألسئلة بلغة بسیطة مناسبة لمستویات - ٦

  .نوعیة تعلیمهم وتعلمهم ینمي قدراتهم ومعرفتهم، ویحسن من 
v   ًالة إحصائیا عند مستوى توجد فروق دال : الذي ینص علىنتائج الفرض السادس)α ≥ ٠.٠٥(  

التحصیل المعرفي الختبار بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي 
  .في الجغرافیا

ودرجات مجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي،  التالمیذ متوسطي درجات قام الباحث بالمقارنة بین
 =ن( Web Questsالرحالت المعرفیة عبر الویب نفس المجموعة التجریبیة بعد تدریس الوحدة باستخدام 

للكشف عن " ت"اختبار ، باستخدام في التطبیق البعدي الختبار التحصیل المعرفي في الجغرافیا) ٣١
  :الجدول التاليیوضح  كما ،الفروق بین درجات عینتین مرتبطتین
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  )٢٤ (جدول 
   المجموعة تالمیذیبین الفرق بین متوسطي درجات 

  التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي الختبار التحصیل المعرفي في الجغرافیا

  المتغیر
  المجموعة
  التجریبیة

  العدد
متوسط 

  درجاتال
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

  لمتوسطبیئة البحر ا 3.585 10.51  ٣١  قبلي
 4.077 19.90  ٣٠  بعدي

١٠.٢
٨  

دالة عند 
٠.٠١  

  "التندرا"البیئة القطبیة  2.078 6.58  ٣١  قبلي
 2.651 10.80  ٣٠  بعدي

دالة عند   ٦.٤٤
٠.٠١  

  التحصیل المعرفي ككل 4.077 17.09  ٣١  قبلي
 6.288 30.70  ٣٠  بعدي

١٠.٤
١  

دالة عند 
٠.٠١  

  ٢.٧٦ = ٠.٠١، وعند مستوى داللة ٢.٠٥ = ٠.٠٥عند مستوى داللة  )٢٩= ح.د(جدولیة ال) ت(قیمة 
  

 المجموعة تالمیذ بین درجات یتبین من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة
یة، التجریبیة على التطبیقین القبلي والبعدي على اختبار التحصیل المعرفي في الجغرافیا بأبعاده ودرجته الكل

 وكانت الفروق لصالح، ٠.٠١ عند مستوى، وهي قیم دالة )١٠.٤١ – ٦.٤٤(بین " ت"فقد تراوحت قیم 
  .التطبیق البعدي، وبذلك یرفض الباحث الفرص الصفري ویقبل الفرض البدیل

 المجموعة التجریبیة على التطبیقین القبلي تالمیذ بین درجات فروق ذات داللة إحصائیة أي أنه توجد
 التطبیق وكانت الفروق لصالح، ي على اختبار التحصیل المعرفي في الجغرافیا بأبعاده ودرجته الكلیةوالبعد

  . البعدي
 Li&Yangودراسـة  ) ٢٠٠٩(،ودراسـة العیمـاي )٢٠٠٩( وتتفق نتائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة جـودة 

اسـة جاسـكل وآخـرون در)  Lwre,2006(دراسـة  لـوري ) ٢٠٠٧ ( Ikpeze& Feniceودراسـة  ) ٢٠٠٧(
)Gaskill & Others, 2006 (  ودراسة عبد الوهاب ، )(، دراسة حـسنین  )٢٠٠٥Hassanien, 2006 

،  ) Sen & Neufeld, 2006(، و دراســة ســن ونیوفیلــد  ) Swindell, 2006(، ودراســة ســوندل  )
  Mitchell, 2003(،و دراسـة میتـشل  ) Chuo, 2004(، و دراسـة شـو  ) Tsai, 2005(ودراسـة تـساي 

  .   وتطویر قدراتهم التعلیمیةتالمیذ،التي توصلت إلى فاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب على تحصیل ال)
 فـي نتائجهـا والتـي ) ٢٠٠٤(  بركـات و دراسـة )  Martonia, 2004(فیمـا تختلـف مـع دراسـة دراسـة مارتونیـا 

بـین المجموعـة اختبـار التحـصیل المعرفـي قیـاس أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي نتـائج 
  . التجریبیة والمجموعة الضابطة 

  :  یمكن أن تعزى إلى أن ویرى الباحث أن النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة
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حیـث تحتـوى علـى مهمـات و ، تلمیـذ اعتماد الـرحالت المعرفیـة عبـر الویـب علـى التعلـیم المتمركـز حـول ال-١
ٕلیــات مختلفــة مــن البحــث والتقــصي واالستكــشاف للمعلومــات وایجــاد بنــاء معرفــي خــاص بــه أنــشطة القیــام بعم

 یستطیع أن یتعامل مـع المعرفـة والمفـاهیم بطریقـة عملیـة مفیـدة أكثـر مـن الحفـظ تلمیذومن إبداعه ،لهذا فان ال
     .واالستظهار لهذه المعلومات

 المحـــددة بطریقـــة الجغرافیـــاتـــیح عـــرض مفـــاهیم اســـتخدام الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــب فـــي التـــدریس ی - ٢
 دور تلمیـذجدیدة تختلف عن الـنمط التقلیـدي فـي الكتـاب المدرسـي، أو طـرق التـدریس التقلیدیـة، حیـث یكـون لل

خیــصها ، ومناقــشتها مــع لایجــابي فاعــل فــي الحــصول علــى المفهــوم مــن خــالل تــصفحه لــصفحات الویــب وت
  .علمي بصورته الصحیحة  ومعلمه للوصول إلى المفهوم الهزمالئ

المصادر في الرحالت المعرفیـة عبـر الویـب  یختارهـا المعلـم بعنایـة  بحیـث تكـون لغتهـا  سـهلة وبـسیطة  - ٣
  . وخبراتهم التالمیذومناسبة لمستوى 

 للرحلة المعرفیة عبر الویب في البیت ، وأحیانا یكون أكثر من مرة تلمیذسهولة إعادة تطبیق ال - ٤
  .معلومة أو مفهوم علمي غیر واضح بالنسبة له وتثبیته في ذهنه مراجعته ألي 

احتواء الدروس التي تم إعدادها بأسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب على العدید من األنشطة التي  - ٥
 میذالت، وقد ساعد هذا على تحمل اللجغرافیا العمل بشكل فاعل ونشط طوال حصة امیذالتتتطلب من ال
علم، ودقة تنظیم المعرفة، ومحاولة الربط بین المعرفة القدیمة والمعرفة الجدیدة، مما ساعد على لمسئولیة الت

، مما جعل التعلم ى تخزینها واستیعابها واسترجاعهاتنظیم المعلومات والمعرفة بشكل جید ، وساعد هذا عل
 بأهمیة میذالتا أدى لشعور ال، ممتالمیذقائما على الفهم والمعني مما ولد شعورا بالثقة في النفس لدى ال

  .المفاهیم العلمیة في مادة الجغرافیاتعلمهم ، وساعد على اكتسابهم 

 لالتجاهات میذالتإجراءات التدریس وفق أسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب ساهمت في اكتساب ال - ٦
وبالتالي زیادة ،  الفصلمیذالتل  من خالمیذلت حیث إنها ترتكز على إیجابیة الالجغرافیا،  مادةاإلیجابیة نحو

 أثناء المواقف التعلیمیة و إقبالهم على تعلم المحتوى التعلیمي للوحدة المحددة و تنفیذ میذالتتشجیع ال
األنشطة بحماس وفاعلیة والتوصل إلى نتائج سلیمة وتدوینها ومناقشتها ومراجعتها ؛للتأكد من صحتها قبل 

  .عرضها على المعلم 
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v   الرحالت المعرفیة عبر توجد فاعلیة للتدریس باستخدام : الذي ینص علىالفرض السابع نتائج
  . التحصیل المعرفي في الجغرافیا لدى أفراد العینة عليWeb Questsالویب 

  الختبارWeb Questsالرحالت المعرفیة عبر الویب  للكشف عن فاعلیة التدریس باستخدام 
، لدرجات التطبیقین القبلي )η2( حساب حجم التأثیر باستخدام مربع إیتا التحصیل المعرفي في الجغرافیا تم

  : الصف الثامن األساسيتالمیذوالبعدي ألفراد المجموعة التجریبیة من 
  )٢٥(جدول 

   وحجم التأثیر للتحقق η 2ومربع معامل إیتا " ت"قیمة 
   المعرفي في الجغرافیا التحصیل الختبارWeb Questsالرحالت المعرفیة عبر الویب من فاعلیة 

  حجم التأثیر η 2إیتا   قیمة ت  أبعاد التحصیل المعرفي

  كبیر 0.78  ١٠.٢٨  بیئة البحر المتوسط
  كبیر 0.59  ٦.٤٤  "التندرا"البیئة القطبیة 

  كبیر 0.79  ١٠.٤١  التحصیل المعرفي ككل

  
 Webفیـة عبـر الویـب  الـرحالت المعر تأثیر طریقة التدریس باسـتخدام یتبین من الجدول السابق أن

Quests  ،ًكان كبیرا على جمیع أبعاد اختبار التحصیل المعرفـي فـي الجغرافیـا وعلـى الدرجـة الكلیـة لالختبـار
للمجموعـة التجریبیــة مــن أفـراد العینــة وهــي قـیم تــدلل علــى ) ٠.٧٩ – ٠.٥٩(فقـد تراوحــت قــیم مربـع إیتــا بــین 

  .یقبل الفرض البدیلتأثیر كبیر، وبذلك یرفض الباحث الفرص الصفري و
فــي تنمیــة التحــصیل المعرفــي  Web Questsالــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب  ممــا یــشیر إلــى فاعلیــة 

  . الصف الثامن األساسيمیذالتفي الجغرافیا لدى أفراد العینة من 
 Webالویب اتضح من نتائج الفرض السابع أن تأثیر طریقة التدریس باستخدام الرحالت المعرفیة عبر 

Quests،كان كبیرا على جمیع أبعاد اختبار التحصیل المعرفي في الجغرافیا وعلى الدرجة الكلیة لالختبار ً 

   . المجموعة التجریبیةتالمیذفي الجغرافیا لدى 

جمیع المستویات   في كبیرأن حجم تأثیر الرحالت المعرفیة عبر الویب) ٢٥(كما یتضح من الجدول 
، وهذا یدل على فاعلیة التدریس بالرحالت حصیل المعرفي والدرجة الكلیة الت أبعاد اختبارفي المعرفیة

  . المفاهیم العلمیة في الجغرافیامیذالتالمعرفیة عبر الویب في إكساب ال
 Li&Yangودراسـة  ) ٢٠٠٩(،ودراسـة العیمـاي )٢٠٠٩( وتتفق نتائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة جـودة 

دراسـة جاسـكل وآخـرون )  Lwre,2006(دراسـة  لـوري ) ٢٠٠٧ ( Ikpeze& Feniceودراسـة  ) ٢٠٠٧(
)Gaskill & Others, 2006 (  ودراسة عبد الوهاب ، )(، دراسة حـسنین  )٢٠٠٥Hassanien, 2006 

،  ) Sen & Neufeld, 2006(، و دراســة ســن ونیوفیلــد  ) Swindell, 2006(، ودراســة ســوندل  )
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  Mitchell, 2003(،ودراسـة میتـشل  ) Chuo, 2004(، و دراسـة شـو  ) Tsai, 2005(ودراسـة تـساي 
 وتطــویر تالمیــذتحــصیل ال تحــسین مــستوى ،التــي توصــلت إلــى فاعلیــة الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب علــى)

  .   امتالكهم المفاهیم العلمیةقدراتهم التعلیمیة
  :  یمكن أن تعزى إلى أن ویرى الباحث أن النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة

حیث تحتوى على مهمات و ، تلمیذ اعتماد  الرحالت المعرفیة عبر الویب على التعلیم المتمركز حول ال- ١
د بناء معرفي  خاص به ٕاالستكشاف للمعلومات وایجالیات مختلفة من البحث والتقصي وأنشطة القیام بعم

یقة عملیة مفیدة أكثر من الحفظ  یستطیع أن یتعامل مع المعرفة والمفاهیم بطرتلمیذلهذا فان ال ،ومن إبداعه
 .   واالستظهار لهذه المعلومات

 المحددة بطریقة الجغرافیا استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في التدریس یتیح عرض مفاهیم – ٢
 تلمیذجدیدة تختلف عن النمط التقلیدي في الكتاب المدرسي ، أو طرق التدریس التقلیدیة ، حیث یكون لل

خیصها ، ومناقشتها لفاعل في الحصول على المفهوم من خالل تصفحه لصفحات الویب وتدور ایجابي 
  .ه ومعلمه للوصول إلى المفهوم العلمي بصورته الصحیحة ئمع زمال

عروض تقدیمیة ،فالش  صور ملونة منتمیة، عروض فیدیو، (تلمیذتنوع طریقة عرض المادة التعلیمیة لل- ٣
 )الحصول على المعلومة نفسها من أكثر من صفحة ویب  وضافیة،الحصول على معلومات إ وتعلیمي،

  .ویرسخه تلمیذ مما یوضح المفهوم لدى ال
 حول تصوراته بجانب مناقشاته لزمالئه ومعلمه ساعدته تلمیذكثرة التساؤالت والتفسیرات التي یقدمها ال- ٤

من كتاب الجغرافیا  للصف الثامن على سهولة فهمه واكتسابه وتحصیله لمفاهیم الوحدة الخامسة والسادسة 
   .األساسي

 ألهمیة الرحالت المعرفیة عبر الویب ساعد في حصوله على المعلومات واكتسابه المفاهیم التلمیذإدراك - ٥
   .العلمیة

ومثیرة لدافعیتهم نحو تنفیذ األنشطة  ،تالمیذالمقدمة في الرحالت المعرفیة عبر الویب مشوقة ومحفزة لل- ٦
   .المطلوبة

المصادر في الرحالت المعرفیة عبر الویب یختارها المعلم بعنایة بحیث تكون لغتها سهلة وبسیطة - ٧
  . وخبراتهم میذالتومناسبة لمستوى ال

 في تالمیذ تضمن العملیات في الرحالت المعرفیة عبر الویب مجموعة من التوجیهات التي تساعد ال- ٨
  .وتنفیذ المهام المطلوبة  تنظیم خطواتهم،

، وتعمل تالمیذ المهام في الرحالت المعرفیة عبر الویب مرنة ومناسبة وتراعي الفروق الفردیة بین ال– ٩
 حسب مستواه، وقدراته، ودوافعه، تلمیذعلى حصولهم على المفاهیم العلمیة بطرق مختلفة، حیث یتعلم كل 

  . وسرعة تعلمه
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، مما تالمیذلغة بسیطة مناسبة لمستویات ال عرض الرحالت المعرفیة عبر الویب األنشطة واألسئلة ب-١٠
  .ینمي قدراتهم ومعرفتهم، ویحسن من نوعیة تعلیمهم وتعلمهم 

 في داخل الفصل، تالمیذ إتاحة الرحالت المعرفیة عبر الویب الفرصة للتغلب على مشكلة عدد ال-١١
  .وجیههم، واالطالع علي نتائج أنشطتهم وتتالمیذحیث تتیح للمعلم متابعة نتائج كل ال

  . من خالل أدوات التقییم المتنوعة میذالت تقدم الرحالت المعرفیة عبر الویب التغذیة الراجعة الفوریة لل-١٢
عرفیة عبر  بعد االنتهاء من كل رحلة متلمیذالتي یجیب عنها ال) اختبر نفسك (  مساعدة أسئلة -١٣

  . ، والتعرف على أخطائه ومراجعتها الویب على تقییم أدائه
 للرحلة المعرفیة عبر الویب في البیت، وأحیانا یكون أكثر من مرة تلمیذ سهولة إعادة تطبیق ال-١٤

  .مراجعته ألي معلومة أو مفهوم علمي غیر واضح بالنسبة له وتثبیته في ذهنه 
حصول على المعلومات نفسها من عدة ال في تالمیذباستخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب ساعد ال - ١٥

أكثر الجغرافیا  واستثارة دافعیتهم لتعلم میذالتدر علمیة باإلضافة إلى المعلم، في زیادة إقبال المصا
 .وتحویلهم إلى علماء صغار باحثین عن المعرفة 

 میذالتالبیئة التي یوفرها التدریس بالرحالت المعرفیة عبر الویب من حیث التفاعل والتواصل بین ال - ١٦
، مما یزید من دافعیتهم للتعلم، ومن ثم یزداد تحصیلهم جغرافیاابیة نحو مادة الولدت لدیهم اتجاهات ایج

 .جغرافیاالعلمي في مادة ال

 بأهمیة الوحدة الدراسیة وما میذالتلتدریس بالرحالت المعرفیة عبر الویب أدي إلى استشعار ال ا-١٧
 میذالتالمادة، واستمتاع التضمنته من موضوعات ترتبط بحیاتهم ساعد في التغلب على صعوبة وجفاف 

 وقیمتها، وكل ذلك ساهم في تعدیل الجغرافیابدراسة الوحدة، واستفادتهم بشكل مستمر مع إدراكهم ألهمیة 
  . الجغرافیا نحو مادة میذالتاتجاهات ال

احتواء الدروس التي تم إعدادها بأسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب على العدید من األنشطة  - ١٨
، وقد ساعد هذا على تحمل جغرافیا العمل بشكل فاعل ونشط طوال حصة المیذالتتتطلب من الالتي 

 لمسئولیة التعلم، ودقة تنظیم المعرفة، ومحاولة الربط بین المعرفة القدیمة والمعرفة الجدیدة، مما میذالتال
بها واسترجاعها، مما ، وساعد هذا على تخزینها واستیعاوالمعرفة بشكل جیدساعد على تنظیم المعلومات 

 میذالت، مما أدى لشعور المیذالت بالثقة في النفس لدى الً على الفهم والمعني مما ولد شعوراًجعل التعلم قائما
  .المفاهیم المعرفیة في مادة الجغرافیابأهمیة تعلمهم، وساعد على اكتسابهم 

 أثناء میذالتزیادة تشجیع ال في تإجراءات التدریس وفق أسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب ساهم- ١٩
المواقف التعلیمیة و إقبالهم على تعلم المحتوى التعلیمي للوحدة المحددة و تنفیذ األنشطة بحماس وفاعلیة 

  .للتأكد من صحتها قبل عرضها على المعلم والتوصل إلى نتائج سلیمة وتدوینها ومناقشتها ومراجعتها؛
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الویب لروح التعاون والعمل الجماعي والمنافسة والنظام والسرعة في تنمیة الرحالت المعرفیة عبر  - ٢٠
   .التالمیذاألداء واالبتعاد عن السلوكیات السلبیة بین 

  
  :مقترحات ال:  ًثانیا 

یقترح الباحث إجراء المزید من البحوث و ، في ضوء أهداف الدراسة الحالیة والنتائج التي توصلت إلیها
  :تالیة الدراسات في المجاالت ال

والتفكیر ، على تنمیة التفكیر الناقدجغرافیا استقصاء أثر الرحالت المعرفیة عبر الویب في تدریس ال - ٨
  .ومهارات حل المشكالت ، االبتكاري

، البیئة، العلومإجراء دراسات أخرى مماثلة للدراسة الحالیة على منهاج وموضوعات أخرى مثل  - ٩
 .اضیات وحقوق اإلنسانواللغة العربیة والریوالتاریخ ، والصحة

إجراء دراسات أخرى مماثلة للدراسة الحالیة على مراحل دراسیة مختلفة و مستویات  -١٠
 .تحصیلیة مختلفة 

 .أثر استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في تعدیل التصورات البدیلة للمفاهیم العلمیة  -١١

 المرحلـــة تالمیــذخــرى لــدى بنــاء بــرامج لتنمیــة مهــارات التفكیــر التــأملي ومهــارات التفكیــر األ -١٢
 . بغزة، وذلك لتحسن مستواهم الفكرياإلعدادیة

 .التفكیر العلميأثر استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة أنماط أخرى من  -١٣

 و مقارنتها التفكیر ومستوى التحصیلفاعلیة الرحالت المعرفیة عبر الویب في تنمیة  -١٤
 .باستراتیجیات أخرى
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  :توصیات ال: ًا ثالث
" الرحالت المعرفیة عبر الویب " حیث أثبت أسلوب  ًتمشیا مع النتائج التي خلصت إلیها هذه الدراسة

بشكل واضح على طریقة التعلم التقلیدیة في تنمیة "الرحالت المعرفیة عبر الویب " أسلوب تفوق وفاعلیته 
ً وتحقیقا لما یدعو إلیه األدب  األساسيثامن ال الصفتالمیذلدى  ،لتأملي والتحصیلالقدرة على التفكیر ا

 جدیدة في تدریس الجغرافیا لتعظیم فوائد المعرفة العلمیة  وأسالیبالتربوي من استخدام طرائق واستراتیجیات
  :فإن الباحث یوصي باألمور التالیة وعلیه

الیب التقلیدیة التي ضرورة تحسین ممارسات التدریس بالمرحلة اإلعدادیة من خالل البعد عن األس - ١
مما یفقد هذه المعارف والمفاهیم ،  في تحصیلهاتلمیذتركز على اكتساب المعارف والمفاهیم لذاتها وسلبیة ال

على األسالیب والنماذج التي تستند إلى فلسفة تربویة  و ضرورة التركیز، أهمیتها وقیمتها بالنسبة للتلمیذ
وممارسة التقصي واالكتشاف في ، هارات التفكیر المختلفةوالتي تسهم بشكل فاعل في تنمیة م، واضحة

  .المواقف المختلفة 
ضرورة استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب في تدریس وحدات الجغرافیا في المراحل الدراسیة  – ٢

هیم  لمفاتالمیذالمختلفة ألهمیتها لتحقیق نتائج تعلیمیة هامة في الجغرافیا حیث تسهم فاعلیة في تحصیل ال
وتجعلهم یحبونها ویؤمنون ، في الجغرافیا تالمیذ لدى التحسن مستوى التحصیل التأمليومهارات التفكیر 

 . مما ینعكس إیجابیا على المجتمع في هذه المجاالت  في التقدم،بأهمیتها

 بشكل خاص والمواد الدراسیة األخرى بشكل عام وفق أسلوب الجغرافیاأهمیة بناء بعض دروس  - ٣
 .الت المعرفیة عبر الویب الرح

،  تحت إشراف مدربین مؤهلینالجغرافیاضرورة تنظیم دورات تدریبیة وورش عمل لمشرفي ومعلمي  - ٤
 . وتدریبهم على إعداد واستخدام و توظیف أسلوب الرحالت المعرفیة عبر الویب 

سـلوب الـرحالت المعرفیـة علـى اسـتخدام أ) الدراسـات االجتماعیـةتخـصص (  كلیـات التربیـة تالمیذتأهیل - ٥
 أســـلوب الـــرحالت المعرفیـــة عبـــر الویـــبوتـــضمین هـــذه البـــرامج بمـــا یتـــیح للمعلــم التعـــرف علـــى  ،عبــر الویـــب

  .ستراتیجیة اإلًالوحدات وفقا لهذا األسلوب ووتدریبه على كیفیة تصمیم وبناء وتدریس 
، مناسبة للوصول إلى االنترنت العمل على تجهیز قاعات الدراسة بأجهزة الحاسوب وبتوصیلها بصورة  - ٦

 . ومن ثم إدخال االنترنت مجانا لكافة المدارس 
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  المصادر والمراجع 

 القرآن الكریم* 
  المصادر -  ١

  .الكتب العربیة: ًأوال 
  .  لة المطبوعات، الكویت، وكا١، ط "أفاق جدیدة في دراسة اإلبداع"  ):١٩٧٨(  إبراهیم ، عبد الستار - ١
   ٠ ، مكتبة االنجلو المصریة،القاهرة١، ط"قضایاه وتطبیقاته: اإلبداع):"٢٠٠٢( إبراهیم،عبد الستار-٢
، عـالم " تعریفـه وطبیعتـه ومهاراتـه وأنماطـه–التفكیر من منظور تربـوي ): " ٢٠٠٥( إبراهیم، مجدي عزیز -٣

  .الكتب للنشر والتوزیع والطباعة، القاهرة
دار المسیرة  ، ١ ، ط "النظریة و التطبیق: تعلیم التفكیر ) : "٢٠٠٧(محمد ، صالح نوفل ،  أبو جادو - ٤

  . األردن : عمان ، للنشر و التوزیع والطباعة 
مناهج البحث وطرق التحلیل اإلحصائي في العلوم النفسیة ):" ١٩٩١(  أبو حطب ، فؤاد وصادق، أمال – ٥

  .  مصر :  ، مكتبة األنجلو المصریة ، القاهرة١ ، ط"والتربویة واالجتماعیة
 ، دار النـــشر ١،ط "منـــاهج البحـــث فـــي العلـــوم النفـــسیة والتربویـــة):" ١٩٩٨: ( أبـــو عـــالم، رجـــاء محمـــود-٦

  .مصر: للجامعات، القاهرة
: ي،  غــزة  مطبعــة الرنتیــس،٣ ط ،" عناصــره ومناهجــه وأدواتــه-البحــث التربــوي:") ٢٠٠٠(األغــا، إحــسان  -٧

  . سطینفل
تــدریبات فــي تعلــم التفكیــر بنوعیــه : أســس التفكیــر وأدواتــه): " ٢٠٠٢( بمنجــز، دونالــدج، وناســابا، كــارول -٨

  . ،دار الكتاب الجامعي، العین ، االمارات العربیة١،ط )منیر الحوراني(، ترجمة  "اإلبداعي والناقد
، "أسـس النجـاح. فـي مراحـل التعلـیم العـاليالتعلـیم الفعـال بالتكنولوجیـا  ):"٢٠٠٦( بیتس، دبلیووبول،غـازي-٩

  . ، مكتبة الغبیكان، السعودیة ١ترجمة إبراهیم الشهابي ، ط 
  .السعودیة:، مكتبة الشقري، الریاض٢ط:تعلیم التفكیر،)٢٠٠١(الحارثي،إبراهیم احمد -١٠
لمصریة، ،مكتبة النهضة ا١، ط"دراسات في أسالیب التفكیر) : " ١٩٩٥( حبیب، مجدي عبد الكریم -١١

  .مصر: القاهرة
 ،مكتبـة النهـضة ١، ط  "التفكیر، األسس النظریـة واإلسـتراتیجیات): " ١٩٩٦( حبیب، مجدي عبد الكـریم -١٢

  .مصر: المصریة، القاهرة
 ، شــــركة أرا للنــــشر ١،ط "ســــیكولوجیة االبتكــــار والتفــــوق العلمــــي ) : " ٢٠٠٢( الحــــوراني، حبیــــب محمــــد -١٣

  .والتوزیع، الكویت
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كیـــف تحمـــى طفلـــك مـــن المواقـــع الـــضارة علـــى اإلنترنـــت،   ):"٢٠٠٢( ، شـــیرينكـــوفیراال ، بریـــسون وك جـــ– ١٤
  .   ، دار الفاروق للنشر والتوزیع ، القاهرة ١ط

  .  األردن: ، دار الكتاب الجامعي،عمان١، طتعلیم التفكیر مفاهیم وتطبیقات ): ١٩٩٩(  جروان، فتحي -١٥
: ، دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان٢، طم التفكیر مفاهیم وتطبیقاتتعلی ): ٢٠٠٢(  جروان، فتحي -١٦

  .  األردن
التفكیر العلمي لدي طالب التعلیم العالي في المملكة ) " ١٩٩٧( الخطیب  محمد شحاذة وآخرون، - ١٧

  .السعودیة:  ، مكتبة العبیكات، الریاض١، ط" العربیة السعودیة الواقع والطموح
:  ، دار الشروق، عمان ٢، ط  "ًالنظریة في التدریس وترجمتها عملیا ): "٢٠٠٠ ( دروزة، أفنان -١٨

  . األردن 
، دار صفاء ١ط ،"االتجاھات  الحدیثة في البحث العلمي الجغرافي )." ٢٠٠٧ (  الدلیمي، خلف حسین-١٩

  .األردن:  عمان–للنشر والتوزیع 
، ،مكتبـة الطالـب الجـامعي، الجامعـة اإلسـالمیة، ٢ط "مناهج البحث العلمي):" ٢٠٠٨( دیاب، رزق سهیل،-٢٠

  .فلسطین: غزة
  .مصر:القاهرة ، عالم الكتاب٤، ط "التدریس أهدافه وأسسه تقویم نتائجه): "١٩٩٩(ریان، فكري حسن  -٢١
 – القضایا – المفهوم -رؤیة جدیدة في التعلیم التعلم اإللكتروني ):"٢٠٠٥(  زیتون ، حسن حسین – ٢٢

 . ، الدار الصوتیة للتربیة، الریاض ، السعودیة ١تقییم ، ط  ال–التطبیق 

 ،  عالم الكتاب، ٢، ط "تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلومات واالتصاالت ):" ٢٠٠٢(  زیتون، كمال -٢٣
 . مصر : القاهرة 

   . لبنان:  ، دار العلم للمالیین ، بیروت ١ط  . اإلبداع وتربیته ) . " ١٩٧٥(  عاقل ، فاخر –٢٤
ــا ):"٢٠٠٦( عبابنــة ، ضــرار أحمــد-٢٥ ــة المعاصــرة لعلــم الجغرافی  ، دار جــدار للكتــاب ١،ط "المعــاییر الحدیث

  .األردن : العالمي ، عمان 
 ، دار الفكــر للطباعــة ١،ط "التفكیــر عنــد األطفــال تطــوره وطــرق تعلیمــة): " ١٩٩٩( عبــد الهــادي، نبیــل -٢٦

  .األردن: والنشر، عمان
األســالیب اإلحــصائیة االســـتداللیة فــي تحلیـــل بیانــات البحـــوث " .)٢٠٠٥(الــدین محمـــود عــالم، صــالح  -٢٧

 . دار الفكر العربي، القاهرة ،١ط،"البارامتریة والالبارامتریة"واالجتماعیة النفسیة والتربویة 

  .، مكتبة خدمة الطالب،مصر٢،ط "مدخل إلي علم النفس). "١٩٩٠( عمران،محمد إسماعیل-٢٨
  ،)النظرة والتطبیق ( تدریس الجغرافیا وفق رؤیة االقتصاد المعرفي ):" ٢٠٠٤( صالح  العمري،-٢٩
  .األردن:  ، الزرقاء١ط 
  .فلسطین: ، غزة"التفكیر وتعریفه وخصائصه واسالیبة وأنماطه): " ٢٠٠٢( العمري، عطیة -٣٠
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مكتبــــة الفــــالح للنــــشر  ، ١ ، طالتفكیــــر والمنهــــاج المدرســــي ) ." ٢٠٠٣( عبیــــد ، ولــــیم وعفانــــة ، عــــزو -٣١
  . والتوزیع ، الكویت

