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 ملخص

والتحريل في  فاعمية استخاتيجية التفكيخ البرخي في زيادة االستقالل السعخفي معخفةىجفت ىحه الجراسة       
( 41ي. تكػنت عيشة الجراسة بسجسػعتييا التجخيبية والزابط مغ )الفيدياء لجى شمبة الرف العاشخ األساس

ستقالل استخجمت شخيقتي التجريذ؛ االعتيادية والتفكيخ البرخي. لجسع البيانات استخجم مقياس اال .شالبا  
أضيخت الجراسة وجػد فخوق دالة إحرائيا  عشج مدتػى الجاللة  السعخفي واختبار التحريل في الفيدياء،

(α=1.15 بيغ متػسصي السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في االستقالل السعخفي والتحريل، لرالح شمبة )
 شاىج وشخق التجريذ وكحلظ لمباحثيغ. تزسشت الجراسة تػصيات لمقائسيغ عمى تصبيق السالسجسػعة التجخيبية. 
 التفكيخ البرخي، االستقالل السعخفي، التحريل. الكمسات السفتاحية:

 
Abstract 

      The study aimed to determine the effectiveness of visual thinking strategy in increasing 

Cognitive Autonomy and achievement of physics for the 10th grade students. The sample 

of the study consisted of (40) students. Conventional teaching method and visual thinking 

method were applied. To collect the data; cognitive Autonomy scale and the physics 

achievement test were used. The results showed that there were statistically significant 

differences at the level (α = 0.05) between the experimental group and the control group 

in cognitive Autonomy and achievement, in favor of the experimental group. Implications 

and recommendations were suggested for educational stakeholders and researchers in 

regards to the application of curricula and teaching methods.  

Key words: Visual Thinking, Cognitive Autonomy, Achievement. 
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 .املقدمة

أصبببح أىببع واجبببات التخ يببة ىببػ بشبباء األجيببال وتصببػيخ السجتسعببات، مببغ مشصمببق أنيببا الدبببيل لتشسيببة 
تتػاكببم مببع مببا يذببيجه العببالع مببغ  ببػرةل عمسيببةل وتكشػلػجيببة، ولكػنيببا و يقببة ل ،شخرببية الفببخد بجسيببع جػانبيببا

رتببباب بالتببجريذ، باعتببباره األداة لتحقيبببق أنخاالببيا، مببغ خببالل تدويبببج الصالببم بببالعمع والسعخفببة بالذببب ل اال
شببا الدببميع لجعمببو قببادرا  عمببى التفاعببل مببع بيبتببو والببتح ع بيببا، بسببا يستمكببو مببغ عمببػمل ومعببار ل وميببارات، وى

تكسبببغ أىسيبببة التعمبببيع فبببي تحقيبببق أىبببجا  ومتصمببببات التخ يبببة، مبببغ خبببالل اعتسببباد الصبببخق واالسبببتخاتيجيات 
 التجريدية و شاء السشاىج التعميسية السشاسبة لتكػيغ اإلندان السفكخ والقادر عمى مػاكبة متصمبات العرخ.

يبة، وتفكيبخ، وحبل وقج ضيخت أفكار عمساء الشفذ السعخفيػن و حػ يع التي تسثمت بأنذصة عقم
مذ الت، واىتسامل بالعسميات السعخفيبة فبي مشتربف القبخن الساالبي، حيبث كبان الدبمػكيػن يعباممػن 
الشاس ويعمسػنيع كأنيع اآلتل تدبتجيم لمسثيبخات بذب ل تمقبائي، معتقبجهغ أنبو يس بغ تحقيبق الفيبع مبغ 

إلببى اإلىتسببام بسببا يجببخي خببالل ايبباس السثيببخات الجاخمببة واالسببتجابات الرببادرة، إال أنببو تببع التحببػل 
داخببل البببجماع مبببغ عسميببات إدراو وابتكبببار ووببببجال وتفكيببخ وونتببباج لمسعخفبببة، والتخكيببد عمبببى العسميبببات 
العقمية، عمى هج عمساء الشفذ السعخفيػن، بحيث يدتصيع الفخد التعبيخ عغ تفكيخه وفقبا  لمصخيقبة التبي 

تفظ بيبا فبي مخدونبو السعخفبي، ويدبتخجعيا، يدتقبل بيا السعمػمات، ويختبيا، ويشطسيبا ويخمزدىبا، ويحب
عشيا بػسيمة حدية، أو بصخيقة رمديبة، وتختمبف ىبحه األسباليم بباختال  األفبخاد، مبغ مشصمبق  ويعبخ

 (.2115أن لكل فخد أسمػ و في التعمُّع والتفكيخ، و شاء السعخفو الخاصة بو )إبخاهيع، 
العمػم في أواخخ القخن العذخيغ و مغت وقج ترجرت عسمية تشسية التفكيخ أولػيات أىجا  تجريذ 

ذروتيا في القخن الحادي والعذخيغ، وفي جسيع مؤسدات التعميع، مغ مشصمق أن السعخفة ليدت ىجفا  
فقط، وونسا ىي األداة لتشسية التفكيخ، باعتباره عسمية تتع مسارستيا عمى أساسل مغ التكامل والتفاعل بيغ 

أن هتزسغ السشياج العشاصخ التي تذجع الستعمع عمى ميارات التفكيخ المغة الرػرية والفكخ، وىحا يعشي 
التي تعتبخ ناية في األىسية، كػنيا أداة التعمع السشتج، وىي الدبيل لحػكسة السعخفة التي يفتخض ان 
هشتجيا الستعمع، وليذ حفطيا ونقميا فقط، كسا أنيا تحسي العمع والسعخفة مغ الفقج والشديان )وليع وعفانة، 

2113 .) 
( عمبى البخورة إحبجاث البتعمع ذي السعشبي، وزيبادة فاعميبة Cotton, 2000كسا أكبج كػتبػن ) 

التعمع بذ لل هثيخ التفكيخ، ويحقق االنتقال مغ التعمع الداكغ لمسفاهيع إلى البتعمع البجهشامي ي السعبدز 
بغ  باألنذصة العقمية، وىحا هتصمم التخكيد عمى استخجام ومعالجة الخمػز والسفاهيع بالذ ل البحي يس ز

 الستعمع مغ أداء نذاشات معخفية أكثخ تقجما .
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ويعتببببخ التفكيبببخ البربببخي إحبببجى الصبببخق الخئيدبببة لمتفكيبببخ، كأحبببج السبببجاخل والخوافبببج السعخفيبببة  
غ اإلندان مغ إدراو ما هجور حػلو مبغ ضبػاىخل وأحبجاث، فيبي تقبػم عمبى الربػر،  الخئيدة التي تس ز

يببة التببي تدبباعج فببي عسببل تسثببيالت معخفيببة جيببجة، وتيببيء لمسببتعمع فببخص واأللببػان، والخسببػم التخصيص
تحقيببق االندببجام والتػافببق بببيغ السعمػمببات، والتفكيببخ البرببخي يجسببع بببيغ أشبب ال اإلترببال البرببخي 
والمفطي فبي األفكبار، ويعتببخ وسبيط لالتربال والفيبع مبغ أجبل تحقيبق أقزبل رؤيبة لمقزبايا العمسيبة 

السجببال لصترببال ببباآلخخيغ، فيتحقببق االسببتشتاج القببائع عمببى اسببتعسال  والسػالببػعات السعقببجة، وتتببيح
 (.2111الرػر العقمية السدتػحاة مغ السذاىجات السخئية )عسار والقباني، 

وفبببي األسببباس تػجبببج  ال بببة شبببخق رئيدبببة لمتفكيبببخ تربببشف بسػجبببم حبببػاس اإلندبببان ىبببي التفكيبببخ  
التفكيبخ البربخي بأنبو هتػافبق مبع مشصمقبات الفمدبفة ويستاز  البرخي، والتفكيخ الدسعي، والتفكيخ الذعػري،

البشائية مغ ناحية أن السبتعمع يقبػم ببشباء السعشبى بذب لل ذاتبي، و اقبل تبجخل مبغ السعمبع، وأن مدبألة تذب يل 
السعبباني تعتبببخ عسميببة ذاتيببة نذببصة تتصمببم جيببجا  عقميببا  مدببتقال  مببغ السببتعمع و ذبب ل فببخدي وخبباص، أمببا 

لجيببو، فانيببا تقبباوم التغييببخ بذبب لل كبيببخ، وقببج أكببجت العجهببج مببغ الجراسببات فعاليببة  البشببى السعخفيببة الستكػنببة
 (.2113، وراشج وعبجالياديالتجريذ وفقا  لمفمدفة البشائية في التحريل، والتفكيخ الشاقج )الشججي 

( أن لمتفكيبببخ البربببخي ميبببارات، مثبببل: القبببخاءة البرببببخية، والتسييبببد 2114كسبببا أورد )اليػيبببجي،  
، وودراو العالقببببات واكتذبافيا، وتفدبيخ السعمػمبات، وتحميبل السعمػمبات، واسبتخالص السعباني، البرخي 

واكتذبببا  معببباني ججهبببجة ومفببباهيع ومببببادا عمسيبببة مبببغ خبببالل الذببب ل أو الربببػرة، وىبببحا يحبببجث بجيبببج 
 ( مخصصبا  لعشاصبخ وتخكيبم التفكيبخ البربخي 1الذ ل )شخري وتفكيخ عمسي مدتقل ووبجاعي، ويبيغ 

 ار الحػاس ىي مجاخمو ومحخكاتو األساسية.باعتب
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 (: مخطط عشاصر وتركيب التفكير البرري.1الذكل )
 

ويختكد التفكيخ البرخي فبي التبجريذ، عمبى اعتببار أن السبتعمع يفكبخ تفكيبخا  بربخيا  باالسبتعانة 
و يجسبع ببيغ أشب ال االتربال بالخسع، وذلظ خالل سعيو لفيع القزية قيبج البحبث، ويستباز الخسبع بانب

البرببخي والمفطببي والكتببابي كأفكببار، كسببا أنببو وسببيمة لتحقيببق الفيببع األفزببل والػصببػل لخؤيببة أوالببح 
وأشسل لمسػالػعات السعقجة، وتفتح اآلفاق لمتفكيخ فييا ومغ خالليبا، مبغ مشصمبق أن أنسباب الدبمػو 

سبج األفبخاد فبي تفدبيخاتيع عمبى أسبمػ  الطاىخ والقاببل لمقيباس ىبػ أىبع مختكبدات التعمبيع والبتعمع، فيعت
السالحطبة، بببافتخاض أن التسثيببل والتفكيببخ باألشبب ال البرببخية هببجعع التفكيببخ البرببخي دونببا عببغ أنببػال 

 الستعمع

 الحػاس الخسذ

سمــــــ

 عــــــع
بصــــــ

 ــــــر
شــــــــ إحساس ذوق 

 ـــم

 ذاكخة شػيمة السجى ذاكخة قريخة السجى

 اإلدراك السعرفي

 الفهم
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التفكيببخ األخببخى، كببحلظ تشسيببة القببجرة عمببى رؤيببة واكتذببا  العالقببات الجاخميببة لمسدببالة، فزببال عببغ 
ا الببسغ الذبب ل التػالببيحي، وتشسيببة ميببارات القببجرة عمببى الػصببػل إلببى العالقببات الشدبببية واكتذببافي

االستجالل، وىحا بالصبع هجعع التفكيخ التأممي الحي أصبح أحج أىع متصمبات تجريذ العمػم، كسبا أن 
التفكيخ البرخي يعتبخ قبجرة عقميبة مختبصبة بالجػانبم الحدبية البربخية، ويحبجث عشبجما ي بػن ىشالبظ 

قل وذاتبي مببغ أشب ال وعالقببات، ومبا يحببجث مبغ ر ببط تشاسبق متبببادل ببيغ مببا هبخاه السببتعمع بذب لل مدببت
 (.2115ونتاج عقمي معتسج عمى رؤية الخسع السعخوض )عبجالخحسغ، 

والتفكيببخ البرببخي هػضببف الجانببم التجخيبببي فببي عسميببة التفكيببخ، وذلببظ بببالتخكيد عمببى تصببػيخ 
ة م تػ ببة أو قببجراتيع فببي تحػيببل وتخجسببة المغببة البرببخية التببي يحسميببا الذبب ل البرببخي إلببى لغببة لفطيبب

مشصػقة، وفي تصػيخ ميارات االترال وميارات التفكيخ اإلبجاعي والسشصقي التبي تحقبق  قبة السبتعمع 
في التعامل مع التعقيج والغسػض وتشػل اآلراء أمبام رأيبو وفكبخه السدبتقل، فزبال عبغ تصبػيخ اإلدراو 

