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 لص: امل

البحث التعخف عمى اثخ إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ في تحريل تالميح الرف ىجف 
الخامذ االبتجائي في مادة العمػم وتشسية ميارات التفكيخ السحػرية لجييع  . ومغ اجل تحقيق ىجف 
 البحث تع صياغة فخضيتيغ صفخيتيغ . واختار الباحثان الترسيع التجخيبي الحي يصمق عميو )ترسيع

( تمسيحا. 57السجسػعتيغ الستكافئتيغ( ذي االختباريغ القبمي والبعجي. وبمغ عجد أفخاد عيشة البحث )
ومغ اجل قياس مدتػى تحريل إفخاد العيشة في مادة العمػم تصمب ذلظ  إعجاد اختبارا تحريميا مكػنا 

 ( فقخة.  وتػصل19( فقخة , واختبارا خاصا لكياس ميارات التفكيخ السحػرية, مكػنا مغ ) 66مغ )
 البحث الى وجػد فخق دال إحرائيا بيغ تالميح السجسػعة التجخيبية وتالميح السجسػعة الزابصة في

 التحريل الجراسي لسادة العمػم واختبار ميارات التفكيخ السحػرية ولسرمحة السجسػعة التجخيبية.
 ق تدريس العمهم.الكمسات السفتاحية: تعمم مدتشد إلى الدماغ، تفكير السحهري، طرائ
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The influence of using  learning strategy based on brain on the 

achievement of fifth class  primary school in science subject and 

developing their pivotal thinking skills  
 

Prof. Dr. Fadhil Khalil Ibrahim Asst. Lect. Naktal Jameel Al-Khalidy 

University of Mosul / College of Basic Education / Dept. of Kindergarten 

 

Abstract: 
The research aims at  investigating the influence of using learning 

strategy based on brain on the achievement of fifth class primary school in 

science subject and developing their pivotal thinking skills. Experimental 

design with pre-post test was used. The sample consisted of (57) pupils from 

two primary school in Mosul city. Achievement test consisted of (26) items 

was used . also the researches prepared special test to measure pupils  the 

pivotal thinking skills consisted of (19) items. By using suitable statistical 

procedures the results revealed that there is a significance difference between 

the experimental group who taught by brain strategy and control group who 

taught by conventional method in science achievement and pivotal thinking 

skills with the favor of experimental group. Some suggestions and 

recommendations were produced  at the end of the research.  
Keywords: Brain strategy, pivotal thinking skills, science teaching methods. 
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  ....أثر استراتيجيه التعمم السدتشد إلى الدماغ

 مشكلة البحث  
مغ خالل إجخاء الباحث العجيج مغ السقابالت مع معمسي مادة العمػم ومذخفييا , واالشالع عمى 
نتائج التالميح في ىحه السادة في العجيج مغ السجارس االبتجائية في مجيشة السػصل, لػحع تجني 

ميح بذكل واض  , ويقابميع تالميح ذوي تحريل عال . وبعج التقري عغ ىحه تحريل بعس التال
اإلشكالية , لػحع بأن معطع السعمسيغ يعتسجون عمى شخيقة الحفع والتمقيغ في تعميع السادة , وان 
التالميح الحيغ لجييع قابمية عمى الحفع يحخزون درجات عالية , أما التالميح ذوي السدتػيات الستجيشة 

لجييع تمظ القابمية عمى الحفع. وكحلظ الحع الباحث مغ خالل حزػر بعس دروس مادة العمػم  ليذ
عدوف السعمسيغ عغ استعسال شخائق تجريدية حجيثة , واعتسادىع بذكل مباشخ عمى الصخائق 
االعتيادية دون تشذيط تفكيخ التالميح وتشسية السيارات العقمية لجييع, وعجم تزسيشيا في الخصط 

اسية لسادة العمػم. إذ أن معطع السعمسيغ ال تكاد تفارقيع شخيقتي اإللقاء واالستجػاب في خصصيع الجر 
اليػمية المتان ال تتيحان الفخص لمتالميح لسسارسة ميارات التفكيخ السحػرية في مدتػياتيا البديصة 

تذاف الحاتي والسبتكخ في ,وال تحفدىع عمى االك والسعقجة , وال تثيخ العسميات الجاخمية لجماغ التالميح
مػضػعات العمػم السختمفة. عميو فقج حاول الباحث تجخيب إحجى استخاتيجيات التعمع السشبثقة مغ 

 عسميات الجماغ , وصياغة إشكالية البحث بالتداؤل األتي : 

ىل الستخجام إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ أثخ في زيادة تحريل التالميح في مادة 
 ػم ؟ وىل تداىع في تشسية ميارات التفكيخ السحػرية لجييع ؟العم
 

 أهسية البحث :
 تبرز أهسية البحث في الجهانب اآلتية : 

أىسية اعتساد إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ بػصفيا إحجى استخاتيجيات التجريذ  -1
 الجماغ. الحجيثة في تجريذ العمػم, والتي تذجع التعمع الفعال السختبط بأبحاث 

 أىسية اعتساد إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ في زيادة التحريل الجراسي لمتالميح. -6
أىسية تعميع ميارات التفكيخ السحػرية كػنيا تخفع مغ مدتػى الكفاية التفكيخية عشج التالميح  -3

 وتعصييع الثقة العالية في مػاجية السذكالت الحياتية .
ة بػصفيا مخحمة بشاء وتحفيد ألنذصة الجماغ وتشسية لسيارات مختمفة أىسية السخحمة االبتجائي -4

 في التفكيخ.
ال تػجج دراسة محمية أو عخبية ) عمى حج عمع الباحث ( تشاولت إستخاتيجية التعمع السدتشج  -5

 إلى الجماغ كستغيخ تجخيبي في تشسية ميارات التفكيخ السحػرية  .
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 : هدف البحث
 ييجف البحث الحالي إلى:

التعخف عمى اثخ إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ في تحريل تالميح الرف الخامذ االبتجائي 
 في مادة العمػم وتشسية ميارات التفكيخ السحػرية لجييع  .

 فرضيتا البحث: 
 مغ اجل تحقيق ىجف البحث صاغ الباحث الفخضيتيغ الرفخيتيغ اآلتييغ :

( بيغ متػسط درجات تالميح السجسػعة  5...شج مدتػى ) ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية ع -1
التجخيبية الحيغ درسػا وفقا إلستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ  ومتػسط درجات تالميح 

 السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا وفقا لمصخيقة االعتيادية في االختبار التحريمي البعجي.
( بيغ متػسط الفخق) التشسية(لجرجات  5...ػى ) ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدت -6

تالميح السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا وفقا إلستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ ومتػسط 
الفخق ) التشسية ( لجرجات تالميح السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا وفقا لمصخيقة االعتيادية في 

 ي والبعجي  .اختبار ميارات التفكيخ السحػرية القبم

 حدود البحث:
 يتحجد البحث الحالي بسا يأتي :

تالميح الرف الخامذ االبتجائي في السجارس االبتجائية الرباحية  لمبشيغ في مجيشة السػصل  -6
 . 6.19 – 6.18)العخاق ( لمعام الجراسي 