 
 ، دار الفكر ٢، ط " المتمیزین والموهوبین: مدخل إلى التربیة ) : "٢٠٠٠(  السرور ، نادیا هایل -٣٢

  .للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، األردن 
، دار الشروق  ١، ط" مع مئات األمثلة التطبیقیة(تدریس مهارات التفكیر: ") ٢٠٠٣( سعادة ، جودة -٣٣

  .للنشر والتوزیع ، رام اهللا ، فلسطین
  .، بغداد، العراق ،النبأ للنشر والتوزیع١، ط "التفكیر وحل المشكالت):" ٢٠٠٢( السلوم، عبد الحكیم -٣٤
ٕالتفكیر الناقد واإلبداعي واستراتیجیة التعلیم التعاوني في تدریس ): " ٢٠٠٦( السلیتي، فراس محمود -٣٥

  .األردن : عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ،عمان ،١، ط "صوص المطالعة والن
  .مصر:المصریة، القاهرة النهضة مكتبة  ،١ط، التربوي النفس علم ،)١٩٩٩(زكي أحمد ،  صالح-٣٦
 ، دار الفكر ،عمان١استخدام الحاسوب في التعلیم ، ط ) :"٢٠٠٢(  الفار، إبراهیم عبد الوكیل – ٣٧

  .، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة٣، ط"القیاس النفسي) :"١٩٩٧( فرج، صفوت -٣٨
 . للكتاب، لیبیا العربیة الدار ،١،ط "للتربیة النفسیة األسس): "١٩٨٨(علي أحمد ، الفنیش  -٣٩

 :عمـان الفكـر للنـشر والتوزیـع، دار  ،١،ط" األساسـیة للمرحلـة التفكیـر تعلـیم ": )٢٠٠١ ( :نایفـة  قطـامى،-٤٠
  .األردن

  .سوریا:  ، شعاع للنشر والعلوم ، حلب١، ط "Internetكیف نستخدم   ): " ٢٠٠٠(  كوراني ، نبیل -٤١
، دار صـــفاء للنــــشر ١   ، طتنمیــــة مهـــارات التفكیــــر اإلبـــداعي الناقــــد) ٢٠٠٨( مجیـــد ، سوســـن شـــاكر -٤٢

  .عمان: والتوزیع 
، مكتبة ١ط  ، " في عصر المعلومات تعلم الجغرافیا وتعلیمھا"):٢٠٠٧  (عرفة محمود ، صالح الدین - ٤٣

  .مصر: عالم الكتب ، القاهرة 
  ٠،مكتبة االنجلو المصریة،القاهرةأسس علم النفس المعاصر):١٩٨٩( منصور، طلعت وآخرون-٤٤
ــم الــنفس ) :" ٢٠٠٠( ملحــم ، ســامي محمــد -٤٥ ، دار المــسیرة للنــشر ١، ط "منــاهج البحــث فــي التربیــة وعل

  .األردن :والتوزیع والطباعة ،عمان
، دار الفكـــر العربـــي للنـــشر والتوزیـــع، "المـــدخل فـــي تـــدریس العلـــوم): " ١٩٩٥( النجـــدي، أحمـــد وآخـــرون -٤٦

  .مصر: القاهرة 
ــــیم ": )١٩٦٣( هلفــــش ، جــــوردن و ســــمیت ، فیایــــب -٤٧ ــــة والتعل ــــأملي للتربی  ، ترجمــــة الغــــزاوى"التفكیــــر الت

 .، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ١ط . وآخرون

  األردن : عمان، ، دار الفرقان١، ط  " المنھج التربوي من منظور إسالمي ):"١٩٩١(نشوان ،یعقوب  - ٤٨
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   . الرسائل العلمیة: ًثانیا 
ـــدرات التفكیـــر ): " ٢٠٠٦( أبـــو الـــسكران، حنـــان -١ ـــي تنمیـــة ق ـــي الجبـــر عل ـــامج مقتـــرح ف ـــر تـــدریس برن أث

 غیـر منـشورة، جامعـة عـین شـمس رسـالة دكتـوراه،  "االستداللي لدي طالبات الصف السادس بمحافظـة غـزة
  .فلسطین: وجامعة األقصى ، غزة 

 الصف طلبة نحوها لدى القلق واختزال الهندسة في التفكیر ،تنمیة)٢٠٠٢(صالح سلیمان محمد ملوح، أبو - ٢
 ورة،منش غیر دكتوراه رسالة،ومخططات المفاهیم هایل فان مدخلي ضوء قي غزة بمحافظة األساسي الثامن

  .فلسطین :غزة  جامعة عین شمس وجامعة األقصى ،التربیة، كلیة
ــة اإلســالمیة "،)٢٠١٠(الناصــر عبــد جمــال، أبــو نحــل -٣ ــأملي فــي محتــوى منهــاج التربی ــر الت مهــارات التفكی

 الجامعــة ، كلیـة التربیـة غیــر منـشورة،رسـالة ماجـستیر،"للـصف العاشـر األساســي ومـدى اكتـساب الطلبــة لهـا
  . فلسطین: غزة، غزة  باإلسالمیة

أثر توظیف الرحالت المعرفیة عبر والویب في تدریس العلوم علي تنمیة  ) : ٢٠٠٩(  جودة ، وجدي –٤
 غیر منشورة ، الجامعة رسالة ماجستیر ، التنور العلمي لطالب الصف التاسع األساسي بمحافظة غزة

 .  فلسطین : اإلسالمیة ، غزة 

 وعالقتها بالذكاء  والتحصیل الدراسي لدى األطفـال ةأسالیب المعاملة الوالدی) :" ٢٠٠٨(  الدویك ، نجاح -٥
:  غیـر منـشورة، كلیـة التربیـة ،الجامعـة اإلسـالمیة بغـزة ، غـزة رسـالة ماجـستیر، في مرحلـة الطفولـة المتـأخرة

 . فلسطین

لـة الثانویـة بمحافظـات فعالیة برنامج مقترح في تنمیة التفكیر لدي طلبـة المرح): " ٢٠٠٢( الدیب ، ماجد -٦
 .كلیة البنات:  غیر منشورة، جامعة عین شمسرسالة دكتوراه،  "غزة

أثر استخدام طریفة لعب األدوار علي تنمیـة التفكیـر التـأملي لـدى طلبـة ):"٢٠٠٨( العیماوي ، جیهان أحمد-٧
 فلسطین: بغزة، غزة  غیر منشورة،كلیة التربیة،الجامعة اإلسالمیة رسالة ماجستیر،"الصف الثالث األساسي

أثر برنامج تقني مقترح فـي ضـوء اإلعجـاز العلمـي بـالقرآن علـي تنمیـة التفكیـر ): " ٢٠٠٥( كشكو، عمـاد -٨
 غیــر منــشورة، الجامعــة رســالة ماجــستیر،  " فــي العلــوم لــدى طلبــة الــصف التاســع األساســي بغــزة يالتــأمل

  .فلسطین: غزة: اإلسالمیة
تنمیـة قـدرة التفكیـر التـأملي عنـد معلمـي العلـوم فـي المرحلـة األساسـیة أثر ): "١٩٩٢(شـریف ،  مصطفى -٩

  . كلیة الدراسات العلیا بالجامعة األردنیة،  غیر منشورةرسالة دكتوراه، "على فاعلیتهم التعلیمیة
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  . الدراسات والمجالت : ًثالثا 
وم لطالبــات المرحلــة المتوســطة العالقــة بــین الدافعیــة والتحــصیل فــي مــادة العلــ ): ١٩٩٦(  بخـش ، هالــة -١

 المجلـد العاشـر  دراسـات فـي المنـاهج وطـرق التـدریس ، ،مجلة كلیة التربیة بجامعة عین شمس. بالمملكة 
  .العدد السابع والثالثون،

مدى فاعلیة نموذج مقترح للتدریس التأملي في تطویر التربیـة العملیـة بكلیـات  )." ٢٠٠٤(  بخش ، هالة -٢
  . ، المجلد الخامس ، العدد األولمجلة التربیة العلمیة". كة العربیة السعودیةالتربیة بالممل

ـــة مـــن الطـــالب "  ) . ٢٠٠٤(  بركـــات ، زیـــاد أمـــین -٣ ـــدى عین ـــر التـــأملي والتحـــصیل ل ـــة بـــین التفكی العالق
 لنفـسیةمجلـة العلـوم التربویـة وا " . الجامعیین وطالب الثانویة العامة في ضوء بعـض المتغیـرات الدیمغرافیـة

  . ، كلیة التربیة ،  جامعة البحرین٢٠٠٥ دیسمبر ٤ ، العدد ٦، المجلد 
تــأثیر برنــامج مقتــرح بالنــشاط الحركــي فــي تنمیــة التفكیــر  ) :"٢٠٠٢(  حـسین ، فاطمــة ، المفتــي ، بیریفــان-٤

 – عـشر المجلـد الحـادي- جامعـة بغـداد – مجلـة التربیـة الریاضـیة ،التأملي لدى طالبـات الخـامس االبتـدائي
  . العدد الثالث

 اللغة لمعلمي الالزمة الكفایات بعض تنمیة في التأملي التدریس فاعلیة" :)٢٠٠٣(محمود حازم  راشد،- ٥
التربیة، المجلد الخامس،  ، جامعة عین شمس ،كلیةوالمعرف القراءة مجلة ،اللغة ثنائي للتالمیذ العربیة
     . ٢٥العدد

أثر استخدام شبكة االنترنت في التحصیل الدراسي لطلبة جامعة ):" ٢٠٠٥( عبد الحافظ محمد،  سالمة- ٦
المجلد  ، مجلة العلوم التربویة والنفسیة،" في مقرر الحاسوب في التعلیم- فرع الریاض–القدس المفتوحة 

  .السعودیة : الریاض : السادس، العدد األول
ـــــیم مـــــشروع المدرســـــة االن" ) : ١٩٩٩( الـــــسلطان، عبـــــد العزیـــــز و الفتـــــوخ، عبـــــد القـــــادر-٧ ترنـــــت فـــــي التعل

  . مكتبة التربیة العربي بدول الخلیج : ، العدد الواحد والسبعون، الریاضرسالة الخلیج العربى، "اإللكترونیة
 والدراســـات العلیـــا بجامعـــة سمـــستوى التفكیـــر التـــأملي لـــدى طلبـــة البكـــالوریو) :"٢٠٠٧( الــشكعة، علـــي -٨

  .فلسطین:  ، نابلس ٢١، العدد الرابع٢١،المجلد  للعلوم اإلنسانیةمجلة جامعة النجاح،"النجاح الوطنیة
: ، كلیة أكادیمیة القاسـمي للتربیـة، باقـة الغربیـةمجلة جامعة، "البرمجة في اإلنترنت):"٢٠٠٤( طیبي، مؤنس -٩

  .فلسطین
ب والعلوم مجلة مركز البحوث في اآلدا، "التعلیم اإللكتروني ): "٢٠٠٨(  عبد الحمید ، محمد زیدان -١٠

  .مصر . لعدد الثامنا ،  المجلد الثالث ،التربویة
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دراسة عبر مقطعیة لنمو مفهـوم المـادة فـي العلـوم لـدى  ): " ١٩٩٨( عبد الهادي ، منى وحبیب ، أیمـن -١١
كلیــة : جامعـة عـین شـمس  ) ١٩٩٨(فبرایـر ) ١( ،مجلـة التربیـة العلمیـة، تالمیـذ المرحلـة التعلـیم األساسـي 

  .التربیة 
 تحصیل المعرفة في وراء ما استراتیجیات بعض استخدام فعالیة: " )٢٠٠٥(محمد فاطمة الوهاب،  عبد-١٢

،المجلد الثامن األزهري الثاني الثانوي طالب لدى استخدامها نحو واالتجاه التأملي التفكیر وتنمیة الفیزیاء
  .بیةالتر ، جامعة عین شمس ،كلیةالعلمیة التربیة مجلة ،، العدد الرابع

ـــة بالجامعـــة "): ١٩٩٨( عفانـــة،عزو إســـماعیل-١٣ ـــة التربی ـــة كلی ـــدى طلب ـــد ل ـــر الناق مـــستوى مهـــارات التفكی
  ٠،المجلد األول،العدد األول،غزةمجلة البحوث والدراسات التربویة الفلسطینیة،"اإلسالمیة بغزة

شكالت التدریب المیداني مستوى مهارات التفكیر التأملي في م) :" ٢٠٠٢(فتحیة ، غزو واللولو ،  عفانة-١٤
، العدد األول ، المجلد الخامس ، مجلة التربیة العلمیة ،"لدى طلبة كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغزة

  . كلیة التربیة جامعة عین شمس
،عبن مجلـة كلیـة التربیـة،"مشكالت التدریس وتنمیة مهارات التفكیر في التعلیم العـام):"١٩٩٣( كرم،إبراهیم-١٥

  ٠القاهرةشمس،
ــیم):" ٢٠٠٨( الكیالنــي، عبــد اهللا وآخــرون -١٦ ــتعلم والتعل ــاس والتقــویم فــي ال منــشورات جامعــة القــدس ، "القی

  .األردن:  عمان–، أم السماق المفتوحة
المجلــة المــصریة للدراســات ، "حجــم التــأثیر الوجــه المكمــل للداللــة اإلحــصائیة): "١٩٩٧: ( منــصور، رشــدي-١٧

 .٧، المجلد ١٦نیو ، العدد  القاهرة، یوالنفسیة،

أثــر اســتخدام اإلنترنــت علــى تنمیــة بعــض المفــاهیم الریاضــیة والقــدرة علــى  ):" ٢٠٠٣( مــوافي، سوســن -١٨
دراســـات فـــي المنـــاهج وطـــرق ، "التفكیـــر االبتكـــاري لـــدى الطالبـــات المعلمـــات بكلیـــة التربیـــة للبنـــات بجـــدة

  .السعودیة: ، المجلد السابع ، العدد التسعونالتدریس
مـشروع التنمیـة المهنیـة للمعلمـین ، برنـامج وورلـد لیـنكس  ) : ٢٠٠٧(  األنـروا – وكالة الغـوث الدولیـة -١٩

   . غزة– مركز التطویر التربوي المنطقة العربیة ،
مركـز التطـویر  ،"التفكیـر وطـرق تنمیتـه( منشورات الوكالة  ) : "٢٠٠٩(  األنـروا – وكالة الغوث الدولیة -٢٠

   .زة غ–التربوي 
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  .المؤتمرات العلمیة : ًرابعا 
تصور مقترح لمناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادیة فـي ضـوء مـستحدثات التربیـة  ): ٢٠٠٠(  إسماعیل، مجدي -١

، التربیـة العلمیـة للجمیـع كلیـة ، المؤتمر العلمي الرابعالعلمیة للجمیع وتدریس العلوم للقرن الحادي والعشرون
  .  الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة: ، القاهرة) أغسطس ٣ - یولیو٣١(ن التربیة، عین شمس، م

المـؤتمر ، "متطلبات االنتقال من التعلیم التقلیـدي إلـى التعلـیم اإللكترونـي ): "٢٠٠١(  الجرف ، ریما سعد -٢
، كلیــة التربیــة، ، المجلــد األول)منــاهج التعلــیم والثــورة المعرفیــة والتكنولوجیــة المعاصــرة  (العلمــي الثالــث عــشر

  .الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس: جامعة عین شمس، القاهرة 
،   "إعداد المعلم وتدریبه في ضوء الثورة المعرفیة والتكنولوجیة المعاصرة):" ٢٠٠١( العطروزي، محمد - ٣

 دراسات في المناهج ، مناهج التعلیم والثورة المعرفیة والتكنولوجیة المعاصرة،المؤتمر العلمي الثالث عشر
  .وطرق التدریس،الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس، دار الضیافة، جامعة عین شمس

دور معلمـي العلــوم والریاضـیات فـي تنمیــة بعـض مهـارات التفكیــر "،)١٩٩٠( الملیجي،رفعـت وعفیفي،یـسرى-٤
كمــات والتحدیات،الجمعیــة المــصریة ،أعــداد المعلــم التراالمــؤتمر العلمــي الثاني،"لــدى طــالب المرحلــة الثانویــة

   ٠للمناهج وطرق التدریس،اإلسكندریة،یولیو
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 ١٤٧

   )١( ملحق رقم 
  أعضاء لجنة المحكمین ألدوات الدراسة السادة أسماءقائمة ب

  الصفة االعتباریة  مكان العمل  التخصص  الدرجة العلمیة  االسم  .م

جامعة القدس   علم نفس  أستاذ مشارك  د زیاد على الجرجاوي.أ   ١
  مدیر منطقة غزة التعلیمیة  المفتوحة

  أستاذ مشارك  سهیل رزق دیاب. د.أ   ٢
مناهج وطرق 

  تدریس
جامعة القدس 

  أستاذ المناهج و طرق تدریس    المفتوحة 

مناھج وطرق   أستاذ مشارك  د  عبد اهللا عبد المنعم. أ  ٣
  تدریس

عة القدس جام
  وكیل وزارة التربیة والتعلیم سابقا   المفتوحة

  أستاذ مشارك  عبد المعطي األغا. د.أ    ٤
مناهج وطرق 

  تدریس
  أستاذ المناھج وطرق التدریس  الجامعة اإلسالمیة

مناھج وطرق   أستاذ مشارك  عزو عفانة. د.أ   ٥
  أستاذ المناھج وطرق التدریس  الجامعة اإلسالمیة  تدریس

  أستاذ مشارك  محمد أبو شقیر. د.أ   ٦
مناهج وطرق 

  تدریس
  رئیس قسم المناھج   الجامعة اإلسالمیة 

  أستاذ مشارك    أكرم حسن الحالق . د  ٧
مناهج و طرق 

  تدریس
  رئیس دائرة التطویر األكادیمي  جامعة األقصى

وكالة الغوث   أصول التربیة  دكتوراه   خمیس العفیفي. د  ٨
  الدولیة

لمواد مشرف تربوي لمادة ا
  االجتماعیة

  دكتوراه   راشد أبو صواوین. د   ٩
مناهج و طرق 

  تدریس
  دكتوراه مناھج وطرق تدریس  جامعة األزھر

  دكتوراه   رفیق محسن. د  ١٠
مناهج و طرق 

  تدریس
  مشرف تربوي  وكالة الغوث

  دكتوراه   فتحیة اللولو. د   ١١
مناهج و طرق 

  تدریس
  رق تدریسدكتوراه  مناهج و ط  الجامعة اإلسالمیة

  دكتوراه    محمود األستاذ. د  ١٢
مناهج و طرق 

  تدریس
  دكتوراه مناهج و طرق تدریس  جامعة األقصى

  محمد احمد المجبر. أ   ١٣
ماجستیر 

  تدریس
مناهج و طرق 

  تدریس
  مسئول مركز مصادر التعلم  وكالة الغوث

  ماجستیر  وجدي جودة. أ  ١٤
مناهج و طرق 

  تدریس
  مصادر التعلممسئول مركز   وكالة الغوث

  مدرس مواد اجتماعیة  وكالة الغوث  مواد اجتماعیة  بكالوریوس   إسماعیل أبو خاطر  ١٥



 ١٤٨

  مدرس مواد اجتماعیة  وكالة الغوث  مواد اجتماعیة  بكالوریوس    خلیل وشاح   ١٦

  مدیر مساعد  وكالة الغوث  مواد اجتماعیة  بكالوریوس   درویش الغرباوي  ١٧

  مدرس مواد اجتماعیة  وكالة الغوث  واد اجتماعیةم  بكالوریوس   على العطل   ١٨

  مدیر مساعد  وكالة الغوث  مواد اجتماعیة  بكالوریوس    فهمي خضر  ١٩

  مدرس مواد اجتماعیة  وكالة الغوث  مواد اجتماعیة  بكالوریوس   ماهر األستاذ  ٢٠
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٩

  ) ٢ (ملحق رقم 
  للرحالت المعرفیة عبر الویبین أسماء أعضاء لجنة المحكمقائمة ب

  الصفة االعتباریة  مكان العمل  الدرجة العلمیة  االسم  .م

وكالة الغوث   دكتوراه أصول التربیة  خمیس العفیفي. د  ١
  الدولیة

مشرف تربوي لمادة المواد 
  االجتماعیة

  وكالة الغوث  ماجستیر مناهج و طرق تدریس  محمد احمد المجبر. أ   ٢
 التعلممسئول مركز مصادر 

ومدرب محوري في برنامج الوورد 
  لینكس

مدرب محوري في برنامج الوورد   وكالة الغوث  بكالوریوس حاسوب  أكرم الحالق   ٣
  لینكس

مدرب محوري في برنامج الوورد   وكالة الغوث  بكالوریوس حاسوب  عالء جمیل منصور  ٤
  لینكس

حوري في برنامج الوورد مدرب م  وكالة الغوث  بكالوریوس ریاضیات  على حسن الكحلوت  ٥
  لینكس

مدرب محوري في برنامج الوورد   وكالة الغوث  بكالوریوس حاسوب  محمد عبد اهللا العالول  ٦
  لینكس

مدرب محوري في برنامج الوورد   وكالة الغوث  بكالوریوس ریاضیات  محمد محمد شویدح  ٧
  لینكس

امج الوورد مدرب محوري في برن  وكالة الغوث  بكالوریوس حاسوب  منار عوض   ٨
  لینكس
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     )٣( ملحق رقم 
  وعددها) بلوم (توزیع أسئلة اختبار المفاهیم العلمیة على مستویات 

  
  عددها  أرقام األسئلة  المهارة  الرقم
 ، ٢١ ، ١٩ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٠ ، ٨ ، ٤، ٢، ١  التذكر  ١

٣٦ ، ٣٥ ، ٣٢ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢  
١٦  

 ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٥ ، ١٣ ، ١١ ، ٩ ، ٧ ، ٣  الفهم  ٢
 ،٣٤  

١٠  

  ٧  ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٢٦ ، ١٦ ، ٥  التطبیق  ٣
  ٧  ٣٣ ، ٣١ ، ٢٠ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٥ ، ٦  مهارات علیا  ٤

  ٤٠  المجموع
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   )٤( ملحق رقم 
  

   التأملي في مادة الجغرافیارمواصفات اختبار التفكی
  

دة 
وح

ال
  

  المھارات 
  

  
  موضوعات ال

مھارة 
الرؤیة 

  البصریة
التأمل (

  )والمالحظة

مھارة 
الكشف عن 
   المغالطات 

مھارة 
الوصول 

إلى 
  استنتاجات

مھارة 
إعطاء 

تفسیرات 
  مقنعة

مھارة 
وضع 
حلول 

  مقترحة

عدد 
  األسئلة 

النسبة 
  المئویة 

الدرس األول 
الخصائص 

الطبیعیة لبیئة 
  البحر المتوسط

٢٦.٦٦  ٨  ١  ٢  ٢  ٢  ١%  

  /الدرس الثاني 
ظروف الحیاة في 

بیئة البحر 
  المتوسط

٢٠  ٦  ١  ١  ٣    ١%  

سة
خام

 ال
دة

وح
ال

/ الدرس الثالث   
نموذج من الحیاة 
البشریة في بیئة 

/ البحر المتوسط
  دولة إسبانیا

  ١٣.٣٤  ٤    ١  ٢  ١%  

  /الدرس األول 
الخصائص 

الطبیعیة للبیئة 
  التندرا ( القطبیة 

٢٠  ٦  ١  ٢    ١  ٢%  

  /الدرس الثاني 
ظروف الحیاة في 

  البیئة القطبیة
  )التندرا ( 

٤  ٢      ١  ١  
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   )٥( ملحق رقم 
  
  
  
  
  

  حفظھ هللا ...   ...............: ................ة  / السید
   تحكیم اختبار لقیاس التفكیر التأملي /الموضوع 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 Wep)(مدى فاعلیة استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب  " موضوعیقوم الباحث بدراسة 

Quests  میذ الصف الثامن األساسي تأملي والتحصیل لدى تالالتفكیر العلى مستوي تدریس الجغرافیا في"   
  

  . مناھج وطرق التدریس برنامج ماجستیرللحصول على درجة الماجستیر في التربیة 
یت  ضمن خم سة مھ  ارات ، وق د ق ام الباح  ث بإع داد اختب ار لمھ  ارات التفكی ر الت أملي ف  ي م ادة الجغرافی ا 

  : وھي 
  ) . التأمل والمالحظة( مھارة الرؤیة البصریة  -١
 . عن المغالطات مھارة الكشف  -٢
 . مھارة الوصول إلى استنتاجات  -٣
 .مھارة إعطاء تفسیرات مقنعة  -٤
 . مھارة وضع حلول مقترحة  -٥
  

ًونظرا لما تتمتعون بھ من خبرة تعلیمیة ودرای ة ف ي مج ال التربی ة والتعل یم، ولم ا ل رأیكم م ن أھمی ة ف ي          
 .تفادة من خبرتكم في ھذا المجالمجال البحث، فإنني أرغب االستنارة برأیكم السدید واالس

 -  تع  دیل– ح  ذف(أم  ل م  ن س  یادتكم التك  رم بدراس  ة محت  وى االختب  ار وم  ن وإب  داء ال  رأي والم  شورة 
   -: وتدوین مالحظاتكم في النواحي التالیة ) إضافة

  . مالئمة االختبار لقیاس ما أعد لھ  •
 .مدى وضوح الصیاغة وسالمة اللغة  •
 . ات التي یتبع لھا مدى انتماء كل مؤشر للمھار •
 .مدى مناسبتھا لمھارات التفكیر التأملي  •
 . مدى اتساق البدائل •

 مرف  ق ج  دول إلب  داء رأیك  م ف  ي م  دى مناس  بة أس  ئلة اختب  ار مھ  ارات التفكی  ر الت  أملي لقی  اس :مالحظ  ة
  . مھارات التفكیر المحددة 

  . أھم أدوات الدراسة حیث أن رأیكم یفید الباحث في إعداد وتنظیم االختبار الذي یعد احدي 
  شاكرین لكم حسن التعاون

  
  

    اسم المحكم
    الدرجة العلمیة

    مكان العمل
    الصفة االعتباریة

  

   غزة–جامعة األزھر 
  عمادة الدراسات العلیا

  كلیة التربیة
 قسم المناھج وطرق التدریس

 زیاد یوسف الفار/ الباحث 
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جدول یوضح رأى المحكمین في مدى مناسبة أسئلة مقیاس مهارات التفكیر التأملي لقیاس المهارات 
  )الخمسة ( المحددة 

  
مدى وضوح   رات التفكیرمدى مناسبة السؤال لقیاس مھا

  صیاغة السؤال
التعدیل المطلوب إذا كان 

 أو غیر السؤال غیر واضح
  مناسب

  
رقم 

  السؤال
التأمل 

  والمالحظة
الكشف عن 
  المغالطات

الوصول 
إلى 

  استنتاج

إعطاء 
تفسیرات 

  مقنعة

وضع 
حلول 
  مقترحة

غیر   واضح
  واضح

  

١                  
٢                  
٣                  
٤                  
٥                  
٦                  
٧                  
٨                  
٩                  

١٠                  
١١                  
١٢                  
١٣                  
١٤                  
١٥                  
١٦                  
١٧                  
١٨                  
١٩                  
٢٠                  
٢١                  
٢٢                  
٢٣                  
٢٤                  
٢٥                  
٢٦                  
٢٧                  
٢٨                  
٢٩                  
٣٠                  
٣١                  
٣٢                  
٣٣                  
٣٤                  
٣٥                  
٣٦                  
٣٧                  
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 اختبار مھارات التفكیر التأملي في الوحدة الخامسة والسادسة من كتاب الجغرافیا للصف الثامن األساسي
    

  مھارة التأمل والمالحظة : ًأوال 
 تأم  ل خریط  ة الع  الم الت  ي  عن  د– ١

أمامك فإن بیئة البحر المتوسط تقع 
  بین دائرتي عرض 

   شماال وجنوبا   ٣٠ –  ٢٠)   أ 
     شماال وجنوبا    ٤٠ –  ٣٠)  ب 
    شماال وجنوبا٥٠  -  ٤٠)  ج 
 شماال وجنوبا       ٦٠  -   ٥٠)   د 
  

  
تأم       ل خریط       ة دول البح       ر – ٢

أن المتوسط التي أمامك تالح ظ 
ال    دول اإلفریقی    ة الت    ي تعتب    ر 
ضمن بیئة البحر المتوس ط ھ ي 

 :-   
  
ت    ونس والجزائ    ر والمغ     رب )   أ 

  .       ولیبیا 
م   صر و ال   سودان وال   صومال و ) ب

  .جیبوتي
الجزائ     ر وت     ونس وم     صر و )      ج 

  . موریتانیا
السودان والمغرب و ج زر القم ر و )     د 

  . مصر
  

  
  تأمل خریطة حدود دولة– ٣

أسبانیا التي أمامك تالحظ أنھ 
  :یحدھا من جھة الجنوب 

  
  .  البحر األحمر)   أ 
  

جبال البرانس وخلیج )       ب 
  .البسكاي 

  .  المحیط الھندي)  ج 
  

البحر االبیض المتوسط والمحیط )   د 
   األطلسي

  
  

  

  ) ٦( ملحق رقم 
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 تأم  ل خریط  ة م  دن أس  بانیا – ٤

التي أمام ك تالح ظ أن م ن م دنھا 
مین اء رئی سي ت شتھر التي تعتبر 

  :  بصناعة السفن 
  
  .مدرید  )   أ 

  . بلباو )    ب 
  

  .برشلونة )   ج 
  
  . أ ، ب معا )  د 
  

  
الموق       ع  تأم       ل خریط       ة – ٥

التندرا ( الجغرافي للبیئة القطبیة 
تالح    ظ أن تل    ك الت    ي أمام    ك ) 

   : فیھا الصحاري تظھرالبیئة 
  
    . الطینیة) أ 

    . الرملیة) ب 
    .صخریةال) ج 
  . الجلیدیة ) د 
  

  
  
تأم   ل ال   صورة الت   ي أمام   ك  ) ٦

تالحظ أنھا تت ضمن أش جار تنم و 
( ف    ي من    اطق البیئ    ة القطبی    ة 

  ، ومن تلك األشجار) التندرا 
  . األبنوس ) أ 

  . البلوط )  ب 
  .  الصنوبر ) ج 
  . الخروب ) د 
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   مھارة الكشف عن المغالطات -: ًثانیا 
  :مز اإلجابة الصحیحة في كل مما یأتي ضع دائرة حول ر

   -:  من الدول التي ال تنتمي لبیئة البحر المتوسط  – ١
  . تونس   والمغرب والجزائر  )  أ  
  . فلسطین وسوریا و  لبنان )  ب 
  . مصر والسعودیة والسودان ) ج 
  .   ایطالیا واسبانیا والبرتغال ) د 
  

   -: ارعین للریاح المحلیة ما عدا  كل ما یلي من أسباب كراھیة المز– ٢
  . أتالفھا المزروعات  ) أ 