 والسعخفة. مغ خالل السشاقذات التي تتع عبخ عسمياتيا لتشسية استقاللية التفكيخ 
ويعتبخ التفكيخ البرخي أداة  لتشسية ميارات التفكيبخ اإلببجاعي، ألن األشب ال والربػر السعخوالبة 
أمام الستعمع في السػقف التعميسي تيبج  إلبى إ بارة فكبخه وجبح  انتباىبو وتصبػيخ اإلدراو لجيبو، و التبالي 

اسببة الفيديبباء، وفببي اكتدببا  فيببػ يذبب ل نسػذجببا  لمتصببػيخ لببجى الستعمسببيغ خاصببة  حببجهثي العيببج فببي در 
ميارة الشطخة الذاممة لمسدالة وتجدئتيا، ودفعبو لمدبعي نحبػ اكتدبا  السعمػمبات وتبخيبخ أفكباره الخاصبة 

 (.Anderson, 2003بذ ل عمسي، بتقجيع الجليل السشاسم وىحا ىػ مشصمق التفكيخ وجػىخه )
ية فبي عسميبة التفكيبخ، كسا أن مغ خرائز التفكيخ البرخي اعتساده عمى السذاىجات البرخ 

و حلظ يعتبخ سيل االستخجام والتصبيبق، وقاببل لمتعبجهل والتغييبخ والتصبػيخ حدبم السػقبف التعميسبي، 
بببشيع مبببغ تسثيبببل  ويبببتس غ الصمببببة مبببغ تشدبببيق معبببخفتيع وتشطيسيبببا عبببغ شخيبببق شبببب ات مفاهيسيبببة تس ز

غ مشصمبق أنبو هبشبى عمبى العالقات السعخفية بػعي واىتسام، و سا هتػافق مبع خرائربيع وقبجراتيع، مب
أسبباس اكتذببا  التببخابط بببيغ السػالببػعات، والبشبباء السخحمببي مسببا يجعببل عسميببة فيسيببا أكثببخ سببيػلة وعسقببا  

(Longo, 2001.)  
وتعتبببخ األشبب ال التػالببيحية أىببع أداوات التفكيببخ البرببخي، وقببج والببع ريبيببخ السذببار إليببو فببي )زيتببػن، 

 السبادا ىي: م واألش ال في التفكيخ البرخي، وىحه (، مجسػعة مغ السبادا عشج ترسيع الخسػ 2112
ويعشي أن الخسع أو الذ ل السقجم لمصمبة، يجم أن هؤدي وضيفة في عسمية التعمع، انصالقا   التهظيف:

 واعتسادا  عمى أىجا  التعميع ومتصمباتو، واألدوات التي يدتخجميا. 
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 حابا ، و ديصا ، ومتشاسقا  في ألػانو ومشحشياتو. ويعشي وجػد الجانم الجسالي لمذ ل، بحيث ي ػن ج الجسال:
 ويعشي أن الخسػم واألش ال التػاليحية يجم أن تعسل كأداة لديادة الجافعية وجح  االنتباه.  الدافع:
وتدود ويعشي أن تتشاسم الخسػم وتتػافق مع السعمػمات السقجمة، وأن تقجم السحتػى بػالػح،  التقديم:

 تس شػا مغ استخخاج السعمػمات واستيعابيا.الصمبة بسفتاح الخسع، لي
والتفكيببخ البرببخي يعسببل عمببى تس ببيغ الستعمسببيغ مببغ االحتفببام بالسعمػمببات والسفبباهيع مببغ خببالل 
الخسبػم واألشب ال التبي تقببجم إلبييع كبأدوات لمتفكيبخ البرببخي، فيبي تعسبل عمبى زيببادة انتبباىيع مسبا هخفببع 

ا، فيقػمبػن باسبتقخاء السعالجبات المفطيبة بذب ل أفزبل، مدتػى استيعابيع لمشرػص المفطية السخافقة ليب
كسببا تدبباعج فببي تببػفيخ بيبببة مثيببخة وجحابببة تجعببل اسببتجابة السببتعمع أكثببخ إيجابيببة فببي السػقببف التعميسببي 
التعمسببببي، كسببببا تدبببباعج السببببتعمع عمببببى إدراو واسببببتيعا  الكببببع اليائببببل مببببغ السعمػمببببات بذبببب ل مخترببببخ 

السفباهيع البربخية، والبتخمز مبغ التجخيبج البحي يرباحم المغبة وممخز، وتؤدي دورا  كبيخا  فبي تكبػيغ 
المفطية، وتديع أيزا  فبي زيبادة دافعيبة الستعمسبيغ، واالىتسبام بسزبسػن السػقبف التجريدبي داخبل نخفبة 

 .(Anderson, 2003الرف، ومعالجة ىحا السزسػن بذ لل أكثخ عسقا  وأكثخ والػحا  )
 تبي مببغ شبانيا تس بيغ الستعمسبيغ مبغ اختربار السعمػمبباتكسبا أن التفكيبخ البربخي أحبج األسباليم ال

عسمية سيمة، كسا هشسي العجهبج مبغ  الكثيخة في ندق معمػماتي واالح، يجعل عسمية تحكخىا وتصبيقيا
الببحكاء المغببػي )السشاقذببات(، والببحكاء البرببخي الس بباني )تشطببيع السعمػمببات برببػرة  أشبب ال الببحكاء مثببل:

الحىشي(، ويشسبي كبحلظ قبجرة الستعمسبيغ عمبى الخسبع مسبا يعبدز العالقبة  والحكاء السشصقي)العرف برخية(،
)أمبػسببعيجي  بببيغ م ػنببات العمببع فببي السػقببف التعميسببي، والببخ ط بببيغ الذبب ل السخسببػم والسحتببػى العمسببي

 (.2111والبمػشي، 
السػقبف ( أن التفكيبخ البربخي هبتع مبغ خبالل عبخض الذب ل البربخي فبي بجايبة 2112وتػرد رجبم )

ي،  ع إتاحة الفخصة لمصمبة لمتسعغ في الذ ل وتسييبد م ػناتبو، وودراو العالقبات القائسبة ببيغ التعميس
الس ػنبببات، بعسميبببة تحميميبببة، والتػصبببل إلبببى االسبببتشتاجات والسعمػمبببات الستزبببسشة، وىبببحا يذبببيخ إلبببى 

وودراو  التسييبج والتييبببة وو ببارة التفكيبخ بسببا هتزببسشو الذب ل أو الرببػرة مببغ معبانل وافكببارل ومعمػمببات،
 العالقببات بببيغ م ػنببات الذبب ل، والػصببػل إلببى الببخوابط بببيغ م ػناتببو والسعمػمببات الدببابقة،  ببع االسببتشتاج

 وتقجيع التغحية الخاجعة لتعديد االستجابات.
( أن الصالبم القبادر عمبى التفكيبخ البربخي، يستمبظ القبجرة Sword, 2005ويزبي  سبػورد )

اء أو في نابة أو في الفزاء، ويقجم تفاصيل الخحمة، عمى التخيل، مثل أن هتخيل نفدو في الرحخ 
كسببا أنببو محببم ومغببخم بسذبباىجة الذببخائح واألفببالم، ويس شببو قببخاءة الخببخائط والخسببػم بذبب ل أفزببل مببغ 
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الس تببػ ، ولجيببو قببجرة عاليببة عمببى السالحطببة والتسييببد، ويدببتعيغ بالرببػر لذببخح أفكبباره وتػالببيحيا، 
 وما هختبط بيا مغ مجاالت عمسية. كسا أن لجيو ميػل لمجػانم اليشجسية، 

وتتفق استخاتيجية التفكيخ البرخي وخصػاتو مبع فمدبفة تبجريذ العمبػم مبغ حيبث تربسيع البيببة 
التعميسيبببة، وتشػيبببع األنذبببصة، والتشػيبببع فبببي نذببباب الصالبببم وويجابيتبببو فبببي السػاقبببف التعميسيبببة، وتقبببػيع 

الحجهثببة التببي اعتسببجتيا، ويشقببل العسميببة أدائببو، كسببا هتساشببى مببع أىببجا  التببجريذ، ويػاكببم التصببػرات 
التعميسية التعمسية إلى التسخكبد حبػل الصالبم، ويجعبل السعمبع مخشبجا  ومػجيبا ، ويخكبد عمبى األنذبصة 

 العمسية، والتجار  التي تخكد عمى بشاء السعخفة العمسية وونتاجيا.
عبغ اإلشبخا  والخقاببة ونطخا  ألن تفكيخ الصال  وسمػكيع في مخحمة السخاىقة يسيالن لالبتعباد 

السباشخة مغ البالغيغ، فان تعمع كيفية البط سمػكيع بصخيقة مدؤولة يعتبخ ىبجفا  البخوريا ، لبحا أولبى 
البببباحثػن مػالبببػل االسبببتقالل السعخفبببي أىسيبببة فبببي دراسبببات الشسبببػ الشفدبببي واالجتسببباعي فبببي مخحمبببة 

 (، كسبا يذبيخ بي بختSteinberg, 1996السخاىقة، حيث إنيع يصػرون إحداسا  باالستقاللية والبتح ع )
(Beckert, 2007 إلى أن االستقالل أصبح هتعامل معو مغ خالل مفاهيع نطخية متعبجدة كسعبالع )

 نسائية بارزة في مخحمة السخاىقة.
ويذيخ مفيػم االستقالل السعخفي إلى قبجرة السبتعمع عمبى امبتالو وتكبػيغ معبار  ومعتقبجات خاصبة 

جرة ذاتيبببة عمبببى التفكيبببخ، دون التقيبببج بتعميسبببات اآلخبببخيغ سبببػاء  السعمبببع أو ببببو، وأنطسبببة عقميبببة متكاممبببة، وقببب
الخفببباق، وفبببي الػقبببت ذاتبببو فبببان ىبببحا ال يسشبببع أخبببح السذبببػرة أو الشربببيحة مبببشيع، أو شمبببم السدببباعجة، مبببع 

السبتعمع لجيبو  قبة ببالشفذ ، و حلظ فبان Sessa & Steinberg, 1991)محاكسة ىحه األفكار وتقييسيا )
اء السعخفة و شائيا بذ لل ذاتي، والتح ع بدمػكو وتحسل السدؤولية تجاه ذلظ، بعيبجا  وفزػل الستقر

  عغ الحفظ واالستطيار أو تمقي التعميسات مغ اآلخخيغ.
ومببغ خرببائز االسببتقالل السعخفببي أنببو هتقببجم ويتصببػر خببالل مخاحببل الحيبباة جسيعيببا، ويدببتسخ 

وأعسببال تتصمببم مدببتػى مببغ االعتسبباد عمببى  حتببى سببشػات الخشببج، وذلببظ حدبببسا هػاجببو الفببخد مببغ مػاقببف
الحات وتػضي  الكفايات الججهجة وتصػيخىا، إال أن الذ ل االعتيادي لتدارل االسبتقالل السعخفبي ونسبػه 
ي ػن خبالل مخحمبة السخاىقبة، نتيجبة مبا يسيدىبا مبغ تغيبخات جدبجية، ومعخفيبة سبخيعة، كسبا أن االعتسباد 

 فييبا أيزبا ، وتتػافبق البحات مبع اليػيبة، ويرببح الدبمػو والسعبار  عمى الحات واتخاذ القخار الذخربي هبدداد
 (.Steinberg, 1996؛ Beckert، 2007مشطسة ذاتيا  )

وىشا بخزت فكخة اختبار فاعمية استخاتيجية التفكيخ البرخي في اإلسبتقالل السعخفبي والتحربيل 
القبجرة عمبى تعمبع السعمػمبات في الفيدياء لجى شمبة الربف العاشبخ األساسبي، حيبث أكبج أوزو بل عمبى أن 
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البببحاكخة، بذببب ل واالحتفبببام بيبببا، يس بببغ أن تبببدداد باتببببال الصخيقبببة األندبببم لتشطبببيع األفكبببار وتخميدىبببا فبببي 
متكامببل ومشصقببي وذو معشببى، فببالتخميد الجيببج لمسعمػمببات وتشدببيقيا وتكامميببا الببسغ البشبباء السعخفببي، 

الستساسبب ة والسشطسببة والستكاممببة بأنيببا أكثببخ  يفيببج فببي حساهتيببا مببغ الشدببيان او الفقببج، وتستبباز األفكببار
 (.2114ديسػمة وأكثخ مقاومة لمشديان )زيتػن، 

