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الملخص:
استهدفت الدراسة الحالية التعرف بفاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات
التفكير االستداللي لدى معلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض .وقد استخدمت
الباحثة المنهج شبه التجريبي ,فأعدت بطاقة مالحظة لقياس فاعلية البرنامج التدريبي قبل
وبعد تقديمه ل لمتدربات ,كما تم بناء مقياس للتقويم الذاتي لمعرفة فاعلية البرنامج التدريبي
في تنمية مهارات التفكير االستداللي من وجهة نظر المعلمات (عينة البحث) .وتكونت عينة
الدراسة من ( )01معلمةً ,خضعن للتدريب على البرنامج المقترح .وقد أظهرت نتائج
الدراسة وجود فروق ذات دال لة ححاائية بين متوسطي التطبي القبلي والبعد لدرجات
بطاقة المالحظة ومقياس التقويم الذاتي ,لاالح التطبي البعد  ,وعليه أوصت الدراسة
بوجوب حعادة النظر في برامج تدريب المعلمات قبل الخدمة وفي أثنائها ,فضالً عن حلى
حدخال أساليب جديدة في التدريب على التفكير بشكل عام والتفكير االستداللي على وجه
الخاوص.
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Abstract:
This study aimed at measuring the effectiveness of a suggested
training program of developing reasoning thinking in female teachers
of geography in the secondary stage in the city of Riyadh. The
researcher used the quasi-experimental approach. She put a note card
to measure the effectiveness of the training program before and after
presenting it to the trainees. She also put a self-evaluation measure to
decide the effectiveness of developing reasoning thinking skills in the
training program as seen by teachers (sample of the study). The
sample of the study consisted of (30) teachers. They passed the
suggested training course. Results of the study showed that there are
differences of statistical significance between averages of before and
after the application of note card and self-evaluation for the benefit of
the after application. So, the study recommended the necessity of rethinking in programs of training teachers before and during service,
and adding new styles of training on thinking as a whole and
reasoning thinking in particular.
:مقدمة
 فممي فممرو, والتغيممرات المتسممارعة, والتقنيممة الفائقممة,يتسممم العاممر الحممالي بالتممدف المعرفممي
 وهذا ما جعمل هنماك حاجمة ماسمة حلمى االنتقمال بمالتعليم ممن مرحلمة التلقمين حلمى,المعرفة كافة
 ومما,مرحلة تنمية التفكير لانع أفراد قادرين على مواكبة تلك الثمورة العلميمة والتكنولوجيمة
 ويعم اد بنماء الفمرد وتنميمة قدراتمه العقليمة, بهما,تنطو عليه ممن تغيمرات مسمتقبلية يتعمذر التنبم
 كمما تعمد تلمك, ألن تق ُّدم الدول يقاس بمقمدار عنمايتهم بتنميمة عقمول أبنمائهم,هدفا ً رئيسا ً للتربية
.التنمية جزءاً مما نتعلمه وننشأ عليه
وتقع تلك المهمة على عات التربية فال يقتار دورها على حعمداد األفمراد لمواجهمة مما سموف
 بمل يمتمد حلمى حكسمابهم مهمارات,يقابلونه في المسمتقبل وتزويمدهم بمأكبر كميمة ممن المعلوممات
 فممن خاللمه يمتعلم, ألن التفكير يعمد األداة الحقيقيمة التمي تواجمه بهما متغيمرات العامر,التفكير
الفممرد مهممارات مختلفممة كالمالحظممة واالسممتنتا واالسممتدالل والتفسممير المنطقممي للمعلومممات
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وتوظيفهمما ,وهممذا ينقلنمما حلممى الحممديث عممن التفكيممر االسممتداللي باممفته أحممد أنمموا التفكيممر التممي
تحظى بعناية من جانب التربمويين ,وذلمك بهمدف تعليممه وتنميتمه لمدى المتعلممين .وهمذا األممر
مرهون بدور الم,سسمات التربويمة للنهموض بالمسمتوى الثقمافي والحضمار والسياسمي( .أبمو
مرق)01 ,7100 ,
وقد دعمت الم,سسة التربوية التفكير االستداللي بهدف جعله عادة ,لمواجهة المشمكالت التمي
تتطلب من المتعلم اتخاذ قرار أو حل مشكلة ممن خمالل اسمتخدام عمليتمي التركيمب والتحليمل,
حذ تشممير عمليممة التركيممب حلممى القممدرة االسممتقرائية ,فممي حممين تشممير عمليممة التحليممل حلممى القممدرة
االستنباطية.
ويعد التفكير االستداللي نمطا ً من أنمماط التفكيمر الممرتبر ارتباطما ً وثيقما ً بالمذكاء ,فهمو يسمتلزم
تدخل العمليات العقلية العليا من استباار واستنتا وتمييز وتعليمل ونقمد( .النجمد ووخمرون,
)740 ,7112
وأكد العديد من الدراسات أهمية تنمية التفكير االستداللي لمدى المتعلممين ,فدعمدد همدفا ً ممن أهمم
وأبمر أهمداف العمليمة التعليميمة ,كدراسمة كوسمزلك ( ,)Koszalka et al, 2001ودراسمة
(الزعممممممور  ,)7112 ,ودراسممممممة البمممممماو وصممممممبر (  ,)7111ودراسممممممة كارسممممممين
)(Carlsen,2009ودراسممة عبممد العمماطي و أخممرون ( ,)7101و دراسممة الكريممع(.)7100
ومن خمالل اسمتقراء النتمائج اتضمح أنمه يجمب تعلميم الطلبمة مهمارات التفكيمر فمي همذا العامر
الزاخمر بمالكثير ممن المشممكالت المعقمدة والمتشمابكة ,وهمذا يبممر الحاجمة حلمى اممتالك الطالممب
مهممارات فرعيممة مرتبطممة بممالتفكير مثممل االسممتنتا واالسممتقراء والقيمماس والتعممميم ,ومممن ثممم
انعكاس ذلك على واقع الحياة اليومية للطالب.
ولما كانت تنمية مهارات التفكير االستداللي واكتسماب المتعلممين لهما تمأتي فمي مقدممة أهمداف
تممدريا الجغرافيمما فممي المراحممل التعليميممة المختلفممة ,كممان لزامما ً توجيممه النظممر للمعلمممين الممذين
ي,دون عملية التعليم .
والمعلم يع اد أهم عناصر منظومة التعلميم فمي أ مجتممع ,فهمو المسم,ول عمن تحقيم األهمداف
التربويممة ,وتنفيممذ سياسممات وبممرامج ارصممالح التربممو  ,فضممالً عممن حلممى دورد فممي تحقيمم
األهممداف العامممة للمجتمممع ,فهممو العناممر األساسممي فممي ارصممالح التربممو  ,كممما يع م ُّد حعممدادد
ونمممود المهنممي أحممد أهممداف التربيممة فممي المجتمممع( ,كامممل ,)7114 ,والمشممار حليممه فممي بحممث
(لطف هللا وعطية.)7111 ,
وي,د المعلم دوراً حيوياا ً للغاية فمي العمليمة التربويمة لكونمه مفتماح المعرفمة والعلموم بالنسمبة
حلممى المتعلمممين ,فهممو يسممند حليممه توصمميل الخبممرات والمعلومممات التربويممة ,ويمتممد دورد حلممى
تموجيههم عنممد الحاجممة ومسمماعدتهم علمى الممتعلم والتغلممب علممى مشمكالتهم بشممكل جيممد( .عيسممى
وخليفة )7111 ,وألسلوب تفكير المعلم دور حيجمابي فمي تفكيمر وتحاميل طالبمه ,همذا المدور
الكبير المبني على المعلم يتطلب حعداددد وتطويرد قبل الخدمة وفي أثنائها.
وتع اد قضية تمدريب المعلمم علمى تنميمة تفكيمر طالبمه فمي أثنماء الخدممة ممن أهمم القضمايا التمي
تشغل المهتمين بالتعليم في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ,ألنهما تعمد ومرورة ملحامة,
ممممن خاللهممما يسمممتطيع مواكبمممة التطمممورات المختلفمممة وحكسممماب طالبمممه المعمممارفد والمهمممارات
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واالتجاهات الحديثة في مجال تخااه .وحذا كان تدريب المعلمين علمى تنميمة التفكيمر بشمكل
عممام والتفكيممر االسممتداللي علممى وجممه الخامموص فممي أثنمماء الخدمممة وممرورة ملحممة لجميممع
المعلمين بوجه عام ,فلمعلم الجغرافيا ورورة تختلف باختالف منظمور علمم الجغرافيما المذ
يعد من العلوم المرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالتفكير ,فمعظم موووعاته تعتممد علمى قضمايا تحتما
حلى عمليات عقلية ومهارات استداللية للقدرة على فهمها.
وبدراسممة طبيعممة كممل مممن الجغرافيمما وأنممماط التفكيممر العلمممي ,يال دح م أن التفكيممر االسممتداللي
المنطقممي مممن أقممرب أنممماط التفكيممر العلمممي لهمما ,فعلممم الجغرافيمما علممم حمم اي يتطممور ويتجممدد
باستمرار ,وهو من أكثر العلموم حساسمية لمما يجمر فمي المجتممع ممن ظمواهر وأحمدا ومما
يعتريه من مشكالت ,وهذا ما دعا المختامين أن يسمعوا دائمما ً وراء كمل جديمد يمكمن أن يزيمد
