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قائمة عمى  جمال الصخور في الطبيعة( ) وحدة مقترحة في الجيولوجيابناء إلى  لبحث الحالىهدف اي          
وتقيميها في ضوء آراء خبراء لطالب المرحمة الثانوية مهارات التفكير التأممي  ةتنميلالمدخل الجمالي 

مهارات التفكير التأممي كتاب الطالب ودليل المعمم لموحدة واختبار  ومتخصصي الجيولوجيا، وقد تم اعداد
متخصص في الجيولوجيا )أعضاء هيئة تدريس، موجهي  02تم استطالع آراء و ، بطاقة تقييم الوحدةو 

ثم عرض الوحدة ودليل المحكمين  ىعمالوحدة تقييم بطاقة و ، االختبار ضبطوتم ، ومعممي الجيولوجيا( 
 : بحث، وأوضحت نتائج الولوجياوعة من خبراء ومتخصصي الجيعمى مجمالمعمم 
   ألهببداف التعميميببة ل مببدت تببوافر بنببود بطاقببة التقيببيمحببول  متخصصببي وخبببراء الجيولوجيببانسبببة اتفببا

 .(%022% :22تراوحت بين ) (جمال الصخور في الطبيعة) المقترحة وحدةمل
   32لممحتبو  فكانبت ) بنبود بطاقبة التقيبيممبدت تبوافر حبول  متخصصبي وخببراء الجيولوجيبانسبة اتفبا 

 :%022%). 
   لطببر  واسببتراتيجيات  مببدت تببوافر بنببود بطاقببة التقيببيمحببول  متخصصببي وخبببراء الجيولوجيببانسبببة اتفببا

 .(%40%:  02) بين التدريس فقد تراوحت
   مقترحبة لموحبدة المدت توافر بنبود بطاقبة التقيبيم لمتقبويم حول  متخصصي وخبراء الجيولوجيانسبة اتفا

 (%022%:  20في ما بين ) )جمال الصخور في الطبيعة(
مكانيبةو  الوحبدة المقترحبةفاعميبة مما يشير إلى       اسبتخدامها فبي تنميبة مهبارات التفكيبر التبأممي لطبالب  ا 

 المرحمة الثانوية في ضوء آراء ومتخصصي الجيولوجيا.
 الجيولوجيا–وحدة مقترحة  -التفكير التأممي -الكممات المفتاحية: المدخل الجمالي

Abstract 
    The current research  aims to build a proposed unit in Geology (Beauty of 

Rocks in Nature) based on the aesthetic approach to develop the meditative 

thinking skills and to evaluate them in the light of the opinions of  Geology 

experts and specialists. A student's book and teacher's guide of the unit, A 

meditative thinking skills test , and an evaluation card  for the unit have been 

prepared . The opinions of 20 Geology specialists (faculty members, and 

teachers of Geology) were surveyed; the test was controlled. The evaluation 

card of the unit was presented to the jury members. Then, the unit and the 

teacher's guide were presented to a group of Geology experts  and specialists . 

The results of the research were explained as follows : 

 The percentage of agreement among Geology experts and specialists 

concerning the availability of the terms of the evaluation card for the 

educational objectives of the proposed unit (The Beauty of Rocks in 

Nature) ranged from 70% to 100%. 

 The percentage of agreement among Geology experts and specialists 

concerning the availability of the evaluation card items for the content 

ranged from 80% to 100%. 
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 The percentage of agreement among Geology experts and specialists 

concerning the availability of the evaluation card items for teaching 

methods and strategies ranged from 50% to 95%. 

 

  The Percentage of agreement among Geology experts and specialists 

concerning the availability of the evaluation card items for the 

evaluation of the proposed unit (The Beauty of Rocks in Nature) 

ranged between 75%: 100%.  

Keywords: Aesthetic Approach - Sugested Unit - Reflective Thinking – 

Geology 

تعبببد الجيولوجيبببا مبببن أكثبببر المبببواد ارتباطةبببا بمشبببكالت البيئبببة ومعالجتهبببا، ويمكبببن أن تسببباعد          
لببذا يتضبب  أن االتجببال العببالمي نحببو االهتمببام بالمنبباهج وتطورهببا  الطببالب عمببى فهببم العمببوم ا خببر ،

ينبببباد  بضببببرورة اعهتمببببام بعمببببوم ا رض وتطورهببببا، والتأكيببببد عمببببى اععببببداد الجيببببد لمواجهببببة الكببببوارث 
 الطبيعية لزيادة وعي الطالب وذويهم باعتبارها قضايا معاصرة .

 

ون بمبببا فيبببو مبببن ظبببواهر طبيعيبببة، والمكبببون ونظبببرةا إلبببى أن العمبببم هبببو وسبببيمة اعنسبببان لدراسبببة الكببب    
الجمالي هو الجزء ا صيل من مكونات هذا المجال، كما أن العمم وأدواتو مصدرةا من مصادر الجمال 
بما يحققو من المتعة في االكتشاف والتأمل والتخيل وحب االستطالع، فبيمكن لدراسبة عمبم الجيولوجيبا 

.) اع بتوظيفها المدخل الجمالي الذ  يسعى إلى تحقي  ذلكوالظواهر الطبيعية أن تكون مثيرة لالستمت
 (3، 3102زىير ،

 

إلبى أن المبدخل الجمبالي مبن المبداخل الحديثبة التبي فرضبت نفسبها ( 5، 3110سميم )وقد أشبار     
 عمى مناهج العموم وتدريسها لمقابمة التطورات المتسارعة والتغيرات المتوقعة من خالل التأكيد عمى 

الحياة واعهتمام بإعداد المبواطن والتأكيبد عمبى أن العمبم مسبار معقبد وصبعب ، وببدأ التفكيبر متطمبات 
مببن  فببي إمكانيببة تقببديم العمببم وتفسببير الظببواهر العمميببة عببن طريبب  اسببتخالص مببا فببي هببذل التفسببيرات
 عناصر جمالية تحفز الطالب عمى تفهمها ببساطة ويسر ودون اعخالل ببنية العمم نفسو .

السااتخدام الماادخل الجمااالي رااي الترميااة اليمميااة والتااي  نماااذج (6، 3110)حببدد سببميم  وقببد    
 تتمثل ري األتي:

  دراسة الظواهر الطبيعية عمى الرغم من موضبوعيتها وتنوعهبا ، بهبا قبدر مبن الجمبال والنظبام
 والدقة إذا ما عولجت من منظور التراكيب والتفاعالت واالتزانات.

 ببببالكون ومجهوداتبببو فبببي اكتشببباف أسبببرارل واسبببتغالل هبببذل ا سبببرار  كبببذلك فبببي عالقبببة اعنسبببان
لصال  اعنسان، هذل المجهودات بما فيها من نجاحات مبهبرة وفشبل فبي العديبد مبن الحباالت 
يمكبببن أن تقبببدم بقبببدر مبببن الشبببحنات الوجدانيبببة الجميمبببة تسببباعد عمبببى تقبببدير جهبببود العممببباء، 

 وسعيهم لموصول إلى ما نحن فيو من تقدم.
 تبععا بابثة ععا  اععثث باتلعاععي باجععثا ا اري جاععا ب النفاععا اجرعع  باعع    )  )*( تAPA 6th,2009  بسعع  ئثةرععا ( )

 با ؤاف،باس ا ، رق  باص حا(
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وفي ضوء ذلك يختمف المدخل الجمالي عن المبداخل ا خبرت حيبث إنبو يقبدم المفباهيم والظبواهر      
مبن الظبواهر العمميبة  ذل الظباهرة وغيرهباالعممية بشكل يوض  التفاعل بين عناصرها من جهة وببين هب

 ، باعضافة إلى إبراز عناصر الجمال بما يعم  دراسة وفهم الظاهرة.من جهة أخر 
 

      
  ، ومنيا:لمدخل الجمالي والترمية الجماليةأوال : وجود اليديد من المجالت اليممية المتخصصة ري ا

، وهبي متعبددة التخصصباتJournal Of Aesthetic Education) )مجمبة التعمبيم الجمبالي 
وتركبببز عمبببى توضبببي  قضبببايا التعمبببيم الجمبببالي بمفهومبببو الواسببب  ، وتصبببدرها جامعبببة الينبببو  بالواليبببات 

 .نحتى اآلو 0411المتحدة االمريكة منذ عام 
  مؤسسة الجمال الواقعي (Aesthetic Realism Foundation)واليات المتحدة ا مريكية بال

 Aesthetic Realism"، والتببي تهببتم بنشببر أسببس ومبببادئ الطريقببة الجماليببة فببي التببدريس 
Teaching Method "  وورش عمببل  ،، وذلببك  مببن خببالل تنظببيم مببؤتمرات0222منببذ عببام

ومحاضرات لممعممين بإشراف أساتذة متخصصين لتدريبهم عمبى اسبتخدام هبذل الطريقبة فبي إعبداد 
 وتقديم خطط دراسية لممواد المختمفة والمراحل التعميمية المختمفة .

اشبي ر يالددراسبة اهتمت بعض الدراسبات باسبتخدام المبدخل الجمبالي فبي تبدريس العمبوم ومنهبا  فقد 
عمى فهم تالميذ الصف السادس والتي استهدفت التعرف عمى أثر استخدام المدخل الجمالي  (0222)

فاعميبة  التي هدفت إلى التعرف عمبى (0224دراسة أبوزيد)و  ،ا ساسي لممفاهيم العممية ولطبيعة العمم
اسببتخدام المببدخل الجمببالي فببي تببدريس البيولببوجي عمببى تنميببة بعببض المفبباهيم العمميببة الكبببرت والتعببرف 

واسبببتهدفت دراسبببة جيبببرود وتيومبببان ، راء الطبببالب والمعممبببين بالمرحمبببة الثانويبببة نحبببو اسبببتخداموآعمبببى 
دريس تقصبي البدور البذ  يؤديبو التب (Girod, Twyman & Wojcikiewiez 2010)وويجيكبويز 

كمببا اسببتهدفت  ،الصببف الخببامس ا ساسببي مبب  الخبببرات اليوميببةتالميببذ بالمببدخل الجمببالي فببي تعامببل 
 دت طالببباتالتعبرف عمبى فاعميببة المبدخل الجمببالي فبي تبدريس البيولببوجي لب (0202دراسبة عببد العمببيم)

 .الصف ا ول الثانو  في تنمية التحصيل، ومهارات ما وراء المعرفة، والميل نحو المادة

 هباالمبدخل الجمبالي ومن قائمبة عمبى ةامج مقترحبل من الدراسات العربية بإعبداد ببر اهتمت القميكما     
وحبببدات مقترحبببة فبببي ضبببوء المبببدخل كمبببا اهتمبببت بعبببض الدراسبببات باعبببداد  (0202دراسببة أببببو المجبببد)
، ومببببن (0202(، دراسببببة إبببببراهيم )0202دراسببببة عمببببى )، (0202دراسببببة جيببببورجي)الجمببببالي ومنهببببا 

فبي حبين ( 0200دراسبة محمبد) عداد منهج مقترح في ضوء المبدخل الجمباليإالدراسات التي اهتمت ب
قائم عمى المدخل الجمالي لتنمية المفاهيم الفيزيائية  ي( ببناء نموذج تدريس0201دراسة خميل) اهتمت

فبببان وتبببان فبببي حبببين اسبببتهدفت دراسبببة  ومهبببارات التفكيبببر التبببأممي لبببدت طبببالب الصبببف ا ول الثبببانو 
Fan&Tan,2019) البحببث عببن الوضبب  الببراهن لمتعمببيم الجمببالي مببن حيببث تطبيبب  المعممببين لببو فببي )

 بتيوان. New Taipeiمرحمة ما قبل المدرسة من خالل توظيف تكنولوجيا المعمومات في مدينة 
 )*( تمت اإلشارة لتمك المجالت ري قائمة المراجع
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لجمبالي لكبل مبا يحبدث فبي الكبون مبن ظبواهر وتفسبيرها بمبا يؤكد المدخل الجمالي عمى الطباب  او     
يقببدم لمطالببب مجبباالت واسببعة تتعببدت التفسببير الظبباهر  لمظببواهر المختمفببة إلببى االسببتمتاع بدراسببة هببذل 
الظببواهر بمببا فيهببا مببن عناصببر جماليببة تببؤد  إلببى تفببت  مببدارك التالميببذ، وتسبباعد عمببى تنميببة مهببارات 

 التفكير التأممي.

( أن منبباهج العمببوم وخاصببة الجيولوجيببا تهببتم بدراسببة الظبببواهر 020، 0220الشببربيني)وقببد أكببد      
الطبيعية في الكون، ويعد المكون الجمالي جزء أصيل من مكونات هذا الكون، فمنهج الجيولوجيا ممئ 

يبات الجماليبة الموجبودة فبي ا رض والسبماء والكبون، والتببي تبدل جميعهبا عمبى عظمبة الخبال  عببز باآل
بداعو في خمقو، مما يساعد عمى   .تنمية مهارات التفكير التأممي لديهموجل وا 

فالمببدخل الجمببالي يركببز عمببى الجوانببب الوجدانيببة التببي تببؤثر فببي الببتعمم والتركيببز عمببى مببا يجببر      
مم مببن عمميببات تعمببل عمببى تنميببة مهببارات التفكيببر التببأممي وزيببادة قدرتببو عمببى الفهببم،  داخببل عقببل المببتع

عببدم ارتكبباز العمميببة التعميميببة عمببى المعمومببات بببل إنببو يركببز عمببى جوانببب الببتعمم المختمفببة المعرفيببة و 
 .والمهارية والوجدانية، وبذلك يتض  الدور الذ  يؤديو المدخل الجمالي في تنمية التفكير التأممي

 

( التبي 0202دراسة السنوسي) مثل: توونظرةا  همية التفكير التأممي فقد اهتمت عدة دراسات بتنمي    
اسببتهدفت التعببرف عمببى أثببر اسببتخدام اسببتراتيجية شببكل البيببت الببدائر  فببي تببدريس العمببوم عمببى تنميببة 

 هبدفتالتبي ( 0201دراسة إبراهيم )و أممي لدت طالب المرحمة اععدادية، المفاهيم العممية والتفكير الت
 بمبحبث التبأممي التفكيبر اتر ومهبا المفباهيم تنميبة في المنعكس التعمم اتيجيةر است توظيف أثر بيان إلى

 .ا ساسي العاشر الصف طالبات لدت )وحدة الوراثة( الحياتية العموم
 

 التفكيببر التببأممي فببي المرحمببةمهببارات ضببرورة اعهتمببام بتنميببة  لببىأشببارت العديببد مببن الدراسببات إو     
دراسبببة الحبببارثي و  (،0221و دراسبببة البعمبببي) (،0220الثانويبببة ومنهبببا دراسبببة عببببد الوهببباب)اععداديبببة و 

دراسة ، و ((Murphy,2014مورفي، ودراسة (0200دراسة محمود)و  ،(0200دراسة يس)، و (0200)
   (Rahmat, Wilujeng&Widowait,2017)، ودراسة رحمي، ويموينج وويندوويت (0201إبراهيم)

  
أشارت العديد من الدراسبات بضبرورة اعهتمبام بعمبوم ا رض وتطويرهبا بمبا يواكبب المتغيبرات  كما    

، ومن هذل الدراسات ن في المراحل التعميمية المختمفةالمتالحقة في العالم من حولنا وتدريسها لممتعممي
(، رينااااااااي وجاااااااااميس (Trend,2005، ترينااااااااد ) (David,2004(، ديفيااااااااد 3112عطيااااااااة )

Renee&James,2006)  كياااان ،)King,2008)نااااااتمي ، ) (Natalie,2017) ىيكااااال ،
ومببن هنببا جبباءت  (.3109(، عمااد الحميااد)(Czajka&Connell,2018(، ساازيكاوكونيل 3107)

وحببدة مقترحببة فببي الجيولوجيببا قائمببة عمببى المببدخل  بنبباءالحاجببة لمقيببام بالبحببث الحببالي الببذ  يسببتهدف )
 تنمية مهارات التفكير التأممي وتقييمها في ضوء خبراء ومتخصصي الجيولوجيا(للجمالي ا
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قصااور مااني  الجيولوجيااا مالمرحمااة الثانويااة ماان حيااث رااي    الحااالي محااثتتحاادد مشااكمة ال     
  .مراعاتو لممادئ المدخل الجمالي 

 اآلتية: التساؤل عنجابة اع الحالي بحثحاول الولمتصد  لهذل المشكمة 
تنميبببة مهبببارات التفكيبببر عمبببى  بالمرحمبببة الثانويبببة لمبببنهج الجيولوجيبببا ةالمقترحبببوحبببدة الأثبببر مبببا  -

 ؟الجيولوجيا بالمرحمة  خبراء ومتخصصيأراء في ضوء لطالب المرحمة الثانوية التأممي 
 

 تيدف الدراسة الحالية إلي:    
تنميببة مهبببارات عمببى بالمرحمببة الثانويبببة  لمبببنهج الجيولوجيببا ةالمقترحببوحببدة ال أثبببرالتعببرف عمببى  (0

أراء خبببببراء ومتخصصببببي الجيولوجيببببا فببببي ضببببوء لطببببالب المرحمببببة الثانويببببة التفكيببببر التببببأممي 
 بالمرحمة.