 . 6.19 – 6.18الفرل الثاني مغ العام الجراسي   -0
دادسة ( مغ كتاب العمػم السقخر لتالميح الرف الخامذ الػحجات ) الخابعة , والخامدة , وال -3

 . 6.16االبتجائي الرادرة مغ وزارة التخبية العخاقية ) الصبعة األولى ( لمعام 

 التعريفات اإلجرائية :
 إستراتيجية التعمم السدتشد إلى الدماغ :

لسسارسات  السدتشجة تعمسية  تتزسغ مجسػعة مغ الخصػات واإلجخاءات وا –وىي إستخاتيجية تعميسية 
إلى نطخية التعمع القائع عمى الجماغ والستػافق مع وضائفو , والسكػنة مغ السخاحل الخسذ اآلتية : 
 االستعجاد لمتعمع , واالنجماج السشطع , واليقطة اليادئة , والسعالجة الشذصة , وزيادة الدعة الجماغية .
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 التحريل: 
يا تالميح الرف الخامذ االبتجائي بسادة العمػم العامة , السعخفة  العمسية التي اكتدبار مقج

وتقاس  بالجرجة التي يحرمػن عمييا مغ خالل إجاباتيع عمى فقخات االختبار التحريمي السعج مغ 
 قبل الباحث. 

 مهارات التفكير السحهرية : 
ل تػضي  مجسػعة مغ العسميات العقمية التي يقػم بيا تالميح الرف الخامذ االبتجائي مغ خال

ثسانية ميارات رئيدة ىي )التخكيد, وجسع السعمػمات , والتحكخ , والتشطيع , والتحميل , والتػليج , 
والتكامل , والتقػيع( , ويدتجل عمى مجى قجرتيع عمى الكيام بيحه السيارات مغ خالل استجابتيع لفقخات 

 حث .االختبار الخاصة بسيارات التفكيخ السحػرية والسعج مغ قبل البا
 

 الخمفية الشظرية :
يعج الجماغ مغ اعقج األجيدة السػجػدة في جدع اإلندان , لكشو دائسا يشبس بالحياة , وقج أدت 
األبحاث الججيجة في آليات عسل الجماغ  إلى تصػيخ نطخيات ججيجة حػل كيفية تعمع اإلندان 

 مدتعجا لتمقي السعمػمات . لمسعمػمات الججيجة , وكيفية تصػر الطخوف التي تدس  لمجماغ ليكػن 
ومغ أىع الشطخيات التي ضيخت في مجال عمع نفذ التعمع والتعميع , والتي جاءت نتيجة جيػد 
مذتخكة بيغ عمساء الشفذ واألعراب ىي نطخية التعمع السدتشج إلى الجماغ, إذ تدتشج ىحه الشطخية 

 (. 3.8:  6.18إلى الجماغ تخكيبا ووضيفة . ) سػيجان والدىيخي , 
وتعػد نطخية التعمع السدتشج إلى الجماغ إلى كل مغ ) كيغ وكيغ( المحان يعخفاىا بأنيا تمظ 
الشطخية التي تتزسغ معخفة قػاعج الجماغ لمتعمع ذي السعشى, وتشطيع التعميع بتمظ القػاعج في الجماغ 

  .  (Cain&Cain ,1997,p:77 )فعال بذكل
السدتشج إلى الجماغ يتجاوز مدألة اعتبار عسمية التعمع  ( أن اتجاه التعمع 6.15ويبيغ الدغػل ) 

اإلنداني عمى أنيا نتاج لعسميات التفاعل السدتسخة مع مثيخات البيئة السادية وكحلظ البيئة  االجتساعية 
وما يتختب عمييا مغ نتائج عقابية أو تعديدية , وذلظ حدب ما تفتخضو الشطخيات الدمػكية , فزاًل 

سدتشج إلى الجماغ يتجاوز التفديخات التي قجمتيا الشطخيات السعخفية حػل التعمع , إذ عغ أن التعمع ال
 يخى أن مثل ىحه العسمية تعج الػضيفة الصبيعية لمجماغ البذخي .

 و يمخز )كيغ وكيغ(  أىع فػائج تػضي  التعمع السدتشج إلى  الجماغ في العسمية التخبػية باالتي:     
 عامل مع أكثخ مغ عسل بشفذ الػقت.تسكيغ التالميح مغ الت -1
 يداىع في تكػيغ خبخات التالميح . -6
 يػجو عسمية التعمع مغ اجل الفيع . -3
 يعسل عمى تشسية الحػار والسشاقذة في غخفة الرف. -4
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 يسكغ التالميح مغ حل السذكالت بصخق مختمفة . -5
 يجفع التالميح إلى السذاركة في صشع القخارات .  -6

)Cain&Cain , 2002,p:66                                                             (  
 

( ,  .35: 7..6( , وأبػ رياش وعبج الحق )  131  :9..6ويبيغ كل مغ عفانة والجير ) 
( إن عسمية التعمع عمى وفق  318 :6.18( , وسػيجان و الدىيخي)45:  6.15والخابغي )

 سغ الخصػات اآلتية :إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ تتز
 االستعداد لمتعمم : -6

يقػم السعمع في ىحه الخصػة بتحػيل تحخكاتو التجريدية نحػ ضخورة تػضي  دماغ الستعمع في 
التعمع الرفي , ويقرج بو تجييد وإعجاد الجماغ لمتخابصات السسكشة والستػقع تشذيصيا وعسميا أثشاء 

عمى السػضػع , والتقجيع البرخي لمسػضػعات عخض مادة التعمع , حيث يتع إلقاء نطخة عامة 
السختبصة بو , وكمسا زادت خمفية الستعمع عغ السػضػع ازدادت سخعة استيعابو لمسعمػمات الججيجة 

 بذكل ممحػظ. 
 االندماج السشظم:    -0   

في ىحه الخصػة يتصمب ابتكار بيئات تعميسية تداعج الستعمسيغ عمى االنغساس الكامل في 
التخبػية وكحلظ االنجماج معيا , بحيث يػفخ السعمع الفخصة لمستعمسيغ لكي يتفاعمػا مع الخبخات 

 السػضػع السصخوح بذكل مشطع وسمذ .
 اليقظة الهادئة :-3

في ىحه الخصػة يحاول السعمع إزالة مخاوف الستعمسيغ , وذلظ مغ خالل تخسيخ مبجأ التحجي 
اقف تعميسية تثيخ التحجي لمسذكالت الرفية , وكحلظ لمسػاقف السصخوحة , إذ يشبغي عميو تػفيخ مػ 

يديل االضصخاب أو االرتباك خػفا مغ الفذل , وعميو أن يذجع الستعمسيغ عمى الكيام ببعس 
السجازفات مغ خالل التعاون مع اآلخخيغ بحيث تكػن السذكالت السصخوحة حكيكية ومتخابصة بالػاقع 

سدؤولية في مجازفاتو وإقبالو عمى التعمع , ويدتخجم التعمع , وان يعسل عمى تييئة الستعمع لتحسل ال
السحيصي الحي يختبط بكل ما يحيط بالستعمع مغ وسائل برخية, سػاء كانت داخل البيئة الرفية ام 