ويببخى الباحثببان أن الصمبببة فببي ىببحه السخحمببة، قببج تطيببخ لببجهيع بعببس القببجرات عمببى التفكيببخ  
 االسبتقاللي، وخرػصببا  فبي السدببتػيات األساسبية مشيببا، كسبا أنيببع يستمكبػن ميببارة التفكيبخ الحدببي، وتببدداد

 قجرتيع عمى تحريل مفاهيع الفيدياء، بذ ل يحاكي سمػو العمساء.
وقج أجخيت العجهج مغ الجراسات التي تشاولت التفكيخ البربخي وعالقتبو بستغيبخات مختمفبة مثبل 

 Longo, Anderson) أجبخى لػنجبػ وأنجرسبػن ووايذبت اكتدا  السفباهيع العمسيبة والتحربيل ونيخىبا، فقبج
& Wicht, 2002فت إلى تحجهج فاعمية اسبتخاتيجية التفكيبخ البربخي فبي حبل مذب الت ( دراسة ىج

تببجني التحرببيل الجراسببي لببجى شببال  الرببف التاسببع األساسببي فببي مببادة عمببػم األرض، شبببق الببباحثػن 
نيػيببػرو ( شالبببا  وشالبببة فببي  ببالث شببعم صببفية فببي واليببة 56) اسببتبانة عمببى عيشببة عذببػائية م ػنببة مببغ

ع نفدو، أضيخت نتائج الجراسبة أن اسبتخجام التفكيبخ البربخي لتعمبيع مبادة بأمخي ا، قام بتجريديع السعم
ل تعديببدا  لببرداء الجراسببي لمصمبببة، وزاد ندبببة الفيببع لببجهيع، وحفببدىع عمببى تمخببيز  عمببػم األرض شبب ز

 السادة قبل دراستيا مسا انع ذ عمى زيادة ندبة تخديغ السادة لجهيع وسيػلة استخجاعيا.
( دراسة ىجفت إلى تحجهج أ خ التفكيخ البرخي السرسع ببيبة Jean, 2004) كسا أجخى جيغ

األنتخنببت عمببى تعمببع العمببػم، اسببتخجم الباحببث السببشيج البشببائي لترببسيع وتأسببيذ مػقببع األنتخنببت التعميسببي 
الذخربية، وتصبيبق السعتسج عمى التفكيخ البرخي،  ع استخجم السشيج التجخيبي، وذلظ باجخاء السقبابالت 

( شالببببا  مبببغ الربببف الخاببببع فبببي مجرسبببة 15) ع العمسيبببة لبببجى عيشبببة عذبببػائية حجسيبببااختببببار السفببباهي
ايسخسغ االبتجائية في شسال مجهشة فيالدلفيا بأمخي ا، أضيخت نتائج الجراسبة أن التفكيبخ البربخي مبغ 
خالل األنتخنت قج نسزبى تعمبع السفباهيع العمسيبة لبجى الصبال  مبغ حيبث فيبع السعخفبة وتكبػيغ البخوابط 

 قات و شاء تخاكيم عمسية.والعال
( دراسة ىجفت الستقراء كيفية استيعا  (Lilian & Wolff, 2004وولف كسا أجخى ليميان 

الخسػمات التػاليحية في الكتم السجرسية السقخرة عمبى شمببة السخحمبة الثانػيبة فبي البخازيبل، تبع تصبيبق 
( شالببببا ، أضيبببخت 12) أفخادىبببا أداة الجراسبببة وىبببي السقابمبببة بالربببػت والربببػرة مبببع عيشبببة الجراسبببة وعبببجد

الجراسبببة البببعف الصمببببة فبببي اسبببتيعا  الخسبببػمات التػالبببيحية بسدبببتػى اسبببتخالص السعشبببى واليبببج ، 
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كببببأدوات أوصبببت الجراسببببة بػجببببػ  تشسيببببة وتصببببػيخ قببببجرات الصمببببة عمببببى التعامببببل مببببع الخسببببػم وفيسيببببا 
 ومعيشات عمى التعمع وذلظ في وقت مب خ مغ الحياة السجرسية.

 ,Walny, Carpendal, Rich, Venolia) لشبي وكار شبجل ورش وفيشػليبا وفاوسبتوا وفي دراسبة
& Fawcett, 2011 التي ىجفت إلى تحجهج أ خ التجريذ وفق شب ات التفكيخ البربخي باسبتخجام )

المبببػح األببببيس عمبببى الفيبببع وسبببخعة ايربببال السعمػمبببات، تبببع تصبيبببق السبببشيج الػصبببفي، بببباجخا ء عذبببخة 
( شببب ة تفكيببخ برببخي عمببى المببػح 82( مذببتخكا ، بجراسببة )69لبببالع عببجدىع )مقببابالت مببع السذببتخكيغ وا

األبيس، أضيخت الشتائج أن اسبتخجام شبب ات التفكيبخ البربخي يدباعج عمبى سبخعة وصبػل السعمػمبات 
ورسبسيا عمبى لمستعمسيغ، كسا أن ندبة الفيع لجى السبتعمع تبدداد عشبج اسبتخجام شبب ات التفكيبخ البربخي 

 اعج عمى ر ط السعمػمات وحفطيا. المػح األبيس، وتد
( دراسببة ىببجفت إلببى تحجهببج أ ببخ تببجريذ العمببػم باسببتخاتيجية التفكيببخ 2111كسببا أجببخت ياسببيغ )

 البرخي عمى التحربيل وتشسيبة التفكيبخ التبأممي لصالببات الربف الثالبث متػسبط بالدبعػدية، و عبج تصبيبق
( شالبة، أضيخت الجراسبة وجبػد 72ا )االختبار التحريمي واختبار التفكيخ التأممي عمى عيشة حجسي

فخق دال إحرائيا  ببيغ متػسبصي عالمبات السجسبػعتيغ التجخيبيبة والزبابصة فبي االختبباريغ لربالح 
 السجسػعة التجخيبية )التفكيخ البرخي(.

( دراسبة ىبجفت إلبى تحجهبج أ بخ اسبتخجام شبب ات التفكيبخ البربخي 2111كسا أجخت إبخاهيع ) 
تحربببيل وتشسيبببة ميبببارات التفكيبببخ التبببأممي لبببجى شالببببات الربببف الثالبببث فبببي تبببجريذ العمبببػم عمبببى ال

الستػسط بالدعػدية، شبقت أدوات الجراسة وىي االختبار التحربيمي، واختببار التفكيبخ التبأممي عمبى 
( شالبة، أضيخت نتائجيا وجػد فخق دال إحرائيا  بيغ متػسصي درجات السجسبػعتيغ التجخيبيبة 72)

 لتحريمي واختبار التفكيخ التأممي لرالح شالبات السجسػعة التجخيبيبة المبػاتيوالزابصة في االختبار ا
 درسغ باستخجام شب ات التفكيخ البرخي.

( التبي ىبجفت Haciomeroglu & Chicken, 2012كبحلظ دراسبة ىايدبػميخوجمػ وتذبي غ ) 
ام التفكيببخ إلببى التعببخ  عمببى مدببتػى األداء الخياالببي لمصمبببة فببي مػالببػل التفاالببل والتكامببل باسببتخج

السشيج الػصبفي والتجخيببي والتحميمبي، و عبج  انالبرخي، عغ شخيق العخوض البرخية، استخجم الباحث
( شالببا  فبي واليبة فمػريبجا األمخي يبة، أضيبخت 183تصبيق اختبار التفكيخ البربخي عمبى عيشبة حجسيبا )

يل في تفزبيميع لمتفكيبخ الجراسة عجم وجػد فخق بيغ الصمبة مشخفزػ التحريل والصمبة مختفعػ التحر
وأدائيببببع فببببي البرببببخي، فببببي حببببيغ ضيببببخ ارتببببباب ايجببببابي قببببػي بببببيغ تفزببببيل الصمبببببة لمتفكيببببخ البرببببخي 

 الخيااليات.
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( دراسببة ىببجفت إلببى تحجهببج أ ببخ اسببتخجام التفكيببخ البرببخي فببي تشسيببة 2113كسببا أجببخت عفيفببي )
اسبببتخجمت الباحثبببة االستقرببباء العمسبببي فبببي العمبببػم لبببجى شمببببة الربببف الدبببابع األساسبببي فبببي مربببخ، 
( شالبببا  وشالبببة 45السببشيج التجخيبببي بتصبيببق اختبببار ميببارات االستقربباء العمسببي عمببى عيشببة حجسيببا )

فببي الرببف الدببابع األساسببي، أضيببخت نتببائج الجراسببة وجببػد فببخوق ذات داللببة إحرببائية بببيغ متػسببصي 
مسببي عشببج مدببتػى داللببة درجببات الصمبببة فببي التصبيقببيغ القبمببي والبعببجي الختبببار ميببارات االستقربباء الع

لرالح التصبيق البعجي، وأن حجع تأ يخ شبب ات التفكيبخ البربخي كبان كبيبخا  فبي تشسيبة ميبارات  0.01
 التفكيخ البرخي.

فبي ( التي ىجفت إلى تحجهج فاعمية استخجام شب ات التفكيخ البربخي 2115وفي دراسة الجسػقي )
األساسبية فبي مبادة العمبػم، اسبتخجمت الباحثبة السبشيج  تشسية التحريل والتفكيخ التأممي لجى شمببة السخحمبة

التجخيبي، بتصبيق الجراسة عمبى عيشبة مبغ شمببة الربف الخبامذ األساسبي بسحافطبة الجقيميبة بسربخ فبي 
مجرسببتيغ: األولبببى مجرسبببة الذبببييج ز أمبببيغ البببباز األساسببية، واعتببببخت ىبببي السجسػعبببة الزبببابصة، حيبببث 

يطة بالصخيقبببة التقميجيبببة، والثانيبببة مجرسبببة البحبببخ الربببغيخ األساسبببية، درس شمبتيبببا وحبببجتي ةالصاقبببة والسخبببال
واعتببببخت ىبببي السجسػعبببة التجخيبيبببة، حيبببث درس شمبتيبببا السبببادة العمسيبببة نفدبببيا باسبببتخجام شبببب ات التفكيبببخ 
البرببخي، وقببج تسثمببت أدوات الجراسببة باختبببار تحرببيمي فببي وحببجتي ةالصاقببة والسخبباليطة والسقببخر تجريدببيا 

م لمرببف الخببامذ األساسببي، واختبببار ميببارات التفكيببخ التببأممي فببي مببادة العمببػم، أضيببخت فببي كتببا  العمببػ 
الجراسببة وجببػد فببخق ذو داللببة إحرببائية بببيغ متػسببصي درجببات شمبببة السجببػعتيغ التجخيبيببة والزببابصة فببي 
 التصبيق البعجي الختببار التحربيل وكبحلظ فبي التصبيبق البعبجي الختببار ميبارات التفكيبخ التبأممي، لربالح

 التفكيخ البرخي.شمبة السجسػعة التجخيبية الحهغ درسػا وفق شب ات 
( دراسبببة ىبببجفت إلبببى تحجهبببج فاعميبببة تصبيبببق شبببب ة التفكيبببخ 2115كبببحلظ أجبببخى جببباد الحبببق ) 

البرخي في التجريذ عمبى تشسيبة ميبارات التفكيبخ السعخفيبة وعبادات العقبل مبغ خبالل تبجريذ العمبػم 
، أدوات الجراسببة التجخيبيبة وىسببا اختبببار ميبارات التفكيببخ السعخفيببة لصمببة الرببف الدببابع بالدبعػدية، شبقببت

ميببارات ومقيبباس عببادات العقببل، أضيببخت الشتببائج أن شببب ات التفكيببخ البرببخي ذات تببأ يخ كبيببخ فببي تشسيببة 
 التفكيخ السعخفية وعادات العقل.