قبببد يسبببتفيد منبببو معممبببو  لبببذ ا لممبببدخل الجمبببالي واوفقةبببلموحبببدة المقترحبببة تقبببديم كتببباب الطالبببب  (0
 .طالبة بها وتقديمها لميفي استخدام ا نشطة التعميم الجيولوجيا

 لبببذ باسبببتخدام المببدخل الجمبببالي واالوحببدة المقترحبببة تقببديم دليبببل المعمبببم يوضبب  كيفيبببة تبببدريس  (2
 . الوحدةتدريس موضوعات لن و يستفيد منو المعمم

د منبو إعداد اختبار في مهارات التفكيبر التبأممي لبدت طبالب المرحمبة الثانويبة، والبذ  قبد يسبتفي (2
 الباحثين في المجال. 

: تعـــريف   المــدخــل الجمـــالي:أوًلا
بأنبو مبدخل لبنباء وتنفيبذ منباهج العمبوم بمبا يحقب     المبدخل الجمبالي( 5، 3110ساميم ) عرف      

والفنيببة فببي مختمببف أهببداف التربيببة العمميببة ويببؤد  فببي نفببس الوقببت إلببى االسببتمتاع بالجوانببب الجماليببة 
مسارات العمم وظواهرل بما ال يخل بالنواحي الموضوعية والعمميات التي تميز العمم، ويحق  باعضافة 

 إلى ذلك تأكيد الجوانب الوجدانية ونواحي التقدير المتعددة. "
 

، المدخل الجمالي (Girod,Rau&Schepige,2002,3) جيرويد ورو، وسيشمي  وقد عرف    
طبببار تنظيمبببي جيببد لمعمبببم والبببتعمم لموقبببوف عمبببى الببتعمم الموجبببو نحبببو النمبببوذج المعرفبببي عح بأنببو: مقتبببر 

سبمات الخببرة الجماليبة التبي يمبر بهبا  العقالني والفهم الجمالي في ضوء التجرببة الجماليبة. وتبم تحديبد
 الطالب أثناء تعمم العموم في :

 ضرورة ارتباطها بمعان حقيقية أو شئ مهم . (0
 التخيل حيث ال يمكن لمعمم أن يحق  أهدافو بغيابها.ممارسة عممية  (0

االندماج في الخبرة المقدمة وتمثل ما يشبعر ببو الفبرد عنبد قبراءة قصبيدة أو عنبدما ينبدمج مب  الطبيعبة 
 بموجوداتها وظواهرها المختمفة.
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 : أســــس المــدخل الجمـــالي:ثانياا 

ن مداخل تبدريس العمبوم، وتتمثبل ا سبس لممدخل الجمالي مجموعة من ا سس تميزل عن غيرل م
، 55 -25، 3103ياااااااونس،العامببببببة لبنببببببباء المنبببببباهج فبببببببي ضببببببوء المبببببببدخل الجمببببببالي فبببببببي :) 

 (,Parrish,2009,515-518 011، 3106خميل،
 توحيد منية اليمم:  -0

يؤكد المدخل الجمالي عمى توحيد بنية العمم من خالل استجالء مبادئ الجمال الموجودة في     
مجاالت العمم بما تشممو من حقائ  ومفاهيم وقوانين ونظريات، واالرتكاز عمى سيكولوجية جمي  

عمميببة البحببث واالستكشبباف أثنبباء ممارسببة عمميببات العمببم المختمفببة مببن مالحظببة وقيبباس وتفسببير 
وتنبؤ وغيرها، وما ينتج عنو من الشعور بالراحة والمتعة عند الوصبول إلبى النتبائج المرجبوة، ومبا 

 ذلك من اهتمام بالقيم وا خالقيات البحثية. يصاحب
 التأكيد عمى المفاىيم الكمرى: -3

مببن المفيببد أن نتخببذ مببن هببذل المفبباهيم الكبببرت محبباوراة أساسببية فببي بنبباء المنبباهج الدراسببية،      
يمكببن أن  مثببلبحيببث يمكببن أن يفهببم المتعممببون مببن خاللهببا الحقببائ  والمفبباهيم المندرجببة تحتهببا، 

ا ح ول مفهوم االتزان وهو أحبد المفباهيم الكببرت، ومبن خاللبو يسبتطي  الطبالب تفسبير نبني منهجة
معظم الظواهر العممية إن لم يكن كمها، فمن خاللو يفهم الطالب مفهوم االتزان البيئبي، واالتبزان 
في الكائنات الحية، واالتزان الكيميائي، واالتزان في الظواهر الطبيعية، وهكذا بالنسبة لمعديبد مبن 

 (069، 0992)لميب ومينا،لمفاهيم الكبرت.ا
تقديم اليموم مصورة متكاممة :

عمى ضرورة إذابة الفواصل بين فروع العمم، ويهدف تطبوير المبنهج فبي ( 9، 3116سميم)  يؤكد    
ضببوء المببدخل الجمببالي إلببى التركيببز عمببى ا فكببار والمفبباهيم ا ساسببية لمعمببوم، والتببي تببدخل فببي شببتى 
التركيبات الممكنبة كموضبوعات مترابطبة أكثبر مبن منفصبمة، ويؤكبد "يبانج" عمبى أهميبة إظهبار نبواحي 

لمنهج والتكامل في التدريس خاصة أثناء عممية المراجعة التي يركز فيها المعمم التكامل بين مجاالت ا
عمبببى تمخبببيص المعرفبببة والمقارنبببة، وتصبببنيف المعمومبببات، والعمبببل عمبببى اظهبببار التبببرابط البببداخمي ببببين 
المجبباالت المختمفببة، وفهببم المعرفببة بصببورة كميببة تسبباعد عمببى تببذو  الجمببال فببي المجبباالت المختمفببة. 

مبببل فبببي بنببباء المحتبببوت صبببورةا متعبببددة تختمبببف فبببي مبببدت عمببب  التكامبببل بحسبببب طبيعبببة ويأخبببذ التكا
 موضوعات الدراسة، مثل : 

 .التكامل حول الموضوعات، مثل: الماء والهواء، ودورهم في عمميات النقل والترسيب 
  ،التكامل حول المفاهيم، مثل: التوازن والتفاعل البيئي، كما هو الحال في حال تكوين الحفريبات

 وتوزي  بقايا الكائنات الحية في طبقات السمم الزمني الجيولوجي.
مراعاة مستوى النمو اليقمي لطالب المرحمة الثانوية محيث يتم االنتقال لمرحمة اليمميات  -1  

 المجردة.
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يمبببزم لعمميبببة التبببدريس القائمبببة عمبببى الفهبببم الجمبببالي لمظبببواهر العمميبببة مراعببباة مبببدت النمبببو العقمبببي      
فببي تمببك المرحمببة ومببدت إدراكهببم لعناصببر الجمببال مببن شببكل ولببون ومممببس، ونظببرةا إلببى أن لمطببالب 

المرحمببة الثانويببة تعببد بببدء مرحمببة التفكيببر المجببرد وممارسببة التصببور العقمببي ويصببب  الطالببب فببي هببذل 
المرحمة قادرةا عمى التفكير واستنتاج عالقات منطقية عممية، حيث يستطي  الربط بين أكثر من متغير 

ن واحد، ويمكنو اعحساس والتفكير في عناصر الجمال مبن شبكل ولبون ومممبس والعالقبات التبي آي ف
 تربطهم معةا . 

 التركيز عمى الجوانب الوجدانية ري اليممية التيميمية:  -5
 ,Webster&Wolfe) ( ، وويمسااتروولف(LI,2011,1( ولااي5، 3110سااميم )يؤكببد       

االهتمام بالنواحي الوجدانية في العممية التعميميبة دون االنتقباص مبن زيادة  عمى ضرورة (2013,23
أهمية الجانب المعرفي، وبما يحق  إثارة حمباس الطبالب وتشبويقهم لممارسبة عمميبات العمبم المختمفبة، 
واالهتمام بأن يكون الشعور بالراحة والسعادة من العوامل المصباحبة لعمميبة البتعمم مبن خبالل ممارسبة 

ستكشاف، والوصول إلى النتائج المرضبية كحبل لعمميبة التعباون المعرفبي لبدت الطبالب أثنباء عممية اال
حببل المشببكالت المختمفببة، والعمببل عمببى تنميببة االتجاهببات اعيجابيببة نحببو دراسببة العمببوم كهببدف رئيسببي 

 لممدخل الجمالي.
يمم ولايس الماادة التركيز عمى االستراتيجيات التي تتيح اندماج ونشاط الطالب ري عممياة الات -6  

والمقصببود أن تعنببي اسببتراتيجيات التببدريس بتشببجي  ا نشببطة  الدراسااة مياادف تحقياا  متيااة الااتيمم
التفاعمية، والتبي تزيبد مبن اعببداع وتعتمبد عمبى التجريبب، ويكبون فيهبا الطالبب عنصبرةا فباعالة )اسبموب 

والتعمببيم باالستقصبباء( وهببذا مببا حببل المشببكالت، والببتعمم التعبباوني، والببتعمم االستكشببافي، لعببب ا دوار، 
وهو ضرورة التدريس بطر  مبتكرة يراعى فيها استخدام التكامل والمقارنة واالستكشاف  )لي(أكد عميو 
((LI,2010,132 واالبتكار .

اإلىتمام ماألنشطة اليممية الجمالية واستخدام الوسائل والميينات السميية والمصرية التي تورر  -7
 ستمتاع ماليممية التيميمية.عنصر اإلميار واال

تعد ا نشطة العممية ذات أثر إيجابي في تعمم العموم بشكل عام، ونظرةا  همية ا نشطة العمميبة      
عمى أن التعميم ال يجب أن يؤثر فقط عمى كيفية  ((Hong,et al,2014ىون  واخرونتؤكد دراسة 

نما يبؤثر أيضبا فبي شب دراكهبمعورهم وتفكفهم الطالب لمعالم، وا  لبو ولبن يتبأتى ذلبك إال  يبرهم وسبموكهم وا 
مبن خببالل االهتمببام با نشببطة العمميبة الجماليببة حيببث أنهببا تقببرب لمطبالب المفبباهيم المجببردة وتزيببد مببن 
با لمشباركة المعرفبة الجديبدة مب  ا قبران ومب   حماس الطالب وزيبادة دافعيبتهم وانتبباههم، ومبنحهم فرصة

ا فضالة عن دورها في تن مية تفكير الطالب واكتساب الرؤية الواقعية عن العالم من حبولهم أسرهم أيضة
واهتمببامهم بببالعمم، ولهببذا البببد أن تتضببمن منبباهج العمببوم هببذل ا نشببطة حتببى تزيببد مببن دافعيببة الطببالب 

  نحوها، وتغيير اعتقاداتهم وقمقهم نحو تعمم العموم.
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 التنوع ري استخدام وسائل التقويم:  -8
يشتمل التقويم في المدخل الجمالي عمى كل من التقويم البنائي، والتقويم النهائي، حيث  يجب أن     

يتم تقويم اكتسباب الطبالب لممفباهيم العمميبة الكببرت مبن خبالل أورا  العمبل وممفبات اعنجباز الخاصبة 
ئقو بهم، بل تعدال لقياس مقومات شخصية الطالب بشتى جوانبها، وبذلك اتسعت مجاالتو وتنوعت طرا

 وأساليبو. 
توظيف المستحدثات التكنولوجية الحديثة ضمن عناصر المني  مما يحق  المتية ري اليممية  -9 

 التيميمية.
ونظرةا إلبى أن المبدخل الجمبالي يهبدف إلبى إثبارة دافعيبة الطبالب نحبو البتعمم والبحبث والتقصبي        

واالستكشاف، ا مر الذ  يدعو إلى ضرورة  توظيف مستحدثات التكنولوجيا، وحتى يستطي  الطالب 
إدراكهبببا الببببد مبببن تبببوفير الوسبببيمة التبببي تسببباعدهم فبببي الوصبببول لهبببذل المعرفبببة ومثبببال ذلبببك أن مبببنهج 

جيولوجيبببا يزخبببر بالموضبببوعات التبببي تحتببباج لمثبببل هبببذا التوظيبببف ومنهبببا موضبببوع البببزالزل والببببراكين ال
والتعبببرف عمبببى أمببباكن حبببدوثها لتقميبببل المخببباطر، دراسبببة بببباطن ا رض والتغيبببرات المصببباحبة لمقشبببرة 
ا رضية، وتحديد عمبر الصبخور وغيرهبا مبن الموضبوعات، كمبا أن توظيبف هبذل المسبتحدثات يحقب  

 اقعية في التعمم لدت الطالب وزيادة دافعيتهم نحول. عنصر الو 
 وتوضيح ممادئ الجمال ري الظواىر اليممية المختمفة . توظيف -01
حيث يؤكد المدخل الجمالي عمى المفهومات الكبرت من خالل التأكيد عمى مبادئ الجمال، والتبي     

تعتبر أساسةا لتفسير الظواهر الجمالية، وتتمثل هذل المبادئ فيما يمي الدقة، واعيقاع، التناس ، النظام 
، 3111ناين، توريا ، ياونس،يأماو اليلتوازن والتناسب، التنوع، الوحدة، الناحية الوظيفيبة.) ا المنس ،
377-383) 

  

ومن خالل مراجعة التوجهات الحديثة المتعمقة بالجمال والتربية الجمالية، لوحظ اهتمام العديد مبن     
الدول بالجانب الجمالي في العممية التعميمية، ولذلك قام البعض بتوظيف المدخل الجمالي في المبنهج 

اآلخبر بإظهبارل فبي في حين اهتم البعض اآلخر بو من حيث إعبداد الطالبب المعمبم كمبا اهبتم الببعض 
 :الفصل الدراسي ويتض  ذلك فيما يمي

   ففبببي الصبببين أصبببب  التعمبببيم الجمبببالي وسبببيمة أساسبببية لتعزيبببز النمبببو المتنببباغم المتكامبببل لألخبببال
والحكمبة والجمبال والعمبل اليبدو ، لبذا يسبمي " ببالتعميم الجمبالي العظبيم"، وتعبد الطريقبة ا ساسبية 

صين هى التعميم الفني، حيث تضمن الفنون الصينية التقميدية لتطبي  التعميم الجمالي في شر  ال
في المنهج، مثل : البيانو والشطرنج والكتب والموحات والموسبيقي والبرقص، أمبا فبي جنبوب غبرب 
الصببين فوجببد اهتمببام خبباص با نشببطة الجماليببة ودورهببا فببي النمببو النفسببي البشببر ، كمببا تببم تقببديم 

ا "عمبببم البببنفس الترببببو  الجمبببالي " و" سبببيكولوجية التعمبببيم مجبببالين فبببي عمبببم البببنفس الترببببو ، وهمببب
الجمبببالي " وتبببتم اآلن دراسبببة نظريبببة لمتعمبببيم الجمبببالي تشبببمل ا هبببداف والمحتبببوت والكتبببب الدراسبببية 
وأسموب التدريس، والطريقة والتقييم ، وفي المجبال الجبامعي يبتم البدفاع عبن دمبج التعمبيم الجمبالي 

 ((Linman et al,2013,308في عممية التعميم بأكممها.
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  كمببا أنببو لببم يقتصببر دمببج المببدخل الجمببالي والتربيببة الجماليببة فببي العمميببة التعميميببة فقببط، بببل امتببد
أن دمببج  (FAN,2016) رااانأيضببا ليشببمل دمجببو فببي مجببال التربيببة البدنيببة، حيببث تؤكببد دراسببة 

التعمببيم الجمببالي فببي التربيببة البدنيببة يعمببل عمببى تحسببين وجببودة التببدريس والببتعمم ويشببج  الطببالب 
 عمى تعمم الرياضة بشكل أفضل، ويطور أفكارهم الجمالية.