 خارجيا . 
 :السعالجة الشذطة  -0

يدعى السعمع في ىحه الخصػة إلى حث الستعمسيغ عمى تخسيخ وتعسيع السعمػمات والخبخات 
يسية السكتدبة نتيجة التفاعل الشذط لمستعمسيغ , فزاًل عغ مذاركتيع مع إقخانيع في تحج ذي التعم

معشى لمسػاقف التعميسية , ويدس  السعمع في ىحه الخصػة لمستعمع بأن يدتبرخ السذكمة وأساليب 
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وث دراستيا , وكحلظ أن يدتشبط السعمػمات السختبصة بالسذكمة , وىشاك ثالثة عشاصخ ضخورية لحج
 السعالجة الشذصة وىي : 

  وضع الستعمسيغ في مػاقف تعميسية معقجة , بحيث تكػن تمظ السػاقف غشية وحكيكية , فسثال
عشجما نخيج تخسيخ او دمج شالب في ثقافة اجشبية بتجريديع المغة االنكميدية فيجب عمى السعمسيغ 

 في اكتداب ميارات المغة . ان يأخحوا السعالجة الستػازنة لسدايا وخرائز القجرات الجماغية
  إثارة تحج ذاتي ذو معشى , فكل التحجيات تحفد عقػل الستعمسيغ وتجعميع في حالة مغ اليقطة

 السخغػبة في التعمع .
   جعل الستعمسيغ في حالة استبرار لمسذكمة , وذلظ مغ خالل إجخاء تحميل عسيق لصخق مختمفة

 لمخبخة . لمجخػل ليا , وىحا ما يعخف بالسعالجة الشذصة
 

 زيادة الدعة الدماغية : -3

في ىحه الخصػة يعصي السعمع مدائل إضافية تختبط بػاقع السػضػع السصخوح بحيث يعدز مغ 
اكتداب الخبخات في الدعة الجماغية مغ خالل دمج حمػل مختمفة لمسذكالت أو السدائل اإلضافية في 

رػرة أفزل عشجما يحمػن مدائل أو بشية الجماغ , وىشا يرب  الستعمسػن قادريغ عمى التعمع ب
مذكالت واقعية , ويجب أن يكػن التعديد حكيكيا , كسا يشبغي أن يعي السعمع أن الرػرة الكمية 
لمسػاقف ال يسكغ فرميا عغ تفاصيميا , ومغ ثع فأن الدعة الجماغية ليحه الرػرة تتكامل وتدداد 

الجماغية مسا يحدغ مغ قجرة الخاليا العربية  اتداعا , وتجج الخبخات السكتدبة ليا سبيال في البشية
 مغ تكػيغ شبكات متالقيو تدس  بتصػر ونسػ القجرات الجماغية لمستعمسيغ .

ويعج التفكيخ سمدمة مغ الشذاشات العقمية التي يقػم بيا الجماغ عشجما يتعخض لسثيخ يتع 
والدسع والذع والتحوق . استكبالو عغ شخيق واحجة أو أكثخ مغ الحػاس الخسدة : المسذ والبرخ 

والتفكيخ بسعشاه الػاسع عسمية بحث عغ معشى في السػقف أو الخبخة , وقج يكػن ىحا السعشى ضاىخا 
حيشا وغامزا حيشا آخخ , ويتصمب التػصل إليو تأمال وإمعان نطخ في مكػنات السػقف او الخبخة التي 

 (.46:  6.13يسخ بيا الفخد  ) جخوان , 
( أن الشطخة التحميمية إلى اآليات القخآنية تػض  أىسية  .6.1وأبػ عػاد )  ويبيغ كل مغ نػفل

التعقل والتجبخ في معالجة ما يتعخض لو اإلندان مغ أحجاث ومجخيات , في سياق اإلشادة بفاعمية 
العقل البذخي في الشطخ والتجبخ فيسا حػلو , والتسييد بيغ األضجاد , والرحي  والدائف , والخيخ 

 (. 19:  .6.1نػفل وابػ عػاد , والذخ )
ويخى ديبػنػ أن التفكيخ عبارة عغ استكذاف متخوي لمخبخة بيجف الػصػل إلى ىجف , وقج 
يكػن ىحا اليجف ىػ تحقيق الفيع , أو اتخاذ قخار ما , أو حل السذكالت , أو الحكع عمى األشياء أو 

 (.De Bono,2003,p:24الكيام بعسل ما . )
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حجيثة في التعميع عمى تعميع عسميات التعمع وتعميع ميارات حل السذكالت , كسا وتخكد الشطخيات ال
تخكد عمى تعميع القخاءة ذات السعشى , وتعميع السحاكسات العقمية في الكتابة , وكحلظ تعميع ميارات 

 (. 19:  9..6التعمع الحاتي . كل ىحه األمػر تحتاج الى تعمع ميارات التفكيخ ) الحارثي , 
ارات التفكيخ تجعل التالميح أكثخ تفاعال ومذاركة في التعمع وتعػدىع عمى االستقالل في إن مي

التفكيخ , والسبادرة في الخأي , والقجرة عمى تصبيق ما تعمسػه في واقع حياتيع , وإتاحة الفخص لمعجيج 
 (.165:  6.15مشيع لإلبجاع والتصػر. )عديد وميجي , 
تفكيخ السحػرية ألول مخة مغ قبل روبخت مارزانػ وزمالئو ويعػد استخجام مرصم  ميارات ال

( في كتابيع ) أبعاد التفكيخ( حيث تع إشالقو لمجاللة عمى ميارات التفكيخ السعخفية           1988)
 ( . 39:  6.16) شيخػ , 

ان إن تعميع ميارات التفكيخ السحػرية يسكغ أن يتع في أية مخحمة مغ مخاحل التعميع السجرسي , و 
تعميع كل ميارة يجب أن ال يشعدل عغ تعميع السيارات األخخى , إال في بعس الحاالت التي يتػجب 
عمى السعمع تعميع ميارة مشفرمة عغ األخخى نطخًا لػجػد بعس التالميح الحيغ يػاجيػن صعػبة في 

ميارات   (1987(. وحجد روبخت مارزانػ وزمالؤه ).6.1تعمع ميارة بعيشيا ) أبػ جادو ونػفل , 
التفكيخ السحػرية بثسان فئات رئيدة وفي كل مشيا ميارات فخعية  وقج عجىا إجخاءات أساسية تعتسج 

 عمى عسميات التفكيخ. وفي اآلتي تعخي  بتمظ السيارات :
 
 

 أوال : مهارة التركيز: 
ػمات تذيخ ميارة التخكيد إلى اختيار الفخد لبعس السعمػمات , والتخكيد عمييا وتجاىل السعم

األخخى , وان التخكيد ىػ حرخ التفكيخ في مػضػع واحج دون غيخه , وتذسل ميارتيغ فخعيتيغ , 
 (.31:  6.16ىسا : ميارة تعخي  السذكمة و ميارة وضع األىجاف. .) العتابي , 

 ثانيا : مهارة جسع السعمهمات: 
ان تكػن عمى شكل  وىي السيارة السدتخجمة في جسع السادة او السحتػى السعخفي , اذ يسكغ

بيانات مخدونة , يتع جسعيا . وتتزسغ ميارتيغ فخعيتيغ ىسا : ميارة السالحطة وميارة صػغ 
 األسئمة.

