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  بالمدارسبالمدارس  االبتدائىاالبتدائى  الرابعالرابع  الصفالصف  تالميذتالميذ  لدىلدى  القرارالقرار  واتخاذواتخاذ  العمومالعموم  فيفي

  لغاتلغات  الرسميةالرسمية
 أميمة محمد عفيفي أحمدأ. د. 

Doi:   
 :المستخمصالمستخمص

 لدى واتخاذ القرار في العموـ البصرى لى تنمية التفكيرإىدؼ البحث الحالي 
ا ػػػتراتي ية " با ػػػتخداـ الصػػػؼ الرابػػػد اىبتػػػدارى بالمػػػدارس الر ػػػمية ل ػػػات  تالميػػػذ

مػػف  "القػػوة والطائػػة "  وحػػدة اختيػػار . وتػػـالمحطػػات العمميػػة" مقترحػػة ئارمػػة  مػػى 
ا  داد مادتي التعمـ وىما دليمي المعمـ و  4102-4102العموـ لمعاـ الدرا ي مقرر 

ولتحقيػؽ ىػدؼ البحػث تػـ بنػات  داتػي البحػث  ، لال تراتي ية المقترحةا وفق   لتمميذوا
وطبػؽ البحػث  مػى م مو ػة البحػث  ،واتخاذ القرار البصرى اختبارى التفكيروىما 

، وئػد   ػفرت نتػارل البحػث  ػف القػاىرة  بمحافظػة  تمميذ وتمميػذة( 041و ددىا ) 
 فػػي تنميػػة التفكيػػر القارمػػة  مػػى المحطػػات العمميػػة" "اى ػػتراتي ية المقترحػػةفا ميػػة 
تفػػوؽ و  ،بتػػدارى الصػػؼ الرابػػد  اى تالميػػذلػػدى  واتخػػاذ القػػرار فػػي العمػػوـ البصػػرى

 متعممػػى المدر ػػػة الر ػػمية المتميػػػزة  ل ػػات  مػػػى متعممػػى المدر ػػػة الر ػػمية ل ػػػات 
  .البصرى واتخاذ القرار التفكيرفي 

 :المفتاحيةالكممات 
  ..المدرسة الرسمية لغاتالمدرسة الرسمية لغات––  اتخاذ القراراتخاذ القرار  --البصرى البصرى   التفكيرالتفكير  --  المحطات العمميةالمحطات العممية  
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A proposed strategy based on the scientific stations for the 

development of visual thinking in science and decision-

making among the fourth grade pupils in languages 

official schools  

Dr. Omaia Mohamed Afifi Ahmed 

Abstract: 

The aim of the present research is to develop visual 

thinking in science and decision-making among fourth grade 

pupils in languages official schools using" a proposed strategy 

based on scientific stations". The "Power and Energy" unit 

was selected from the science course for the academic year 

2014-2015 , the learning materials:the teacher and pupil 

guides according to the proposed strategy were prepard. To 

achieve the goal of the research, the research tools were built: 

visual thinking  test and decision making test. The research 

was adminstrated on (120) pupils in Cairo Governorate. The 

results of the research showed the effectiveness of "the 

strategy based on scientific stations" in the development of 

visual thinking in science   and decision-making among the 

fourth grade primary pupils, and the superiority of the pupils 

of the  Special languages official school on the pupils of the 

languages official schools in visual thinking and decision-

making. 

Keywords: Scientific Stations - Visual Thinking - Decision 

Making - languages official schools . 
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 المقدمة :
ـ والتكنولو يػػػػػا وال ػػػػماوات المفتوحػػػػػة العصػػػػر الحػػػػػالي  صػػػػر العمػػػػ يشػػػػيد

ت يػػرات  مميػػة وتكنولو يػػة  ديػػدة ومت ػػار ة وحتػػى يمكػػف  واىتصػػاىت والحا ػػوب
مواكبػة القػػرف الحػػادي والعشػػريف بكػػؿ تحدياتػو، تقػػد الم ػػرولية  مػػى التربيػػة العمميػػة 
وتعميـ العموـ في إ داد المتعمـ الباحث  ػف المعرفػة والقػادر  مػى بناريػا وتوظيفيػا 
و مى تحميؿ المعمومات وتف يرىا والممتمؾ لميارات التفكير والتصرؼ في الموائؼ 

 الحياتية متصدًيا لمشكالتيا باتخاذ القرارات المنا بة . 
 ىػػػـ  مػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ ام ا ػػػى فػػػي مصػػػر مػػػف بتداريػػػةىالحمقػػػة ا دوتعػػػ

لالحقػة ، فيػي وذلؾ لما ليا مف  ثر في المراحؿ التعميمية ا، مراحؿ التعميـ بأكممو 
تعتبر   اً ا لمراحؿ التعميـ امخرى ، وىي القا دة التي ت بنػى  مييػا بقيػة المراحػؿ  

 .فإذا كانت ىذه القا دة صمبة ومتينة كاف مف ال يؿ البنات  مييا ىحًقا
مادة العموـ مف المواد الميمة التي تدرس في الصفوؼ العميا مف  دوتع

ر الذي حدث في محتوى مادة العمـو بالحمقة متطو لالحمقة اإلبتدارية  ونظًرا 
اإلبتدارية ليواكب اىنف ار المعرفي الحادث في ىذا العصر  ىبد  ف يواكبو تطور 

، لذلؾ  كدت اىت اىات الحديثة في  ياطرارؽ و  اليب تدري ا تراتي يات و  في 
ث طرارؽ و  اليب التدريس بحيا تراتي يات و  مى تح يف وتطوير  تعميـ العموـ

تاحة الفرص  مامو لمبحث إتوظؼ إلثارة المتعمـ وتزيد مف فا ميتو مف خالؿ 
والتقصي والت اؤؿ والت ريب وتركز  مى الدور النشط لممتعمـ ، وت يـ في تكويف 

الذى يمكنو  لما يحيط بو ،  مما يحقؽ تقدًما في فيمو المفاىيـ العممية ا مميً  افيمً 
يًدا  ف اى تراتي يات التقميدية التي تعتمد  مى ، بع توظيفيا في الموائؼ الحياتية

محمد  (المعمـ ويكوف فييا محور التركيز  ميو ، حتى يكوف التعمـ ذا معنى

 . ( ;Demir , et al., 2011,383 346، 3122،علي

ومػػػف اى ػػػتراتي يات المنا ػػػػبة لمتعممػػػى الحمقػػػػة اىبتداريػػػة اى ػػػػتراتي يات 
العمميػػػػػػة ومنيػػػػػػا اى ػػػػػػتراتي ية القارمػػػػػػة  مػػػػػػى   القارمػػػػػػة  مػػػػػػى امنشػػػػػػطة  التعميميػػػػػػة

و  Denise Jacques Jonesالمحطػات العمميػة والتػى ئػاـ بتصػميميا دينػيس  ػونز 
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و طمقػػا  مييػػا مصػػطم  مػػدخؿ المحطػػػات  Sarah Harasheزميمتػػو  ػػاره ىاراشػػى 
Station Approach   ؿاى تراتي يات التدري ية الحديثة ن بيًا والتي تمث وتعد مف 

  ػاليب التػدريس وامنشػطة التعميميػة المختمفػة، لطرارػؽ و   شكاؿ التنوع والتميػز حد 
 حيػػػػث يتحػػػػوؿ فييػػػػا شػػػػكؿ الفصػػػػؿ  ػػػػف الشػػػػكؿ التقميػػػػدي  إلػػػػى بعػػػػض الطػػػػاوىت

م مو ػػات التالميػػذ وفقػػًا  يمػػر بيػػاالتػػي و كف فػػي فرفػػة الصػػؼ امػػ  المو ػػودة فػػي 
مػواد تعميميػة و وراؽ تعتبػر كػؿ منيػا محطػة تعميميػة مػزودة بػأدوات و و لنظاـ محػدد 

المختمفػػة  العمميػػة  مػػؿ لممار ػػة ميمػػة تعميميػػة كنػػوع مػػف  نػػواع امنشػػطة التعميميػػة
وت ػػتند المحطػػات إلػػى المػػدخؿ البنػػارى والمػػدخؿ  ،لتحقيػػؽ ىػػدؼ معػػيف والمتنو ػػة

ىنػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف المحطػػػػػػػات مثػػػػػػػؿ: المحطػػػػػػػة و  اى تقصػػػػػػػارى اى تكشػػػػػػػافى .
ػػورية،المحطة ال ػػمعية اى تقصػػارية اى تكشػػافية، المحطػػة ا لقراريػػة،  المحطػػة الص 

محطػػػػػة متحػػػػػؼ الشػػػػػمد،  ،البصػػػػػرية، المحطػػػػػة اىلكترونيػػػػػة، المحطػػػػػة اى تشػػػػػارية
ولممحطات العمميػة العديػد مػف المميػزات منيػا  نيػا تزيػد  ومحطة الػ )نعـ( والػ )ى(.

مػف اىتمػػاـ المتعممػػيف بالمواػوع  المػػدروس وتحػػافظ  مػى دافعيػػتيـ وتقاػػى  مػػى 
 ((Jones,2007يد مف المشكالت ال موكية العد

لذلؾ اىتـ  دد مف الدرا ات بتقصى فا مية نماذج وبرامل وا تراتي يات 
ئارمة  مى المحطات العممية فى تنمية  ىداؼ تعميـ العموـ لدى متعممى المراحؿ 
التعميمية المختمفة ومنيا المرحمة اىبتدارية و ثبتت فا ميتيا في تنمية التحصيؿ 

رفي وا تبقارو والمفاىيـ العممية وفيميا و الج التصورات البديمة و مميات المع
 ومف ىذه الدرا اتالعمـ والتفكير اإلبدا ي والدافعية نحو تعمـ العموـ 

 ,Stefanski  3125؛ وفااااااااا ،    ن  اااااااااي،3124،ي)حنااااااااا     ااااااااا

2015;Chambers,2013; Gerstner & Bogner ,2010;Ocak, 2010)                  

ويعػػػػد ىػػػػدؼ تنميػػػػة التفكيػػػػر مػػػػف  ىػػػػـ  ىػػػػداؼ تعمػػػػيـ العمػػػػـو فػػػػي الحمقػػػػة              
)حساااااير   اااااي  اىبتداريػػػػػة ومػػػػػف  ىػػػػػـ مؤشػػػػػرات خػػػػػريل مرحمػػػػػة التعمػػػػػيـ ام ا ػػػػػى 

 ( . 267-247، 3122وآخ   ،
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ىذا وترتبط مادة العمـو ارتباطا وثيًقا بالتفكير البصرى؛ حيث ي عى العمـ 
طبيعية وفيـ البيرة ويتـ ذلؾ مف خالؿ تكويف إلى وصؼ وتف ير الظواىر ال

نماذج  قمية لمظواىر با تخداـ التفكير البصرى ،كما  ف معظـ اىكتشافات 
التركيب  Kekule  العممية مف نتاج التفكير البصرى ؛ فاكتشؼ العالـ كيكولى 

ال زيرى لمبنزيف مف خالؿ تصوره البصرى والذى ئاده بعد ذلؾ إلى التركيب 
 Watson and Crick’s model لمبنزيف ، و كذلؾ نموذج  واط ف وكريؾ الحمقى 

 مى طريقتو  Fleming ، وا تمد العالـ فميمنل DNA ف تركيب الحمض النووى
 ;Gilbert, 2005,10)في التفكير البصرى مما ئاده إلى اكتشاؼ البن ميف

Zhukovskiy, & Pivovarov,2008,153 )  

 نواع التفكير التى ينب ى ممار تيا وتنميتيا  ويعد التفكير البصرى مف  ىـ
 ثنات تعميـ العمـو وخاصة في الحمقة اىبتدارية  وذلؾ لمدور الحيوى الذى يقـو بو 

فالتفكير البصرى يعنى توظيؼ حا ة في  تنمية فيـ المفاىيـ العممية الم ردة ، 
 تاج والتحلٌلواالستن والتفسٌر المختلفة كالمالحظة العلم وممارسة عملٌاتالبصر

ا تيعاب المفاىيـ والمعارؼ واىحتفاظ بيا في  وتكويف تصور بصرى يفيد في 
فالتفكير البصرى منظومة مف العمميات العقمية  معنى  ، مخ المتعمـ بصورة ذات

تتر ـ ئدرة المتعمـ  مى ئراتة الشكؿ البصرى وتحويؿ الم ة البصرية التى يحمميا 
 تخالص المعمومات منو ، وتتامف ىذه المنظومة ىذا الشكؿ إلى ل ة مكتوبة وا

ميارات : التعرؼ  مى الشكؿ ووصفو وتمييزه  ف امشكاؿ امخرى وتحميؿ 
دراؾ ال موض وتف يره  دراؾ العالئات المكانية  وا  المعمومات بو والربط بينيا وا 
وا تخالص المعنى ، و دوات التفكير البصرى ىى الرموز والر وـ التخطيطية 

 Pasko, et al ., 2013; Shabiralyani )ـ البيانية  والصور ولقطات الفيديو والر و 

, et al.,2015,227)  

متفكير البصرى  ىميتو في تعمـ العموـ وتحقيؽ  ىدافو مثؿ تنمية ميارات حؿ لو 
المشكالت واتخاذ القرار، لذا اىتمت العديد مف الدرا ات بتنمية التفكير البصرى  



 أميمة محمد عفيفي أحمدأ. د.   القرارالقرار  واتخاذواتخاذ  العمومالعموم  فيفي  البصرىالبصرى  التفكيرالتفكير  لتنميةلتنمية  العمميةالعممية  المحطاتالمحطات  عمىعمى  قائمةقائمة  مقترحةمقترحة  استراتيجيةاستراتيجية
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 ؛ 4102صال  صال  ، ؛ 4102) ميات  ي ى ، درا ة في العموـ و منيا 
  (4104 مؿ ر ب، ؛ 4102محمد الطراونو،

وتعد مادة العموـ م اًى خصًبا لتنمية اتخاذ القرار بما تتامنو المادة مف 
و ممية ا تما ية مثؿ  و خالئية ترتبط بالعمـ والتكنولو يا مواو ات وئاايا بيرية

الطائة وتآكؿ طبقة اموزوف واليواتؼ الخموية اىحترار العالمى ومشكمة نقص 
وامنواع الميددة باىنقراض والتوازف البيري، والتى  صب  حميا وموا يتيا  واتخاذ 
القرار حياليا مف امىداؼ الم ت دة لمتربية العممية ؛ لتوفير الحياة الكريمة 

 Lee  , 2012,459; Puk& Stibbards,2011,202; Evagorou, et )لإلن اف 

al.,2012)  

  -اختيار  فاؿ بديؿ لحؿ مشكمة  و تحقيؽ ىدؼ ما  -ويعد اتخاذ القرار
إحدى  ىـ العمميات المعرفية المركبة التي يمكف تعمميا مف خالؿ التدريب 
والممار ة ، ويمار يا الفرد بصفة دارمة في حياتو اليومية ، حيث يوا و الفرد 

تيارات و ميو  ف يختار  فاميا لموصوؿ العديد مف الموائؼ التي تتامف  دة اخ
إلى ىدؼ معيف ، ومف ثـ  صب  المعيار ليكوف مواطف الم تقبؿ م روًى ىو 
الكفاتة في اتخاذ القرار في القاايا الخاصة  و اى تما ية  و العممية  و البيرية 
 و العممية اى تما ية ، كما يعد اتخاذ القرار مف  ىـ خصارص الفرد المتنور 

  ًيا؛ لذا ينب ى تنميتو لدى تالميذ الحمقة اىبتدارية مف خالؿ تعميـ العموـ  مم
(Fisher,et al. ,2009,89; Dillon, 2009) 

لذلؾ اىتمت العديد مف الدرا ات في تعميـ العموـ بتنمية اتخاذ القرار ومنيا 
زينب  ؛4102فراس ىادى، ؛ 4102،صال  صال ؛  4102إيماف نوار،) درا ات
 (4104، محمديف

 اإلحساس بمشكمة البحث 
ى با تبارة  حد  نواع التفكير العممى   مى الرفـ مف  ىمية التفكير البصر 

الذى يتـ ممار تو  ثنات تعميـ العموـ  و كيدؼ مف  ىدافو ، وكذلؾ  ىمية  ممية 
اتخاذ القرار كيدؼ مف  ىداؼ تعميـ العموـ ل ميد المراحؿ التعميمية وخاصة 
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رية ، وبالرفـ مف اىىتماـ العالمى بتنميتيما وال يود المبذولة الحمقة اىبتدا
لتح يف تعميـ العمـو بمصر، إى  ف وائد  تعميـ وتعمـ العمـو في مصر ما زاؿ 
يعتمد  مى تمقيف المعمومات مف ئبؿ المعمـ وحفظيا وا تر ا يا مف ئبؿ المتعمـ 

مختمفة ومنيا البصرى والقصور في تنمية ميارات التفكير العممى بأنوا يا ال
واتخاذ القرار  مما  دى ويؤدى إلى تحصيؿ الم تويات الدنيا مف المعرفة فقط 

في تاميف  ئصوروالقصور في ميارات التفكير لدى المتعمميف ، وكذلؾ يو د 
محتوى كتب العموـ وىذا ما كدتو  في ميارات التفكير البصرى واتخاذ القرار 

والمناىل ونتارل درا ة التو يات الدولية في   حدث مؤتمرات التربية العممية
إيماف  ؛4102مدحت النمر،والعديد مف الدرا ات ) TIMSSالرياايات والعموـ 

صال  صال  ، ؛ 4102مدحت النمر،؛ 4102؛  ميات  ي ى، 4102نوار،
 (NCES,Timss,2007 ؛4102

 ما  بؽ يمثؿ وائد مناىل وتعميـ العموـ في مصر في المراحؿ التعميمية
المختمفة  مى م توى المدارس الحكومية التى تدرس فييا مادة العموـ بالم ة 
العربية وبالم ة اىن ميزبة وىو ما تأكدت منو الباحثة مف خالؿ إشرافيا  مى 
التربية العممية واىطالع  مى در ات المتعمميف في الصفوؼ المختمفة ومالحظة 

ولمت مب  مى المشكالت النا مة  نو المعمميف والمتعمميف ، ولتح يف ىذا الوائد 
، ينب ى  ف يبدا اإلصالح منذ الحمقة اىبتدارية وخاصة تالميذ الصؼ الرابد لما 
يوا يونو مف صعوبات في درا ة مادة العموـ موؿ مرة مما ي فر  نو القصور 
فى تحقيؽ  ىداؼ تعميـ العموـ الم تيدفة لدييـ وخاصة ممف يدر وف العمـو 

  ميزية .بالم ة اىن
و ميو  ات البحث الحالى محاولة لتنمية التفكير البصرى واتخاذ القرار لدى 
تالميذ المدر ة اىبتدارية الر مية ل ات  مف خالؿ ا تخداـ "ا تراتي ية مقترحة 

 ئارمة  مى المحطات العممية"    
 تحديد مشكمة البحث 
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رات والدرا ات تكمف مشكمة البحث الحالي في اوت ما  واحتو المؤتم     
والبحوث ال ابقة وخبرة الباحثة في القصور في ميارات التفكير البصرى واتخاذ 
القرار " التصرؼ في الموائؼ الحياتية "  لدى تالميذ الصؼ الرابد اىبتدارى 
بالمدارس الر مية ل ات والمدارس الر مية المتميزة ل ات ، ولموا ية ىذه 