فاعليتممه ويحقم أهدافممه حتممى يواكممب التغيممرات التممي تطممرأ علممى المجتمممع ( شمملبي ووخممرون,
 ,)022 ,0112ويعتمممد التفكيممر االسممتداللي علممى حدراك العالقممات بممين المقممدمات والنتممائج.
والجغرافيا علمم قمائم علمى دراسمة العالقمة بمين ارنسمان وبيبتمه الطبيعيمة وكيفيمة تفاعلمه معهما,
وبين ارنسان والكون الخارجي المذ يبعمد عنمه مكانماً ,وهمذ مما يميمز التفكيمر االسمتداللي عمن
غيرد من أنوا التفكير ,فهمو انتقمال ممن المعلموم حلمى المجهمول ,وكمذلك الجغرافيما تبنمى علمى
المعلممموم لتمممذهب بمممالعقول حلمممى البعيمممد المجهمممول .وعليمممه نسمممتطيع القمممول حن تنميمممة التفكيمممر
االستداللي تحتل مكانة مميزة في أهداف تمدريا الجغرافيما (عمزب ,)22 ,7114,و(عممران
 ,)21 ,7111 ,و( مقلمممد .)7100 ,كمممما تشمممتمل مووممموعات علمممم الجغرافيممما علمممى مفممماهيم
محسوسة وأخرى مجردة غير محسوسة ,وهذا يتطلب التفكيمر فمي أنمماط مختلفمة ممن التفكيمر
االسممتداللي الشممكلي ,لكممي يممتمكن المممتعلم مممن حدراك المفمماهيم المجممردة (النجممد ووخممرون,
.)726 :760 ,7112
وعلى ذلك جاء االهتمام بتمدريب معلممات الجغرافيما بالمرحلمة الثانويمة علمى مهمارات التفكيمر
االسمتداللي ألن ميممدانها ي اعممد خامميبا ً لتنميممة االسممتدالل لممديهن ,ومممن ثممم انتقالممه حلممى طالبمماتهن
الآلتي بلغن مرحلة متقدمة من النضج العقلمي مثمل التخيمل والتفكيمر ,كمما يظهمر لمديهن رغبمة
في التحق من صحة المعتقدات ,ويملن حلى المعلومات االستداللية الدقيقمة التمي تحماكي العقمل
والمنط  ,فهن يعشن مرحلة اليقظة العقلية.
وتشممهد السياسممة التعليميممة بالمملكممة العربيممة السممعودية تطمموراً شممامالً يتنمماول مختلممف جوانممب
العملية التعليمية ,فهو يشمل جوانب حعداد المعلم وتدريبه وتأهيله ورفع كفاياته ألنمه المحمور
األساسي في عملية التغيير والتطوير ,فهو قادر علمى ححمدا التكاممل بمين ارمكانمات المتاحمة
والمناهج المطورة وأساليب التدريا وتحويلها حلى مواقف تعليمية وأنماط سلوكية تم,د حلمى
تحقي األهداف التربوية المنشودة( .الشهر )7112 ,
ولع ال المستقرئ لبرامج التدريب التي تق َّدم للمعلممين فمي أثنماء الخدممة ,يلمما االفتقمار الشمديد
حلممى البممرامج التممي تسممعى لتممدريب المعلمممين علممى تنميممة التفكيممر لممدى المتعلمممين ,والتممي مممن
ومنها التفكير االستداللي ,وبمراجعة الدراسات السمابقة – فمي حمدود علمم الباحثمة -اتضمحت
ندرة الدراسات التي بحثت في هذا المجال ,ومن هنا أتت هذد الدراسة لتسمد ثغمرة فمي مجمال
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البحث ,ولتجيب عن عدد من األسبلة التمي يمكمن أن تسمهم فمي تطموير بمرامج حعمداد وتمدريب
معلمات الجغرافيا في المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية.
الحاجة إلى البحث:
انطلقت مشكلة البحث من الحيثيات اآلتية:
ما أووحته نتائج بعض الدراسات من تدني مستوى المتعلمين في مهارات التفكير
.0
االستداللي كدراسة (عزب )7114 ,و( كامل ومحمد  )7112 ,و(الجعيد)7107,
وسيد(.)7104
الطريقة التقليدية هي الطريقة السائدة في التدريا من قبل المعلمين مما أدى حلمى عمدم
.7
العنايممة بتنميممة التفكيممر ,وهممذا ممما أكدتممه دراسممة ( النجممد ووخممرون ,)07 ,0111 ,ودراسممة
قولمممممدبير (  ,)Goldberge,2004دراسمممممة بيمممممبا(  ,)Bebas, 2012ودراسمممممة
لو ( (Lowe, 2012
ما تناد به و ارة التعليم بضرورة تفعيل مشرو ارصالح التعليمي التربمو  ,وهمي
.0
التي استهدفت شرائح تربوية بكمل المنماط التعليميمة فمي المملكمة العربيمة السمعودية ممن أجمل
تعزيز مهارات التفكير (و ارة التربية والتعليم.)22 ,7114 ,
تعد المرحلة الثانوية المرحلة التمي ينتقمل فيهما الممتعلم ممن مرحلمة التفكيمر الحسمي حلمى
.4
مرحلة التفكير الشكلي المجرد -وهي بذلك تعُّد من أنسب المراحمل العمريمة لتمدريب معلماتهما
على التفكير االستداللي.
مشكلة البحث وأسئلته:
تحددت مشمكلة البحمث فمي استقاماء فاعليمة برنمامج تمدريبي مقتمرح ,قمائم علمى تنميمة
مهارات التفكير االستداللي لدى معلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانويمة بمدينمة الريماض ,وبمذلك
يمكن القول حن البحث الحالي يسعى لإلجابة عن الس,ال الرئيسي التالي:
ما فاعلية برنمامج تمدريبي مقتمرح قمائم علمى تنميمة مهمارات التفكيمر االسمتداللي لمدى معلممات
الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض؟
ويتفر من هذا الس,ال الرئيسي التساؤالت الفرعية اآلتية:
 .0ما التاور المقترح لتاميم برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير االستداللي؟
 .7ما فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية مهارات التفكير االستداللي لمدى معلممات
الجغرافيا للمرحلة الثانوية ؟
 .0ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى المعلمات من وجهة
نظرهن؟
فروض البحث:
-0ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عنمد مسمتوى ≤  )1012بمين متوسمطي درجمات أداء
معلمات الجغرافيا بالتطبيقين القبلي والبعد في بطاقة مالحظة مهارات التفكير االستداللي.
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ويتفر من هذا الفرض الفروض اآلتية:
 0-0ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عند مستوى ≤  )1012بمين متوسمطي درجمات
أداء معلمات الجغرافيا بالتطبيقين القبلي والبعد في بطاقة مالحظة مهارة االستقراء.
 7-0ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عند مستوى ≤  )1012بمين متوسمطي درجمات
أداء معلمات الجغرافيا بالتطبيقين القبلي والبعد في بطاقة مالحظة مهارة االستنباط.
 0-0ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عند مستوى ≤  )1012بمين متوسمطي درجمات
أداء معلمات الجغرافيا بالتطبيقين القبلي والبعد في بطاقة مالحظة مهارة االستنتا .
 -7ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عند مستوى ≤  )1012بمين متوسمطي درجمات أداء
معلمممات الجغرافيمما بممالتطبيقين القبلممي والبعممد فممي مقيمماس التقممويم الممذاتي لمهممارات التفكيممر
االستداللي.
ويتفر من هذا الفرض الفروض التالية:
 0-7ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عنمد مسمتوى ≤  )1012بمين متوسمطي درجمات
أداء معلممممات الجغرافيممما بمممالتطبيقين القبلمممي والبعمممد فمممي مقيممماس التقمممويم المممذاتي لمهمممارة
االستقراء.
 7-7ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عنمد مسمتوى ≤  )1012بمين متوسمطي درجمات
معلمات أداء الجغرافيا بالتطبيقين القبلي والبعد في مقياس التقويم الذاتي لمهارة االستنباط.
 0-7ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عنمد مسمتوى ≤  )1012بمين متوسمطي درجمات
أداء معلمات الجغرافيا بالتطبيقين القبلي والبعد في مقياس التقويم الذاتي لمهارة االستنتا .
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من أنه:
في األهمية النظرية:
يتنمماول مووممو د تممدريب المعلممم ,فهممو يدع م اد االهتمممام بتنميممة قدراتممه وتدريبممه انعكاس ما ً
ألهمية الدور الذ يقوم به في العمليمة التعليميمة ,همذا المدور المذ أ َّكمد أن المعلمم همو المحمور
الرئيسي الذ ال غنى عنه في العملية التعليمية( .عالم.)7107 ,
يتناول موووعا ً مهماً ,وهو التفكير االسمتداللي ,وهمو ممن أهمم العمليمات العقليمة التمي
حظيت بعناية التربويين ,خاصة في العقد األخير من القرن العشرين (العتيبي.)7102,
وفي األهمية التطبيقية:
مب علممى نممواحي الضممعف والقاممور فممي أسمماليب التممدريا
قممد يحمماول هممذا البحممث التغلم د
المستخدمة فمي الوقمت الحمالي ,وتطبيم مما ينماد بمه الكثيمر ممن التربمويين علمى أن ال يكمون
التعلم عبارة عن مجرد نقمل معلوممات ممن المعلمم حلمى الممتعلم ,بمل ال بمد أن يكمون قائمما ً علمى
التفكيمر ,وذلمك ممن خمالل تنميتمه بمختلممف أنواعمه ,ومنهما التفكيمر االسمتداللي( .عبمد العمماطي
وعباس والنشاو والعراقي.)7101 ,