  .  جفافھا ) ب 
  .حملھا لألتربة والغبار ) ج 
  .مساعدتھا على سقوط األمطار ) د 
  
   -:    كل المرتفعات الجبلیة اآلتیة تنتمي لبیئة البحر المتوسط ما عدا - ٣
  .جبال أطلس )  أ 

  .جبال كلیفورنیا ) ب 
  .لبحر األحمر جبال ا) ج 
  . جبال طوروس ) د 
  
   -:  تشتھر اسبانیا بالمزروعات التالیة ما عدا– ٤
  .التفاح ) أ 

  . المطاط ) ب 
  .الحمضیات ) ج 
  .الزیتون ) د 
  
   -:  جمیع ما یلي من الحیوانات التي تعیش في البیئة القطبیة ما عدا – ٥
  .الدببة ) أ 

  .غزال الرنة )ب 
  .األسد ) ج 
  .ثعالب ال) د 
  
   جمیع ما یلي من ممیزات شعب االسكیمو ما عدا – ٦
  .قصار القامة )  أ 
  .وجوھھم عریضة ) ب 
  .عیونھم سوداء ) ج 
  .شعرھم أصفر وناعم ) د 
  
   -:  جمیع المناطق التالیة یتركز فیھا السكان بشكل كبیر ما عدا – ٧
  .سواحل البحر األبیض المتوسط ) أ 

  .لوسطي سھول كلفورنیا ا) ب 
  .جبال طوروس في تركیا ) ج 
  .سھول بیرث في استرالیا ) د 
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   -: جمیع ما یلي تعتبر من عناصر الجذب السیاحي في بیئة البحر المتوسط ما عدا  ) ٨
  .الغابات االستوائیة ) أ 

  .المعالم الحضاریة والتاریخیة ) ب 
  .المناظر الطبیعیة الجمیلة ) ج 
  .  مس المناخ المعتدل المش) د 
  

  مھارة الوصول إلى استنتاجات : ًثالثا 
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة في كل مما یأتي 

تحول قسم كبیر من سكان البیئة القطبیة من العمل في الصید والرعي إلى العم ل ف ي ال صناعة  " - ١
  -: نتج ذلك عن " 

  . ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجلید -أ
  . انخفاض درجة الحرارة  برودة الجو و-ب
  .  موت عدد كبیر من الحیوانات -ج
  .  اكتشاف العدید من الثروات المعدنیة الصناعیة -د
  
  -:   أدي اكتشاف الثروات المعدنیة في البیئة القطبیة إلى - ٢
  . تحول قسم كبیر من السكان لترك الرعي والصید والعمل بالصناعة ) أ 

  .  سكان إلي مناطق أخري بعیدة ھجرة أعداد كبیرة من ال) ب 
  . موت عدد كبیر من الحیوانات ) ج 
  . تطور الزراعة في ھذه البیئة ) د 
  
   -:  تطورت حیاة شعب االسكیمو وتغیر نمط حیاتھم فنتج عن ذلك – ٣
  .استخدام وسائل نقل جدیدة ) أ 

  .تعلم لغات جدیدة ) ب 
  .تناول أنواع جدیدة من الطعام ) ج 
  .  ذكر صحیح كل ما) د 
  
    -:  أدى وجود اآلثار القدیمة في بیئة البحر المتوسط إلى ازدھار – ٤
  . السیاحة ) أ 

  . الزراعة ) ب 
  . الصناعة ) ج 
  . التجارة ) د 
  

   -: مصدرھا  الریاح المحلیة التي تھب علي فلسطین في فصل الصیف– ٥
  . المسطحات المائیة  ) أ 

  .  الجبال  ) ب 
  . راءالصح) ج 
  . القطبیة ) د 
  
   -: ً جفاف األعشاب صیفا في بیئة البحر المتوسط ناتج عن – ٦
  . قلة األمطار ) أ 

  . ارتفاع درجة الحرارة ) ب 
  . وعورة سطحھا ) ج 
  .  ًأ ، ب معا )   د 
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  : مھارة إعطاء تفسیرات مقنعة : ًرابعا 
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة في كل مما یأتي 

  : ، ألنھا تتمثل بشكل واضح في بھذا االسم  ) دلة تالمع(البحر المتوسط بیئة ت سمی - ١
  . المناطق التي تشرف على البحر المتوسط   )أ

    . المناطق التي تقع وسط القارات)ب 
   . المناطق التي تكون فیھا كمیة األمطار متوسطة ) ج
  . تفعة   المناطق التي تكون فیھا درجة الحرارة مر)د 
  
   تمارس الزراعة في المناطق السھلیة وجوانب الودیة في بیئة البحر المتوسط  بسبب – ٢
  . خصوبة التربة ) أ 

  . توفر المیاه ) ب 
  . خصوبة األرض ) ج 
  . كل ما ذكر صحیح ) د 
  
   تنشط التجارة في بیئة البحر المتوسط بسبب – ٣
  . مجاورتھا للبحار والمحیطات ) أ 

  .اھا باإلنتاج الزراعي غن) ب 
  .غناھا باإلنتاج الصناعي ) ج 
  . جمیع ما سبق صحیح ) د 
  
  -:  یقل تركز السكان في جبال طوروس بتركیا بسبب – ٤
  األمطار الغزیرة ) أ 

  . الریاح الشدیدة ) ب 
  . شدة انحدارھا وكثافة غاباتھا ) ج 
  . درجة الحرارة المرتفعة ) د 
  
   -: واد الغذائیة في بیئة البحر المتوسط بسبب وفرة  تزدھر صناعة الم– ٥
  اإلنتاج الزراعي )   أ 

  . المعادن )  ب 
  . البترول )  ج 
  . اآلالت )   د 
  
   یقل عدد سكان ھضبة المیزیتا في اسبانیا بسبب – ٦
  . ًقلة أمطارھا شتاء ) أ 

  . ًمناخھا الجاف صیفا ) ب 
  . كثافة غاباتھا ) ج 
  . معا أ ، ب ) د 
  
   -:  سبب ذوبان بعض الغطاءات الجلیدیة في فصل الصیف ناتج عن – ٧
  . زیادة عدد ساعات التشمس  ) أ 

  . سقوط األمطار والثلوج ) ب 
  . قصر النھار ) ج 
  .انخفاض درجة الحرارة ) د 
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  .مھارة وضع حلول مقترحة : ًخامسا 
  

   :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة في كل مما یأتي
  
    - :  إذا أراد اإلنسان أن یستغل السفوح الجبلیة للزراعة فأي االقتراحات التالیة صحیحة  -١

  . استخدام أجھزة وتقنیات زراعیة حدیثة   - أ
 . تحویل السفوح إلى مدرجات ومصاطب عن طریق إقامة الجدران االستنادیة   - ب
  .  استخدام الطائرات العمودیة -ج
  .  أراضي سھلیة  تحویل السفوح الجبلیة إلى-د
  
سكان المناطق القطبیة بحاجة إلى أشعة الشمس ف ي ال صیف لت دخل بی وتھم لتجفی ف الرطوب ة  " - ٢

  " فأي االقتراحات التالیة صحیحة " التي بداخلھا 
  .  یقوم السكان بإزالة أسقف المنازل صیفا -أ

  .  یبني السكان بیوتھم من األسمنت المسلح -ب
  .  یسكنون الخیام -ج
  ). ج + أ  ( -د
   

ف أي "  قطع الغابات والرعي الجائر في بیئة البحر المتوسط أدي إل ي ت دمیر الغط اء النب اتي فیھ ا - ٣
    -: لحمایة البیئة "  االقتراحات التالیة صحیحة 

  . وقف قطع األشجار الطبیعیة) أ 
  . إقامة وزراعة المحمیات الطبیعیة ) ب 
  . تنظیم الرعي ) ج 
  . سبق صحیح كل ما ) د 
  
 یحتاج اإلنسان في البیئة القطبی ة إل ى الغ ذاء والمل بس لتلب ي احتیاجات ھ عل ي ط ول الع ام للتغل ب – ٤

   -" : فأي االقتراحات التالیة صحیحة " علي صعوبات توفیر الغذاء طوال العام فإنھم یفعلون  
  . صید الحیوانات البحریة والبریة ) أ 

  . یة مثل غزالن الرنة والكاریبو استئناس الحیوانات البر) ب 
  . بناء مصانع لصناعة الطعام ) ج 
  . ًأ ، ب  معا ) د 
  

ف أي االقتراح ات التالی ة "  یحتاج اإلنسان في البیئة القطبیة إلى التنقل فم اذا یفع ل ال سكان لیتنقل وا - ٥
   -" : صحیحة 

  .   استخدام الزالجات التي تجرھا الحیوانات -) أ 
  . م السیارات  استخدا–) ب 
  .  استخدام الطائرات –) ج 
  . استخدام السفن ) د 
  

 یع  یش ف  ي البیئ  ة القطبی  ة ع  دد مح  دود م  ن الحیوان  ات ،وادي اس  تخدام األس  لحة الناری  ة إل  ى - ) ٦
فأي االقتراحات التالیة تؤدي للمحافظة عل ي  " ًانقراض العدید من الحیوانات في البیئة القطبیة حدیثا

    -" :  البیئة القطبیة صحیحة الحیوانات في
  . عدم استخدام األسلحة الحدیثة في عملیة الصید )  أ 

  . استئناسھا  ) ب 
  . أ ، ب معا)  ج 
 . استیرادھا من دول الخارج )  د 
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  ) ٧ ( مقر قحلم
  تعلیمات االختبار

  عزیزي الطالب 

  تھالسالم علیكم ورحمة هللا وبركا

  لدى طلبة الصف الثامن األساسيالتفكیر التأملي یھدف ھذا االختبار إلى قیاس مستوى 

  . في الوحدة الخامسة والسادسة من كتاب الجغرافیا لدیك 

ًأرجو اإلجاب ة ع ن أس ئلة االختب ار بك ل دق ة وعنای ة علم ا ب أن نت ائج ھ ذا االختب ار ست ستخدم فق ط ألغ راض 

ول ن یطل ع عل ى النت ائج أح د س وى من قریب أو بعید بدرجاتك في المدرس ة ،العلمي ولیس لھا عالقة البحث 

  . الباحث 

  : أرجو قراءة التعلیمات التالیة قبل البدء بعملیة اإلجابة 

  : التعلیمات 

  .  ال تكتب شیئا علي ھذه الكراسة فاإلجابة على ورقة اإلجابة المرفقة – ١

  ن نوع االختیار من متعدد ، لكل سؤال أربع إجابات ثالثة منھا      ًسؤاال م)   ٣٠ ( یتكون ھذا االختبار من– ٢

   . مناسبة علیك أن تختارھا     خاطئة وواحدة منھا فقط 

  . دقیقة  ) ٤٠(  الزمن المخصص لھذا االختبار – ٣

 ف ي مرب ع الرم ز ال دال ) √( ً اقرأ كل سؤال وإجابات ھ جی دا وح دد اإلجاب ة ال صحیحة ، ث م ض ع عالم ة – ٤

  . على اإلجابة الصحیحة 

  .  ال تخمن اإلجابات ، وفي حالة عدم القدرة على اإلجابة عن السؤال اتركھ – ٥

  : ًوفي ما یلي مثاال محلوال لتوضیح طریقة اإلجابة 

  تقع جبال أطلس في بالد  - ١ 

   الرافدین)  د   المغرب العربي)  ج      الحجاز)  ب                    الشام)  أ 

    اإلجابة

  د  ج  ب  أ  السؤالرقم 

    √      رمز اإلجابة

  

على ورقة ) ج ( تحت الرمز  ) √(  لذا نضع إشارة ) ج ( فاإلجابة الصحیحة كما تالحظ ھي ذات الرمز 

  . اإلجابة المرفقة كما ھو مبین أعاله 

  الباحث 

  



 ١٦١

   ورقة اإلجابة

    اإلجابة
  د  ج  ب  أ  رقم السؤال

١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨          
٩          

١٠          
١١          
١٢          
١٣          
١٤          
١٥          
١٦          
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
          

  

  

  

  

  



 ١٦٢

 لخامسة والسادسة من كتاب الجغرافیا للصف الثامن األساسياختبار مھارات التفكیر التأملي في الوحدة ا  
    

  
 عن   دما تتأم   ل خریط   ة الع   الم – ١

الت     ي أمام     ك ف     إن بیئ     ة البح     ر 
  المتوسط تقع بین دائرتي عرض 

   شماال وجنوبا   ٣٠ –  ٢٠)   أ 
     شماال وجنوبا    ٤٠ –  ٣٠)  ب 
    شماال وجنوبا٥٠  -  ٤٠)  ج 
وجنوبا        شماال ٦٠  -   ٥٠)   د 
  

  
تأم       ل خریط       ة دول البح       ر – ٢

المتوسط التي أمامك تالح ظ أن 
ال    دول اإلفریقی    ة الت    ي تعتب    ر 
ضمن بیئة البحر المتوس ط ھ ي 

 :-   
  
ت    ونس والجزائ    ر والمغ     رب )   أ 

  .       ولیبیا 
م   صر و ال   سودان وال   صومال و ) ب

  .جیبوتي
الجزائ     ر وت     ونس وم     صر و )      ج 

  . موریتانیا
السودان والمغرب و ج زر القم ر و  )     د

  . مصر
  

  
 تأمل خریطة حدود دولة – ٣

أسبانیا التي أمامك تالحظ أنھ 
  :یحدھا من جھة الجنوب 

  
  .  البحر األحمر)   أ 
  

جبال البرانس وخلیج )       ب 
  .البسكاي 

  .  المحیط الھندي)  ج 
  

   البحر المتوسط والمحیط األطلسي)   د 
  

  
  



 ١٦٣

  
ل خریط  ة م  دن أس  بانیا  تأم  – ٤

التي أمام ك تالح ظ أن م ن م دنھا 
التي تعتبر مین اء رئی سي ت شتھر 

  :  بصناعة السفن 
  
  .مدرید  )   أ 

  . بلباو )    ب 
  

  .برشلونة )   ج 
  
  . أ ، ب معا )  د 
  

  
الموق       ع  تأم       ل خریط       ة – ٥

التندرا ( الجغرافي للبیئة القطبیة 
تالح    ظ أن تل    ك الت    ي أمام    ك ) 

   : فیھا الصحاري تظھرالبیئة 
  
    . الطینیة) أ 

    . الرملیة) ب 
    .الصخریة) ج 
  . الجلیدیة ) د 
  

  
  
تأم   ل ال   صورة الت   ي أمام   ك  ) ٦

تالحظ أنھا تت ضمن أش جار تنم و 
( ف    ي من    اطق البیئ    ة القطبی    ة 

  ، ومن تلك األشجار) التندرا 
  . األبنوس ) أ 

  . البلوط )  ب 
  .  الصنوبر ) ج 
  . الخروب ) د 
  

  
  
  



 ١٦٤

  -:  من الدول التي ال تنتمي لبیئة البحر المتوسط  – ٧
  . فلسطین وسوریا و  لبنان )  ب .             تونس   والمغرب والجزائر  )  أ  
     .ایطالیا واسبانیا والبرتغال ) د .               مصر والسعودیة والسودان ) ج 

   -: للریاح المحلیة ما عدا  كل ما یلي من أسباب كراھیة المزارعین – ٨
  .مساعدتھا على سقوط األمطار ) د . حملھا لألتربة والغبار) ج . جفافھا )  ب .أتالفھا المزروعات ) أ 
  
   -:    كل المرتفعات الجبلیة اآلتیة تنتمي لبیئة البحر المتوسط ما عدا - ٩
  . جبال طوروس ) د .     لبحر األحمر جبال ا) ج .     جبال كلیفورنیا ) ب .    جبال أطلس )  أ 
  

   -:  جمیع ما یلي من الحیوانات التي تعیش في البیئة القطبیة ما عدا – ١٠
  . الثعالب )      د    .       األسد )       ج    .     غزال الرنة ) ب   .         الدببة ) أ 
  

   -: ر ما عدا  جمیع المناطق التالیة یتركز فیھا السكان بشكل كبی– ١١
  .سھول كلفورنیا الوسطي )     ب    .   سواحل البحر األبیض المتوسط ) أ 

  .سھول بیرث في استرالیا )  د     .              جبال طوروس في تركیا ) ج 
  
   -:  جمیع ما یلي تعتبر من عناصر الجذب السیاحي في بیئة البحر المتوسط ما عدا - ١٢ 
  .المعالم الحضاریة والتاریخیة ) ب .                       ائیة الغابات االستو) أ 

  .  المناخ المعتدل المشمس ) د .              المناظر الطبیعیة الجمیلة ) ج 
  

  :  تحول قسم كبیر من سكان البیئة القطبیة من العمل في الصید والرعي إلى العمل في الصناعة  نتج ذلك عن -٣
  . برودة الجو وانخفاض درجة الحرارة ) ب .          الحرارة وذوبان الجلید ارتفاع درجة) أ 

  . اكتشاف العدید من الثروات المعدنیة الصناعیة ) د .              موت عدد كبیر من الحیوانات ) ج 
  

  -:   أدي اكتشاف الثروات المعدنیة في البیئة القطبیة إلى - ١٤
   تطور الزراعة في ھذه البیئة  ) ج. الرعي والصید والعمل بالصناعة  لتركتحول قسم كبیر من السكان) أ 

  . موت عدد كبیر من الحیوانات  )       د.  ھجرة أعداد كبیرة من السكان إلي مناطق أخري بعیدة ) ب 
  

   -:  تطورت حیاة شعب االسكیمو وتغیر نمط حیاتھم فنتج عن ذلك – ١٥
   كل ما ذكر صحیح ) د .تناول أنواع جدیدة من الطعام ) ج . تعلم لغات جدیدة )  ب .دة استخدام وسائل نقل جدی) أ 

  
    -:  أدى وجود اآلثار القدیمة في بیئة البحر المتوسط إلى ازدھار – ١٦

  . التجارة )    د       .     الصناعة )    ج     .       الزراعة )  ب      .       السیاحة ) أ 
  

   -: مصدرھا  الریاح المحلیة التي تھب علي فلسطین في فصل الصیف– ١٧
  . القطبیة ) د       .  الصحراء)    ج   .     الجبال  )   ب     .   المسطحات المائیة  ) أ 
  

   -: ً جفاف األعشاب صیفا في بیئة البحر المتوسط ناتج عن – ١٨
  . ًأ ، ب معا )     د    . وعورة سطحھا )    ج  . ارة ارتفاع درجة الحر) ب .      قلة األمطار ) أ 
   

  : ، ألنھا تتمثل بشكل واضح في بھذا االسم  ) دلة تالمع(البحر المتوسط بیئة ت سمی - ١٩
  . المناطق التي تقع وسط القارات )  ب .  المناطق التي تشرف على البحر المتوسط  ) أ 

   المناطق التي تكون فیھا درجة الحرارة مرتفعة )د .طار متوسطةالمناطق التي تكون فیھا كمیة األم)  ج 
  



 ١٦٥

   تمارس الزراعة في المناطق السھلیة وجوانب الودیة في بیئة البحر المتوسط  بسبب – ٢٠
  . كل ما ذكر صحیح ) د .     خصوبة األرض ) ج .     توفر المیاه ) ب .   خصوبة التربة ) أ 
  

  : بیئة البحر المتوسط بسبب  تنشط التجارة في – ٢١
  .غناھا باإلنتاج الزراعي ) ب .             مجاورتھا للبحار والمحیطات ) أ 

  . جمیع ما سبق صحیح ) د .                    غناھا باإلنتاج الصناعي ) ج 
  
  

   -:  تزدھر صناعة المواد الغذائیة في بیئة البحر المتوسط بسبب وفرة – ٢٢
  . اآلالت )    د       .   البترول )    ج    .     المعادن )   ب   .     اج الزراعي اإلنت)   أ 
  
  

  :  یقل عدد سكان ھضبة المیزیتا في اسبانیا بسبب – ٢٣
  . ًمناخھا الجاف صیفا )   ب             .           ًقلة أمطارھا شتاء ) أ 

  . أ ، ب معا )  د               .                 كثافة غاباتھا ) ج 
  

  
  :  سبب ذوبان بعض الغطاءات الجلیدیة في فصل الصیف ناتج عن – ٢٤

  انخفاض درجة الحرارة )  د قصر النھار) ج .  سقوط األمطار والثلوج )  ب . زیادة عدد ساعات التشمس ) أ 
  
  

    -: راحات التالیة صحیحة   إذا أراد اإلنسان أن یستغل السفوح الجبلیة للزراعة فأي االقت-٢٥
  . استخدام أجھزة وتقنیات زراعیة حدیثة   - ت
 . تحویل السفوح إلى مدرجات ومصاطب عن طریق إقامة الجدران االستنادیة   - ث
  .  استخدام الطائرات العمودیة -ج
  .  تحویل السفوح الجبلیة إلى أراضي سھلیة -د
  
  

مس في الصیف لتدخل بیوتھم لتجفی ف الرطوب ة سكان المناطق القطبیة بحاجة إلى أشعة الش " - ٢٦
  "  فأي االقتراحات التالیة صحیحة " التي بداخلھا 

  . یبني السكان بیوتھم من األسمنت المسلح )  ب.    یقوم السكان بإزالة أسقف المنازل صیفا )  أ 
  ). ج + أ  ( -د.                                 یسكنون الخیام ) ج 

   
ف أي " ع الغابات والرعي الجائر في بیئة البحر المتوسط أدي إلي تدمیر الغطاء النباتي فیھا  قط- ٢٧

    -: لحمایة البیئة "  االقتراحات التالیة صحیحة 
  . كل ما سبق صحیح ) د . تنظیم الرعي ) ج . إقامة المحمیات الطبیعیة ) ب .  وقف قطع األشجار الطبیعیة) أ 
  

ي البیئة القطبیة إلى الغذاء والملبس لتلبي احتیاجات ھ عل ي ط ول الع ام للتغل ب  یحتاج اإلنسان ف– ٢٨
   -" : فأي االقتراحات التالیة صحیحة " علي صعوبات توفیر الغذاء طوال العام فإنھم یفعلون  

   . استئناس الحیوانات البریة مثل غزالن الرنة والكاریبو) ب .       صید الحیوانات البحریة والبریة ) أ 
  . ًأ ، ب  معا ) د .            بناء مصانع لصناعة الطعام ) ج 
  



 ١٦٦

ف  أي االقتراح  ات "  یحت  اج اإلن  سان ف  ي البیئ  ة القطبی  ة إل  ى التنق  ل فم  اذا یفع  ل ال  سكان لیتنقل  وا - ٢٩
   -" : التالیة صحیحة 

  .  استخدام السیارات –) ب .       استخدام الزالجات التي تجرھا الحیوانات -) أ 
  . استخدام السفن ) د .                                استخدام الطائرات –) ج 
  

  یع  یش ف  ي البیئ  ة القطبی  ة ع  دد مح  دود م  ن الحیوان  ات ،وادي اس  تخدام األس  لحة الناری  ة إل  ى - ٣٠
عل ي فأي االقتراحات التالیة تؤدي للمحافظة  " ًانقراض العدید من الحیوانات في البیئة القطبیة حدیثا

    -" : الحیوانات في البیئة القطبیة صحیحة 
  . استئناسھا  ) ب     .  عدم استخدام األسلحة الحدیثة في عملیة الصید )  أ 

  . استیرادھا من دول الخارج )  د                                                . أ ، ب معا)  ج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٧

  
   ) ٨( م ملحق رق

  
  
  
  

  حفظھ هللا ... ................: .................ة  / السید
 تحكیم اختبار لقیاس تحصیل المفاھیم في الوحدة الخامسة والسادسة من كتاب  /الموضوع 

  الجغرافیا للصف الثامن األساسي   
  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  اعلیة استخدام الرحالت المعرفیة عبر الویب مدى ف " موضوعدراسة إعداد یقوم الباحث ب
)   (Wep Quests  تأملي والتحصیل لدى تالمیذ الصف التفكیر العلى مستوي تدریس الجغرافیا في

   "الثامن األساسي 
  

  . مناھج وطرق التدریس برنامج ماجستیرللحصول على درجة الماجستیر في التربیة 
لل  صف الث  امن ، لمھ  ارات ف  ي م  ادة الجغرافی  ا للمف  اھیم و ا تح  صیلي وق  د ق  ام الباح  ث بإع  داد اختب  ار

  :  وھي  مستوى بلومیتضمن مھارات ياألساس
  . التذكر  -٦
 . الفھم  -٧
 . التطبیق  -٨
 ) .تحلیل ، تركیب ، تقویم( مھارة علیا  -٩
  

        ًونظرا لما تتمتعون بھ من خبرة تعلیمیة ودرای ة ف ي مج ال التربی ة والتعل یم، ولم ا ل رأیكم م ن أھمی ة ف ي  
 .مجال البحث، فإنني أرغب االستنارة برأیكم واالستفادة من خبرتكم في ھذا المجال

) ض افة إ -  تع دیل– ح ذف(أمل من سیادتكم التك رم بدراس ة محت وى االختب ار وإب داء ال رأي والم شورة 
   -: وتدوین مالحظاتكم في النواحي التالیة 

  . مالئمة االختبار لقیاس ما أعد لھ  •
 .ح صیاغتھ وسالمة اللغة مدى وضو •
 . مدى انتماء كل مؤشر للمھارات التي یتبع لھا  •
 .مدى مناسبتھا لمھارات التفكیر التأملي  •
 . مدى اتساق البدائل •

 مرفق جدول إلبداء رأیكم في مدى مناسبة أس ئلة اختب ار التح صیل لقی اس المف اھیم والمھ ارات :مالحظة
  . المحددة 

  . ي إعداد وتنظیم االختبار الذي یعد احدي أھم أدوات الدراسة حیث أن رأیكم یفید الباحث ف
  شاكرین لكم حسن التعاون

  
  

    اسم المحكم
    الدرجة العلمیة

    مكان العمل
    الصفة االعتباریة

   غزة–جامعة األزھر 
  دة الدراسات العلیاعما

  كلیة التربیة
 قسم المناھج وطرق التدریس

 الباحث زیاد یوسف الفار



 ١٦٨

جدول یوضح رأي المحكمین في مدى مناسبة أسئلة اختبار التحصیل للمفاهیم لقیاس مستویات تصنیف 
  ) . التذكر ، الفهم ، التطبیق ، مهارات علیا (بلوم للمجال المعرفي 

مدى مناسبة السؤال لقیاس مستویات 
  المعرفة

مدى وضوح صیاغة 
  السؤال

  
رقم 

مھارات   تطبیق  فھم   تذكر  السؤال
  علیا 

غیر   واضح
  واضح 

  
  التعدیل المطلوب إذا كان السؤال غیر واضح 

١                
٢                
٣                
٤                
٥                
٦                
٧                
٨                
٩                

١٠                
١١                
١٢                
١٣                
١٤                
١٥                
١٦                
١٧                
١٨                
١٩                
٢٠                
٢١                
٢٢                
٢٣                
٢٤                
٢٥                
٢٦                
٢٧                
٢٨                
٢٩                
٣٠                
٣١                
٣٢                
٣٣                
٣٤                
٣٥                
٣٦                
٣٧                
٣٨                
٣٩                
٤٠                



 ١٦٩

   )٩( ملحق رقم 

  اختبار المفاھیم في الوحدة الخامسة والسادسة من كتاب الجغرافیا للصف الثامن األساسي 

  أسئلة التذكر : ًأوال 

   -: ول رمز اإلجابة الصحیحة ضع دائرة ح

   -:ً تمتد بیئة البحر المتوسط فلكیا شمال وجنوب خط االستواء بین درجتي عرض – ١

       ٤٠  -  ٣٠)    ب            ١٨  – ٨      ) أ 

   ٩٠ – ٦٠)   د              ٣٠ – ١٨)     ج 

   الدول التي تنتمي لبیئة البحر المتوسط في قارة آسیا ھي – ٢

  تونس والمغرب والجزائر ولیبیا ) ب     ا وسوریا ولبنان وفلسطین تركی) أ 

   وكوبا والبرازیلالوالیات المتحدة تشیلي و)  د     اسبانیا وفرنسا وایطالیا والبرتغال ) ج 

    من سھول بیئة البحر المتوسط -  ٣

  سھول نھر النیل  )  ب                السھول الساحلیة في فلسطین ) أ 

   سھول نھر دجلة والفرات)   د             یریا    سیبسھول ) ج 

   تتمثل بیئة البحر المتوسط في قارة أمریكیا الجنوبیة في  -  ٤

  وسط البرازیل  )   ب         وسط دولة تشیلي ) أ 

   اإلكوادورطوس)    د         وسط األرجنتین ) ج    

   ظھرت الحضارة القرطاجیة في دولة – ٥

  الجزائر )  د        لیبیا  )          ج تونس  )   ب   المغرب  ) أ 

   توجد جزیرة كریت في البحر – ٦

  األسود )   د   المتوسط ) المیت           ج )  ب   األحمر  ) أ 

   أھم أشجار البحر المتوسط  – ٧

  الصنوبر  )   د     الكاكاو ) النخیل          ج )  ب   الصبار  ) أ 

  ة لبحر المتوسط  أشھر الحیوانات البریة في بیئ– ٨

  الفھد )    د   وحید القرن ) الفیل         ج )   ب   الغزالن)  أ 

   الریاح التي تھب علي فلسطین في فصل الربیع ھي – ٩

  الھرمطان ) د     الھبوب  )   ج     السموم )  ب     الخماسین  ) أ 

   تقع جبال أطلس في بالد – ١٠

   الرافدین)  د   المغرب العربي)  ج      الحجاز)  ب                    الشام)  أ 



 ١٧٠

   یوجد في بیئة البحر المتوسط العدید من األنشطة االقتصادیة -  ١١

  كل ما سبق ) الصناعة                د ) التجارة               ج ) الزراعة                  ب ) أ 

 : تتمثل بیئة البحر المتوسط في أمریكا الشمالیة في والیة – ١٢

  واشنطن )  كلفورنیا               د )  تكساس              ج )  نیویورك                 ب  )  أ