 ابة  ف الت اؤىت التالية المشكمة حاوؿ البحث الحالى اإل 
ما اى تراتي ية المقترحة القارمة  مى المحطات العممية لتنمية التفكير  .0

واتخاذ القرار " التصرؼ في الموائؼ الحياتية " لدى  فى العموـ البصرى
 تالميذ الصؼ الرابد اىبتدارى بالمدارس الر مية ل ات ؟  

مى المحطات العممية في تنمية ما فا مية اى تراتي ية المقترحة القارمة   .4
لدى تالميذ الصؼ الرابد اىبتدارى بالمدارس  فى العموـ التفكير البصرى

 الر مية ل ات ؟   

بيف تالميذ المدر تيف  فى العمـو ىؿ يو د فرؽ في نمو التفكير البصرى .2
الر مية ل ات  والر مية المتميزة ل ات با تخداـ اى تراتي ية المقترحة 

 ى المحطات العممية ؟القارمة  م

مافا مية اى تراتي ية المقترحة القارمة  مى المحطات العممية في تنمية  .2
اتخاذ القرار"التصرؼ في الموائؼ الحياتية"لدى تالميذ الصؼ الرابد 

 اىبتدارى بالمدارس الر مية ل ات ؟ 

ىؿ يو د فرؽ في  نمو اتخاذ القرار بيف تالميذ المدر تيف الر مية ل ات  .2
ر مية المتميزة ل ات با تخداـ اى تراتي ية المقترحة القارمة  مى وال

 المحطات العممية ؟

 ائتصر البحث الحالى  مى ما يمى :حدود البحث : 
الرابػد اىبتػدارى بمدر ػتى محمػد متػولى الصػؼ  تالميػذ وتمميػذاتمف م مو ة  .0

ميػػزة والشػػييد كػػريـ يحيػػى ىػػالؿ يحيػػى الر ػػمية المتالشػػعراوى الر ػػمية ل ػػات  
؛ وذلؾ  القاىرةبمحافظة  شرؽ مدينة نصر التعميميةبإدارة " 01ل ات" م تقبؿ 
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لحػػرص المدر ػػتيف  مػػى اى ػػتفادة مػػف الت ػػارب البحثيػػة ، ومف الصػػؼ الرابػػد 
 يعد   اً ا لمصفوؼ التالية . اىبتدارى

الصؼ تالميذ المقررة  مى  " Force and Energy   "وحدة القوة والطائة  .0
ـ ؛ لعدة  4102 -4102لعاـبتدارى في الفصؿ الدرا ي الثاني الرابد اى

  باب منيا احتوات مواو ات الوحدة العديد مف المفاىيـ العممية التى 
تمثؿ   اً ا  ممًيا متطمًبا في ال نوات التالية، واحتواريا العديد مف 
ي امنشطة  العممية والقاايا البيرية والعممية اى تما ية التى ئد ت يـ ف

 تنمية ميارات التفكير البصرى لدى المتعمـ واتخاذ القرار.
)اى تقصارية/ اى تكشافية ، المحطة اى تشارية المحطات العممية  .4

 ،المحطة اإللكترونية ، متحؼ الشمد ، محطة الػ )نعـ( والػ )ى (  (
التمييز  -القراتة البصػرية  ميارات التفكير البصرى ميارات " شممت .2

" ا تنتاج المعنػػػػػػػى  – المعمومات تحميؿ - ف ير المعموماتت –البصري 
الرابد الصؼ تالميذ وذلؾ لمنا بة المحتوى العممي لتنميتيا ومنا بتيا ل

 كما ورد بالعديد مف الدرا ات ال ابقة. اىبتدارى 
 تحديد مصطمحات البحث: 

 تـ تحديدىا في اوت ما ورد مف تعريفات متعددة بالدرا ات والبحوث
 ال ابقة كما يمى: 

 Strategy based on االستراتيجية القائمة عمى المحطات العممية

scientific stations  يتـ خالليام مو ة مف اإل راتات التعميمية التعممية 
مرور تالميذ وتمميذات الصؼ الرابد اىبتداري بالمدر ة الر مية ل ات  ثنات 

طات  ممية بشكؿ دورى  وممار ة درا ة وحدة " القوة والطائة "  بعدة مح
)اى تقصارية اى تكشافية ، المحطة امنشطة العممية بكؿ محطة مف المحطات 

اى تشارية ،المحطة اإللكترونية ، متحؼ الشمد ، محطة الػ )نعـ( والػ )ى (  ( 
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مما يتي  ليـ مف خالؿ العمؿ في م مو ات تعاونية ممار ة ميارات التفكير 
 القرار في مادة العمـو   البصرى واتخاذ 
إ رارًيا  في  البصرىيعرؼ التفكير Thinking   : Visual التفكير  البصرى

 نماط التفكير العممى ممثال بمحمو ة مف العمميات  ىذا البحث بأنو نمط مف
الرابد اىبتدارى بالمدر ة الر مية ل ات مف الصؼ تمميذ العقمية التى تمكف  
وا تنتاج  وتحميميا تف ير المعموماتو ييز البصري التمو القراتة البصػرية 

ويقاس  " القوة والطائة " المعنػػػػػػػى" حوؿ المفاىيـ العممية المتامنة بوحدة 
بالدر ة الكمية التى يحصؿ  ميياالتمميذ في اختبار التفكير البصرى في العمـو 

 إ داد الباحثة .
مركبة يقوـ بيا تمميذ :  ممية تفكير  - Making  Descionاتخاذ القرار 

الصؼ الرابد اىبتداري بالمدر ة الر مية ل ات بيدؼ اختيار  فاؿ البدارؿ 
 و الحموؿ المتاحة لمشكمة  في الموائؼ الحياتية التى ترتبط بالبيرة وا تخداـ 
التكنولو يا و الئتيا بالعمـ والم تمد ومشكمة نقص الطائة ، وذلؾ بعد تحديد 

ذ القرار بشأنيا ، والفحص الدئيؽ لمبدارؿ  و اىختيارات المشكمة المطموب اتخا
المختمفة ووزنيا في اوت محكات محددة ثـ اىختيار مفاؿ البدارؿ . ويقاس 
إحصارًيا في ىذا البحث بالدر ة الكمية التي التى يحصؿ  ميياالتمميذ في 

 اختبار التصرؼ في الموائؼ الحياتية إ داد الباحثة .
مدارس ر مية حكومية يمتحؽ بيا امطفاؿ مف رياض  : لغات رس الرسميةاالمد

وفييا يدرس  وتمثؿ مراحؿ رياض امطفاؿ والتعميـ ام ا ى والثانوى امطفاؿ
المتعمموف مادتى العموـ والرياايات بالم ة اإلن ميزية وتشمؿ ىذه المدارس 

ميزة الر مية ل ات والمدارس الر مية المت المدارسنو يف مف المدارس وىى 
  ل ات  "الم تقبؿ "     

 :أىداف البحث 
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ىدؼ البحث الحالي إلى تنمية التفكير البصرى واتخاذ القرار " التصرؼ في 
الموائؼ الحياتية " لدى تالميذ الصؼ الرابد اىبتدارى بالمدارس الر مية ل ات 

 ". اى تراتي ية المقترحة القارمة   مى المحطات العممية با تخداـ "
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 البحث : أىمية
 تر د  ىمية البحث الحالي إلى  نو ئد يفيد: 
: فى تو يو  نظارىـ إلى معممى ومخططي ومطوري مناىج العموم والباحثين  -

 ىمية ا تخداـ المحطات العممية فى تعميـ وتعمـ مادة العموـ ، واى تفادة 
 Force and"   "مف دليمى المعمـ والتمميذ الخاصيف بوحدة القوة والطائة 

Energ في العموـ واختبار التصرؼ التفكير البصرى ، وكذلؾ مف اختبار
 في الموائؼ الحياتية كنماذج في التدريس والتقويـ . 

في تنمية التفكير البصرى واتخاذ القرار " التصرؼ في الموائؼ  المتعممين : -
 الحياتية " 
  منيج البحث:

ريبي، والتزمت بالتصميـ اتبعت الباحثة في البحث الحالي المنيل شبو الت 
مد التطبؽ القبمى البعدى  الت ريبي ذي الم مو تيف الاابطة والت ريبية

 .البحث آلداتى
جراءاتو :  لإل ابة  ف   رمة البحث اتبعت الباحثة خطوات البحث وا 

 الخطوات التالية :
  اىطػػػػػالع  مػػػػػى امدبيػػػػػات والدرا ػػػػػات والبحػػػػػوث ال ػػػػػابقة والتػػػػػي ليػػػػػا صػػػػػمة بػػػػػػ

  اتخاذ القرار ( . –التفكير البصرى  -لعممية)المحطات ا
  واػػد التصػػور لال ػػتراتي ية المقترحػػة القارمػػة  مػػى المحطػػات العمميػػة لتنميػػة

 التفكير البصرى واتخاذ القرار .
  ليػػا والتأكػػد مػػف صػػدئو  "وحػػدة القػػوة والطائػػة" وتحميػػؿ المحتػػوى العممػػياختيػػار

 وثباتو. 
 ال تراتي ية المقترحة وتحكيميما .إ داد دليمى المعمـ والتمميذ وفًقا ل 
  " إ ػػػداد تداتػػػى البحػػػث " اختبػػػارى التفكيػػػر البصػػػرى فػػػي العمػػػـو واتخػػػاذ القػػػرار

 وابطيما  ممًيا .
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  وتق يميا إلى م مو تيف ت ريبية واابطة. م مو ة البحثاختيار 
  الم مو تيف الت ريبية والاابطة ئبمًياالبحث  مى  ىداتتتطبيؽ. 
 لمم مو تيف الت ريبية ولماابطة.   ةر المختا ةتدريس الوحد 
ا .المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة البحث على  ىداتتتطبٌق  - ًٌ  بعد

  .البحث ىداتاإلحصارية لدر ات التطبيقيف القبمي والبعدي آل المعال ة -
أدبيات البحث : المحطات العممية وتنمية التفكير البصرى في العموم 

 واتخاذ القرار 
ة مف ا تعراض ىذا اإلطار النظرى التوصؿ إلى تصور ىدفت الباحث

ى تراتي ية ئارمة  مى المحطات العممية  لتنمية التفكير البصرى في العموـ واتخاذ 
، ويشتمؿ اإلطار النظرى  مى محاور المحطات العممية والتفكير البصرى  القرار

 .واتخاذ القرار
 أواًل : المحطات العممية 

 و  في فرفة الصؼ ة   مى  نيا  ماكف متبا دةتعرؼ المحطات العممي
وكؿ طاولة تعد محطة  ممية تعرض المادة بيا م مو ة مف الطاوىت  المختبر 

وفؽ ليدؼ التعمـ وتقـو م مو ات  متنو ة العممية فييا في صورة  نشطة
المتعمميف التعاونية بالمرور بالمحطات بشكؿ متعائب ومتفا ؿ لممار ة امنشطة 

لممعمومات والمعارؼ بأنف يـ تحت إشراؼ وتو يو المعمـ . والتوصؿ 
16;Ocak, 2010,148)-,15Chambers,2013(  

      Station The   مدخؿ المحطات   )Jones ,2007(  رؼ دينيس  ونزو 

 Approach بر المتعمميف مف ص يرة م مو ات فييا تنتقؿ لمتدريس طريقة بأنو  
 الموارد ذوي لممدر يف ي م  مما ، طاتالمح  و  التعمـ مراكز مف  م مة

 و  اليب واىتماماتيـ الطالب احتيا ات دمل خالؿ مف التعميـ بتمييز المحدودة
 إلى باإلاافة الم ردة المفاىيـ تدريس اتالمحط د ـوت بيـ. الخاصة التعمـ

 المحطات ت طي  ف يمكف التكرار. مف كبير ئدر إلى تحتاج التي المفاىيـ
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 امدوات مرا عة مثؿ م تقمة مواايد  دة  و ، الكثافة مثؿ اواحدً  مواوً ا
 تعتمد وبذلك . فترات   دة  و واحدة لفترة المحطات تدـو  ف يمكف العممية.
 العممية األنشطة لكل التعاونية المجموعات ممارسة عمى العممية المحطات
 المحطات. عمى بالتناوب دورى بشكل

 تصميميا  مى في تعتمد العممية  نواع ، لممحطات :العممية أنواع المحطات

  نيا ي يب  ف وينب ي المعمـ   رمة ياعيا وىناؾ درس كؿامىداؼ ب طبيعة

)ع د هللا أم و وسليم   كؿ محطة مف ىذه المحطات  في توا دىـ التالميذ  ند

Demir , et al., 2011 ;12,384-72،  3124حن     ى ،؛322-387،  3112 ،   لوشي

Jones ,2007; Stefanski,2015; ) 

 بامنشطة ىذه المحطة وتختص :االستكشافية/ االستقصائية ةالمحط -0 

 وئتاً  تنفيذىا ي ت رؽ ى معينة ت ربة إ رات تتطمب التي و، المعممية

طوياًل،مثؿ إاافة مادة إلى مادة  خرى ومرائبة التفا ؿ الناتل،  و إلقات 
اب ح ـ المكعب،  و رمى مكعب مف الخشب في مخبار مدرج بو مات لح 

وئياس الزمف الم ت رؽ لتصؿ إلى القاع  زيتكرة ز ا ية في  نبوب بو 
لمقارنة لزو ة الزيت بمزو ة المات  و ال م ريف مثاًل،  و توصيؿ داررة 
كيربية ب يطة،  و اختبار محموؿ بورؽ  باد الشمس لمتعرؼ  مى 

 ميكر كوب.امحماض والقمويات واممالح، فحص مكونات خمية بال
 مف كمقاؿ ئرارية ة  مميةماد فييا وفى ىذه المحطة يواد :القرائية المحطة  -4

 مف مادة  ممية،  و مطبو ة  و نشرة  ممية مف  و ،اىنترنت مف  و ،صحيفة

 المحطة في المو ودة المادة بقراتة التالميذ كتاب، ويقـو  و مو و ة

و ية مف المتعمميف والمتعمقة بمواوع الدرس، وذلؾ بيدؼ تكويف ن
ي تطيعوا اى تماد  مى  نف يـ في الحصوؿ  مى المعمومات، ولدييـ القدرة 

مصادرىا امصمية، ويمتمكوف ميارات اى تقاللية  مف مى ا تخراج المعرفة 
في التعميـ بدوف الحا ة إلى و يط كالمعمـ  و الكتاب المدر ي، مما يزيد 

  .مف دافعيتيـ لمتعمـ
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 و  رو ػػػػػػػالص مػف ددػػػػ  ودػػػػػػػػػبو  طاتػػػالمح ىػذه تتميػز :وريةـــ  الص المحطـة -2
 يكػوف وئػد المتعمقة بيا، ام رمة  مى وي يبوف التالميذ يتصفحيا لر ومات،ا

 و ئصص  ممية مصورة،   ، اىزاً  ممصقاً   و  ممية، مو و ة الصور مصدر
 إلػى مح و ػةال والخبػرات العمميػة تقريػب المفػاىيـ  مػى التالميػذ فت ػا د

  ذىانيـ .

  و ت  يؿ  ياز واد في ىذه المحطة يمكف :السمعية/ بصرية المحطة -2

 ي تمد المتعمموف إذ ،لمشاىدة فيمـ تعميمي ذو صمة بمواوع الدرس فيديو

المصاحبة في  ام رمة  مى المعرواة، وي يبوف العممية المادة يشاىدوف  و
  وراؽ العمؿ . 

ويقـو  حا وب  ياز وفى ىذه المحطة يواد :االلكترونية المحطة -2
 بمواوع مرتبطة و  فالـ تعميمية  ،P.P تقديمي  رض بمشاىدة المتعمموف

 المصاحبة ام رمة  مى اإل ابة ثـ بالبحث في اىنترنت، يقوموفالدرس،  و 

  .العممية ليذه المادة

 ىذه خمؼ المعمـ فيقؼ لمخبرات، مخصصة المحطة ىذه :االستشارية المحطة -1

  الئة لوميندس  و طبيب متخصص  كخبير زارر ا تقداـ المحطة،  و

  ية ي ألوا  ف يمكنيـ ليذه المحطة التالميذ وصوؿ و ند ،الدرس بمواوع

 الدرس، في صورة منائشة فيمكف  ندرذ بمواوع وتتعمؽ يقترحونيا   رمة

طيعوا العممية، التي لـ ي ت لممادة المختمفة ال وانب حوؿ مداركيـ تو يد
وترى الباحثة  ف مكاف ىذه المحطة فير ثابت  ثنات تناوب المتعمميف .فيميا

المحطات ؛ حيث إف المعمـ ىو الذى يمر  مى المتعمميف لتو ييـ في 
ا تف اراتيـ ، بينما بعد اىنتيات مف تناوب المحطات يكوف مكانيا ثابت 

 يف   حيث يقـو المعمـ بالمنائشة ال ما ية مد م مو ات المتعمم
: وفى ىذه المحطة يطمب المعمـ مف  حد التالميذ  وات محطة متحف الشمع -7

داخؿ الفصؿ  و خار و، تقمص شخصية  ممية، مثؿ  حد العممات ويرتدى 
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والم مميف،  بمالبس العصر الذي يعيش فيو العالـ إذا كاف مف  ممات العر 
تي ئاـ ومف امفاؿ  ف تكوف  مامو نماذج مف كتبو،  و ام يزة ال

باخترا يا،  و صور تحكى  ىـ ان ازات ىذا العالـ،ويتحدث  ف مادة  ممية 
مرتبطة بمواوع الدرس نف و، مثؿ ىحظت  ثنات إ راري لمتفا ؿ الكيمياري 

.او يتحدث  ف مراحؿ اكتشاؼ  و اختراع ليتعرؼ ؾحدوث فوراف  و فير ذل
 المتعمميف  موؾ العممات

 :( محطة الـ )نعم( والـ )ال -8
تعتبر ىذه المحطة مف المحطات الممتعة والمثيرة لمتفكير لدى التالميذ بشكؿ 

يعرض في ىذه المحطة  نشطة  و موائؼ تكوف اإل ابة  ف  حيثممحوظ  دًا، 
   رمتيا  بنعـ و ى  

ى يو د حدود فاصمة بيف ىذه امنواع مف المحطات فيمكف   وترى الباحثة أنو 
ة بيا  نشطة ئرارية وصورية بيدؼ اكتشاؼ  ف تكوف المحطة اى تقصاري

المتعمميف إلى مفيـو ما  و  الئة ما مف خالؿ إ ادة ترتيب المعمومات مف خالؿ 
 ممية اى تقرات  و اى تباط وى تقتصر فقط  مى امنشطة العممية ، وكذلؾ 
المحطة اإللكترونية ىتقتصر  مى  نشطة  رض العروض التقديمية بالكمبيوتر 

ات الفيديو بالكمبيوتر  و البحث مف خاللو ولكف يمكف  ف تشتمؿ  مى  و لقط
امنشطة ال معية/ البصرية ، وكذلؾ ترى الباحثة  ف كؿ امنواع ال ابقة 
لممحطات ىى محطات ا تكشافية مف ام اس الفم فى لممحطات العممية يقـو 