-753-

مجلة الفتح  .................................................................العدد الثاني والسبعون  .كانون االول لسنة 7102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

قد يستفيد من نتائج البحمث معلممات الجغرافيما ممن خمالل تقديممه لبرنمامج تمدريبي قمائم
علممى مهممارات التفكيممر االسممتداللي ,والممذ يمكممن االسممتفادة منممه فممي تممدريا مممنهج الجغرافيمما
ُّ
تحث على تنميمة التفكيمر االسمتداللي
بالمرحلة الثانوية ,والذ يواكب االتجاهات الحديثة التي
لممدى طالبمماتهن ,كممما قممد يسممتفيد منهمما مشممرفات مممادة الجغرافيمما مممن خممالل تزويممدهن ببطاقممة
مالحظممة لمهممارات التفكيممر االسممتداللي ,والممذ أسممهم فممي توجيممه وتقممويم المعلمممات فممي أثنمماء
حضورهن للحاص الافية.
قممد يسممتفيد القممائمون علممى بممرامج حعممداد وتممدريب معلمممات الجغرافيمما مممن نتممائج البحممث
وأدواتمه ,وهممذا يعمممل علممى تحسممين وتطمموير بممرامج ارعممداد والتممدريب فممي أثنمماء الخدمممة فممي
تنمية مهارات التفكير االستداللي.
ي دعم اد البحممث الحممالي مممن أوائممل الدراسممات ,علممى حممد علممم الباحثممة التممي عنيممت ب عممداد
برنامج من أجل تنمية مهارات التفكيمر االسمتداللي لمدى معلممات الجغرافيما بالمرحلمة الثانويمة
في أثناء الخدمة.
حدود البحث:
يقتار هذا البحث على الحدود التالية:
الحدود المكانية :طب البحث في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
الحدود البشرية :قدم البرنامج لمعلمات االجتماعيات ( معلمات الجغرافيا) اآلتي
يدرسن مقرر الجغرافيا في المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية التابعة لو ارة التعليم.
الحدود الموووعية :برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات التفكير االستداللي.
الحدود الزمانية :استغرقت فترة تطبي البرنامج (أربعة أيام) لتدريب المعلمات,
وذلك في بداية الفال الدراسي األول للعام الجامعي (0401/0402هـ)
أدوات البحث:
اعتمدت الدراسة على األدوات التالية:
بناء بطاقة مالحظة لقياس مهارات التفكير االستداللي لدى معلمات الجغرافيا.

مقياس التقويم الذاتي لمهارات التفكير االستداللي لدى معلمات الجغرافيا.

منهج البحث:
اسممتخدمت الباحثممة المممنهج شممبه التجريبممي ,وتممم االعتممماد علممى التاممميم التجريبممي القبلممي –
البعممد لمجموعممة واحممدة , Pre-test post-test design ,ويعتمممد هممذا التاممميم علممى
مجموعممة واحممدة ,تطب م عليهمما أدوات البحممث قبممل المعالجممة وبعممدها ويممدل الفممرق بممين نتممائج
أدوات البحث على األثمر المذ تركمه المتغيمر المسمتقل فمي المجموعمة ( القحطماني ووخمرون,
) 62 ,7111
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التطبيق القبلي
ألدوات البحث
-1بطاقة المالحظة
-2مقياس التقييم