  : تشكل اسبانیا مع دولة البرتغال ما یعرف باسم شبھ جزیرة – ١٣

  الكوریة )   د     الھندیة  )  ج     العربیة   )  ب     إیبیریا        ) أ 

  -:ازدھار  أدي وجود الحضارة القدیمة إلي – ١٤

   الزراعة)   د     السیاحة)   ج     الصناعة)  ب     التجارة ) أ 

  -:یحد دولة اسبانیا من الشرق  ) ١٥

   فرنسا)  د   المحیط األطلسي )  ج     البرتغال )   ب   البحر المتوسط ) أ 

  -: تبلغ مساحة اسبانیا والجزر التابعة لھا – ١٦

   ٢ ملیون كم٢)   د   ٢ربع ملیون كم) ج  ٢  ٢ملیون كم)    ب     ٢نصف ملیون كم) أ 

  -:  تقع مدینة مدرید عاصمة اسبانیا علي نھر – ١٧

  األمازون )  د   دجلة والفرات  ) ج     تاجھ    )  ب     النیل ) أ 

   -: یشتھر میناء بلباو بتصدیر– ١٨

  الحدید )  د     الفحم ) ج     الذھب  )   ب    النحاس) أ 

  -: نیا   أھم المرتفعات في اسبا-  ١٩

  جبال كلفورنیا )  د     طوروس  )  ج     أطلس  )   ب     البرنس )  أ 

   -: أشھر الحیوانات التي تعیش في البیئة القطبیة – ٢٠

  ًأ ،  ب  معا ) د     الفیل  ) ج   غزال الرنة  )   ب     الدببة) أ 

  - :ن البیئة القطبیة ا أھم الحرف التي یمارسھا سك– ٢١

  كل مل ذكر صحیح )  د     التعدین )  ج      الرعي) ب   الصید  ) أ 

  -: من الحیوانات البریة آكلة األعشاب في البیئة القطبیة – ٢٢

  الدببة ) د     الثعالب  ) ج     الحیتان  )  ب     ثور المسك ) أ 

   -  : القارة التي تخلو من السكان-  ٢٣

  استرالیا) د                  أفریقیا) ج             انتركتیكا   ) ب               آسیا) أ 

   - : ینتمي سكان البیئة القطبیة إلى الساللة – ٢٤

  البربر )  د     الزنجیة  ) القوقازیة          ج )  ب     المغولیة  ) أ 



 ١٧١

   - : تفصل اسبانیا عن المملكة المغربیة مضیق -  ٢٥

  ماجالن  ) د   جبل طارق  )  ج   باب المندب )  ب     ھرمز ) أ 

   -:یة أالسكا في شمال  توجد وال– ٢٦

  استرالیا ) أمریكیا الشمالیة        د )       ج   أفریقیا  )  ب     آسیا ) أ 

      - :  أشھر القبائل التي تسكن بیئة التندرا– ٢٧ 

  ن االبوشم) د     الزاندي    )  ج     النویر )  ب     اإلسكیمو  ) أ 

   - :الستواء بین درجتي عرض ً تمتد البیئة القطبیة فلكیا شمال وجنوب خط ا– ٢٨

   ٩٠ – ٦٠)   د        ٣٠ – ١٨)     ج        ٤٠  - ٣٠)    ب        ١٨ – ٨)  أ 

  الفھم  أسئلة - : ًثانیا 

  : وذلك  ألنھا تتمثل بشكل واضح في دلة بھذا االسم تالبیئة المعت سمی -  ١

  تقع وسط القارات المناطق التي )  ب     المناطق التي تشرف على البحر المتوسط   )  أ

   .المناطق التي تكون فیھا درجة الحرارة مرتفعة ) د  المناطق التي تكون فیھا كمیة األمطار متوسطة  )  ج 

  : ً جفاف األعشاب صیفا في بیئة البحر المتوسط وذلك بسبب – ٢

  عدم سقوط األمطار في فصل الصیف )         ب       الریاح  ) أ 

  اعتدال المناخ ) ضة              د درجة الحرارة المنخف) ج 

  : ریاح الخماسین التي تھب علي فلسطین في فصل الربیع ھي ریاح جافة وذلك ألن – ٣

  مصدرھا المناطق القطبیة)  ب         مصدرھا الجبال)    أ 

  مصدرھا الصحراء)    د     مصدرھا المسطحات المائیة  )  ج    

  ًالمطار على بیئة البحر المتوسط شتاء التفسیر الذي یوضح سبب ذلك الریاح العكسیة الغربیة تسبب سقوط  – ٤

  مرورھا فوق الصحراء) ب .     مرورھا فوق المسطحات المائیة وتشبعھا ببخار الماء ) أ 

   .مرورھا فوق المنطقة القطبیة الباردة)  د     مرورھا فوق الجبال ) ج    

   : وس التفسیر الذي یوضح السببندرة السكان في مناطق جبال أطلس وجبال طور ) ٥

  كثرة أمطارھا ) ب         كثافة غاباتھا ووعورتھا  ) أ 

  سھولة التنقل فیھا )  د         . ارتفاع درجة حرارتھا )  ج 

    :  یتركز السكان في السھول الساحلیة والنھریة بسبب– ٦

  سبق كل ما )  د   وفرة المیاه )  ج   خصوبة التربة ) ب   اعتدال المناخ  ) أ 

  :ز السكان في المرتفعات الجبلیة في اسبانیا بسبب  یقل ترك– ٧

  كل ما ذكر صحیح )   د   كثافة الغابات  ) برودة الشتاء   ج ) ب   وعورة السطح    ) أ 



 ١٧٢

  :  تظھر البیئة القطبیة في النصف الشمالي أكثر من النصف الجنوبي للكرة األرضیة وذلك بسبب – ٨

  كثرة الجلید ) ظھور الفیوردات  د ) اتساع مساحة الیابسة  ج )    ب ضیق مساحة الیابسة) أ 

  :ًكثر دفئا   إلى البیئات األةبیالبیئة القطبیة القرتسمى   -  ٩

  المعتدلة ) التندرا أو الصحاري الجلیدیة        د )   ج   السفانا   ) أراضي الجلید الدائم     ب ) أ

   :   قلة سكان البیئة القطبیة بسبب-  ١٠

  البرودة الشدیدة والجلید)  د   درجة الحرارة المرتفعة  ) المیاه      ج )  ب   الجبال ) أ 

  : أطول فصول السنة في البیئة القطبیة فصل -  ١١

  الربیع ) د     الشتاء  ) ج     الصیف   )  ب   الربیع ) أ 

      :ً یزیل سكان االسكیمو أسقف منازلھم صیفا التفسیر الذي یوضح بسبب– ١٢

  لتجفیفھا من الرطوبة  ) ب       لتدخلھا أشعة الشمس ولتطھیرھا  ) أ 

  ًأ ، ب  معا )  د           لشدة الریاح  ) ج     

  :  اعتمد االسكیمو على الصید البري والبحري واستئناس حیوان الرنة وذلك -  ١٣

  یصنعون من جلودھا مالبسھم  ) ب         مصدر غذائھم    ) أ 

   كل ما سبق صحیح)  د           مصدر أدواتھم ) ج    

  :  تشتھر مدینة برشلونة االسبانیة بصناعة السفن وذلك بسبب – ١٤

  ألنھا تقع علي البحر المتوسط  ) ب       ألنھا تقع علي نھر تاجھ   ) أ 

   .ألنھا تقع في ھضبة المیزیتا )  د       ألنھا تقع وسط البالد  )   ج 

  :  ھي ب اإلسكیمو في تنقلھم یستخدم شع الطریقة المناسبة التي – ١٥

  .         اإلبل )   د      السیارات ) ج       الزالجات ) ب         الخیول)أ 
  التطبیق أسئلة : ًثالثا 

 -: تتمثل بیئة البحر المتوسط في السواحل الجنوبیة للمناطق التالیة ما عدا -١

   فرنسا )   د     البرتغال  )   ج   إیطالیا    )     ب   ألمانیا   ) أ 

  :   كل المرتفعات الجبلیة اآلتیة تنتمي لبیئة البحر المتوسط ما عدا -  ٢

  جبال طوروس ) جبال أطلس      د ) جبال كلیفورنیا       ج ) حمر     ب جبال البحر األ) أ 

    -" : فأي االقتراحات التالیة صحیحة "   إذا أراد اإلنسان أن یستغل السفوح الجبلیة للزراعة  -  ٣

  . استخدام أجھزة وتقنیات زراعیة عالیة ) أ 

  . تحویل السفوح الجبلیة إلى أراضي سھلیة )  ب 

 . تحویل السفوح إلى مدرجات ومصاطب عن طریق إقامة الجدران االستنادیة ) ج 

  . استخدام الطائرات العمودیة )  د 



 ١٧٣

 بیوتھم لتجفیف الرطوبة التي سكان المناطق القطبیة بحاجة إلى أشعة الشمس في الصیف لتدخل " -  ٤

  " فأي االقتراحات التالیة صحیحة " بداخلھا 

  .  یبني السكان بیوتھم من األسمنت المسلح -ب.    یقوم السكان بإزالة أسقف المنازل صیفا -أ

  ) ج + أ  ( -       د      .  یسكنون الخیام -ج

فأي " لي تدمیر الغطاء النباتي فیھا  قطع الغابات والرعي الجائر في بیئة البحر المتوسط أدي إ-  ٥

    -: لحمایة البیئة "  االقتراحات التالیة صحیحة 

  . إقامة وزراعة المحمیات الطبیعیة ) ب .                 وقف قطع الشجار الطبیعیة) أ 

  . كل ما سبق صحیح ) د .                                  تنظیم الرعي ) ج 

 في البیئة القطبیة إلى الغذاء والملبس لتلبي احتیاجاتھ علي طول العام للتغلب علي  یحتاج اإلنسان– ٦

   -" : فأي االقتراحات التالیة صحیحة " صعوبات توفیر الغذاء طوال العام فإنھم یفعلون  

   . یستأنسون الحیوانات البریة مثل غزالن الرنة والكاریبو) ب . یصیدون الحیوانات البحریة والبریة ) أ 

  . ًأ ، ب  معا ) د .              یبنون مصانع لصناعة الطعام ) ج 

فأي االقتراحات التالیة    "  یحتاج اإلنسان في البیئة القطبیة إلى التنقل فماذا یفعل السكان لیتنقلوا-  ٧

   - " : صحیحة  

   .  استخدام السیارات–) ب .       استخدام الزالجات التي تجرھا الحیوانات -) أ 

  . استخدام السفن ) د .                                  استخدام الطائرات –) ج 

انقراض  یعیش في البیئة القطبیة عدد محدد من الحیوانات وادي استخدام األسلحة الناریة إلى -  ) ٨

 علي الحیوانات فأي االقتراحات التالیة تؤدي للمحافظة " ًالعدید من الحیوانات في البیئة القطبیة حدیثا

    - " : في البیئة القطبیة صحیحة 

  . استئناس الحیوانات البریة وتربیتھا ) ب .    عدم استخدام األسلحة الحدیثة في عملیة الصید )  أ 

  . أ ، ب معا )   د .                                       الصید وقت التكاثر )  ج 

  ) : طاء تفسیرات مقنعةمھارة إع ( تحلیلأسئلة ال: ًرابعا 

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة في كل مما یأتي 

  : ، ألنھا تتمثل بشكل واضح في بھذا االسم  ) دلة تالمع(البحر المتوسط بیئة ت سمی -  ١

  . المناطق التي تقع وسط القارات ) ب          .المناطق التي تشرف على البحر المتوسط  ) أ 

  . المناطق التي تكون فیھا درجة الحرارة مرتفعة ) د  .تي تكون فیھا كمیة األمطار متوسطة المناطق ال)  ج 

   - :  تمارس الزراعة في بیئة البحر المتوسط في المناطق السھلیة وجوانب األودیة بسبب – ٢

  .  ذكر صحیح كل ما) د .      خصوبة األرض ) ج .          توفر المیاه ) ب .         خصوبة التربة ) أ 



 ١٧٤

   تنشط التجارة في بیئة البحر المتوسط بسبب – ٣

  .غناھا باإلنتاج الزراعي ) ب .              مجاورتھا للبحار والمحیطات ) أ 

  . جمیع ما سبق صحیح ) د .                     غناھا باإلنتاج الصناعي ) ج 

  -:  یقل تركز السكان في جبال طوروس في تركیا بسبب – ٤

  . الریاح الشدیدة ) ب .                                األمطار الغزیرة ) أ 

   .درجة الحرارة المرتفعة ) د .                شدة انحدارھا وكثافة غاباتھا ) ج 

   - :  تزدھر صناعة المواد الغذائیة في بیئة البحر المتوسط بسبب – ٥

  . وفرة اآلالت ) د .      وفرة البترول ) ج .      فرة المعادن و) ب .       وفرة اإلنتاج الزراعي ) أ 

   یقل عدد سكان ھضبة المیزیتا في اسبانیا بسبب – ٦

  أ ، ب معا ) د .      كثافة غاباتھا ) ج .    ًمناخھا الجاف صیفا ) ب .     ًقلة أمطارھا شتاء ) أ 

  : وذلك بسبب "  القطبیة خالل فصل الصیف في المناطق، تنمو بعض النباتات " – ٧

  .  تھب ریاح دافئة تؤدي إلى ذوبان الجلید ) ج    .  تھب ریاح الخماسین الجافة فتؤدي إلى ذوبان الجلید -أ

  . انخفاض درجات الحرارة ) د  .  تزداد عدد ساعات الشمس وتذوب بعض الغطاءات الجلیدیة -ب

   -: ف ناتج عن  سبب ذوبان بعض الغطاءات الجلیدیة في فصل الصی– ٨

  . سقوط األمطار والثلوج )  ب     .زیادة عدد ساعات التشمس  ) أ 

  .انخفاض درجة الحرارة )   د         . قصر النھار ) ج 

  :فأي األسباب اآلتیة صحیحة" تتنوع مظاھر سطح بیئة البحر المتوسط  " -  ٩

  .  وجود الجبال والھضاب مثل جبال أطلس وھضبة الكاب -أ

  . ھول الساحلیة مثل السھل الساحلي الفلسطیني  وجود الس-ب

  .  وجود السھول النھریة وكذلك السھول الداخلیة -ج

  . ما ذكر صحیح "  كل -د

   قیام الحضارات القدیمة في منطقة حوض البحر المتوسط بسبب   -  ١٠

  كل ما ذكر صحیح  ) خصوبة تربتھا      د )  قریبة من البحر      ج )  المشمس     ب لالمناخ المعتد) أ 

  

   قیام سكان البیئة القطبیة بصید الحیوانات البحریة من األنھار والبحیرات في فصل الصیف  – ١١

   ظھور األسماك على السطح  )    ب                           ذوبان الجلید      ) أ 

  ًأ ، ب معا)  د                  انخفاض درجات الحرارة ) ج 

 



 ١٧٥

   ) ١٠( ملحق رقم 

  تعلیمات االختبار

  

  عزیزي الطالب 

  یھدف ھذا االختبار إلى قیاس مستوى المفاھیم العلمیة لدى طلبة الصف الثامن األساسي

  . في الوحدة الخامسة والسادسة من كتاب الجغرافیا لدیك 

ق ط ألغ راض ًأرجو اإلجاب ة ع ن أس ئلة االختب ار بك ل دق ة وعنای ة علم ا ب أن نت ائج ھ ذا االختب ار ست ستخدم ف

  . البحث ولن یطلع على النتائج أحد سوى الباحث 

  : أرجو قراءة التعلیمات التالیة قبل البدء بعملیة اإلجابة 

  .  ال تكتب شیئا علي ھذه الكراسة فاإلجابة على ورقة اإلجابة المرفقة – ١

  ل أربع إجابات ثالثة منھا      ًسؤاال من نوع االختیار من متعدد ، لكل سؤا)   ٤٠ ( یتكون ھذا االختبار من– ٢

  . علیك أن تختارھا    خاطئة وواحدة منھا فقط صحیحة 

  . دقیقة  ) ٤٠(  الزمن المخصص لھذا االختبار – ٣

ف ي مرب ع الرم ز ال دال  ) √( ً اقرأ كل سؤال وإجابات ھ جی دا وح دد اإلجاب ة ال صحیحة ، ث م ض ع عالم ة – ٤

  . على اإلجابة الصحیحة 

ًثاال محلوال لتوضیح طریقة اإلجابة وفي ما یلي م ً :  

  تقع جبال أطلس في بالد  - ١ 

   الرافدین)  د   المغرب العربي)  ج      الحجاز)  ب                    الشام)  أ 

    اإلجابة

  د  ج  ب  أ  رقم السؤال

    √      رمز اإلجابة

  

على ورقة ) ج ( تحت الرمز  ) √(  لذا نضع إشارة ) ج ( فاإلجابة الصحیحة كما تالحظ ھي ذات الرمز 

  . اإلجابة المرفقة كما ھو مبین أعاله 

  

  

  

  الباحث 



 ١٧٦

   ورقة اإلجابة

    اإلجابة
  د  ج  ب  أ  رقم السؤال

١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨          
٩          

١٠          
١١          
١٢          
١٣          
١٤          
١٥          
١٦          
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          
٣٣          
٣٤          
٣٥          
٣٦          
٣٧          
٣٨          
٣٩          
٤٠          



 ١٧٧

   األساسي لمفاھیم في الوحدة الخامسة والسادسة من كتاب الجغرافیا للصف الثامنالتحصیل لاختبار 

   -:ً تمتد بیئة البحر المتوسط فلكیا شمال وجنوب خط االستواء بین درجتي عرض – ١

       ٤٠  -  ٣٠)    ب            ١٨  – ٨      ) أ 

   ٩٠ – ٦٠)   د              ٣٠ – ١٨)     ج 

  : الدول التي تنتمي لبیئة البحر المتوسط في قارة آسیا ھي – ٢

  .تونس والمغرب والجزائر ولیبیا ) ب     .فلسطین تركیا وسوریا ولبنان و) أ 

   .وكوبا والبرازیلالوالیات المتحدة تشیلي و)  د      .      اسبانیا وفرنسا وایطالیا والبرتغال) ج       

  : وذلك  ألنھا تتمثل بشكل واضح في دلة بھذا االسم تالبیئة المعت سمی -  ٣

   .المناطق التي تقع وسط القارات)  ب       . المناطق التي تشرف على البحر المتوسط)  أ

   .المناطق التي تكون فیھا درجة الحرارة مرتفعة )  د .المناطق التي تكون فیھا كمیة األمطار متوسطة )  ج 

  : تتمثل بیئة البحر المتوسط في قارة أمریكیا الجنوبیة في  -  ٤

   اإلكوادورطوس)  د   نتین وسط األرج) ج   وسط البرازیل   ) ب   وسط دولة تشیلي ) أ 

  :   كل المرتفعات الجبلیة اآلتیة تنتمي لبیئة البحر المتوسط ما عدا -  ٥

  جبال طوروس ) جبال أطلس      د ) جبال كلیفورنیا       ج ) حمر     ب جبال البحر األ) أ 

  :فأي االفتراضات اآلتیة صحیحة" تتنوع مظاھر سطح بیئة البحر المتوسط  " -  ٦

  .  وجود الجبال والھضاب مثل جبال أطلس وھضبة الكاب  ) أ 

  .  وجود السھول الساحلیة مثل السھل الساحلي الفلسطیني ) ب 

  .  وجود السھول النھریة وكذلك السھول الداخلیة  ) ج

  . ما ذكر صحیح "  كل  )  د

   : التفسیر الذي یوضح سبب ذلكًالریاح العكسیة الغربیة تسبب سقوط المطار على بیئة البحر المتوسط شتاء – ٧

  .مرورھا فوق الصحراء) ب .     مرورھا فوق المسطحات المائیة وتشبعھا ببخار الماء ) أ 

   .مرورھا فوق المنطقة القطبیة الباردة)  د       .مرورھا فوق الجبال ) ج    

  :   من سھول بیئة البحر المتوسط -  ٨

   .سھول نھر النیل )  ب                .         السھول الساحلیة في فلسطین) أ 

   .سھول نھر دجلة والفرات)   د          .   سیبیریا سھول ) ج 

  : ریاح الخماسین التي تھب علي فلسطین في فصل الربیع ھي ریاح جافة وذلك ألن – ٩

  .مصدرھا المناطق القطبیة)  ب         .مصدرھا الجبال)    أ 

   .مصدرھا الصحراء)    د      .مصدرھا المسطحات المائیة )  ج    
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  :  أھم أشجار البحر المتوسط  – ١٠

  الصنوبر  )   د        الكاكاو )   ج           النخیل    )  ب       الصبار  ) أ 

  : ً جفاف األعشاب صیفا في بیئة البحر المتوسط وذلك بسبب – ١١

  .  عدم سقوط األمطار في فصل الصیف ) ب .                                              الریاح  ) أ 

  .اعتدال المناخ ) د        . درجة الحرارة المنخفضة ) ج 

  : أشھر الحیوانات البریة في بیئة لبحر المتوسط – ١٢

  الفھد )  د             وحید القرن ) ج           الفیل       )   ب        الغزالن)  أ 

   :  التفسیر الذي یوضح السبب ،وجبال طوروسندرة السكان في مناطق جبال أطلس  -  ١٣

        .كثرة أمطارھا ) ب        .   كثافة غاباتھا ووعورتھا  ) أ 

   .سھولة التنقل فیھا)  د        . ارتفاع درجة حرارتھا )  ج    

  : یوجد في بیئة البحر المتوسط العدید من األنشطة االقتصادیة -  ١٤

  كل ما سبق ) الصناعة                د ) لتجارة               ج ا) الزراعة                  ب ) أ 

  :  تمارس الزراعة في بیئة البحر المتوسط في المناطق السھلیة وجوانب األودیة بسبب – ١٥

  . كل ما ذكر صحیح ) د .      خصوبة األرض ) ج .          توفر المیاه ) ب .         خصوبة التربة ) أ 

  " :   فأي االقتراحات التالیة صحیحة " راد اإلنسان أن یستغل السفوح الجبلیة للزراعة    إذا أ-  ١٦

  .  تحویل السفوح الجبلیة إلى أراضي سھلیة  )ب .  استخدام أجھزة وتقنیات زراعیة عالیة   )أ 

 . تحویل السفوح إلى مدرجات ومصاطب عن طریق إقامة الجدران االستنادیة  ) ج 

  . م الطائرات العمودیة  استخدا ) د 

  :  تزدھر صناعة المواد الغذائیة في بیئة البحر المتوسط بسبب – ١٧

  . وفرة اآلالت ) د .      وفرة البترول ) ج .      وفرة المعادن ) ب .       وفرة اإلنتاج الزراعي ) أ 

  : تنشط التجارة في بیئة البحر المتوسط  بسبب – ١٨

  .غناھا باإلنتاج الزراعي ) ب .              لمحیطات مجاورتھا للبحار وا) أ 

  . جمیع ما سبق صحیح ) د .                     غناھا باإلنتاج الصناعي ) ج 

  : أدي وجود الحضارة القدیمة إلي ازدھار – ١٩

  زراعة ال)   د     السیاحة)   ج     الصناعة)  ب     التجارة ) أ 

     : منطقة حوض البحر المتوسط بسبب قیام الحضارات القدیمة في - ٢٠

    .كل ما ذكر صحیح)   د      .خصوبة تربتھا)       ج .قریبة من البحر)     ب . المشمسلالمناخ المعتد) أ 

  :یحد دولة اسبانیا من الشرق  -  ٢١

   فرنسا)  د     المحیط األطلسي )  ج     البرتغال )   ب   البحر المتوسط ) أ 
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  :مع دولة البرتغال ما یعرف باسم شبھ جزیرة  تشكل اسبانیا –٢٢

  الكوریة )   د     الھندیة  )  ج     العربیة   )  ب     إیبیریا        ) أ 

  :  تقع مدینة مدرید عاصمة اسبانیا علي نھر – ٢٣

  األمازون )  د   دجلة والفرات  ) ج     تاجھ    )  ب     النیل ) أ 

  : مضیق  تفصل اسبانیا عن المملكة المغربیة - ٢٤

  ماجالن  ) د   جبل طارق  )  ج   باب المندب )  ب     ھرمز ) أ 

  :  تشتھر مدینة برشلونة االسبانیة بصناعة السفن وذلك بسبب  – ٢٥

   .ألنھا تقع علي البحر المتوسط ) ب          .ألنھا تقع علي نھر تاجھ) أ 

   .تا ألنھا تقع في ھضبة المیزی)  د        .ألنھا تقع وسط البالد )   ج 

فأي االقتراحات "   قطع الغابات والرعي الجائر في بیئة البحر المتوسط أدي إلي تدمیر الغطاء النباتي فیھا - ٢٦

  :  لحمایة البیئة "  التالیة صحیحة 

  . إقامة وزراعة المحمیات الطبیعیة  ) ب .                 وقف قطع الشجار الطبیعیة) أ 

  . كل ما سبق صحیح  )                          د .         تنظیم الرعي ) ج 

   - :ً تمتد البیئة القطبیة فلكیا شمال وجنوب خط االستواء بین درجتي عرض – ٢٧

   ٩٠ – ٦٠)   د        ٣٠ – ١٨)     ج        ٤٠  - ٣٠)    ب        ١٨ – ٨)  أ 

  : بي للكرة األرضیة وذلك بسبب  تظھر البیئة القطبیة في النصف الشمالي أكثر من النصف الجنو– ٢٨

   .اتساع مساحة الیابسة )  ب         .ضیق مساحة الیابسة) أ 

   . كثرة الجلید )د           .ظھور الفیوردات) ج   

  :ً إلى البیئات الكثر دفئا تسمي ةبی  البیئة القطبیة القر-  ٢٩

   . المعتدلة  )د  .ا أو الصحاري الجلیدیةالتندر) ج  . السفانا  )  ب  . أراضي الجلید الدائم) أ

  : أطول فصول السنة في البیئة القطبیة فصل - ٣٠

   خریفال) د     الشتاء  ) ج     الصیف   )  ب   الربیع ) أ 

  : وذلك بسبب " خالل فصل الصیف في المناطق القطبیة ، تنمو بعض النباتات  " – ٣١

  .  تھب ریاح دافئة تؤدي إلى ذوبان الجلید ) ج    . ؤدي إلى ذوبان الجلید  تھب ریاح الخماسین الجافة فت) أ

  . انخفاض درجات الحرارة ) د  .  تزداد عدد ساعات الشمس وتذوب بعض الغطاءات الجلیدیة ) ب

  : أشھر الحیوانات التي تعیش في البیئة القطبیة –٣٢

  ً  ب  معا أ ،) د     الفیل  ) ج   غزال الرنة  )   ب     الدببة) أ 

     :    أشھر القبائل التي تسكن بیئة التندرا– ٣٣

  ن االبوشم) د     الزاندي    )  ج     النویر )  ب     اإلسكیمو  ) أ 



 ١٨٠

   :  قلة سكان البیئة القطبیة بسبب -  ٣٤

      . المیاه  ) ب           .الجبال ) أ 

   .ة والجلیدالبرودة الشدید)  د                 .درجة الحرارة المرتفعة )  ج 

  :ن البیئة القطبیة ا أھم الحرف التي یمارسھا سك– ٣٥

  كل مل ذكر صحیح )  د     التعدین )  ج     الرعي ) ب   الصید  ) أ 

   : القارة التي تخلو من السكان-  ٣٦

  استرالیا) د                  أفریقیا) ج             انتركتیكا   ) ب               آسیا) أ 

إلنسان في البیئة القطبیة إلى الغذاء والملبس لتلبي احتیاجاتھ علي طول العام للتغلب علي  یحتاج ا– ٣٧

  " :  فأي االقتراحات التالیة صحیحة " صعوبات توفیر الغذاء طوال العام فإنھم یفعلون  

  . والكاریبو یستأنسون الحیوانات البریة مثل غزالن الرنة )  ب     .یصیدون الحیوانات البحریة والبریة ) أ 

  . ًأ ، ب  معا ) د .              یبنون مصانع لصناعة الطعام ) ج 

فأي االقتراحات التالیة    "  یحتاج اإلنسان في البیئة القطبیة إلى التنقل فماذا یفعل السكان لیتنقلوا-  ٣٨

   - " : صحیحة  

  .  السیارات استخدام)   ب   .     استخدام الزالجات التي تجرھا الحیوانات )  أ 

  . استخدام السفن  )  د   .                                استخدام الطائرات )  ج 

انقراض  یعیش في البیئة القطبیة عدد محدد من الحیوانات وادي استخدام األسلحة الناریة إلى -  ٣٩

 للمحافظة علي الحیوانات فأي االقتراحات التالیة تؤدي " ًالعدید من الحیوانات في البیئة القطبیة حدیثا

  " :  في البیئة القطبیة صحیحة 

  . استئناس الحیوانات البریة وتربیتھا )  ب      .   عدم استخدام األسلحة الحدیثة في عملیة الصید )  أ 

  . أ ، ب معا )    د    .                                      الصید وقت التكاثر )  ج 

طق القطبیة بحاجة إلى أشعة الشمس في الصیف لتدخل بیوتھم لتجفیف الرطوبة سكان المنا " -  ٤٠

  " :فأي االقتراحات التالیة صحیحة " التي بداخلھا 

  .  یبني السكان بیوتھم من األسمنت المسلح )  ب  .  یقوم السكان بإزالة أسقف المنازل صیفا - ) أ

  . ) ج+ أ  ( -)       د           .  یسكنون الخیام -) ج
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   )١١(ملحق رقم 

  



 ١٨٢

   )١٢( ملحق رقم 
  
  
  

   الويب  مدى فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر
 )Web Quests (  في تدريس الجغرافيا على مستوى التفكير

    التأملي والتحصيل لدى تالميذ الصف الثامن األساسي
  
  
  
  

 
  

  لتدریس الجغرافیا بالرحالت المعرفیة عبر الویب
  للصف الثامن األساسي 

  الوحدة الخامسة والسادسة من كتاب الجغرافیا المقرر 
  

  : إعداد الباحث 
  زیاد یوسف عمر الفار

  
  م٢٠١٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٣

 

فیـساعده ،  المعلم المرشد الذي یستعین به المعلم في تدریس مادتـه وفـق رؤیـة و اسـتراتیجیه معینـةلیعتبر دلی
ویجعلـه علـى بـصیرة أثنـاء سـیره فـي ،  وتجهیـز األدوات الالزمـة لتنفیـذ األنـشطة ةالتعلیمیـفي تحدید األهـداف 

  . تنفیذ الدروس 
وقد قـام الباحـث بإعـداد دلیـل المعلـم حتـى یتـسنى تـدریس الموضـوعات المختـارة وفـق الـرحالت المعرفیـة عبـر 

  .الویب 
   : وقد تضمن هذا الدلیل الجوانب التالیة 

  : األهداف العامة  -١
  . التعرف على الخصائص الطبیعیة والمناخیة لبیئة البحر المتوسط -
  . التعرف إلى ظروف الحیاة في بیئة البحر المتوسط -
  . التعرف على المالح العامة لدولة أسبانیا -
  . التعرف على الخصائص الطبیعیة والبشریة لبیئة التندرا -
  .شریة النشاط  االقتصادي في بیئة التندرا  التعرف على المالمح النباتیة والحیوانیة والب-
  . التعرف على  حیاة األسكیمو في بیئة التندرا -

 : خطوات تنفیذ الدروس  -٢

  . قام الباحث بإعداد مجموعة من الدروس في ضوء الرحالت المعرفیة عبر الویب  لتحقیق األهداف
  : وتضمن كل درس ما یلي 

  : األهداف السلوكیة للدرس   -  أ

  هداف العامة إلى أهداف سلوكیة في بدایة كل درس من الدروس بغرض استخدامها فيتم ترجمة األ
  لذلك فقد صیغت هذه األهداف بطریقة إجرائیة ، تقویم أداء التالمیذ وقیاس المستوى الذي یصلون إلیه 