خمس   تخداـا  مى اىت اه البنارى الكشفى .  لذلؾ ائتصر البحث الحالى  مى
وىى: )اى تقصارية/ اى تكشافية، المحطة اى تشارية ،المحطة  محطات

اإللكترونية، متحؼ الشمد ، محطة الػ )نعـ( والػ )ى( (  وذلؾ مف ىذه المحطات 
تتنا ب مد تالميذ الصؼ الرابد اىبتداري، و مد طبيعة الوحدة المختارة ، كذلؾ 

 ية التفكير البصرى واتخاذ القرار .منا بة لتحقيؽ  ىداؼ البحث مف تنم
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إلى نوع مف امنشطة يعرؼ  (Jones ,2007 ) دينيس  ونز  شار وئد ىذا
 الوئت لمؿت مصمـ نشاط  ي ىوو  Sponge activities اإل فنل أنشطةب

 يـيمكن ى  بب ىم  و مبكر وئت في لمحطتيـ المتعمميف إكماؿ  ند اإلاافي
 خالؿ المتعمميف اندفاع  نبلت  وذلؾ طاتمحال في العمؿ في اى تمرار مف
 تحقيؽ يمكفو  المكتمؿ. الذاتي الفحص اإل فنل نشاط  يشمؿ  ف يمكف ، عمؿال

  ميو الحصوؿ متعمميفلم يمكف م مد في اإل ابة بمفتاح اىحتفاظ خالؿ مف ذلؾ
 امخطات وتصحي   مميـ بفحص المتعمموف يقوـ .بالمحطة العمؿ اكتماؿ بعد

  مى الحصوؿ ئبؿ بالتفصيؿ العمؿ اكتماؿ إظيار لمتعمميف ينب ىو  المو ودة.
 يمكف الزمالت. بتعديؿ لمطالب ي م  تخر إ فن ي نشاط ىناؾ اإل ابة. مفتاح
 ينب ى كذلؾ المنطقية. امل از  و Sudoku مثؿ م تقمة  نشطة توفير  يًاا

 .امنشطة بيذه القياـ ئبؿ الميمة  كمموا  نيـ إثبات مطالبل
الباحثة  ف ىذا النوع مف امنشطة ميـ ؛ حيث إنو في حالة الفحص  وترى

الذاتى يتمكف المتعمموف مف اتخاذ القرار ذاتًيا بشأف صحة ما توصموا إليو مف 
معمومات ، كما  ف امنشطة الترفييية تحافظ  مى إ تمرار إثارة دافعيتيـ لمتعمـ 

 وخاصة بالن بة لتالميذ الصؼ الرابد اىبتدارى
 :العممية مة استخدام المحطاتأنظ

 العممية المحطات إ تراتي ية ا تخداـ لتنظيـ رري ة   اليب ثالثة ىناؾ

Bulunuz& Jarrett,  2010,89; Jones ,2007)   وىي : 
 وتق يـ مختمفة محطات تصميـ، يمكف لممعمـ :المحطات كل عمى الطواف -0

 كؿ ،المحطات  مى بالتوزيد الم مو ات م مو ات، وتبد  المتعمميف إلى

 التالميذ تأمر مثاًل، ثـ دئارؽ5 يصؿ إلى وئتاً  وتحدد محطة،  مى م مو ة

 وكؿ ال ا ة، حركة  قارب بات اه الحركة وتكوف ،التالية المحطة إلى باىنتقاؿ

 تتمكف كؿ حتى وىكذا خمس دئارؽ   ال ديدة المحطة  ند تمكث م مو ة

  ماكنيا، إلى الم مو ات تر د بعدىا المحطات  ميد زيارة مف الم مو ات
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 ثـ محطة، كؿ مف الم مو ات ونتارل العمؿ  وراؽ بمنائشة مد التالميذ وتبد 

 .النشاط ت مؽ
  كثر وئتاً  امنشطة بعض تحتاج  ندما وذلؾ : المحطات نصف عمى الطواف -4

 ىنا ويمكنؾ النصؼ  المحطات إلى  دد اختصار وينب ي ،خمس دئارؽ مف

 كؿ  ند وئت المكوث  عؿ ويمكنؾ متشابيتيف، اثنتيف كؿ محطات تصميـ

 .دئارؽ  شر10 محطة
  و المعمـ دور الطالب ولعب الوئت، ىختصار فرصة ىناؾ: المجزأ التعميم -3

 فيزور المختمفة، محطاتال  مى الواحدة   اات الم مو ة فيتوزع المبعوث، دور

 كؿ ويدلي ،المحدد تالوئ انتيات بعد ثـ ي تمعوف فقط، واحدة محطة  او كؿ

 يتبادلوف الوئت ىذا وفي التي زارىا المحطة في وشاىده بو ئاـ بما طالب

ىذا وئد اتبعت الباحثة في البحث الحالى نظاـ الطواؼ  مى كؿ  .الخبرات
المحطات لتنا بو مد تالميذ الصؼ الرابد اىبتدارى وطبيعة امنشطة التى تقدـ 

 ليـ .  
ينب ى تق يـ المتعمميف إلى  مجموعات التعاونية :وظائف المتعممين داخل ال

لتحقيؽ الم رولية  م مو ات تعاونية وتحديد وظيفة لكؿ متعمـ داخؿ الم مو ة
 الوظائف وتشمل (Jones, 2007)  المشترك الهدف لتحقٌق والسعى ال ما ية

 . المعلومات وشخص المسجل و ،اإلمدادشخص  المجموعة، ئارد

  ال ميد  ف مف بو: التأكدالخاصة  الوظارؼوتشمؿ : Captain قائد المجموعة 
 الم مو ة ، التأكد   اات صوت وم توى يشترؾ في الميمة ، مالحظة الوئت

 المحطة إلى الدوراف ئبؿ المحطات تنظيؼ  مى اإلشراؼالعمؿ و  اكتماؿ مف
 التالية .   

ات اإلمداد  مى وتشمؿ وظارفو : الحصوؿ :Supply person اإلمدادشخص 
ر ا اىالمم مو ة  مف مواد و دوات بالغ المعمـ  اىنتيات  ند وا  مف الميمة ، وا 

  و  ى تحديات توا و الم مو ة .  ال ير متوفرةالمواد  ف 
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 وراؽ   ميدا تكماؿ بو: الخاصة  الوظارؼوتشمؿ  The  Recorder مسجلال
القرارات  و تمخيص م مو ة ، امنشطة التعاونية ةم مو ال ا تكماؿ  ثناتالعمؿ 

 يتـ  ندما با ـ الم مو ة  والتحدث .النتارل التي تـ التوصؿ إلييا بتوافؽ اآلرات
الم مو ة  ثنات المنائشة محمو ات الفصؿ كؿ  منشطة المحطات مد  ا تد ات
 المعمـ .

 بو:الخاصة  الوظارؼوتشمؿ  Information person : معموماتالشخص 

الحصوؿ  مى  ميد الكتب  وراؽ العمؿ ،  بكؿ وا  ادة ممؼ الم مو ة الحصوؿ
، الت وؿ في المعمـ  ف التوايحات  و اموراؽ البحثية ، طمب التوايحات مف

 الم مو ة .
 توفر  نيا ىي لمحطات التعمـ العممية المميزة  مف  ىـ الخصارص

 التعمـ و  اليب واىحتيا ات الم تويات ذوي المتعمميف  مى مبنية م مو ات
 المتعمميف مد التفا ؿ بفرصة الم مو ة في متعمـ كؿ تزويد يتـ. المتمايزة
  ف كؿ  او مف حيف في. والميارات والمعرفة المواد التعميمية ومشاركة اآلخريف
 العمؿ في ي اىموف  ميًعا فإنيـ ، وظيفة معينة  ف م روؿ الم مو ة   اات
 بيف المشتركة الم ؤولية مثؿ   ا ية بخصارص التعمـ محطات فتتميز. المطموب
 وردود ، المشتركة والقيادة ، امشخاص بيف التواصؿ وتعمـ ، الم مو ة   اات
et al,  (Demir ,.) الم مو ة لفعالية الطالب وتقييـ المعمميف مف المقدمة الفعؿ

2011  ,384 

 تصميم أنشطة المحطات العممية 
 تمفةالمخ التعمـ   اليب  مى بناتً  تختمؼ بحيث المحطات ـيتصم يتـ
 مف تطمب  ف محطة كؿل وينب ى ا تعدادىـ. م تويات  و واىتماماتيـ لممتعمميف
 التفكير خالؿ مف ذلؾ تحقيؽ ويمكف مختمفة. بطريقة المفيوـ إلى النظر الطالب

 التدريب محطة ىي المحطات إحدى  تكوف محدد. تعمـ كنمط محطة كؿ في
  و معممية ت ارب بإكماؿ الطالب يقوـ  وؼ وفييا الحركية المحطة  و العممي
 يقر  حيث ، البصرية المحطة ىي  خرى محطة تكوف  ف ويمكف نماذج. بنات
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 ويمكف بصرًيا. المفاىيـ ي تكشفوف  و الكمبيوتر  بحاث يكمموف  و بيدوت الطالب
  و منائشات إ رات لمطالب يمكف حيث ،  معية محطة امخيرة  تكوف  ف

 ارشادات يمى وفيما )Jones ,2007(   .ريطالش  مى المعمومات إلى اى تماع
  المحطات تصميـ خطوات يخص فٌما لممعمـ

 مخطط وىو .KUD مخطط بإكماؿ  وىً  ئـ ، محطاتؾ تصميـ في البدت  ند.0
 ويكونوا ، ويفيموه ، يعرفوه  ف المتعمميف مف تريد ما يحدد لموحدة ب يط
 " الوحدة  ىداؼ تحديد " ى بو القياـ  مى ئادريف

 وخاصة تدري يا المراد العممية المفاىيـ حدد ، KUD مخطط تخداـبا .4
 المحور ىى تكوف بحيث التفكير في  ميا ميارات تتطمب التي المفاىيـ
 . لممحطة ام ا ي

 مثؿ بالمحطات امنشطة  لتنفيذ المحتممة الموارد بكؿ ذىني  صؼ بعممية ئـ.2
 خبرتؾ اوت في ختمفة"الم والو ارؿ  المختبر في العممية وامدوات المواد

 والكتب، الويب،  بر المعرفية والرحالت "،المدر ة في المختبر بإمكانيات
 و  يزة ،واإلحصاتات والر وـ والصور والخرارط  وامفالـ والتقارير والصحؼ
 ،  التقديمية الكمبيوتروالعروض و  يزة  الو ارط مف وفيرىا والفيديو الصوت

     . لمعمؿ صالحيتيا مف كدولتأ الموارد ىذه بإ داد وئـ
 داخؿ تنفيذىا في ترفب التي امنشطة نو ية حدد متاح، ىو ما تحديد بم رد.2

 مواو ؾ تتناوؿ التي تمؾ واختر ، اختياراتؾ  ميد إلى انظر المحطات.
 المعمـ و ود تتطمب  ف ي ب فقط واحدة محطة  ف تذكر متعددة. بطرؽ

 يمكف بحيث البائية المحطات يـتصم ي ب .اى تشارية" المحطة "الم تمر
  التعميمات. مف امدنى الحد مد  و م تقؿ بشكؿ إكماليا لممتعمميف

 لتقميؿو  ، اإلمكاف ئدر ووااحة ب يطة ي عميا مما ، المحطة تعميمات اكتب.2
 وينب ى المحطة. في واعيا التعميمات بطبا ة ئـ ،الم تخدمة الورؽ كمية
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 لم توى وفًقا امنشطة م توى في تدرجال خالؿ مف التعميـ تمييز مرا اة
  التعمـ.   موب  و ، المتعمميف اىتماـ  و  الصعوبة

 متعمميف م مو ة كؿ تشمؿ يحيث م مو ات إلى المتعمميف بتق يـ ئـ.1
 با تخداـ  و لال تعداد ئبمى اختبار با تخداـ وذلؾ ، اى تعدادات متباينيف

 المعدات توفر  مى النياية يف الم مو ات  ح اـ وتعتمد الر ي. ا تطال ات
  الفصؿ. وح ـ

 امنشطة مف لكثير تعمؿ  نيا ن د المحطات تصميـ مف اىنتيات وبم رد
ذا . مفيوـ مف  كثر وتدريس  لممعمـ يمكف الدرا ة ح رة في الفواى شا ت وا 
ويعتمد  . صؼ في محطة كؿ وتنظيـ المحطات  مى لمم مو ات ال ريد التدوير

رة كؿ الم مو ات لكؿ محطة  مى زمف الحصة و دد الوئت المخصص لزيا
المحطات المخصصة ليا، ويمكف زيادة  و تقميؿ زمف المحطات كيفما يراه المعمـ 

 منا بًا لألنشطة الواردة بالدرس ولطبيعة التالميذ  نف يـ وم تواىـ الدرا ي.
  ميعيـ  ف يفيموف المتعمميف  ف مف تأكد ، المحطات ا تخداـ ئبؿو 
 شرح مف تأكد فيو. يبد وف الذي المكاف  ف النظر ب ض نشاط كؿ ف يكممو 
 ارتباؾ تقميؿ إلى  يؤدي ذلؾ مف المحطات.  م مة  بر تحركيـ كيفية

 التي المدةب مبكر وئت في المتعمميف اخبر الدوراف. وئت يحيف  ندما المتعمميف
 تتبد  مى ال ميد  ي ا د كبير توئيت  ياز وتوفر محطة. كؿ في  يقاونيا
   مميـ وتيرة ابط  مى المتعمميف ي ا د ذلؾ مف الوئت.

  قواعد العمل داخل المحطات
عمؿ داخؿ المحطات ئوا د ينب ى اىلتزاـ بيا مف ئبؿ المتعمميف ويفاؿ مل

ى   -0ىذه القوا د في :  وتمثلJones, 2007) ) و ودىا مكتوبة داخؿ كؿ محطة
ى تترؾ المحطة الخاصة بؾ  -4.خرىتز ل المعمـ  ندما يعمؿ مد م مو ات  

دوف إذف فالوحيدوف الذيف لدييـ إذف بم ادرة م مو تيـ ىـ شخص اإلمداد 
 :التـز باآلتى   إذا كاف لديؾ  ؤاؿ  -2.والمعمومات
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 وخاصة شخص شخص  ى ب. اطمب الم ا دة مف .العمؿ.   د ئراتة ورئة  
 .و  ف زار تمؾ المحطةج. ا أؿ بيدوت شخًصا  بؽ ل .المعمومات في م مو تؾ

د. اكتب  ؤالؾ  مى ئطعة مف الورؽ وا تمر في العمؿ )إذا لـ ت تطد المتابعة 
، ابد  نشاط اى فنل( حتى ترى  ف معممؾ لـ يعد يعمؿ مد م مو ة  خرى 

 .لم ا دتؾ تاًحاوم
 تعميم العموم واستخدام المحطات العممية:

محطات العممية لتنمية  ىداؼ تعميـ اىتمت العديد مف الدرا ات با تخداـ ال      
التى  ثبتت  (5102دراسة )تياني سميمان، لدرا اتاوتعمـ العمـو ومف ىذه 

فا مية برنامل  نشطة مقترح ئارـ  مى المحطات العممية في إك اب  طفاؿ 
 دراسة ستيفانكى ،الرواة بعض المفاىيـ العممية و مميات العمـ

Stefanski,2015)) ية نموذج ئارـ  مى المحطات العممية في تنمية التى  ثبتت فا م
 امعة وىية  مفيوـ مركزى في  مـ الوراثة في مقرر البيولو ى لدى طالب

التى  ثبتت فا مية ا تراتي ية  (5102)وفاء العنبكي، دراسة،و تيني ي الو طى
المحطات العممية  مى التحصيؿ واى تبقات في مادة العموـ العامة لدى تمميذات 

التى   (Chambers,2013) ، ودراسة تشامبرز ؼ الخامس اىبتداري ببابؿالص
 ثبتت فا مية المحطات العممية فى  الج التصورات الخطأ  ف الت ير المناخى 
وزيادة التحصيؿ والدافعية لتعمـ  موـ البيرة  لدى م مو ة مف المتعمميف بالصؼ 

 (5103،ي)حنان زكدراسة،  في نيم ونفيؿالحادى  شر بأحد المراكز المينية  
التى ا تخدمت ا تراتي ية المحطات العممية في تدريس العموـ لتنمية التحصيؿ 
المعرفي و مميات العمـ والتفكير اإلبدا ي والدافعية نحو تعمـ العموـ لدى تالميذ 

 (Bulunuz& Jarrett, 2010)جاريت  دراسة بولونز و و ، الصؼ الرابد اىبتداري

مية المحطات العممية العممية في تح ف فيـ مفاىيـ "   باب التى  ثبتت فا  
فصوؿ ال نة و طوار القمر ودورة الصخور والبراكيف" لدى معممى  موـ المرحمة 

ودرا ة   اىبتدارية مف الم  ميف ببرنامل الما  تير في  امعة  نوب شرؽ   يا،
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المحطات  ةالتى  ثبتت فا مي (Gerstner & Bogner ,2010) ير تنر وبو نر 
تنمية التحصيؿ وا تبقات التحصيؿ والدافعية لدى تالميذ الصؼ  العممية فى
 درا ة ا تخدمت   )et al.,  Demir ,2011ودراسة ديمير وآخرون ) ، الخامس
 تالميذ الصؼ منت ات لتقييـ النو ية البحثية التصاميـ مف واحدة تعد التي الحالة

 تـ الذي لمنشاط نتي ة شكموىا لخمية التياىبتداري بتركيا  ف مواوع ا ال ادس
ودراسة  النشاط ، حوؿ نظرىـ و يات وتحديد المحطات تقنية با تخداـ إ داده
م توى في تنمية  التعمـ محطاتمية  فا التى توصمت إلى ((Ocak, 2010أوكاك 

لدى تالميذ الصؼ  في العموـ والتكنولو يا بالتعمـ الن اح امكاديمي واىحتفاظ
 س اىبتدارى بتركيا.الخام
 ف لممحطات العممية   ثًرا فا اًل في  يتضح من عرض الدراسات السابقة    

المعرفي وا تبقارو والمفاىيـ العممية وفيميا و الج التصورات تنمية التحصيؿ، 
لدى متعممى البديمة و مميات العمـ والتفكير اإلبدا ي والدافعية نحو تعمـ العموـ 

تو د ندرة في   -في حدود  مـ الباحثة –لمختمفة ، بينماالمراحؿ العمرية ا
الدرا ات العربية وام نبية التى اىتمت بدرا ة فا مية المحطات العممية في تنمية 
التفكير البصرى في العموـ واتخاذ القرار متمثال في التصرؼ في الموائؼ الحياتية 

د ا تفادت الباحثة مف لدى تالميذ المدر ة اىبتدارية الر مية ل ات . ىذا وئ
معظـ الدرا ات ال ابقة التى اىتمت بالمحطات العممية في بنات المحطات العممية 

 المتامنة باى تراتي ية المقترحة. 
  Visual Thinkingالتفكير البصرى ثانًيا : 

 عن المسئول إنه حٌث للمخ، األٌمن بالنصف البصري التفكٌر ٌرتبط
 أشكال بٌن وٌربط البصري، والتعلم التركٌب على الكلً والقدرة اإلدارك

 ئدرة وٌعرف التفكٌر البصرى على أنه األفكار.  فً واللفظٌة البصرٌة االتصال
 النوع ىذا يحدث حيث البصرية، الح ية بال وانب بصورة  مباشرة مرتبطة  قمية

مف  شكاؿ  المتعمـ يراه ما بيف متبادؿ تن يؽ ىناؾ يكوف  ندما مف التفكير
 الرؤية  مى  قمية معتمدة ونتا ات ربط مف يحدث وما و الئات، ور ـو وصور
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وكذلؾ (.4112 زو  فانة، المعرواة )وليـ  بيد، وامشكاؿ والصور ـووالر 
القدرة على عمل مقٌاس رسم ،نمذجة ،قٌاسات ، تفسٌرات، عمل  يعرؼ  مى  نو

لى والتصور خرائط  والمعالجة الذهنٌة للتمثٌالت البصرٌة  بالتدوٌر العق
 ( . 7887البصرى) محمد المرسى ، 

  Visual thinking skills  ميارات التفكير البصري
التفكير البصرى  يوا  كيفية ا تقباؿ ومعال ة المعمومات البصرية في 
الدماغ با تخداـ ميارات مختمفة مثؿ التصور البصرى والتحميؿ والتر مة والتف ير 

ف اإلدراؾ البصرى والتخيؿ البصرى والمكانى ؛ واىنتاج . وينب ى التمييز بي
فاإلدراؾ البصرى يعنى تكويف صورة  قمية لما ىو كارف بالفعؿ ،  ما التخيؿ 
البصرى فيو إنتاج  قمى لصورة كارف في فيابو ، ما التخيؿ المكانى فيو إنتاج 

 )Gilbert ,9,2005(لمتمثيؿ العقمى لكارف ما  ف طريؽ الو ارؿ المممو ة 

 4112،نايفة ئطامى ) "فكير البصرى م مو ة مف الميارات "العمميات  قميةولمت
 وتشمؿ  Gilbert 54,2005-55( ؛
:  ممية تحديد  بعاد وطبيعة الشكؿ  و      optical reading القراتة البصػرية.0

 الصورة المعرواة 
:   ممية تعرؼ امشكاؿ البصرىة visual discriminationالتمييز البصري .4

الؿ تعرؼ الصور  و الر وـ او الرموز المعرواة ، وتمييزىا  ف مف خ
  الصور  و الر ـو  و الرموز امخرى .