مجموعة البحث

المعالجة

التطبيق البعدي
ألدوات البحث

مجموعة

تقديم البرنامج

-1بطاقة المالحظة

البحث

التدريبي

الذاتي

-2مقياس التقييم
الذاتي

التاميم التجريبي للبحث
مصطلحات البحث:
فاعلية (:)Effectiveness
يعبار ماطلح الفاعلية في الدراسات التربوية التجريبية عن مدى األثمر المذ يمكمن أن تحدثمه
المعالجة التجريبية باعتبارها متغيراً مستقالً في أحد المتغيرات التابعة .كما يعرَّف بأنه :ممدى
أثر عامل أو بعض العوامل المستقلة على عامل أو بعض العواممل التابعمة( .شمحاتة والنجمار,
)7110
وتع مرَّف الفاعليممة حجرائياما ً فممي هممذا البحممث بأنهمما :مممدى األثممر الممذ يمكممن أن يحدثممه البرنممامج
التدريبي في تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى معلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانوية ,ويمتم
تحديد هذا األثر ححاائيا ً عن طري حساب نسبة الكسب المع ادل لبالك.
البرنامج التدريبي (:) A training program
يع مرَّف البرنممامج بأنممه ممخطممر مامممم لغممرض التعلمميم والتممدريب بطريقممة مترابطممة,
وذلك لتطوير أداء المعلم أو الطالمب المعلمم ,بمما يناسمب مجالمه ودورد فمي التمدريا .وتتكمون
عناصمممر البرنمممامج ممممن :األهمممداف ,والمحتممموى ,واألنشمممطة التعلميمممة التعليميمممة ,واألدوات,
والمواد ,والوسائل المستخدمة ,والتقويم باورة منظمة م ( بوقا)24 ,7117 ,
ويعراف حجرائياا ً بأنه :المخطر العام المامم من قبل الباحثة والمذ يهمدف حلمى تنميمة
مهارات التفكير االستداللي لمدى معلممات الجغرافيما بالمرحلمة الثانويمة .وتتكمون عناصمر همذا
البرنمممامج ممممن األهمممداف ,والمحتممموى ,واألنشمممطة التعليميمممة ,واألدوات ,والممممواد ,والوسمممائل
المستعملة ,والتقويم باورة منظمة .ويشتمل البرنامج علمى جمزء نظمر  ,ووخمر تطبيقمي يمتم
تدريب المعلمات من خالله بالتدريب المباشر من قبل الباحثة.
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التفكير االستداللي (:)Reflective Thinking
عرافه الجند بأنمه :م مسمار التفكيمر المذ يظهمر فيمه األداء العقلمي ,وفيمه يتقمدم العقمل
المجهول الذ يتمثل في نتائج ومرورية لهمذد القضمايا ,أو تلمك المعلوممات ممن دون االلتجماء
حلى التجريبم ( .الجند )12 ,7117 ,
وعرافه بالتشي بأنه :تفكير يفيمد فمي الوصمول حلمى نتمائج غيمر معروفمة ,ممن مقمدمات معرفيمة
باعتبارها تمثل لب االستدالل ( بالتشي.)02 ,7110 ,
كممما عرفممه العتيبممي بأنممه :م الدرجممة الكليممة التممي يحاممل عليهمما المممتعلم فممي اختبممار التفكيممر
االستداللي ,وفقما ً للمهمارات التاليمة :االسمتقراء ,واالسمتنباط ,واالسمتنتا م ( العتيبمي,7102 ,
.)020
ويعراف حجرائيا ً بأنه :معمليمة عقليمة تحماول ممن خاللهما المعلممة االسمتفادة ممن المعلوممات
والبيانات المتاحة في الكشف عن نتائج جديدة ,وذلك عن طريم السمير بخطموات متتاليمة تبمدأ
باالستقراء ,ومن ثم االستنباطية ,وذلك بربر كل سبب بنتيجة ,ثم تقموم بم دراك العالقمات بمين
النتائج لتستنتج عالقة جديدة معينةم.
إجراءات البحث :
مجتمع البحث وعينته:
يتألف مجتمع البحث من جميع معلمات الجغرافيما بالمرحلمة الثانويمة بمدينمة الريماض ,وقمد تمم
اختيار العينة بطريقة عنقودية ,وفيها تم اختيار المعلممات وفم التو يمع الجغرافمي لمدارسمهن
بمدينة الرياض.
جدول ()3
يوضح توزيع المعلمات حسب المكتب التعليمي بمدينة الرياض
المكتب

عدد
المعلمات

مكتب
تعليم
وسر
الرياض
2

مكتب
تعليم
شمال
الرياض
2

مكتب
تعليم
غرب
الرياض
2

مكتب
تعليم
جنوب
الرياض
2

مكتب
تعليم
الروابي
الرياض
2

مكتب تعليم
والحرس
الرياض
2

ولإلجابممة عممن تسمماؤالت الدراسممة والتحق م مممن صممحة فرووممها ,اتبعممت الباحثممة ارجممراءات
التالية:
أوالً :تصميم البرنامج التدريبي المقترح:
في ووء أدبيات الدراسة تم تاميم البرنامج التدريبي الحالي ,وذلمك فمي ظمل خمما مراحمل
رئيسية متتالية ,بحيث اشتملت كل مرحلة على عدد من الخطوات الفرعية.
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وفيما يلي وصف تفايلي لهذد المراحل:
 -3مرحلة التحليل ( :)Analyzeتم في هذد المرحلة تحليل العناصر التالية:
تحليللل المهمللة :واشممتملت علممى تحديممد الغايممة التدريبيممة (الهممدف العممام مممن البرنممامج

التممدريبي) ,وتحديممد األهممداف التفامميلية للبرنممامج التممدريبي ارلكترونممي ,وتحديممد المحتمموى
العلمي ,وتحديد الماادر والمراجع.
تحليللل اصللالص المتللدربات :ويتضمممن تحديممد الخاممائص العامممة للمتممدربات ,وهممن

معلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانوية ,ممن تقدمن لاللتحاق بالبرنامج المقترح ,ولمم يسمب لهمن
تلقي حعداد نظر يتناول مهارات التفكير االستداللي خالل فترة عملهن.
تحليل الحاجات :دراسة ارمكانيات المادية والبشرية لمعرفة الاعوبات قبل البمدء فمي

تنفيذ البرنامج.
تحليل السياق :مكان و مان تطبي البرنامج التدريبي.

وشملت مخرجات هذد المرحلة ,التالي:
الهدف العام للبرنامج :يهمدف البرنمامج التمدريبي حلمى تقمديم التمدريب المال م لمعلممات
●
الجغرافيممما بالمرحلمممة الثانويمممة ,لتنميمممة المعمممارف والمهمممارات والتعميممممات الخاصمممة بمممالتفكير
االسممتداللي لممديهن ,وذلممك فممي ومموء مهممارات التفكيممر االسممتداللي المستخلاممة مممن أدبيممات
الدراسة.
األهداف التعليمية للبرنامج :وقد تمثلت في أن تكون المعلمة قادرة على أن:
●
تحدد مفهوم المهارة.
تحدد المفهوم الاحيح للمهارة.
تستنتج ماهية المهارة.
تحدد أهم المهارات الال مة لمعلمة الجغرافيا .
تعراف مفهوم التفكير .
تعدد أنوا التفكير العلمي.
توا ن بين أنوا التفكير العلمي.
تربر بين التفكير العلمي والجغرافيا.
تحدد مفهوم التفكير االستداللي.
تدلل على أهمية التفكير االستداللي.
تتقن استخدام مهارات التفكير االستداللي.
تستخدم مهارات تدريا التفكير االستداللي في أثناء التدريب وبعدد.
تق ادر أهمية التفكير االستداللي.
تميز بين مهارات التفكير االستداللي.
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تخطر لدرس ين َّمى من خالله مهارات التفكير االستداللي.
تقدم درسا ً ماغراً يعز مهارات التفكير االستداللي.
 -7مرحلللة التصللميم ( :)Designوقممد تمممت ترجمممة نتممائج مخرجممات مرحلممة التحليممل حلممى
خطمموات واوممحة قابلممة للتنفيممذ ,وذلممك عممن طري م ووممع المخططممات والمسممودات األوليممة
لتطوير البرنامج التدريبي .وتشمل مخرجاتها ما يأتي:
تصلللميم المحتلللول التعليملللي المناسلللب :اسمممتفادت الباحثمممة ممممن مراجعمممة الدراسمممات

واألدبيممات السممابقة ,والتممي تناولممت مهممارات التفكيممر االسممتداللي فممي حعممداد المحتمموى العلمممي
للبرنامج .وقد نظم المحتوى في صورة وحدات تدريبية مشتملة علمى (المعمارف والمهمارات)
المرتبطة بالتفكير االستداللي ,وقد روعي ,عند اختيار محتموى البرنمامج ,ارتباطمه باألهمداف
المرج او تحقيقها ,ومناسبته لعينة الدراسة ,ودقته العلمية واللغوية.
تنظيم محتول البرنامج وطريقة عرضله :تمم تقسميم المحتموى حلمى عمدد ممن الوحمدات
●
التدريبية ,وهي على النحو التالي:
الوحمممدة التدريبيمممة األولمممى( :مهمممارات التفكيمممر) :واشمممتملت الوحمممدة علمممى عمممدد ممممن
الموووعات ( مفهوم المهارة  ,ومفهوم التفكير ,وأنوا التفكيمر ,وأهميمة التفكيمر بشمكل عمام
واالستداللي على وجه الخاوص في حياة الفرد والمجتمع ,وأهم معوقات التفكير)
الوحمممدة التدريبيمممة الثانيمممة( :التفكيمممر االسمممتداللي) :واشمممتملت الوحمممدة علمممى عمممدد ممممن
الموووعات (مفهوم التفكير االستداللي ,وأسا التفكير االستداللي ,وعالقته بالقرون ,وأهمم
مهارات التفكيمر االسمتداللي ,وكيفيمة توظيفهما فمي التمدريا ,وحعمداد مواقمف تعليميمة لتمدريب
المعلمات على مهارات التفكير االستداللي ,ومن ثم تطبيقها).
 -1مرحلة التطوير ( :)Developmentويقاد بالتطوير ترجمة مخرجات عمليمة التامميم
من مخططات وسيناريوهات حلى عناصر تعليمية حقيقية ,وذلك بعرض كل من:
طرالق التدريب وأنشطته ووسالله :ركمز البرنمامج فمي مجموعمة ممن حسمتراتيجيات
التمممدريا ,وأهمهممما (المحاومممرة ,والمناقشمممة ,والمممتعلم التعممماوني ,والعامممف المممذهني ,وحمممل
المشكالت ,وخمرائر المفماهيم) ,وذلمك لمالءمتهما لمحتموى البرنمامج وأهدافمه ,ومما تتيحمه ممن
نشاط وحيجابية للمتدربات ,باروافة حلى تنو الموقف التعليمي.
األنشلللطة التدريبيلللة للبرنلللامج :اختمممارت الباحثمممة مجموعمممة ممممن المناشمممر التعليميمممة
والتعلميممة ,التممي تتضمممن تطبيقممات عمليممة لمهممارات التفكيممر االسممتداللي ,مممع حتاحممة الفرصممة
للمعلمة الختيار النشاط الذ يناسبها ويشبع اهتماماتها ويلبي احتياجاتها المعرفية والمهارية.
معينات التدريب :وتضم الماادر والوسائل التعليمية التي تساعد على جودة التدريب
و يادة فعاليته ,وتزويد المعلمات بخبرات تعليمية باقية األثر (الاور ,والعمروض التقديميمة,
وشبكة ارنترنت ,ومقاطع الفيديو التعليمي) ,وكتب الجغرافية المقررة علمى طالبمات المرحلمة
الثانوية .
أساليب التقويم :استخدام بطاقة المالحظة القبلية والبعدية للبرنامج التدريبي لمتعكا