تشسيبببة ( إلبببى تحجهبببج فاعميبببة التفكيبببخ البربببخي والفػرمبببات فبببي 2116كبببحلظ ىبببجفت دراسبببة متبببػلي )
التفكيببخ االسببتجاللي ومفيببػم الببحات األكبباديسي لصالبببات الرببف األول  ببانػي فببي محافطببة الجيببدة بسرببخ، 
بتصبيببق اختبببار التفكيببخ االسببتجاللي، واختبببار مفيببػم الببحات األكبباديسي عمببى مجسػعببات الجراسببة، أضيببخت 

األكبباديسي، لرببالح لببحات نتببائج الجراسببة وجببػد فببخق دال إحرببائيا  فببي التفكيببخ االسببتجاللي وفببي مفيببػم ا
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 مجسببػعتي التفكيببخ البرببخي والفػرمببات مقابببل التقميجيببة، وعببجم وجببػد فببخوق دالببة إحرببائيا  بببيغ مجسببػعتي
 الفػرمات والتفكيخ البرخي.
( دراسة ىجفت إلى ايباس فاعميبة بخنبامج مقتبخح قبائع عمبى اسبتخجام 2117) كسا أجخت األنقخ

التفكيخ عالي الختبة لجى شالبات الرف التاسع بغدة فبي شب ات التفكيخ البرخي في تشسية ميارات 
فمدصيغ، شبق البخنامج القائع عمبى شبب ات التفكيبخ البربخي، واختببار ميبارات التفكيبخ عبالي الختببة 

( شالبة 32) ( شالبة، تػزعغ عمى مجسػعتيغ: األولى تجخيبية فييا64) عمى عيشة عذػائية حجسيا
( شالببة درسبغ 32) ب ات التفكيبخ البربخي، والثانيبة البابصة فييبادرسغ وفق البخنامج القائع عمى شب

بالصخيقببة التقميجيببة، أضيببخت نتببائج الجراسببة وجببػد فببخوق ذات داللببة إحرببائية بببيغ متػسببصي درجببات 
مجسببػعتي الجراسببة فببي اختبببار ميببارات التفكيببخ عببالي الختبببة، لرببالح شالبببات السجسػعببة التجخيبيببة 

 قائع عمى شب ات التفكيخ البرخي.المػاتي درسغ وفق البخنامج ال
( دراسبببة ىبببجفت إلبببى تحجهبببج فاعميبببة اسبببتخجام السبببجخل 2118) كسببا أجبببخى الشطببباري والسعسبببخي 

البرببخي الس بباني فببي تببجريذ الفيديبباء لتشسيببة ميببارات التفكيببخ التببأممي لببجى شالبببات الرببف العاشببخ 
( فقبببخة مبببغ نبببػل 24) مبببغ بسحافطبببة تعبببد فبببي البببيسغ، شببببق اختببببار ميبببارات التفكيبببخ التبببأممي والس بببػن 

( شالببة، تبػزعغ عمبى مجسبػعتيغ: األولبى تجخيبيبة 85) االختيار مغ متعجد عمى عيشة قرجية حجسيبا
( شالبببة 43) ( شالبببة درسبغ السببادة السقبخرة بالسببجخل البربخي الس بباني، والثانيبة الببابصة فييبا42) فييبا

خوق ذات داللبة إحربائية ببيغ متػسبصي درسغ السادة نفديا بالصخيقة التقميجية، أضيخت الشتائج وجبػد فب
درجبببات مجسبببػعتي الجراسبببة فبببي التصبيبببق البعبببجي الختببببار ميبببارات التفكيبببخ التبببأممي، لربببالح شالببببات 

 السجسػعة التجخيبية المػاتي درسغ بالسجخل البرخي الس اني.
 يطيببخ مسببا سبببق االىتسببام بتػضيبب  اسببتخاتيجية التفكيببخ البرببخي فببي التببجريذ، وايبباس فاعميتيببا 

 ,Walny) فبي متغيبخات مختمفبة، فبعزبيا تشباول سبخعة تػصبيل السعمػمبات وتحقيبق الفيبع فبي العمبػم
Carpendal, Rich, Venolia, & Fawcett, 2011 و عزبيا تشباول التحربيل وتشسيبة التفكيبخ ،)

 & Longo, Anderson؛  2111؛ إبخاهيع،  2118؛ الشطاري والسعسخي،  2111التأممي )ياسيغ، 
Wicht, 2002  ،( و عزببيا تشبباول تشسيببة ميببارات االستقربباء العمسببي )عفيفببي، 2115؛ الجسببػقي

( و عزبيا تشباول التفكيبخ االسبتجاللي 2115( و عزيا تشاول تشسيبة عبادات العقبل )جباد الحبق، 2113
(، وقبج 2117( و عزيا تشاول التفكيخ عبالي الختببة )األنقبخ، 2116ومفيػم الحات األكاديسي )متػلي، 

ئجيببا فاعميببة اسببتخاتيجية التفكيببخ البرببخي وأ خىببا االيجببابي فببي ىببحه الستغيببخات، وقببج قببجمت أضيببخت نتا
الجراسات الدابقة ركيدتان ليبحه الجراسبة: أوالىسبا فبي دعبع اإلشبار الشطبخي وتػالبيح رؤيبة ىبحه الجراسبة 
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حبجود عمببع  فبي –وتػجييبا، و انيتيسبا فبي تبػفيخ األدوات أو سببل إعبجادىا إلتسببام ىبحه الجراسبة، إال أنبو 
لع تكبغ ىشباو دراسبة تشاولبت فاعميبة اسبتخاتيجية التفكيبخ البربخي فبي االسبتقالل  -واشالعيسا  يغالباحث

السعخفي والتحريل في الفيدياء، وىحا ما تسيدت بو ىحه الجراسة، بأنيبا تشاولبت فاعميبة اسبتخجام التفكيبخ 
 البرخي، في زيادة االستقالل السعخفي والتحريل في الفيدياء. 

 .مشكلة الدراصة
مغ اسبا  تجني فيع الصمبة لمسػاد العمسية ان نالبية الصمببة هشطبخون إلبى عسميبة تعمسيبا عمبى انيبا  

مدببألة مسمببة، وقببج يعببػد ذلببظ إلببى اسبباليم التببجريذ التببي تخمببػ نالبببا  مببغ التذببػيق او إ ببارة ر بببة الصمبببة 
البببعيفا ، كسبببا ان العسبببل فبببي مختببببخ وفزببػليع نحبببػ البببتعمع، مسبببا يجعبببل انبببجماجيع فبببي السػقبببف التعميسبببي 

 (.2119العمػم نالبا  ما ي ػن لتأكيج السعمػمات الشطخية أو تحقيق ما تع تعمسو نطخيا )إبخاهيع، 
وعمى ىحا األساس فان استخاتيجيات التجريذ التبي يدبتخجميا السعمبع مبع شمبتبو مبغ شبأنيا ان 

ارنبببة مبببع الصخيقبببة التقميجيبببة، فالصخيقبببة تكدبببخ البببخوتيغ السسبببل والسشفبببخ لبببجى الكثيبببخ مبببغ الصمببببة بالسق
التقميجية تتسحػر حػل تحخكات السعمع وتغفل دور الصالم كعشرخ فاعل فبي عسميبة البتعمع، فبي الػقبت 

تس يشبو مبغ الحي تؤكج فيو التػجيات الحجهثة عمى ان الصالم ىػ محػر عسمية التعمع والتعمبيع، ويجبم 
 (. 2119أداء الجور االكبخ في ىحه العسمية )دعسذ، 

وفي ىحا االتجاه هؤكج رجال التخ ية عمى ان الشطام التعميسيي الفعال والستقجم، يدبعى بججيبة إلبى 
تصػيخ مشياج تجريذ العمػم بجسيع فخوعو ومشيبا الفيديباء، والعسبل عمبى تحقيبق اىبجا  تبجريذ الفيديباء 

ى التفكيببخ بذبب لل مدببتقل، وتصبيببق االسببتخاتيجيات الحجهثببة فببي التببجريذ، كػنيببا تشسببي قببجرات الصمبببة عمبب
وىببحا هتػافببق مببع حخكببة االنتقببال االيجببابي التببي تدببعى لتس ببيغ الستعمسببيغ مببغ بمببػع معبباهيخ عاليببة فببي 
التحريل الجراسي، وتحقيق الفيع العسيق لمسادة التي هجرسػنيا، وتػليج الجافعية الجاخمية لجهيع، وتعديبد 

 (.2111)أبػ جادو وز،  عمى انفديعتقجيع الحمػل االبجاعية بذ لل استقاللي معتسجهغ 
أن الكثيببخ مببغ السفبباهيع العمسيببة هببتع اكتدببابيا وتعمسيببا بفزببل السعمسببيغ وأسبباليم  ومببغ مشصمببق

تجريدبيع، مدببتخجميغ االنذببصة الالزمببة والػسببائل السشاسبببة، فانبو يس ببغ عببدو تببجني مدببتػى اكتدببابيا 
ذ التقميجيبة، معتسبجهغ الحفبظ واالسبتطيار إلى أن بعس السعمسيغ ما زالػا يدتخجمػن أسباليم التبجري

مؤشخا  لتحقيق االىجا  التعميسية، في الػقت الحي اصببح فيبو مبغ الزبخوري تكبػيغ السفباهيع بذب لل 
وىببحا يذبب ل تحببجيا   صبحيح وعسيببق، كببي نزبسغ أن ال هبشببى عمييببا تعمبع الحببق الببعي  أو مذبػش،

وعميبببو  فيببع وودراو ىببحه السفبباهيع، لمقببائسيغ عمببى عمببع التببجريذ مبببغ اجببل تجشببم إخفبباق الصمبببة فبببي
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اصبببح مببغ الػاجببم اتبببال أسبباليم واسببتخاتيجيات تجريدببية تتببيح السجببال الكتدببا  وتذبب يل السفبباهيع 
، مغ خالل تبػفيخ السعخفبة في تعمسيا التي تػاجو الصمبةالرعػ ات  والتغمم عمىبالذ ل الرحيح، 

جباحيع إلبى عبجم تبػفخ ىبحه السعخفبة البرخية في الكتم والسقخرات السجرسية، وتعدو العف فبخص ن
 لبحا ىبجفت ىبحه الجراسبة (،2115؛ الجسبػقي، Larkin & Rainard, 1987) البربخية بالذب ل الكبافي

إلببى القبباء الزببػء عمببى فاعميببة اسببتخاتيجية التفكيببخ البرببخي فببي زيببادة االسببتقالل السعخفببي والتحرببيل فببي 
: مببا مببجى فعاليببة لدببؤال الخئيدببي لمجراسبة وىببػالفيديباء لببجى شمبببة الرببف العاشببخ األساسبي، ومببغ خببالل ا

العاشببخ اسببتخاتيجية التفكيببخ البرببخي فببي زيببادة التحرببيل األكبباديسي واالسببتقالل السعخفببي لصمبببة الرببف 
 األساسي في الفيدياء؟.

 

 .أهنية الدراصة
، تتخح ىحه الجراسة أىسيتة خاصة مبغ مشصمبق انيبا تشاولبت عمبع الفيديباء، البحي يعتببخ عبالي التجخيبج

فتػضيب  اسبتخاتيجية ويحتاج إلبى اسبتخاتيجيات فعالبة لجراسبتو، ويقبجم لمبذبخية مقػمبات الدبعادة والخفاهيبة، 
ميسببة فببي تببجريذ الفيديبباء وىببي التفكيببخ البرببخي، يجعببل السببادة اقببل تجخيببجا ، وتقببجم لسعمسببي الفيديبباء 

الجافعية لبجى شمببتيع، ونيخىا مغ مجاالت العمػم بعس أسذ ومفاتيح التجريذ والتفكيخ وسبل إ ارة 
وأوجببو تػضيبب  التفكيببخ البرببخي فببي التببجريذ، لالنصببالق بفكببخل مدببتقل نحببػ االبببجال وتذبب يل البشيببة 
السعخفية بذ لل مخئي وواالح وذاتي، كسا تداعج في رفبع مدبتػى تحربيل الصمببة لمسفباهيع العمسيبة، 

المفطيببة والرببػرية بذبب لل  وتعسيببق الفيببع لمسببادة السجروسببة، مببغ خببالل التػافببق بببيغ أسبباليم العببخض
 ذاتيل ومدتقل.

وليببببحه الجراسببببة أىسيببببة فببببي الجببببانبيغ الشطببببخي والتصبيقببببي، ففببببي الجانببببم الشطببببخي تعتبببببخ مببببغ  
فبببي حبببجود عمبببع  –الجراسبببات القميمبببة التبببي تشاولبببت التفكيبببخ البربببخي وعالقتبببو باالسبببتقالل السعخفبببي، حيبببث 

السجببال، مسببا يعشببي ا ببخاء تعمببع وتعمببيع العمببػم  لببع تكببغ ىشبباو دراسببة سببابقة تتعمببق بيببحا –الباحببث واشالعببو
تعبدز وتصبػر بالفكخ الستعمبق ببأ خ التفكيبخ البربخي فبي االسبتقالل السعخفبي والتحربيل فبي الفيديباء، كسبا 

 اساليم التعمع والتعميع.
أمببا األىسيببة التصبيقيببة ليببحه الجراسببة فببتكسغ فببي أنيببا سببػ  تمفببت انتببباه الببباحثيغ وتببػجييع إلجببخاء 

ت السدتقبمية حػل التفكيخ البرخي واالسبتقالل السعخفبي، وىبي مفباهيع تشبثبق مبغ الشطبخة السعاصبخة الجراسا
لتبببجريذ العمبببػم، بذببب ل هؤكبببج عمبببى  قبببة السبببتعمع بشفدبببو مبببغ خبببالل تػضيببب  ىبببحه االسبببتخاتيجية فبببي عسميبببة 

يبببة ببببيغ العالقبببة االرتباشالبببتعمع، كسبببا أنيبببا تخفبببع مدبببتػى التحربببيل الجراسبببي لبببجى الصمببببة، مبببغ مشصمبببق 
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الحبببػاس والتحربببيل، بسدببباعجات التبببحكخ ور بببط السبببادة العمسيبببة أو الجبببدء الججهبببج مشيبببا مبببع االشببب ال 
 والسعمػمات السقجمة.