 امشيات واد تعرؼ :  ممية Spatial Perception إدراؾ العالئػػػات المكانية .2

 را د ليا، كذلؾ المشاىد الشخص موئد باختالؼ موئعيا واختالؼ اغ ،ر في الف
 .امبعاد ثيةوثال ثنارية امشكاؿ  ة

:  ممية إيااح مدلوىت    Information Interpretation تف ير المعمومات .2
الكممات والرموز واإلشارات  المو ودة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الشكؿ  و الصورة  وتقريب 

 العالئات بينيا .
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لتفاصيؿ :  ممية التركيز  مى ا  analysis information تحميؿ المعمومات .2
 الدئيقة واىىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بالبيانات الكمية وال زرية .

:  ممية توصؿ المتعمـ إلى مفاىيـ Meaning Deduction . ا تنتاج المعنػػػػػػػى 1
 .الصورة المعرواة  و الشكؿ خالؿ ومبادئ  ممية مف

 
و  البصري الشكل فً هاوبذلك فالتفكٌر البصرى ٌمثل منظومة : تتمثل مدخالت

وتتمثل ,ي البصر التفكٌر بعملٌات معالجة الشكل البصرى فً تتمثل عملٌاتها
 .جسدٌة أو مكتوبة أو منطوقة لغة شكلفً   مخرجاتها

ىػػذا وئػػد ائتصػػرت الباحثػػة  نػػد بنػػات اىختبػػار البصػػرى فػػي البحػػث الحػػالى  مػػى 
ت، تحميػؿ خمس ميارات " القراتة البصػرية، التمييز البصري ، تف ير المعموما

المعمومات ، ا تنتاج المعنػػػػػػػى" لمنا ػبتيا لتالميػذ الصػؼ الرابػد اىبتػدارى كمػا 
  ئرتيا الدرا ات ال ابقة .

 :البصري التفكير أهمية

  بد ، منتيى لمتفكير البصرى  ىميتو في تعميـ وتعمـ العموـ )نادية العفوف، 
 المتعلمٌن قدرة تنمٌة والتى تتمثل فً ;Mutlu ,2013(  7887، الصاحب

 العلم عملٌات علمً وتنمٌة بشكل المرئٌة واألشكال الصور قراءة على

 فيـ  مى الم ا دة، و واالستنتاج والتحلٌل والتفسٌر كالمالحظة :المختلفة
 لممعرفة كمية صورة بناتو ،  مف خالؿ الخبرات المباشرة المحيطة والبيرة العالـ

الم ردة  المفاىيـ العممية ونمو لعممية، ا المعرفة  ناصر بيف العالئات ي ادا  و 
 العالئات  رض،و العممية  الظواىر تف ير ت ييؿو ،  وفيميا بشكؿ صحي 

 اىتصاؿالتفا ؿ و   ممية ت ييؿو  .وبينيا العممية المواو ات امف المحتممة
،وتعميؽ المكانية البينية العالئات رازإب ،مف خالؿ تبادؿ امفكار اآلخريف مد

 ئد واىبتكارى وتنمية ميارات حؿ المشكالت واتخاذ القرار .النا التفكير
 تعميم العموم وتنمية ميارات التفكير البصرى 

نظًرا مىمية التفكير لبصرى كيدؼ مف  ىداؼ تعميـ العموـ فقد اىتمت       
بتنميتو العديد مف الدرا ات با تخداـ مداخؿ ونماذج وا تراتي يات وطرارؽ 
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المحاكاة التفا مية مثؿ  لمتعمميف في المراحؿ التعميميةالدى تدريس مختمفة 
 القارمة  مى التعمـ الذاتي فى تدريس الكيميات لطالب المرحمة الثانوية

العمـو  تدريس ا تراتي ية شكؿ البيت الدارري في (،4102مي ال زاؿ،بمصر)
ا تراتي ية شكؿ ، (4102لتالميذ الصؼ اموؿ اإل دادى ) ميات  ي ى،

الفيزيات لطالب الصؼ التا د ام ا ي)محمد  تدريس لدارري فيالبيت ا
ا تراتي ية التمثيؿ الدئارقي لممادة فى تدريس العمـو لطالبات ،(4102الطراونو،

 ،المدخؿ المنظومي في (،4104الصؼ التا د ام ا ي ب زة ) مؿ ر ب،
( 4101فدات الشوبكي، غزة ) الفيزيات لطالبات الصؼ الحادي  شر تدريس

العموـ لدى طمبة الصؼ  تدريس في  تراتي ية دورة التعمـ فوؽ المعرفيةا
ويتضح من عرض الدراسات ، (4101لعاشر ب زة ام ا ي)يحي  بر،

ندرة امبحاث التى اىتمت با تخداـ ا تراتي ية ئارمة  مى المحطات  السابقة
 الباحثةىذا وقد استفادت العممية في العموـ  لتنمية ميارات التفكير البصرى، 

مف معظـ الدرا ات ال ابقة في تصميـ امنشطة داخؿ المحطات العممية 
 والتى تنمى ميارات التفكير البصرى وكذلؾ في بنات اختبار التفكير البصرى. 

 اتخاذ القرارثالثًا : 
تعرؼ  ممية اتخاذ القرار بأنيا  ممية تفكير مركبة، تيدؼ إلى اختيار  فاؿ  

تاحة لمفرد في موئؼ معيف وذلؾ في اوت معايير تبرر البدارؿ  و الحموؿ الم
اىختيار، بعد درا ة النتارل المترتبة  مي كؿ بديؿ و ثرىا  مي امىداؼ المطموب 

 تحقيقيا مف حؿ المشكمة  و القاية.
 ( 027، 4102مراـ  بو نادى ،؛  4102،012)فتحى  رواف ، 

 إجراءات عممية اتخاذ القرار
ار باإل راتات التالية والتي تمارس فييا ميارات اتخاذ تمر  ممية اتخاذ القر 

؛  ;Abdullah,et al.,2010,80; Logar, 2009, 364; Baysal, ,2009,76)القرار : 
 ( 021-020،  4100؛  الت  يفيف ،012، 4101فتحي  رواف، 
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تحميؿ موئؼ اتخاذ القرار لتحديد المشكمة  و القاية المراد اتخاذ القرار حياليا   .0
 ف ثـ تحديد اليدؼ مف اتخاذ القرار.  وم

 مد المعمومات المرتبطة بالمشكمة  و القاية والتي مف خالليا يمكف التعرؼ  .4
 مى "البدارؿ" وىى الطرؽ الممكنة لموصوؿ إلى تحقيؽ اليدؼ مف اتخاذ 

 القرار .
توليد وتحديد  ميد البدارؿ الممكنة والمقبولة  ى التي تتصؼ بإمكانية  .2

 والتي ت يـ في الوصوؿ إلى اليدؼ المرفوب  وات كميًا  و التطبيؽ فعالً 
  زريًا ، و مد المعمومات الوافية  نيا .

ة  مي تنفيذ البديؿ وىى المنفعة تحميؿ البدارؿ في اوت معايير النتارل المترتب .2
ودر ة المخاطرة التي تنطوى  مييا ، ومتطمبات تنفيذىا " التكمفة وال يد 

 در ة تحقيقو لميدؼ ، وئيـ الفرد ومحددات الم تمد .  والوئت الالـز " ، و 
تحديد تتابد البدارؿ في ئارمة  ولويات ح ب در ة تحقيقيا لممعايير  .2

 المواو ة . 
إ ادة تقييـ  فاؿ بديميف  و ثالثة في اوت النتارل المحتممة ليا النات ة مف  .1

 التحميؿ امولى 
حيث إف   -التي   يد تقييميا  اختيار  فاؿ البدارؿ مف البديميف  و الثالثة .7

وا تماده لمتنفيذ" التطبيؽ"  -القرار ىو  فاؿ بديؿ لحؿ المشكمة 
  ومتابعتو .

 يمكف إي از خصارص  ممية اتخاذ القرار خصائص عممية اتخاذ القرار :
  في(   Baysal, ,2009,76؛ 011 -012،   6102جروان، ) فتحى

 ف ئرب بميارات التفكير اىبتكارى  اتخاذ القرار  ممية تفكير مركبة ترتبط -0
والنائد ، فالتفكير اىبتكارى ارورى إلنتاج البدارؿ التي يتـ اىختيار مف 
بينيا والتنبؤ بالنتارل المترتبة  مى تنفيذ كؿ بديؿ ، ويتمثؿ  ىمية التفكير 
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النائد في تقييـ ىذه البدارؿ ، ومف ثـ ترتبط با تخداـ ميارات التفكير العميا 
 التحميؿ والتركيب واى تدىؿ والتقويـ .   مثؿ 

اتخاذ القرار بقيـ ومعايير الم تمد ، وكذلؾ بخبرات الفرد وئيمو  يتأثر  -4
 وئدراتو و  موبو المعرفى ومفيومو لذاتو  .

ىناؾ  و و تشابو بيف  مميتى حؿ المشكالت واتخاذ القرار فكالىما تتامف   -2
حؿ وكالىما تتامف إ رات تقييـ  م مة مف الخطوات تبد  بمشكمة وتنتيى ب

لمبدارؿ  والحموؿ المتنو ة في اوت معايير مختارة بيدؼ الوصوؿ إلى ئرار 
نياري ، بينما الفرؽ ام ا ي بيف العمميتيف ىو إدراؾ الحؿ ففى  ممية حؿ 
المشكمة يبقى الفرد دوف إ ابة شافية ويحاوؿ  ف يصؿ إلى حؿ  ممى 

خاذ القرار ئد يبد  الفرد بحموؿ ممكنة وتكوف ومعقوؿ لممشكمة ، وفي  ممية ات
ميمتو الوصوؿ إلى  فاؿ ىذه الحموؿ المحققة ليدفو ، وفي  ممية اتخاذ 
القرار يتـ تقييـ البدارؿ بصورة متزامنة وليس في خطوات كما ىو في حؿ 
المشكالت ، كما ت تخدـ معايير كمية ونو ية لمحكـ  مى مدى مالتمة 

ؿ واحد صحي  مف الناحية المواو ية وئد يكوف ىناؾ البديؿ ، وىيو د بدي
  كثر مف بديؿ واحد مقبوؿ .

تصنؼ حاىت اتخاذ القرار وفًقا لدر ة احتمالية النتي ة التي يؤدى إلييا -2
اىختيار إلى "حالة اليقيف ، والمخاطرة ، والشؾ ، وال مد بيف الشؾ 

يفو عمى أنو حالة القرار يمكن تصن وفي البحث الحالى اتخاذوالمخاطرة . 
  اليقين : التصرف في المواقف الحياتية .

 تعمػػػيـىتمػػػت العديػػػد مػػػف الدرا ػػػات فػػػي م ػػػاؿ ا : تعميم العموم وتنمية اتخاذ القرار
العمػػػـو با ػػػتخداـ اى ػػػتراتي يات والنمػػػاذج وبػػػرامل التفكيػػػر المختمفػػػة لتنميػػػة اتخػػػاذ 

) إيمػاف الػتعمـ الػذاتي ىئارـ  ميميارية في الم تحدثات الك برنامل مقترح  القرار مثؿ
 برنػامل ،(4102،صػال  صػال ) فػي تػدريس العمػوـ  ػكامبر ا ػتراتي ية، (4102نػوار،
 الحػرب فػي مقترحػة . وحػدة( 4102،شػقير تحيػة)  ال زيريػة البيولو يػا فػي مقتػرح
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فػػي تػػدريس    Risk، برنػػامل  (4102،  ػػميماف تيػػاني المعمػػـ )لمطالػػب  البيولو يػػة
زينػػػػب  )فػػػػي تػػػػدريس البيولػػػػو ى  الػػػػتعمـ اى ػػػػتراتي ي،( 4102) فػػػراس ىػػػػادى، يػػػػاتالفيز 

)ح ػػيف فػػي العمػػـو لمصػػؼ الخػػامس اىبتػػدارى  نمػػوذج  ػػويس وويػػؿ (4104،محمػديف 
 ) اصػػػـ إبػػػراىيـ فػػػي  مػػػـو اإل داديػػػة ، وبرنػػػامل ئبعػػػات التفكيػػػر ال ػػػت (4100 مػػػي، 

والػػػػتعمـ  (، 4101منػػػػدوه ،  ىنػػػػات)فػػػػي  مػػػػـو اإل داديػػػػة  ، وخػػػػرارط التفكيػػػػر ( 4101،
  (Maloney, 2007; Yang, 2004)المبنى  مى الدليؿ 

التى اىتمت بتنمية  اتخاذ القرار وفي حدود  من العرض السابق لمدراسات
 مـ الباحثة يو د ندرة في الدرا ات التى اىتمت بتنمية اتخاذ القرار لدى تالميذ 

ىذا وئد ا تخداـ المحطات العممية، الحمقة اىبتدارية بالمدارس الر مية ل ات  ب
تصميـ موائؼ المحطات العممية ا تفادت الباحثة مف ىذه الدرا ات ال ابقة في 

 .وكذلؾ في بنات اختبار اتخاذ القرار التى تنمى اتخاذ القرار  
 : فروض البحث

 في اوت اإلطار النظري والدرا ات ال ابقة تـ فرض الفروض التالية :   
ىلة إحصارية بيف متو طي در ات الم مو تيف الت ريبية يو د فرؽ ذو د.0

" والاابطة لال تراتي ية القارمة  مى المحطات العممية"التي در ت وفًقا 
التفكير "والتي در ت وفًقا  لمطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدي ىختبار 

 لصال  الم مو ة الت ريبية.  البصرى
و طي در ات الم مو ة الت ريبية في يو د فرؽ ذو دىلة  إحصارية بيف مت.4

 لصال  التطبيؽ البعدى . البصرىالتطبيقيف القبمى والبعدي ىختبار التفكير 
تالميذ المدر ة الر مية  ى يو د فرؽ ذو دىلة إحصارية بيف متو طي در ات.2

ل ات و المدر ة الر مية المتميزة ل ات  الممثمتيف لم مو ة البحث الت ريبية 
 . التفكير البصرىؽ البعدي ىختبار " في التطبي
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يو د فرؽ ذو دىلة إحصارية بيف متو طي در ات الم مو تيف الت ريبية .2
لصال  الم مو ة اتخاذ القرار  والاابطة في التطبيؽ البعدي ىختبار

 الت ريبية.
يو د فرؽ ذو دىلة  إحصارية بيف متو طي در ات الم مو ة الت ريبية في  .2

 لصال  التطبيؽ البعدى .اتخاذ القرار البعدي ىختبار التطبيقيف القبمى و 
تالميذ المدر ة  ى يو د فرؽ ذو دىلة إحصارية بيف متو طي در ات .1

الر مية ل ات و المدر ة الر مية المتميزة ل ات  "الممثمتيف لم مو ة البحث 
 اتخاذ القرار ." في التطبيؽ البعدي ىختبار الت ريبية 

 إجراءات البحث 
 ة  ف   رمة البحث والتحقؽ مف فرواو اتبعت الباحثة ما يمى :لإل اب

  مف خالؿ اإل راتات التالية تم اإلجابة عن السؤال األول لمبحث

 والتي ليا صمة بػ أواًل : االطالع عمى األدبيات والدراسات والبحوث السابقة
  اتخاذ القرار ( . –التفكير البصرى  -)المحطات العممية

الستراتيجية المقترحة القائمة عمى المحطات العممية لتنمية التفكير ثانًيا: بناء ا
 مر بنات اى تراتي ية المقترحة بالخطوات التالية: البصرى واتخاذ القرار :

: تمثؿ ىدؼ "اى تراتي ية المقترحة القارمة  مى  تحديد ىدف االستراتيجية -0
ـ واتخاذ القرار المحطات العممية" في تنمية التفكير البصرى في العمو 

 لدى تالميذ الصؼ الرابد بالمدر ة الر مية ل ات .
 تـ اتباع ام س التالية  ند بنات اى تراتي ية  تحديد أسس بناء االستراتيجية :-4
 األسس الفمسفية لالستراتيجية - أ

ت تند ام س الفم فية لال تراتي ية المقترحة إلى ام س التى ا تندت إلييا 
 Piaget(1968) ىى   س النظرية البنارية المعرفية لمعالـ بيا يةالمحطات العممية و 

: حيث يبنى المتعمموف المعرفة بأنف يـ " مف خالؿ القياـ بعمميات التمثيؿ 
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والمواتمة والتنظيـ " تحت إشراؼ وتو يو المعمـ   و النظرية البنارية اى تما ية 
عرفة مف خالؿ التفا الت : حيث يتـ بنات الم Vygotsky(1978) لمعالـ في وت كى

 اى تما ية وا تخداـ حديث العمـ ود ارـ التعمـ ، كذلؾ ت تند إلى نظرية برونر

Brunner  لالكتشاؼ : حيث ت م  اى تراتي ية لمتعمميف باكتشاؼ المعمومات مف
خالؿ القياـ بعمميات العمـ ولخصت الباحثة ام س الفم فية لال تراتي ية المقترحة 

Tiberghien,et al.,2014  McLeod ,2012; arrett, 2010,87;(Bulunuz& J  فيما
 يمى  

تعد المعرفة القبمية لممتعمـ شرط :  Prior Knowledgeالمعرفة القبمية   -
  ا ي لبنات التعمـ ذي المعنى وتؤكد البنارية  مى  ف معرفة المتعمـ القبمية 

يف معرفة المتعمـ ال ديدة تعد شرطًا   ا يًا لبنات المعنى، حيث إف التفا ؿ ب
 ومعرفتو القبمية يؤدى إلي التعمـ ذي المعنى .