 ثالثا : مهارة التذكر: 
ىحه السيارة ىي مجسػعة مغ األنذصة او االستخاتيجيات التي يقػم بيا الستعمسػن بيجف تخديغ 

 تفاظ بيا . وتزع ميارتيغ فخعيتيغ ىسا : ميارة التخميدالسعمػمات في الحاكخة بعيجة السجى, واالح
 (. .4:  6.14وميارة االستجعاء ) االستخجاع (. ) الحدان , 
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 رابعا : مهارة التشظيم: 
تعخف بأنيا ميارات عقمية تتزسغ وضع األشياء او السفاليع أو األحجاث في سياق متتابع عمى 

عجد مغ السيارات األولية التي تدتشج الييا والتي سبقتيا  وفق معيار معيغ  , وتعتسج ىحه السيارة عمى
 , وتزع أربع ميارات فخعية ىي: ميارة السقارنة وميارة الترشي  وميارة التختيب وميارة التسثيل.

 (. 31:  6.16) العتابي , 
 خامدا : مهارة التحميل:

والعالقات فيسا بيشيا , تتجمى ىحه السيارة  في عسمية فحز األجداء الستػافخة في السعمػمات 
وتػضيحيا بالتعخي  والتسييد بيغ السفخدات والرفات وما الى ذلظ , اذ ان وضيفتيا ىي البحث في 
الخرائز الجاخمية لألفكار وتتزسغ أربع ميارات فخعية ىي : ميارة تحجيج الدسات والسكػنات 

 و  ميارة تحجيج األخصاء.   وميارة تحجيج األنساط والعالقات و ميارة تحجيج األفكار الخئيدة 
 سادسا : مهارة التهليد:   

ىحه السيارة تتزسغ استخجام السعخفة الدابقة إلضافة معمػمات ججيجة بصخيقة بشائية , ويقػم 
الستعمع وفق ىحه السيارة بالعسل عمى الخبط بيغ األفكار الججيجة واألفكار الدابقة مغ خالل إيجاد بشاء 

تتزسغ ثالثة ميارات فخعية  : ميارة االستجالل و ميارة التشبؤ ميارة التػسع  متساسظ مغ األفكار . و 
 (. 99-96:  .6.1) ابػ جادو ونػفل , 

 سابعا : مهارة التكامل: 
تذيخ ىحه السيارة الى وضع او تختيب األجداء التي تتػافخ فيسا بيشيا عالقات مذتخكة مع 

عالقات . وليحه السيارة ميارتان فخعيتان ىسا : بعزيا البعس بحيث تؤدي الى فيع أعسق لتمظ ال
 (. .4 - 39:  6.15ميارة التمخيز وميارة إعادة البشاء. ) العيداوي , 

 ثامشا : مهارة التقهيم: 
تذيخ ىحه السيارة  إلى تقجيخ معقػلية الشتائج او األفكار ونػعيتيا التي تع التػصل الييا . وتزع 

 (.  651: 6.16شاء السعاييخ وميارة التحقق) العفػن , ميارتيغ فخعيتيغ ىسا : ميارة ب
   
                                                                 الدراسات الدابقة: 

لقج تشاولت العجيج مغ الجراسات الدابقة بعس متغيخات البحث الحالي, فسغ الجراسات التي 
( التي أجخيت في تخكيا  Bilal , 2006بالل )  الجماغ, دراسة بحثت في إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى

بسجيشة مػغا , وىجفت إلى بيان اثخ إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ في تحريل تالميح الرف 
الدادس االبتجائي بسادة العمػم , بالسقارنة مع الصخيقة االعتيادية , وتػصمت الى تفػق السجسػعة 

جسػعة الزابصة في االختبار التحريمي ولسرمحة إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى التجخيبية عمى الس
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( التي أجخيت في محافطة ديالى / العخاق  , وىجفت الى التعخف  6.11الجماغ . وكحلظ دراسة دمحم ) 
عمى اثخ استخجام إستخاتيجية التعمع السدتشج الى الجماغ في تحريل شالبات الرف الخامذ العمسي 

ادة الفيدياء , وتػصمت الى  وجػد فخوق ذات داللو إحرائية بيغ متػسط تحريل شالبات في م
السجسػعة التجخيبية الالتي درسغ وفق نطخية التعمع السدتشج الى الجماغ  ومتػسط  تحريل شالبات 
السجسػعة الزابصة الالتي درسغ بالصخيقة االعتيادية ولسرمحة السجسػعة التجخيبية. أما دراسة  

( التي أجخيت في السسمكة األردنية الياشسية فقج ىجفت إلى معخفة  اثخ  6.13لصيصي ورواشجة ) ا
البخنامج التعميسي لمتعمع السدتشج الى الجماغ في الجافعية لمتعمع  لجى شمبة الرف الخامذ األساسي 

لجماغ في تحديغ في مادة العمػم , وتػصمت الجراسة الى وجػد اثخ لمبخنامج التعميسي السدتشج الى ا
( التي  6.14الجافعية في العمػم لجى شمبة السجسػعتيغ التجخيبيتيغ . وحاولت دراسة عبج القادر ) 

أجخيت في مجيشة بشيا / السسمكة العخبية الدعػدية , إذ ىجفت إلى التعخف عمى فاعمية إستخاتيجية قائسة 
حذ العجدي لجى تالميح السخحمة االبتجائية , عمى نطخية التعمع السدتشج الى الجماغ في تشسية ميارات ال

وتػصمت إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات تالميح السجسػعة التجخيبية والتي 
درست باستخجام إستخاتيجية التعمع السدتشج الى الجماغ والسجسػعة الزابصة التي درست بالصخيقة 

  ولسرمحة السجسػعة التجخيبية . االعتيادية في اختبار ميارات الحذ العجدي
 السػسػي  وثسة دراسات سابقة تشاولت ميارات التفكيخ السحػرية كستغيخ تابع, مشيا دراسة

(0260 ) 
أجخيت ىحه الجراسة في  بغجاد / العخاق , وسعت الى معخفة اثخ إستخاتيجيتي أنسػذج أبعاد 

ات التفكيخ السحػرية لصالب الخامذ التعمع في تحريل الكيسياء والتفزيل السعخفي وتشسية ميار 
العمسي, وتػصمت إلى تفػق السجسػعة التجخيبية األولى و السجسػعة التجخيبية الثانية عمى السجسػعة 

التي أجخيت ىحه  (0267الزابصة في اختبار ميارات التفكيخ السحػرية. فزال عغ دراسة )أوجي
يان اثخ أنسػذج السكعب في تحريل شمبة الجراسة في مجيشة السػصل / العخاق , اذ ىجفت إلى ب

الرف الخامذ العمسي لسادة الفيدياء وتشسية ميارات تفكيخىع السحػرية, وتػصمت إلى وجػد فخوق 
 ذات داللة إحرائية بيغ متػسط تشسية ميارات التفكيخ السحػرية ولرال  السجسػعتيغ التجخيبيتيغ.