مدى استخدام مهارات التفكير االستداللي في أداء معلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.
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الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ البرنامج:

تممم تحديممد مممن التممدريب بواقممع (74سمماعة ) مو عممة علممى أربعممة أيممام تدريبيممة ,مممع
مراعاة (توفير فتمرة راحمة للمتمدربات ,ومناسمبة البرنمامج للهمدف التمدريبي ,ومراعماة التتمابع
الزمني لعرض الوحدات) ,وقد تم تطبي البرنامج التدريبي فمي بدايمة الفامل الدراسمي األول
للعام الدراسي  7102 /7102م.
 -4مرحللللة تقلللويم البرنلللامج وضلللبطه ( :)Evaluationوبعمممد أن تمممم وومممع ارطمممار العمممام
للبرنمامج التممدريبي المقتمرح -فممي صمورته األوليممة -تممم عرومه علممى مجموعمة مممن المحكمممين
المتخااين في المناهج وطرق التدريا ,للتحق من صالحيته للتطبي علمى عينمة البحمث,
ومناسممبة محتممواد وأنشممطته والوسممائر التعليميممة المسممتعملة فيممه ,ومالءمممة الخطممة الزمنيممة
للبرنامج ,وقد أبدى المحكمون موافقتهم على محتموى البرنمامج ومناسمبته لاهمداف التعليميمة,
كما أوصوا ب وافة بعض األنشطة والتمدريبات ,وفمي وموء تلمك التعمديالت أصمبح البرنمامج
التدريبي في صورته النهائية قابالً للتطبي  .ملح ()0
 -2مرحلة التنفيذ ( :)Implementationتم فمي همذد المرحلمة تطبيم مالبرنمامج التمدريبي
المقترح على عينة البحث ,وبهذا تمت ارجابة عن الس,ال األول من أسبلة البحث الذ يمنص
على :ما التاور المقترح لبرنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير االستداللي؟.
ثانياً :بطاقة المالحظة:
قامت الباحثة ب عداد بطاقة المالحظة وفقا ً لإلجراءات اآلتية:
اشمممتقاق أبعممماد وعبمممارات البطاقمممة فمممي صمممورتها األوليمممة فمممي وممموء نتمممائج البحمممو

والدراسممممات السممممابقة فممممي مجممممال البممممرامج التدريبيممممة ,مثممممل دراسممممة (الكريممممع,)7100 ,
و(العتيبممي ,)7102,و(شمماهيني ,)7112,وفممي مجممال مهممارات التفكيممر االسممتداللي كدراسممة (
العتيبمممممي ,)7102,و(عممممممران ,)7111,و(عطيمممممة ,)7112,و( كاممممممل ومحممممممد,)7112 ,
و(عزب ,)7114,و(الجند .)7117,
تحديد الهدف من البطاقة :هدفت البطاقمة حلمى قيماس مسمتوى األداء المهمار لمعلممات

الجغرافيا في مهارات التفكير االستداللي.
تحديممد بنممود البطاقممة وصممياغتها :صمميغت بنودهمما وفق ما ً لمهممارات التفكيممر االسممتداللي

المستخلاممة مممن الكتممب واألدبيممات ,وقممد تألفممت الاممورة األوليممة للبطاقممة مممن ( )0مهممارات
رئيسية ,وقد راعت الباحثة في صياغة همذد المهمارات أن تامف أداء المتدربمة للمهمارة التمي
تحتويهمما العبممارة ,ودرجممة ممارسممتها فممي خمسممة مسممتويات مممن األداء ,وهممي( :بدرجممة كبيممرة
جداً ,بدرجة كبيرة ,بدرجة متوسطة ,بدرجة قليلة ,بدرجة معدومة).
تحديد نظام ومقياس تقدير الدرجات :صاغت الباحثة الاورة األولية لبطاقة

المالحظة في صورة مجموعة من العبارات ,وأمام كل عبارة منها مقياس متدر على نمر
مقياس ليكرت ,يووح مستوى أداء المعلمة لكل مهارة من مهارات التفكير االستداللي في
أثناء قيامها بالتدريا فعلياً ,وذلك باستعمال مقياس خماسي يتدر من (بدرجة كبيرة
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جداً( )2درجات ,وبدرجة كبيرة ( )4درجات ,وبدرجة متوسطة ( )0درجات ,وبدرجة قليلة
( )7درجتان ,وبدرجة معدومة ( )0درجة واحدة) .وقد حدد معيار درجة لكل مستوى.
قياس صدق بطاقة المالحظة:

صممدق المحتمموى :تممم عممرض البطاقممة علممى مجموعممة مممن الخبممراء المتخااممين فممي
مجال المناهج وطرق التمدريا وذلمك ربمداء ورائهمم بشمأن ممدى دقمة وووموح بنمود البطاقمة
قياس ما ووعت لقياسمه,
ومدى ارتباطها بمهارات التفكير االستداللي ,وصالحية فقراتها في
ِ
ومممدى سممالمة الاممياغة اللغويممة لكممل عبممارة ,وحمكانيممة تنفيممذ المتممدربات للمهممارة ,وحمكانيممة
مالحظتها ,وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات ,التي في ووئها تم تعمديل البطاقمة لتكمون
في صورتها النهائية ,ومن ثم قابليتها للتطبي .
صممدق االتسمماق الممداخلي للبطاقممة :للتحقم مممن االتسمماق الممداخلي للبطاقممة ,طبقممت علممى
عينة اسمتطالعية ممن ( )01معلممات ,فقاممت الباحثمة بالتعماون ممع ححمدى الباحثمات بمالحظمة
أفراد العينة باستخدام بطاقة المالحظة لمهارات التفكير االستداللي بمعدل حامة لكمل معلممة,
وعليممه تممم حسمماب صممدق االتسمماق مممن خممالل حسمماب معامممل االرتبمماط بممين نتيجممة كممل عبممارة,
حاممل عليهمما أفممراد العينممة االسممتطالعية فممي كممل بعممد ,وبممين الدرجممة الكليممة باسممتخدام معادلممة
معامل االرتباط ,كما يووحها الجدوالن اآلتيين:
الجدول ()7
قيم معامالت االتساق الداالي بين نتيجة كل فقرة في كل محور وبين نتيجة الدرجة الكلية
لبطاقة المالحظة
مستوى الداللة
معامل االرتباط
البعد
1010
1014
مهارة االستنتا
1010
1021
مهارة االستقراء
1010
1022
مهارة االستنباط
التحق من ثبات بطاقة المالحظة :تم تجريب بطاقة المالحظمة فمي تجربمة اسمتطالعية