 

 .أصئلة الدراصة
 اليغ التالييغ:ؤ الد ينبثق عغ مذ مة الجراسة وسؤاليا الخئيدإ
لبجى شبال  الربف فبي ما أ بخ اسبتخاتيجية التفكيبخ البربخي فبي تبجريذ الفيديباء عمبى االسبتقالل السعخ  -1

 العاشخ األساسي؟.
الربف لبجى شبال  ما أ بخ اسبتخاتيجية التفكيبخ البربخي فبي تبجريذ الفيديباء عمبى التحربيل الجراسبي  -2

 العاشخ األساسي؟.
 

 .فزضيات الدراصة
 تي:شحػ اآلالتع صيانة فخاليات الجراسة عمى 

ات شبببببال  ( ببببببيغ متػسبببببصي درجببببب=1.15ال هػجبببببج فبببببخق ذو داللبببببة إحربببببائية عشبببببج مدبببببتػى ) -1
لصخيقببة السجسببػعتيغ التجخيبيببة والزببابصة عمببى مقيبباس اإلسببتقالل السعخفببي وأبعبباده الفخعيببة يعببدى 

 التجريذ)التفكيخ البرخي، التقميجية(. 
( ببببببيغ متػسبببببصي درجبببببات شبببببال  =1.15ال هػجبببببج فبببببخق ذو داللبببببة إحربببببائية عشبببببج مدبببببتػى ) -2

)التفكيبخ البربخي،  صخيقبة التبجريذالسجسػعتيغ التجخيبية والزبابصة عمبى اختببار التحربيل يعبدى ل
 التقميجية(. 

 

 .مصطلحات الدراصة
تػضي  مشطػمة مغ العسميات تبيغ قجرة الصالم عمببببى قخاءة  التدريس باستخدام التفكير البرري:

الذ ل البرخي وتحػيمو مغ المغة البرخية الستزسشة فيو إلى لغة لفطية م تػ ة أو مشصػقة واستخالص 
واألش ال في عسمية استخجام الرػر  (، ويعخ  اجخائيا  في ىحه الجراسة بأنو2116، )حدغ السعمػمات

التجريذ، بيج  تحقيق الفيع واالدراو العقمي بديػلة، وتذ يل الرػر الحىشية، مع مخاعاة مصابقتيا لسا 
 برخي.التعميسي بذ لل تخمد إليو في عشاصخ اكبخ وأوسع وأكثخ شسػال ، وىي تحقيق االيزاح لمسحتػى 

 

بأنيا نقل لمسعمػمات بذ ل لفطي وتػجيييا إلى  تعخ  اجخائيا  في ىحه الجراسة :الطريقة االعتيادية
 الصمبة، وشخح االفكار، وتدجيل السعػمات عمى الدبػرة، ويشقميا الصمبة إلى دفاتخىع.
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 (. ويعخ Beckert, 2007عخفو بي خت بأنو قجرة الفخد عمى أن يفكخ لشفدو ) :االستقالل السعرفي
اجخائيا  عمى أنو عالمة الصالم الكمية عمى اختبار االستقالل السعخفي، واشتسل عمى خسدة أبعاد، 

 ىي: تقػيع التفكيخ، والتعبيخ عغ الخأي، واتخاذ القخار، والسػازنة بيغ اآلراء، وتقييع الحات. 
 

   :حدود الدراصة وحمدداتها
   :أتييهتحجد تعسيع نتائج ىحه الجراسة في الػء ما 

 اقترخت عمى عيشة قرجية مغ شال  الرف العاشخ في مجارس لػاء الجامعة بعسان، في الفرل -
 (.2119 -2118الجراسي األول مغ العام الجراسي )

 اقترخت عمى وحجة الزػء والسقخر تجريديا في كتا  الفيدياء لمرف العاشخ األساسي. -
 اب ذلظ بجرجة التعسيع السس شة.مجى صجق و بات األدوات السدتخجمة في الجراسة وارتب -
 

 الطزيقة واإلجزاءات

 .جمتنع الدراصة وعييتها
تكػن مجتسع الجراسة مغ شمبة الرف العاشخ األساسي في األردن، أما عيشة الجراسة فكانبت 

بباألردن، لػجبػد تعباون مبغ قببل العبامميغ فييبا، ووجبػد  قرجية فبي مبجارس لبػاء الجامعبة فبي عسبان
أسبباليم تببجريذ العمببػم، وكببحلظ اإلم انببات الستاحببة لتدببييل إجببخاءات البحببث، مذببخ  مقببيع متخرببز ب

تببػزيعيع ( شالبببا ، تببع 41) فزببال  عببغ تببػفخ عببجة شببعم لمرببف العاشببخ األساسببي، وتكػنببت العيشببة مببغ
( شالببببا  درسبببػا باسبببتخجام التفكيبببخ البربببخي، 21عذبببػائيا  عمبببى مجسبببػعتيغ: األولبببى تجخيبيبببة فييبببا )

 ( شالبا  درسػا بالصخيقة االعتيادية.21) والثانية الابصة فييا
 

 .اإلجزاءات
 قام الباحثان باإلجخاءات اآلتية:

التقببى الباحثببان معمببع الفيديبباء الببحي درس السببادة السقببخرة، وجببخى تػزيببع الصمبببة عذببػائيا  عمببى  -
 مجسػعتي الجراسة التجخيبية والزابصة.

( شالببا  مبغ شمببة الربف العاشبخ 25)تع تصبيق أدوات الجراسة عمبى عيشبة اسبتصالعية م ػنبة مبغ  -
 قببببببارج عيشة الجراسة، وذلظ لمتحقق مغ الثبات لالداوات، أما تكافؤ مجسػعتي الجراسة فتحقببخ
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 بتصبيق أدوات الجراسة قبميا  عمى السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة.
 ي، وأخزبعت لمتح بيعتع اعجاد الخصط التجريدية لػحجة ةالزػءة وفقا  الستخاتيجية التفكيخ البربخ  -

 مغ قبل معمسيغ ومذخفيغ لمفيدياء ومتخرييغ في العمػم وأساليم تجريديا.
 تع تصبيق أدوات الجراسة قبميا  مغ اجل التحقق مغ تكافؤ مجسػعتي الجراسة. -
سببتخاتيجية التفكيببخ البرببخي، ولمسجسػعببة تببع تببجريذ السببادة السقببخرة لمسجسػعببة التجخيبيببة وفببق ا -

 الزابصة وفق الصخيقة التقميجية.
  ع تصبيق االختبارات بعج االنتياء مغ تجريذ السادة السقخرة. -
تع ترحيح اجابات الصمبة، ووجخاء التحميل اإلحرائي مغ أجل عقج السقارنات لتحجهج الفخوق  -

 بيغ أداءات الصمبة.
 

 .أدوات الدراصة 

  :الل السعرفيمقياس االستق
لتحقيببق أىببجا  ىببحه الجراسببة تببع اعتسبباد مقيبباس االسببتقالل السعخفببي الببحي اسببتخجمتو دراسببة صببالحة 

بشباه وشبػره (، حيث قامبت بتخجسبة الفقبخات الستزبسشة فبي الربػرة األصبمية لمسقيباس البحي 2111) حساد
خالل تصبيقو  ( مغ1885) ( فقخة بسعامل  بات27) (، وتكػن آنحاو مغBeckert, 2007) بي خت
السح سبيغ مغ الرجق بعخالو عمبى مجسػعبة مبغ  الباحثة آنحاو( شالم وشالبة، كسا تحققت 147عمى)

 والرجق التالزمي. البجاء مالحطاتيع، و يحا تحقق صجق البشاء
وفي ىحه الجراسبة تبع التحقبق مبغ  ببات السقيباس بصخيقبة االعبادة، وذلبظ بتصبيقبو مبختيغ بفبارق 

( شالببببا  فببي الرببف العاشبببخ، خببارج عيشببة الجراسبببة، فبمغببت ايسببة معامبببل 31) ( هػمببا  عمببى17) زمشببي
، واعتبخت ايسة  ببات مقبػلبة، أمبا الربجق فتحقبق بالربجق كخومباخ الفا( حدم معادلة 1883) الثبات

التالزمببي، وتكببػن االجابببة وفببق تببجريج لي ببخت الخساسببي)دائسا ، نالبببا ، أحيانببا ، نببادرا ، أبببجا ( عمببى فقببخات 
بببار التببي تػزعببت عمببى خسدببة أبعبباد لالسببتقالل السعخفببي، ىببي: اتخبباذ القببخار، التفكيببخ التقببػيسي، االخت

( عمببى 5،4،3،2،1وتقيببيع الببحات، والتعبيببخ عببغ الببخأي، والسرببجااية السقارنببة، وقببج اعصيببت الببجرجات )
ل أعمببى درجببات يحرببالتببػالي لجسيببع الفقببخات، عببجا الفقببخات التببي صببيغت بصخيقببة ع دببية، وعميببو فببان 

 (. 27) (، وأقل درجة ىي125) عمييا الصال  في ىحا السقياس ىي
 

 :اختبار التحريل في الفيزياء
 قام الباحثان باعجاد االختبار التحريمي بعج الخجػل إلى الجراسات الدابقة التي تشاولت التحريل
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تعببجد، ( فقببخة مببغ نببػل االختيببار مببغ م31فببي العمببػم بذبب ل عببام والفيديبباء بذبب ل خبباص، وجبباء فببي )
تتعمببق بسحتببػى وحببجة الزببػء فببي كتببا  الفيديبباء لمرببف العاشببخ، وقببج خررببت عالمببة واحببجة لكببل 
فقبببخة، وجبببخى التحقبببق مبببغ صبببجق االختببببار مبببغ خبببالل عخالبببو عمبببى مجسػعبببة مبببغ السح سبببيغ مبببغ ذوي 
االختربباص مببغ السعمسببيغ، والسذببخفيغ، ومتخررببيغ بأسبباليم تببجريذ العمببػم، وقببج تببع اجببخاء التعببجيالت 

اسبببتصالعية  سالحطببباتيع، أمبببا الثببببات فقبببج تبببع حدبببابو بصخيقبببة االعبببادة بتصبيقبببة مبببختيغ عمبببى عيشبببةوفقبببا  ل
( هببػم، ولببجى تصبيببق معادلببة كخومببباخ 15( شالبببا  خببارج عيشببة الجراسببة و فببارق زمشببي )25حجسيببا )

 (، واعتبخت كافية ألنخاض الجراسة. 1.82الفا، بمغت ايسة معامل  بات االختبار )

 .تصنيه الدراصة
تعتبببخ الجراسببة الحاليببة دراسببة شبببو تجخيبيببة، حيببث شبقببت عمببى عيشببة قرببجية لتحجهببج فاعميببة 

السجسػعبة التجريذ باستخجام التفكيخ البرخي عمى االستقالل السعخفي والتحريل فبي الفيديباء لبجى شمببة 
 التجخيبية مقارنة بصمبة السجسػعة الزابصة.