التعمـ  ممية بنارية نشطة وم تمرة وفراية التو و : فيؤكد البناريوف  -
 مى التػػػػػػػعمـ ذي المعنى  و التعمـ  القارـ  مى الفيـ ، لذلؾ ينب ي 

اؼ المعرفة بنف و،   ف يبذؿ المتعمـ  يًدا  قمًيا لموصػػػػػػػوؿ إلي اكتش
ويتـ ذلؾ  ندما يوا و مشكمة ما ، فإنو يقـو بائتراح فروض معينة  
ويختبر ىذه الفروض وئد يصؿ إلي فروض  خرى  ديدة بمعنى 
 ف يبنى المتعمـ المعرفة بنف و ، كما  ف التعمـ مف و ية نظر 
البنارية تعمـ فراي ي عى خاللو الفرد لتحقيؽ  فراض معينة 

مشكمة يوا ييا  و ت يب  ف   رمة محيرة لو ،  و  ت يـ في حؿ
تشبد نز ة داخمية لديو نحو تعمـ مواوع ما .  و إحداث تكيفات 

 تتواتـ مد الا وط المعرفية الممار ة  مى خبرة الفرد . 
تتامف  ممية التعمـ إ ادة بنات الفرد لمعرفتو مف خالؿ  ممية تفاوض  -

ى يبنى معرفتو  ف طريؽ  نشطتو الذاتية ا تما ي: فيرى البناريوف  ف الفرد 
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نما يبنييا  يًاا  مف خالؿ ا تخداـ  مد العالـ الت ريبي الح ي فح ب ، وا 
الم ة والحديث العممى ومنائشة ما وصؿ إليو مف معاف مد اآلخريف . فيعد 

وىو  ممية اتصاؿ بيف طرفيف  و  ،مف  ىـ الميارات اى تما ية التفاوض
ف(  و ) متعمـ ومتعمـ( بشأف الوصوؿ  إلي  معنى  كثر )معمـ ومتعممي

يمكف توظيفو في الحياة .ويشمؿ التفاوض  مشترؾ لممفيوـ الم تيدؼ
ميارات بد  الحوار، وطرح ام رمة وامفكار، اى تماع الفعاؿ،  العممى

 خرى وتقديـ المبررات لألفكار واحتراـ و يات  دحػػػض فكرة  و إظػػػػػيار
ومف خالؿ التفاوض العممى ي ا د المعمـ المتعمـ لموصوؿ  . النظر المختمفة

إلى  ئصى ما ت م   بو ئدراتو داخؿ حيز النمو الممكف وذلؾ با تخداـ   
 د ارـ التعمـ الممكنة .  

 األسس التربوية :- ب

رو ى  ف يكوف اليدؼ العاـ مف اى تراتي ية وامىداؼ التعميمية ليا 
ـ العمـو بالصؼ الرابد اىبتداري فى المدر ة متوافقة مد امىداؼ العامة لتعمي

الر مية ل ات التى ت عى وزارة التربية والتعميـ لتحقيقيا وامىداؼ الخاصة مف 
 خالؿ وحدة " القوة والطائة" . 

 : األسس النفسية -ج
رو ػػى  نػػد بنػػات اى ػػتراتي ية الخصػػارص العامػػة المعرفيػػة والنف ػػية واى تما يػػة 

رابػػد اىبتػػدارى ومرا ػػاة الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف المتعممػػيف ، ورا ػػت لنمػػو مػػتعمـ الصػػؼ ال
الباحثػػػة المرحمػػػة العقميػػػة لممتعممػػػػيف وفقًػػػا لمراحػػػؿ النمػػػو العقمػػػػى لبيا يػػػة وىػػػى مرحمػػػػة 

وتمتػد مػف  ػف ال ػابعة   Concrete Operations Stage"العمميػات المح و ػة " 
لػػػػػػدر ة كبػػػػػػػػيرة بالمحػػػػػػػ و ات  حتػػػى  ػػػػف الػػػػػػحادية  ػػػػػػػشر وفييػػػػا يتقيػػػد تفكيػػػػر الػػػػػػطفؿ

والخػػػبرات المػػػػػػباشرة، وي ػػتطيد الطفػػؿ القيػػاـ بالعمميػػات الح ػػابية والتنػػاظر والتعػػويض 
دراؾ العالئػة بػيف ال ػزت والكػؿ والتفكيػر العممػي  والقياس والتحميؿ والتصنيؼ والتعميؿ وا 

فكيػػر البصػػرى واتخػػاذ وى ي ػػتطيد  ف يقػػـو بالت ريػػد . ومػػف ثػػـ يمكػػف تنميػػة ميػػارات الت
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القػػرار لػػدييـ .ومػػف ثػػـ كانػػت ميػػارات التفكيػػر البصػػرى واتخػػاذ القػػرار مػػف   ػػس بنػػػات 
 اى تراتي ية .

 مراحل االستراتيجية المقترحة -3

ئامت الباحثة بتحديد مراحؿ اى تراتي ية المقترحة وفًقا لميدؼ  
ترحة وشممت وام س التى ا تندت إلييا الباحثة في بنات اى تراتي ية المق

  ربد مراحؿ : 
 Initialization stageمرحمة التييئة  -أ

فييا يثير المعمـ دافعية المتعمميف لمتعمـ ويتعرؼ المعرفة القبمية المو ودة 
لدى المتعمميف )المفاىيـ القبمية( مف خالؿ  ي نشاط ي م  لممعمـ بذلؾ : مف 

يمد بحدث مخالؼ) نتي ة مفا رة  ططرح ام رمة،  رض  ممي ب يط ،  و نشا
 و فير مػتوئعة(   و اختبار ئبمي مختػػصر ، وال ماح لكؿ متعمـ باى ت ابة 
لفظيا  و كتابيا في دفاترىـ اليومية  ف   رمة الػمعمـ المصػػاحبة مي نػػشاط، 

مف خالؿ تدريب المعمـ لممتعمميف  مى ا تراتي ية الت اؤؿ الذاتي لتعرؼ  ؾوكػػذل
عرفتيـ ال ابقة، والتػػفكير في تفػػكيرىـ و التعبير  ف ذلؾ بصوت مرتفد مدى م

مف خالؿ ش ؿ الفصؿ بأكممو في مػنائشة حوارية لعرض ا ت ابات المتعمميف 
ومف خالؿ ىذه المنائشة يتعرؼ المعمـ المعمومات التي لدى المتعمميف ئصور 

لمفاىيـ الخطأ والتي ربما فييا ومػػتطمبة لتعمـ المفاىيـ ال ديدة . وكذلؾ تعرؼ ا
تعمـ  وفيـ المفاىيـ ال ديدة ، وىنا ى يقوـ المعمـ بأي محاولة  ؽتتدخؿ  و تعو 

 مميػالعإلي  نيا خطأ  و تقديـ المعنى  ةلتصػحي  ا ت ابات المتعمميف  و اإلشار 
 لممفيوـ. 

 لتعمـ: توليد  دـ اىتزاف المعرفى والدافعية والحا ة  العممية المعرفية لبياجية
 اى تشارية  -متحؼ الشمد  -المحطات اىلكترونية  -: اى تكشافية  المحطات

 .: ممار ة ميارات التفكير البصرى واتخاذ القرار ميارات التفكير
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  Engagement  Stageمرحمة االنشغال  –ب 
فييا يتـ احتوات المتعمميف مف خالؿ نشاط ا تكشافى  ممي  و ا تقصارى 

بحث  و  رض تقديمى  و  –ارى، الكترونى :  معى / بصرى  قمي" صورى، ئر 
، الذي يركز فيو المعمـ انتباه المتعمػػميف ويو ييـ نحو "فيديو، متحؼ شمد 

الػػعممية المػػتعمقة بػػتمؾ المػػفاىيـ . و مى  ةالمفاىيـ العممية الم تيدفة  و الظاىر 
 و اى تقصات  ويو و ام رمة الػمعمـ  ف يزيد مف دافعػػية المتػػعمميف لال تكشاؼ 

إلييـ خالؿ اى تكشافات ويمدىـ بالفرص الػكافية لممالحظة والتعػبير وتف ير 
تاحة الػػفرصة  ـتفكيرىـ  ف الظاىرة  و المفاىي العممية بكمماتيـ الخػػاصة ، وا 

لمػتػػفا ؿ اى ػتما ي مد امئػػراف داخػؿ الم ػػمو ة وبيف المعمـ وتالميذ كؿ 
 مى حدة ، ومحاولة الت مب  مى الصػعوبات داخؿ كؿ م مو ة بتقديـ  م مو ة

الرد المنا ب  مى اى تشارات ، كذلؾ يو و المعمـ المتعمميف إلى توليد العالئات 
واىرتباطػػات بيف المفاىيـ ال ديدة و المعمومات المخزنة في الذاكرة طويمة المدى 

 حتى يصب  التعمـ ذو معنى . 
ىو  ممية إدماج الخبرات ال ديدة  التمثيؿ المعرفى : ية لبياجية :العممية العقم

 في البنات العقمي لممتعمـ بما يحتويو مف مخططات  قمية ئارمة بالفعؿ .
 الطواؼاى تكشافية واىلكترونية ومتحؼ الشمد والنعـ  و الال  بنظاـ  المحطات :

منيا الرد  مى ، والمحطة اى تشارية : حيث إف اليدؼ  المحطات  مى كؿ
ا تشارات وا تف ارات المتعمميف لت مب  مى ما يوا يـ مف صعوبات  ثنات القياـ 
بامنشطة في المحطات لحدوث  ممية التمثيؿ المعرفى ف تكوف دارمة في ىذه 

 المرحمة  ند طمب المتعمميف  ية ا تف ارات مف المعمـ . 
 تخاذ القرار: ممار ة ميارات التفكير البصرى وا ميارات التفكير

   Stage  Scientific  Negotationمرحمة التفاوض العممى    –ج 
فييا يقود المعمـ منائشة الفصؿ ال ػػػما ية ) الفصػؿ كػكؿ ( لكي يقارف ، 
ويشارؾ تالميذ كؿ م مو ة مالحػظػاتيـ وفيميـ و  فكارىـ التى توصموا إلييا في 
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م ػػمو ات امخرى .  ي  ف ىذه المحطات العممية مد التالميذ اآلخريف في ال
ثػبات امفكار ال ديدة التي تـ اكتشافيا في  المنػػائشة تركز  مى التػحقؽ مف وا 
مرحمة اىنش اؿ  و نفيػػيا وتػقديـ د ارـ التػػعمـ المػنا بة مف شرح  و توايحات  و 
  نشطة مد مة مف ئػػبؿ المػعمـ لمتػػ مب  مى الصعوبات في بنات الفيـ والمعنى
لممفػػيوـ العممي الم تيدؼ ، ثـ تقديـ المفػػيوـ العممي الم تػػيدؼ مف و ػػية نظر 
العممات مف ئبؿ المعمـ ، ومقارنة المتعمميف معارفيـ ال ابقة بو وذلؾ مف   ؿ 

 إحداث التكػػيؼ لمبني العقمية ال ديدة  و تعديؿ البػني المو ودة . 
يؿ التراكيب  و امبنية العقمية العممية العقمية : المواتمة :  ممية تعد

لممتعمـ لتتنا ب مد الوائد الخار ي  و الخبرات ال ديدة حتى تت ؽ 
 معيا وي يؿ دم يا امف ىذه امبنية العقمية المعدلة .

 : المحطة اى تشارية  . المحطات
    Application Stageمرحمة التطبيق      -د        

ي تخدموا ) يطبقوا ( المفاىيـ العممية في العديد  فييا يمكف لممتعمميف  ف         
مف الموائؼ . وذلؾ لمتأكيد  مى اكت اب المفاىيـ العممية ، ودور الػمعمـ ىنا 
ىػو تخميؽ مػوائػػؼ المػشكالت التي تتحدى الػتالميذ ليطػػػبقوا امفكار ال ديدة ، 

ي تعمميـ ال ديد ،  ف رويمد التالميذ بالوئت الذي يحتا ونو لمتأمؿ  و التفػػكي
 وبذلؾ ئد يتحقػػؽ الفيـ العػػميؽ .

: ويعنى تكويف  بنية معرفية معقدة مف  بنية  خرى  التنظيم:  العمميات المعرفية
 ب ط منيا . فالمتعمـ يقـو بتطوير  بنيتو المعرفية  ف  طريؽ الترابط الم تمر 

ومات  ديدة يحاوؿ بينيما مما ي عميا  كثر كفاتة ، إذ  نو مد اكت اب  ي معم
 المتعمـ دم يا في  بنيتة المعرفية القارمة بالفعؿ  

 :  نشطة تطبيقية لتطبيؽ ما تـ اكت ابو مف معرفة  ممية األنشطة 
 : تطبيؽ المفاىيـ وميارات التفكير البصرى واتخاذ القرار . ميارات التفكير
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 Force and    "تـ اختيار وحدة القوة والطائة   اختيار المحتوى العممي :  -2

Energy"  4102لمعاـ الدرا ى تالميذ الصؼ الرابد اىبتدارى المقررة  مى- 
ـ ، وئامت الباحثة بتحميؿ المحتوى العممي لوحدة بيدؼ تحديد  وانب 4102

التعمـ المتامنة  بالوحدة وصيافة  ىدافيا ، و تأكدت الباحثة مف ثبات 
ذلؾ با تخداـ معادلة كوبر التحميؿ مف خالؿ إ ادتو بعد ثالثة   ابيد و 

Coper  وكانت ن بة اىتفاؽ (  282،  4100)ر ات  بو  الـ ،لن بة اىتفاؽ ،
%( ، بينما تأكدت مف صدؽ التحميؿ مف خالؿ ئياـ زميمة 91بيف التحميميف )

%( وىى ن بة يمكف  92بالتحميؿ وكانت ن بة اىتفاؽ بيف التحميميف ) * خر
لباحثة إلى ئارمة المفاىيـ المتامنة بالوحدة الوثوؽ بيا. وبذلؾ توصمت ا

 (0)ممحؽ
 إعداد مادتى التعمم   -2

 وشممتا دليمي التمميذ والمعمـ إ داد مادتى التعمـ: ئامت الباحثة ب
وفًقا لالستراتيجية المقترحة القائمة عمى المحطات  التمميذإعداد دليل  -أ

 Force رارية لوحدة القوة والطائة : ئامت الباحثة بصيافة امىػػػػػػداؼ اإل العممية

and  Energy ثـ ئامت بإ ادة صيافة  وحدةفي اوت التحميؿ ال ابؽ لم ،
الوحدة في صورة  نشطة تعميمية تعممية وفًقا لمراحؿ اى تراتي ية المقترحة كما 

 يمي: 
اى ت ابة لفظًيا  و كتابًيا مف خالؿ يقوـ التالميذ بأنشطة  مرحمة التييئة: -

بة  و الر ـ  و  مؿ  داوؿ  و خرارط "  ف ما يقدمة المعمـ مف   رمة "الكتا
وئد يمار وف خالليا ميارة  و إختبارات ئبمية مختصرة  و  روض  ممية ، 

التف ير  -التحميؿ -التمييز –ميارات التفكير البصرى" القراتة  و  كثر مف 

                                                

*
  دكتوراه في المناهج وطرق تدريس العلوم  . هبه سامى فرحات : 
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يـ ال ابقة  ف اى تنتاج " وكذلؾ ئد يمار وف اتخاذ القرار لتحديد معارف –
 مواوع الدرس  و بنية العمـ الم تيدفة . 

التعمميػػػة فػػػي المحطػػػات  العمميػػػة   : يقػػػـو التالميػػػذ بامنشػػػطةمرحمـــة االنشـــعال  -
لمتوصػػؿ إلػػى بنيػػة العمػػـ الم ػػتيدفة ، ويمار ػػوف خالليػػا ميػػارة  و  كثػػر مػػف 

 تنتاج اى –التف ير  -التحميؿ -التمييز –" القراتة ميارات التفكير البصرى 
كػػذلؾ ئػػد يمار ػػوف اتخػػاذ القػػرار فػػي محطػػات الػػنعـ او الػػال  و فيرىػػا مػػف و  "

 المحطات 

يقوـ التالميذ بالمنائشة ال ما ية لما توصموا إليو مرحمة التفاوض العممى :  -
مف بنية  مـ م تيدفة في مرحمة اىنشعاؿ مف خالؿ التناوب  مى 

 رض ماتـ التوصؿ إليو مف المحطات العممية  ، و ثنات المنائشة يد موف 
خالؿ  رض لميارات التفكير البصرى التى مار وىا وكذلؾ مف خالؿ 

 التفاوض العممى يمار وف ميارات اتخاذ القرار .  
يقوـ التالميذ  بامنشطة التطبيقية  مى ماتـ تعممو وئد مرحمة التطبيق :  -

ار وف يمار وف تطبيؽ  ى ميارة مف ميارات التفكير البصرى وكذلؾ يم
 اتخاذ القرار فيما يتعمؽ بتحديد المفيـو  و المعمومات التى يطبقونيا.

وفًقا لالستراتيجية المقترحة القائمة عمى المحطات  المعممإعداد دليل -ب
 العممية

وحدة  القوة والطائة  تـ إ داد دليؿ المعمـ لال ترشاد بو في  ممية تدريس
'Force and  Energy" راتي ية المفترحة ، وئد اشتمؿ الدليؿ وفًقا لمراحؿ اى ت

وحدة "القوة تو ييات  امة لممعمـ ، امىداؼ تدريس ،   فم فة الدليؿ  مى :
، ال دوؿ الزمنى لتدريس مواو ات الوحدة ، مصادر التعمـ ، م مو ة والطائة" 

المفاىيـ الرري ة المتامنة  ، اإل راريةامىداؼ دروس الوحدة وشمؿ كؿ درس " 
خطة ال ير فى الدرس ، التقويـ ، ىذا وئد تـ تحكيـ دليمى التمميذ ،  بالدرس
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(،  و صب  4)ممحؽ 8والمعمـ و  ريت التعديالت وفًقا لمالحظات ال ادة المحكميف
وبذلك ( في صورتيما النيارية 2)ممحؽ( ودليؿ المعمـ 2)ممحؽ  دليؿ التمميذ

 تم التوصل إلى إجابة السؤال األول لمبحث. 
مف خالؿ إلجابة عن التساؤالت الثاني والثالث والرابع والخامس لمبحث * تم ا

 اإل راتات التالية
ئامت الباحثة بإ داد اختبار التفكير البصرى واتخاذ ثالثًا :  إعداد أداتى البحث : 

 القرار
ميارات التفكير س ئيا *إعداد اختبار التفكير البصرى : ىدف االختبار إلى

الصؼ لدى تالميذ  Force and Energy    "ة والطائة وحدة القو البصرى في 
 وتم تحديد ميارات التفكير البصرى الرابد اىبتدارى بالمدارس الر مية ل ات ،

ت تف ير المعموما – التمييز البصري - القراتة البصػرية "وتمثمت في ميارات 
مف  الختباروتم صياغة مفردات ا ، " ا تنتاج المعنػػػػػػػى –ت المعموما تحميؿ -

وتمت صياغة تعميمات  ،بدارؿ ثالثةمى كؿ مفردة تنوع اىختيار مف متعدد و 
التفكير  وتمى صفحة التعميمات مفردات اختبارة االختبار في صورة مبسط

وتم التأكد  التمميذوورئة إ ابة منفصمة بيا مكاف مخصص لبيانات  البصرى
البحث إلبدات  كميمحمف خالؿ  راو  مى م مو ة مف  من صدق االختبار

الر ي في  مدى  المة الصيافة العممية والماموف العممي لمفردات اىختبار 
، التالميذمواد الت ريب ومالتمتيا لم توى الوحدة  وارتباطيا بمحتوى
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ميارات التفكير البصرى الم تيدفو وتـ تعديؿ اىختبار وفًقا وصالحيتيا لقياس 
  آلرات  يادتيـ .