 إجراءات البحث :
ي الحي يصمق عميو )ترسيع السجسػعتيغ الستكافئتيغ( ذي اختار الباحث الترسيع التجخيب

ولتشفيح التجخبة اختار  .االختباريغ القبمي والبعجي, وذلظ كػنو يشاسب البحث الحالي ويحقق ىجفو
الباحث قرجيا مجرسة ) بخدى ( لمبشيغ لتكػن السجسػعة التجخيبية وتجرس وفقا إلستخاتيجية التعمع 

سة ) عسار بغ ياسخ ( لمبشيغ لتكػن السجسػعة الزابصة وتجرس وفقا السدتشج إلى الجماغ , ومجر 
( تمسيحا مغ كمتا السجرستيغ بعج استبعاد   57لمصخيقة االعتيادية.  وبمغ عجد أفخاد عيشة البحث ) 

 التالميح الخاسبيغ مغ كل مجسػعة , وذلظ المتالكيع خبخة سابقة.
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عتي البحث ) التجخيبية والزابصة ( في وقج حخص الباحث عمى إحجاث التكافؤ بيغ مجسػ   
ل الخجػع إلى الدجالت السجرسية وبعس االختبارات التي أجخيت بعس الستغيخات وذلظ مغ خال

لمتالميح,  وىحه الستغيخات ىي : درجة الحكاء , والعسخ الدمشي لمتالميح محدػبا باألشيخ, والسعجل 
العام لجرجات التالميح لمرف الخامذ االبتجائي في نرف الدشة لجسيع السػاد لمعام الجراسي , ولسادة 

, والسدتػى التعميسي لألبػيغ, و االختبار القبمي  6.19 – 6.18لمعام الجراسي  العمػم العامة
لسيارات التفكيخ السحػرية . وقج حخص الباحث عمى الديصخة عمى الستغيخات الجخيمة مغ خالل تحقيق 
 الدالمة الجاخمية والدالمة الخارجية لمتجخبة , اذ لع يحجث انقصاع لتالميح التجخبة عغ الحزػر إال
في حاالت قاىخة , كسا تع تشطيع الججول األسبػعي بسا يتشاسب ووضع دروس العمػم بأوقات متقاربة 

( حرز في األسبػع ولكمتا السجسػعتيغ .  3قجر السدتصاع و في كمتا السجرستيغ , إذ خرز ) 
بالخصط واتفق الباحث مع معمسي مادة العمػم في كمتا السجرستيغ بكياميسا بالتجريذ بعج تدويجىسا 

التعميسية  ومشاقذتيسا في تمظ الخصط ,  وذلظ المتالكيسا الخبخة التعميسية السشاسبة, وتكافئيسا في 
 العسخ والذيادة والكفاءة .

 مدتمزمات البحث:

حجد الباحث السادة التعميسية السذسػلة بالبحث والتي سػف تجرس لمسجسػعتيغ تحديد السادة التعميسية: 
ة ( بالػحجات ) الخابعة والخامدة والدادسة ( مغ الكتاب السجرسي لسادة العمػم ) التجخيبية والزابص

لمرف الخامذ االبتجائي , والتي شسمت عمى مػضػعات : االحتكاك , والكيخبائية والسغشاشيدية , 
 والبحار والسحيصات , والصاقة الستججدة , ونذأة األرض , والعسميات الستججدة .

( ىجفا سمػكيا معتسجا عمى ترشي  بمػم  في  ..1صاغ الباحث )  ة :صياغة األهداف الدمهكي
( لمفيع ,  38( معخفة , و) 38السجال السعخفي لمسدتػيات الثالثة ) معخفة , فيع , تصبيق ( وبػاقع ) 

( لمتصبيق, ومغ ثع معخضيا عمى عجد مغ السحكسيغ في مجال شخائق التجريذ وعمع الشفذ  64و)
 بعس التعجيالت في صياغة بعس األىجاف مغ الشاحية المغػية والعمسية. التخبػي, وتع إجخاء

اعج الباحث الخصط التعميسية لكل مجسػعة مغ مجسػعات البحث )التجخيبية  : إعداد الخطط التعميسية
(  38بحدب خصػات التعمع السدتشج إلى الجماغ , والزابصة بالصخيقة االعتيادية  ( والبالغة عجدىا ) 

( خصة لكل مجسػعة , وبعج ذلظ  تع عخض نسػذجا لكل خصة تعميسية  19سية وبػاقع ) خصة تعمي
عمى مجسػعة مغ السحكسيغ في مجال شخائق التجريذ فزاًل عغ عجد مغ معمسي ومعمسات مادة 

, ووفقا لسالحطات السحكسيغ تع إجخاء بعس  العمػم والسذخفيغ التخبػييغ في السجارس االبتجائية
 . محتػيات الخصط التعميسية فزاًل عغ بعس اإلضافات البديصة التعجيالت عمى
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 أدوات البحث:
مغ اجل قياس مدتػى تحريل إفخاد العيشة في مادة العمػم تصمب ذلظ االختبار التحريمي : و -6

اختبارا بالسادة العمسية السقخرة لتالميح الرف الخامذ االبتجائي , ونطخا لعجم وجػد اختبارا تحريميا 
دا يحقق ىجف البحث تصمب ذلظ إعجاد اختبارا مغ االختبارات )السػضػعية والسقالية البديصة( , جاى

 ( فقخة وعمى الشحػ األتي : 66إذ تكػن االختبار التحريمي مغ ) 
 فقخات . .1أسئمة السداوجة ) السقابمة ( :  -
 فقخات . .1أسئمة االختيار مغ الستعجد :  -
 فقخات . 6( : أسئمة اإلنتاج البديط ) تدسية  -

ولمتحقق مغ صجق االختبار, فقج تع عخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ والخبخاء مغ ذوي 
االختراص في مجال شخائق التجريذ وعمع الشفذ التخبػي ومعمسي العمػم في مجارس مجيشة 
السػصل, وفي ضػء ما أبجاه السحكسػن مغ مالحطات وآراء, فقج تع إجخاء بعس التعجيالت مغ حيث 

لرياغة المغػية والعمسية . وشبق الباحث االختبار التحريمي عمى عيشة استصالعية مكػنة مغ ) ا
وبمغ  ،( تمسيحا مغ تالميح الرف الدادس االبتجائي والتي جخت في مجرسة ) الجامعة لمبشيغ ( 43

الرعػبة ( دقيقة . كسا استخخج الباحث معامل 33الستػسط  الدمشي إلكسال اإلجابة عمى االختبار ) 
( تمسيحا مغ تالميح الرف الدادس .13لفقخات االختبار )بعج أن شبقو عمى عيشة مكػنة مغ )

( ,ما عجا الفقخة  0.80–0.22االبتجائي مغ مجرستي الغفخان والخسائل( , إذ تخاوحت الشدبة بيغ ) 
( أيزا  65 ( والفقخة ) 0.80 ( التي تع ححفيا مغ االختبار لكػن معامل صعػبتيا أعمى مغ )15)