 ػ )اسببتخاتيجية التفكيببخ البرببخي( عمببى الستغيببخيغوقامببت الجراسببة بفحببز أ ببخ الستغيببخ السدببتقل وىببب
 التابعيغ وىسا االستقالل السعخفي والتحريل في الفيدياء وحدم الترسيع التالي:

E G1: O1 O2 X1 O1 O2 

 C G0: O1 O2 X0 O1 O2 

 حيث أن 
EG1 .السجسػعة التجخيبية : 
CG0 .السجسػعة الزابصة : 

X1.استخاتيجية التفكيخ البرخي : 
X0صخيقة االعتيادية. : ال 
O1 .مقياس االستقالل السعخفي : 
O2.االختبار التحريمي : 

 

  :متغريات الدراصة
 شخيقة التجريذ وليا مدتػيان، ىسا:الستغيرات السدتقمة: 

 استخاتيجية التفكيخ البرخي.  -
 الصخيقة االعتيادية. -
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 الستغيرات التابعة: 
 السعخفي االستقالل . 
 .التحريل في الفيدياء 
 

  .عااجات اإلحصاييةامل
(، اليجبببباد االوسبببباب الحدببببابية SPSSاسببببتخجم بخنببببامج الببببخزم اإلحرببببائية لمعمببببػم االجتساعيببببة )

 ،(MANCOVA) اجبخاء تحميبل التبباهغ السرباحم الستعبجدوتبع فبي الفخالبية األولبى  واالنحخافات السعياريبة،
 .(ANCOVAأما في الفخالية الثانية فقج تع اجخاء تحميل التباهغ السراحم )

 

 .ىتايج الدراصة
تع التحقق مغ تكافؤ مجسػعي الجراسة عمبى مقيباس االسبتقالل السعخفبي واالختببار التحربيمي 

 :أتيكسا ي
: فيسا هتعمق بتكافؤ مجسػعتي الجراسة عمى مقياس االستقالل السعخفي، تع تصبيق السقياس قبميبا  والا أ

داء الصمبة عمى مقياس االستقالل السعخفبي واستخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية أل
وأبعاده الفخعية، ولبيان داللة الفخوق اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية تع اسبتخجام اختببار )ت( 

 (.1لمعيشات السدتقمة عمى االختبار القبمي، ويبيغ ذلظ الججول )
 

 (1) الجدول
 مكذف عن الفروق بين االوساط الحدابية ونتائج اختبار)ت( لمعيشات السدتقمة ل

 مجسهعتي الدراسة عمى التطبيق القبمي لسقياس االستقالل السعرفي 
درجات  قيم "ت" الداللة

 الحرية
االنحراف 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

االختبار  السجسهعة العدد
 القبمي

  اتخاذ القخار التجخيبية 20 13.15 2.83 38 1.028 0.310

 الزابصة 20 11.95 4.38
 التفكيخ التجخيبية 20 11.40 4.20 38 0.278 0.783

 الزابصة 20 11.05 3.76 التقػيسي
 تقييع الحات التجخيبية 20 12.65 3.01 38 1.664 0.104
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درجات  قيم "ت" الداللة
 الحرية

االنحراف 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

االختبار  السجسهعة العدد
 القبمي

 الزابصة 20 10.90 3.61
التعبيخ عغ  التجخيبية 20 11.80 2.26 38 1.258 0.216

 الخأي
 الزابصة 20 10.65 3.41

السرجااية  التجخيبية 20 12.30 4.13 38 0.151 0.881
 السقارنة

 الزابصة 20 12.10 4.25
االستقالل  التجخيبية 20 12.15 1.42 38 1.281 0.208

 السعخفي ك ل
 الزابصة 20 11.45 1.99

 

( ببيغ α=0.05( عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللبة )1هبيغ الججول )
لجراسة في التصبيبق القبمبي لسقيباس االسبتقالل السعخفبي وأبعباده الفخعيبة، حيبث لبع تربل ابيع )ت( مجسػعتي ا

 إلى مدتػى الجاللة اإلحرائية، مسا يعشي تكافؤ مجسػعتي الجراسة عمى مقياس االستقالل السعخفي.
 

واستخخاج  فيسا هتعمق بتكافؤ مجسػعتي الجراسة عمى االختبار التحريمي، تع تصبيقو قبميا   ثانياا:
 (. 2الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ألداء الصمبة ويبيغ ذلظ الججول )

 

 (2) الجدول
 الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية لعالمات طمبة مجسهعتي الدراسة 

 عمى اختبار التحريل القبمي في الفيزياء
 

 السجسهعة
 

 العدد
 القبمي

 حراف السعياري االن الستهسط الحدابي
 1.42 12.15 20 التجخيبية
 1.99 11.45 20 الزابصة

  

( تقار  الستػسصات الحدابية لعالمبات شبال  مجسبػعتي الجراسبة فبي 2يطيخ مغ الججول ) 
 (،12.15) التحريل في الفيدياء فبي االختببار القبمبي، حيبث بمبع الستػسبط الحدبابي لمسجسػعبة التجخيبيبة

 ( مسا يذيخ إلى تكافؤىسا في التحريل القبمي. 11.45) بمع الستػسط الحدابيأما لمسجسػعة الزابصة ف
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 :ىتايج الدراصة
ىبببجفت ىبببحه الجراسبببة إلبببى تحجهبببج فاعميبببة التبببجريذ باسبببتخجام التفكيبببخ البربببخي عمبببى اإلسبببتقالل  

وفيسا همي عخالا  لشتائجيا بشباء   السعخفي والتحريل في الفيدياء لجى شال  الرف العاشخ األساسي،
 عمى فخاليبات الجراسة. 

 الشتائج الستعمقة بالفرضية االولى لمدراسة:
( =1.15ال هػجبج فبخق ذو داللبة إحربائية عشبج مدبتػى )نربت الفخاليبة االولى لمجراسة عمى أنو: 

السعخفببي وأبعبباده بببيغ متػسببصي درجببات شببال  السجسببػعتيغ التجخيبيببة والزببابصة عمببى مقيبباس االسببتقالل 
 ة التجريذ)التفكيخ البرخي، التقميجية(. الفخعية يعدى لصخيق

ولمتأكبببج مبببغ وجبببػد عالقبببات ارتباشيبببة ذات داللبببة إحرببائية ببببيغ أبعبباد مقيبباس االسببتقالل السعخفببي، 
ذات دالالت تببعز حدببا  معببامالت االرتببباب ببببيغ أبعبباد السقيبببباس، حيببببث هتبببببيغ وجببببػد عالقببببات ارتباشيببببة 

اد الفخعيببة لسقيبباس االستقالل السعخفي، ولمتحقببق مبببغ جػىخيبببة العالقبببات إحرائية بببيغ بعببس األبع
 (.3) لمكخوية، ويبيغ ذلظ الججول Bartlett  تببعز استخجام اختبار بارتميت

 
 (3جدول )

 العالقات االرتباطية بين األبعاد الفرعية لسقيــاس االستقالل السعرفي في القياس البعدي 
 

التفكير  اتخاذ القرار اطيةالعالقة االرتب
 التقهيسي

التعبير عن  تقييم الذات
 الرأي

السرداقية 
 السقارنة

     1 اتخاذ القرار
    1 0.328 التفكير التقهيسي

   1 0.422 0.526  تقييم الذات
  1 0.563 0.266 0.702 التعبير عن الرأي
 1 0.641 0.448 0.213 0.721 السرداقية السقارنة

 اختبار Bartlett لمكروية

ندبة 
 االرجحة

درجة  التقخيبية 2كا
 الحخية

 الداللة اإلحرائية

0.000 
 

54.679 
 

14 
 

0.000 
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بببيغ  (=1.15وجببػد عالقببببة ذات داللببببة إحربائية عشببببج مدببببتػى الجاللببببة )( 3) يطيخ مبغ جبجول
اسببببببتخجام ( وعميببببببو تقببببببخر 1.111ائية )و جاللبة إحرب 54.679)) 2أبعاد السقيباس حيببث بمغببت ايسببة كببا
 (.MANCOVAتحميبببببل التباهغ السراحم الستعجد )

كسا تع استخخاج الستػسصات الحدبابية واالنحخافبات السعياريبة والستػسبصات الحدبابية السعجلبة  
عبة )تجخيبيبة، لجرجات شال  الرف العاشخ عمى أبعاد اختبار االستقالل السعخفي تبعا  لستغيخ السجسػ 

( لمكذبف عبغ الفبخوق فبي القيباس MANCOVA) الستعبجد الابصة(، واستخجام تحميل التبباهغ السرباحم
باعتبببار القيبباس البعببجي بببيغ السجسببػعتيغ التجخيبيببة والزببابصة فببي األبعبباد الفخعيببة لالسببتقالل السعخفببي، 

 (. 4ذلظ الججول) القبمي متغيخا  مراحبا ، ويبيغ
 
 (4جدول )

 الحدابية واالنحرافات السعيارية والستهسطات الحدابية السعدلة لدرجات طالبالستهسطات 
 مجسهعتي الدراسة عمى أبعاد اختبار االستقالل السعرفي تبعاا لستغير طريقة التدريس  
الستهسط  البعدي القبمي السجسهعة السجال

 السعدل
الخطأ 
 السعياري 

 العدد
الستهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

ستهسط ال
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 20 0.77 18.29 2.85 18.30 2.83 13.15 تجخيبية اتخاذ القرار
 20 0.77 13.66 3.59 13.65 4.38 11.95 الابصة

 20 0.96 16.16 3.80 16.35 4.20 11.40 تجخيبية التفكير التقهيسي
 20 0.96 11.54 4.58 11.35 3.76 11.05 الابصة

 20 0.47 20.91 2.05 21.10 3.01 12.65 بيةتجخي السرونة
 20 0.47 13.49 2.75 13.30 3.61 10.90 الابصة

 20 0.47 17.34 1.83 17.25 2.26 11.80 تجخيبية التعبير عن الرأي
 20 0.47 13.01 2.13 13.10 3.41 10.65 الابصة

السرداقية 
 السقارنة

 20 0.81 17.16 3.50 17.15 4.13 12.30 تجخيبية
 20 0.81 13.24 3.60 13.25 4.25 12.10 الابصة

 

 ( فخقبا  ضاىخيبا  فبي الستػسبصات الحدبابية واالنحخافبات السعياريبة والستػسبصات4يطيخ مغ الجبجول )
الحدببابية السعجلببة لببجرجات شببال  مجسببػعتي الجراسببة عمببى أبعبباد اختبببار االسببتقالل السعخفببي تعببدى 

 ة ببببببولبيان داللة الفخوق اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابيخ السجسػعة )تجخيبية، الابصة(، بببببلستغي
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 (.5( لربعاد الفخعية، ويبيغ ذلظ الججول )MANCOVA) تع استخجام تحميل التباهغ السراحم الستعجد
 

 (5جدول )
 تحميل التباين السراحب الستعدد لمكذف عن الفروق بين مجسهعتي الدراسة  

لسعرفي في القياس البعدي باعتبار القياس القبمي متغيراا مراحباا، عمى أبعاد اختبار االستقالل ا
 (Etaوقياس حجم األثر )

 مردر التباين
 

مجسهع  السجال
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

الداللة  قيم "ف"
 اإلحرائية

حجم 
 االثر
(η2) 

 اتخاذ القرار القبمي
 )السراحب(

قيسة ويميكس = 
4.955 

ية= الداللة اإلحرائ
4.845 

 0.012 0.533 0.398 4.427 1 4.427 اتخاذ القخار
 0.000 0.959 0.003 0.046 1 0.046 التفكيخ التقػيسي
 0.010 0.566 0.337 1.408 1 1.408 تقييع الحات

 0.015 0.486 0.496 2.023 1 2.023 التعبيخ عغ الخأي
 0.002 0.802 0.064 0.771 1 0.771 السرجااية السقارنة

التفكير التقهيسي 
 القبمي

 )السراحب(
قيسة ويميكس = 

4.718 
الداللة اإلحرائية= 

4.473 

 0.014 0.502 0.461 5.126 1 5.126 اتخاذ القخار
 0.148 0.023 5.731 98.628 1 98.628 التفكيخ التقػيسي
 0.038 0.262 1.302 5.451 1 5.451 تقييع الحات

 0.005 0.678 0.175 0.714 1 0.714 التعبيخ عغ الخأي
 0.072 0.120 2.548 30.814 1 30.814 السرجااية السقارنة

 تقييم الذات القبمي
 )السراحب(

قيسة ويميكس = 
4.674 

الداللة اإلحرائية= 
4.432 

 0.001 0.891 0.019 0.213 1 0.213 اتخاذ القخار
 0.008 0.614 0.259 4.464 1 4.464 التفكيخ التقػيسي

 0.232 0.003 9.971 41.727 1 41.727 اتتقييع الح
 0.040 0.246 1.392 5.683 1 5.683 التعبيخ عغ الخأي

 0.034 0.289 1.164 14.075 1 14.075 السرجااية السقارنة

التعبير عن الرأي 
 القبمي

 )السراحب(

 0.001 0.837 0.043 0.476 1 0.476 اتخاذ القخار
 0.001 0.870 0.027 0.469 1 0.469 التفكيخ التقػيسي
 0.103 0.061 3.776 15.801 1 15.801 تقييع الحات
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 مردر التباين
 

مجسهع  السجال
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

الداللة  قيم "ف"
 اإلحرائية

حجم 
 االثر
(η2) 