تمميذ  21 مى م مو ة  ددىا " االستطالعية لالختبار  تم إجراء التجربة
وتمميذه " مف الصؼ الخامس بمدر ة محمد متولى الشعراوى الر مية ل ات في 

 -0لألفراض التالية :   4102-4102الفصؿ الدرا ى اموؿ لمعاـ الدرا ي 
ثالثيف دئيقة  الطالب، وكاف متو ط الزمف الذي ا ت رئو  حساب زمن االختبار

: وئد تـ  حساب ثبات االختبار-5خمس دئارؽ لقراتة التعميمات امنةمت
( ،  279، 4101،   ميماف)  ميف  40كيودر ريتشارد وف   با تخداـ طريقة

( ، وىو يشير إلى  ف  1.87)    وو د  ف معامؿ ثبات اىختبار ي اوى 
دات حساب معامالت السيولة لمفر  -3اىختبار يتمتد بدر ة معقولة مف الثبات

حساب معامالت التمييز -2(  1.82 – 1.44: وترواحت بيف   )االختبار 
التأكد من وضوح  -6(   1.81 – 1.41وترواحت بيف ) لمفردات االختبار : 
لالختبار  وتكونت الصورة النيائيةولـ تو د  ية ا تف ارات.   تعميمات االختبار

وصح  اىختبار بحيث وتم إعداد مفتاح تصحيح االختبار ،  مفردة " 42مف " 
در ة  كانتوبذلؾ حة وصفًرا لإل ابة الخطأ صحيح إ ابةلكؿ    طيت در ة

( 0ويوا  ال دوؿ) ، والص رى " صفًرا"در ة "  42لالختبار "  العظمى النيارية
  ختبار اىمواصفات 

 مواصفات اختبار التفكير البصرى  : (0جدول )
 النسبة الدرجات  د المفرداتعد المفرداتأرقام  التفكير البصرىميارات 

 %  51  2 2 50،   08،  06،  02، 6 القراتة البصػرية
 % 51 2 2 55،  07،  3،  5،  0 التمييز البصري
 % 51 2 2 52،  53،  02،  8،  7 تف ير المعمومات

 % 51 2 2 51،  09،  00،  2،  2 المعمومات تحميؿ
 % 51 2 2 52،  03،  05،  01،  9 ا تنتاج المعنػػػػػػػى
 %011 52 52 52 المجموع

 إعداداختبار اتخاذ القرار 



 أميمة محمد عفيفي أحمدأ. د.   القرارالقرار  واتخاذواتخاذ  العمومالعموم  فيفي  البصرىالبصرى  التفكيرالتفكير  لتنميةلتنمية  العمميةالعممية  المحطاتالمحطات  عمىعمى  قائمةقائمة  مقترحةمقترحة  استراتيجيةاستراتيجية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرابػػػد اىبتػػػدارى بالمػػػدارس الصػػػؼ ئيػػػاس ئػػػدرة تالميػػػذ  ىـــدف االختبـــار إلـــى
بوحدة القػوة والطائػة الت ريبية ل ات  مى التصرؼ في الموائؼ الحياتية المرتبطة 

"  " Force and Energy ،ثمت في ثالث  بعاد وتم وتم تحديد أبعاد االختبار" 
"  مشػكمة نقػص الطائػة -ا تخداـ التكنولو يا و الئتيػا بػالعمـ والم تمػد  -البيرة 

: حيػث تػـ صػيافة مػف نػوع اىختيػار مػف متعػدد وتم صـياغة مفـردات االختبـار، 
 موئؼمى كؿ تو  ر س المفردة في صورة موئؼ حياتى يرتبط بأحد امبعاد الثالثة 

وتمػى صػفحة  ة تعميمـات االختبـار فـي صـورة مبسـطةوتمـت صـياغ، بدارؿ ثالثة
ختبػػار وورئػػة إ ابػػة منفصػػمة بيػػا مكػػاف مخصػػص لبيانػػات اىالتعميمػػات مفػػردات 

مػػف خػػالؿ  راػػو  مػػى م مو ػػة مػػف  تــم التأكــد مــن صــدق االختبــارو التمميػػذ
محكمي البحث إلبدات الر ي في مدى  المة الصيافة العممية والماموف العممي 

، وصػػػػػالحيتيا لقيػػػػػاس التالميػػػػػذومالتمتيػػػػػا لم ػػػػػتوى  وبدارمػػػػػو راىختبػػػػػا لموائػػػػػؼ
 التصرؼ في الموائؼ الحياتية وتـ تعديؿ اىختبار وفًقا آلرات  يادتيـ . 

 مى نفس الم مو ة اى تطال ية تم إجراء التجربة االستطالعية لالختبار 
ف ، وكا حساب زمن االختبار -0ىختبار التفكير البصرى لألفراض التالية : 

خمس دئارؽ لقراتة  ثالثيف دئيقة متامنة الطالبمتو ط الزمف الذي ا ت رئو 
كيودر ريتشارد وف   : وئد تـ با تخداـ طريقة حساب ثبات االختبار-5التعميمات

( ، وىو يشير إلى  ف 1.84، وو د  ف معامؿ ثبات اىختبار ي اوى)  40
ولـ   تعميمات االختبارالتأكد من وضوح  -3اىختبار يتمتد بدر ة معقولة مف 

وتم  مفردة "  ، 42لالختبار مف "  وتكونت الصورة النيائيةتو د  ية ا تف ارات. 
 لمبديؿ بحيث   طيت در ة وصح  اىختبارإعداد مفتاح تصحيح االختبار 
لالختبار "  العظمى در ة النيارية كانتوبذلؾ امفاؿ وصفًرا لمبديميف امخريف 

التصرؼ  ختبار امواصفات ( 4) ويوا  ال دوؿ فًرا"والص رى " صدر ة "  42
 في الموائؼ الحياتية . 

 مواصفات اختبار اتخاذ القرار : التصرف في المواقف الحياتية :  (5)جدول
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 النسبة الدرجات عددال المواقف االختبار أبعاد
 %58 7 7 06، 02،  02،  03، 05، 00،  01 البيئة بعد
استخدام  بعد

وعالقتيا التكنولوجيا 
 بالعمم والمجتمع

07 ،08  ،09  ،51  ،50  ،55  ،53 
 ،52  ،52 

9 9 36 % 

نقص مصادر  بعد
 الطاقة

0  ،5  ،3  ،2  ،2  ،6 ،7 ،8  ،9 9 9 36 % 

 %011 52 52 52 المجموع

 : اختيار مجموعة البحث: رابًعا
بالمػدارس  الرابػد اىبتػدارىالصؼ  تالميذ وتمميذاتمف  تـ اختيار م مو ة البحث

وتػػـ تق ػػيميا  ، القػػاىرةبمحافظػػة  شػػرؽ مدينػػة نصػػر التعميميػػةبػػإدارة الر ػػمية ل ػػات 
( مػػػف مدر ػػػة محمػػػد 21تمميػػػًذا وتمميػػػذة : ) 81)إلػػػى م مػػػو تيف إحػػػداىما ت ريبيػػػة

مػػف مدر ػػة ( 21، و) .Prim 4/2"متػػولى الشػػعراوى الر ػػمية ل ػػات مػػف فصػػؿ "
(  4C Prim.F"مػف فصػؿ" ميزة ل اتالمت الر ميةالشييد كريـ يحيى ىالؿ يحيى 

تمميػًذا وتمميػذة( مػف مدر ػة محمػد متػولى الشػعراوى الر ػمية  21)وامخرى اابطة
 .  .Prim 4/1"ل ات مف فصؿ"

 : لقد مر التطبيؽ الميداني لمبحث بالمراحؿ التالية : ا : التطبيق الميدانيخامسً 
لقائمــة عمــى محطــات الســتراتيجية المقترحــة امرحمــة مــا قبــل التــدريس وفًقــا  -0

 :  التعمم"
" نفػس المعممػة كانػت  2الم مو ػة الت ريبيػة  مػوـمعممػة بوتـ خالليػا لقػات الباحثػة 

؛ لتواي  ال رض مف البحث ، و ىميتو والفم فة القارـ  مييا  تعمؿ بالمدر تيف  "
التالميػػذ ، وكيفيػة تػػدريب ى ػتراتي ية المقترحػػة، وكيفيػة ا ػػتخداـ دليػؿ المعمػػـ وفقًػػا 

 .يا مى ا تخدام والتمميذات
 البحث    اتيمرحمة التطبيق القبمي ألد -5

                                                

7
أ. مها احمد كمال الدٌن سٌد  : مدرسة علوم بمدرسة محمد متولى الشعراوى الرسمٌة لغات ومنتدبة بمدرسة  

 الشهٌد كرٌم ٌحٌى المتمٌزة



 أميمة محمد عفيفي أحمدأ. د.   القرارالقرار  واتخاذواتخاذ  العمومالعموم  فيفي  البصرىالبصرى  التفكيرالتفكير  لتنميةلتنمية  العمميةالعممية  المحطاتالمحطات  عمىعمى  قائمةقائمة  مقترحةمقترحة  استراتيجيةاستراتيجية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

887                                                          Doi: 
10.12816/0051205 

البصػػرى  التفكيػػر فػػي اختبػػارى تػػيفالبحػػث الحػػالى المتمثم اتػػيتػػـ تطبيػػؽ  د
وحػدة   مى الم مو تيف الت ريبية والاابطة، وذلؾ ئبؿ بداية تدريسواتخاذ القرار 
-4102 ػػي الثػػاني لعػػاـ بالفصػػؿ الدرا  "  Force and Energy"  القػػوة والطائػػة 

ـ ، وذلؾ لمحصػػوؿ  مى 4102/ 2/  41،  42 والخميس يومى امربعات 4102
الػػػدر ات القبميػػػة المتطمبػػػة لممعال ػػػة اإلحصػػػػػارية الخاصػػػة بنتػػػارل البحػػػث، ولبيػػػاف 

 (2والنتارل مواحة ب دوؿ ) مدى تكافؤ الم مو تيف الت ريبية والاابطة،
لدرجات  ) ت( تيوقيم ينالمعياري ينواالنحراف ينالحسابي ينالمتوسط :(3جدول )

 البصرى التطبيق القبمى الختبارى التفكيرالمجموعتين التجريبية والضابطة في 
 واتخاذ القرار

الدرجة  األداة
 الكمية 

 المجموعة التجريبية
 81=  0ن

 المجموعة الضابطة
 21=  5ن

 
 قيمة
ت 

 5ع                5م 0ع               0م  وداللتيا

التفكيـــــــــــر  اختبـــــــــــار
   0.13  1.296  3.21 1.20  3.21 52 البصرى

 0.13 1.29 2.61 1.21 2.21 52   اتخاذ القراراختبار 

(  دـ و ود فرؽ داؿ إحصارًيا بيف متو طى در ات 2يتا  مف ال دوؿ)
 البصرى الم مو تيف الت ريبية والاابطة فى التطبيؽ القبمى ىختبارى التفكير

الذى يشير إلى تكافؤ الم مو تيف الت ريبية والاابطة فى  ، اممرالقرارواتخاذ 
 .القرار واتخاذ البصرى التفكير رىمت ي

" بالمدر تيف  فصمى الم مو ة الت ريبية وكذلك تم التأكد من التكافؤ بين
واتخاذ القرار كما ىو  البصرى التفكيرالر مية ل ات والر مية المتميزة ل ات " في 

 (2دوؿ )موا  ب 

                                                

*
  0.0.دالة إحصائًيا عند مستوى غير  قيم ) ت(  



 51510202  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––السابع السابع   المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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) ت (  تيوقيم ينالمعياري ينواالنحراف ينالحسابي ينالمتوسط: ( 2جدول )
 في المجموعة التجريبية : المدرسة الرسمية والرسمية المتميزة لغات  لدرجات

   واتخاذ القرار البصرى التطبيق القبمى الختبارى التفكير

 األداة
الدرجة 
 الكمية

 المدرسة الرسمية
 0ع       0م

 سة المتميزةالمدر 
 ت قيمة 5ع      5م

     *وداللتيا

 0.81 1.29 3.21 1.29 3.61 52 التفكير البصرى اختبار

 0.81 1.29 2.61 1.29 2.21 52 اتخاذ القراراختبار 

 متعممػى (  ػدـ و ػود فػرؽ داؿ إحصػارًيا بػيف متو ػطى در ػات2يتا  مػف ال ػدوؿ )
فػػػػى  ة ل ػػػػات و الر ػػػػمية ل ػػػػات المتميػػػػزة " " بالمدر ػػػػتيف الر ػػػػميالت ريبيػػػػة ةالم مو ػػػػ

الػػذى يشػػير إلػػى تكػػافؤ  ،اممػػرواتخػػاذ القرار البصػػرى التطبيػػؽ القبمػػى ىختبػػارى التفكيػػر
 واتخاذ القرار. البصرى التفكير رىمت يفي   متعممى المدر تيف

 " لالستراتيجية المقترحة القائمة عمى المحطات العمميةمرحمة التدريس وفًقا  -3
ـ، حيػػث در ػػت  21/2/4102 امثنػػيفىػػذه المرحمػػة بػػد ت ت ربػػة البحػػث يػػـو فػػي     

فػي   المحطػات العمميػة"  لال تراتي ية المقترحة القارمػة  مػى" الم مو ة الت ريبية وفًقا
بوا ػػطة معممػػة الفصػػؿ بعػػد  "Force and Energy"  وحػػدة "القػػوة والطائػػة تعمػػـ 

بالطريقػة  الوحػدةت الم مو ػة الاػابطة تدريب الباحثة ليا  مى ا تخداميا، بينما در ػ
معممػػػػة و  الت ريبيػػػػة الفصػػػػؿ. ورا ػػػػت الباحثػػػػة تكػػػػافؤ معممػػػػة ةالمعتػػػػادة بوا ػػػػطة معممػػػػ

مػػػػػف حيػػػػث الخبػػػػػرة فػػػػػي التػػػػدريس، وكػػػػػذلؾ ت ػػػػػاوى المػػػػدة الزمنيػػػػػة لمتػػػػػدريس  الاػػػػابطة
( والمقػررة  حصة درا ية في  ربعػة   ػابيد 04لمم مو تيف الت ريبية والاابطة وىى )

ـ ، 47/2/4102 امثنيف ؿ وزارة التربية والتعميـ، حيث انتيت ت ربة البحث يوـمف ئب

                                                

*
  0.0.توى قيم ) ت (  غير دالة إحصائًيا عند مس*  
 



 أميمة محمد عفيفي أحمدأ. د.   القرارالقرار  واتخاذواتخاذ  العمومالعموم  فيفي  البصرىالبصرى  التفكيرالتفكير  لتنميةلتنمية  العمميةالعممية  المحطاتالمحطات  عمىعمى  قائمةقائمة  مقترحةمقترحة  استراتيجيةاستراتيجية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

887                                                          Doi: 
10.12816/0051205 

وحرصػػػت الباحثػػػة  مػػػى متابعػػػة الم مػػػو تيف لمتأكػػػد مػػػف  ػػػير التػػػدريس وفقًػػػا لم ػػػرض 
 المحدد . 

ــــــــــــــــــــــى البحــــــــــــــــــــــث                                                                  -2 ــــــــــــــــــــــدى ألدات ــــــــــــــــــــــق البع ــــــــــــــــــــــة التطبي    مرحم
" Force and Energy  "  وحػػدة القػػوة والطائػػة بعػػد اىنتيػػات مػػف تػػدريس 

 التفكير البصرى واتخاذ القػرار ىلمم مو تيف الت ريبية والاابطة تـ تطبيؽ اختبار 
  .2/4102/ 21، 49يومي امربعات والخميس 

تػـ ح ػاب ئػيـ )ت( وح ػـ التػأثير ون ػبة الك ػب سابًعا : المعالجـة اإلحصـائية : 
 . SPSS19 با تخداـ البرنامل اإلحصاري  ؿالمعد



 51510202  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––السابع السابع   المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػػرمتوفػػى اػػوت مشػػكمة البحػػث ولإل ابػػة  ػػف   :نتــائج البحــث وتفســيرىا   
 والتحقؽ مف فرواو  اتت نتارل البحث  مى النحو التالى :

  اختبار التفكير البصرىأوال : نتائج تطبيق 
بية : تػػػـ  مقارنػػػة المتو ػػػطات الح ػػػالمبحـــث *التحقـــق مـــن صـــحة الفـــرض األول

التفكيػػػر  لػػػدر ات الم مػػػو تيف الت ريبيػػػة والاػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي ىختبػػػار
  (:2بال دوؿ ) الفر ية مياراتوو  البصرى

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( لدرجات  :( 2جدول )
  التفكير البصرى الختبار التطبيق البعدي في المجموعتين التجريبية والضابطة

يارات اختبار التفكير م
 البصرى

 الدرجة
 الكمية 

 المجموعة التجريبية
 81=  0ن

 المجموعة الضابطة
 21=  5ن

 قيم )ت(
 *وداللتيا
 5ع 5م 0ع 0م 

 *01.25 1.22 3.27 1.21 2.25 2 القراتة البصػرية
 *01.59 1.21 3.22 1.21 2.22 2 التمييز البصري

 *9.79 1.22 3.21 1.21 2.28 2 تف ير المعمومات

 *00.29 1.27 3.32 1.21 2.23 2 المعمومات تحميؿ
 *00.78 1.62 3.31 1.29 2.26 2 ا تنتاج المعنػػػػػػػى
 *51.30 1.72 07.07 0.65 55.62 52 االختبار الكمى

( بػيف 1.10( و ػود فػرؽ داؿ إحصػارًيا  نػد م ػتوى )2يتا  مف ال دوؿ )
لاػػابطة فػػى التطبيػػؽ البعػػدى ىختبػػار متو ػػطى در ػػات الم مػػو تيف الت ريبيػػة وا

لصػػػػػال  الم مو ػػػػػة الت ريبيػػػػػة وذلػػػػػؾ بالن ػػػػػبة لالختبػػػػػار الكمػػػػػى  التفكيػػػػػر البصػػػػػرى
 وبذلك يقبل الفرض األول لمبحث .الفر ية  مياراتوو 