على معلمات فمي ثمال ممدارس ممن غيمر عينمة البحمث األساسمية بهمدف حسماب ثباتهما ,وقمد
تمت مالحظة كل معلمة على حدة ممن قبمل الباحثمة ومسماعدتها ,وقمد بلغمت نسمبة االتفماق بمين
الباحثة والمساعدة  %21باستخدام معادلة كوبر لحساب مرات االتفاق واالخمتالف ( الوكيمل,
المفتي ,)0117,وقد دلت هذد النسمبة علمى تمتمع بطاقمة المالحظمة بدرجمة مناسمبة ممن الثبمات
يمكن االعتماد عليها في التطبي  ,وبذلك اكتملت بطاقة المالحظة في صورتها النهائية تمهيمداً
الستخدامها في تقويم أداء المتدربات( .ملح )7
ثانياً :مقياس التقييم الذاتي لمهارات التفكير االستداللي:
وقد تطلب حعداد مقياس التقويم الذاتي الحالي اتابا الخطوات التالية:
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تحديممد الهممدف مممن المقيمماس :يهممدف حلممى معرفممة مممدى اكتسمماب المعلمممات لمهممارات

التفكير االستداللي ,وأثر البرنامج التدريبي في تنمية مهمارات التفكيمر االسمتداللي ,وذلمك ممن
خالل تقويم ذاتي تقوم به المعلمات (عينة البحث).
تحديد أبعاد المقياس ومحتواد :تك اون المقياس من ثالثة أبعاد هي :البعمد األول  :مهمارة

االستقراء ,واشتمل على ( )2مهارات فرعية ,والبعمد الثماني :مهمارة االسمتنباط واشمتمل علمى
( )2مهارات فرعية ,والبعد الثالث :مهارة االستنتا واشتمل على ( )2مهارات فرعية.
صمممدق المحتممموى :بعمممد بنممماء المقيممماس تمممم عرومممه علمممى مجموعمممة ممممن المحكممممين

المتخااين بالمناهج وطرق التدريا بهدف التحق من ممدى ارتبماط العبمارة بمالغرض ممن
المقياس ,ومدى انتماء العبارة للبعد ,وسالمة الاياغة اللغوية للعبارة.
وأشمار المحكممون حلمى ووموح معظمم عبمارات المقيماس وارتباطهما بمالغرض منمه ,وتفضملوا
بتسممجيل بعممض المالحظممات ,ثممم قامممت الباحثممة فممي ومموء وراء المحكمممين ب عممادة صممياغة
المقياس.
لحساب معامل الثبات تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ

ثانياَ :الجانب التجريبي للدراسة:

التطبي م القبلممي ألدوات الدراسممة :تممم تطبي م أدوات الدراسممة (بطاقممة المالحظممة) قبممل
التدريب على البرنمامج التمدريبي المقتمرح علمى (عينمة الدراسمة) ,فمي بدايمة الفامل الدراسمي
الثاني للعام 0402/0406هـً.
تطبي البرنامج التمدريبي المقتمرح :تمم تطبيم البرنمامج التمدريبي بواقمع سمت سماعات
تدريبية ,وقد حرصت الباحثة علمى متابعمة المعلممات ومناقشمتهن حمول المووموعات ,والمرد
على تساؤالتهن ومتابعة األنشطة والتدريبات وتذليل الاعوبات التي تواجههن بشكل عام.
التطبي البعد ألدوات الدراسة :أعيد تطبي أدوات الدراسة علمى معلممات الجغرافيما
(عينممة الدراسممة) ,وذلممك بعممد تممدريبهن علممى البرنممامج التممدريبي المقتممرح فممي األسممبو التممالي
لالنتهاء من التجربة مباشرة.
نتالج الدراسة وتفسيرها:
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وللتحقم ممن صمحة فروومها وتحليمل وتفسمير النتمائج ,سموف
تعرض الباحثة نتائج الدراسة التي نظمت وفقما ً ألسمبلتها ,فتعيمد الباحثمة طمرح السم,ال وتتبعمه
بالفروض ,ومن ثم بالنتمائج المتعلقمة بهما ,ومناقشمة تلمك النتمائج بهمدف اسمتخالص المضمامين
العلمية فيها.
ويمكن استعراض النتائج على النحو التالي:
نص السلاال األول عللى :مما فاعليمة البرنمامج التمدريبي المقتمرح فمي تنميمة مهمارات التفكيمر
َّ
االستداللي لدى معلمات الجغرافيا للمرحلة الثانوية؟ ولإلجابمة عمن التسماؤل تمم اختبمار صمحة
مجموعة من الفروض الافرية ,وهي على النحو التالي.
اختبار صحة الفرض الافر الرئيسي األول:
الممذ يممنص علممى م ال توجممد فممروق ذات داللممة ححاممائية (عنممد مسممتوى ≤  )1012بممين
متوسممطي درجممات أداء معلمممات الجغرافيمما بممالتطبيقين القبلممي والبعممد فممي بطاقممة مالحظممة
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مهارات التفكير االستداللي.م .وللتحق من صمحة الفمرض ,تمم حسماب المتوسمطات الحسمابية
واالنحرافممات المعياريمممة وقيمممة (ت) لداللمممة الفممروق ارحامممائية بممين متوسمممر درجمممات أداء
معلمات الجغرافيا بالتطبي القبلي وأدائهن بالتطبي البعد فمي مهمارات التفكيمر االسمتداللي,
لبطاقة المالحظة ,ويبين الجدول التالي النتائج التي تم التوصل حليها:
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي
التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لمهارات التفكير االستداللي
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قبلي

40022

00120

بعد

010071

20122

الفرق بين
المتوسطين

قيمة ت

210400

200111

مستول
الداللة

حجم
التأثير

دالة عند
مستوى ≤
1012

10121

يتضممح مممن الجممدول ( )0أن قيمممة (ت) دالممة عنممد مسممتوى (≤  ,)1012وهممذا يشممير حلممى وجممود
فمروق ذات داللمة ححاممائية بمين متوسممطي التطبيم القبلممي والبعمد لممدرجات بطاقمة مالحظممة
مهارات التفكيمر االسمتداللي ,وكانمت تلمك الفمروق لامالح التطبيم البعمد  ,وقمد بلمو متوسمر
درجات التطبي البعد ( )010071في حين كان متوسمر التطبيم القبلمي ( .)40022ولتقمدير
فاعليمة البرنمامج المقتممرح فمي تنميمة مهممارات التفكيمر االسمتداللي لممدى معلممات الجغرافيما ,تممم
) وقممد بلغممت قيمتممه ( .)10121وفممي ومموء تلممك النتيجممة تممم رفممض
حسمماب مربممع ويتمما (
الفرض األول ,بعد أن تبين أن للبرنامج فاعلية في تنمية مهارات التفكير االستداللي.
ااتبار صحة الفرض ( )3-3للفرض الصفري األول:
ينص الفرض ( )0-0على :م ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عنمد مسمتوى )α ≤ 0,05
بين متوسطي درجات أداء معلمات الجغرافيا بالتطبيقين القبلمي والبعمد فمي بطاقمة مالحظمة
مهارة االستقراءم.
وللتحق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة
(ت) لداللة الفروق ارحاائية بين متوسطي درجات أداء معلمات الجغرافيا بالتطبيقي القبلمي
والبعممد فممي مهممارات االسممتقراء لبطاقممة المالحظممة .ويبممين الجممدول التممالي النتممائج التممي تممم
التوصل حليها
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسط
التطبيق القبلي ومتوسط التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة في مهارة االستقراء
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قبلي