( وبحلظ تكػن فقخات االختبار مشاسبة.  .6..تع ححفيا مغ االختبار كػن معامل صعػبتيا اقل مغ ) 
( تمسيحا مغ مجرسة أبي 33ولغخض معخفة ثبات االختبار فقج شبقو  الباحث عمى عيشة مكػنة مغ )
( وىػ معامل ثبات  74,.ذر الغفاري , وباستخجام معادلة ) الفا كخو نباخ ( بمغ معامل الثبات ) 

 ( فقخة . 64مقبػل. عميو أصب  االختبار جاىدا لمتصبيق في صيغتو الشيائية والسكػن مغ ) 

 
 اختبار مهارات التفكير السحهرية :-0

( ميارات  6أعج الباحث اختبارا خاصا لكياس ميارات التفكيخ السحػرية عمى وفق اآلتي : تع تحجيج ) 
ارات : ) التخكيد , جسع السعمػمات , التحكخ , التشطيع , التحميل , تفكيخ محػرية  رئيدة وىي مي

( ميارات فخعية مشاسبة لسدتػيات تالميح عيشة البحث ) وفقا آلراء السحكسيغ ( وىي .1التػليج ( و)
ميارات : ) تحجيج السذكمة , السالحطة , صياغة األسئمة , االستجعاء , السقارنة , الترشي  , 

( فقخة مغ  15( فقخة , )19ج األخصاء , االستجالل , التشبؤ ( . وبمغت فقخات االختبار )التختيب , تحجي
 ( فقخات مغ نػع السقالي البديط .4نػع االختبار السػضػعي و)
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وأجخى الباحث الرجق الطاىخي لالختبار مغ خالل آراء السحكسيغ , فزال عغ الجراسة 
غ مجرسة )قبة الرخخة ( , وقج ضيخ أن فقخات ( تمسيحا م 45االستصالعية  التي شبقت عمى )

( دقيقة . ومغ ثع جخى استخخاج القػة .4االختبار كانت واضحة , وان الدمغ السدتغخق لإلجابة )
( تمسيحا , فكانت القػة التسييدية  .9التسيدية لفقخات االختبار بعج تصبيقو عمى عيشة مكػنة مغ )

( اذ كانت القػة التسييدية ليا اقل  13( باستثشاء الفقخة )65..–63..لفقخات االختبار قج تخاوحي بيغ )
( فقخة . وبيجف معخفة  18( فححفت مغ االختبار . وبحلظ بمغ عجد فقخات االختبار )0.20مغ )

( تمسيحا , 36ثبات االختبار تع حدابو بصخيقة )االختبار وإعادة االختبار( عمى عيشة مكػنة مغ )
( , وىي درجة  73..بيخسػن بيغ درجات التصبيقيغ بمغ معامل الثبات )  وباستعسال معادلة ارتباط 

( . وبحلظ أصب  االختبار جاىدا  146:  ...6ثبات جيجة ويسكغ االعتساد عمييا .) عػدة وخميل , 
 لمتصبيق .

 عرض الشتائج ومشاقذتها :
 الشتائج الستعمقة بالفرضية األولى :-6

( بيغ 5...ػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )نرت الفخضية األولى عمى انو " ال ت 
متػسط درجات تالميح السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا وفقا إلستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ 
ومتػسط درجات تالميح السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا وفقا لمصخيقة االعتيادية في االختبار 

 التحريمي البعجي " .
قق مغ ىحه الفخضية استخخج الباحث الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لتحريل ولمتح     

لعيشتيغ   t-testتالميح السجسػعتيغ ) التجخيبية والزابصة ( لسادة العمػم , وباستخجام االختبار التائي
 ( . .1مدتقمتيغ ومعالجة البيانات التي حرل عمييا كانت الشتيجة كسا في الججول ) 

 
 ( : نتائج االختبار التائي لالختبار التحريمي لسجسهعتي البحث6جدول )

الستهسط  العدد السجسهعة
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 الداللة القيسة التائية
عشد مدتهى 

 الجدولية السحدهبة 2.25

 2.00891 18.9643 68 التجريبية
5.032 2.000 

لسرمحة  دالة
 السجسهعة التجريبية

 يةعشد درجة الحر 
 3.50580 15.1724 69 الزابطة ( 55) 
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( ان متػسط درجات تالميح السجسػعة التجخيبية في االختبار  .1يتز  مغ الججول ) 
(, بيشسا بمغ متػسط درجات تالميح  891...6( , وبانحخاف معياري قجره)18.9643التحريمي بمغ )

(. وباستخجام االختبار التائي .3.5.58(, وبانحخاف معياري قجره )15.1764السجسػعة الزابصة )
( وىي اكبخ مغ الكيسة الججولية البالغة 36..5لعيشتيغ مدتقمتيغ بمغت الكيسة التائية السحدػبة )

 ( .55( ودرجة حخية ) 5...( عشج مدتػى داللة ) ....6)
ة وىحا يعشي وجػد فخق دال إحرائيا في التحريل الجراسي لسادة العمػم بيغ تالميح السجسػع
التجخيبية وتالميح السجسػعة الزابصة ولسرمحة السجسػعة التجخيبية والتي درست وفق إستخاتيجية 

 التعمع السدتشج إلى الجماغ , وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة.
 8..6( , واوزديغ )  6..6وتتفق ىحه الشتيجة مع ما تػصمت اليو دراسات كل مغ : بالل ) 

 (.  6.14( , وعبجالقادر )  6.13( والصيصي ورواشجة )  6.11 )( ,ودمحم
ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى فاعمية إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ في تحريل تالميح 
الرف الخامذ االبتجائي مغ حيث ما وفختو ىحه اإلستخاتيجية ما يحتاجو التالميح مغ بيئة صفية آمشو 

ت الشفدية وغشية بالسذاركة وتبادل اآلراء فيسا بيشيع , وذلظ مكشيع مغ اكتداب بعيجة عغ الزغػشا
الحقائق والسفاليع العمسية وتشطيسيا والعسل عمى ربط خبخاتيع الججيجة بخبخاتيع الدابقة مغ خالل البيئة 

ج إلى الجماغ الستػفخة في ىحه اإلستخاتيجية , فزاًل عغ أن فكخة التجريذ وفق استخاتيجيو التعمع السدتش
تعتسج عمى خصػات ومخاحل قج حفدت الخاليا الجماغية لمتالميح وإثارة انتباىيع وحػاسيع نحػ السػضػع 
السصخوح , في حيغ أن الصخيقة االعتيادية والتي اعتسجت عمى الذخح والدخد لمسعمػمات ومغ ثع التمقيغ 

 لع ترل إلى مدتػى التحريل الحي حققتو ىحه اإلستخاتيجية  .
ويخى الباحث كحلظ أن استعسال إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ , قج احجث تفاعال    

داخل الرف وجعل مغ الستعمع محػرا لمعسمية التعميسية ,فزاًل عغ أن مذاركة التالميح لدمالئيع في 
خة شػيمة , بعس التجارب العمسية الرفية قج ساعجت عمى إبقاء السعمػمات وتحكخىا واالحتفاظ بيا فت

 وىحا كمو انعكذ ايجابيا عمى نتائج تحريل تالميح السجسػعة التجخيبية .
 الشتائج الستعمقة بالفرضية الثانية :-0

(  5...نرت الفخضية الثانية عمى انو "ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )  
فقا إلستخاتيجية التعمع السدتشج إلى بيغ متػسط الفخق لجرجات تالميح السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا و 

الجماغ ومتػسط الفخق لجرجات تالميح السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا وفقا لمصخيقة االعتيادية في 
 اختبار ميارات التفكيخ السحػري القبمي والبعجي " .