  . ومناسبة لمستویات التالمیذ ، قابلة للمالحظة والقیاس 
  

  : المتطلبات السابقة وقیاسها    - ب
فقــد كــان مــن الــضروري التأكــد مــن امــتالك . عرفــة الــسابقة لهــا دور لــدى المــتعلم فــي بنــاء معارفــه الجدیــد الم

التالمیــذ للخبــرات الــسابقة لموضــوع الــدرس قبــل البــدء فــي تدریــسه، وذلــك مــن خــالل التمهیــد للرحلــة المعرفیــة 
  . عبر الویب وعناصرها 

  :  األدوات والوسائل التعلیمیة-   ج
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ل قائمـــة بـــاألدوات والمـــواد والوســـائل التعلیمیـــة والمواقـــع الموجـــودة علـــى صـــفحات الویـــب  التـــي تـــضمن الـــدلی
  . یتطلبها كل درس بحیث یمكن الحصول علیها بسهولة بأنفسهم

  :التقویم    د ـ 

  وحسب المعاییر التي یمكن استخدامها) أولى ( التقویم المبدئي ، اتبع الباحث أسلوبین من التقویم
 طریـــق عـــرض الحـــصاد – تقـــویم أراء األعـــضاء اآلخـــرین داخـــل المجموعـــة – تحمـــل المـــسئولیة –البحـــث ( 

  ) . إلخ ..... النهائي للرحلة 
والتــي یجیــب علیهــا التلمیــذ ) اختبــر نفــسك ( ثــم التقــویم الختــامي مــن خــالل األســئلة التــي یــضعها المعلــم 

  میذ بعد إجابته على األسئلة مباشرة عبر صفحة الویب الخاصة بالرحلة المعرفة حیث یتم تعزیز التل
  
 .دلیل خاص بالرحالت المعرفیة عبر الویب لكل درس  -٣

 .  حیث یحتوى على رحالت معرفیة عبر الویب خاصة بكل حصة دراسیة 

  .تحلیل المحتوى للوحدة الخامسة والوحدة السادسة  - ٤
  القیم ،  المبادئ و التعلیمات ،الحقائق العلمیة ، المصطلحات ، المفاهیم : حیث تضمن التحلیل كل من 

  و بیئةالتندرا ) الوحدة الخامسة ( المواقع و األحداث لكل من بیئة البحر المتوسط ، و االتجاهات 
  ) الوحدة السادسة ( 
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  دلیل المعلم لتدریس الجغرافیا بالرحالت المعرفیة عبر الویب
  في مادة الجغرافیا للصف الثامن األساسي

  )الخامسة والسادسة ( وحدة من ال
  

  : مقدمة 
  ........... عزیزتي المعلمة / عزیزي المعلم 

هذا الدلیل یتضمن دورك كمعلم جغرافیا ، وقد خصص هذا الدلیل لمعلم الجغرافیا الـذي یقـوم بتـدریس الوحـدة 
مـــن كتـــاب ) . لتنـــدراا(والبیئـــة القطبیـــة ) البیئـــة المعتدلـــة(وحـــدة بیئـــة البحـــر المتوســـط ) الخامـــسة والـــسادسة( 

  الجغرافیا للصف الثامن األساسي ، والتي تشمل 
  :  الوحدة الخامسة وتشمل ثالث دروس وهي 

  . الخصائص الطبیعیة لبیئة البحر المتوسط  : الدرس األول 
  ظروف الحیاة ف بیئة البحر المتوسط : الدرس الثاني 
  ) . اسبانیا ( ر المتوسط نموذج من الحیاة البشریة في بیئة البح: الدرس الثالث 

  : الوحدة السادسة وتشمل درسین وهما 
  ) . التندرا ( الخصائص الطبیعیة للبیئة القطبیة : الدرس األول 
   ) .التندرا ( ظروف الحیاة في البیئة القطبیة : الدرس الثاني 

  
  : ویتكون هذا الدلیل من جزئین هما 

ً باإلطار العام للرحالت المعرفیة عبر الویب ، ویشمل شرحا ًمقدمة الدلیل ویتضمن تعریفا : الجزء األول
وافیا للعناصر المكونة للنشاط التربوي المبني على الرحالت المعرفیة عبر الویب ، كما یتضمن توجهات 

  . عامة لخطة السیر في الدرس المبني على الرحالت المعرفیة عبر الویب
    المختارة من كتاب الجغرافیا للصف الثامن ویتضمن تحضیر دروس الوحدات : الجزء الثاني

اقرأ المقدمة بعنایة ، إذ أن قدرتك علي تحقیق األهداف ، واإلفادة من الدلیل تعتمد علي حد كبیر علي 
  . معرفتك لما ورد فیه 

    لكم الشكر على حسن تعاونك  
  
  
  

 الباحث  



 ١٨٦

   : النظرة الشاملة
  : أخي المعلم ، أختي المعلمة 

 )إلـخ  بواسـطة محركـات البحـث مثـل ..........  عـن النـصوص ، والبیانـات والـصور یعتبر البحـث

Google , yahoo , AltaVista )  علـى شـبكة االنترنـت التالمیـذ  نـشاط مـن أهـم األنـشطة التـي یقـوم بهـا 
، وحیث أن هذا النشاط یفتقد في غالب األحیان إلى هدف تربوي محدد ویكون غیـر موجـه ؛ وحیـث إن عـدد 

ًفحات الویــب كبیــر جــدا وفــي تزایــد مــضطرد  ، فــإن هــذا النــشاط غالبــا مــا یأخــذ وقتــا كبیــرا جــدا ممــا یعنــي صــ ً
ً للحاسـوب ، واسـتغالال عـشوائیا مفید، واستعماال غیر )الوقت والجهد والمال ( هدرا للموارد  لـزمن وغیـر أمثـل ً

  .  الشبكة لموقعاإلبحار 
جـــاءت الحاجـــة إلـــى تطـــویر نمـــاذج تربویـــة دقیقـــة تتـــوخي  هـــذه المعطیـــات والمالحظـــات ًوبنـــاء علـــى  

،  وتعتبــر الــرحالت المعرفیــة علــى الویــب أو الویــب لحواســیب ومــدة االنجــاز علــى الــشبكةلاألمثــل االســتعمال 
 أهـــم نمـــوذج یجمــع بـــین التخطــیط التربـــوي المحكــم واالســـتعمال العقالنـــي    (Web Quests)كویــست

  .للحواسب 
م االستكــشافیة للمعلمــین آلیــة جیــدة إلدخــال اإلنترنــت واســتخدامه فــي غرفــة تــوفر رحــالت الــتعلویعــد 

 المــصادر تلمیــذالــصف المدرســي، وتعنــى كــل رحلــة تعلــم استكــشافیة بهــدف تعلیمــي محــدد وواضــح وتــوفر لل
  . بموضوع الرحلة ) الصفحات ( اإللكترونیة 

 تعتمــد علــي عملیــات ستكــشافیة أنــشطة تربویــة ا: "عبــر الویــب تعــرف علــى أنهــا الرحالت المعرفیــة فــ
البحــث الفعالــة عبــر شــبكة الویــب بهــدف الوصــول الــصحیح والمباشــر للمعلومــات بأقــل وقــت وجهــد ممكنــین 

ًلـدي المتعلمـین، وتعتمـد جزئیـا أو  )الفهـم ، التحلیـل ، التركیـب ، إلـخ ( بهدف تنمیة القدرات الذهنیة المختلفة 
وتــــشجع علــــى العمــــل ً علــــي الویــــب والمنتقــــاة ومحــــددة مــــسبقا، ًكلیــــا علــــي المــــصادر االلكترونیــــة الموجــــودة

 وتعمــل علــى تحویــل ، الباحــثالتلمیــذ وتــساعد فــي بنــاء شخــصیة ، وتنمــي مهــارات التفكیــر العلمــي،الجمــاعي
العـــروض الكتـــب والمجـــالت و، ویمكـــن دمجهـــا بمـــصادر أخـــرى كتالمیـــذعملیـــة التعلـــیم إلـــى عملیـــة محببـــة لل

  ".ة والفیدیو التعلیمي وغیرهااألقراص المدمجالتقدیمیة و
  

ط یً فقـد تكـون جوابـا لـسؤال بـستالمیـذهیختلف حصاد الرحلة حسب نوعیة المهمة التي یوكلها المـدرس ل     و
قــم بتــصفح أربــع مواقــع للبحــث عــن البیئــة المعتدلــة أو شــاهد : مثــال ( قــد یتطلــب اســترجاع المعلومــات فقــط 

دة وقابال للنشر علـى الـشبكة ، أو للتخـزین علـى القـرص المـدمج عرضا لموضوع یعتمد على الوسائط  المتعد
ل أو رســم خریطــة مفاهیمیــة أو مــشاهدة فیــدیو أو ص وعرضــها أمــام الــزمالء فــي الفــهــاتطلــب جمعی، أو قــد )

. وربوینـــــــــــــــــــــت ثـــــــــــــــــــــم اإلجابــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن مجموعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن األســـــــــــــــــــــئلة البفــــــــــــــــــــالش أو عـــــــــــــــــــــرض ب



 ١٨٧

    : المعرفیة عبر الویبالعناصر المكونة للنشاط التربوي المبني على الرحالت
  المقدمة : العنصر األول  

، تلمیـــذُ هــو تقــدیم الــسیاق العـــام للمهمــة المناطــة بالا الهــدف منهـــةعامــمقدمـــة تبــدأ الرحلــة المعرفیــة ب  
 علــى اكتــشاف بیئــة البحــر تلمیــذًوتحفیــزه علــى البحــث واالستكــشاف ، فالهــدف مــن الرحلــة مــثال هــو تــشجع ال

  . المتوسط 
لى تقدیم السیاق العام للرحلة المعرفیة ، یقوم المعلم بتحدید الـشكل الـذي سـیأخذه حـصاد وباإلضافة إ  

 تقـــدیم حـــصاد الرحلـــة فـــي شـــكل تقریـــر ، أو عـــرض أمـــام التالمیـــذالرحلـــة المعرفیـــة ، فقـــد یطلـــب المعلـــم مـــن 
لـــى موقـــع زمالئهـــم ، أو مـــن خـــالل اإلجابـــة علـــى أســـئلة التقـــویم التـــي أعـــدها المعلـــم ، أو نـــشر رحالتهـــم ع

  . المدرسة ، أو إعداد عرض بوربوینت 
  

  المهام : العنصر الثاني 
 للرحلة المعرفیة عبر الویب یقوم المعلـم بتحدیـد األسـئلة الجوهریـة للمهمـة ، والتـي تتعلـق مقدمةبعد ال  

 إنجـــازه فـــي نهایـــة النـــشاط والتـــي تنفیـــذها ســـیمكن تلمیـــذباألهـــداف الخاصـــة بالـــدرس ، وهـــو مـــا یجـــب علـــى ال
   . تلمیذ من تعلم المادة العلمیة ، ویجب أن تكون المهام قابلة للتنفیذ ومثیرة الهتمام التالمیذلا
  

  العملیات : العنصر الثالث 
 إنجازهـا أثنـاء النـشاط حیـث تلمیذلخطوات التي یجب علي ال ا مجموع المراحل أو وصفتتمثل في و  

أو مخططـات زمنیـة أو مفاهیمیـة أو اسـتراتجیات أو یمكن أن یتعلق األمـر بتعلیمـات أو توجیهـات أو نـصائح 
  .  بلعبها تلمیذحتى أدوار تعاونیة یقوم ال

 تنفیــذها فــي العملیــات بعــد توضــیح التعلیمــات واالســتراتیجیات التــي تلمیــذویــتم إدراج األنــشطة المطلوبــة مــن ال
  ألنشطة والمهام المطلوبة منه   في إنجاز اتلمیذ على تنظیم خطواته ، والتي یجب أن یتبعها التلمیذتساعد ال

  
  المصادر : العنصر الرابع

 تكـــون منتقـــاة  علــى أنموثـــوق بهـــاالصـــفحات ویــب یة ، وهــي قــوم المعلـــم بتحدیــد المواقـــع االفتراضـــی  
عــرض بوربوینــت أو فــالش أو : ( ًمــسبقا وبعنایــة ، ویمكــن أن تكــون كتــب أو وســائط  تعلیمیــة أخــري  مثــل 

 زیارتها من أجـل إتمـام المهمـة ، هـذه المـصادر تكـون مرتبطـة باألسـئلة التـي یجـب ذتلمیالتي على ال) فیدیو  
  . اإلجابة علیها ف نهایة النشاط 
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  التقییم : العنصر الخامس 
 حیــث ، ال تتناســب أدوات التقیــیم التقلیدیــة تقیــیم النتــاج عنــد اســتخدام الرحلــة المعرفیــة عبــر الویــب   

 مــن خــالل األنــشطة المختلفــة ، حیــث   یقــع تالمیــذلنتاجــات التــي ســیتقنها الیعتبــر التقیــیم هــو معیــار لقیــاس ا
 سـیتم اسـتعمالها لتقیـیم هـذه الـرحالت بـشكل يعلى عاتق المعلم ابتكار طرق جدیدة للتقییم وبلورة المعـاییر التـ

 التــي ومــن المعــاییر.  بهــذه المعــاییر قبــل بدایــة رحلــتهم مــن أجــل توجیــه جهــودهم تالمیــذٕواضــح ، واخبــار ال
 طریـــق – تقـــویم أراء األعــضاء اآلخــرین داخـــل المجموعــة – تحمــل المــسئولیة –البحـــث ( یمكــن اســتخدامها 

  ) . إلخ ..... عرض الحصاد النهائي للرحلة 
والتـي یجیـب علیهـا ) اختبـر نفـسك (  من خالل األسئلة التـي یـضعها المعلـم تالمیذباإلضافة لذلك یتم تقییم ال

  األسئلة مباشرة   بعد إجابته علىتلمیذیب الخاصة بالرحلة المعرفة حیث یتم تعزیز ال عبر صفحة الوتلمیذال
  

  االستنتاجات و التوصیات : العنصر السادس 
 بالمهــارات التــي سیكتــسبونها عنــد نهایــة الرحلــة المعرفیــة عبــر الویــب تالمیــذیــتم مــن خاللهــا تــذكیر ال

   في الحصول على المعرفة ، واالستزادة في أوقات أخرى  وكذلك تحفیزهم على إتمام كل مراحلها ، والتواصل
  

  صفحة المعلم : العنصر السابع 
 منهــا معلمـــون االســـتفادةصــفحة منفـــصلة یــتم إدراجهـــا بعــد تنفیـــذ الرحلــة المعرفیـــة عبــر الویـــب بغیــة   

آخــــرون حیــــث یــــستطیع المعلــــم أن یــــذكر فیهــــا معلومــــات مختلفــــة ، وخطــــة الــــسیر فــــي الــــدرس ، والنتاجــــات 
  . المتوقعة بعد تنفیذ الدرس 

ًوتشكل صفحة المعلم دلیال یسترشد به معلمون آخرون نحو توظیف الرحلـة المعرفیـة عبـر الویـب فـي فـصول 
  . أخرى ومدارس أخرى ، أو لتصمیم رحالت معرفیة لدروس أخرى 



 ١٨٩

  توجیهات عامة
  خطة السیر في الدرس

  :  قبل بدء الدرس –ًأوال 
  . تحضیر الدرس وتصمیمه 

 البحث عن مواقع الكترونیة •

 . التأكد من أن الروابط للصفحات اإللكترونیة التي تم وضعها في المهام تعمل  •

 ، ویخصص لكل مجموعة تالمیذ إلى مجموعات بحیث تشمل كل مجموعة ثالثة تالمیذتقسیم ال •
 . حاسوب واحد في مختبر الحاسوب 

 . على المواقع تخص النشاطتالمیذتوجیه ال •

 . تصال باالنترنت لالمعلم من توافر االنترنت في المختبر ، ویكون جاهز للعمل یتأكد ال •

 . علي كیفیة استخدام محركات البحث للحصول على المعلومات و الصورتالمیذتوجیه ال •

 .استقبال النتائج عبر البرید االلكتروني والتأكد من صحتها وتعمیمها على بقیة المجموعات •

  
  : درس  عند تنفیذ ال-ًثانیا 

دقائق ، ثم  ) ٧ – ٥( یقوم المعلم بالتمهید للرحلة المعرفیة عبر الویب في مدة من عند تنفیذ الدرس 
ًدقائق على أن یكون بینهم متابعا میسرا  ) ٨ – ٥(  بتنفیذ الرحلة المعرفیة المحددة بوقت تالمیذ الطالبی ً

  . لتنفیذ المهام المطلوبة في الرحلة المعرفیة عبر الویب 
ٕ واتاحة الفرصة للناطق باسم المجموعة بعرض ما التالمیذبعد انتهاء المهمة األولى یقوم المعلم بمناقشة و

 . توصلت إلیه المجموعة وبنفس الطریقة یسیر المعلم في باقي المهام  

 من المعلم هو ضابط الوقت وال یسمح ألي مجموعة البدء بالمهمة الثانیة إال بعد انتهاء جمیع المجموعاتو
 . عرض نتاجات المهمة األولى ، ویتم ذلك من خالل برنامج أدارة مختبر الحاسوب 

 . على صفحة الویب المخصصة لرحلة المعرفیة ) اختبر نفسك (  على أسئلة تالمیذیجیب ال

 . لة المعرفیة عبر الویب ح الواجب البیتي المنتمي للحصة وللرتالمیذیحدد المعلم لل

  
  : الخبرات والنشاطات 

  : وهي اإلجراءات التي تحول األهداف إلى نتاجات ، وهي تشمل األمور التالیة 
  . منظم العملیة التعلیمیة ومیسر تنفیذها : دور المعلم  •
  . محور العملیة التعلیمیة  : تلمیذدور ال •
  . الرحالت المعرفیة عبر الویب قصیرة المدى : األسلوب  •



 ١٩٠

  :  التقییم 
  : ق  أهداف الدرس ، ومن أهم الوسائل التقییمیة التي أستخدمها المعلم ی تحقیستخدم التقییم للتأكد من

  .  وسلوكهم تالمیذمالحظة أداء ال •
 .  أثناء نقاش المعلم بعد كل مهمة تالمیذمالحظة إجابات ال •

 .  على االستبانة عبر الویب تالمیذمالحظة نتائج إجابات ال •

 . عبر الویب ) ختبر نفسك أ(  على أسئلة تالمیذمالحظة دقة إجابات ال •

 . تدقیق األعمال  •

  
  : الزمن 

  . یستغرق تنفیذ كل درس حصة واحدة وفق أسلوب الرحالت المعرفیة قصیرة المدى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩١

  الدرس األول
  )البیئة المعتدلة ( بیئة البحر المتوسط 

  : النظرة الشاملة 
ًأن تعطي الصورة الواضحة لمعالم الكرة األرضیة برا وبحرا وجوا، تستطیع  الجغرافیا المادة الوحیدة التيتعد  ً ً

ِاإلنسان یتأثر  تفسر الظواهر الطبیعیة المختلفة وتعلل أسباب حدوثها ونتائجها، وتوضح كیف أن كما أنها
  .بالبیئة التي ینشأ فیها وكیف یؤثر فیها

 ِا یشاهده اإلنسان بل إن أهمیتها تتجلى فيالجغرافیا على الوصف والتحلیل والتعلیل لم وال تقتصر أهمیة

یستفید من مواردها إلى  الناحیة االجتماعیة التي تساعد على دراسة حیاة اإلنسان في بیئته وكیف یمكنه أن
التي تصور له العالم الخارجي والعوامل  أقصى حد، ثم الوقوف على ما في البیئات األخرى من المعلومات

  .المنافع معها صال بها وتبادلالتي تحیط به، وطرق االت

كما یستدل من أسمها أنها تظهر التي بیئة البحر المتوسط وسنتعرف الیوم على إحدى هذه البیئات وهي 
بشكل واضح على سواحل البحر المتوسط ، والجزر الواقعة فیه ، وسیتناول هذا الدرس مفهوم بیئة البحر 

  .   ها الفلكي والجغرافي ومظاهر السطحالمتوسط وخصائصها الطبیعیة والمناخیة وموقع
  

  : الهدف العام للدرس 
  . لى الخصائص الطبیعة والمناخیة لبیئة البحر المتوسط إیتعرف 

  : األهداف السلوكیة 
  :  تحقیق األهداف التالیة ً قادرا علىتلمیذبعد االنتهاء من هذا الدرس یجب أن یكون ال

  . وسط المعتدلة د الموقع الفلكي لبیئة البحر المتیحدت .١
 . یذكر الدول التي تظهر فیها البیئة المعتدلة  .٢

 .یفسر تسمیة هذه البیئة بیئة البحر المتوسط  .٣

 . یصنف مظاهر السطح في البیئة  .٤

 . یفسر اعتدال درجات الحرارة صیفا وشتاء .٥

 . یحدد على الخریطة أنواع الریاح التي تهب فیها  .٦

  .    یصف أمطار بیئة البحر المتوسط  .٧
  
  
  
  



 ١٩٢

   : المقدمة 
  وبما ) البیئة المعتدلة (  إن درس الیوم بالغ األهمیة سنبحث فیه بیئة البحر المتوسط  تالمیذأعزائي ال

 انك ستقوم برحلة عبر بیئة البحر تلمیذتخیل عزیزي ال أننا نعیش علي كوكب األرض وننتمي لهذه البیئة،
خیة والموقع الفلكي والجغرافي لبیئة البحر المتوسط  المتوسط  لنتعرف فیها علي الخصائص الطبیعیة والمنا

  . ومظاهر السطح واألحوال المناخیة 
  ما هي بیئة البحر المتوسط ؟  •
 ما هي الخصائص الطبیعة لهذه البیئة ؟  •

 ما هي مظاهر السطح في هذه البیئة ؟  •

  ...............أمل لكم رحلة معرفیة ممیزة 
  : المهمات 

 في هذه الرحلة المعرفیة مع ثالثة من زمالئك بالتوصل إلى مفهوم بیئة تلمیذلتتلخص مهمتك عزیزي ا
البحر المتوسط وسبب تسمیتها بذلك وموقعها الفلكي والجغرافي ،  ثم استكشاف الخصائص الطبیعیة ، 

  . ومظاهر السطح لبیئة البحر المتوسط 
  

  : العملیات 
العمل واألدوار بینكم وهي ، وبحیث یتم تقسم اتع جمیعا العمل خالل مجموتالمیذعلیكم أعزائي ال  

، وزیارة المواقع المحددة ، والبحث عن المعلومات والحقائق ) ناطق و، وضابط الوقت ومنسق، كاتب( 
الهامة التي تناسب األسئلة في ورقة العمل معك، وتسجیل على األقل ثالث معلومات مهمة من كل موقع ، 

   -: ٕوانجاز األنشطة التالیة 
   

  الخصائص الطبیعیة لبیئة البحر المتوسط/ النشاط األول 
 في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمیة من خالل تلمیذزي الیتتلخص مهمتك عز

الروابط المحددة لتستكشف سبب تسمیة بیئة البحر المتوسط  بهذا االسم والموقع الفلكي لها  ورسم مخطط 
  . مفاهیمي لها 

  وابط الر
١ -  http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_4189.htm        
  
٢  - http://www.targuistcity.net/vb/showthread.php?t=7212   
٣  - http://www.khayma.com/dahdah/gourarithameur/gourarithameur-geo6.html   
  

http://webcours.blogspot.com/2008/07/blog-post_4189.htm
http://www.targuistcity.net/vb/showthread.php?t=7212
http://www.khayma.com/dahdah/gourarithameur/gourarithameur-geo6.html


 ١٩٣

  الموقع الجغرافي لبیئة البحر المتوسط/ النشاط الثاني 
سبب تسمیة بیئة البحر المتوسط والموقع الفلكي یذ في النشاط األول إلى تلمبعد أن توصلت عزیزي ال

لها،ویتمثل الموقع الجغرافي لبیئة البحر المتوسط في قارات العالم و تتلخص مهمتك في النشاط الثاني أن 
  . تبحث عن إجابات لألسئلة اآلتیة ورسم مخطط مفاهیمي لها 

  . بیئة البحر المتوسط   یعدد أهم المناطق التي تتمثل فیها– ١ 
  ) . البیئة المعتدلة (  یذكر أهم الدول التي تظهر فیها  بیئة البحر المتوسط – ٢

    الروابط 
١ -     http://www.targuistcity.net/vb/showthread.php?t=7212   
٢ -   http://www.khayma.com/dahdah/gourarithameur/gourarithameur-geo6.html  
  

  مظاهر السطح لبیئة البحر المتوسط/  النشاط الثالث 
لك تتلخص مهمتك في النشاط الثالث في تتنوع مظاهر السطح لبیئة البحر المتوسط  لذ :  تلمیذعزیزي ال

  : البحث عن إجابات لألسئلة اآلتیة 
   ؟  صف األحوال المناخیة لبیئة البحر المتوسط- ١
    ؟ سبب اعتدال درجات الحرارة صیفا وشتاءهو ما    - ٢
  ؟ أذكر أنواع الریاح التي تهب فیها - ٣
   ؟ صف أمطار بیئة البحر المتوسط - ٤
   ؟التي تؤدى إلى اختالف كمیة المطر الساقطة علي منطقة ما  حدد العوامل - ٥
  

  الروابط 
١  -   

http://images.google.ps/imgres?imgurl=http://69.80.237.154/thumb/9690701/thumb.jpg&imgrefurl=http://www.p
hysique48.org/bac/forum/viewtopic.php%3Fid%3D17459&usg=__lDw_I37yItugSpZprsNzAhcRNrY=&h=113&w=12
3&sz=5&hl=ar&start=9&um=1&tbnid=AJb1aJeLwcWisM:&tbnh=82&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3D%25D9%2
584%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A6%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%2
5D9%2585%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A9%26hl%3Dar%26lr%3D%26s

a%3DG%26um%3D1   
  
  
  
  
  
  

http://www.targuistcity.net/vb/showthread.php?t=7212
http://www.khayma.com/dahdah/gourarithameur/gourarithameur-geo6.html
http://images.google.ps/imgres?imgurl=http://69.80.237.154/thumb/9690701/thumb.jpg&imgrefurl=http://www.p


 ١٩٤

  : االستنتاجات 
 تكون الیوم من خالل رحلتك المعرفیة عبر الشبكة العالمة قد تعرفت على بیئة البحر تلمیذعزیزي ال

 لالمتوسط، كما توصلت إلى خصائصها الطبیعیة وموقعها الفلكي والجغرافي ومظاهر سطحها واألحوا
دي إلى اختالف كمیة األمطار الساقطة المناخیة التي تؤثر فیها واألمطار الساقطة علیها والعوامل التي تؤ

  . على منطقة ما 
   . د، أم ستدفعك للبحث والستكشاف المزیهل ستكون هذه المعلومات كافیة لكولكن 

  . لمعرفة المزید من المعلومات حول رحلة الیوم یمكنك مراجعة المصادر اإلضافیة 
  : المصادر 

١ - http://www.targuistcity.net/vb/showthread.php?t=7212   
٢ -   http://www.khayma.com/dahdah/gourarithameur/gourarithameur-geo6.html  
٣ - http://www.al-difaa.com/Detail.asp?InNewsItemID=2235   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.targuistcity.net/vb/showthread.php?t=7212
http://www.khayma.com/dahdah/gourarithameur/gourarithameur-geo6.html
http://www.al-difaa.com/Detail.asp?InNewsItemID=2235


 ١٩٥

  : التقییم 
   : في الرحلة المعرفیة حسب جداول التقییم المبینة أدناه تلمیذسیكون تقییمك عزیزي ال

  
  نادرا  أحیانا  غالبا  دائما  الصفة/ المھارة / السلوك :  تلمیذسلم األداء الشخصي لل  الرقم

          . یستمع ویأخذ دوره في الحدیث بكل احترام دون مقاطعة   ١
          یساعد المجموعة على العمل بروح الفریق الواحد   ٢
          یشجع اآلخرین ضمن المجموعة  ویحفزھم   ٣
           یطرح أسئلة على المجموعة بھدف التوضیح   ٤
            نظھر احتراما ألفكار اآلخریی  ٥
          یسھم في تقدیم األفكار والمعلومات كلما دعت الحاجة    ٦
          یبحث في كیفیة أداء المجموعة لعملھا بشكل جید     ٧
          یسھم في حل األنشطة بطریقة تعاونیة   ٨
          یساعد اآلخرین في تقییم عملھم   ٩

          مجموعة بما في ذلك دور القیادة ًیمارس أدوارا متنوعة داخل ال  ١٠
          یعمل علي أكمال الواجب المطلوب    ١١
          یواظب علي الواجبات والمھام حتى إنجازھا   ١٢
          . یرضي بنصیبھ العادل في العمل ویتحمل المسؤولیة عن إكمالھ   ١٣
          ًیبدأ العمل في الوقت  المحدد بدقة ویبدل جھدا متواصال  ١٤
          تثمر الوقت بطریقة فاعلة یس  ١٥
          یمتلك مھارات البحث عبر االنترنت   ١٦
          أعمال البحث تظھر نوعیة في المعلومات   ١٧
          یحلل ویفسر  المعلومات التي یحصل علیھا من صفحات االنترنت   ١٨
          یعبر عن نتائج البحث بقدر عال من الدقة والفاعلیة   ١٩
          درا كبیرا من المعرفة بالموضوع قید البحث اكتسب التلمیذ ق  ٢٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩٦

  اختبر نفسك
  :أمام العبارة الخاطئة ) × (  أمام العبارة الصحیحة وعالمة )  P( ضع عالمة / السؤال األول 

ًتتصف بیئة البحر المتوسط باعتدال المناخ صیفا وشتاء  (    )  – ١ ً .  
  . وسط في قارة أمریكا الجنوبیة في وسط دولة البرازیل تتمثل بیئة البحر المت  (    ) - ٢
  . تشكل السهول القسم األكبر من أراضي بیئة البحر المتوسط  (    )  – ٣
  .  توجد جبال طوروس في إیران (    )   – ٤
  . یتعرض إقلیم البحر المتوسط إلى ریاح جافة في فصل الشتاء(    )   – ٥
  

  -:جابة الصحیحة مما بین القوسین اختر اإل: السؤال الثاني 
   -:  تتمثل بیئة البحر المتوسط بین دائرتي عرض  - ١

 ) ٦٠ – ٥٠   ، ٤٠ – ٢٠  ، ٤٠ – ٣٠ (   
  - : ً یبلغ معدل متوسط الحرارة صیفا في بیئة البحر المتوسط حوالي– ٢

  ) م   ٥ ١٧ – م ٥ ٢٧ - م  ٥١٠ (  
  : ة سهل ألبو الذي یوجد في  من سهول بیئة البحر المتوسط المعتدل- ٣

  ) سوریا – أسبانیا – إیطالیا – فرنسا (                     
                       : الریاح المحلیة التي مصدرها الصحراء والتي تهب في فصل الربیع و الخریف في فلسطین - ٤

  ) القبلي – الهبوب – الخماسین – السموم                        (
     -   :  تطل والیة كالیفورنیا علي المحیط – ٥

  ) األطلسي  ، الهندي  ، الهادئ (                        
  

  أكمل الفراغ  : السؤال الثالث 
أكثر من ________  سمیت بیئة البحر المتوسط بهذا االسم ألنها مظاهرها تبدو واضحة في منطقة – ١

  .  أي منطقة أخري 
 .___________ ، _________ طقة البحر المتوسط نوعان من الریاح هما  تهب على من- ٢

   .___________، _____________  تمتاز مظاهر السطح في بیئة البحر المتوسط بـ - ٣
  . _______________  توجد جبال أطلس في بالد - ٤
  . __  ________و _______  تتمثل بیئة البحر المتوسط في قارة آسیا في سواحل – ٥
  

  

 ١٥الدرجة الكلیة من 

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع



 ١٩٧

  الخصائص الطبیعیة لبیئة البحر المتوسط / الموضوع : (     )         الثامن األساسي    الشعبة :  م      الصف ٢٠١٠ / ٢:     / التاریخ /                  الیوم 
  حصة واحدة : الحصص        عدد . یتعرف على الخصائص الطبیعة والمناخیة لبیئة البحر المتوسط /   الھدف العام للدرس 

  .  من الكتاب المدرسي ٤٦الصفحة    )  ٦ -  ٥ – ٤ –  ٣(   السؤال   / الواجب البیتي 

التغذیة   التقویم  الوسائل  تلمیذدور ال  دور المعلم  األھداف السلوكیة  األنشطة
  الراجعة

  .  یكتب المتطلب األساسي على السبورة -
  .  یصحح كراسات بعض التالمیذ -
  .   في اإلجابات التالمیذ یناقش -

  . ى أسئلة المتطلب األساسي  یجیب عل-
  .  یصحح كراستھ -
  .  یجیب على تساؤالت المعلم -

 الستكشاف الرحلة التالمیذ یوجھ -
  . المعرفیة 

 لتنفیذ النشاط األول في التالمیذ یوجھ -
رحلة المعرفیة ویتابعھم ویوجھھم ال

  . ویناقشھم 

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
 ینفذ النشاط األول في الرحلة المعرفیة -
 .  