02022

70611

الفرق بين
المتوسطين
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بعد

00002

70216

مستوى ≤
1012

020011

يتضممح مممن الجممدول ( )4أن قيمممة (ت) دالممة عنممد مسممتوى (≤  ,)1012وهممذا يشممير حلممى وجممود
فروق ذات داللة ححاائية بين متوسمطي التطبيم القبلمي والبعمد لمدرجات بطاقمة المالحظمة
لمهممارة االسممتقراء ,وكانممت تلممك الفممروق لاممالح التطبي م البعممد  ,وقممد بلممو متوسممر درجممات
التطبيم البعممد ( )00002فممي حممين كممان متوسممر التطبيم القبلممي ( .)02022ولتقممدير فاعليممة
البرنامج المقتمرح فمي تنميمة مهمارة االسمتقراء لمدى معلممات الجغرافيما ,تمم حسماب مربمع ويتما
( ) η_2فبلغت قيمته ( .)10261وفي ووء تلك النتيجمة تمم رفمض الفمرض الامفر ()0-0
للفرض األول ,وبذلك تبين أن للبرنامج فاعلية في تنمية مهارة االستقراء.
ااتبار صحة الفرض ( )7-3للفرض الصفري األول:
ينص الفرض ( )7-0على :م ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عند مستوى )α ≤ 0,05
بين متوسطي درجات أداء معلمات الجغرافيا بالتطبيقين القبلي والبعد في بطاقة مالحظة
مهارة االستنباطم.
وللتحق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة
(ت) لداللة الفروق ارحاائية بين متوسطي درجات أداء معلمات الجغرافيما بمالتطبي القبلمي
والبعممد فممي مهممارات االسممتنباط لبطاقممة المالحظممة .ويبممين الجممدول التممالي النتممائج التممي تممم
التوصل حليها.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي
التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة في مهارة االستنباط
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قبلي

02021

70022

بعد

01021

70222

الفرق بين
المتوسطين
000111

قيمة ت

710120

مستول الداللة

حجم التأثير

دالة عند
مستوى ≤
1012

10224

يتضممح مممن الجممدول ( )2أن قيمممة (ت) دالممة عنممد مسممتوى (≤  ,)1012وهممذا يشممير حلممى وجممود
فروق ذات داللة ححاائية بين متوسمطي التطبيم القبلمي والبعمد لمدرجات بطاقمة المالحظمة
لمهارة االستنباط ,وكانت تلك الفروق لاالح التطبي البعد  ,فبلمو متوسمر درجمات التطبيم
البعمد ( )01021فممي حمين كممان متوسمر التطبيم القبلمي ( .)02021ولتقممدير فاعليمة البرنممامج
المقترح في تنميمة مهمارة االسمتنباط لمدى معلممات الجغرافيما ,تمم حسماب مربمع ويتما ( ) η_2
فبلغت قيمته ( .)10224وفي ووء تلك النتيجمة تمم رفمض الفمرض الامفر ( )7-0للفمرض
األول ,وبهذا يتبين أن للبرنامج فاعلية في تنمية مهارة االستنباط.
ااتبار صحة الفرض ( )1-3للفرض الصفري األول:
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ينص الفرض ( )0-0على :م ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (عند مستوى )α ≤ 0,05
بين متوسطي درجات أداء معلمات الجغرافيا بالتطبيقين القبلي والبعد في بطاقة مالحظة
مهارة االستنتا .م
وللتحق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة
(ت) لداللة الفروق ارحاائية بين متوسطي درجات أداء معلمات الجغرافيا بالتطبي القبلي
والبعد في مهارات االستنتا لبطاقة المالحظة.
ويبين الجدول التالي النتائج التي تم التوصل حليها.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي
التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة في مهارة االستنتاج
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قبلي

06021

70006

بعد

02042

00726

الفرق بين
المتوسطين

قيمة ت

40170

720200

مستول
الداللة

حجم
التأثير

دالة عند
مستوى ≤
1012

10122

يتضممح مممن الجممدول ( )6أن قيمممة (ت) دالممة عنممد مسممتوى (≤  ,)1012وهممذا يشممير حلممى وجممود
فروق ذات داللة ححاائية بين متوسمطي التطبيم القبلمي والبعمد لمدرجات بطاقمة المالحظمة
لمهارة االستنتا  ,وكانت تلك الفروق لاالح التطبي البعد  ,فبلمو متوسمر درجمات التطبيم
البعمد ( )02042فممي حمين كممان متوسمر التطبيم القبلمي ( .)06021ولتقممدير فاعليمة البرنممامج
المقتمرح فممي تنميممة مهممارة االسمتنتا لممدى معلمممات الجغرافيمما ,تمم حسمماب مربممع ويتمما ( ) η_2
فبلغت قيمته ( .)10122وفي ووء تلك النتيجمة تمم رفمض الفمرض الامفر ( )0-0للفمرض
األول ,وبهذا يتبين أن للبرنامج فاعلية في تنمية مهارة االستنتا .
تفسير النتالج ذات الصلة بالساال األول والفرض األول :
أظهرت نتائج الفرض ارحاائي األول في الجدول ( )0وجود فمرق ذ داللمة ححامائية عنمد
مسممتوى (≤ )1.12بممين متوسممطي التطبي م البعممد والقبلممي لممدرجات معلمممات الجغرافيمما فممي
مهارات التفكيمر االسمتداللي الكليمة ,كمما أظهمرت النتمائج فاعليمة البرنمامج المقتمرح فمي تنميمة
مهارات التفكير االستداللي.
ب /أظهرت نتائج الفروض ارحاائية الفرعيمة ذات الاملة بمالفرض األول فمي الجمداول()4
 )6(,)2(,وجممود فممروق ذات داللممة ححاممائية عنممد مسممتوى (≤ )1.12بممين متوسممطي التطبيم
البعد والقبلي لدرجات معلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانويمة لامالح التطبيم البعمد فمي كمل
من:
مهارة االستقراء.
o
ومهارة االستنباط.
o
ومهارة االستنتا .
o
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كما أظهرت النتائج فاعلية البرنامج المقترح فمي تنميمة تلمك المهمارات كمل علمى حمدة ,ويمكمن
تفسير نتائج الفرض األول في ووء العوامل التالية:
وووح األهمداف للمتدربمة واطالعهما عليهما ,وهمذا مما جعلهما مهتممة بمما همو مطلموب
.0
منها بعد االنتهاء من التدريب.
اهتمام البرنامج التدريبي بالجانب المعرفمي لمهمارات التفكيمر االسمتداللي (االسمتقراء,
.7
واالستنباط ,واالستنتا ) ,كان له األثمر فمي اسمتيعاب المهمارات الفرعيمة لكمل مهمارة رئيسمية
بشكل جيد.
اعتماد البرنامج المقترح على عدد من ارستراتيجيات التدريسية المناسبة لتطبي
.0
مهارات التفكير االستداللي ,وهي( :المحاورة -المناقشة -التعلم التعاوني -العاف الذهني-
حل المشكالت -خرائر المفاهيم) ,ساعد المتدربات على اكتساب مهارات التفكير
االستداللي ,حين أتيحت لهن فرصة حجراء ممارسة فعلية للمهارات.
اعتماد البرنامج على عمدد ممن األسماليب فمي تقمديم الجانمب النظمر للمهمارة علمى أنمه
.4
أسلوب النمذجة الذ ساعد المتدربات على فهم حجراءات كل مهارة ,ومن ثمم التمدرب عليهما,
وقد كان لهذا األسلوب أثر في اكتساب المهارة وبقائها لفترة منية.
تقديم األنشطة التدريبية واستخدام الوسائل والتقنيات التعليميمة المتنوعمة التمي سماعدت
.2
على جودة التدريب و يادة فعاليتمه وتزويمد المعلممات بخبمرات تعليميمة باقيمة األثمر (الامور,
والعروض التقديمية ,وشبكة ارنترنت ,ومقاطع الفيديو ) .وقد بر هنا التعلم الذاتي.
لعبت األنشطة التعليمية دوراً في حتقان مهارات (االستقراء ,واالستنباط ,واالستنتا )
.6
وهذا أدى حلى التمكن منها وخفض نسبة عدم ممارستها.
توظيممف ممما لممدى المتممدربات مممن تجممارب ,سمماعد علممى تنميممة مهممارات (االسممتقراء,
.2
واالستنباط ,واالستنتا ).
أتاح البرنامج التدريبي قدرًا من المشاركة والتفاعل بين المدربمة والمتدربمة ممن خمالل
.2
المناقشات الجماعية.
وتتف هذد النتيجة مع دراسمة (الجعيمد ,)7107 ,دراسمة لمو (  ,( Collins,2012ودراسمة
ليو( ,(Lowe,2012ودراسة (الكريع( ,)7100 ,العتيبمي ,)7102,و(شماهيني )7112,فمي
فاعلية برامج التدريب في تحقي التنمية المهنية للمعلمين.
وتدل تلك النتائج على وجود حاجة ماسة حلى تدريب معلمات الجغرافيا علمى مهمارات التفكيمر
بشممكل عممام ,والتفكيممر االسممتداللي علممى وجممه الخامموص ,مممع األخممذ فممي االعتبممار تمموفير
ارمكانات المادية والبشرية ,وتوفير الحوافز لتشجيعهن على االلتحاق بالبرامج التدريبية.
نص الساال الثاني عللى :مما فاعليمة البرنمامج التمدريبي المقتمرح فمي تنميمة مهمارات التفكيمر
االستداللي لدى معلمات الجغرافيا للمرحلة الثانوية من وجهة نظرهن ؟
ولإلجابة عن التساؤل تمم اختبمار صمحة مجموعمة ممن الفمروض الامفرية ,وهمي علمى النحمو
التالي.
اختبار صحة الفرض الافر الرئيسي الثاني:
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وهممو يممنص علممى :م ال توجممد فممروق ذات داللممة ححاممائية (عنممد مسممتوى ≤  ,)1012بممين
متوسطي درجات أداء معلمات الجغرافيا بالتطبيقين القبلي والبعد في مقيماس التقمويم المذاتي
لمهارات التفكير االستدالليم.
وللتحق من صحة الفمرض تمم حسماب المتوسمطات الحسمابية واالنحرافمات المعياريمة لداللمة
الفروق ارحاائية بين متوسطي درجمات أداء معلممات الجغرافيما بمالتطبيقين القبلمي والبعمد
في مهارات التفكير االستداللي ,لمقياس التقويم المذاتي .ويبمين الجمدول التمالي النتمائج التمي تمم
التوصل حليها:
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لداللة الفروق بين متوسطي التطبيق القبلي
والبعدي في مقياس التقويم الذاتي لمهارات التفكير االستداللي الكلية
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قبلي