عجي ولمتحقق مغ ىحه الفخضية تع معالجة نتائج اختباري ميارات التفكيخ السحػري القبمي والب 
لمسجسػعتيغ ) التجخيبية والزابصة ( وإيجاد الفخق بيشيسا ومغ ثع معالجتيا إحرائيا باستخجام 
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)االختبار التائي ( لعيشتيغ مدتقمتيغ , وبعج معالجة البيانات احرائيا كانت الشتائج كسا في 
 (.6الججول)

 
 

كير السحهري القبمي والبعدي ( نتائج االختبار التائي لستهسط الفرق الختبار مهارات التف0الجدول )
 لسجسهعتي البحث

 العدد السجسهعة
الستهسط  الستهسط الحدابي

الحدابي 
 لمفرق 

االنحراف 
السعياري 

 لمفرق 

 الداللة القيسة التائية
عشد مدتهى 

 الجدولية السحدهبة البعدي القبمي 2.25

 68 التجريبية
7.071

4 
12.32

1 
5.6496 2.3935 

3.770 2.000 

رمحة دالة لس
 السجسهعة التجريبية
 عشد درجة الحرية

6.379 69 الزابطة ( 55) 
3 

8.689 6.3.97 1.6385 

 
( ان متػسط الفخق بيغ درجات التالميح  في اختبار ميارات التفكيخ 6ويتز  مغ الججول )

  (, بيشسا بمغ متػسط6.3935(, وبانحخاف معياري بمغ )5.6496السحػري لمسجسػعة التجخيبية بمغ)
( , 6.3.97الفخق بيغ درجات التالميح في اختبار ميارات التفكيخ السحػري لمسجسػعة الزابصة )

(. وباستخجام االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ بمغت الكيسة التائية 1.6385وبانحخاف معياري قجره )
(  5...لة ) ( عشج مدتػى دال....6( وىي اكبخ مغ الكيسة الججولية البالغة ).3.77السحدػبة) 
 ودرجة حخية.
وىحا يعشي وجػد فخق ذات داللة إحرائية في متػسط الفخق لجرجات تالميح السجسػعة   

التجخيبية الحيغ درسػا وفقا إلستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ ومتػسط الفخق لجرجات السجسػعة 
التفكيخ السحػري ولسرمحة الزابصة الحيغ درسػا وفقا لمصخيقة االعتيادية في اختبار ميارات 

 السجسػعة التجخيبية , وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية وتقبل الفخضية البجيمة .
( ,  6.14( , والحدان )  6.16وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج دراسات كل مغ : السػسػي ) 

الجماغ  ( مغ أن التجريذ وفق إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى 6.17( ,  وأوجي )  6.16وشيخػ ) 
 يعسل عمى تشسية ميارات التفكيخ .

ويعدو الباحث تفػق تالميح السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا وفق إستخاتيجية التعمع السدتشج      
إلى الجماغ عمى تالميح السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا وفقا لمصخيقة االعتيادية في اختبار ميارات 
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اتيجية أسيست بذكل وبأخخ في تحديغ ميارات التفكيخ السحػري التفكيخ السحػري إلى أن ىحه اإلستخ 
لجييع , فزاًل عغ ان السػاقف التعميسية  قج مكشت التالميح مغ تصػيخ تفكيخىع في مادة العمػم , إذ أن 

( أكج بأن ميارات التفكيخ السحػري تعسل عمى تدويج التالميح بصخيقة يحتاجػن إلييا  1988مارزانػ ) 
 ات تفكيخىع بحيث يربحػن مفكخيغ جيجيغ .لتشطيع ميار 

فزاًل عغ أن ىحه اإلستخاتيجية قج دربت التالميح عمى ميارات : التخكيد , وجسع السعمػمات , 
والتحكخ , والتشطيع , والتحميل , وتػليج أفكار وخبخات ججيجة وربصيا مع ما يسمكػنيا , قج ساعجىع ذلظ 

, فزاًل عغ ما وفختو إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ عمى تحديغ أدائيع في االختبار البعجي 
مغ فخص مشاسبة لسذاركة التالميح أثشاء الجرس بأفكارىع وآرائيع بحخية تامة وتحفيد حػاسيع السختمفة 
.كسا وفخت ىحه اإلستخاتيجية لمتالميح بيئة تعميسية  تعمسية غشية بالسذاركة والشذاط والفعالية وتبادل 

 الخبخات .اآلراء و 
 

 االستشتاجات: 
 في ضػء نتائج البحث التي تػصل إليو الباحث , استشتج ما يأتي :

ان تجريذ مػضػعات العمػم عمى وفق إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ مغ حيث خصػاتيا  -1
 والتي تسثمت باالستعجاد لمتعمع , واالنجماج السشطع , واليقطة اليادئة , والسعالجة الشذصة ,
وتػسيع الدعة الجماغية , والتأكج مغ صحة الخصػات قج أسيست في رفع تحريل التالميح 

 وتشسية ميارات التفكيخ السحػري  .
التالميح أكثخ تفاعال وانجماجا مع مػضػعات العمػم وفق إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى  كان -6

 الجماغ لتحفيدىا حػاس التمسيح .
لتعمع السدتشج إلى الجماغ قج شجع التالميح عمى شخح التداؤالت إن التجريذ وفق إستخاتيجية ا -3

بحخية , والسذاركة الفعالة مع زمالئيع مغ خالل تػزيعيع عمى شكل مجاميع تعاونية لتبادل 
 اآلراء والسعمػمات , مسا زاد مغ مدتػى التحريل ونسى ميارات التفكيخ السحػري .

أن يتعمسػىا في أي مخحمة دراسية عغ شخيق اعتساد  إن ميارات التفكيخ السحػرية مكغ لمتالميح -4
إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ بػصفيا شخيقة تجريدية أثبتت نجاحيا في تشسية ميارات 

 التفكيخ السحػرية .
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 التهصيات: 
 بشاءا عمى ما تقجم يػصي الباحث بسا يأتي :

عتساد إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ في تػجيو معمسي مادة العمػم في السخحمة االبتجائية با -1
 التجريذ باعتبارىا مغ االستخاتيجيات الحجيثة والسحفدة لتفكيخ التالميح.

قيام مجيخية التخصيط والتجريب التخبػي في السجيخية العامة لمتخبية بزخورة عقج ورش ودورات  -6
لتعمع السدتشج إلى الجماغ وفقا لخصػاتيا تجريبية لسعمسي العمػم لتجريبيع عمى استخجام إستخاتيجية ا

 اإلجخائية .
التأكيج عمى واضعي مشاىج العمػم في السخحمة االبتجائية بتزسيغ أنذصة ومسارسات عمسية تشسي  -3

 لجى التالميح ميارات التفكيخ السحػري .
ضسغ مادة ضخورة دمج األشخ الشطخية والتصبيقات العسمية إلستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ  -4

 شخائق تجريذ العمػم في كميات التخبية األساسية . 