  وأشارت دراسة سوانجرSwanger,2015))  إلى إحداث التكامبل ببين التربيبة الفيزيائيبة والتربيبة
ل منهما في المناهج الدراسية، وفي تحقيب  الديمقراطيبة. وقبد أشبارت الجمالية. وقارنت بين دور ك

الدراسة إلى الطبيعة الصعبة لمادة الفيزياء، والتي يعباني منهبا معظبم الطبالب، وباسبتخدام التربيبة 
الجماليبببة، أمكبببن التغمبببب عمبببى الصبببعوبات التبببي تواجبببو الطبببالب فبببي دراسبببتهم لمفيزيببباء، كمبببا أدت 

لمشبباعر والخيببال العممببي واالتصببال مبب  اآلخببرين وأخيببرا اقتببرح الباحببث أنببو اسببتخدامها إلببى إثببارة ا
 يجب تضمين التربية الجمالية بمناهج التعميم المختمفة.

  وفي النرويج تم دمج الخبرة الجمالية في مناهج العموم من أجل تحقي  التنمية المسبتدامة وهبذا مبا
ن منبباهج المرحمبببة الثانويببة، وببببرامج والببذ  يؤكبببد أ 0202صببدر عببن المقبببال الببذ  تبببم نشببرل عبببام 

الجامعة النرويجية لعموم الحياة تهدف بصفة رئيسية إلى التعميم من أجل التنمية المسبتدامة، وهبذا 
، وببالرغم مبن ذلبك تبم تحقيب  القميبل جبدا فبي 0202إلبى 0220ما أعمنت عنو ا مم المتحدة مبن 

اءات التي تقو  الخبرات الجمالية كجزء مبن السنوات العشرة ا خيرة، ولذلك تم التركيز عمى اعجر 
تعمبم العمببوم، وكبذلك عمببى دور معممببي العمبوم فببي التغمببب عمبى الفجببوة بببين حيباة الطببالب الواقعيببة 
ومواد ومناهج العموم، فإذا لم يشعر الطالب باالهتمام واالنتماء كهدف لمتعمم فإن التعمم لن يكون 

 مكتمال.

ومنهبا في ضوء المدخل الجمبالي ةمقترحومناهج الدراسات والبحوث بإعداد برامج بعض اهتمت      
والتي هدفت إلى التعرف عمى فاعميبة تبدريس وحبدة قائمبة عمبى  (3101جيورجي)ومنها دراسة دراسة 

المبببدخل الجمبببالي فبببي تنميبببة بعبببض مهبببارات التفكيبببر االبتكبببار ، والميبببل نحبببو البيولبببوجي لبببد  طبببالب 
 وقد توصمت نتائج الدراسة إلى: الصف ا ول الثانو ،

 ضبابطة فبي وجود فر  دال إحصبائيةا ببين متوسبطى درجبات طبالب المجمبوعتين التجريبيبة وال
 التطبي  البعد  لمقياس التفكير االبتكار  لصال  المجموعة التجريبية.

  وجود فر  دال إحصبائيةا ببين متوسبطى درجبات طبالب المجمبوعتين التجريبيبة والضبابطة فبي
 التطبي  البعد  لمقياس الميل نحو البيولوجي لصال  المجموعة التجريبية.

قببائم عمببى  مقتببرح فببي العمببوم برنببامج التعببرف عمببى فاعميببة (3102أمااو المجااد)واسببتهدفت دراسببة     
 لمرحمبببةا تالميبببذلبببدت  المفببباهيم العمميبببة وعمميبببات العمبببم والميبببول العمميبببة المبببدخل الجمبببالي فبببي تنميبببة

وجببود فببرو  ذات داللببة إحصببائية بببين متوسببطي درجببات كببل مببن وتوصببمت الدراسببة إلببى االبتدائيببة. 
التطبيبب  البعببد  فببي كببل مببن اختبببار المفبباهيم العمميببة، واختبببار المجمببوعتين التجريبيببة والضببابطة فببي 

 عمميات العمم، ومقياس الميول العممية وذلك لصال  تالميذ المجموعة التجريبية.
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التعرف عمى فاعمية تدريس وحدة مقترحبة فبي العمبوم قائمبة  (3101إمراىيم ) وقد استهدفت دراسة
ماليببة وحببب االسببتطالع والتحصببيل لببد  تالميببذ الصببف الثبباني عمببى المببدخل الجمببالي لتنميببة القببيم الج

وجبببود فبببرو  دالبببة إحصبببائيا ببببين متوسبببطي درجبببات تالميبببذ  اععبببداد ، وتوصبببمت نتبببائج الدراسبببة إلبببى
مجموعببة الدراسببة فببي التطبيقببين القبمببي والبعببد  لكببل مببن االختبببار التحصببيمي ومقيبباس القببيم الجماليببة 

لتطبي  البعبد . ممبا يعنبي فاعميبة الوحبدة المقترحبة فبي ضبوء ومقياس حب االستطالع وذلك لصال  ا
 المدخل الجمالي في تنمية القيم وحب االستطالع والتحصيل الدراسي لدت مجموعة الدراسة .

 

ببناء نموذج تبدريس قبائم عمبى المبدخل الجمبالي لتنميبة المفباهيم  (3106خميل )كما قامت دراسة     
الفيزيائيببة ومهببارات التفكيببر التببأممي لببدت طببالب الصببف ا ول الثببانو ، وتوصببمت نتببائج الدراسببة إلببي 
تفبببو  طبببالب المجموعبببة التجريبيبببة عمبببى طبببالب المجموعبببة الضبببابطة فبببي التطبيببب  البعبببد  الختببببار 

 مقياس مهارات التفكير التأممي.تحصيل المفاهيم الفيزيائية و 
 

وبنبباء وحببدات دراسببية قائمببة عمببى الدراسببات السببابقة عمببى أهميببة المببدخل الجمببالي،  شببارتأوقببد 
 مبادئو.

التفكير التأممي بأنو ذلك النمط من التفكير المرتبط بالوعي الذاتي، ( 12، 3100سيادة ) عرف     
التأمل الذاتي، والذ  يعتمد عمبى البتمعن ومراقببة البنفس والنظبر بعمب  إلبى ا مبر، والمعرفة الذاتية أو 

ويسم  لمفرد بالبناء عمى خبراتبو ومعرفبو السبابقة والحاليبة، ورؤيبة االحتمباالت ا خبرتا لكسبب المزيبد 
 من المعرفة عن الذات، وتحسين الممارسة.

 )عمياااد وعفاناااو قبببد صبببنف و  يمكبببن تعممهببباويتضبببمن التفكيبببر التبببأممي العديبببد مبببن المهبببارات التبببي    
التببي اقتصببر عميهببا البحببث و مهبارات التفكيببر التببأممى إلببى عببدد مببن المهبارات الرئيسببية، ( 53 ،3112

 :الحالي وتمثمت في

 وتعنببي: قببدرة الطالببب عمببى عببرض جوانببب الموضببوع أو الحببدث والتعببرف عميببو  الرؤيااة المصاارية
ووصفو من خالل عرض مدلوالت ا شكال والرسبومات التخطيطيبة، وتوضبي  العالقبة ببين أجبزاء 

 ا شكال بصورة مبسطة.
 وتعنببي: قببدرة الطالببب عمببى تحديببد الفجببوات فببي الموضببوع أو اعجببراءات  الكشااف عاان الماالطااات

  حداث والمواقف التي يمر بها عند دراسة الموضوعات المختمفة.الخطأ حول ا
  وتعني: قدرة الطالب عمى معرفة الروابط والعالقبات ببين مجموعبة أحبداث إعطاء تفسيرات مقنية

 متضمنة في الموقف والربط بين ا سباب والنتائج المتعمقة بو.
  اسبتنتاجات صبحيحة ومنطقيبة قبدرة الطالبب عمبى التوصبل إلبى  :وتعنبيالوصول إلاى اساتنتاجات

مببن خببالل رؤيببة الموضببوع أو المواقببف التببي يتعببرض لهببا، والتمييببز بببين االسببتنتاجات الصببحيحة 
 المترتبة عمى الموقف وبين االستنتاجات الخطأ. 
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مكانيةالوحدة المقترحة و فاعمية      استخدامها في تنمية مهارات التفكير التأممي لطالب المرحمة  ا 
 الثانوية في ضوء آراء ومتخصصي الجيولوجيا.

 اتب  البحث الحالي اعجراءات التالية:
 إعداد كتاب الطالب الخاص مالوحدة المقترحة: -أ
تضببمن كتبباب الطالببب مقدمببة لمطببالب لتعببريفهم بموضببوع الوحببدة وبعببض  مقدمااة كتاااب الطالااب: -0

 مبادئ المدخل الجمالي التي تتضمنها الوحدة.
ضوء ا هداف التي قامبت الباحثبة بصبياغتها لوحبدة "  في: إعداد المحتوى اليممي لكتاب الطالب -3

جمال الصخور في الطبيعة " تم صبياغة المحتبوت العممبي لموحبدة معتمبدةا عمبى المصبادر التاليبة: 
الموضببوعات التببي تببم تحديببدها فببي التصببور المقتببرح الخبباص بالوحببدة، والمراجبب  والكتببب العمميببة 

 كترونية المتخصصة.التي تناولت موضوعات الوحدة والمواق  اعل
 وقد تضمنت الوحدة أرب  موضوعات تمثمت في:

 .الموضوع ا ول بعنوان دورة الصخور في الطبيعة وقد تناول درسةا واحدةا 
 . الموضوع الثاني بعنوان الصخور النارية وتناول ثالثة دروس 
 .الموضوع الثالث بعنوان الصخور الرسوبية وتناول ثالثة دروس 
 عنوان الصخور المتحولة وتناول درسين.  الموضوع الراب  ب 
 أ  أن الوحدة تضمنت تسعة دروس، وقد روعي عند تنظيم محتوت تمك الدروس مايمي:    
 .عرض الخبرات بطريقة تنمي التفكير التأممي لدت الطالب 
  عببرض موضببوعات الصببخور بشببكل متسمسببل بحيببث يسببهل عمببى الطببالب فهببم عالقببة كببل

 والساب  لو.موضوع بالموضوع التاب  
  مراعاة التنظيم المنطقي أثناء تنظيم محتوت الدروس بحيث يكون ذو معنى وأهمية بالنسبة

 لمطالب ويناسب المستوت العقمي ومرحمة النمو التي يمر بها.
  االسببتعانة بمجموعببة مببن ا نشببطة التببي تتضبببمن العديببد مببن مصببادر الببتعمم مثببل الصبببور

طرح العديبد مبن ا نشبطة المعمميبة لتيسبير فهبم المحتبوت ومقاط  الفيديو وا فالم التعميمية 
ثراء معمومات المتعممين.  العممي لموحدة وا 

  طببرح تسبباؤالت يجيببب عنهببا الطببالب تثيببر تفكيببرهم ودافعيببتهم، وذلببك بعببد إطالعهببم عمببى
    مصادر التعمم المختمفة المتضمنة با نشطة.

الوحدة عمى مستويين هما:تم تحديد أساليب تقويم أساليب تقويم كتاب الطالب: -2
المرحمي )البنائي(: حيث تم صياغة عدد من ا سئمة التحريرية سواء من نبوع ا سبئمة التقويم  . أ

المقاليببة أو ا سببئمة الموضببوعية فببي نهايببة كببل درس مببن دروس الوحببدة، فضببالة عببن ا سببئمة 
 الشفوية التي تم طرحها عمى الطالب أثناء تدريس موضوعات الوحدة.
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م النهببائي: حيببث تببم إعببداد اختبببار التفكيببر التببأممي لتقببويم أداء الطببالب بعببد دراسببتهم التقببوي  . ب
لموضببوعات الوحبببدة، وبطاقبببة تقيبببيم خببببراء ومتخصصبببي الجيولوجيبببا حبببول الوحبببدة فبببي ضبببوء 

 المدخل الجمالي.
 

فبببي نهايبببة كتببباب الطالبببب تبببم تحديبببد قائمبببة تتضبببمن المراجببب  العمميبببة المقترحبببة  مراجاااع لمطالاااب: -1
ا مواق  إلكترونيبة لمصبادر البتعمم ومواقب  اعلكترونيبة لمقباط  والمرت بطة بموضوعات الوحدة وأيضة

 الفيديو كي تساعد الطالب في تعمي  وتنمية معارفو العممية لهذل الموضوعات.
عبرض كتباب الطالبب عمبى السبادة المحكمبين، وتبم إجبراء حيث تم  الضمط اليممي لكتاب الطالب: -5

(، وتببم عببرض كتبباب 0إليهببا وبببذلك أصببب  فببي صببورتو النهائيببة بممحبب ) التعببديالت التببي أشبباروا
الطالببب عمببى محكمببين أكبباديميين فببي تخصببص الجيولوجيببا بكميببة العمببوم وذلببك لمراجعببة المحتببوت  

 (.2العممي وتم إجراء تعديالت السادة ا ساتذة والتي وردت في ممح  )
 :المقترحةإعداد دلياال المياامم ري الوحاادة  - ب

 إعداد دليل لممعمم وفقةا لمخطوات التالية:تم 
تببم إعببداد مقدمببة لببدليل المعمببم لتوضببي  الهببدف منببو وذلببك لمسبباعدة المعمببم عمببى  مقدمااة الاادليل: (0

تببدريس وحببدة "الصببخور" باالسببتراتيجيات التدريسببية المقترحببة بهببدف تنميببة التفكيببر التببأممي لبببدت 
 طالب المرحمة من خالل توظيف المدخل الجمالي.

حيث تم إعداد مجموعة من التوجيهات التبي ينبغبي عمبى المعمبم مراعتهبا  يات عامة لمميمم:توجي (3
 عند تدريس وحدة " جمال الصبببببخببببببببور في الطبيعة" .

تضمن الدليل خطة زمنية لتدريس موضوعات يمكبن أن يسبتعين بهبا المعمبم فبي  الخطة الزمنية : (2
عمببى بيبببان بعببدد الحصبببص المقترحببة لتبببدريس تببدريس تمبببك الموضببوعات، حيبببث اشببتممت الخطبببة 

 ( خمسة عشر حصة تدريسية بواق  ثالث حصص أسبوعيةا.00الموضوعات والتي تحددت ب)
وتشببمل ا هببداف التببي تسببعى الوحببدة إلببى تحقيقهببا مببن خببالل  األىااداف اليامااة لتاادريس الوحاادة: (1

ا هببداف المعرفيببة  تببدريس المعمببم لموحببدة، وقببد تببم تصببنيف ا هببداف فببي مجاالتهببا الثالثببة وهببي
 وا هداف المهارية وا هداف الوجدانية.