قيسة ويميكس = 
4.853 

الداللة اإلحرائية= 
4.435 

 0.019 0.425 0.651 2.658 1 2.658 التعبيخ عغ الخأي
 0.012 0.531 0.401 4.845 1 4.845 السرجااية السقارنة

السرداقية السقارنة 
 )السراحب( القبمي
ويميكس =  قيسة

4.875 
الداللة اإلحرائية= 

4.539 

 0.026 0.359 0.864 9.612 1 9.612 اتخاذ القخار
 0.002 0.785 0.076 1.300 1 1.300 التفكيخ التقػيسي
 0.092 0.076 3.346 14.003 1 14.003 تقييع الحات

 0.001 0.861 0.031 0.127 1 0.127 التعبيخ عغ الخأي
 0.035 0.280 1.205 14.574 1 14.574 السرجااية السقارنة

 طريقة التدريس
قيسة ههتمشج = 

5.818 
الداللة اإلحرائية= 

4.444 

 0.337 0.000 16.789 186.846 1 186.846 اتخاذ القخار
 0.247 0.002 10.822 186.246 1 186.246 التفكيخ التقػيسي
 0.777 0.000 114.976 481.160 1 481.160 تقييع الحات

 0.548 0.000 40.074 163.587 1 163.587 لتعبيخ عغ الخأيا
 0.252 0.002 11.126 134.564 1 134.564 السرجااية السقارنة

 
 الخطأ
 
 
 

    11.129 33 367.255 اتخاذ القخار
    17.210 33 567.941 التفكيخ التقػيسي
    4.185 33 138.101 تقييع الحات

    4.082 33 134.709 التعبيخ عغ الخأي
    12.094 33 399.112 السرجااية السقارنة

     39 614.975 اتخاذ القخار السجسهع الكمي السعدل
     39 923.100 التفكيخ التقػيسي
     39 832.400 تقييع الحات

     39 321.775 التعبيخ عغ الخأي
     39 630.400 السرجااية السقارنة

 

 (،11.126، 41.174، 114.976، 11.822، 16.789( أن ابببيع ة ة )5يطيببخ مببغ الجببجول )
 ع الحات،ببببلمسيارات الفخعية لالستقالل السعخفي عمى التػالي، وىي )اتخاذ القخار، التفكيخ التقػيسي، تقيي
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هبجل وجبػد (، وىبحا 1.15التعبيخ عغ الخأي، السرجااية السقارنة(، ومختبصة جسيعيا باحتسال اقبل مبغ )
 السجسػعبة ( تعدى أل خ السجسػعبة فبي جسيبع األبعباد ولربالح=1.15ات داللة إحرائية عشج )فخوق ذ
 التجخيبية.

يس ببغ تفدببيخ ىببحه الشتيجببة وىببي تفببػق شببال  السجسػعببة التجخيبيببة الببحهغ درسببػا الفيديبباء وفببق 
فببي اسببتخاتيجية التفكيببخ البرببخي عمببى شببال  السجسػعببة الزببابصة الببحهغ درسببػا بالصخيقببة التقميجيببة 

االستقالل السعخفي بان األفكبار قبج تبع تسثيميبا بربخيا بسبا فييبا مبغ أشب ال ورسبػم وصبػر، مسبا دفبع 
الستعمع الكتذا  معشى السزاميبببغ السعخوالة أمامو، مسبا يعشبي تفكيبخ أفزبل وندعبة نحبػ االببجال، 

السعشبى بسبا فيبو  ومؤشخا عمبببى البشاء التصػري االدراكي. فقخاءة الذ ل البرخي بذ لل جيج يعشي فيع
مغ رمػز وتكػيغ الخوابط وتشطيع االفكار السقخوءة، فيػ جسمة نذاشات بسدتػى التحميل لمسعمػمبات 

 (.2115)عبج الخحسغ،  السقجمة في صيغة ارتباشات وضيفية يعخاليا الذ ل
ل نطخيببة فببي التعمببيع تختكببد عمببى   كسببا يس ببغ تفدببيخ ىببحه الشتيجببة بببأن التفكيببخ البرببخي يذبب ز
ا  والتعمع الستسخكد حػل الستعمسيغ، وفقا  لرىجا  السشبثقة مبغ االفكبار االدراكيبة، باالسبتشاد االكتذ

عمببى البحببث كصخيقببة لمتفكيببخ لببجهيع، وىببح يعشببي تشسيببة قببجراتيع عمببى تخجسببة المغببة البرببخية إلببى لغببة 
 لفطية م تػ ة أو مشصػقة ويتع ذلظ في الػء الذ ل البرخي.

يجة مغ مشصمق أن نسط التفكيبخ البربخي تتبجاخل فيبو شبخق  بالث كسا يفدخ الباحثان ىحه الشت
مبغ التفكيبخ، ىبي: التفكيبخ بالتربسيع، و الخؤيبة، و التربػر، وىبحا مبغ شبأنو تصبػيخ ميبارات التفكيببخ 
االببببجاعي وميبببارات االتربببال، مسبببا هديبببج  قبببة السبببتعمع فبببي التعامبببل مبببع التعقيبببج والغسبببػض، كسبببا أن 

دراو، و شاء العالقة بيغ البشية العخفية والتسثيل السعخفبي، مبغ حيبث السشاقذات تعسل عمى تصػيخ اال
رؤيببة العالقببات الجاخميببة لمذبب ل السعببخوض، وقببجرة الكذببف عببغ العالقببات الشدبببية فببي أبعبباد الذبب ل 
وتشسية ميارات االستجالل، فالستعمع هتعخ  عمى فكخه الذخري في وصف تفكيخه، والزبط البحاتي، 

  هتعمق بالذ ل السعخوض.ومعتقجاتو وحجسو فيسا 
بغ السبتعمع مبغ  كسا يس غ تفدبيخ ىبحه الشتيجبة ببان البتعمع وفبق اسبتخاتيجية التفكيبخ البربخي، م ز

تشاول السعمػمبات عمبى شب ل أجبداء وعخالبيا بذب لل مبخن ومتتبابع حدبم احتياجاتبو، و بحلظ يحربل 
ات الججهجة في ذىشو اندجاما  انتقال ايجابي لمتعمع، وتختبط السعمػمات بحياتو اليػمية، وتتذ ل الخبخ 

مع البشية السعخفية لجيو، ووفقا  لقجراتبببو، مغ خالل تػضي  الرػر والخسػمات وااللػان والتشػل فييبا، 
 أي أن استخاتيجية التفكيخ البربخي حققبت اليبج  مشيبا بذب لل واالبح، واتاحبت السجبال لمصبال  لتشسيبة

الستعمقبببة بسببببيارات التفكيبببخ البربببخي فبببي دراسبببة ميبببارات االسبببتقالل السعخفبببي مبببغ خبببالل التصبيقبببات 
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ل مفتاحا  الستيعا  السفباهيع، وو بارة  الفيدياء، كسا أن التفكيخ البرخي مختبط بالتفكيخ الشاقج، مسا ش ز
 الشذاب العقمي في تسثيل الذ ل السعخوض بالخمػز والخسػم التخصيصية والرػر.

 

 الشتائج الستعمقة بالفرضية الثانية لمدراسة:
( =1.15ربت الفخاليبة الثانيبة لمجراسبة عمبى أنبو: ال هػجبج فبخق ذو داللبة إحربائية عشبج مدبتػى )ن

بيغ متػسصي درجات شال  السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى اختببار التحربيل يعبدى لصخيقبة 
 )التفكيخ البرخي، التقميجية(.  التجريذ

واالنحخافبات السعياريبة لعالمبات شبال  الختبار ىحه الفخالية، تع ايجاد الستػسصات الحدابية 
 مجسببػعتي الجراسببة فببي التصبيقببيغ القبمببي والبعببجي لالختبببار التحرببيمي تبعببا لستغيببخ شخيقببة التببجريذ
 )التفكيخ البرخي، التقميجية(، كسا تع ايجاد الستػسصات السعجلة، واستخجام تحميل التبباهغ السرباحم

(ANCOVA)  اسببة فببي القيبباس البعببجي، باعتبببار القيبباس لمكذببف عببغ الفببخوق بببيغ مجسببػعتي الجر
 (. 6) القبمي متغيخا  مراحبا ، ويبيغ ذلظ الججول

 

 (6جدول )
 الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية لمتطبيقين القبمي والبعدي والستهسطات الحدابية

 السعدلة الختبار التحريل في الفيزياء تبعاا لستغير السجسهعة
 

الستهسط  لبعديا القبمي السجسهعة
الحدابي 
 السعدل

الخطأ 
 السعياري 

 العدد
الستهسط 
 الحدابي*

االنحراف 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 20 0.38 17.94 1.40 18.03 1.42 12.15 التجريبية
 20 0.38 13.02 1.96 12.93 1.99 11.45 الزابطة

  درجة. 30الستػسط الحدابي مغ 

( وجببػد فببخوق ضاىخيببة فببي التصبيقببيغ القبمببي والبعببجي لمسجببػعتيغ التجخيبيببة 6) هبببيغ الجببجول
والزبببابصة، ولمكذبببف عبببغ الجاللبببة اإلحربببائية ليبببحه الفبببخوق تبببع تصبيبببق تحميبببل التبببباهغ السرببباحم 

(ANCOVA( وايجاد حجع اال خ باستخجام ايسة ،)Eta( ويبيغ ذلظ الججول ،)7.) 
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 (7) جدول
( لمكذف عن الفروق بين مجسهعتي الدراسة في القياس ANCOVAتحميل التباين السراحب ) 

 (Etaالبعدي بهجهد القياس القبمي مراحباا، وقياس حجم االثر )
 

مجسهع  مردر التباين
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

الداللة  قيم "ف"
 اإلحرائية

حجم 
 (Etaاالثر)

االختبار القبمي 
 )السراحب(

7.688 1 7.688 2.777 0.104 0.070 

 0.694 0.000 83.741 231.840 1 231.840 طريقة التدريس
    2.769 37 102.436 الخطأ

السجسهع الكمي 
 السعدل

370.224 39     

 

يعبدى ( =1.15)( وجبػد فبخق ذو داللبة إحربائية عشبج مدبتػى الجاللبة7يطيخ مغ الجبجول )
(، وكان الفخق لرالح 1.111حرائية )( و جاللة إ83.741لصخيقة التجريذ حيث بمغت ايسة   )

السجسػعببة التجخيبيببة، إذ بمببع الستػسببط الحدببابي السعببجل لببجرجات الصببال  فببي السجسػعببة التجخيبيببة 
(، 13.12) (، بيشسا بمع الستػسط الحدابي السعجل لجرجات الصمبة في السجسػعة الزابصة17.94)

ة اسبببتخاتيجية التفكيبببخ البربببخي عمبببى ويعبببػد ىبببحا اال بببخ لفاعميببب (،(0.694( Eta) و مبببع حجبببع اال بببخ
التحريل في الفيديباء لبجى شبال  مجسبػعتي الجراسبة، مسبا يعشبي تفبػق شبال  السجسػعبة التجخيبيبة 

 الحهغ درسػا وفق استخاتيجية التفكيخ البرخي.
يس ببغ تفدببيخ ىببحه الشتيجببة وىببي تفببػق شببال  السجسػعببة التجخيبيببة الببحهغ درسببػا الفيديبباء وفببق 

يبببخ البربببخي عمبببى شبببال  السجسػعبببة الزبببابصة البببحهغ درسبببػا بالصخيقبببة التقميجيبببة، ببببأن اسبببتخاتيجية التفك
التفكيببخ البرببخي يعتسببج الخسببػم واالشبب ال وىببحا يعشببي تػضيبب  الحببػاس فببي عسميببة الببتعمع، مسببا هػسببع 
مجركات الستعمسيغ ويقمل حجوث العذػائية في التعمع، ويجفع بالستعمع نحػ التفكيبخ السشبتج والفعبال، ألنبو 

عخض السػقف كامال ، بعيبجا  عبغ الشطبخة الجدئيبة، والتبي قبج تبؤدي إلبى البعف فبي مدبتػى االسبتيعا  ي
التفكيبخ (، وىحا ما انصمقت مشو الشطخية الذ مية )الجذبصالت( فبي دعػتيبا إلبى إسبمػ  2115)الجسػقي، 

 وحل السذ الت بالسشيج الكمي. 
عمى جح  انتباه الصمبة، وساعجىع  كحلظ يس غ تفديخ ىحه الشتيجة بأن التفكيخ البرخي عسل

في تخكيد الشطخ، والتجقيق بالخسع الكتذا  م ػناتو واالحاشبة بيبا، واالحدباس بعشاصبخ الذب ل وم ػناتبو 
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بسبببا يقجمبببو مسبببا أدى إلبببى إ بببارة دافعيبببة الصمببببة، وزيبببادة اىتسببباميع،  (،2111)ياسبببيغ،  وارتباشاتبببو الفخعيبببة
 مغ اكتذا  الخوابط فيسا بيشيا.  الخسع مغ إ ارة فكخية ومعمػمات، م شتيع

كسا يس غ تفديخ ىحه الشتيجة بأن استخجام التفكيبخ البربخي عسبل عمبى تقبجيع دعبع حدبي لمكبالم 
وتػضيب  السجخد مغ خبالل الربػر والخسبػمات واالشب ال، فحربل عربف ذىشبي وتبجفق لمسعمػمبات، 

دبسع وحبجىا، وىبحا مبغ شببانو حاسبتي الدبسع والبربخ وتفعيميسبا فبي عسميبة البتعمع، ببجال  مبغ حاسبة ال
تػليج مثيخات ججهجة ومتعجدة تداعج في تشطيع مجركات الصمبة و شائيا بذ ل سميع وواالبح، ويزبسغ 
تحقيق تعمع اكثخ متانبة وأبقبى أ بخا ، كسبا أن اسبتخجام الخسبػم يعسبل عمبى ايجباد رواببط وعالقبات ببيغ 

السختبصببة بببالسػقف  ل لالفكببارالرببػر ودالالتيببا بعسميببة تفكيببخ مشطسببة ومشتجببة، فيحرببل اسببتخجا
 وتكامميا معا ، و حلظ تديل عسمية نسػ السعاني والسفاهيع واستيعابيا. 