 السقترحات:
 يقتخح الباحث إجخاء الجراسات السدتقبمية اآلتية :

اثخ إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ في تحريل شمبة الرف األول الستػسط وتشسية  -1
 تفكيخىع العمسي في مادة العمػم .

سدتشج إلى الجماغ في تشسية ميارات ما وراء السعخفة في مادة العمػم فاعمية إستخاتيجية التعمع ال -6
 لمسخحمة االبتجائية  .

اثخ إستخاتيجية التعمع السدتشج إلى الجماغ في تحديغ أداء معمسي مادة العمػم وفي تحريل  -3
 تالمحتيع .

يارات اثخ أنسػذج كاريغ في تحريل تالميح الرف الخامذ االبتجائي بسادة العمػم وتشسية م -4
 تفكيخىع السحػرية .
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 السرادر :
عمم الشفس التربهي لمطالب الجامعي والسعمم ( .  7..6ابػ رياش , حديغ وعبجالحق , زىخية . ) 

 , عسان : دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة .السسارس
,  3, ط  طبيق (. تعميم التفكير )الشظرية والت(  .6.1أبػ جادو , صال  ونػفل , دمحم بكخ.  ) 

 عسان : دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة  .
( . اثخ أنسػذج السكعب في تحريل شمبة الرف الخامذ العمسي  6.17أوجي , كخم دمحم خميل.  ) 

لسادة الفيدياء وتشسية ميارات تفكيخىع السحػرية , كمية التخبية لمعمػم اإلندانية , جامعة 
 غيخ مشذػرة ( .السػصل , )رسالة ماجدتيخ 

, عسان : دار  6, ط  تعميم التفكير مفاهيم وتطبيقات( .  6.13جخوان , فتحي عبج الخحسغ . ) 
 الفكخ لمشذخ والتػزيع  .
,  عسان : دار الخوابط العالسية  4, ط  تعميم التفكير( .  9..6الحارثي , ابخاليع بغ احسج . ) 
 لمشذخ والتػزيع .

في تحريل مادة عمع االحياء  PQ4R( . اثخ استخاتيجية  6.14)  الحدان , لؤي عمي حديغ . 
وميارات التفكيخ السحػري عشج شالب الرف الثاني الستػسط , كمية التخبية لمعمػم 

 الرخفة , جامعة بغجاد , ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ( .
, عسان : مخكد ديبػنػ زعادات العقل دافعية االنجا( .  6.15الخابغي , خالج بغ دمحم بغ محسػد. ) 

 لتعميع التفكيخ .
 , عسان :  دار الذخوق لمشذخ والتػزيع  .  نظريات التعمم( .  6.15الدغػل , عساد عبجالخحيع . ) 

اتجاهات حديثة في التدريس في ( .  6.18سػيجان , سعادة حسجي والدىيخي , حيجر عبجالكخيع. ) 
 ار االبتكار لمشذخ والتػزيع ., عسان : دضهء التطهر العمسي والتكشهلهجي 

( . مقارنة نسصيغ مغ تقجيع خخائط الجائخة السفاليسية في  6.16شيخػ , ىاشع حدغ مدصػ. ) 
استيعاب شالب الرف الثاني الستػسط لمسفاليع اإلحيائية وتشسية تفكيخىع السحػري , 

 مشذػرة ( .كمية التخبية لمعمػم اإلندانية , جامعة السػصل , ) رسالة ماجدتيخ غيخ 
( . " اثخ بخنامج تعميسي لمتعمع السدتشج  6.13الصيصي , مدمع يػسف ورواشجة , إبخاليع فيرل. ) 

مجمة الى الجماغ في الجافعية لمتعمع لجى شمبة الرف الخامذ األساسي في العمػم " , 
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( , عسان 33-13( , ص )  43( , العجد )  1, السجمج ) كمية التربية جامعة اليرمهك 
 األردن . ,

( . " فاعمية إستخاتيجية قائسة عمى نطخية التعمع السدتشج الى  6.14عبجالقادر , عبجالقادر دمحم.  ) 
مجمة تربهيات الجماغ في تشسية ميارات الحذ العجدي لجى تالميح السخحمة االبتجائية " , 

( , جامعة بشيا , 155-113( , ص ) 6( , العجد )  .1, السجمج )  الرياضيات
 الدعػدية .

( . بخنامج تجريبي لتعميع ميارات التفكيخ السحػرية لتالميح  6.16العتابي , أزىار ىادي رشيج. ) 
السخحمة االبتجائية ) بشاء وتصبيق ( , كمية التخبية لمبشات , جامعة بغجاد , ) أشخوحة 

 دكتػراه غيخ مشذػرة ( .
, عسان : دار الخضػان  سشهج والتفكيرال( .  6.15عديد , حاتع جاسع وميجي , مخيع خالج. ) 

 لمشذخ والتػزيع .
التدريس والتعمم بالدماغ ذي (  .  9..6عفانة , عدو إسساعيل والجير , يػسف إبخاليع. ) 

 , عسان : دار الثقافة لمشذخ والتػزيع  . الجانبين 
, عسان : التفكيراالتجاهات الحديثة في التدريس وتشسية ( .  6.16العفػن , نادية حديغ يػسف. ) 

 دار صفاء لمشذخ والتػزيع  .
, عسان :  دار األمل القياس والتقهيم في العسمية التدريدية( .  6..6عػدة , احسج سميسان. ) 

 لمشذخ والتػزيع .
( . اثخ التجريذ بسيارات التفكيخ السحػرية واالستقراء  6.15العيداوي , وفاء سػيجان عمي. ) 

عمع األحياء والتفكيخ االيجابي عشج شالبات الرف الثالث  العقالني في تحريل مادة
الستػسط , كمية التخبية لمعمػم الرخفة ابغ ىيثع , جامعة بغجاد , ) أشخوحة دكتػراه غيخ 

 مشذػرة ( .
( . " اثخ استخجام نطخية التعمع السدتشج الى الجماغ في تحريل  6.11دمحم , عبجالخزاق عيادة. ) 

( , ص  53, العجد )  مجمة ديالىالعمسي في مادة الفيدياء " ,  شالبات الرف الخامذ
 (166– 169 . ) 



 

6. 

 وم.م.نكتل جسيل أ.د. فاضل خميل إبراهيم

( . اثخ استخاتيجيتي انسػذج ابعاد التعمع في تحريل  6.16السػسػي , ياسخ دمحم شاىخ دمحم سعيج. ) 
الكيسياء والتفزيل السعخفي وتشسية ميارات التفكيخ السحػرية لصالب الخامذ العمسي , 

 ة لمعمػم الرخفة , جامعة بغجاد , ) اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ( .كمية التخبي
, عسان : دار السديخة التفكير والبحث العمسي( .  .6.1نػفل , دمحم بكخ وابػ عػاد , فخيال دمحم. ) 
 لمشذخ والتػزيع والصباعة .
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