 الستكشاف الرحلة التالمیذ یوجھ -
  . المعرفیة 

   لتنفیذ النشاط الثاني  التالمیذ یوجھ -
   ویوجھھم ویناقشھمالتالمیذ یتابع -

  . فیة  یستكشف الرحلة المعر-
 ینفذ النشاط الثاني في الرحلة المعرفیة -
.  

 الستكشاف الرحلة التالمیذ یوجھ -
  . المعرفیة 

   لتنفیذ النشاط الثالث التالمیذ یوجھ -
   ویوجھھم ویناقشھمالتالمیذ یتابع -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
 ینفذ النشاط الثالث  في الرحلة المعرفیة -
.  

 یحدد الموقع الفلكي -
لبیئة البحر المتوسط 

  . المعتدلة 
 یذكر أھم الدول التي -

تظھر فیھا البیئة 
 . المعتدلة 

 یفسر تسمیة ھذه البیئة -
 .بیئة البحر المتوسط 

یصنف مظاھر  -
 . السطح في البیئة 

 یفسر اعتدال درجات -
 . الحرارة صیفا وشتاء

 یحدد أنواع الریاح -
 . التي تھب فیھا 

 یصف أمطار بیئة - 
      .المتوسط  البحر

 إلجابة أسئلة اختبر نفسك المیذالت یوجھ -
  . عبر صفحة الویب ویناقشھم فیھا 

 یجیب على أسئلة اختبر نفسك ویجیب -
  . على تساؤالت المعلم 

 lcdجھاز
  

أجھزة 
  حاسوب 

  
  

اللوحة 
  التفاعلیة 
Smart 
Board 

  :أكمل 
 تقع بیئة البحر – ١

المتوسط بین دائرتي 
و _____ عرض 

شمال وجنوبي ______ 
  .خط االستواء 

  تتمثل بیئة البحر -  ٢
ي المتوسط في آسیا ف

و ______ سواحل 
 _________  

  
 تتعرض بیئة البحر – ٣

المتوسط إلى نوعین من 
________ الریاح ھما 

  . __________ و 

  
 حصر -

عدد 
اإلجابات 
  الصحیحة 

  
  
  
  
 متابعة -

دقة تنفذ 
   التالمیذ

  



 ١٩٨

  الدرس الثاني
  )یئة المعتدلة الب( ظروف الحیاة في بیئة البحر المتوسط 

  : النظرة الشاملة 
 ، والحیـاة الحیوانیـة بـشكل عـام ، فـي كـل منـاطق بیئـة البحـر المتوسـط ، ویتنـاول هـذا ةتتشابه الحیـاة النباتیـ

  الدرس  الحیاة النباتیة والحیوانیة وتوزیع السكان والنشاط االقتصادي  
 وتوزیـــع الـــسكان والنــشاط االقتـــصادي لبیئـــة یتعـــرف علـــى الحیــاة النباتیـــة والحیوانیــة: الهــدف العـــام للــدرس 

  .البحر المتوسط 
  

  :الهدف العام للدرس 
  .  یتعرف على الحیاة النباتیة والحیوانیة وتوزیع السكان والنشاط االقتصادي لبیئة البحر المتوسط 

  : الهداف السلوكیة 
  .  ط  یعدد أهم النباتات الطبیعیة والحیوانات في مناطق بیئة البحر المتوس– ١
  .  یعطي أمثلة علي أشهر المزروعات والحیوانات التي تنتجها بیئة البحر المتوسط – ٢
  .  یصنف توزیع السكان حسب مناطق تواجدهم في بیئة البحر المتوسط – ٣
  .  یذكر أهم أشكال المهن التي عمل بها سكان بیئة البحر المتوسط – ٤
  .  السیاحي في بیئة البحر المتوسط  تطور النشاطى یذكر العوامل التي أدت إل– ٥
  .  یعدد العوامل التي ساعدت على نشاط التجارة في بیئة البحر المتوسط – ٦
  .  یفسر المفاهیم والمصطلحات الواردة في الدرس – ٧
  

  : المقدمة 
هــا  فـي الرحلـة المعرفیـة الـسابقة إلـى خـصائص الطبیعیـة لبیئـة البحـر المتوسـط وموقعتلمیـذتعرفـت عزیـزي ال

، وســـوف نتعـــرف فـــي هـــذه ل المناخیـــة  لبیئـــة البحـــر المتوســـطالفلكـــي والجغرافـــي ومظـــاهر الـــسطح واألحـــوا
  .الرحلة على ظروف الحیاة في بیئة البحر المتوسط 

، وعلــــى التوزیـــع الـــسكاني والنــــشاط حیوانـــات التـــي تعــــیش فـــي هـــذه البیئـــةســـنتعرف علـــى أهـــم النباتــــات وال
  .  االقتصادي  

  .  باقي البیئات األخرى   فيابه الحیاة في بیئة البحر المتوسط كمافهل یا ترى تتش
المنـاطق أم تختلـف مـن منطقـة فهل یا ترى یتركز السكان في مناطق البیئة المعتدلة بشكل كبیر في جمیـع 

  . ما هي أهم النشاطات االقتصادیة التي یمارسها سكان بیئة البحر المتوسط . ألخرى
  ...........زة آمل لكم رحلة معرفة ممی



 ١٩٩

  : المهمات 
 فـي هـذه الرحلـة المعرفیـة مـع ثالثـة مـن زمالئـك بـالتعرف علـى أهـم النباتـات تلمیذتتلخص مهمتك عزیزي ال

  .  والحیوانات التي تعیش في هذه البیئة، وعلى التوزیع السكاني والنشاط االقتصادي  
  

  : العملیات 
عــات، وبحیــث یــتم تقــسم العمــل واألدوار بیــنكم  جمیعــا العمــل خــالل مجموتالمیــذعلــیكم أعزائــي ال  

، وزیــارة المواقـــع المحـــددة ، والبحــث عـــن المعلومـــات ) نـــاطق وكاتـــب ، وضـــابط الوقــت ومنـــسق ، ( وهــي 
والحقــائق الهامــة التــي تناســب األســئلة فــي ورقــة العمــل معــك ، وتــسجیل علــى األقــل ثــالث معلومــات مهمــة 

   - :ٕمن كل موقع ، وانجاز األنشطة التالیة 
  .الحیاة النباتیة والحیوانیة في بیئة البحر المتوسط : النشاط األول 

 فــي النــشاط األول فــي اإلبحـار عبــر شــبكة المعلومـات العالمیــة مــن خــالل تلمیـذزي الیــ تـتلخص مهمتــك عز
  . الروابط المحددة لتتعرف على أهم النباتات الطبیعیة والحیوانات في مناطق بیئة البحر المتوسط  

  ابط الرو
١ -  http://www.qudsst.com/forum/archive/index.php/t-60574.html   
٢ - http://amobarak.ahlamontada.com/montada-f9/topic-t1333.htm   
 ٣ -  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D
9%8A%D8%AF%D8%B3    

   
   توزیع السكان في بیئة البحر المتوسط:النشاط الثاني 

 فـي النـشاط األول إلـى أهـم النباتـات والحیوانـات التـي تعـیش قـي بیئـة البحـر تلمیـذد أن توصلت عزیـزي البع
المتوســط و تــتلخص مهمتــك فــي النــشاط الثــاني لتستكــشف ســبب اخــتالف توزیــع الــسكان فــي منــاطق  بیئــة 

  . البحر المتوسط  و أن تبحث عن إجابات لألسئلة اآلتیة ورسم مخطط مفاهیمي لها 
   ؟ أین یتوزع السكان في بیئة البحر المتوسط - ١
  ؟) أین یتم التركیز السكاني (  ما المناطق التي یتركز بها السكان - ٢
   ؟عدد هذه المناطق .  ما هي المناطق التي تتمیز بندرة السكان - ٣
  ؟ أین یتركز السكان بشكل متوسط - ٤

   الروابط 
١ -  http://euroshaden.tripod.com/mhtwa.htm    
٤ - ٢ - http://www.khayma.com/dahdah/gourarithameur/gourarithameur-geo6.html   

http://www.qudsst.com/forum/archive/index.php/t-60574.html
http://amobarak.ahlamontada.com/montada-f9/topic-t1333.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D
http://euroshaden.tripod.com/mhtwa.htm
http://www.khayma.com/dahdah/gourarithameur/gourarithameur-geo6.html


 ٢٠٠

  صادي في بیئة البحر المتوسطالنشاط االقت: النشاط الثالث 
تعــــد بیئــــة البحــــر المتوســــط مــــن البیئــــات ذات النــــشاط البــــشري الكبیر،ویمــــارس ســــكانها :  تلمیــــذعزیــــزي ال

نـــشاطات اقتـــصادیة حیویـــة عدیـــدة ، لـــذلك تـــتلخص مهمتـــك فـــي النـــشاط الثالـــث فـــي البحـــث عـــن إجابـــات 
  :لألسئلة اآلتیة 

   ؟مارسها سكان بیئة البحر المتوسط  ما هي أهم النشاطات االقتصادیة التي ی- ١
   ؟ أین تمارس الزراعة في بیئة البحر المتوسط - ٢
   ؟ ما أهم الصناعات - ٣
  ؟ ما أهم  العوامل التي أدت إلى تطور النشاط السیاحي في بیئة البحر المتوسط - ٤
    ؟ ما هي العوامل التي أدت إلى نشاط التجارة في بیئة البحر المتوسط– ٥

  ط الرواب
١ - http://www.al-difaa.com/Detail.asp?InNewsItemID=2235   
 ٢ - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D
8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85   

٣ -  
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D

8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8
%B7    

   
  : االستنتاجات 

بكة العالمـة قـد تعرفـت علـى ظــروف  تكـون الیـوم مـن خـالل رحلتـك المعرفیـة عبـر الـشتلمیـذوهكـذا عزیـزي ال
الحیــاة فــي بیئــة البحــر المتوســط ، كمــا توصــلت إلــى أهــم النباتــات الطبیعیــة والحیوانــات والتوزیــع الــسكاني 

  . وأهم النشاطات االقتصادیة التي یمارسها سكان هذه البیئة  
    .دولكن هل ستكون هذه المعلومات كافیة لك ، أم ستدفعك للبحث والستكشاف المزی
  . لمعرفة المزید من المعلومات حول رحلة الیوم یمكنك مراجعة المصادر اإلضافیة 

  :المصادر 
http://faculty.ksu.edu.sa/74964/L1/105%20PPS%20Ch.1.doc   

   
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9
%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86   

  
  
  

http://www.al-difaa.com/Detail.asp?InNewsItemID=2235
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D
http://faculty.ksu.edu.sa/74964/L1/105%20PPS%20Ch.1.doc
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9


 ٢٠١

  اختبر نفسك
  :أمام العبارة الخاطئة ) × (  أمام العبارة الصحیحة وعالمة )  P( ضع عالمة / السؤال األول 

   .یعتبر البلوط والفلیني من أهم أشجار بیئة البحر المتوسط  (    )  – ١
  . بیئة البحر المتوسط یزدحم السكان في المناطق الساحلیة والسهول الداخلیة ل  (    ) - ٢
  . المناطق السیاحیة في العالم عتبر سواحل الریفیرا من أهم ت (    )  – ٣
  .  تتمیز بیئة البحر المتوسط بالصناعات الیدویة فقط (    )   – ٤
  . تتمیز بیئة البحر المتوسط بقلة النشاط التجاري مع البیئات األخرى (    )   – ٥
  

  -:اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : السؤال الثاني 
   -:    في دولة ظهرت الحضارة القرطاجیة – ١

   ) تونس      ،سوریا    ،تركیا    ( 
  -: توجد جزیرة كریت في البحر  – ٢

     ) المتوسط  ، األسود   ،  األحمر  (  
   : أهم أشجار البحر المتوسط  – ٣

  ) الصنوبر –  الكاكاو –النخیل  –الصبار  (                     
                         :ر المتوسط  أشهر الحیوانات البریة في بیئة البح– ٤

  ) وحید القرن – الفهد – الفیل  – الغزال                         (
     - : ًمن الحضارات القدیمة التي ظهرت في بیئة البحر المتوسط قدیما   – ٥

   ) القرطاجیة ، كل ما ذكر صحیح   ، الفینیقیة  ، الكنعانیة(                        
  

  أكمل الفراغ  : السؤال الثالث 
  . ______  و ______ من أهم النباتات الطبیعیة في مناطق بیئة البحر المتوسط  – ١
 .___________ ،  _________ یتركز السكان في بیئة البحر المتوسط بشكل كبیر في – ٢

   ._______، _ _____نشاطات اقتصادیة حیویة عدیدة منها بیئة البحر المتوسط یمارس سكان – ٣
  . ______________ سواحل الریفیرا في جنوب دولة  توجد - ٤
  . ________  و ____ سهل اتصال بیئة البحر المتوسط مع البیئات األخرى بسبب مجاورتها  – ٥
  
  

 ١٥الدرجة الكلیة من 

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع



 ٢٠٢

  ظروف الحیاة في بیئة البحر المتوسط /الموضوع  (     )                    :الثامن األساسي    الشعبة :  م                الصف ٢٠١٠/ ٣:     / التاریخ /                  الیوم 
  حصة واحدة :     عدد الحصص        . یتعرف على ظروف الحیاة في بیئة البحر المتوسط /   الھدف العام للدرس 

  .  من الكتاب المدرسي ٥١: صفحة     )  ٥ – ٤ –  ٣   -  ٢( السؤال   / الواجب البیتي 

  األھداف السلوكیة  األنشطة
  تلمیذدور ال  دور المعلم

التغذیة   التقویم  الوسائل
  الراجعة

  .  یكتب المتطلب األساسي على السبورة -
  .  یصحح كراسات بعض التالمیذ -
  .   في اإلجابات التالمیذ یناقش -

  .  یجیب على أسئلة المتطلب األساسي -
  .  یصحح كراستھ -
  .  یجیب على تساؤالت المعلم -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
 لتنفیذ النشاط األول في الرحلة التالمیذ یوجھ -

  . المعرفیة 
  .  ویوجھھم ویناقشھم التالمیذیتابع -
  . في نتائج الرحلة المعرفیة التالمیذ یناقش -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . رفیة  ینفذ النشاط األول في الرحلة المع-

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
   لتنفیذ النشاط الثاني  التالمیذ یوجھ -
   ویوجھھم ویناقشھمالتالمیذ یتابع -
  . في نتائج الرحلة المعرفیة التالمیذ یناقش -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . ینفذ النشاط الثاني في الرحلة المعرفیة -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
   لتنفیذ النشاط الثالث التالمیذ یوجھ -
  . ویوجھھم ویناقشھم التالمیذ یتابع -
  . في نتائج الرحلة المعرفیة التالمیذ یناقش -
  

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . ینفذ النشاط الثالث  في الرحلة المعرفیة -

 یعدد أھم النباتات  – ١ 
الطبیعیة والحیوانات في 

مناطق بیئة البحر المتوسط 
  .  
 یعطي أمثلة علي أشھر – ٢

المزروعات والحیوانات 
التي تنتجھا بیئة البحر 

  . المتوسط 
 یصنف توزیع السكان – ٣

حسب مناطق تواجدھم في 
  . بیئة البحر المتوسط 

 یذكر أھم أشكال المھن – ٤
ھا سكان بیئة التي عمل ب

  . البحر المتوسط 
 یذكر العوامل التي – ٥

أدت إل تطور النشاط 
السیاحي في بیئة البحر 

  . المتوسط 
 یعدد العوامل التي – ٦

ساعدت على نشاط التجارة 
  . في بیئة البحر المتوسط 

   
سئلة اختبر نفسك عبر  إلجابة أالتالمیذ یوجھ -     

  . صفحة الویب ویناقشھم فیھا 
 یجیب على أسئلة اختبر نفسك ویجیب على -

  . تساؤالت المعلم 

 lcdجھاز
  

أجھزة 
  حاسوب 

  
  

اللوحة 
  التفاعلیة
Smart 
Board 

   

  :أكمل 
 ة من أھم النباتات الطبیعی– ١

في مناطق بیئة البحر 
  ._____ و _____المتوسط 

البریة في   من الطیور -  ٢
______ بیئة البحر المتوسط 

  _________ و 
 یتركز السكان في بیئة – ٣

البحر المتوسط بشكل كبیر 
  . ______ و _____ في 

 یعمل سكان بیئة البحر – ٤
المتوسط ف مھن منھا 

_______ و _________ 
  .______ و _______ و 

  
 حصر -

عدد 
اإلجابات 
  الصحیحة 

  
  
  
  
 متابعة -

دقة تنفذ 
   لتالمیذا

  



 ٢٠٣

  الدرس الثالث
  )إسبانیا دولة (  بیئة البحر المتوسط ينموذج من الحیاة البشریة ف

  النظرة الشاملة 
إسـبانیا هـي إحــدى دول جنـوب غــرب أوروبـا وهـي تقــع ضـمن نطــاق بیئـة البحـر المتوســط ، وتتمتـع إســبانیا 
بموقع جغرافي مهم بسبب إشرافها علي البحر المتوسط ، والمحیط األطلسي ، وهـي أقـرب دول أوروبـا إلـى 

تناول هـذا الـدرس حـدود دولـة إسـبانیا ومظـاهر الـسطح وس.دول شمال إفریقیا ویتبعها جزر البلیار والكناري 
  .ومناخها والمساحة والسكان ، والنشاط االقتصاد ، وأشهر المدن اإلسبانیة 

  .  یتعرف على المالمح العامة لدولة اسبانیا : الهدف العام للدرس 
  : األهداف السلوكیة 

  :  أن  قادرا علىتلمیذبعد االنتهاء من هذا الدرس توقع أن یكون ال
  .  یصف الموقع الجغرافي و االستراتیجي السبانیا -
 .  یحدد موقع اسبانیا -

 .  یصف أهم مظاهر السطح في اسبانیا -

 .  یفسر تركز السكان في السهول الساحلیة و قلتهم في المرتفعات الجبلیة -

 .  یعدد ابرز مظاهر النشاط االقتصادي في اسبانیا -

 . سبانیا  یذكر أهم مدن وموانئ ا-

  : المقدمة 
 فــي الرحلــة المعرفیـة الــسابقة ظـروف الحیــاة فــي بیئـة البحــر المتوسـط وقــد استكــشفت تلمیـذتعرفـت عزیــزي ال

أهـــم النباتـــات والحیوانـــات التـــي تعـــیش فـــي هـــذه البیئـــة والتوزیـــع الـــسكاني وأهـــم األنـــشطة االقتـــصادیة التـــي 
هـذه الرحلـة علـى نمـوذج مـن الحیـاة البـشریة فـي یمارسها سـكان بیئـة البحـر المتوسـط ، وسـوف نتعـرف فـي 

  .بیئة البحر المتوسط 
ســـنتعرف علـــى حـــدود دولـــة إســـبانیا ومظـــاهر الـــسطح ومناخهـــا والمـــساحة والـــسكان ، والنـــشاط االقتـــصاد ، 

  . وأشهر المدن والموانئ اإلسبانیة 
  ؟ما أهمیة موقع إسبانیا الجغرافي 
 ؟ما أهم مظاهر السطح في إسبانیا

  ؟ مساحة إسبانیا ، وكم یبلغ عدد سكانها كم تبلغ

  ؟ما أهم النشاطات االقتصادیة في إسبانیا 

    ؟ما أشهر المدن والموانئ في دولة إسبانیا 
  .آمل لكم رحلة معرفیة ممیزة 



 ٢٠٤

    :المهمات
 فــي هـذه الرحلــة المعرفیــة مـع ثالثــة مـن زمالئــك بــالتعرف علـى حــدود دولــة تلمیــذتـتلخص مهمتــك عزیـزي ال

انیا واستكشاف مظاهر السطح والمناخ والمـساحة والـسكان وأمـاكن تمركـزهم  ، والنـشاط االقتـصاد الـذي إسب
  . یمارسه سكانها ، وأشهر المدن والموانئ اإلسبانیة 

  : العملیات 
 جمیعــا العمــل خــالل مجموعــات ، وبحیــث یــتم تقــسم العمــل واألدوار بیــنكم تالمیــذعلــیكم أعزائــي ال  

، وزیـــارة الــــصفحات والمواقـــع اإللكترونیـــة المحــــددة ، ) ط الوقــــت ومنـــسق ، نـــاطق كاتـــب ، وضـــاب( وهـــي 
والبحث عن المعلومات والحقائق الهامة التـي تناسـب األسـئلة فـي ورقـة العمـل معـك ، وتـسجیل علـى األقـل 

   -: ٕثالث معلومات مهمة من كل موقع ، وانجاز األنشطة التالیة 
  .انیا وحدودها  أهمیة موقع دولة إسب: النشاط األول 

 فــي النــشاط األول فــي اإلبحـار عبــر شــبكة المعلومـات العالمیــة مــن خــالل تلمیـذزي الیــ تـتلخص مهمتــك عز
  . الروابط المحددة لتتعرف على أهمیة موقع دولة إسبانیا وحدودها  

  الروابط
١ - http://www.kenanaonline.com/page/2050   

٢ - 
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A

%D8%A7#.D8.A7.D9.82.D8.AA.D8.B5.D8.A7.D8.AF    

  
  

  .  مظاهر سطح أرض إسبانیا ومناخها والمساحة والسكان -: النشاط الثاني 
 فــي النــشاط الثــاني فــي اإلبحــار عبــر شــبكة المعلومــات العالمیــة مــن خــالل تلمیــذزي الیــتــتلخص مهمتــك عز

  . الروابط المحددة لتتعرف على مظاهر سطح أرض دولة إسبانیا ومناخها ومساحتها وعدد سكانها  
  وابط الر
١ -  http://euroshaden.tripod.com/mhtwa.htm   

٢ - http://www.kenanaonline.com/page/2050       
٣- 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8
.A7.D9.84.D8.B3.D8.B7.D8.AD   

٤ – http://www.ssislam.com/www/spain.htm     

  
  
  

http://www.kenanaonline.com/page/2050
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://euroshaden.tripod.com/mhtwa.htm
http://www.kenanaonline.com/page/2050
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8
http://www.ssislam.com/www/spain.htm


 ٢٠٥

  .  النشاط االقتصادي وأشهر المدن والموانئ في دولة إسبانیا -: النشاط الثالث 
 فـي النـشاط الثالـث  فـي اإلبحـار عبـر شـبكة المعلومـات العالمیـة مـن خـالل تلمیـذزي الیـتتلخص مهمتك عز

ان إسـبانیا وأشـهر المـدن والمـوانئ الروابط المحددة لتتعرف على أهم األنشطة االقتصادیة التي یمارسها سك
  . في دولة إسبانیا  

  الروابط 
١ - http://euroshaden.tripod.com/mhtwa.htm   
٢ - http://www.kenanaonline.com/page/2050   
٣ - http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=3526   
٤ - http://www.maxtie.com/ar/nationalPortal/textDetail/ESP.html   
  

  : االستنتاجات 
 تكــون الیــوم مــن خــالل رحلتــك المعرفیــة عبــر الــشبكة العالمــة قــد تعرفــت علــى أهمیــة تلمیــذوهكــذا عزیــزي ال

موقع دولة إسبانیا وعلى حدود دولة إسبانیا واستكشاف مظاهر الـسطح والمنـاخ والمـساحة والـسكان وأمـاكن 
  . سه سكانها ، وأشهر المدن والموانئ اإلسبانیة تمركزهم  ، والنشاط االقتصاد الذي یمار

   . دولكن هل ستكون هذه المعلومات كافیة لك ، أم ستدفعك للبحث والستكشاف المزی
  . لمعرفة المزید من المعلومات حول رحلة الیوم یمكنك مراجعة المصادر اإلضافیة 

  :المصادر 
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9
%86%D9%8A%D8%A7   

  
http://www.kenanaonline.com/page/2050   

   
http://euroshaden.tripod.com/mhtwa.htm   

  
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/-

Spain/Sec05.doc_cvt.htm  
  
  
  
  
  

http://euroshaden.tripod.com/mhtwa.htm
http://www.kenanaonline.com/page/2050
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=3526
http://www.maxtie.com/ar/nationalPortal/textDetail/ESP.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9
http://www.kenanaonline.com/page/2050
http://euroshaden.tripod.com/mhtwa.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/


 ٢٠٦

                                                                                                     اختبر نفسك
  :أمام العبارة الخاطئة ) × (  أمام العبارة الصحیحة وعالمة ) P( ضع عالمة / السؤال األول 

  . تضم شبه الجزیرة أیبیریا دولتي إسبانیا والبرتغال  (    ) – ١
  .   المملكة المغربیة مضیق جبل طارق بفصل اسبانیا عن (    ) – ٢
 .یتركز معظم سكان أسبانیا في هضبة المیزیتا)     ( - ٣

  .من أشهر المعادن التي تنتجها أسبانیا الحدید)     ( - ٤
 .  أهم موانئ إسبانیا برشلونة وتقع علي المحیط األطلسي  (    ) – ٥

  
  -: القوسین اختر اإلجابة الصحیحة مما بین: السؤال الثاني 

 -:یمتاز مناخ الهضبة الداخلیة ألسبانیا   - ١

ً الجفاف صیفا وقلة األمطار شتاء –ً غزارة األمطار شتاء –ًغزارة األمطار صیفا {  ً{  
 -:نهر الوادي الكبیر األسباني یصب في   - ٢

  } خلیج بسكاي – البحر المتوسط –المحیط األطلسي { 
 -:لى نهر تقع عاصمة اسبانیا مدرید ع  - ٣

  } أیبرو – تاجه – ادورو –الوادي الكبیر { 
 -:تشتهر أسبانیا بالمزروعات التالیة ما عدا   - ٤

  } العنب – الحمضیات – الزیتون –التفاح { 
 -:تربى الحیوانات التالیة في أسبانیا ما عدا   - ٥

  } الماعز – األغنام – البقر –اإلبل { 
  

   أكمل الفراغ : السؤال الثالث 
 .________ والبحر ______ وتشرف على المحیط _______ أسبانیا هي أحدى دول قارة   - ١

 ._______________ في شمال أسبانیا وتفصلها عن ______________ تقع جبال   - ٢

 ._____________ و ____________ من األودیة النهریة الموجودة في أسبانیا وادي   - ٣

 .ومیناء برشلونة على البحر المتوسط________ ویقع على ________ یا أهم موانئ أسبان  - ٤

 .______________و جزر _____________ أهم الجزر المجاورة ألسبانیا جزر   - ٥

  
  
  

 ١٥الدرجة الكلیة من 

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع



 ٢٠٧

    . المالمح العامة لدولة اسبانیا/         الموضوع : (     )             الثامن األساسي         الشعبة :  م      الصف ٢٠١٠ / ٣:     /التاریخ /                  الیوم 
  حصة واحدة :                          عدد الحصص         .یتعرف على المالمح العامة لدولة اسبانیا/   الھدف العام للدرس 

.  من الكتاب المدرسي ٥٦: صفحة     )  ٥ – ٤ –  ٣   - ٢( السؤال   / الواجب البیتي 

  األھداف السلوكیة  األنشطة
  تلمیذدور ال  دور المعلم

التغذیة   التقویم  الوسائل
  الراجعة

  .  یكتب المتطلب األساسي على السبورة -
  .  یصحح كراسات بعض التالمیذ -
  .   في اإلجابات التالمیذ یناقش -

  .  یجیب على أسئلة المتطلب األساسي -
  .  یصحح كراستھ -
  .  یجیب على تساؤالت المعلم -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
 لتنفیذ النشاط األول في الرحلة التالمیذ یوجھ -

  . المعرفیة 
  .  ویوجھھم ویناقشھم التالمیذیتابع -
  .في نتائج الرحلة المعرفیة  التالمیذ یناقش -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  .  ینفذ النشاط األول في الرحلة المعرفیة -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
   لتنفیذ النشاط الثاني  التالمیذ یوجھ -
   ویوجھھم ویناقشھمالتالمیذ یتابع -
  .رفیة  في نتائج الرحلة المعالتالمیذ یناقش -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . ینفذ النشاط الثاني في الرحلة المعرفیة -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
   لتنفیذ النشاط الثالث التالمیذ یوجھ -
  . ویوجھھم ویناقشھم التالمیذ یتابع -
  . في نتائج الرحلة المعرفیة التالمیذ یناقش -

  .المجموعات بقیة على جتعمیم النتائ
  

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . ینفذ النشاط الثالث  في الرحلة المعرفیة -

صف الموقع  ی- ١
الجغرافي و االستراتیجي 

  . السبانیا 
 .  یحدد موقع اسبانیا - ٢
 یصف أھم مظاھر - ٣

 . السطح في اسبانیا 
 یفسر تركز السكان - ٤

في السھول الساحلیة و 
قلتھم في المرتفعات 

 . الجبلیة 
 یعدد ابرز مظاھر - ٥

النشاط االقتصادي في 
 . اسبانیا 

 یذكر أھم مدن - ٦
 . ا وموانئ اسبانی

  
   

 إلجابة أسئلة اختبر نفسك عبر التالمیذ یوجھ -
  . صفحة الویب ویناقشھم فیھا 

 یجیب على أسئلة اختبر نفسك ویجیب -
  . على تساؤالت المعلم 

 lcdجھاز
  

أجھزة 
  حاسوب 

  
  

اللوحة 
  التفاعلیة
Smart 
Board  

  :أكمل 
ضم شبھ جزیرة  ت– ١

و _____إیبریا دولتي  
 _____.  