تضمن الدليل قائمة بالمواد والوسائل التعميمية التي يمكبن  المواد والوسائل التيميمية المستخدمة: (5
أن يستعين بها المعمم في تدريس موضوعات الوحدة لتحقي  ا هداف المحددة ومبن هبذل الوسبائل 

 هات التعميمية والصور والرسوم والعينات.المقاالت والكتب والفيديو 
مببن أنسببب االسببتراتيجيات  االسااتراتيجيات التااي يمكاان اسااتخداميا لتاادريس موضااوعات الوحاادة: (6

التدريسببببية لتببببدريس الوحببببدة هببببي االسببببتراتيجيات التببببي تتببببي  تفاعببببل الطببببالب واستفسبببباراتهم مثببببل 
والعصببف راسببات الحمقيببة والميدانيببة الداسببتراتيجيات الببتعمم التعبباوني  ولعببب ا دوار واالستقصبباء و 

الببذهني والمناقشببة والحببوار وغيرهببا حيببث تضببمن الفاعميببة والتعبباون والمشبباركة بببين الطببالب والتببي 
 تتي  تفاعل المتعمم ويكون لو دور إيجابي فيها. 
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تببم تقببديم دروس الوحببدة، بحيببث يحببدد فببي كببل درس  دروس الوحاادة وخطااة الساار رااي كاال درس: (7
ا هببداف المرجببوة منببو مصبباغة فببي صببورة سببموكية يمكببن مالحظتهببا وقياسببها، الوسببائل التعميميببة 
المعينة عمى تدريس الدرس والمساعدة عمى تحقي  أهدافو وا نشطة التعميمة المحبددة لكبل درس، 

وات اعجرائيبة التببي يتبعهبا المعمببم وفقةببا ثبم عببرض خطبة السببير فبي الببدرس وتبم فيهببا توضبي  الخطبب
 لالستراتيجيات المقترحة لتدريس عناصر الدرس، وفي النهاية تقويم الدرس.

في نهاية دليل المعمم تبم اعشبارة  ديو:يمراجع لمميمم ومواقع إلكترونية ودليل إرشادي لمقاطع الف (8
شبباد  لمقبباط  الفيببديو كببي تسبباعد إلببى قائمببة مببن المراجبب  العمميببة والمواقبب  االلكترونيببة ودليببل إر 

 المعمم في تعمي  وتوسي  دائرة معارفو العممية لموضوعات الوحدة.
بعببد إعببداد الببدليل تببم عرضببو عمببى السببادة المحكمببين، وتببم إجببراء  الضاامط اليممااي لاادليل الميماام: (9

 (.  2التعديالت التي أشاروا إليها، وبذلك أصب  في صورتو النهائية بممح )
  

 لقبد تبم إعبداد اختببار التفكيبر التبأممي لقيباس بعبض مهبارات التفكيبر : تحديد اليادف مان االختماار
التأممي التي تشمل ) الرؤية البصرية ، الكشف عن المغالطات، تقديم تفسيرات منطقية، الوصول 

 استنتاجات مناسبة( لدت طالب الصف الثالث الثانو .إلى 
 :تكببون هببذا اعختبببار مببن أربعببة أبعبباد يقببيس كببل منهببا إحببدت مهببارات  صاايا ة مفااردات اإلختمااار

التفكيببر  التببأممي وقببد تبببم صببياغة مفببردات اعختببببار عمببى شببكل مواقبببف ومشببكالت تببرتبط بحيببباة 
 بار كما يمي:الطالب وتتناسب وطبيعة المهارة التي يقيسها اعخت

: والتببي صببيغت كببل مفببردة بحيببث تشببتمل عمببى مقدمببة يميهببا أربعببة ميااارة الرؤيااة المصاارية أواًل:
 اختيارات منها اختيار واحد صحي  وبقية اعختيارات غير صحيحة.

: وقبد صبيغت كبل مفبردة بحيبث تشبتمل عمبى مقدمبة )فقبرة( ميارة الكشف عن الماالطاات ثانًيا:
جراء واحد صحي  .في شكل مشكمة يميها   أربعة إجراءات بحيث يكون ثالثة خطأ وا 

: بحيبث صبيغت كبل مفبردة بحيبث تشبتمل عمبى مقدمبة أو مياارة تقاديم تفسايرات منطقياة ثالثًا:
 فقرة يميها أربعة تفسيرات تفسير منها منطقي واالخرت غير منطقية.

بحيببث تشببتمل عمببى : وصببيغت بهببا كببل مفببردة ميااارة التوصاال إلااى اسااتنتاجات مناساامة رامًيااا:
 مقدمة )فقرة( يميها أربعة استنتاجات استنتاج واحد مناسب وا خرت غير مناسبة.

وعمبببى الطالبببب أن يختبببار اسبببتجابة واحبببدة صبببحيحة مبببن ببببين االسبببتجابات ا ربببب  المعطببباة،     
ا، وتعطببى صببفرةا إن كببان اختيارهببا غيببر  وتعطببي عميهببا درجببة واحببدة إن كببان اختيارهببا صببحيحة

 صحي . 
 :وضع تيميمات اإلختمار 

تم صياغة تعميمات االختبار لمطالب لتحديد كل ما يحتاجونو من بيانات لفهم فكرة االختببار     
وكيفية اعجابة عمى ا سئمة في ورقة اعجابة المنفصمة م  إعطائهم مثال توضيحي لكيفيبة ذلبك، 
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الببب اتباعببو، وتمثمببت هببذل وقببد روعببي فببي كتابتهببا الدقببة والوضببوح، وتضببمينها بمببا يجببب عمببى الط
 التعميمات في:

  قراءة مقدمة الموقف أو العبارة بدقة وعناية، ثم اختيار اعجابة التي تراها صحيحة ومناسبة مبن
 بين اعجابات ا رب .

 .اعجابة عن جمي  ا سئمة الموجودة باالختبار 
 .اعجابة في الورقة المخصصة الختيار اعجابة 
 لالختبار. االلتزام بالزمن المحدد 
 :إعداد الصورة األولية لالختمار 

فبببي ضبببوء مبببا سبببب ، تمبببت صبببياغة المفبببرادات والمواقبببف الخاصبببة بكبببل مهبببارة مبببن المهبببارات     
مفبببردات لكبببل مهبببارة مبببن مهبببارات المتضبببمنة فبببي االختببببار، ووضبببعت  2ا ربببب ، وتمبببت صبببياغة 

ضببب  بهبببا التعميمبببات ( سبببؤال تسببببقها ورقبببة مو 03المفبببردات فبببي شبببكل كراسبببة أسبببئمة مكونبببة مبببن )
الموجهة لمطالب ومثال لكيفية اعجابة عن أسئمة االختبار، ثم صممت ورقة اعجابة عبن مفبردات 
االختبار منفصمة عن كراسة ا سئمة متضمنة أماكن مخصصة لتسجيل اسم الطالب وفصمو، وقد 

 روعى عند إعداد االختبار ما يأتي:
 يل من التخمين.التوزي  العشوائي لإلجابات الصحيحة لمتقم 
  أن تكون لكل طالب ورقة إجابة منفصبمة عبن كراسبة ا سبئمة محبدد فيهبا أرقبام ا سبئمة

د(،  -ج -ب -(، وأمام كبل سبؤال الحبروف التبي تشبير إلبى اعجاببات ) أ03-0من )
وما عمى الطالب إال أن يض  عالمة عمى الحرف الذ  تشبير إليبو اعجاببة الصبحيحة 

 من وجهة نظرل.
  كل بديل في كراسة ا سئمة في سطر مستقل لتالفي الخطأ واالرتباك.أن يكتب 

  :التجرمة اإلستطالعية لالختمار 
ة مببن طببالب الصببف الثالببث الثببانو  تببم إجببراء التجربببة اعسببتطالعية لالختبببار عمببى مجموعبب    
( طالبببة مببن طببالب الصببف الثالببث الثببانو ، بمدرسببة اميببا  الثانويببة المشببتركة التابعببة 20امهببا)قو 

الدارة طوخ التعميمية بمحافظة القميوبية، وذلك لحساب صبد  وثببات وزمبن االختببار، وبيبان ذلبك 
 فيما يأتي: 

 أًٚيا: صـــــذم االختبـــــاس:   

 يمي: تم التأكد من صد  االختبار من خالل ما     
 :باصـــدق بااـــــثهــــلي 

تببم عببرض االختبببار فببي صببورتو ا وليببة عمببى مجموعببة مببن السببادة المحكمببين المتخصصببين فببي      
 مناهج وطر  تدريس العموم لمتعرف عمى أرائهم من حيث:

 .مدت كفاية التعميمات المقدمة لمطالب لإلجابة بطريقة صحيحة عمى االختبار 
  المفظية والمغوية لممواقف والبدائل.مدت صحة الصياغة 
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 .مدت مالءمة المواقف لما وضعت لقياسو ولمستوت الطالب 
 .تعديل أو صياغة ما ترونو من وجهة نظر سيادتكم 
 .تقديم أ  اقتراحات أخرت من وجهة نظر سيادتكم 

 المواقف.راء السادة المحكمين تم إعادة صياغة بعض البدائل لسهولتها وبعض آوفي ضوء     
 صدق با قثر ا باطلفاا(زيــــدق بات ااــــباص(: 

% مبن البدرجات المرتفعبة مبن درجبات 02حيبث تبم أخبذ  تم حساب الصد  التمييز  لالختببار
% مبببن البببدرجات المنخفضبببة لمعينبببة االسبببتطالعية 02( طالببببات ، 02العينبببة االسبببتطالعية وعبببددهم )

 wilcoxonويتنببى الالبببارامتر   -اختبببار ولكوكسببون ومبباناسببتخدام وتببم ( طالبببات ، 02وعببددهم )
Test  ،Mann-Whitney  .والجبببدول التبببالي ، لمتعبببرف عمبببي داللبببة الفبببرو  ببببين هبببذل المتوسبببطات

 يوض  قيمة المتوسط والخطأ المعيار  لكل من المجموعتين.
بني  z( ايصذم ايتُٝٝضٟ ملفشدات االختباس حبظاب ْتا٥ر ايفشٚم بني املتٛططات احلظاب١ٝ ٚق١ُٝ 1دذٍٚ)

 ايتفهري ايتأًَٞ اجملُٛعتني إلختباس
ايٓٗا١ٜ  اجملُٛع١

ايعظ٢ُ 
 يإلختباس

َتٛطط  ايعذد
 ايشتب

َظت٣ٛ  "Z"ق١ُٝ" دلُٛع ايشتب
 ايذالي١

 28 دلُٛع١ املظت٣ٛ املٓدفض
 

داي١ عٓذ  3‚791 155 1555 10
 55 555 10 دلُٛع١ املظت٣ٛ املشتفع 0‚01َظت٣ٛ 

ببين المسبتويين ممبا يوضب   2,20ويتض  من الجدول وجود فرو  ذات داللة عنبد مسبتوت         
وهبذا يعنبي أن االختببار يميبز ببين المسبتويات القويبة أن االختبار عمى درجبة عاليبة مبن الصبد ، 

 االختبار في قياس ما وض  لقياسو.، وصد  والمستويات الضعيفة
 

 باتفلن ا" ةسثب اجثال بالتسثق بادبخرا".دق ــــباص 
وذلك عن طريب  حسباب معامبل االرتبباط ببين درجبة السبؤال والدرجبة الكميبة لالختببار محبذوفةا      

 منها درجة المفردة.
 ا  الداخمي لالختمار من خالل:ستم حساب االتو       

  والدرجبببة الكميبببة  ارةببببين درجبببة المفبببردة فبببي كبببل مهببب االرتبببباطمعامبببل حسببباب قيمبببة
 منها درجة المفردة. الالختبار محذوفة 

  التببببي يقيسبببها االختبببببار ارةالببببداخمي ببببين درجببببة المهببب االرتبببباطمعامببببل حسببباب قيمبببة 
 .المهارةمحذوفةا منها درجة  والدرجة الكمية لالختبار

 كما هو موض  بالجدولين ا تيين:      
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  َعاَالت اإلتظام ايذاخًٞ بني دسد١ املفشد٠  ٚايذسد١ ايه١ًٝ الختباس َٗاسات ايتفهري ايتأًَٞ (2دذٍٚ )
 َعاٌَ اإلتظام سقِ املفشد٠ َعاٌَ اإلتظام سقِ املفشد٠

1 424‚0* 15 666‚0** 
2 496‚0** 16 466‚0** 
3 612‚0** 17 421‚0* 
4 599‚0** 18 544‚0** 
5 411‚0* 19 449‚0** 
6 363‚0* 20 433‚0** 
7 509‚0** 21 443‚0** 
8 403‚0** 22 466‚0** 
9 524‚0** 23 665‚0** 
10 404‚0** 24 446‚0** 
11 642‚0** 25 646‚0** 
12 646‚0** 26 556‚0** 
13 445‚0* 27 466‚0** 
14 604‚0** 28 540‚0** 

 1‚10الداللةعند مستوي  ( قيمة ميامل االرتماط دالة)**
 1‚15 الداللةدالة عند مستوي  قيمة ميامل االرتماط( )* 

لالختببار  كميبةدرجبة الالمعبامالت االرتبباط ببين درجبة المفبردة و قبيم أن ( 0)يتض  من جبدول 
 ت( وجميعهببا قببيم دالببة عنببد مسببتو **0‚446( و )*0‚363بببين ) تتراوحبب فببردةمحببذوفا منهببا درجببة الم

يعطببببي مؤشببببرةا لالتسببببا  الببببداخمي ويحقبببب  الصببببد  ( وجميعهببببا قببببيم مرتفعببببة ممببببا 1‚15و )أ (1‚10)
 التكويني لالختبار.

 اس٠بني املٗ َٗاسات ايتفهري ايتأًَٞ( َعاَالت االتظام ايذاخًٞ 3دذٍٚ )
 ٚاجملُٛع ايهًٞ يالختباس.

 ايشؤ١ٜ ايبصش١ٜ املُٗــــ١
ايهؼف عٔ 
 املغايطات

تكذِٜ تفظريات 
 َٓطك١ٝ

ايٛصٍٛ إىل 
 اطتٓتادات

 **0‚818 **0‚806 **0‚855 **0‚712 الداخميمعامل االتسا  

 1‚10الداللةعند مستوي  ( قيمة ميامل االرتماط دالة)**
 1‚15 الداللةدالة عند مستوي  ( قيمة ميامل االرتماط)*

أن معببامالت االرتببباط بببين درجببة المفببردة والدرجببة الكميببة لالختبببار  يتضبب  مببن الجببداول السببابقة
 تعنبببد مسبببتو  وجميعهبببا قبببيم دالبببة  (**2‚223( و )*2‚232تتبببراوح ببببين )ا منهبببا درجبببة المفبببردة محبببذوفة 

التببببي يقيسببببها االختبببببار والدرجببببة الكميببببة ارة ( ومعببببامالت االرتببببباط بببببين درجببببة المهبببب2,20و )أ (2,20)
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( وجميعهببا قببيم مرتفعببة و **0‚655( و )**0‚403تتببراوح بببين )محببذوفةا منهببا درجببة المهببارة لالختبببار 
 وبهذا أصب  االختبار صادقةا ويمكن اععتماد عميو في الدراسة الحالية.( 2,20) تدالة عند مستو 

ًٝا:   ثبـــــات االختبــــاس:ثاْ
 تم حساب ثبات االختبار عن طري  ما يمي:    

  :حساب ثمات اإلختمار عن طري  ميامل ألفا كرونماخ 
 التالي يوض  ذلك:تم حساب ثبات االختبار باستخدام معامل ألفا كرونباخ والجدول    

 ( ق١ُٝ َعاٌَ ثبات أيفا نشْٚباخ  يًُٗاسات ٚاختباس َٗاسات ايتفهري ايتأًَٞ نه4ٌدذٍٚ)

 اس٠املٗ
ايشؤ١ٜ 
 ايبصش١ٜ

ايهؼف عٔ 
 املغايطات

تكذِٜ 
تفظريات 
 َٓطك١ٝ

ايٛصٍٛ إىل 
 اإلطتٓتادات

 االختباس نهٌ

 1‚93 1‚77 1‚71 1‚82 1‚75 قيمة معامل الثبات

 1‚0عند مستوي  دالة( )**     
( أن قيمبببة معامبببل الثببببات الختببببار مهبببارات التفكيبببر التبببأممي تتبببراوح فيمبببا 2يتضببب  مبببن جبببدول)   
مكانيبة الوثبو  فبي نتائجبو 1‚83(، و)1‚71بين) ( وهى قيم مرتفعة، مما يبدل عمبى ثببات االختببار وا 

 في الدراسة الحالية.