                                                

*
  0.0.قيم ) ت( دالة إحصائًيا عند مستوى  

 



 أميمة محمد عفيفي أحمدأ. د.   القرارالقرار  واتخاذواتخاذ  العمومالعموم  فيفي  البصرىالبصرى  التفكيرالتفكير  لتنميةلتنمية  العمميةالعممية  المحطاتالمحطات  عمىعمى  قائمةقائمة  مقترحةمقترحة  استراتيجيةاستراتيجية
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ــق مــن صــحة الفــرض  : تػػـ  مقارنػػة المتو ػػطات الح ػػابية الثــانى لمبحــث*التحق
التفكيػػػػػر  ىختبػػػػػار بمػػػػػى والبعػػػػدىالق يفالت ريبيػػػػػة فػػػػي التطبيقػػػػػ ةلػػػػدر ات الم مو ػػػػػ

 (:1في ال دوؿ ) الفر ية كماىو موا  مياراتوو  البصرى
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( وحجم التأثير : (6جدول )

 الختبار البعديين القبمى و التطبيق فيالتجريبية  ةلدرجات المجموع وقيم مربع إيتا
 81ن =   التفكير البصرى

ارات اختبار مي
 التفكير البصرى

 الدرجة
 الكمية

 التطبيق القبمي
 0ع          0م

 التطبيق البعدي
 5ع          5م

 قيم )ت(
 *وداللتيا
 

 حجم التأثير
 **وداللتو

ئيـ مربد 

إيتا
2 

     

 1.97 00.31 21.06 1.21 2.25 1.26 1.71 2 القراتة البصػرية

 1.97 00.72 25.50 1.21 2.22 1.21 1.81 2 بصريالتمييز ال

 1.97 00.07 29.61 1.21 2.28 1.26 1.71 2 تف ير المعمومات

 1.97 00.57 21.16 1.21 2.23 1.29 1.61 2 المعمومات تحميؿ

 1.97 00.22 21.83 1.29 2.26 1.26 1.71 2 ا تنتاج المعنػػػػػػػى
 1.99 55.73 011.9 0.65 55.62 1.21 3.21 52 االختبار الكمى

( بيف 1.10( و ود فرؽ داؿ إحصارًيا  ند م توى )1يتا  مف ال دوؿ )
التفكير ىختبار "البعدى يف القبمي و التطبيقفى الت ريبية  ةمتو طى در ات الم مو 

الفر ية و ف  مياراتووذلؾ بالن بة لالختبار الكمى و التطبيؽ البعدى لصال  البصرى 
 تنمية كبير فى  ية المقترحة القارمة  مى المحطات العممية""اى تراتيح ـ تأثير 

وبذلك يقبل الفرض التفكير البصرى ومياراتو الفر ية وذلؾ ما  كدتو ئيـ مربد إيتا 
 لمبحث الثانى

                                                

*
  0.0.قيم ) ت ( دالة إحصائًيا عند مستوى  

 ** حجم التأثير كبير

 
 



 51510202  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––السابع السابع   المجمدالمجمد ـ ـ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                     887 

في تنمية  "االستراتيجية المقترحة  القائمة عمى المحطات العممية" * حجم تأثير وفاعمية
 التفكير البصرى

 لػػدى التفكيػر البصػػرىفػي تنميػػة اى ػػتراتي ية المقترحػػة أثير وفا ميػة تػـ ح ػػاب ح ػـ تػػ
 ( .  7الم مو ة الت ريبية كما ىو موا  في  دوؿ ) تالميذ

التطبيقين القبمى والبعدى متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  :(7جدول)
 لمعدلومربع إيتا وحجم التأثير ونسبة الكسب ا الختبار التفكير البصرى وقيمة "ت"

 الدرجة الكمية
 التفكير البصرى ختبارال

 متوسط الدرجات
 قبمًيا

 متوسط الدرجات
 بعديا

 حجم η2 ت
 التأثير

 نسبة الكسب
 المعدل

52 3.21 55.62 011.9 1.99 55.73 0.62 

"اى تراتي ية المقترحة   (  ف ح ـ تأثير المت ير الم تقؿ7يتا  مف ال دوؿ )       
التفكير  كما يقي و اختبار تنمية التفكير البصرىفى  العممية"القارمة  مى المحطات 

ككؿ إلى  تفكير البصرى%( مف التبايف الكمى لم99كبيٌر ، حيث ير د ) - البصرى
 Black، ويؤكد ىذه النتي ة ن بة الك ب المعدؿ لبميؾ" اى تراتي ية المقترحة" تأثير

الثاني  السؤالإلى إجابة  وبذلك تم التوصل( والتى تفوؽ الواحد الصحي  0.12)
 لمبحث.

فدات  ؛4102تياني  ميماف،)مد نتارل درا ات  لمبحث وتتفق ىذه النتيجة
"   في فا مية  (4104ما د الشيباوى ، ؛4102،يحناف زك  ؛4102الزيناتى ،

في تنمية  مميات العمـ والتفكير اإلبدا ى   ا تراتي ية المحطات العممية" 
ات البصرى المكانى. وكذلؾ اتفقت مد الدرا ات التى  ثبت والتفكير التاممى والذك

فا مية ا تراتي يات التعمـ النشط والتعمـ البنارى في تنمية التفكير البصرى  ومف 
 مؿ  ؛ 4102محمد الطراونو، ؛4102 ميات  ي ى ، ؛ 4102مي ال زاؿ،)ىذه الدرا ات 

 ( 4101فدات الشوبكي، ؛4104ر ب،
طبيعة اى تراتي ية المقترحة القارمة  سابقة إلىويمكن إرجاع النتيجة ال

 مى المحطات العممية والتى ت تند إلى النظرية البنارية التى مف    يا  ف التعمـ 
 ممية التعمـ تتامف إ ادة   ممية بنارية نشطة وم تمرة وفراية التو و ، و ف
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التعمـ في  ومف ثـ فعممية بنات الفرد لمعرفتو مف خالؿ  ممية تفاوض  ا تما ي 
إطار مادة العموـ تيدؼ إلى وصؼ العالـ والظواىر العممية وتف يرىا وكؿ ذلؾ 
يفرض  مى المتعمـ الدور اإلي ابى النشط  ثنات القياـ بامنشطة العممية 
دراؾ  بالمحطات وممار ة ميارات القراتة البصرية ال يدة والتمييز البصرى وا 

لمعنى مف    ؿ تف ير الظواىر والربط العالئات وتحميؿ المعمومات وا تنتاج ا
بيف ما لديو مف معمومات  ابقة بالمعمومات ال ديدة و ميعيا تمثؿ ميارات 
التفكير البصرى . كما  ف مراحؿ اى تراتي ية المقترحة ىدفت الى تحقيؽ 
 مميات التمثيؿ والمواتمة والتنظيـ العقمية والتى تتطمب  ياا ممار ة  ميارات 

رى  ورا ت اى تراتي ية خصارص المرحمة العقمية لتالميذ الصؼ التفكير البص
الرابد " مرحمة العمميات المح و ة" والتى تتطمب مرورىـ بخبرات ح ية مباشرة 
مف خالؿ ممار ة ميارات التفكير البصرى . وكذلؾ تر د الباحثة النتي ة الحالية 

نيـ وبيف المعمـ وكذلؾ لمبحث إلى التفا ؿ اى تما ى بيف المتعمميف وبعايـ وبي
إلى د ارـ التعمـ التى ئدميا المعمـ لممتعمميف في تي ير ممار ة ميارات التفكير 
البصرى ومف ثـ تنميتو . وبالن بة ى تخداـ المحطات العممية في مراحؿ 
اى تراتي ية المختمفة فقد تـ اى تفادة مف  ميد الموارد البصرية المتاحة مثؿ 

لمنتقاة المقروتة المد مة ببعض التر مة العربية لبعض الكتب  و النصوص ا
المواد  -الو ارؿ البصرية –الكمبيوتر  –مصصطمحات العموـ باىن ميزية" 

وامدوات العممية وتناولت المحطات الصورية صور ور وـ و شكاؿ يمكف  ف 
دراؾ العالئات  ي يـ تأمميا في تنمية ميارة ئراتة الصورة والتمييز البصرى وا 
وتحميؿ المعمومات وتف يرىا وا تنتاج المعنى، وكذلؾ المحطات القرارية   يمت 
في تنمية ميارة تحميؿ المعمومات والمحطات اى تكشافية   يمت في تنمية 
اى تنتاج والتف ير البصرى ، والمحطات اىلكترونية بما تشممة مف و ارط 

فكير البصرى بمياراتو متعددة و روض تقديمية الكترونية   يمت في تنمية الت
الفر ية ، وكذلؾ المحطة اى تشارية كاف ليا دور في تنمية التفكير البصرى مف 
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خالؿ د ـ وتو يو وارشاد المعمـ لممتعمميف  ثنات ممار ة الميارات ىن از  نشطة 
المحطات خالؿ مراحؿ اى تراتي ية . وحيث إف المحطات العممية ت يـ في 

ة والعممية وت تند إلى ام اس البنارى اى تكشافى فقد تقديـ  الخبرات النظري
مارس المتعمميف  ثنات القياـ بأنشطة المحطات الخمس بالبحث الحالى  مميات 
العمـ : مثؿ   ممية المالحظة والتصنيؼ والتى يمكف  ف ت يـ في تنمية " القراتة 

يـ في تنمية " البصرية والتمييز البصرى " و ممية اى تنتاج والتى يمكف  ف ت 
ا تنتاج المعنى " و ممية التف ير  والتى يمكف اف ت يـ في تنمية "تف ير 
المعمومات" و مميتى اى تقرات واى تنباط " والتى يمكف  ف ت يما في تنمية 

 "تحميؿ معمومات "  . 
 تـ مقارنة المتو طات الح ابية لدر ات*التحقق من صحة الفرض الثالث : 

في  ية بالمدر ة الر مية ل ات والمدر ة الر مية المتميزة ل ات الم مو ة الت ريب
كماىو موا  بال دوؿ   الفر ية مياراتوو  البصرى الختبار التفكيرالبعدى التطبيق 

(8) 
وحجم  وقيم ) ت ( ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط: ( 8جدول )

لغات  ية والرسميةالمتميزةالمجموعة التجريبية : المدرسة الرسم التأثير لدرجات
 04=  2= ن 1ن  البصرى الختبار التفكير البعدى التطبيق في

 
ميارات 
اختبار 
التفكير 
 البصرى

 الدرجة
 الكمية

 المدرسة الرسمية
 0ع          0م

 المدرسة المتميزة
 5ع          5م

 قيم )ت(
 *وداللتيا
 

حجم 
التأثير 
 **وداللتو

القراتة 
 البصػرية

2 2.57 1.22 2.77 1.255 2.01 0.06 

                                                

*
  0.0.قيم ) ت ( دالة إحصائًيا عند مستوى  

 ** حجم التأثير كبير
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

877                                                          Doi: 
10.12816/0051205 

ميارات 
اختبار 
التفكير 
 البصرى

 الدرجة
 الكمية

 المدرسة الرسمية
 0ع          0م

 المدرسة المتميزة
 5ع          5م

 قيم )ت(
 *وداللتيا
 

حجم 
التأثير 
 **وداللتو

التمييز 
 البصري

2 2.52 1.23 2.82 1.36 6.67 0.20 

تف ير 
 المعمومات

2 2.51 1.21 2.78 1.255 6.50 0.20 

 تحميؿ
 المعمومات

2 2.55 1.25 2.82 1.36 7.01 0.20 

ا تنتاج 
 المعنػػػػػػػى

2 2.57 1.22 2.82 1.36 6.58 0.25 

االختبار 
 الكمى

52 50.50 1.76 52.01 1.71 07.2 3.92 

( بػػػػيف 1.10( و ػػػػود فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػارًيا  نػػػػد م ػػػػتوى )8يتاػػػػ  مػػػػف ال ػػػػدوؿ )
تالميػذ المدر ػة الر ػمية ل ػات والمدر ػة الر ػمية المتميػزة ل ػات متو طى در ات 

التفكير البصرى  الت ريبية فى التطبيؽ البعدى ىختبارالبحث لم مو ة المكونتيف 
ميػػػػزة ل ػػػػات وذلػػػػؾ بالن ػػػػبة لالختبػػػػار ككػػػػؿ و ميػػػػد لصػػػػال  المدر ػػػػة الر ػػػػمية المت

مياراتو الفر ية . وح ـ تأثير "اى تراتي ية المقترحة" كاف  كبػر فػي تنميػة التفكيػر 
وبـــذلك يـــرفض البصػػػرى ومياراتػػػو لػػػدى تالميػػػذ المدر ػػػة الر ػػػمية المتميػػػزة ل ػػػات  

 لسـؤالاتم التوصل إلى إجابة  الفرض الثالث لمبحث ويقبل الفرض البديل ،وكذلك
 لمبحث.الثالث 
إلى  نو ئد يكوف توظيؼ اإلمكانيات  ويمكن إرجاع ىذه النتيجة لمبحث   

مف مواد و دوات و ثاث بالمدر ة الر مية المتميزة ل ات في تصميـ المحطات 
العممية ئد  ا د بشكؿ  فاؿ في إظيار فا مية اى تراتي ية المقترحة في تنمية 

ؾ  يًاا إلى م توى و ى  وليات اممور بت ربة التفكير البصرى ، وئد ير د ذل
البحث ومتابعتيـ لمتالميذ كاف   مى بيذه المدر ة ؛ منو يشترط في القبوؿ بيذه 
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المدارس مؤىؿ  ممى معيف لولى اممر. وئد ير د إلى  ف ا تعداد التالميذ بيذه 
 المدارس ئد يكوف  كبر لتعمـ مادة العموـ باإلن ميزية . 

 اتخاذ القرارج تطبيق اختبار ئاثانًيا : نت
ـــق مـــن صـــحة الفـــرض ال تػػػـ مقارنػػػة المتو ػػػطات الح ػػػابية لػػػدر ات  :الرابـــعتحق

  بعػادهو  اتخػاذ القػرارىختبػار  البعػدى الم مو تيف الت ريبية والاابطة في التطبيػؽ
 (:9كما ىو ب دوؿ) الفر ية 

ت ( لدرجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )   :(9جدول )
 اتخاذ القرار الختبار التطبيق البعدي في المجموعتين التجريبية والضابطة

 الدر ة  بعاد اختبار اتخاذ القرار
 الكمية

 الم مو ة الت ريبية
 81=  0ف

 الم مو ة الاابطة
 21=  4ف

 ئيـ )ت(
 *ودىلتيا
 

 5ع 5م 0ع 0م

 03.56 1.80 2.12 1.23 6.70 7 البيئة

 08.60 1.73 2.82 1.71 8.23 9 نولوجيااستخدام التك

 03.03 1.92 6.01 1.86 8.37 9 نقص مصادر الطاقة

 58.88 1.91 07.11 0.57 53.20 52 االختبار الكمى

( بػيف 1.10( و ػود فػرؽ داؿ إحصػارًيا  نػد م ػتوى )9يتا  مف ال دوؿ )
تبػػار متو ػػطى در ػػات الم مػػو تيف الت ريبيػػة والاػػابطة فػػى التطبيػػؽ البعػػدى ىخ

لصػػال  الم مو ػػة الت ريبيػػة وذلػػؾ  "اتخػػاذ القػػرار : التصػػرؼ فػػي الموائػػؼ الحياتيػػة"
 . لمبحث الرابعوبذلك يقبل الفرض الفر ية   بعادهبالن بة لالختبار الكمى و 

تـ مقارنة المتو طات الح ابية لدر ات  التحقق من صحة الفرض الخامس :
اتخاذ القراركما  في  دوؿ لبعدي ىختبار التطبيقيف القبمي وافي الم مو ة الت ريبية 

(01) 
                                                

*
  0.0.قيم ) ت ( دالة إحصائًيا عند مستوى  
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( وحجم  : (01جدول )
 البعديين القبمى و التطبيق فيالتجريبية  ةلدرجات المجموع وقيم مربع إيتا التأثير

 81ن =   اتخاذ القرار الختبار
أبعاد اختبار اتخاذ 

 القرار
 الدرجة
 يةالكم

 التطبيق القبمي
 0ع          0م

 التطبيق البعدي
 5ع          5م

 قيم )ت(
 *وداللتيا

 حجم التأثير
 **وداللتو

قيمة مربع 

إيتا
2

 

 1.86 2.87 50.62 1.23 6.70 1.21 0.51 7 البيئة

 1.91 2.92 56.25 1.71 8.23 1.26 0.71 9 استخدام التكنولوجيا

 1.86 2.90 50.85 1.86 8.37 1.29 0.61 9 الطاقةنقص مصادر 

 1.88 2.20 52.26 0.57 53.20 1.21 2.21 52 االختبار الكمى

( بيف 1.10( و ود فرؽ داؿ إحصارًيا  ند م توى )01يتا  مف ال دوؿ )
ىختبار "البعدى يف القبمي و التطبيقفي  الت ريبية  ةمتو طى در ات الم مو 

وذلؾ بالن بة التطبيؽ البعدى لصال   في الموائؼ الحياتية"اتخاذ القرار: التصرؼ 
"اى تراتي ية المقترحة القارمة   الفر ية و ف ح ـ تأثير  بعادهلالختبار الكمى و 

 اتخاذ القرار وذلؾ ما  كدتو ئيـ مربد إيتا" كبير فى تنمية  مى المحطات العممية
 . لمبحث الخامسوبذلك يقبل الفرض 
في تنمية  " االستراتيجية القائمة عمى المحطات العممية" مية* حجم تأثير وفاع

 اتخاذ القرار
اى تراتي ية المقترحة القارمة  مى المحطات تـ ح اب ح ـ تأثير وفا مية 

 تالميذ لدى"اتخاذ القرار: التصرؼ في الموائؼ الحياتية" في تنمية  "العممية
 ( 00 دوؿ )بالم مو ة الت ريبية كما ىو موا  

                                                

*
  0.0.ى قيم ) ت ( دالة إحصائًيا عند مستو 

 ** حجم التأثير كبير
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 اتخاذ القرار ختبارامتوسطي درجات المجموعة التجريبية في  :(00 ل)جدو
 ومربع إيتا وحجم التأثير ونسبة الكسب المعدل وقيمة "ت"

 الدرجة الكمية
 اتخاذ القرار ختبارال

متوسط 
 الدرجات
 قبمًيا

 متوسط الدرجات
 بعديا

 حجم η2 ت
 التأثير

نسبة 
 الكسب
 المعدل

52 2.21 53.20 52.26 1.88 22.20 0.69 

تنمية التفكير فى  (  ف ح ـ تأثير المت ير الم تقؿ00يتا  مف ال دوؿ )       
"ىتخاذ القرار: : %( مف التبايف الكمى 88كبيٌر ، حيث ير د )اتخاذ القرار 

اى تراتي ية المقترحة القارمة  مى  ككؿ إلى تأثيرالتصرؼ في الموائؼ الحياتية" 
 Blackالنتي ة ن بة الك ب المعدؿ لبميؾ "، ويؤكد ىذهالمحطات العممية

السؤال الرابع وبذلك تم التوصل إلى إجابة ( والتى تفوؽ الواحد الصحي  0.19)
 لمبحث.