  یفصل إسبانیا عن - ٢
دولة المغرب مضیق 

 ______  .  
 تتركز معظم  السكان – ٣

في دولة إسبانیا  في 
و ______ السھول  

 ______ .  
 یعمل سكان إسبانیا في  – ٤

_________ المھن منھا 
و _______ و 

  _______.  
 من أشھر المدن – ٥

یة  مدینة اإلسبان
و مدینة ________
 _______ .  

  
 حصر -

عدد 
اإلجابات 
  الصحیحة 

  
  
  
  
 متابعة -

دقة تنفذ 
   التالمیذ

  



 ٢٠٨

  الوحدة السادسة
  الدرس الرابع

  )التندرا ( الخصائص الطبیعیة للبیئة القطبیة 
  : النظرة الشاملة 

 بیئة البحر المتوسط وتعرفت على الخصائص الطبیعیة لها ، وظروف الحیاة تلمیذًدرست سابقا عزیزي ال
  ) .إسبانیا ( وسط ، ونموذج من الحیاة البشریة في بیئة البحر المتوسط في بیئة البحر المت

كما یستدل من أسمها ) . التندرا ( وسوف نتعرف في هذه الرحلة علي بیئة جدیدة هي البیئة القطبیة 
والتندرا أو ما یسمي . ألنها تتمثل بمنطقة القطبین ، الشمالي والجنوبي والمناطق المجاورة لهما 

وسیتناول هذا الدرس مفهوم البیئة القطبیة  وخصائصها . ي الجلیدیة وأراضي الجلید الدائم  بالصحار
  .   الطبیعیة والمناخیة وموقعها الفلكي والجغرافي ومظاهر السطح

  : الهدف العام للدرس
  .  التعرف على الخصائص الطبیعیة و البشریة لبیئة التندرا  

  : األهداف السلوكیة 
  . لفلكي للبیئة القطبیة یحدد الموقع ا

 . یحدد الموقع الجغرافي للبیئة القطبیة 

 . یمیز بین الصحاري الجلیدیة و الجلید الدائم 

 . یصنف أهم مظاهر السطح في بیئة التندرا 

 . یصف األحوال المناخیة في هذه البیئة 

 . یفسر المفاهیم الواردة في الدرس 

  : المقدمة  
وبما أننا نعیش علي ) تندرا ( لیوم بالغ األهمیة سنبحث فیه البیئة القطبیة  إن درس اتالمیذأعزائي ال

كوكب األرض ، ویؤثر فینا ما یحیط بنا من بیئات ،والیوم سنتعرف على بیئة جدیدة من بیئات الكرة 
 انك ستقوم برحلة عبر البیئة القطبیة  لنتعرف فیها علي الخصائص تلمیذاألرضیة ، وتخیل عزیزي ال

  . یعیة والمناخیة والموقع الفلكي والجغرافي للبیئة القطبیة ومظاهر السطح واألحوال المناخیة الطب
  فما هي البیئة القطبیة ؟ 

 ما هي الخصائص الطبیعة لهذه البیئة ؟ 

 ما هي مظاهر السطح في هذه البیئة ؟ 

 وما هي األحوال المناخیة التي تمتاز بها هذه البیئة ؟ 

  ...............یة ممیزة أمل لكم رحلة معرف



 ٢٠٩

  : المهمات 
 في هذه الرحلة المعرفیة مع ثالثة من زمالئك بالتعرف على سبب التسمیة تلمیذتتلخص مهمتك عزیزي ال

  . ٕوالى أقسام هذه البیئة والموقع الفلكي والجغرافي ومظاهر السطح واألحوال المناخیة لهذه البیئة 
  

  : العملیات 
( جمیعا العمل خالل مجموعات ، وبحیث یتم تقسم العمل واألدوار بینكم وهي  تالمیذعلیكم أعزائي ال

، وزیارة المواقع المحددة ، والبحث عن المعلومات والحقائق ) كاتب ، وضابط الوقت ومنسق ، ناطق 
الهامة التي تناسب األسئلة في ورقة العمل معك ، وتسجیل على األقل ثالث معلومات مهمة من كل 

   - : جاز األنشطة التالیة ٕموقع ، وان
  )  .التندرا ( الموقع الفلكي والجغرافي للبیئة القطبیة : النشاط األول 

 في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمیة من خالل تلمیذزي الی تتلخص مهمتك عز
ورها في النصف الروابط المحددة لتتعرف على أهم أقسام البیئة القطبیة وسبب التسمیة وسبب ظه

الشمالي أكثر من النصف الجنوبي ومفهوم التندرا وأراضي الجلید الدائم والموقع الفلكي والجغرافي للبیئة 
  . علیك أن  تبحث عن إجابات لألسئلة اآلتیة . القطبیة 

   ؟ما سبب تسمیة هذه البیئة بهذا االسم
  ؟ما سبب ظهورها في النصف الشمالي أكثر من النصف الجنوبي

 ؟التندرا  بماذا یقصد

  ؟أراضي الجلید الدائم بماذا یقصد 

  ؟ ًأین تقع البیئة القطبیة فلكیا

  ؟ أین تتوزع مناطق البیئة القطبیة ، في أي قارات 

  : الروابط 
١ - http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec059.doc_cvt.htm   

٢ - http://www.amar.sch.sa/vb/archive/index.php/t-444.html   

٣ - http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=239848   

٤ - http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1972.htm   

٥ -http://greenline.com.kw/NaturalWorld/002.asp   

   
  
  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec059.doc_cvt.htm
http://www.amar.sch.sa/vb/archive/index.php/t-444.html
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=239848
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1972.htm
http://greenline.com.kw/NaturalWorld/002.asp
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  مظاهر السطح للبیئة القطبیة: النشاط الثاني 
 في النشاط األول إلى أهم أقسام البیئة القطبیة وسبب التسمیة والموقع تلمیذبعد أن توصلت عزیزي ال

و تتلخص مهمتك في النشاط الثاني لتستكشف مظاهر السطح للبیئة .  ئة القطبیة الفلكي والجغرافي للبی
  . القطبیة و أن تبحث عن إجابات لألسئلة اآلتیة ورسم مخطط مفاهیمي لها 

   ؟ماذا یغلب على أراضي البیئة القطبیة 
   ؟ما أهم السهول في البیئة القطبیة

  ؟أین تظهر الهضاب والمرتفعات 

    ؟عرجات سواحلها ما المقصود بت
  : الروابط 

١ – http://www.kenanaonline.com/page/2056   
٢ -http://www.norwayvoice.com/news.php?item.24.1   

٣ - 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%
A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.87.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8

.A3.D9.88.D8.B1.D9.88.D8.A8.D9.8A_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B8.D9.8A.D9.85   

٤ -http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AF/     

  
  .األحوال المناخیة :  النشاط الثالث 

تمتاز البیئة القطبیة بالبرودة الشدیدة ، لذلك تتلخص مهمتك في النشاط الثالث في  :  تلمیذعزیزي ال
  :ت لألسئلة اآلتیة البحث عن إجابا

   ؟ما المقصود بالمناخ
  ؟كم تبلغ درجة الحرارة في فصل الصیف وفصل الشتاء 

    ؟كم یبلغ متوسط درجات الحرارة 
  : الروابط 

١ – http://www.almasriah.com/tareekhterm2w1.asp   
  
٢ – http://www.lover3moon.com/vb/showthread.php?t=12168   
  
  

  : االستنتاجات 
 تكون الیوم من خالل رحلتك المعرفیة عبر الشبكة العالمة قد تعرفت على تلمیذوهكذا عزیزي ال

  . الخصائص الطبیعیة للبیئة القطبیة 

http://www.kenanaonline.com/page/2056
http://www.norwayvoice.com/news.php?item.24.1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8
http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.almasriah.com/tareekhterm2w1.asp
http://www.lover3moon.com/vb/showthread.php?t=12168
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   . دهل ستكون هذه المعلومات كافیة لك ، أم ستدفعك للبحث والستكشاف المزیولكن 
  . لمعرفة المزید من المعلومات حول رحلة الیوم یمكنك مراجعة المصادر اإلضافیة 

  :المصادر 
١ -   

http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7/?wscr=1024x768   

٢ - http://mousou3a.educdz.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/?wscr=1024x768    

٣ –   
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8

%AF   
٤ -  

http://www.4geography.com/vb/t3332.html   
٥ - http://forum.5lel.net/t500.html   

٦ -   
http://www.leqatar.net/vb/showthread.php?t=14485   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7/?wscr=1024x768
http://mousou3a.educdz.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8
http://www.4geography.com/vb/t3332.html
http://forum.5lel.net/t500.html
http://www.leqatar.net/vb/showthread.php?t=14485
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                                                                                                      اختبر نفسك

  :أمام العبارة الخاطئة ) × (  أمام العبارة الصحیحة وعالمة ) P( ضع عالمة / السؤال األول 
 .تمتاز أراضي البیئة القطبیة بأنها سهلة منبسطة وتظهر فیها الفیوردات)     (  - ١

 .لبیئة القطبیة یمتد تسعة أشهرفصل الصیف في ا)     (  - ٢

 . من البیئة القطبیةالسوید و اغالبیة سكان السوید والنرویج وفنلند)     (  - ٣

 .جزیرة جرینلند أكبر جزر العالم تطل سواحلها على المحیط الهندي)     (  - ٤

 .تظهر البیئة القطبیة في قارة أمریكیا الجنوبیة بشكل كبیر)     (  - ٥

  
  -:اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :  الثاني السؤال

 :تشمل البیئة القطبیة في نصف الكرة الجنوبي في  – ١

  } القارة القطبیة الجنوبیة أنترتییكیا – أمریكا الجنوبیة –استرالیا { 
 -:توجد البیئة القطبیة في  – ٢

  }بیة  المناطق القط– جنوب القارات – شمال القارات –وسط القارات { 
 -:سهول سیبیریا تقع قارة  – ٣

  } أوروبا – أمریكیا الجنوبیة – أمریكیا الشمالیة –آسیا { 
 -:األودیة العمیقة المغمورة بالماء التي توجد في السواحل المائیة هي  - ٤

  } الفیوردات – الخلجان – الواحات –البحیرات { 
 - :الریاح التي تهب من البیئة القطبیة یطلق علیها  - ٥

  } الریاح القطبیة – الریاح الموسمیة – الریاح العكسیة –الریاح التجاریة {          
  

  أكمل الفراغ  : السؤال الثالث 
 .شمال خط االستواء وجنوبه_______ و ______ تقع البیئة القطبیة ما بین دائرتي عرض   - ١

 .م____وتصل الحرارة في الصیف إلى م،____ ًتصل درجة الحرارة في البیئة القطبیة شتاء إلى   - ٢

 .___________، ___________ ًتنقسم البیئة القطبیة جغرافیا ومناخیا إلى   - ٣

 ._________، __________ ، _________ تتمثل البیئة القطبیة في أمریكا الشمالیة في   - ٤

 .جفي البیئة القطبیة فصل سقوط المطر والثل___________ یعتبر فصل   - ٥
  
  
  

 ١٥ الكلیة من الدرجة

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع



 ٢١٣

  .  الخصائص الطبیعیة للبیئة القطبیة /الموضوع : (       )               الثامن األساسي    الشعبة :  م                      الصف ٢٠١٠ / ٣:     / التاریخ /                  الیوم 
  حصة واحدة : عدد الحصص )  .                  ا التندر( یتعرف على الخصائص الطبیعیة للبیئة القطبیة  /   الھدف العام للدرس 

  .  من الكتاب المدرسي ٦٠: صفحة     )  ٥ – ٤ –  ٣   -  ٢( السؤال   / الواجب البیتي 
  
  

  األھداف السلوكیة  األنشطة
  دور التلمیذ  دور المعلم

التغذیة   التقویم  الوسائل
  الراجعة

  .  یكتب المتطلب األساسي على السبورة -
  .  یصحح كراسات بعض التالمیذ -
  .   في اإلجابات التالمیذ یناقش -

  . األساسي  یجیب على أسئلة المتطلب -
  .  یصحح كراستھ -
  .  یجیب على تساؤالت المعلم -

  . ة المعرفیة  الستكشاف الرحلالتالمیذ یوجھ -
 لتنفیذ النشاط األول في الرحلة التالمیذ یوجھ -

  . المعرفیة 
  . ویوجھھم ویناقشھم  التالمیذ یتابع-
  . یناقش التالمیذ في نتائج الرحلة المعرفیة -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  .  ینفذ النشاط األول في الرحلة المعرفیة -

  . لة المعرفیة  الستكشاف الرحالتالمیذ یوجھ -
   لتنفیذ النشاط الثاني  التالمیذ یوجھ -
   ویوجھھم ویناقشھمالتالمیذ یتابع -
  . یناقش التالمیذ في نتائج الرحلة المعرفیة -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . ینفذ النشاط الثاني في الرحلة المعرفیة -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
   لتنفیذ النشاط الثالث التالمیذھ  یوج-
   . ویوجھھم ویناقشھمالتالمیذ یتابع -
  . یناقش التالمیذ في نتائج الرحلة المعرفیة -

  .المجموعات بقیة على تعمیم النتائج
  

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . ینفذ النشاط الثالث  في الرحلة المعرفیة -

  
  
  
  
  
 یحدد الموقع الفلكي للبیئة -

  . القطبیة 
 یحدد الموقع الجغرافي -

 . للبیئة القطبیة 
 یمیز بین الصحاري -

 . لدائم الجلیدیة و الجلید ا
 یصنف أھم مظاھر -

 . السطح في بیئة التندرا 
 یصف األحوال المناخیة -

 . في ھذه البیئة 
 یفسر المفاھیم الواردة في -

 . الدرس 
  
   

بر نفسك عبر  إلجابة أسئلة اختالتالمیذ یوجھ -
  . صفحة الویب ویناقشھم فیھا 

 یجیب على أسئلة اختبر نفسك ویجیب على -
  . تساؤالت المعلم 

 lcdجھاز
  

أجھزة 
  حاسوب 

  
  

اللوحة 
  التفاعلیة
Smart 
Board  

  :أكمل 
 سمیت البیئة القطبیة – ١

ألنھا تتمثل بمنطقة القطبین  
  .______ و ______

تقع جزیرتي ، آیسلندا ،   -  ٢
  __ __ __وجرینلند في البیئة 

راضي البیئة  یغلب على أ– ٣
   . ______و_ ____القطبیة 

 متاز مناخ البیئة القطبیة  ی– ٤
______ ___.  

 یبلغ متوسط درجات – ٥ 
الحرارة في فصل الصیف في 

درجة ______ البیئة القطبیة 
  . مئویة 

  
 حصر -

عدد 
اإلجابات 
  الصحیحة 

  
  
  
  
متابعة  -

دقة تنفذ 
  التالمیذ 

  



 ٢١٤

  الوحدة السادسة
   الخامسالدرس

  )التندرا ( لبیئة القطبیة حیاة في االظروف 
  : نظرة الشاملة ال

وموقعها الفلكي والجغرافي ومظاهر  الخصائص الطبیعة للبیئة القطبیة علي  السابقة في الرحلةتتعرف
      وسوف نتعرف في هذه الرحلة على ظروف الحیاة في البیئة القطبیة، . السطح

  : الهدف العام للدرس
  .  القتصادي  یتعرف على المالمح النباتیة والحیوانیة والبشریة والنشاط ا

  : األهداف السلوكیة 
  . یعدد أهم نباتات البیئة القطبیة  - ١
 . یصنف أهم الحیوانات في البیئة القطبیة  - ٢

 . یفسر قلة السكان في البیئة القطبیة  - ٣

 . یصف مساكن البیئة القطبیة  - ٤

 . یذكر أهم شعوب البیئة القطبیة  - ٥

 . یسمي أهم الحرف التي تمارس في البیئة القطبیة  - ٦

  . أهم المصطلحات و المفاهیم الواردة في الدرسیفسر  -٧
 
  : المقدمة  

 وموقعهـا الفلكـي قطبیـة لبیئـة الل في الرحلة المعرفیـة الـسابقة إلـى خـصائص الطبیعیـة تلمیذتعرفت عزیزي ال
، وســـوف نتعـــرف فـــي هـــذه الرحلـــة علـــى قطبیـــة لبیئـــة اللوالجغرافـــي ومظـــاهر الـــسطح واألحـــوال المناخیـــة  

  .قطبیة بیئة الالي ظروف الحیاة ف
 والنــــشاط حیـــاة البـــشریة ســـنتعرف علـــى أهـــم النباتـــات والحیوانـــات التـــي تعــــیش فـــي هـــذه البیئـــة ، وعلـــى ال

  .  االقتصادي  
  . كما باقي البیئات األخرى  قطبیة بیئة الالفهل یا ترى تتشابه الحیاة في 

  . باقي البیئات  مثلبشكل كبیرقطبیة فهل یا ترى یتركز السكان في مناطق البیئة ال
  . قطبیة بیئة الال  ما هي أهم النشاطات االقتصادیة التي یمارسها سكان 

  ...........آمل لكم رحلة معرفة ممیزة 
  
  



 ٢١٥

  : المهمات 
الحیاة النباتیة  في هذه الرحلة المعرفیة مع ثالثة من زمالئك بالتعرف على تلمیذتتلخص مهمتك عزیزي ال

  . هذه البیئة  والنشاط السكاني في الحیاة البشریةووالحیوانیة 
  

  : العملیات 
(  جمیعا العمل خالل مجموعات ، وبحیث یتم تقسم العمل واألدوار بینكم وهي تالمیذعلیكم أعزائي ال

، وزیارة المواقع المحددة ، والبحث عن المعلومات والحقائق ) كاتب ، وضابط الوقت ومنسق ، ناطق 
 ورقة العمل معك ، وتسجیل على األقل ثالث معلومات مهمة من كل الهامة التي تناسب األسئلة في
   - : ٕموقع ، وانجاز األنشطة التالیة 
  )  .التندرا ( لبیئة القطبیة افي حیاة النباتیة والحیوانیة ال: النشاط األول 

ل  في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمیة من خالتلمیذزي الی تتلخص مهمتك عز
النبتات التي تنمو في هذه البیئة وعلى أهم الحیوانات التي تعیش في الروابط المحددة لتتعرف على أهم 

  . هذه البیئة 
  الروابط 

١ - 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%

D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.83.D8.A7.D9.86   

٢ -   
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1972.htm   

٣ -  
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1972.htm  

http://aworldofnature.blogspot.com/2008/12/blog-post.html   
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D

9%84%D9%85%D8%B3%D9%83    
٤ - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%
A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7   

  
٥- http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7   

٦ -http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83   

٧ - http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82    

٨ - http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8_%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A   

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1972.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1972.htm
http://aworldofnature.blogspot.com/2008/12/blog-post.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8_%D9%82%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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  لبیئة القطبیةالحیاة البشریة في ا: النشاط الثاني 
 أهم النبتات التي تنمو في هذه البیئة وعلى في النشاط األول إلى أهم تلمیذبعد أن توصلت عزیزي ال

   . الحیوانات التي تعیش في هذه البیئة 
لبیئة القطبیة و أن تبحث عن إجابات الحیاة البشریة في ا تتلخص مهمتك في النشاط الثاني لتستكشف 

  . لألسئلة اآلتیة
   ؟ البیئة القطبیة  سبب قلة السكان ما
  ؟ في البیئة القطبیة الشعوب التي تعیش أصلما 

  ؟ تتواجد هذه الشعوب أین 

  : الروابط 
١ - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%
D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.83.D8.A7.D9.86   

٢- 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1972.htm   

  

٣ - 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1972.htm  

  

٤ –  http://www.kenanaonline.com/page/2048    
   

  
  

   .النشاط االقتصادي:  النشاط الثالث 
، لذلك أنشطة اقتصادیة ، بهدف توفیر متطلبات حیاتهم  البیئة القطبیة یمارس سكان :  تلمیذیزي العز

  :تتلخص مهمتك في النشاط الثالث في البحث عن إجابات لألسئلة اآلتیة 
   أهم النشاطات االقتصادیة التي یمارسها سكان البیئة القطبیة؟ما  -
  ان هذه البیئة؟   ما هي الحیوانات التي یستأنسونها سك-

     ما أهم الثروات المعدنیة التي تم اكتشافها في البیئة القطبیة؟ -
   : الروابط

١ -  http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=15339   

٢ -  http://forum.animalsfanclub.com/showthread.php?t=31522   

٣ - http://forum.animalsfanclub.com/showthread.php?t=31522   

٤ - http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1972.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec1972.htm
http://www.kenanaonline.com/page/2048
http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=15339
http://forum.animalsfanclub.com/showthread.php?t=31522
http://forum.animalsfanclub.com/showthread.php?t=31522
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
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  : االستنتاجات 
ظروف شبكة العالمة قد تعرفت على  تكون الیوم من خالل رحلتك المعرفیة عبر التلمیذوهكذا عزیزي ال

  . لبیئة القطبیة الحیاة ف ا
   . دولكن هل ستكون هذه المعلومات كافیة لك ، أم ستدفعك للبحث والستكشاف المزی
  . لمعرفة المزید من المعلومات حول رحلة الیوم یمكنك مراجعة المصادر اإلضافیة 

  :المصادر 
١ -  http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11407&P=39    
٢ - http://aworldofnature.blogspot.com/2008/12/blog-post.html 

٣ - http://abhph.mam9.com/montada-f128/topic-t3793.htm   
٤ -http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec207.doc_cvt.htm   
٥ -  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4995239,00.html   

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11407&P=39
http://aworldofnature.blogspot.com/2008/12/blog-post.html
http://abhph.mam9.com/montada-f128/topic-t3793.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec207.doc_cvt.htm
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4995239,00.html
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                                                                                                      اختبر نفسك
  :أمام العبارة الخاطئة ) × (  أمام العبارة الصحیحة وعالمة ) P( ضع عالمة / السؤال األول 

 .سكان التندرا غالبیتهم من أصل مغولي )     (  - ١

 .یعیش سكان البیئة القطبیة حیاة التنقل والترحال )     (  - ٢

 .تزدحم القارة الجنوبیة بالسكان )     (  - ٣

 .تمتاز حیوانات البیئة القطبیة بالفراء والجلد السمیك  )    (  - ٤

 .ًتعتبر األسماك مصدرا غذاء رئیسي لسكان التندرا )     (  - ٥

  
  -:اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : السؤال الثاني 

 :البیئة القطبیة  أشهر النباتات التي تنمو في – ١

  }صبار ال  -الطحالب  – المطاط  – األبنوس{ 
 - : أشهر حیوانات بیئة التندرا – ٢

   }القرود  – الجمال  – الرنة  – الخیول{ 
 - : أشهر طیور بیئة التندرا – ٣

   }البطریق  – النسر  – الصقر  – الببغاوات{ 
 - : أشهر القبائل التي تسكن بیئة التندرا – ٤

   }البوشمن – الزاندي  – النویر  – االسكیمو{ 
 - : الآلب في شمال  توجد شعوب– ٥

   }ایطالیا  – النرویج – سیبیریا – فنلندا{          
  

  أكمل الفراغ  : السؤال الثالث 
 .________  من أشهر أشجار منطقة سیبیریا أشجار - ١

 ._______ و ________ و _____  _) التندرا(   من أشهر حیوانات البیئة القطبیة - ٢

 ._______ و  ________و_______  أنشطة اقتصادیة مثل ة البیئة القطبی یمارس سكان– ٣

 . _________ فصل الصیف بصید الحیوانات البیئة القطبیة في  یقوم سكان - ٤

 _____ستخراج أدى اكتشاف الثروات المعدنیة في البیئة القطبیة لتحویل العمل من الصید والرعي إلى ا  - ٥
  
  

 ١٥الدرجة الكلیة من 

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع
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  .  ظروف الحیاة في البیئة القطبیة /الموضوع : (       )               الثامن األساسي    الشعبة :  م               الصف ٢٠١٠ / ٤ :     / التاریخ/                    الیوم 
  حصة واحدة : عدد الحصص )  .                  التندرا ( یتعرف على ظروف الحیاة في البیئة القطبیة  /   الھدف العام للدرس 

  .  من الكتاب المدرسي ٦٥: صفحة )    ، ج ٥(، ) ٢( السؤال   / الواجب البیتي 
  
  

  ھداف السلوكیةاأل  األنشطة
  دور التلمیذ  دور المعلم

التغذیة   التقویم  الوسائل
  الراجعة

  .  یكتب المتطلب األساسي على السبورة -
  .  یصحح كراسات بعض التالمیذ -
  .   في اإلجابات التالمیذ یناقش -

  .  یجیب على أسئلة المتطلب األساسي -
  . كراستھ  یصحح -
  .  یجیب على تساؤالت المعلم -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
 لتنفیذ النشاط األول في الرحلة التالمیذ یوجھ -

  . المعرفیة 
  . ویوجھھم ویناقشھم  التالمیذ یتابع-
  . یناقش التالمیذ في نتائج الرحلة المعرفیة -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  .  ینفذ النشاط األول في الرحلة المعرفیة -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة ذالتالمی یوجھ -
   لتنفیذ النشاط الثاني  التالمیذ یوجھ -
   ویوجھھم ویناقشھمالتالمیذ یتابع -
  . یناقش التالمیذ في نتائج الرحلة المعرفیة -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . ینفذ النشاط الثاني في الرحلة المعرفیة -

  . معرفیة  الستكشاف الرحلة الالتالمیذ یوجھ -
   لتنفیذ النشاط الثالث التالمیذ یوجھ -
   . ویوجھھم ویناقشھمالتالمیذ یتابع -
  . یناقش التالمیذ في نتائج الرحلة المعرفیة -

  .المجموعات بقیة على تعمیم النتائج
  

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . ینفذ النشاط الثالث  في الرحلة المعرفیة -

  
 عدد أھم نباتات البیئة -

  . القطبیة 
 یصنف أھم الحیوانات في -

 . البیئة القطبیة 
 یفسر قلة السكان في البیئة -

 . القطبیة 
 یصف مساكن البیئة -

 . القطبیة 
 یذكر أھم شعوب البیئة -

 . طبیة الق
 یسمي أھم الحرف التي -

 . تمارس في البیئة القطبیة 
المصطلحات و   یفسر أھم-

المفاھیم الواردة في الدرس 
 . 
  