  لمفرداتو:حساب ثمات االختمار عن طري  االتسا  الداخمي 
تعتمبببد فكبببرة هبببذل الطريقبببة عمبببى مبببدت ارتبببباط الوحبببدات أو المفبببردات مببب  بعضبببها الببببعض داخبببل 

وتبببم  ،(071: 3112)عماااد الااارحمن، االختببببار، وكبببذلك ارتبببباط كبببل وحبببدة أو مفبببردة مببب  االختببببار ككبببل 
عمبى ، وذلك مبن خبالل التعبرف التفكير التأممياختبار  اراتحساب معامالت االرتباط بين درجات مه

 ، والممثل في الجدولين اآلتيين:اراتاالتسا  الداخمي كثبات لممفردات، واالتسا  الداخمي كثبات لممه
 ( َعاَالت االستباط بني دسدات َٗاسات االختباس5دذٍٚ )

 ٚايذسد١ ايه١ًٝ الختباس ايتفهري ايتأًَٞ.

 املُٗــ١
ايشؤ١ٜ 
 ايبصش١ٜ

ايهؼف عٔ 
 املغايطات

تكذِٜ تفظريات 
 َٓطك١ٝ

ٛصٍٛ إىل اي
 اطتٓتادات

 **0‚91 **0‚89 **0‚93 **0‚82 ق١ُٝ َعاٌَ ايجبــات

 (2,20دالة عند مستو  ) (،*2,20دالة عند مستو  ) **
االختببببار ودرجبببات  ارات( أن قيمبببة معامبببل االرتبببباط ببببين درجبببات مهببب03يتضببب  مبببن جبببدول )    

( وجميعهبا 2,20مسبتوت )( وهبي قبيم دالبة عنبد **2‚40( و)**2‚32االختبار ككل تتبراوح ببين )
 قيم مرتفعة لمعامل ثبات االختبار.

 نهٌ ٚدسد١ االختباس اس٠َعاٌَ االستباط بني دسد١ املفشد٠ يف نٌ َٗ (6دذٍٚ )
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 َعاٌَ اإلتظام سقِ املفشد٠ َعاٌَ اإلتظام سقِ املفشد٠

1 179‚0** 15 698‚** 

2 516‚0** 16 527‚** 

3 617‚0** 17 175‚** 

4 626‚0** 18 588‚** 

5 162‚0** 19 520‚** 

6 282‚0* 20 187‚** 

7 555‚0** 21 188‚** 

8 739‚0** 22 508‚** 

9 570‚0** 23 711‚** 

10 738‚0** 24 771‚** 

11 675‚** 25 680‚** 

12 677‚** 26 597‚** 

13 537‚** 27 528‚** 

14 610‚** 28 586‚** 

 (2,20دالة عند مستو  ) *( ، 2,20دالة عند مستو  ) **
( أن قيمبببة معامبببل االرتبببباط ببببين درجبببات مهمبببات االختببببار 1، 0يتضببب  مبببن الجبببدولين )

، 2,20وهببي قببيم دالببة عنببد مسببتوت  (**2‚40( و)**2‚32)ودرجببات االختبببار ككببل تتببراوح بببين 
وأن معببامالت االرتببباط بببين درجببات مفببردات كببل مهببارة مببن مهببارات االختبببار ودرجببات االختبببار 

( وجميعهبا 2,20( أو )2,20( وهبي قبيم دالبة عنبد مسبتو  )**‚77)و( *0‚28ككل تتراوح بين )
مكانيبة الوثبو  فبي نتائجبو فبي  عمبىممبا يبدل  المعامل ثببات االختببارقيم مرتفعة  ثببات االختببار وا 

 الدراسة الحالية.
 ثايًجا: صَــــــٔ االختبـــــــــــاس :

)السايد،  تم حساب الزمن الالزم لإلجابة عمى مفردات االختبار باستخدام معادلة حساب الزمن    
الببببالزم لقببببراءة ( دقيقببببة باعضببببافة إلببببى أن الببببزمن 20، ووجببببد أنببببو يسبببباو  )(165-167، 3118

 ( دقيقة.02( دقائ ، وبذلك يكون الزمن الالزم الكمي لالختبار يساو  )0التعميمات يساو  )
( مفبببردة 03وفبببي ضبببوء النتبببائج السبببابقة أصبببب  اعختببببار فبببي صبببورتو النهائيبببة)*( مكونبببامن )   

ا لالستخدام ويمكن الوثو  في النتائج التي يتم الحصول عميها من خالل تطبيق  و.وصالحة
 ( مواصفات اختبار التفكير التأممي:2ويوض  الجدول التالي)

 ( َٛاصفات ايتفهري ايتأ7ًَٞدذٍٚ )

 7 7-0 ميارة الرؤية المصرية
 7 05-8 ميارة الكشف عن الماالطات
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 7 30 -06 ميارة تقديم تفسيرات منطقية
 7 38-33 ميارة التوصل إلى استنتاجات مناسمة

 
 األداة الثانية : مطاقة تقييم راعمية الوحدة ري ضوء آراء متخصصي وخمراء الجيولوجيا 

 وقد مر إعداد البطاقة بالخطوات ا تية:    
  :الجيولوجيا تهدف البطاقة إلى التعرف عمى أراء متخصصي وخبراء تحاااديد الااايدف من المطاقة

فبي وحببدة جمبال الصببخور فبي الطبيعببة والتبي تببم بنائهبا فببي ضبوء مبببادئ المبدخل الجمببالي ومببدت 
تضمين الوحدة لمبادئ الجمال وفاعميتها في تنمية مهارات التفكير التأممي لطالب الصف الثالبث 

 الثانو .
  :ضبحة، وأمبام كبل فبي صبورة عببارات وا تمت صياغة مفردات البطاقبةصيااا ة مفاااردات المطاقة

عبببارة مقيبباس متببدرج مببن ثببالث اسببتجابات عمببى طريقببة ليكببرت ) بدرجببة كبيببرة، بدرجببة متوسببطة، 
( عمارة ، ماإلضارة وجود 61، وقد ممغ عدد عمارات المطاقة ري صورتيا األولية)بدرجة صغيرة(

ميبة عبر عن رأيك بشكل عام في ضوء ما قبرأت مبن حيبث طبيعبة المبادة العمسؤال مفتوح وىو   
   ؟بطاقة التقييموضحو تعرضها وتنظيمها؟ وما الحظتو في الوحدة ولم طريقة المعروضة و 

  : تبببم كتاببببة تعميمبببات البطاقبببة وقبببد روعبببي فبببي كتابتهبببا الدقبببة والوضبببوح وضاااع تيميماااات المطاقاااة
 وتضمينها بما يجب عمى الطالب اتباعو وتمثمت هذل التعميمات في:

  قراءة جيدة قبل اعجابة عمى البطاقة.قراءة الخبير/ المتخصص الوحدة 
 .قراءة الخبير/ المتخصص عبارات البطاقة جيدةا واختيار بديل واحد من وجهة نظرل 
 .اعجابة عن جمي  العبارات الموجودة باالستطالع 
 .يفضل اعجابة بالقمم الرصاص عمكانية التعديل بسهولة 

 : ( مكونبات رئيسببة، تببم 2صبورتها ا وليببة ) تضببمنت البطاقبة فببي إعاداد الصااورة األوليااة لممطاقااة
 ( عبارة كما يتض  من الجدول التالي:12صياغتها في )

( عذد املهْٛات ٚايعباسات املتض١ُٓ يف بطاق١ تكِٝٝ ٚسذ٠ مجاٍ ايصدٛس يف ايطبٝع١ يف ض٤ٛ خربا٤ 8دذٍٚ)
 َٚتدصصٞ اجلٝٛيٛدٝا.

 08 األىاااداف 0
 33 المحتاوي وطريقااة عرضااو وتنظيمااو 3
 05 والوسائل التيميمة طاار  التاادريس واألنشطااة 2
 9 التقاااويم 1
 مفردة 61    ( مكونات1المجموع) 

 
 ( اختمار ميارات التفكير التأممي5)*( ممح )
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  :بهببدف  تببم عببرض البطاقببة فببي صببورتها ا وليببة عمببى مجموعببة مببن المحكمببينصااد  المطاقااة
التعبببرف عمبببى مبببدت وضبببوح  تعميماتهبببا وعباراتهبببا ودقبببة صبببياغتها، ومبببدت مالئمبببة كبببل عببببارة 
لممكببون الببذ  تنببدرج تحتببو، وفببي ضببوء مالحظببات السببادة المحكمببين تببم إعببادة صببياغة بعببض 

حتبى  العبارات، وكذلك حذف بعض العبارات ا خبرت لعبدم مالئمتهبا  غبراض الدراسبة الحاليبة
 .  نهائية)*(أصبحت في صورتها ال

 .مدت صحتها من الناحية العممية 
  .مدت شمولها لممعايير العامة با هداف والمحتوت وطر  واستراتيجيات التدريس والتقويم 
  مدت مراعتها لممعايير الخاصة با هداف والمحتوت وطر  واستراتيجيات التدريس 
 فى ضوء مبادئ المدخل الجمالي الساب  إعدادها.   
 لألنشطة واالستراتيجيات التي تساعد عمى تنمية مهارت التفكير التأممي. مدت مراعتها 
 .مدت صحة صياغتها المغوية 
 .حذف أو إضافة أو إعادة صياغة أية بنود ترونها 

 مطاقة التقييم:  تطمي إجراءات 
خبراء ومتخصصي الجيولوجيا، والذين تمثموا في معممي عمى مجموعة من تطبي  البطاقة تم      

ومببببوجهي جيولوجيببببا ومجموعببببة مببببن أعضبببباء هيئببببة تببببدريس العمببببوم، وقببببد كببببان معممببببي ومببببوجهي 
    .(القناطر التعميمية -بنها التعميمية  –مدارس تابعة لإلدارت ا تية )طوخ التعميمة  الجيولوجيا من

وحببدة جمببال الصببخور تضببمين بعببض المبببادئ الجماليببة فببي  توذلببك لمعرفببة آرائهببم حببول مببد    
فبي تنميبة مهبارات التفكيبر التبأممي  مبدت فاعميتهباو بالطبيعة المعدة لطالب الصف الثالث الثبانو ، 

  :لديهم
 : تي( فردةا تم توزيعهم كا02ن=)الخبراء والمتخصصينوقد بمغ قوام مجموعة 

 (1.موجهين ) 
 (4.معممةا ومعممة لمادة الجيولوجيا بالثانوية العامة ) 
 (0 ) أعضاء هيئة تدريس العموم. 

وتبببم رصبببد اسبببتجابات السبببادة خببببراء ومتخصصبببي الجيولوجيبببا، وحسببباب النسببببة المئويبببة لهبببذل     
 (، وتمثمت النتائج النهائية كما يمي:00االستجابات كما موض  بممح  )

   ْتا٥ر تطبٝل بطاق١ تكِٝٝ ٚسذ٠ مجاٍ ايصدٛس يف ايطبٝع١ :
 المستخدمة:أواًل: األساليب اإلحصائية 

اعتمببدت الباحثببة فببي التحميببل اعحصببائي لمبيانببات عمببى اسببتخدام برنببامج الحزمببة اعحصببائية      
 بحيث تم استخدام المعالجات اعحصائية التالية: ((SPSS V.18لمعموم اعجتماعية 

 ( مطاقة تقييم الوحدة6ممح  ) )*(
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  العينة، حيث تعتبر النسبة المئويبة أكثبر حساب التكررات والنسبة المئوية الستجابات أفراد
 تعبيرةا عن الدرجات الخام.

 ك( =0التقبببببببدير الرقمبببببببيX20(+ )ك X02(+ )ك X0)  /لمبببببببدت التبببببببوافر)كبير/ متوسبببببببط
 صغير( عمى التدريب.

 ن(  ÷ي مالوزن النسبي= )التقدير الرقX 022 
 (02حيث) ن( عدد أفراد العينة من خبراء ومتخصصي الجيولوجيا ويساو )

 

  لتحديبببد نسببببة تبببوافر المفبببرادت التابعبببة لكبببل مكبببون مبببن مكونبببات الوحبببدة بدرجبببة كبيبببرة أو
 متوسطة أو صغيرة عن طري  حساب 

 أقل وزن نسبي. -المدت الكمي= أعمى وزن نسبي -      
 2 ÷فر  المدت= المدت الكمي  -      

 وذلك لتحديد مرتمة عمارات المطاقة، محيث تكون: 
لكل  وذلكلذا تم الحكم عمي درجة التوافر )بدرجة كبيرة / بدرجة متوسطة / بدرجة صغيرة( 

مفردة ضمن أداة الدراسة وف  مقياس ليكرت المفسر الستجابات مجموعة البحث وذلك عمي 
 النحو التالي :

 ( مقياس داللة المتوسط الحسامي9جدول )
 املتٛطط احلظابٞ

 دسد١ )ايتٛافش(
 ايٞ َٔ

 بذسد١ صغري٠ 1.66 1
 بذسد١ َتٛطط١ 2.33 1.67
 بذسد١ نبري٠ 3 2.34

تتضببب  نتبببائج بطاقبببة التقيبببيم مبببن خبببالل عبببرض التحميبببل اعحصبببائى البببذت تبببم إجبببراءل عمبببى 
 أبعادها، وفيما يمى عرض لهذل النتائج بالتفصيل:

 األٖـــــــذاف:ٛس األٍٚ : ـــــاحمل
 ( .4( مفردة يوضحها جدول رقم ) 03ويندرج تحت هذا المحور )    

 ( يوضح نتائ  توارر مفردات األىداف الواردة ممطاقة التقييم لوحدة جمال الصخور ري الطميية9جدول)

بذسد١  بذسد١ نبري٠ ايعباس٠ ّ
 َتٛطط١

بذسد١ 
ايتكذٜش  املتٛطط صغري٠

 ايشقُٞ
ايٛصٕ 
 دسد١ ايتٛافش ايٓظيب

 % 3ى % 2ى % 1ى

ــ١   1 ــ١ ٚايٛدذاْٝــ ــ١ ٚاملٗاسٜــ اجلٛاْــــب املعشفٝــ
 َٚشاعا٠ ايتٓاطب ٚايتٛاصٕ بِٝٓٗ.

 بذسد١ نبري٠ 385 57 3.85 1 - 05 2 85 07

 –فٗـِ   -املظـتٜٛات املعشفٝـ١ احملتًفـ١ )تـزنش     2
 تطبٝل(.

 بذسد١ نبري٠ 391 58 3.9 1 - 01 3 91 08

 بذسد١ نبري٠ 391 58 3.9 1 - 01 3 91 08اجلٛاْــب املعشفٝــ١ ٚايــن تتضــُٔ احلكــا٥ل      3
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 سذ٠: ٚايؼهٌ ايبٝا٢ْ اآلت٢ ٜٛضح ايفشٚم بني َتٛططات اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ ع٢ً نٌ َفشد٠ ع٢ً

 ٚاملفاِٖٝ ٚاملعًَٛات األطاط١ٝ املشتبط١ بٗا.