فدات  ؛4102تياني  ميماف،)مد نتارل درا ات  لمبحث وتتفق ىذه النتيجة
"   في فا مية  (4104ما د الشيباوى ، ؛4102،يحناف زك  ؛4102الزيناتى ،

في تنمية  مميات العمـ والتفكير اإلبدا ى    ية المحطات العممية" ا تراتي
والتفكير التاممى والذكات البصرى المكانى. وكذلؾ اتفقت مد الدرا ات التى  ثبت 
فا مية ا تراتي يات التعمـ النشط والتعمـ البنارى في تنمية اتخاذ القرار  ومف ىذه 

 فراس ؛4102، ميماف  تياني ؛ 4102،شقير تحية ؛4102،)صال  صال الدرا ات 
 ;Yang, 2004 ( Maloney,2007 ؛4104، زينب محمديف ؛4102ىادى،

"اى ػتراتي ية المقترحػة القارمػة  مػى أن  ويمكن إرجاع النتيجة السـابقة إلـى
" ت تند إلى النظريػة البناريػة ونظريػة برونػر اى تكشػافية والمتػاف المحطات العممية 

الؿ طرح المشكالت ويفرض المتعممػوف الفػروض كبػدارؿ تركزاف  مى التعمـ مف خ
.  التي يتـ اىختيار مػف بينيػا والتنبػؤ بالنتػارل المترتبػة  مػى تنفيػذ كػؿ بػديؿو  لمحؿ

وكػػذلؾ يمار ػػونو فػػي مراحػػؿ اى ػػتراتي ية ففػػى المرحمػػة امولػػى " مرحمػػة التييرػػػة"  
الػدرس مػف خػالؿ  يتخذ المتعمموف القرار فيما لدييـ مف معرفة  ابقة  ػف مواػوع
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اإل ابػػػػػة  ػػػػػف  ػػػػػؤاؿ " مػػػػػاذا تعرفػػػػػوف  ػػػػػف ..؟ . وفػػػػػي المرحمػػػػػة الثانيػػػػػة " مرحمػػػػػة 
اىنشػػ اؿ" يمكػػف  ف ي ػػيـ اىنشػػ اؿ فػػي  نشػػطة المحطػػات بأنوا يػػا فػػي ممار ػػة 
اتخػػاذ القػػرار بصػػورة اػػمنية مػػف خػػالؿ اإل ابػػة  ػػف ام ػػرمة المصػػاحبة لألنشػػطة 

نػػات الػػتعمـ وا تشػػارة المػػتعمـ فيػػو " ومػػف خػػالؿ تحديػػد مػػا يػػوا يـ مػػف صػػعوبات  ث
وكػػػػذلؾ ت ػػػػيـ محطػػػػة الػػػػنعـ والػػػػال بصػػػػورة مباشػػػػرة فػػػػى  المحطػػػػة اى تشػػػػارية " ،

ممار تو وتنميتو ،والمحطة اى تقصارية اى تكشافية التى تقـو فػي ام ػاس  مػى 
ا تقصػػات حػػؿ لمشػػكمة ، وئػػد ت ػػيـ محطػػة متحػػؼ الشػػمد فػػي تنميتػػو مػػف خػػالؿ 

عممػػػات و يػػػودىـ العمميػػػة وموائػػػؼ اتخػػػاذ القػػػرارات واختيػػػار  ػػرض ال ػػػير الذاتيػػػة لم
 فاؿ بديؿ  ثنات اكتشافاتيـ واخترا اتيـ . وفي المرحمة الثالثة " التفاوض العممػى 
" يمار ػػوف اتخػػاذ القػػرار فػػي  ػػرض مػػا توصػػموا إليػػو بعػػد إنشػػعاليـ فػػي المحطػػات 

او المبػػػػد  الػػػػذى  العمميػػػػة . وفػػػػي المرحمػػػػة الرابعػػػػة " التطبيػػػػؽ " يختػػػػاروف المفيػػػػوـ
يطبقونو إلن از النشاط التطبيقى، ىذا وئد تكوف مواو ات الوحدة" القوة والطائػة 
" بما تتامنو مف موائؼ بيرية  وئاايا ا تخداـ التكنولو يا ومشكمة نقص الطائة 
ئد   يمت في تنمية اتخاذ القرار مػف خػالؿ اختيػار البػدارؿ امفاػؿ . وكػذلؾ  ئػد 

مػػػيف لعمميػػػات العمػػػـ وميػػػارات التفكيػػػر البصػػػرى   ػػػيمت فػػػي تكػػػوف ممار ػػػة المتعم
تنمية اتخاذ القرار بما يتطمبة مف  ممية التحميؿ واختيار  فاػؿ بػديؿ ، وئػد يكػوف 
توزيػػد الوظػػارؼ بػػيف التالميػػذ   ػػيـ فػػي  ف كػػؿ شػػخص تحمػػؿ م ػػروليتو ومػػارس 

 اتخاذ القرار .     
  طات الح ابية لدر اتتـ مقارنة المتو *التحقق من صحة الفرض السادس : 

في  الم مو ة الت ريبية بالمدر ة الر مية ل ات والمدر ة الر مية المتميزة ل ات 
كماىو موا  بال دوؿ   الفر ية  بعادهو  اتخاذ القرارىختبار البعدى التطبيؽ 

(04) . 
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 لدرجات وقيم ) ت ( ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي اتالمتوسط :(05جدول )
 التطبيق في التجريبية : المدرسة الرسمية والرسمية المتميزة لغاتالمجموعة 

 04=  2= ن 1ن  ر اتخاذ القرارالختبا البعدى

 
أبعاد اختبار اتخاذ 

 القرار
 الدرجة
 الكمية

 المدرسة الرسمية
 0ع          0م

 المدرسة المتميزة
 5ع        5م

 قيم )ت(
 *وداللتيا

 حجم التأثير
 **وداللتو

  1.38 0.68 1.21 6.81 1.63 6.61 7 البيئة

 **0.72 *7.68 1.31 8.91 1.69 7.97 9 استخدام التكنولوجيا

 **0.22 *6.82 1.31 8.91 1.95 7.82 9 نقص مصادر الطاقة

 **3.32 *02.8 1.29 52.61 1.78 55.25 52 االختبار الكمى

ف ( بي1.10( و ود فرؽ داؿ إحصارًيا  ند م توى )04يتا  مف ال دوؿ )
المدر ة الر مية ل ات والمدر ة الر مية المتميزة ل ات  متو طى در ات 

اتخاذ القرار  الت ريبية فى التطبيؽ البعدى ىختبارالبحث  لم مو ة المكونتيف 
وذلؾ بالن بة لالختبار ككؿ وبعدى ا تخداـ التكنولو يا ونقص موارد الطائة . 

ر في تنمية اتخاذ القرار ككؿ وبعدى وح ـ تأثير "اى تراتي ية المقترحة" كاف  كب
ا تخداـ التكنولو يا ونقص موارد الطائة لدى تالميذ المدر ة الر مية المتميزة 

تم  وبذلك يرفض الفرض السادس لمبحث ويقبل الفرض البديل ،وكذلكل ات  
 لمبحث.الخامس  السؤالالتوصل إلى إجابة 

                                                

*
  0.0.قيم ) ت ( دالة إحصائًيا عند مستوى  

 ** حجم التأثير كبير
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كوف توظيؼ اإلمكانيات مف مواد إلى  نو ئد ي ويمكن إرجاع ىذه النتيجة لمبحث   
و دوات و ثاث بالمدر ة الر مية المتميزة في تصميـ المحطات العممية ئد  ا د 
بشكؿ  فاؿ في إظيار فا مية اى تراتي ية المقترحة في تنمية اتخاذ القرار ، وئد 
ير د ذلؾ  يًاا إلى م توى و ى  وليات اممور بت ربة البحث ومتابعتيـ لمتالميذ 

  مى بيذه المدر ة ؛ منو يشترط في القبوؿ بيذه المدارس مؤىؿ  ممى معيف كاف 
لولى اممر. وئد ير د إلى  ف ا تعداد التالميذ بيذه المدارس ئد يكوف  كبر لتعمـ 

 مادة العموـ باإلن ميزية .
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 توصيات البحث ومقترحاتو
لطالب الباحثة بأىمية إ داد ا في ضوء ما أسفرت  عنو نتائج البحث توصى

معممى العموـ باىن ميزية وتدريب معممي العموـ باىن ميزية  وفرو يا  ثنات 
الخدمة  مى ا تخداـ اى تراتي يات والنماذج التعميمية التعممية القارمة  مى 

ومنيا اى تراتي يات القارمة  مى  التعمـ الم تند إلى الدماغ  النظرية البنارية
خداـ ا تراتي يات ونماذج التدريس التى تنمي المحطات العممية وكذلؾ  مى ا ت

التفكير البصرى واتخاذ القرار لدى متعممى الحمقة اىبتدارية ومتعممى الحمقة 
اإل دادية وكذلؾ لدى طالب المرحمة الثانوية ؛ وارورة اىتماـ القارميف  مى 

 ن ميزيةالتعميـ بالمدارس الر مية ل ات بالمتعمميف الذيف يدر وف العموـ بالم ة اى
والمتعمميف ذوى صعوبات التعمـ في العمـو  ذوى   اليب التعمـ والتفكير المختمفة

   و  حد فرو و وموا ية مشكالتيـ في تعمـ العموـ باإلن ميزية .  
وفي ضوء ما أسفرت  عنو نتائج البحث تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية في 

 المدارس الرسمية لغات لدى المتعممين 
  الفيـ والتفكير  تخداـ اى تراتي ية المقترحة في تدريس الكيميات لتنميةا

   اى تدىلى
  ا ػػػػػتخداـ اى ػػػػػتراتي ية المقترحػػػػػة فػػػػػي تػػػػػدريس الفيزيػػػػػات لتنميػػػػػة المفػػػػػاىيـ

 الفيزيارية و ادات العقؿ .
  ا تخداـ اى تراتي ية المقترحة في تدريس امحيات لتنمية التفكير البصػرى

 واتخاذ القرار .
  ا ػػػتخداـ اى ػػػتراتي ية المقترحػػػة فػػػي تػػػدريس العمػػػـو لتنميػػػة التفكيػػػر النائػػػد

 وفيـ طبيعة العمـ .

  ا ػػتخداـ اى ػػتراتي ية المقترحػػة فػػي تػػدريس ال يولو يػػا  لتنميػػة التحصػػيؿ
 والدافعية لإلن از.
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 مراجع البحث
 المراجع العربية

رقي لممادة في تنمية المفاىيـ (. فا مية ا تراتي ية التمثيؿ الدئا4104 مؿ حمدي ر ب. ) -
الكيميارية وميارات التفكير البصري في العمـو لدى طالبات الصؼ التا د 

  ام ا ي ب زة. ر الة ما  تير. كمية التربية، ال امعة اإل المية ب زة.
. القاىرة : دار  القياس والتقويم في العموم اإلنسانية( .  4101 ميف  مى  ميماف ) -

 يث .الكتاب الحد
التعمـ الذاتي لتنمية  ىبرنامل مقترح ئارـ  م( 4102إيماف  بد الحميػػػػػػػػػػػػػػد محمد نوار) -

 طالب نوادي العمـو ىمفاىيـ الم تحدثات الكيميارية وميارات اتخاذ القرار لد
 .ر الة دكتوراة ، معيد الدرا ات التربوية ، امعة القاىرة.بالمرحمة الثانوية

 لتنمية ال زيرية البيولو يا في مقترح برنامل فا مية (. 4102محمود شقير) محمد تحية -
مجمة كمية  .الثانوية المرحمة طالب لدى اتخاذ القرار ميارات و البيولو ية القيـ

 714-742، 2،ج028ع،  التربية جامعة األزىر
  تخداـبا البيولو ية الحرب في مقترحة وحدة (فا مية 4102 ميماف  ) محمد تياني -

 ميارات بعض و القرار اتخاذ  مى القدرة في تنمية اىخالئي التحميؿ مدخؿ
،  العممية التربية مجمةالتربية .  بكمية الطالب المعمميف لدى اىخالئي التفكير
01(4 ، )0-24 

مل  نشطة مقترح ئارـ  مى المحطات العممية إلك اب (. برنا4102ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) -
، مجمة التربية العممية طفاؿ الرواة بعض المفاىيـ العممية و مميات العمـ. 

08(4 ،)0-22. 
(. 4100ح يف بشير محمود ، م دى  بد الوىاب ئا ـ ،  حالـ الباز ح ف )   -

 : دار الفكر العربى.  . القاىرة المستويات المعيارية لخريج التعميم قبل الجامعى
تنظيـ محتوى منيل العمـو وفؽ نموذج  ويس . ( 4100ح يف  باس ح يف  مى )  -

لمعال ة المعمومات وفا ميتو في تنمية المفاىيـ العممية وميارة  J & .Wوويؿ 
اتخاذ القرار والتفكير اى تدىلي لدى تالميذ الصؼ الخامس اىبتداري بالمممكة 

 - 02، 071، ،ع  دراسات فى المناىج وطرق التدريس .العربية ال عودية
14.  
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(.  ثر ا تخداـ ا تراتي ية المحطات العممية في 4102. )يحناف مصطفى  حمد زك -
تدريس العمـو  مى التحصيؿ المعرفي وتنمية  مميات العمـ والتفكير اإلبدا ي 

مجمة التربية . والدافعية نحو تعمـ العمـو لدى تالميذ الصؼ الرابد اىبتداري
 .044-22(، 1)01، العممية

، القاىرة : مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية (. 4100ر ات محمود  بو  الـ ) -
 دار النشر لم امعات.

فا مية التعمـ اى تراتي ي في تنمية التحصيؿ  ( .4104) زينب محمد  بد اهلل محمديف -
ر الة دكتوراة ، كمية  دي طالب المرحمة الثانويةواتخاذ القرار والدافعية لالن از ل

  .البنات ،  امعة  يف شمس
( .تقويـ محتوى كتب العمـو بالمرحمة اإل دادية  مى اوت  4102صال  محمد صال  ) -

دراسات عربية في التربية ميارات التفكير البصرى ومدى اكت اب التالميذ ليا.
   22-00، 2،ج20، ع وعمم النفس

 بعض تنمية في العمـو لتعميـ  كامبر ا تراتي ية (. فا مية4102)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ -
مجمة اإل دادية. المرحمة تالميذ لدى القرار اتخاذ و ميارات العممية العقؿ  ادات

 424 -072،  012،ع  41،مل كمية التربية جامعة بنيا
( . فا مية ا تخداـ ئبعات التفكير ال ت في تدريس العمـو  4101 اصـ محمد إبراىيـ ) -

المجمة في تنمية التحصيؿ المعرفى والو ى الصحى وميارات اتخاذ القرار . 
 282 - 48،200، كمية التربية ،  امعة  وىاج ، ع التربوية

طرائق تدريس العموم  (.4119).و ميماف محمد البموشي  عيدى  بد اهلل خميس  مبو -
 . ماف: دار الم يرة.مفاىيم وتطبيقات عممية

التعميم والتعمم من النمطية إلى المعموماتية " ( .  4100 الت شوئى ممقى  يفيف ) -
   الـ الكتب . : القاىرةرؤية عصرية في أساليب التدريس " . 

 وحدة تدريس فى الدارري البيت مخطط ا تراتي ية فا مية( . 4102 ميات  مى  ي ى ) -
 الذاتي والتنظيـ البصري التفكير وميارات التحصيؿ لتنمية "الكيميارية التفا الت"

( 2)08،  . مجمة التربية العمميةالصؼ  اموؿ اإل دادى  تالميذ لدى لمتعمـ
،09-79   

ار في اكت اب المفاىيـ واتخاذ القر   Risk( . فا مية برنامل  4102فراس حاـز ىادى ) -
لحؿ المشكالت الفيزيارية لدى طالب الصؼ الرابد العممى . ر الة ما  تير ، 
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  كمية التربية ام ا ية ، امعة القاد ية ، العراؽ .
(.  ثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ 4101فدات محمود الشوبكي ) -

. ر الة وميارات التفكير البصري بالفيزيات لدى طالبات الصؼ الحادي  شر
  ما  تير. كمية التربية، ال امعة اإل المية، فزة.

(. ثر ا تخداـ المحطات العممية في تنمية  مميات العمـ 4102فدات محمود الزيناتى ) -
وميارات التفكير التأممى في العمـو لدى طالبات الصؼ التا د في ئطاع فزة . 

 زة.ر الة ما  تير. كمية التربية، ال امعة اإل المية، ف
العين، . 9.ط تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات(:  6102فتحي عبد الرحمن جروان)  -

  . دار الكتاب الجامعي :اإلمارات
( .  ثر التدريس با تراتي ية المحطات العممية  مى 4104ما د صريؼ الشيباوى )  -

التحصيؿ والذكات البصرى المكانى في الفيزيات لدى طالب الصؼ اموؿ 
  ط . ر الة ما  تير. كمية التربية،  امعة القاد ية ، العراؽ .المتو 

  اتجاىات وتطبيقات حديثة في المناىج وطرق التدريس( :  4100محمد ال يد  مي )  -
 .  ماف ، اىردف : دار الم يرة لمنشر والتوزيد والطبا ة

. القاىرة  إلبداعىقراءة الصورة مدخل إلى التفكير التأممى وا( . 4118محمد المر ى )  -
  :  المكتبة العالمية لمنشر والتوزيد .

(.  ثر ا تخداـ ا تراتي ية شكؿ البيت الدارري في تنمية 4102محمد ح ف الطراونو. ) -
مجمة التفكير البصري لدى طالب الصؼ التا د ام ا ي في مبحث الفيزيات. 

  .818-798، ص ص4، العدد20، الم مد دراسات العموم التربوية
، ( . ماذا يمكف لمتربية العممية  ف تقدـ في م تمد ديمقراطي4102 حمد النمر )مدحت  -

 .14 -29المؤتمر العممي السادس عشر لمتربية العممية : موجيات لمتميز  ،
المؤتمر العممي  زمة بنات مناىل العمـو والرياايات .( .4102 حمد النمر )مدحت  -

معية لمجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس الدولى )الرابع والعشرون لمج
    022-022(: برامج إعداد المعممين في الجامعات من أجل التميز ، 

(. فا مية ا تخداـ المحاكاة التفا مية  مى التعمـ الذاتي 4102مي محمد محمود ال زاؿ. ) -
لمرحمة في تنمية المفاىيـ الكيميارية وبعض ميارات التفكير البصري لدى طالب ا

  فرع العريش. -الثانوية. ر الة ما  تير. كمية التربية،  امعة ئناة ال ويس
 وأساليب ونظرياتو أنماطو: التفكير (2012) الصاحب  بد ، منتيى نادية العفوف، -
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 .والتوزيد لمنشر الصفات دار :امردف( ماف) .وتعممو تعميمو
 ، امردف ، دار الفكر لمنشر4. ط تعميم التفكير ألطفال( .  4112نايفة ئطامى ) -

( . فعالية استخدام خرائط التفكير في تنمية التحصيل  6101هناء على مندوه )  -
ومهارات التفكير واتخاذ القرار في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية . 

 رسالة دكتوراه ،  كلية البنات ، جامعة عين شمس 
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