   

جابة أسئلة اختبر نفسك عبر  إلالتالمیذ یوجھ -
  . صفحة الویب ویناقشھم فیھا 

 یجیب على أسئلة اختبر نفسك ویجیب على -
  . تساؤالت المعلم 

 lcdجھاز
  

أجھزة 
  حاسوب 

  
  

اللوحة 
  التفاعلیة
Smart 
Board  

  :أكمل 
 من أھم النبتات التي تنمو – ١

في البیئة القطبیة    
  .______ و ______

أھم الحیوانات في البیئة   -  ٢
   . ______  و ____القطبیة 

 من الحیوانات البریة – ٣
ب في البیئة آكلة األعشا

   . ______و_ ____القطبیة 
ینتمي سكان البیئة  – ٤

  .___ __القطبیة إلى الساللة 
 یأھم االنشطة – ٥ 

االقتصادیة التي یمارسھا 
______ سكان البیئة القطبیة 

  . _______و ______ و 

  
 حصر -

عدد 
اإلجابات 
  الصحیحة 

  
  
  
  
متابعة  -

دقة تنفذ 
  التالمیذ 
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  الوحدة السادسة
   السادسالدرس

  )درا التن( لبیئة القطبیة حیاة في االظروف 
  : النظرة الشاملة 

وسوف نتعرف في هذه الرحلة على  . على ظروف الحیاة في البیئة القطبیة  السابقة في الرحلةتتعرف
      .نموذج من الحیاة البشریة في البیئة القطبیة، شعب االسكیمو

  : الهدف العام للدرس
   .)شعب االسكیمو(بیة حیاة على نموذج من الحیاة البشریة في البیئة القطتعرف ی: الهدف العام 

   : األهداف السلوكیة
  . یحدد مناطق انتشار االسكیمو  -
 . یصف المالمح و الصفات الجسمیة لشعب االسكیمو  -

  . ویعدد أهم النشطة التي یمارسها  اإلسكیم -

 . یصف مساكن االسكیمو  -

 .یبین نتائج اختالط االسكیمو باألجانب  -
 
  : المقدمة  

قطبیــة، وعلــى الحیــاة لبیئــة العلــى ظــروف الحیــاة فــي ا فــي الرحلــة المعرفیــة الــسابقة تلمیــذتعرفــت عزیــزي ال
 النباتیــة والحیوانیــة والــشعوب التــي تعــیش ف هــذه البیئــة والنــشاط االقتــصادي الــذي تمارســه هــذه الــشعوب ، 

. علـــى نمـــوذج مـــن الحیـــاة البـــشریة فـــي البیئـــة القطبیـــة، شـــعب االســـكیمووســـوف نتعـــرف فـــي هـــذه الرحلـــة 
  .  وطبیعة حیاتهم ومالمحهم الجسمیة وتأثرهم بالحضارات المعاصرة

  
  ...........آمل لكم رحلة معرفة ممیزة 

  
  

  : المهمات 
 شعب  في هذه الرحلة المعرفیة مع ثالثة من زمالئك بالتعرف علىتلمیذتتلخص مهمتك عزیزي ال

   . ت المعاصرةاالسكیمو وطبیعة حیاتهم ومالمحهم الجسمیة ومدى تأثرهم بالحضارا
  
  



 ٢٢١

  : العملیات 
(  جمیعا العمل خالل مجموعات ، وبحیث یتم تقسم العمل واألدوار بینكم وهي تالمیذعلیكم أعزائي ال

، وزیارة المواقع المحددة ، والبحث عن المعلومات والحقائق ) كاتب ، وضابط الوقت ومنسق ، ناطق 
تسجیل على األقل ثالث معلومات مهمة من كل الهامة التي تناسب األسئلة في ورقة العمل معك ، و

   - : ٕموقع ، وانجاز األنشطة التالیة 
     .طبیعة حیاة شعب االسكیمو: النشاط األول 

 في النشاط األول في اإلبحار عبر شبكة المعلومات العالمیة من خالل تلمیذزي الی تتلخص مهمتك عز
مو ومكان سكنهم وكیف یالئم بین حیاته وظروف طبیعة حیاة شعب االسكی الروابط المحددة لتتعرف على

  . تبحث عن إجابات لألسئلة اآلتیةوأن . البیئة الطبیعة الصعبة
  شعب االسكیمو؟) یسكن(أین یتواجد -
 كیف یالئم شعب االسكیمو بین متطلبات حیاته وظروف البیئة الطبیعیة الصعبة المحیطة به؟  -

 ء ؟في ماذا یسكنون في فصل الصف ، وفي فل الشتا -

  : الروابط 
   الكتاب المدرسي – ١
٢ – 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%85%D9
%88    

٣ - http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AA      
٤ - http://www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0$$main&fileid=start&PageID=062620_0&ImgNo=0626205_1     

٥ -    http://www.t3as.com/vb/t77609.html     
٦ - http://www.4geography.com/vb/t1962.html    

http://www.awamrgulf.com/vb/t-71380.html     
  

  . المالمح الجسمیة وممیزات شعب االسكیمو: النشاط الثاني 
   . ظروف حیاة شعب االسكیمو في البیئة القطبیة في النشاط األول إلى تلمیذبعد أن توصلت عزیزي ال

  .  وأن تبحث عن إجابات لألسئلة اآلتیةالمالمح الجسمیة  في النشاط الثاني لتستكشف  تتلخص مهمتك
   ما أهم صفات شعب االسكیمو الجسمیة -

    : الروابط
   الكتاب المدرسي– ١
٢ - http://www.al3ez.net/vb/archive/index.php/t-6013.html       
٣ -  http://www.awamrgulf.com/vb/t-71380.html      

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%85%D9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://www.mawsoah.net/maogen.asp?th=0
http://www.t3as.com/vb/t77609.html
http://www.4geography.com/vb/t1962.html
http://www.awamrgulf.com/vb/t-71380.html
http://www.al3ez.net/vb/archive/index.php/t-6013.html
http://www.awamrgulf.com/vb/t-71380.html


 ٢٢٢

٤ - http://www.awamrgulf.com/vb/t-71380.html   
٥ - http://forum.sendbad.net/t3721.html   
   

   .االسكیمو والحیاة المعاصرة :  النشاط الثالث 
 على الم تبقي جماعات االسكیمو بمعزل عن تأثیرات الحضارات المعاصرة ولم یبقو :  تلمیذعزیزي ال

، ة بسبب تواصلهم مع سكان الدول األوروبیة المتقدمة نمط حیاتهم البدائیة بل حدث علیها تغیرات كثیر
  :لذلك تتلخص مهمتك في النشاط الثالث في البحث عن إجابات لألسئلة اآلتیة 

  .  ما أثر اختالط االسكیمو بالحضارات األوروبیة المعاصرة-
    .  ما أهم التغیرات السلبیة التي حدثت عند االسكیمو -

   : الروابط
١ -http://kenanaonline.com/topics/57168/posts/114548   
٢ -  http://vb.wearab.net/showthread.php?t=12471  
٣ - http://travel.maktoob.com/vb/travel22255/       
٤ -http://www.leqatar.net/vb/showthread.php?t=14485    
٥ -  http://www.libyasons.com/vb/showthread.php?t=121084   

  
  

  : االستنتاجات 
ظروف  تكون الیوم من خالل رحلتك المعرفیة عبر الشبكة العالمة قد تعرفت على تلمیذوهكذا عزیزي ال

  . لبیئة القطبیة الحیاة لشعب االسكیمو في ا
   . دفعك للبحث والستكشاف المزیولكن هل ستكون هذه المعلومات كافیة لك ، أم ستد

  . لمعرفة المزید من المعلومات حول رحلة الیوم یمكنك مراجعة المصادر اإلضافیة 
  :المصادر 

١ - http://travel.maktoob.com/vb/travel22255/    
٢ - http://www.al-nukhba.net/vb/archive/index.php/t-4612.html   
٣ - http://forum.5lel.net/t500.html       
٤ -  http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=48090     
٥ - http://www.awamrgulf.com/vb/t-71380.html   

http://www.agraw.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3871&forum=24   
http://forum.sendbad.net/t3721.html  

  
  

http://www.awamrgulf.com/vb/t-71380.html
http://forum.sendbad.net/t3721.html
http://kenanaonline.com/topics/57168/posts/114548
http://vb.wearab.net/showthread.php?t=12471
http://travel.maktoob.com/vb/travel22255
http://www.leqatar.net/vb/showthread.php?t=14485
http://www.libyasons.com/vb/showthread.php?t=121084
http://travel.maktoob.com/vb/travel22255
http://www.al-nukhba.net/vb/archive/index.php/t-4612.html
http://forum.5lel.net/t500.html
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=48090
http://www.awamrgulf.com/vb/t-71380.html
http://www.agraw.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3871&forum=24
http://forum.sendbad.net/t3721.html


 ٢٢٣

                                                                                                      اختبر نفسك
  :أمام العبارة الخاطئة ) × (  أمام العبارة الصحیحة وعالمة ) P( ضع عالمة / السؤال األول 

 . نموذج على بیئة اإلسكیمو شمال النرویجأالسكاتعتبر منطقة )     (  - ١

 .عةاعتمد االسكیمو في حیاته على الزرا)     (  - ٢

 .حلت األسلحة النازیة عند االسكیمو محل القوس والحربة)     (  - ٣

  لم یتأثر إنسان اإلسكیمو بالمدینة الحدیثة )     (  - ٤
 .الصید عند االسكیمو یتوافر في فصل الشتاء)     (  - ٥

   
  -:اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : السؤال الثاني 

 :   مو في جزیرةتتمثل بیئة اإلسكی – ١

  }كریت   - مدغشقر - أیسلندا-  دالننجری{ 
 -:تبنى مساكن اإلسكیمو في الشتاء من   – ٢

  } كل ما سبق – الجلید – الطین – الحجارة { 
 -:یمارس شعب اإلسكیمو حرفة – ٣

   }السیاحة  – الصناعة  -  الزراعة -الصید { 
 -:  یمتاز شعب اإلسكیمو بأنهم قوم – ٤

   }لیس مما ذكر –   قصیر القامة– طویل القامة –لقامة متوسط ا{ 
 -:یستخدم شعب اإلسكیمو في تنقلهم – ٥

   }الجمال  – السیارات - الزالجات -الخیول{          
  

  أكمل الفراغ  : السؤال الثالث 
 .______ینتشر االسكیمو في الهوامش القطبیة في جزیرة جرینلند وكندا التي تقع على المحیط   - ١
 .________________یتحرك االسكیمو في تنقالتهم عن طریق  - ٢
 ._____________، ___________ ، ___________ من صفات األسكیمو الجسمیة  - ٣
  .____________واعتنق الدیانات __________ تعلم االسكیمو بعض اللغات األجنبیة مثل  - ٤
 .______ و صنع ________ ي في تأمین  اعتمد االسكیمو على الصید البحري والبر– ٥
  
  

            

 ١٥الدرجة الكلیة من 

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع

 درجة لكل فرع



 ٢٢٤

  .  ظروف الحیاة في البیئة القطبیة /الموضوع : (       )               الثامن األساسي    الشعبة :  م               الصف ٢٠١٠ / ٤:     / التاریخ /                    الیوم 
  حصة واحدة : عدد الحصص   ).شعب االسكیمو( من الحیاة البشریة في البیئة القطبیة حیاة على نموذجیتعرف /   الھدف العام للدرس 

  .  من الكتاب المدرسي ٦٥: صفحة     )  ٥ – ٤ –  ٣(السؤال   / الواجب البیتي 

  األھداف السلوكیة  األنشطة
  دور التلمیذ  دور المعلم

التغذیة   التقویم  الوسائل
  الراجعة

  .  یكتب المتطلب األساسي على السبورة -
  .  یصحح كراسات بعض التالمیذ -
  .   في اإلجابات التالمیذ یناقش -

  .  یجیب على أسئلة المتطلب األساسي -
  . ستھ  یصحح كرا-
  .  یجیب على تساؤالت المعلم -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
ألول في الرحلة  لتنفیذ النشاط االتالمیذ یوجھ -

  . المعرفیة 
  . ویوجھھم ویناقشھم  التالمیذ یتابع-
  . یناقش التالمیذ في نتائج الرحلة المعرفیة -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  .  ینفذ النشاط األول في الرحلة المعرفیة -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
  الثاني   لتنفیذ النشاط التالمیذ یوجھ -
   ویوجھھم ویناقشھمالتالمیذ یتابع -
  . یناقش التالمیذ في نتائج الرحلة المعرفیة -

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . ینفذ النشاط الثاني في الرحلة المعرفیة -

  .  الستكشاف الرحلة المعرفیة التالمیذ یوجھ -
   لتنفیذ النشاط الثالث التالمیذ یوجھ -
   . ویوجھھم ویناقشھممیذالتال یتابع -
  . یناقش التالمیذ في نتائج الرحلة المعرفیة -

  .المجموعات بقیة على تعمیم النتائج
  

  .  یستكشف الرحلة المعرفیة -
  . ینفذ النشاط الثالث  في الرحلة المعرفیة -

  
  
یحدد مناطق انتشار  -

  . االسكیمو 
  
 یصف المالمح و الصفات -

  . الجسمیة لشعب االسكیمو 
 
دد أھم النشطة التي یع -

   . ویمارسھا  اإلسكیم
 
  . یصف مساكن االسكیمو  -
 
یبین نتائج اختالط  -

 .االسكیمو باألجانب 
  
   

 إلجابة أسئلة اختبر نفسك عبر التالمیذ یوجھ -
  . صفحة الویب ویناقشھم فیھا 

ب على أسئلة اختبر نفسك ویجیب على  یجی-
  . تساؤالت المعلم 

 lcdجھاز
  

أجھزة 
  حاسوب 

  
  

اللوحة 
  التفاعلیة
Smart 
Board  

  :أكمل 
 تواجد شعب االسكیمو – ١

  .________ في شمال  
من أھم صفات شعب   -  ٢

__ ____االسكیمو الجسمیة 
  .___ و ___ و _____ و 
ً یسكن االسكیمو شتاء ف – ٣

  . _____بیوت مصنوعة من 
أھم مظاھر تغیر نمط  – ٤

 حیاة شعب االسكیمو 
  .___ ___و  _______

 یعتمد االسكیمو في – ٥
______ الصید علي 

  .  ______ والصید 

  
 حصر -

عدد 
اإلجابات 
  الصحیحة 

  
  
  
  
متابعة  -

دقة تنفذ 
  التالمیذ 

  



 ٢٢٥

  )١٣( ملحق رقم 

  وكالـة الغـوث الدولیــة    
  غزة / دائرة التربیة والتعلیم    
  مركـز التطویـر التربـوي   
  
  

  ياحتليل حمتوى اجلغراف
  للصف الثامن 

 
     

   



 ٢٢٦

  الموقع الفلكي والجغرافي والخصائص الطبیعیة لبیئة البحر المتوسط/ وضوع األول               الم/ الخامسة      الدرس / جغرافیا    الوحدة /                                  
  

المفاھیم 
القیم   المبادئ والتعلیمات  الحقائق العلمیة  والمصطلحات

  المواقع واألحداث  المھارات  واالتجاھات

 -الموقع الفلكي
الموقع 

 الجغرافي
الخصائص 

  الطبیعیة
 مظاھر -

  السطح 
   الجبال -
 السھول –

  لیةالداخ
 السھول -

  الساحلیة 
   المناخ–
 المنخفض -

  الجوي 
  . الریاح –

تتمثل بیئة البحر المتوسط ما بین دائرتي عرض  •
 . ش وج خط االستواء٤٠-       30

 .تمتد بیئة البحر في كل قارات العالم  •
تسمى بیئة البحر المتوسط بھذا االسم ألن  •

 .مظاھرھا تبدو واضحة في سواحل البحر المتوسط 
ثل الجبال والھضاب القسم األكبر من أراضي تم •

 .بیئة البحر المتوسط في كل القارات
 یعد إقلیم البحر المتوسط بیئة معتدلة في ظروفھ  •

 .المناخیة         
 تتصف درجة الحرارة في بیئة البحر المتوسط •

ً باالعتدال صیفا وشتاء         ً. 
تتعرض بیئة البحر المتوسط لریاح ومنخفضات  •

 . باردة مصدرھا المناطق القطبیة الشمالیة والجنوبیةجویة
تتعرض بیئة البحر المتوسط إلي نوعین من  •

 الریاح ھما الریاح الغربیة العكسیة والریاح المحلیة 
تختلف كمیة األمطار من جھة إلي أخرى في بیئة  •

 .البحر المتوسط 
  

العالقة بین  •
درجة الحرارة 

والضغط الجوي 
 .عالقة عكسیة

قتربنا كلما ا •
من بیئة البحر 

المتوسط تعتدل درجة 
  الحرارة

یقدر  •
دور اإلنسان في 
استغالل موارد 

 .البیئة 
یقدر  •

عظمة الخالق 
في اختالف 
المناخ من 

  .منطقة ألخرى

تحدید  •
الموقع الفلكي لبیئة 

 .البحر المتوسط
تحدید  •

الموقع الجغرافي 
لبیئة البحر 

 المتوسط 
رسم  •

خریطة العالم 
ة موضح علیھا بیئ
 البحر المتوسط 

اكتساب  •
مھارة قراءة 

  .الخریطة 

 -بیئة البحر المتوسط •
–أوروبا – أسیا -قارة أفریقیا

 – أمریكا الشمالیة –استرالیا 
 البرتغال –أمریكیا الجنوبیة 

   - فرنسا -أسبانیا–
 – تركیا – الیونان –ایطالیا 
 – فلسطین – لبنان –سوریا 

 الجزائر – تونس –المغرب 
 – اقلیم الكاب – طرابلس –

 الوالیات –والیة كلفورنیا 
  . تشیلي –المتحدة األمریكیة 

  
  



 ٢٢٧

  الحیاة النباتیة والحیوانیة وتوزیع السكان والنشاط  االقتصادي/  الموضوع   الثاني   / الخامسة   الدرس / جغرافیا    الوحدة /الثامن   المادة / الصف                  
  

 مواقع  المھارات القیم واالتجاھات المبادئ والتعلیمات اھیم والمصطلحاتالمف الحقائق العلمیة 

 یتشابھ الغطاء النباتي والحیاة الحیوانیة في -
  .جمیع مناطق بیئة البحر المتوسط 

 البلوط والصنوبر والبطم والخروب -
والزیتون البري أھم األشجار التي تنمو في 

  .بیئة البحر المتوسط 
تات المزھرة في بیئة البحر  األعشاب والنبا-

  .المتوسط تنمو في الربیع وتجف في الصیف
 بیئة البحر المتوسط فقیرة في الحیاة الحیوانیة -

  .الطبیعیة
 یكثر السكان في بیئة البحر المتوسط في -

المناطق السھلیة ویقلون في المناطق الجبلیة 
  .شدیدة االنحدار 

رات  تعتبر بیئة البحر المتوسط موطن الحضا-
  .القدیمة

 نجح اإلنسان في بیئة البحر المتوسط في -
  .زراعة السفوح الجبلیة 

 تتنوع األنشطة االقتصادیة في بیئة البحر -
  .المتوسط 

 تشتھر بیئة البحر المتوسط بالنشاط التجاري -
 والسیاحي

 تجمعات ریفیة -
 الحضارات –ومدینة 

 –القدیمة والعریقة 
 –الجدران االستنادیة 

 –عة المرویة الزرا
 –الزراعة البعلیة 

 –المحاصیل الحقلیة 
 –المحاصیل الشجریة 

 –الصناعات اآللیة 
 –الجذب السیاحي 

 المواد –الریفیرا 
 – التعدین –األولیة 

 –قطاع الخدمات 
 اللوزیات –التفاحیات 

 – البقولیات –
 –الصناعات النسیجیة 
  .الصناعات الجلدیة 

  
 

 البریة  تتأثر الحیاة الحیوانیة-
بمدى غنى أو فقر الغطاء النباتي 

  .الطبیعي 
 یتأثر توزیع السكان بالعوامل -

  .الطبیعیة مثل التضاریس والمناخ 
 تنوع الموارد الطبیعیة یؤدي إلى -

  .تنوع األنشطة االقتصادیة 
 توفر عوامل االستقرار یؤدي إلي -

  .نشوز الحضارات وتقدمھا 
 توفر عوامل الجذب السیاحي -

عد على انتشار النشاط یسا
  .السیاحي

 سھولة اتصال البیئة بالبیئات -
األخرى وتنوع إنتاجھا یؤدي إلى 

  .ازدھار النشاط التجاري 
  
  
  
 

  
 یثمن الدور الرائد -

لبیئة البحر المتوسط في 
نشوء الحضارة 

  .وتقدمھا
 یقدر جھود اإلنسان -

في بیئة البحر المتوسط 
في زراعة السفوح 

  .الجبلیة 
تجاه نحو حسن  اال-

استغالل الموارد 
الطبیعیة الموجودة في 

  .البیئة والحفاظ علیھا 
  
  
  
  
  
  
 

  
جمع صور -

للحیاة النباتیة 
والحیوانیة 
واألنشطة 

االقتصادیة 
في بیئة البحر 

  .المتوسط 
  
  
  
  
  
 

  
 جبال –جبال أطلس 

 سھول –طوروس 
 سھول –كلیفورنیا 

  .یرث 
 –بیروت : مدن 

 – روما –الجزائر 
 سان –تاون كیب

  .فرنسیسكو 
مواقع الحضارات 

 –الكنعانیة : القدیمة 
 –الفینیقیة 

 –القرطاجیة 
  الكرینیة 

سواحل الریفیرا في 
 .فرنسا وایطالیا



 ٢٢٨

  )أسبانیا( من الحیاة البشریة في بیئة البحر المتوسط نموذج/ الثالث       الموضوع /         الدرس   الخامسة/ جغرافیا         الوحدة /الثامن      المادة                                
  

  مواقع  المھارات  القیم واالتجاھات  التعلیمات والمبادئ  المفاھیم  الحقائق والمعلومات
 .أسبانیا إحدى دول جنوب غربي أوروبا -
 .أقرب دول أوروبا إلى دول شمال أفریقیا -
من أشھر الجزر التابعة لھا جزر البلیار  -

 .وجزر كناري
 .عظم حدود أسبانیا مائیة م -
 .معظم أراضي أسبانیا عبارة عن ھضبة  -
 ویبلغ ٢تبلغ مساحة أسبانیا نصف ملیون سم -

 م نسمة٤٠سكانھا حوالي 
یمارس سكان أسبانیا نشاطات اقتصادیة  -

متنوعة أھمھا الزراعة وتربیة الحیوان 
 .والصناعة 

تشتھر أسبانیا بزراعة العدید من  -
الحمضیات        ، ن المزروعات أھمھا الزیتو

 .العنب،
تتمیز الصناعة في أسبانیا بالتطور والتنوع  -

من أشھر صناعاتھا اآلالت الثقیلة والصناعات 
 .الكیماویة والغذائیة 

مدرید ھي عاصمة البالد وتقع علي نھر  -
 .تاجھ

برشلونة میناء رئیس ألسبانیا علي البحر  -
 .المتوسط 

 .يبلباو میناء رئیس علي المحیط األطلس -
  

شبھ  -
  جزیرة أیبیریا

 الجبال -
 الھضاب  -
السھول  -

 النھریة
ھضبة  -

 المیزیتا
الصناعا -

 ت الصوفیة
  

تنوع مصادر المیاه یؤدي إلي  -
  .تنوع المحاصیل الزراعیة

تذبذب األمطار یؤدي إلي تذبذب  -
 .اإلنتاج الزراعي

إتباع األسالیب الحدیثة في تربیة  -
 .الحیوانات یساھم في زیادة إنتاجھا 

المحیطات والمیاه البحار و -
 .العذبة مصادر ھامة لصید األسماك

تقدم الصناعة یؤدي إلي ارتفاع  -
 .دخل األفراد وتزید من رفاھیتھم

وسائل النقل تساھم في زیادة  -
استغالل المواد الخام واألراضي 

 .ویقرب الجھات البعیدة
السیاحة مصدر ھام من مصادر  -

  .الدخل القومي للدولة

تلوث البیئة البحریة  -
النھریة یقلل من اإلنتاج و

 .السمكي
بالعمل والجد  -

والنشاط تتطور وتتقدم 
 .الدول

یقدر قیمة الزراعة  -
 .في توفیر الغذاء لإلنسان

یسعى دور عظمة  -
الخالق في وجود 
 .الثروات الطبیعیة 

یقدر أھمیة  -
المسطحات المائیة في 

  .حیاة اإلنسان

تحدید  -
أسبانیا علي 

الخریطة من 
  .الجھات األربع

 رسم -
خریطة أسبانیا 

في دفتر 
 .الطالب

یبین مظاھر  -
سطح أسبانیا 
 .علي الخریطة

یحدد جزر  -
البلیار والكناري 

  .علي الخریطة

  شبھ جزیرة أیبیریا -
 جزیرة البلیار -
  جزر الكناري -

  
  



 ٢٢٩

  الموقع الفلكي والجغرافي والخصائص الطبیعیة لبیئة التندرا/           لموضوع األول          /  الدرس   السادسة/ جغرافیا       الوحدة /الثامن      المادة                             
  

  المھارات  المبادئ والتعلیمات   القیم واالتجاھات   والمصطلحاتالمفاھیم   الحقائق العلمیة
 تقع البیئة القطبیة ما بین دائرتي -

 شمالي خط 90ْ- 60ْعرض 
  .االستواء وجنوبھ

في النصف  تتمثل البیئة القطبیة -
الشمالي للكرة األرضیة أكثر من 

  .النصف الجنوبي
 النصف الجنوبي من الكرة -

األرضیة یسود فیھا المحیطات 
  .المائیة بشكل واضح 

 تسود بیئة التندرا في أراضي -
  .البیئة القطبیة الدافئة

 تمتاز السواحل المطلة على -
المحیط األطلسي بظاھرة األودیة 

( ماء العمیقة المغمورة بال
  ).الفیوردات 

 تمتاز البیئة القطبیة بشتائھا -
ًالطویل البارد جدا والتي تصل 

 تحت 40ْ -30ْلدرجة تجمد ما بین 
  .الصفر 

 یمتاز فصل الصیف في البیئة -
القطبیة بالبرودة والقصر ال یتعدى 

  . م10ْمتوسط الحرارة ألكثر من 

 الموقع الفلكي –البیئة 
 – الموقع الجغرافي –

 – المضیق –ر الجز
 السھول –الصحاري 

 – األودیة – الھضبة –
 –الفیوردات 

  .الغطاءات الجلیدیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یقدر أھمیة النباتات التي تنمو في -
فصل الصیف لسكانھا في البیئة 

  ).التندرا ( القطبیة  
 یعي أھمیة النباتات المختلفة في -

  المحافظة على الحیوانات الطبیعیة 
العلم في تقدیم الخدمات  یقدر دور -

الالزمة والحیاة لسكان البیئة 
  .القطبیة 

 حسن استغالل فصل الصیف في -
البیئة القطبیة ساھم في حل العدید 

  .من المشكالت البیئیة 
  
  
  
  
  
  
  
  

 یزداد تنوع النباتات كلما ازدادت -
  .كمیة األمطار والتشمس 

   تقل الكثافة السكانیة في البیئة- -
  .دة  شدیدة البرو

 قلة ساعات التشمس یؤدى إلى قلة -
  .النباتات الطبیعیة والمزروعة 

-   
  
  
  

 رسم خریطة للعالم یبین علیھا -
   ) .االتندر( موقع البیئة القطبیة 

 یمیز باأللوان البیئات المختلفة -
  .على خریطة العالم 

 كتابة التقاریر التي تصف  الحیاة -
   .ااالجتماعیة لبیئة التندر

الصور من حیاة أصحاب  جمع -
  ) .التندرا ( البیئة القطبیة الباردة 

 یقارن في جدول بین البیئات -
المختلة من حیث الموقع والحیاة 

  .النباتیة والحیوانیة والبشریة 
  
  
  
  
  
   
  
  

                                
  



 ٢٣٠

 الحیاة النباتیة والحیوانیة والبشریة البیئة القطبیة/ الثانى       الموضوع/الدرسالسادسة       /جغرافیا         الوحدة/  المادة                     

  المواقع واألحداث  المھارات  القیم واالتجاھات  المبادئ والتعمیمات  الحقائق والمعلومات  المفاھیم والمصطلحات

   الطحالب–التندرا 
 الشجیرات -

  القزمیة
   األشجار االبریة-
   أشجار الصنوبر-
  ال الرنة غز-
   ثور المسك-
  الفقمة-
 مناطق الجلید -

  الدائم
   االسكیمو-
   بیوت الجلید-
   التندرا الجنوبیة-
   الفقر التباتى-
 حیوانات آكلة -

  أعشاب
حیوانات آكلة -

  لحوم
   الحیوانات المائیة-

 نباتات مناطق التندرا تمر بمراحل -
نموھا بسرعة بسبب قصر فترة 

  الصیف
  ا بالفقر النباتي تمتاز بیئة التندر-
 تمتاز نباتات التندرا بانھا قزمیھ -

  وابریھ
تمتاز حیوانات البیئة القطبیة -

بفرائھا وجلدھا السمیك وكثرة 
  الشحوم التي توفر لھا الدفء

 بیئة التندرا متخلخلة سكانیا لیس -
  فیھا مایغرى باإلقامة فیھا

 یرجع أصل سكان التندرا إلى -
  الساللة المغولیة

 سكان البیئة القطبیة التندرا  یمتاز-
  بتشابھ أسالیب حیاتھم

 یعیش سكان التندرا حیاة التنقل -
  والترحال

 استأنس سكان البیئة القطبیة غزال -
الرنة وقاموا بتربیتھا للتغلب على 

  نقص الغذاء
تطورت حیاة سكان البیئة القطبیة -

اقتصادیا واجتماعیا بسبب اكتشاف 
  ةالبترول والثروات المعدنی

تزداد سرعة المراحل -١
الحیاتیة للنباتات كلما قلت 

  .فترة الصیف
الظروف المناخیة -٢

الباردة تؤدي إلى الفقر 
  النباتي

كلما زاد التشابھ في -٣
الظروف المناخیة في 

منطقة ما زاد التشابھ في 
  أسالیب الحیاة

كلما توفر المال والتقدم -٥
العلمي كلما زاد التطور 

  اعياالقتصادي واالجتم

یقدر أھمیة الحرارة 
وضوء الشمس في 

  عملیة اإلنبات
یستشعر قدرة الخالق -

في تأقلم حیوانات 
البیئة القطبیة مع 

  البرودة الشدیدة
یقدر دور التقدم -

العلمي في تطویر 
الحیاة االقتصادیة 

  واالجتماعیة 
  

جمع صور للحیاة النباتیة في 
زھرة -حشیشھ البحر(التندرا
  )البتوال-القطن

مع صور لحیوانات البیئة ج-
ثور - غزال الرنة(القطبیة
- الكاریبو- الفقمة- المسك

  )البنجوین
جمع صور للحیاة البشریة في -

- بیوت الجلید(البیئة القطبیة
العربات ذات - واالسكیم

الزالجات التي تجرھا غزالن 
  )الرنة

یرسم خریطة العالم موقعا -
- علیھا أماكن تواجد االسكیمو

  اوشعوب أراضى التندر
إعداد أبحاث حول تطور الحیاة 

  في البیئة القطبیة

   مناطق التندرا-
  ا سیبیری-
   اوراسیا -
 أمریكیا -

  الشمالیة
   كندا-
   أالسكا-
  النرویج-
  السوید فنلندا-
 القارة القطبیة -

  الجنوبیة
   لبراد ور-
 المنطقة -

  القطبیة



 ٢٣١

  "حیاة االسكیمو  " نماذج بشریة على البیئة القطبیة/ الثالث       الموضوع / السادسة        الدرس / ة جغرافیا         الوحد/                          المادة 
  

 المفاھیم
  مواقع وأحداث وشخصیات  المھارات  القیم واالتجاھات  المبادئ والتعلیمات  الحقائق العلمیة  والمصطلحات

 االسكیمو، -
مناطق متجمدة، 

الھوامش القطبیة 
  .الجزیرة

  شعب بدائي -
 أنواع الصید -
) الصید البري(
  )الصید البحري(
   بیت الجلید-
 الحضارات -

  المعاصرة
 الحیاة البشریة 

  .والطبیعیة
   المعادن-
   المنسوجات – 

   حرفة الصید–
 اللغات الحدیثة -
.  
 الدیانات -

  السماویة 
  . األمراض -

 ینتشر االسكیمو علي طول الھوامش -
لمحیط المتجمد القطبیة المشرفة على ا

  .الشمالي
 یمتاز االسكیمو بقصر القامة -

واصفرار الوجھ الشوب بالسمرة ووجوه 
  .عریضة 

   حفظ االسكیمو غذائھم في الثلج-
 تخزینھم للغذاء خالل الصیف لموسم - 

  .الشتاء
 تبطین بیوت االسكیمو بجلود -

  .الحیوانات والفراء للدفء
   معرفتھم ألسلحة ناریة جدیدة -
  .سابھم لدیانات ولغات جدیدة اكت-
 اعتمادھم على العظام والحجارة في -

 .وسائل الصید
 اعتمادھم الزالجة وسیلة أساسیة -

  .للتنقل
خلو االسكیمو من األمراض حینما -

  .كانوا في عزلة 
   عدم وجود الدیانات السماویة لدیھم -

 اختالط الشعوب -
ببعضھا یجعلھم 

  .یتأثرون ببعض
ي حیاة  البیئة تؤثر ف-

  .سكانھا
 استخدام األسلحة في -

صید  الحیوانات 
  .یقضي علیھا

  

 توجیھ اإلنسان الستغالل -
الطبیعة علي أحسن وجھ ، 

الوعي بخطورة انقراض 
  .بعض الحیوانات

 توجیھ االھتمام والمحافظة -
  ً.على المسكن صحیا

 مرونة اإلنسان واكتسابھ -
  . لعادات وثقافات جدیدة

اعة  تقدیر دور الصن-
الحدیثة في النھوض 

  .باالقتصاد
   االھتمام بالناحیة الصحیة -
 تنمیة الوازع الدیني -

  .والروحي عند اإلنسان 

 اكتساب مھارة قراءة -
خریطة موقع 

  .االسكیمو
 توقع جزیرة -

 كندا –جرنیالند 
والمحیطات الواردة 

المتجمد ( في الدرس 
  ).الشمالي

 عمل مجسم من -
  . القطن لبیت الجلید

 إعداد تقاریر عن -
األمراض واألوبئة 

المنتشرة عند 
  .االسكیمو

 – كندا –جزیرة جرنیالند 
  .المحیط المتجمد الشمالي

   سكان االسكیمو-
  . زیادة عدد السكان-
 دخول أسلحة ناریة جدیدة -

  .للصید 
   انتشار اللغة اإلنجلیزیة -
  . انتشار األمراض-
 اكتشاف النفط والثروات -

  .د االسكیمووالطبیعة عن
  . انتشار أمراض جدیدة -
 دخول دیات جدیدة عند -

  .االسكیمو 
  

 
  