4 
ــاّ      ــالب ايكٝ ــب َــٔ ايط ــن تتطً ــذاف اي األٖ
باألْؼــــط١ ايعًُٝــــ١ املدتًفــــ١ ٚتصــــُِٝ    

 دلظُات ٚعٌُ يٛسات.
 بذسد١ نبري٠ 385 57 3.85 1 - 05 2 85 07

سح ايطالب ع٢ً املضٜذ َٔ ايبشح ٚاالطتكصا٤  5
 سٍٛ َٛضٛعات ايٛسذ٠ املدتًف١.

 بذسد١ نبري٠ 375 55 3.75 5 0 05 2 81 06

بعض األٖذاف اين تذعٛ ايطالب إىل  6
 بذسد١ نبري٠ 375 55 3.75 1 - 35 5 75 05 اطتدذاّ َصادس املعشف١ املدتًف١.

أٖذاف اين تشتبط بت١ُٝٓ بـبعض االااٖـات    7
 ايع١ًُٝ يذ٣ ايطالب.

 بذسد١ نبري٠ 371 51 3.7 1 - 21 6 71 01

ــات    8 ــ١ االااٖـ ــشتبط بتُٓٝـ ــن تـ ــذاف ايـ أٖـ
 اإلجياب١ٝ سلٛ اجلٝٛيٛدٝا.

 بذسد١ نبري٠ 375 55 3.75 1 - 5 5 75 05

أٖذاف تشتبط بت١ُٝٓ ايكـِٝ ٚأٚدـ٘ ايتكـذٜش     9
 عٓذ ايطالب. 

 بذسد١ نبري٠ 381 56 3.8 1 - 31 1 81 06

أٖـــذاف تشنـــض عًـــ٢ بعـــض َبـــاد  َٚفـــاِٖٝ  10
 اجلُاٍ نايتٓٛع ٚايٓظاّ ٚايذق١ ،...

 بذسد١ نبري٠ 391 58 3.9 1 - 01 3 91 08

11 

ــض عًــ٢ ادساى    ــذاف تشن ــاد  اجلُايٝــ١  أٖ املب
املدتًف١ ) ايتٓٛع، ايٛسذ٠، ايٓظاّ، ايتهاَـٌ  
،...( ٚفًكــا يًظــاٖش٠ اجلٝٛيٛدٝــ١ يف َٛضــٛع 

 ايٛسذ٠.

08 91 3 01 - 1 3.9 58 391 
 بذسد١ نبري٠

12 
أٖذاف تؤنذ عًـ٢ تُٓٝـ١ اإلسظـاغ باجلُـاٍ     
ٚاطتؼعاسٙ يف ايهٕٛ َٔ سٛيٓا َٔ خـالٍ ابـشاص   

 َفاِٖٝ اجلُاٍ يف املٛضٛعات املدتًف١.
 بذسد١ نبري٠ 391 58 3.9 1 - 01 3 91 08

13 
أٖذاف تشتبط مبـذ٣ املال٤َـ١ ايٛفٝفٝـ١ بـني     
دساط١ َٛضٛعات ايٛسذ٠ )ايصـدٛس بأْٛاعٗـا(   

 ٚاطتدذاَاتٗا يف احلٝا٠ ايع١ًُٝ.
 بذسد١ نبري٠ 371 51 3.7 5 0 05 2 81 06

14 
أٖذاف تشتبط بت١ُٝٓ بعض املٗـاسات ايعًُٝـ١   
يذ٣ ايطـالب ٚتصـُِٝ دلظـُات تتضـح بٗـا      

 َظاٖش اجلُاٍ.
 بذسد١ نبري٠ 395 59 3.95 - - 5 0 95 09

15 
ــذ عًــ٢ قٝــاّ ايطــالب ب عطــا٤       ــذاف تؤن أٖ
أطباب ٚتفظريات َٓطكٝـ١ يًظـٛاٖش املدتًفـ١    

 مبٛضٛعات ايٛسذ٠.
 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 - - 1 - 011 31

16 
ــ٢     ــذعِٗ عًـ ــالب، ٚتؼـ ــض ايطـ ــذاف  فـ أٖـ
ايتٛصٌ إىل عالقات ٚاطـتٓتادات َعٝٓـ١ َـٔ    

 خالٍ سؤ١ٜ َضُٕٛ َٛضٛعات ايٛسذ٠.
 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 - - 1 - 011 31

17 
أٖــذاف تــذعٛ إىل ٚصــف األســذاخ  ٚايظــٛاٖش 
املدتًفـــ١ ٚ ذٜـــذ خصا٥صـــٗا، ٚانتؼـــاف    

 ايعالقات املٛدٛد٠ بصشٜا.
 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 - - 1 - 011 31

18 

أٖذاف تذعٛ إىل فشص ايظـاٖش٠ اجلٝٛيٛدٝـ١   
فشًصا دقًٝكا ثِ  ذٜذ ايفذٛات فٝٗا، ٚريـو  
َٔ خالٍ  ذٜـذ ايعالقـات  ـري ايصـشٝش١ أٚ     

  ري املٓطك١ٝ فٝ٘..

 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 - - 1 - 011 31
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 سذ٠ ( ٜٛضح ايفشٚم بني َتٛططات اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ ع٢ً نٌ َفشد٠ َٔ َفشادات األٖذاف ببطاق١ ايتكِٝٝ ع1٢ًػهٌ)

عببن المفببردات الخاصببة با هببداف با رقببام لمثيمهببا فببي الرسببم البيبباني المقابببل  ممحوظببة: تببم التعبيببر
 (.4كما وردت بالجدول الساب )

يتضبب  مببن الجببدول والشببكل السبباب  أن جميبب  مفببردات ا هببداف متببوافرة بدرجببة كبيببرة وتببراوح     
%: 22( واتفبببب  عمببببى تببببوافر هببببذل المفببببردات بدرجببببة كبيببببرة 222: 020الببببوزن النسبببببي لهببببا بببببين )

% تمثل أقل نسبة مئوية لالتفبا  عمبى تبوافر هبذل المفبردات  22% من أفراد العينة حيث أن 022
% تمثبببل أعمبببى نسببببة مئويبببة لالتفبببا  عمبببى تبببوافر هبببذل المفبببردات، واتفببب  عمبببى تبببوافر هبببذل 022و

% اتفقبوا عمبى توافرهبا بدرجبة صبغيرة 0%( من أفبراد العينبة، و22%:0المفردات بدرجة متوسطة )
اد العينة وبناء عمى آراء السادة المحكمين أن جمي  هذل ا هداف قابمة لمتحق  بدرجة كبيبرة من أفر 

مببن خببالل تببدريس الوحببدة المعببدة والقائمببة عمبببى مبببادئ المببدخل الجمببالي ممببا يشببير إلببى إمكانيبببة 
 توظيفها في تنمية مهارات التفكير التبأممي لطبالب الصبف الثالبث الثبانو  عنبد تطبيب  الوحبدة فيمبا

 بعد.
 احملت٣ٛ ٚطشٜك١ عشض٘::  ايجاْٞاحملٛس 
 ( .02( مفردة يوضحها جدول رقم )00ويندرج تحت هذا المحور )    

 ( يوضح نتائ  توارر مفردات المحتوى وطريقة عرضو الواردة ممطاقة التقييم لوحدة جمال الصخور ري الطميية01جدول)
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 با تلسط

 المتوسط

 با  لدبت

بذسد١  بذسد١ نبري٠ ايعباس٠ ّ
املتٛط بذسد١ صغري٠ َتٛطط١

 ط
ايتكذٜش 
 ايشقُٞ

ايٛصٕ 
 دسد١ ايتٛافش ايٓظيب

 % 3ى % 2ى % 1ى

مجٝع املعًَٛات ٚاملفاِٖٝ اين تعهظٗا أٖذاف ايٛسذ٠،  1
 بذسد١ نبري٠ 391 58 3.9 0 - 10 2 90 18 ٚ كل أٖذافٗا.

َعًَٛــات إثشا٥ٝــ١ تــجري محــاغ ايطــالب، ٚتــذفعِٗ       2
 بذسد١ نبري٠ 395 59 3.95 0  5 1 95 19 يًُضٜذ َٔ املعشف١ سٍٛ َٛضٛعات ايٛسذ٠.

 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 0 - 0 - 100 20املعًَٛــات ايــن تظــاعذ ايطــالب عًــ٢ إدساى أُٖٝــ١        3
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 سذ٠: ٚايؼهٌ ايبٝا٢ْ اآلت٢ ٜٛضح ايفشٚم بني َتٛططات اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ ع٢ً نٌ َفشد٠ ع٢ً

ــاملِٗ    ــ١، ٚع ــاتِٗ ايَٝٛٝ ــا يف سٝ ــا، ٚدٚسٖ اجلٝٛيٛدٝ
 ايزٟ ٜعٝؼٕٛ فٝ٘.

ــ١،      4 ــاٍ ) ايتبــــأٜ، ايذقــ ــاد  اجلُــ ــات َبــ تعشٜفــ
 بذسد١ نبري٠ 381 56 3.8 1 - 31 1 81 06 ايٓظاّ،....( ٚفًكا يًظاٖش٠ اين ٜتضح فٝٗا.

ــٔ       5 ــٛع َ ــٌ َٛض ــاٍ يف ن ــاد  اجلُ تٛضــٝح ٚٚصــف َب
 بذسد١ نبري٠ 381 56 3.8 1 - 31 1 81 06 َٛضٛعات ايٛسذ٠.

تٛضٝح دٚس ايعًُا٤ يف انتؼافاتِٗ املدتًف١ املشتبطـ١   6
 بذسد١ نبري٠ 395 59 3.95 1 - 5 0 95 09 مبٛضٛع ايٛسذ٠.

7 
األْؼط١ ايع١ًُٝ اين تُٓٞ َٗـاسات ايطـالب املدتًفـ١    
)ايعك١ًٝ ٚايٝذ١ٜٚ ،..( َٚٗاست ايتفهري ايتـأًَٞ ايـن   

 تظع٢ األٖذاف يتشكٝكٗا.
 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 0 - 0 - 100 20

بعض ايشٚابط اين تظاعذ ايطالب يف ايبشح عٔ املضٜذ  8
 َٔ املعًَٛات سٍٛ املٛضٛعات املطشٚس١ بٗا.

 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 1 - 1 - 011 31

بعــض املشادــع ايعشبٝــ١ ايــن ٜظــتعني بٗــا ايطــالب يف    9
 ايٛصٍٛ إىل املضٜذ َٔ املعًَٛات عٔ َٛضٛعات ايٛسذ٠.

 بذسد١ نبري٠ 371 51 3.7 01 3 01 3 81 06

ــاد٠    10 ــش  املـ ــٝهٛيٛدٞ يف عـ ــٞ أٚ ايظـ ايتٓظـــِٝ املٓطكـ
 بذسد١ نبري٠ 381 56 3.8 0 - 20 4 80 16 ايع١ًُٝ.

11 

ــش     ــ٣ٛ ٚع ــٝط احملت ــا   ختط ــ١ ٜتبعٗ ــاِٖٝ ايش٥ٝظ املف
املفاِٖٝ ايفشع١ٝ املشتبط١ بٗا مما ٜظـاعذ عًـ٢ إفٗـاس    
َـذ٣ االستباطـات بـني املفـاِٖٝ ٚبعضـٗا ايـبعض ٚايـن        

 تربص ٚسذ٠ ايعًِ.

17 85 3 15 - 0 3.85 57 385 
 بذسد١ نبري٠

12 
عش  املٛضـٛعات ايعًُٝـ١ بؼـهٌ دقٝـل َٚـٓظِ حبٝـح       
ٜؼذع ايطالب ع٢ً املضٜذ َـٔ ايكـشا٠٤ سٛيـ٘ ٚانظـابِٗ     

 املفاِٖٝ األطاط١ٝ.
15 75 4 20 1 5 3.65 52 365 

 بذسد١ نبري٠

ــٌ    13 ــٛق١ تـــذفع يًتأَـ ــاٜٚٔ دزابـــ١ َٚؼـ اطـــتدذاّ عٓـ
 بذسد١ نبري٠ 381 56 3.8 5 1 5 1 90 18 ٚايتفهري يف احملت٣ٛ.

ــ١ ايــن تٛضــح    14 اطــتدذاّ دلُٛعــ١ َــٔ ايصــٛس اجلزاب
 احملت٣ٛ، ٚتشتبط ب٘ عٓذ عش  املٛضٛعات املدتًف١.

 بذسد١ نبري٠ 395 58 3.95 0 - 5 1 95 19

عــش  ايعٓــاْٚني ايش٥ٝظــ١ يهــٌ َٛضــٛع  ــط عــشٜض    15
 ًَٕٚٛ بًٕٛ رلتًف عٔ باقٞ عٓاصش احملت٣ٛ.

 بذسد١ نبري٠ 395 59 3.95 0 - 5 1 95 19

 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 0  0 - 100 20 عش  صًٛسا َتٓٛع١ تؼري إىل َبذأ ايتٓٛع. 16

بعض املدططات اين تـربص ايتٓـٛع ٚايٓظـاّ يف سـذٚخ      17
 ايظاٖش٠.

 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 0 - 20 4 80 16

إػــاس٠ ايصــٛس املعشٚضــ١ إىل َــذ٣ ايتبــأٜ بــني األْــٛاع   18
 املدتًف١ يًصدٛس ٚ ريٖا َٔ َهْٛات ايٛسذ٠.

 بذسد١ نبري٠ 391 58 3.9 1 - 01 3 91 08

أْؼط١ تُٓٞ َٗـاستٞ ايشؤٜـ١ ايبصـش١ٜ ٚايهؼـف عـٔ       19
 املغايطات ن سذ٣ َٗاسات ايتفهري ايتأًَٞ.

20 100 - 0 - 0 
 بذسد١ نبري٠ 211 61 2

 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 0 - 0 - 100 20 أْؼط١ تُٓٞ َٗاس٠ ايتفظري املٓطكٞ عٓذ ايطالب.  20

أْؼــط١ تُٓــٞ َٗــاس٠ ايٛصــٍٛ إىل االطــتٓتادات عٓــذ   21
 ايطالب.

20 100 - 0 - 0 
 بذسد١ نبري٠ 211 61 2

أْؼط١ َتٓٛع١ يف نٌ دسغ َٔ دسٚغ ايٛسذ٠ يتُٓٝتٗـا   22
 أنجش َٔ َٗاس٠ َٔ َٗاسات ايتفهري ايتأًَٞ.

20 100 - 0 - 0 
 بذسد١ نبري٠ 211 61 2
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 سذ٠ ايتكِٝٝ ع٢ً( ٜٛضح ايفشٚم بني َتٛططات اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ ع٢ً نٌ َفشد٠ َٔ َفشادات احملت٣ٛ ببطاق١ 2ػهٌ)

ممحوظببة: تببم التعبيببر عببن المفببردات الخاصببة بببالمحتوت با رقببام لمثيمهببا فببي الرسببم البيبباني المقابببل 
 (.02كما وردت بالجدول الساب )

يتض  من الجدول والشبكل السباب  أن جميب  مفبردات المحتبوت وطريقبة عرضبو متبوافرة بدرجبة     
( واتفبب  عمببى تببوافر هببذل المفببردات بدرجببة كبيببرة 222: 010كبيببرة وتببراوح الببوزن النسبببي لهببا بببين )

% تمثبل أقبل نسببة مئويبة لالتفبا  عمبى تبوافر هبذل  20% من أفبراد العينبة حيبث أن %022: 20
% تمثبل أعمبى نسببة مئويبة لالتفبا  عمبى تبوافر هبذل المفبردات، واتفب  عمبى تبوافر 022و المفردات

%( اتفقبوا عمبى توافرهبا 02% :0%( من أفبراد العينبة، و)02%:0هذل المفردات بدرجة متوسطة )
بدرجبة صببغيرة مببن أفببراد العينببة وبنبباء عمبى آراء السببادة المحكمببين أن جميبب  هببذل مفببردات المحتببوت 

بدرجببة كبيبرة مببن خبالل تببدريس الوحبدة المعبدة والقائمببة عمبى مبببادئ المبدخل الجمببالي  قابمبة لمتحقب 
 لطالب الصف الثالث الثانو .