كسببا يس ببغ تفدببيخ ىببحه الشتيجببة بببأن اسببتخجام التفكيببخ البرببخي سبباعج عمببى تكببػيغ الرببػر الحىشيببة 
الصمببة وتخكيبدىع  الدميسة، والتخمز مغ التجخيج الشاشيء عبغ اسبتخجام المغبة المفطيبة، مسبا زاد مبغ دافعيبة

 عمى السعمػمات التي قجمت الييع في نخقة الرف، فشتج عح ذلظ زيادة الفيع واالستيعا  والتحريل.
كسببا يفدببخ الباحثببان ىببحه الشتيجببة بببأن التببجريذ باسببتخجام التفكيببخ البرببخي يعسببل عمببى تػليببج 

اقبببف التعميسيبببة التعمسيبببة، اإل بببارة العقميبببة لبببجى الصمببببة، وىبببحا أيزبببا  هديبببج انتبببباىيع وتخكيبببدىع فبببي السػ 
ويداعج في تشسية السعاني والسفاهيع لجهيع، ويجعع ذلظ ما اشارت اليبو بعبس الجراسبات ببأن امبتالو 

 الصمبة لمحج السقبػل مغ السعخفة البرخية يعتبخ متصمبا  أساسيا  في استيعا  السفاهيع العمسية.
سفباهيع العمسيبة لبجى الصمببة، تتصمبم كسا يس غ تفديخ ىحه الشتيجة مغ مشصمق أن عسمية تكػيغ ال

تعامميع بذ ل تفاعمي ومباشخ مع السثيخات والسػاقف التي يسخون بيا خالل عسمية التبجريذ، فيذب مػن 
 (،2115ليببا صببػرة ذىشيببة واالببحة بشبباء  عمببى الرببفات السذببتخكة السجركببة بببيغ ىببحه السثيببخات )جبباد الحببق، 

السثمى التي تس شيع مغ التفكيخ الجباد الدراو العالقبات  وتعتبخ عسمية تػضي  الخسػم التػاليحية االداة 
واكتذافيا بالذب ل الدبميع، مسبا يجعبل عسميبة دمجيبا بالبشيبة السعخفيبة لبجى الصالبم اكثبخ سبيػلة، فتبدداد 

 معخفة الستعمع وودراكة لمسػقف التعميسي وم ػناتو ومجلػالتو. 
الفيديبباء وفببق اسببتخاتيجية التفكيببخ  تتفببق نتيجببة ىببحه الجراسببة، وىببي تفببػق الصمبببة الببحهغ درسببػا

البرببببخي عمببببى الصمبببببة الببببحهغ درسببببػا السببببادة نفدببببيا بالصخيقببببة التقميجيببببة فببببي مجببببالي االسببببتقالل السعخفببببي 
والتحريل مع نتائج الجراسات الدابقة التي سبعت الستقرباء أ بخ التفكيبخ البربخي بذب ل مباشبخ أو نيبخ 

 مباشخ عمى متغيخات مختمفة.
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التحريل مع نتائج عجد مغ الجراسات التي كان التحريل احبج محاورىبا فقج اتفقت في مجال 
 & Haciomeroglu( و)2111( و)ياسيغ، 2115ي، بببب( و )الجسػق2111ع، ببببببل دراسة )ابخاىيبببببمث

Chicken, 2012 )(Longo, Anderson & Wicht, 2002 و )(Walny, Carpendal, Rich, 
Venolia, & Fawcett, 2011 )ي أضيخت نتائجيا أن إستخجام التفكيبخ البربخي هديبج التحربيل الت

الببة و ذبب ل بشزبباء فببي  ويشسببي التفكيببخ التببأممي وميببارات االستقربباء، ويجعببل الستعمسببيغ مذبباركيغ بفعز
التعمع، فيدجمػن السالحطات، ويقػمػن بعسميتي االستجالل والترشي  ويزبعػن التشببؤات، ويبجركػن 

 .  العالقات ويريغػن التعسيسات
أما في مجال االستقالل السعخفي فقبج اتفقبت نتيجبة ىبحه الجراسبة مبع نتبائج عبجد مبغ الجراسبات 

( 2115التببي كببان االسببتقالل السعخفببي احببج جػانبيببا بذبب لل نيببخ مباشببخ مثببل دراسببة )جبباد الحبببق، 
ت ميبارا( التي أشارت نتائجيا بان التجريذ مغ خبالل التفكيبخ البربخي أدى إلبى تشسيبة 2112)متػلي، و

 التفكيخ وعادات العقل والتفكيخ االستجاللي في العمػم لجى عيشات الصمبة التي درستيا.
 بتبت أنز اسبتخجام أالتبي  (Walny et.al, 2011واتفقبت نتبجبة ىبحه الجراسبة مبع نتيجبة دراسبة )

فبع التفكيخ البرخي، يداعج عمبى تشسيبة ميبارات التفكيبخ اإلببجاعي )الصالقبة، والسخونبة، واألصبالة(، ويخ 
 مدتػيات الفيع وسخعة إيرال السعمػمات. 

( التبببي أضيبببخت تفبببػق الصميبببة البببحهغ درسبببػا وفبببق التفكيبببخ 2117) واتفقبببت مبببع دراسبببة األنقبببخ
 البرخي في التفكيخ عالي الختبة.

( فببي فاعميببة التفكيببخ البرببخي لتشسيببة ميببارات 2118) واتفقببت مببع نتيجببة دراسببة الشطبباري والسعسببخي 
 التفكيخ التأممي.

 

 .صياتالتو
، وتببجريم السعمسببيغ عمببى فببي التببجريذأوصببت الجراسببة باسببتخجام إسببتخاتيجية التفكيببخ البرببخي 

 كيفية تػضيفيا في السػاقف الرفية، ووجخاء دراسات مذابية عمى عيشات أخخى. 
 

 .املزاجع
 

 العربية:السراجع 
  ،السديخة لمشذخ والتػزيع، دار التعمم السبشي عمى السذكالت الحياتية وتشسية التفكيرإبخاهيع، بدام ،

 ، عسان، االردن.2119
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 الدراسيأثر إستخدام شبكات التفكير البرري في تدريس العمهم عمى التحريل إبخاهيع، عصيات، ة 
 ة،وتشسية مهارات التفكير التأممي لدى طالبات الرف الثالث الستهسط بالسسمكة العربية الدعهدية

 .113-141(، 1) 14، 2111مجمة التخ ية العمسية، 
  ،2115، الصبعة األولى، عالع الكتم، القاىخة، مرخ، التفكير من مشعهر تربهي إبخاهيع، مججي . 
  ،2111، الصبعة الثانية، عسان، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، عمم الشفس التربهي أبػ جادو، صالح. 
  ،2111لمشذخ والتػزيع،  ، دار السديخةتعميم التفكير الشعرية والتطبيقأبػ جادو، ز وز، ب خ ،

 عسان، االردن.
  ،طرائق تدريس العمهم مفاهيم وتطبيقات وعسميات، أمبػسعيجي، عبجهللا والبمػشي، سميسان

 .2111، عسان، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، الطبعة الثانية
 فاعمية برنامج مقترح قائم عمى استخدام شبكات التفكير البرري في تشسيةاالنقخ، نيفيغ، ة 

ة، رسالة ماجدتيخ، مهارات التفكير عالي الرتبة في العمهم لدى طالبات الرف التاسع بغزة
 .2117فمدصيغ، -الجامعة االسالمية بغدة

  الشطاري، بذخى والسعسخي، سميسان، ةفعالية استخجام السجخل البرخي الس اني في تجريذ الفيدياء
العاشخ بسجارس مجهخية الذساهتيغ بسحافطة في تشسية ميارات التفكيخ التأممي لجى شالبات الرف 

 .121-99(، 17)9، 2118، السجمة الدولية لتطهير التفهق اليسغة، -تعد
  جاد الحق، نيمة، ةتشسية بعس ميارات التفكيخ السعخفية وعادات العقل باستخجام شب ات التفكيخ

التربية وعمم ية في مجمة دراسات عربالبرخي لتجريذ العمػم لجى تالميح السخحمة االعجاديةة، 
 . 171-127(، 57، )2115 ،الشفس

 فعالية استخدام شبكات التفكير البرري في تشسية التحريل والتفكير التأممي الجسػقي، أميخة، ة
جامعة السشرػرة، ة، رسالة ماجدتيخ، كمية التخ ية، لدى تالميذ السرحمة االبتدائية في مادة العمهم

 . 2115 مرخ،
 عسان، االردن.2119، دار عالع الثقافة لمشذخ والتػزيع، د وتأهيل السعمماعدامرصفى،  ،دعسذ ، 
  ،الجببامعي، ، الصبعببة األولببى، دار الكتببا اكتذــاف ، تشسيتــ  اإلبــداع، ماهيتــ ،اليػيببجي، زيببج 

 . 2114اإلمارات العخ ية، 
  ،لفالح ، الصبعة األولى، الكػيت، دار االتفكير والسشهاج السدرسيوليع، عبيج وعفانة، عدو

 .2113لمشذخ، 
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  ،الصبعة األولى، عالع الكتم،تكشهلهجيا التعميم في عرر السعمهمات واإلتراالتزيتػن، كسال ، 
 .2112القاىخة، مرخ، 

  ،اإلصجار الخابع، دار الذخوق لمشذخ والتػزيع، عسانأساليب تدريس العمهمزيتػن، عاير ،- 
 .2114األردن، 

  ،التكشهلهجيا ت تعميسية عمى التفكير البرري والتحريل في فاعمية استخدام برامجياحدغ، ميجي
 .2116، رسالة ماجدتيخ،مشذػرة، الجامعة اإلسالمية، ندة، لدى طالبات الرف الحادي عذر

  ياسيغ، عصيات، ةأ خ استخجام شب ات التفكيخ البرخي في تجريذ العمػم عمى التحريل وتشسية
، مرخ، مجمة التربية العمسيةػسط بالدعػديةة، التفكيخ التأممي لصالبات الرف الثالث الست

2111 ،14 (1 ،)113 – 141. 
  محسػد، صالح الجهغ، ةأ خ استخجام الرػر واالش ال التػاليحية في الجراسات االجتساعية

مجمة لتشسية عسميات التفكيخ لجى تالميح الرفيغ الخابع والخامذ االبتجائي وميػليع نحػ السادةة، 
 (، الجسعية السرخية لمسشاىج وشخق التجريذ،85، )2113،وطرق التدريس دراسات في السشاهج

 شسذ، مرخ. ماهػ، كمية التخ ية، جامعة عيغ
  متػلي، شيساء، ةفاعمية إستخاتيجتي التفكيخ البرخي والفػرمات في تشسية التفكيخ االستجاللي

، 2116، بية الشهعيةبحهث عربية في مجاالت التر ومفيػم الحات لجى شمبة السخحمة الثانػيةة، 
(1 ،)151- 194. 

  ،طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في الشججي، أحسج، وراشج، عمي، وعبج اليادي، مشى
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