 :طشم ٚاطرتاتٝذٝات ايتذسٜع ٚاألْؼط١ ٚايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ: ايجايحاحملٛس 
 ( 00( مفردة يوضحها جدول رقم ) 00ويندرج تحت هذا المحور )    

مفردات طر  واستراتيجيات التدريس الواردة ممطاقة التقييم لوحدة جمال  ( يوضح نتائ  توارر00جدول)
 الصخور ري الطميية
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 با تلسط

 المتوسط

بذسد١  بذسد١ نبري٠ ايعباس٠ ّ
ايتكذٜش  املتٛطط بذسد١ صغري٠ َتٛطط١

 ايشقُٞ
ايٛصٕ 
 ايٓظيب

دسد١ 
 % 3ى % 2ى % 1ى ايتٛافش

ــن تظـــِٗ يف انتظـــاب      1 ــشم ٚايٛطـــا٥ٌ ايـ ايطـ
 املعًَٛات ٚاملعاسف املشتبط١ مبٛضٛع ايٛسذ٠. 

بذسد١  391 58 3.9 1 - 01 3 91 08
 نبري٠

2 
ٚتُٓـٞ سٚح   ايطشم اين تتٝح تفاعـٌ ايطـالب،  

بذسد١  391 58 3.9 1 - 01 3 91 08 . ايعٌُ اجلُاعٞ
 نبري٠

3 
عــش  املٛضــٛع يايتــذسٜع  تبــأٜ اطــرتاتٝذٝات 

بذسد١  375 55 3.75 5 0 01 3 85 07 ايٛاسذ.
 نبري٠
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سذ٠: ٚايؼهٌ ايبٝا٢ْ اآلت٢ ٜٛضح ايفشٚم بني َتٛططات اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ ع٢ً نٌ َفشد٠ ع٢ً
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 با تلسط

 المتوسط

4 
املظــتدذ١َ بايٛســذ٠  تذسٜظــ١ٝ ايطــشم إتاسـ١ اي 

بذسد١  385 57 3.85 1 - 05 2 85 07 تبادٍ األدٚاس بني ايطالب.
 نبري٠

5 
ٚدــٛد ايعذٜــذ َــٔ املصــادس ايتعًُٝٝــ١) ايصــٛس،   
األػــهاٍ ايتٛضــٝش١ٝ، يكطــات ايفٝــذٜٛ،...(     

 تبعا يطبٝع١ املٛقف ايتعًُٝٞ.
08 91 3 01 - 1 3.9 58 391 

بذسد١ 
 نبري٠

6 
إتاســ١ ايطــشم املظــتدذ١َ بايٛســذ٠ الطــتدذاّ  
عٝٓات َٔ ايب١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ ٚايصـف١ٝ احملٝطـ١   

 بايطالب.
09 95 0 5  1 3.95 59 395 

بذسد١ 
 نبري٠

7 
تٛافش األْؼط١ اخلاصـ١ بكٝـاّ املـتعًِ بـشسالت     
ع١ًُٝ يًُٓاطل ايطبٝعٝـ١ ٚايصـٓاع١ٝ ٚتُٓٝـ١    

 سع االطتهؼاف.
01 51 6 21 1 31 3.0 13 301 

بذسد١ 
 َتٛطط١

8 
ٚدــٛد األْؼــط١ اخلاصــ١ بكٝــاّ املعًــِ بعــشٚ   
ــل يف   عًُٝـــ١ تٛضـــح َـــذ٣ ايتُاطـــو ٚايتٓاطـ

 املٛضٛع اجلٝٛيٛدٞ.
01 71 5 35 0 5 3.6 53 361 

بذسد١ 
 نبري٠

9 
تضُني األْؼـط١ اخلاصـ١ بكٝـاّ ايطـالب عُـٌ      
دلظُات تشاعٞ فٝٗـا َعـاٜري اجلُـاٍ َـٔ سٝـح      

 تٓاطل األيٛإ ٚاألبعاد ٚاألػهاٍ.
06 81 1 31 - 1 3.8 56 381 

بذسد١ 
 نبري٠

10 
ــذ٠     ــٛعات ايٛسـ ــ١ مبٛضـ ــالّ تعًُٝٝـ ــش  أفـ عـ
املدتًف١ يتضفٞ ايٛاقع١ٝ عًٝٗا ٚتشاعٞ ايتٓـٛع  

 يف عش  املٛضٛعات ايتذسٜظ١ٝ املدتًف١.
08 91 3 01 - 1 3.9 58 391 

بذسد١ 
 نبري٠

11 
ــجري     ــ١ ٚبصــش١ٜ ت ــ١ بعٝ ــٛافش ٚطــا٥ٌ تعًُٝٝ ت

بذسد١  375 55 3.75 1 - 35 5 75 05 خٝاٍ ايطالب يًتفهري يف احملت٣ٛ.
 نبري٠

12 
ٚدٛد األْؼـط١ ايـن تتـٝح ايبشـح عـرب ػـبهات       
ــذ ســٍٛ َٛضــٛعات    ــو ٚاطتهؼــاف اجلذٜ االْرتْ

 ايٛسذ٠.
بذسد١  395 59 3.95 1 - 5 0 95 09

 نبري٠

13 
تٛافش األْؼط١ ايـن تظـاعذ عًـ٢ تُٓٝـ١ بعـض      

بذسد١  395 59 3.95 1 - 5 0 95 09 َٗاسات ايتفهري ايتأًَٞ يذ٣ ايطالب. 
 نبري٠

14 
ٚدـــٛد ايٛطـــ١ًٝ ايـــن تتٓاطـــب َـــع األْؼـــط١  
ــن    ــذسٜع ايـ ــرتاتٝذ١ ايتـ ــع اطـ ــ١ َٚـ ايتعًُٝٝـ

 ٜظتدذَٗا املعًِ يؼشح املٛضٛع ايتذسٜظٞ.
بذسد١  395 59 3.95 1 - 5 0 95 09

 نبري٠

15 
 ذٜذ دٚس نٌ طايب أثٓا٤ إدشا٤ األْؼـط١ ايـن   
ــو يف     ــح ري ــات ٜٚتض ــٌ يف دلُٛع ــب ايعُ تتطً

 ديٌٝ املعًِ.
07 85 2 05 

- 
 
 

بذسد١  385 57 3.85 1
 نبري٠
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ذٝات ( ٜٛضح ايفشٚم بني َتٛططات اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ ع٢ً نٌ َفشد٠ َٔ َفشادات طشم ٚاطرتات3ٝػهٌ)
 سذ٠ ايتذسٜع ببطاق١ ايتكِٝٝ ع٢ً

ممحوظبة: تبم التعبيببر عبن المفبردات الخاصببة بطبر  واسببتراتيجيات التبدريس با رقبام لمثيمهببا فبي الرسببم 
 (.00البياني المقابل كما وردت بالجدول الساب )

يتض  من الجدول والشكل السباب  أن جميب  مفبردات طبر  واسبتراتيجيات التبدريس متبوافرة بدرجبة     
( واتفببب  عمبببى تبببوافر هبببذل المفبببردات بدرجبببة كبيبببرة 040: 002كبيبببرة وتبببراوح البببوزن النسببببي لهبببا ببببين )

% تمثبببل أقبببل نسببببة مئويبببة لالتفبببا  عمبببى تبببوافر هبببذل  02% مبببن أفبببراد العينبببة حيبببث أن %40: 02
% تمثببل أعمببى نسبببة مئويببة لالتفببا  عمببى تببوافر هببذل المفببردات، واتفبب  عمببى تببوافر هببذل 40ردات والمفب

%( اتفقببوا عمببى توافرهببا بدرجببة 02% :0%( مببن أفببراد العينببة، و)22%:0المفببردات بدرجببة متوسببطة )
ضوء صغيرة من أفراد العينة مما يعنى توافر هذل المفردات بدرجة كبيرة كما وردت بالوحدة المعدة في 

المدخل الجمالي وهذا بدورل يؤكد أن طبر  واسبتراتيجيات التبدريس التبي تبم اسبتخدامها لتبدريس الوحبدة 
قبببد عكسبببت مببببادئ المببببدخل الجمبببالي وهبببذا مبببا اتفبببب  عميبببو السبببادة الخببببراء ممببببا يشبببير إلبببى إمكانيببببة 

 استخدامها في تنمية مهارات التفكير التأممي لطالب الصف الثالث الثانو .
 ايتكِٜٛ: شابع:اياحملٛس 
 ( 00( مفردات يوضحها جدول رقم )4ويندرج تحت هذا المحور )    

 ( يوضح نتائ  توارر التقويم الواردة ممطاقة التقييم لوحدة جمال الصخور ري الطميية03جدول)
 

ّ 
 ايعباس٠
 
 

املتٛط بذسد١ صغري٠ بذسد١ َتٛطط١ بذسد١ نبري٠
 ط

ايتكذٜش 
 ايشقُٞ

ايٛصٕ 
 % 3ى % 2ى % 1ى ايتٛافشدسد١  ايٓظيب

1 
أدٚات تكــــِٜٛ يكٝــــاغ اجلاْــــب املعــــشيف ناألطــــ١ً٦ 
املٛضٛع١ٝ ٚاملكاي١ٝ ٚايؼف١ٝٗ اين تشتبط باملعًَٛـات  

 ٚاملعاسف املشتبط١ بايٛسذ٠. 
 بذسد١ نبري٠ 385 57 3.85 1 - 05 2 85 07

ٚدٛد ًَف ازلاص يهٌ طايب حيتٟٛ ع٢ً أْؼط١ ايتعًِ  2
 ٚتكاسٜشٖا.

 بذسد١ نبري٠ 211 61 2 1 -  - 011 31

3 
ٚدــٛد بعــض املكــاٜٝع ٚاملٛاقــف ايــن تكــٝع اجلاْــب  
ــٛ املـــاد٠       ــٍٛ، ٚاالااٖـــات سلـ ــذاْٞ َجـــٌ املٝـ ايٛدـ

 ٚاالااٖات ايع١ًُٝ.
05 75 5 35 - 

 1 3.75 55 375 
 بذسد١ نبري٠

تصُِٝ ايطالب يُٓارز ٚيٛسات بذ١ًٜ ملا ٜذسطْٛ٘ َٔ  4
 َٛضٛعات يظٛاٖش دٝٛيٛد١ٝ.

 بذسد١ نبري٠ 385 57 3.85 1 - 05 2 85 07

سطـِ ايطـالب خلـشا٥ط َفــاِٖٝ إلفٗـاس ايعالقـات بــني       5
 املفاِٖٝ ايش٥ٝظ١ ٚايفشع١ٝ ملا ٜذسطْٛ٘.

 بذسد١ نبري٠ 381 56 3.8 1  31 1 81 06

إدشا٤ ايطالب جملُٛع١ َٔ األْؼط١ ايع١ًُٝ َٚٓاقؼ١  6
 بذسد١ نبري٠ 385 57 3.85 1 - 05 2 85 07 ْتا٥ذٗا.

7 
نتاب١ ايطالب يبشٛخ ٚتكاسٜش ٚعٌُ ًَدصات َتعًكـ١  
بذسد١  391 58 3.9 1 - 01 3 91 08 مبٛضٛع ايٛسذ٠ ٚباملظاٖش اجلُاي١ٝ املتض١ُٓ بٗا.  

 َتٛطط١

بعــض األطــ١ً٦ ايــن تــشتبط مببــاد  اجلُــاٍ َٚــذ٣     8
 تٛافشٖا يف َٛضٛعات ايٛسذ٠

 بذسد١ نبري٠ 391 58 3.9 1 - 01 3 91 08

دلُٛع١ َـٔ األطـ١ً٦ ايـن تـشتبط مبٗـاسات ايـتفهري        9
 ايتأًَٞ .

 بذسد١ نبري٠ 395 59 3.95 1 - 5 0 95 09
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 سذ٠: ٚايؼهٌ ايبٝا٢ْ اآلت٢ ٜٛضح ايفشٚم بني َتٛططات اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ ع٢ً نٌ َفشد٠ ع٢ً     

 
 سذ٠ ايتكِٜٛ ببطاق١ ايتكِٝٝ ع٢ً( ٜٛضح ايفشٚم بني َتٛططات اطتذابات أفشاد ايع١ٓٝ ع٢ً نٌ َفشد٠ َٔ َفشادات 1ػهٌ)

ممحوظة: تم التعبير عن المفردات الخاصة بالتقويم با رقام لمثيمهبا فبي الرسبم البيباني المقاببل كمبا 
 (.00وردت بالجدول الساب )

 

يتض  من الجدول والشكل السباب  أن جميب  مفبردات طبر  واسبتراتيجيات التبدريس متبوافرة بدرجبة     
( واتفببب  عمبببى تبببوافر هبببذل المفبببردات بدرجبببة كبيبببرة 222: 020كبيبببرة وتبببراوح البببوزن النسببببي لهبببا ببببين )

% تمثبببل أقبببل نسببببة مئويبببة لالتفبببا  عمبببى تبببوافر هبببذل  20% مبببن أفبببراد العينبببة حيبببث أن %022: 20
% تمثل أعمى نسبة مئوية لالتفا  عمبى تبوافر هبذل المفبردات، واتفب  عمبى تبوافر هبذل 022فردات والم

%( مبن أفبراد العينبة ممبا يعنبى تبوافر هبذل المفبردات بدرجبة كبيبرة 00%:0المفبردات بدرجبة متوسبطة )
تبببم كمبببا وردت بالوحبببدة المعبببدة فبببي ضبببوء المبببدخل الجمبببالي وهبببذا ببببدورل يؤكبببد أن أسبببئمة التقبببويم التبببي 

اسببتخدامها لتقببويم الوحببدة قببد عكسببت مبببادئ المببدخل الجمببالي وهببذا مببا اتفبب  عميببو السببادة الخبببراء ممببا 
يشبببير إلبببى توظيبببف الوحبببدة فبببي تنميبببة مهبببارات التفكيبببر التبببأممي لطبببالب الصبببف الثالبببث الثبببانو  عنبببد 

 تطبيقها فيما بعد.
وذلك لتوافر جميب  بنبود بطاقبة وتشير النتائج السابقة إلى صد  وحدة جمال الصخور في الطبيعة    

التقييم لكل من ا هداف والمحتوت وطر  واستراتيجيات التدريس والتقويم بدرجة كبيرة وذلبك فبي ضبوء 
آراء متخصصي وخبراء الجيولوجيا، وببذلك تبم التحقب  مبن صبحة الفبرض الثالبث مبن فبروض الدراسبة 

طبيعببة ومببدت اسببتخدامها فببي تنميببة تتببوافر معببايير ومؤشببرات تقببويم وحببدة جمببال الصببخور فببي الوهببو 
 مهارات التفكير التأممي لطالب المرحمة الثانوية في ضوء آراء ومتخصصي الجيولوجيا.

 ويمكن تفسير ىذه النتيجة كما يمي:
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 التاسعة الثامىة السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثاوٍة   األولى
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  تبدل هبذل النتبائج عمبى أن بنباء الوحبدة )جمبال الصبخور فبي الطبيعبة( فبي ضبوء المبدخل الجمبالي
ميببة مهببارات التفكيببر التببأممي وتببم توظيببف الصببور وا لببوان روعببى فيهببا إمكانيببة اسببتخدامها فببي تن

 وا فالم التعميمية التي تم االستعانة بها في ا نشطة المختمفة لموحدة . 
  قيام المدخل الجمالي عمى مبدأ استمتاع الطالب بدراسة الظواهر العمميبة المختمفبة وانعكباس ذلبك

الوحبببدة المعبببدة حيبببث تبببم توظيبببف بعببببض فبببي اسبببتراتيجيات التبببدريس وا نشبببطة المسبببتخدمة فبببي 
ا نشطة في مجموعات العمل التعاوني، مما يسهم في تفاعل الطالب وحماسبهم وخمب  جبو يتسبم 
بالحيوية والنشاط ويعتمد بشكل كبير عمى الحوار والمناقشبة، ممبا يبؤدت إلبى تببادل الخببرات التبي 

 .تزيد من تعمم الطالب وتحسين اتجاهاتهم نحو مادة الجيولوجيا
  مراعببباة التنبببوع فبببي اسبببتراتيجيات التبببدريس والتبببي اعتمبببدت عمبببى الطالبببب ونشببباطو ومشببباركتو فبببي

الحصبببببول عمبببببى المعمومبببببات، وعبببببدم تقبببببديم المعمومبببببات بطريقبببببة جببببباهزة مثبببببل )البببببتعمم التعببببباوني، 
 المتشابهات، لعب ا دوار، المتضادات،.....(.

  ببببالظواهر الطبيعبببة وببببالواق  المحبببيط كمبببا أن ترتيبببب ا فكبببار وتسمسبببل العبببرض ورببببط المعمومبببات
وتبسببيط المحتبببوت العممبببي المقبببدم لمطبببالب مبببن شبببأنو أن يثيبببر اهتمبببام الطالبببب ورغبتبببو فبببي البببتعمم 

عطباء تفسبيرات منطقيبة ومبا يتولبد عنبو مبن جمب  معمومبات والبحبث  والبحث والتأمل والمالحظة وا 
شكل  خبر وهبذا ببدرول يزيبد  عن مسببات الظواهر الطبيعية الخاصة بدورة الصخور وتحولها من

من قدرة الطبالب عمبى التفكيبر واالسبتنتاج والكشبف عبن المغالطبات وهبذا مبا تتيحبو مواقبف البتعمم 
 المختمفة.

  العديببد مببن ا نشببطة اعثرائيببة وذلببك بمببا يتفبب  وميببول واهتمامببات الطببالب ومنهببا تضببمنت الوحببدة
يببببة المختمفببببة ، واعببببداد نمبببباذج البحببببث عببببن المزيببببد مببببن المعمومببببات حببببول الموضببببوعات الجيولوج

ومجسبببببمات وكتاببببببة تقبببببارير عمميبببببة ومقببببباالت ورسبببببومات توضبببببيحية وخبببببرائط مفاهيميبببببة تمخبببببص 
 موضوعات الوحدة .

  التنببوع فببي اسببتخدام الوسببائل التعميميببة مببن عينببات حقيقببة وصببور ممونببة وواضببحة باعضببافة إلببى
الطبببالب بجمبببال الموضبببوعات  ا فبببالم التعميميبببة والفيبببديوهات التبببي تثيبببر خيبببال الطبببالب وتشبببعر

 الجيولوجية.
  التنظبببيم المنطقبببي والتسمسبببل والتتببباب  لممبببادة العمميبببة المعروضبببة بالوحبببدة باعضبببافة إلبببى اسبببتخدام

 عنواين جذابة ومشوقة تزيد من دافعية الطالب لدراسة الوحدة وتشعر الطالب بأهميتها.
  مبباكن ا ثريببة والجيولوجيببة لزيببادة توجيببو الطببالب إلببى القيببام ببببعض الببرحالت الميدانيببة لبببعض ا

 استمتاع الطالب بدراسة الجيولوجيا واهتمامهم بها.   
تمات  وومن آراء خماراء ومتخصصاي الجيولوجياا حاول وحادة جماال الصاخور راي الطميياة أنا      

 ما يمي: اةراعم
ء قدمت المحتوت مما يتي  البهجة والجمبال لتبدريس موضبوع الصبخور البذ  تبم إعبدادل فبي ضبو  (0

المبدخل الجمببالي والتببي جعمببت مببن طبيعببة المببادة العمميببة المقدمببة لمطببالب بهببا جانببب كبيببر مببن 
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المتعببة واالثببارة وذلببك باسببتخدام أسبباليب العببرض المختمفببة والمتنوعببة وطببرح ا سببئمة التببي تثيببر 
امة الذهن لمتفكير. ويرت أن هذا العمل إذا تم إضافتو لكتاب الجيولوجيا المقرر عمى الثانوية الع

لمقسم العممي يساهم كثيبرةا فبي تسبهيل دراسبة هبذل الوحبدة واسبتمتاع الطبالب وتبسبيط المعمومبات 
عميهم مما يطم  طاقات االبداع عند الطالب وذلك بقيامهم بتصميم مجسمات ورسوم تخطيطية 

 والبحث عن عينات من الصخور من البيئة المحيطة وهذا يسهم في التعمم الذاتي لمطالب.
دة "جمبال الصبخور فبي الطبيعبة"  بشبكل شبي  وممتب  والتبي كانبت فبي نظبر الكثيبر عرضت وح (0

أنها عمم عال التجريد إال إن ما تم عرضبو اشبتمل عمبى عناصبر ومظباهر الجمبال المتعبددة فبي 
الصببخور وذلببك مببن خببالل إظهببار التنببوع والتناسبب  والتببوازن والتببرابط والدقببة وغيرهببا مببن مبببادئ 

 تدريس متعددة وأساليب مختمفة لمتقويم.الجمال، واستخدامها طر  

عرضببت الجانببب الجمببالي فببي تببدريس وحببدة الصببخور مببن حيببث المببادة العمميببة بطريقببة منطقيببة  (2
وجذابة وشيقة من حيث تنبوع وسبائل وأسباليب التقبويم ، وتنظبيم المبادة العمميبة بطريقبة متسمسبمة 

التي تميهبا، وتبم ببذل جهبد كبيبر ومنطقية وظهرت الوحدة بشكل متكامل حيث الفكرة تسمم لمفكرة 
الظهببار الجانببب الجمببالي والتببي جعمببت مببن الوحببدة عمببالة ممتعةببا ومشببوقةا لمدارسببين والمدرسببين 
ونأمببل مببن وزارة التربيببة والتعمببيم إدراج هببذل الوحببدة بشببكمها العببام بببديالة عببن وحببدة الصببخور فببي 

 .كتاب الجيولوجيا الحالي

فاعميبة تبدريس وحبدة مقترحبة فبي العمبوم باسبتخدام المبدخل (. 0202إبراهيم، ناريمان جمعبة إسبماعيل)
.  الجمالي لتنمية القيم الجمالية وحبب االسبتطالع والتحصبيل لبد  تالميبذ المرحمبة اععداديبة

 رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازي .
 التفكير ومهاارت المفاهيم تنمية في المنعكس التعمم اتيجيةر است توظيف أثر (.0201إبراهيم،أية خميل)
. رسالة ماجستير منشورة ا ساسي العاشر الصف طالبات لدت الحياتية العموم بمبحث التأممي

 ، كمية التربية ،الجامعة االسالمية بغزة.
(. 0222نين، عمي خميل مصطفىا توفي ، صالح الدين محمدا يونس، هاني محمد )يأبو الع

 ، القاهرة : الدار الهندسية .ا صول الفمسفية لمتربية: دراسات وقضايا

فعاليبة برنبامج مقتبرح فبي العمبوم قبائم عمبى المبدخل الجمبالي (. 0202ريهام محمد جبالل )أبو المجد، 
، ات العمبم والميبول العمميبة لبدت تالميبذ المرحمبة االبتدائيبةفي تنميبة المفباهيم العمميبة وعمميب

 رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية التربية، جامعة ا زهر.
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فاعمية المدخل الجمالي في تدريس البيولوجي لتنمية (. 0224أبو زيد، أماني محمد عبد الحميد)
بعض المفاهيم العممية الكبر ، وأراء الطالب والمعممين بالمرحمة الثانوية نحو استخدامو . رسالة 

 ، كمية التربية، جامعة عين شمس.ماجستير غير منشورة 

االستقصباء لتنميبة مهبارات  (. وحدة مقترحة في الفيزياء قائمبة عمبى0221البعمي، إبراهيم عبد العزيز)
دراسببات فببي المنبباهج التفكيببر التببأممي واالتجببال نحببو المببادة لببدت طببالب الصببف ا ول الثببانو . 

 .000 - 02،00، الجمعية المصرية لممناهج وطر  التدريس، ،وطر  التدريس
فاعميببة وحببدة باسببتخدام المببدخل الجمببالي وتنميببة بعببض مهببارات (. 0202جيببورجي، فيوليببت خيببر  )

. رسبببببالة   التفكيببببر االبتكبببببار  والميبببببل نحبببببو البيولبببببوجي لبببببدت طبببببالب الصبببببف ا ول الثبببببانو 
 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية، جامعة عين شمس.

أثبر ا سبئمة السبابرة فبي تنميبة التفكيبر التبأممي والتحصبيل (.0200الحارثي، حصة بنت حسبن حاسبن)
.رسبالة المتوسبط فبي مدينبة مكبة المكرمبة الدراسي في مقرر العمبوم لبدت طالببات الصبف ا ول

 ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أم القرت ،السعودية.
(. نمبببوذج تدريسبببي مقتبببرح قبببائم عمبببى المبببدخل الجمبببالي لتنميبببة المفببباهيم 0201خميبببل، خميبببل رضبببوان)

، معرفببةمجمببة القببراءة والالفيزيائيببة ومهببارات التفكيببر التببأممي لطببالب الصببف ا ول الثببانو . 
( الجبزء الثباني، 030، كمية التربية. جامعبة عبين شبمس، )الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة

42 -020. 
ى جمالي في تدريس العموم عمى فهم طمببة  الصبف أثر استخدام منح(. 0222الديراشي، خالد يونس)

الجامعبببة  ، رسبببالة دكتبببوراة غيبببر منشبببورة،السبببادس ا ساسبببي لممفببباهيم العمميبببة ولطبيعبببة العمبببم
 ا ردنية.

فاعميببة اسبتخدام المبدخل الجمببالي فبي تنميبة المفبباهيم  والمهبارات الصبحية بمببادة (. 0202زهيبر، أمبل)
.رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية العموم لد  طالبات الصف السادس ا ساسي بغزة

 . الجامعة االسالمية.
عمبببان: دار )مببب  مئبببات ا مثمبببة التطبيقيبببة(. تبببدريس مهبببارات التفكيبببر(. 0200سبببعادة، جبببودت أحمبببد)

 الشرو . 
، الجمعيبة المصبرية مجمبة التربيبة العمميبة(. المدخل الجمالي فبي التربيبة العمميبة. 0220سميم، صابر)

 .3-0(، 2)2لمتربية العممية ،
(.التربية العممية، رؤت المستقبل في ضوء الماضي والحاضر، الجمعية المصرية 0221سميم، صابر)

 -22االسماعمية  –، فايد تحديات الحاضر ورؤت المستقبل –ربية العممية، المؤتمر العممي العاشر لمت
3-0يوليو، المجمد ا ول، 

(. أثببر اسبتخدام اسببتراتيجية شببكل البيببت الببدائر  فببي تببدريس 0202السنوسبي، هالببة عبببد القببادر سببعيد)
مجمبببة العمببوم عمبببى تنميبببة المفبباهيم العمميبببة والتفكيبببر التببأممي لبببدت طبببالب المرحمببة االعداديبببة. 

 . 021-030(، 0)01، الجمعية المصرية لمتربية العممية، التربية العممية
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، المعاصبرة  التربية الجمالية بمناهج التعميم لمواجهبة القضبايا والمشبكالت( . 0220الشربيني، فوز  )
 القاهرة : مركز الكتاب لمنشر.

فاعمية أنشطة جيولوجية إثرائية مقترحة في تنمية مهارات (. 0204عبد الحميد، مهاب طوسون)
، عمارات العربية المتحدةبدولة ا التفكير االستقصائي والتحصيل الدراسي لدت طالب المرحمة الثانوية
رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية الدراسات العميا : جامعة القاهرة.

 . القاهرة: دار الفكر العربي.. القياس النفسي :النظرية والتطبي (0222) عبد الرحمن، سعد

لطبالب  فاعميبة المبدخل الجمبالي فبي تبدريس مبادة البيولبوجي(. 0202عبد العميم، الشيماء عبد العال)
، رسبالة الصف ا ول الثانو  في تنمية التحصيل ومهارات ما وراء المعرفة والميل نحبو المبادة

 ماجيستير غيرمنشورة، كمية التربية: جامعة حموان.
 تحصبيل فبي المعرفبة مباوراء اتيجياتر اسبت بعض استخدام فاعمية. (0220)محمد فاطمة الوهاب، عبد

 مجمببة، ا زهببر  الثببامن طببالب لببدت اسببتخدامها نحببو واالتجببال التببأممي التفكيببر وتنميببة الفيزيبباء
 .000-004، (2) 3 ، الجمعية المصرية لمتربية العممية ،العممية التربية

 الفبببببالح مكتببببببة ، 0 ط ، المدرسبببببي والمنهببببباج التفكيبببببر(. "  0222)  عبببببزو ، وعفانبببببو، ولبببببيم ، عبيبببببد
 .الكويت ، لمنشروالتوزي 

تطببوير مببنهج الجيولوجيببا لمثانويببة العامببة فببي ضببوء ا هببداف المعاصببرة (. 0224عطيببة، سببامية نببدا)
 ، كمية التربية. جامعة االسكندرية.لمتربية العممية. رسالة دكتوراة غير منشورة 

(. وحببدة تعميميببة مبرمجببة مقترحببة فببي الجمببال البيئببي وأثرهببا عمببى تنميببة الببوعي 0202عمببى، زينببب )
مجمبة دراسبات فبي المنباهج وطبر  جامعبة الممبك سبعود، الجمالي لدت طالببات كميبة التربيبة ب

 .22-00، 012، التدريس
، القاهرة : مكتبة  0، ط المنهج منظومة لمحتوت التعميم(. 0442لبيب، رشد ا مينا، فايز مراد)

 ا نجمو المصرية.
مببنهج مقتببرح فببي العمببوم لممرحمببة اععداديببة فببي ضببوء المببدخل (. 0200محمببد، إيمببان محمببد محمببود)

. رسببالة جمببالي وفاعميتببو فببي تنميببة التحصببيل المعرفببي والقببيم واالتجببال نحببو دراسببة العمببومال
 دكتوراة منشورة . كمية التربية . جامعة عين شمس.

فاعمية توظيف استراتيجية التخيل الموجو في تنمية المفاهيم ومهبارات  (.0200محمود، صفية أحمد )
، رسببالة ماجسببتير منشببورة، ف التاسبب  ا ساسببيالتفكيببر التببأممي فببي العمببوم لببدت طالبببات الصبب

 كمية التربية،الجامعة االسالمية بغزة . 
. تطببوير منبباهج العمببوم بببالتعميم العببام لتنميببة التنببور الجيولببوجي(. 0202هيكببل، أحمببد فتحببي أحمببد )

 رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية التربية، جامعة المنصورة.
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(.  أثر استخدام شبكات التفكير البصر  في تدريس العموم عمى التحصبيل 0200يس،عطيات محمد)
الدراسي وتنمية مهارات التفكير التأممي لدت طالبات الصف الثالث المتوسبط بالمممكبة العربيبة 

 . 020-022(،0)02، الجمعية المصرية لمتربية العممية،مجمة التربية العمميةالسعودية. 
( . أثببر اسببتخدام مببدخمي البيئببة والجمببالي فببي تطببوير المفبباهيم االحيائيببة 0200فبباء محمببود)يببونس، و 

، كميبة مجمبة التربيبة والعمبملطالبات الصف الراب  العممي وتنمية التفكير االسبتداللي لبديهن . 
 .220-020( ،0)04التربية. جامعة الموصل،
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