76001

00614

بعد

61060

20041

الفرق بين
المتوسطين
400200

قيمة ت
020722

مستول
الداللة

حجم التأثير

دالة عند
مستوى ≤
1012

10122

يتضممح مممن الجممدول ( )2أن قيمممة (ت) دالممة عنممد مسممتوى (≤  ,)1012وهممذا يشممير حلممى وجممود
فروق ذات داللمة ححامائية بمين متوسمطي التطبيقمين القبلمي والبعمد لمدرجات مقيماس التقمويم
الممذاتي لمهممارات التفكيممر االسممتداللي ,وكانممت تلممك الفممروق لاممالح التطبيم البعممد  ,وقممد بلممو
متوسر درجات التطبي البعد ( ,)61060فمي حمين كمان متوسمر التطبيم القبلمي (.)76001
ولتقمممدير فاعليمممة البرنمممامج المقتمممرح فمممي تنميمممة مهمممارات التفكيمممر االسمممتداللي لمممدى معلممممات
) فبلغت قيمتمه ( .)10122وفمي وموء تلمك النتيجمة تمم
الجغرافيا ,تم حساب مربع ويتا (
رفض الفرض الامفر الرئيسمي الثماني ,وبمذلك يتبمين أن للبرنمامج فاعليمة فمي تنميمة مهمارة
التفكير االستداللي.
ااتبار صحة الفرض ( )3-7للفرض الصفري الثاني:
 3-7ينص الفمرض ( )0-7علمى :ال توجمد فمروق ذات داللمة ححامائية (عنمد مسمتوى ≤
 )1012بمين متوسمطي درجممات أداء معلممات الجغرافيمما بمالتطبي القبلمي والبعممد فمي مقيمماس
التقويم الذاتي لمهارة االستقراء.
وللتحق من صحة الفمرض تمم حسماب المتوسمطات الحسمابية واالنحرافمات المعياريمة وقيممة
(ت) لداللممة الفممروق ارحاممائية بممين متوسممطي درجممات أداء معلمممات الجغرافيمما بممالتطبيقين
القبلمي والبعمد فمي مهممارات االسمتقراء لمقيماس التقمويم الممذاتي .ويبمين الجمدول التمالي النتممائج
التي تم التوصل حليها.
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الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي
التطبيق القبلي والبعدي لمقياس التقويم الذاتي لمهارة االستقراء
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قبلي

2011

00260

بعد

77062

70022

الفرق بين
المتوسطين

قيمة ت

000262

720211

مستول الداللة

حجم
التأثير

دالة عند مستوى
≤ 1012

10262

يتضممح مممن الجممدول ( )2أن قيمممة (ت) دالممة عنممد مسممتوى (≤  ,)1012وهممذا يشممير حلممى وجممود
فروق ذات داللمة ححامائية بمين متوسمطي التطبيقمين القبلمي والبعمد لمدرجات مقيماس التقمويم
الذاتي لمهارة االستقراء ,وكانت تلك الفروق لاالح التطبي البعد  ,فقد بلو متوسر درجات
التطبيم البعممد ( ,)77062فممي حممين كممان متوسممر التطبيم القبلممي ( .)2011ولتقممدير فاعليممة
البرنامج المقتمرح فمي تنميمة مهمارة االسمتقراء لمدى معلممات الجغرافيما ,تمم حسماب مربمع ويتما
( ) η_2فبلغت قيمته ( .)10262وفي ووء تلك النتيجمة تمم رفمض الفمرض الامفر ()0-7
للفرض الرئيسي الثاني ,وبهذا يتبين أن للبرنامج فاعلية في تنمية مهارة االستقراء .
ااتبار صحة الفرض ( )7-7للفرض الصفري الثاني:
 7-7ينص الفمرض ( )7-7علمى :ال توجمد فمروق ذات داللمة ححامائية (عنمد مسمتوى ≤
 )1012بمين متوسمطي درجممات أداء معلممات الجغرافيمما بمالتطبي القبلمي والبعممد فمي مقيمماس
التقويم الذاتي لمهارة االستنباط.
وللتحق من صحة الفمرض تمم حسماب المتوسمطات الحسمابية واالنحرافمات المعياريمة وقيممة
(ت) لداللممة الفممروق ارحاممائية بممين متوسممطي درجممات أداء معلم مات الجغرافيمما بممالتطبيقين
القبلي والبعد في مهارات االستنباط لمقياس التقويم الذاتي .ويبين الجدول التالي النتائج التمي
تم التوصل حليها.
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي
التطبيق القبلي والبعدي لمقياس التقويم الذاتي لمهارة االستنباط
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قبلي

2062

00271

بعد

70001

70261

الفرق بين
المتوسطين

قيمة ت

040600

710721
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يتضممح مممن الجممدول ( )1أن قيمممة (ت) دالممة عنممد مسممتوى (≤  ,)1012وهممذا يشممير حلممى وجممود
فممروق ذات داللممة ححاممائية بممين متوسممطي التطبيم القبلممي والبعممد لممدرجات مقيمماس التقممويم
الذاتي لمهارة االستنباط ,وكانت تلك الفروق لاالح التطبي البعد  ,فقد بلو متوسر درجمات
التطبي م البعممد ( ,)70001فممي حممين كممان متوسممر التطبي م القبلممي ( .)2062ولتقممدير فاعليممة
البرنمامج المقتممرح فممي تنميممة مهمارة االسممتنباط لممدى معلمممات الجغرافيما ,تممم حسمماب مربممع ويتمما
( ) η_2فبلغت قيمته ( .)10220وفي ووء تلك النتيجمة تمم رفمض الفمرض الامفر ()7-7
للفرض الرئيسي الثاني ,وبهذا يتبين أن للبرنامج فاعلية في تنمية مهارة االستنباط.
اختبار صحة الفرض ( )0-7للفرض الافر الثاني:
 0-7ينص الفرض ( )0-7على :ال توجد فروق ذات داللة ححاائية (مستوى ≤ )1012
بمين متوسممطي درجممات أداء معلممات الجغرافيمما بممالتطبي القبلممي والبعمد فممي مقيمماس التقممويم
الذاتي لمهارة االستنتا .
وللتحق من صحة الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة
(ت) لداللة الفروق ارحاائية بين متوسطي درجات أداء معلمات الجغرافيا بالتطبيقين
القبلي والبعد في مهارات االستنتا لمقياس التقويم الذاتي .ويبين الجدول التالي النتائج التي
تم التوصل حليها.
الجدول ()31
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لداللة الفروق بين متوسطي
التطبيق القبلي والبعدي لمقياس التقويم الذاتي لمهارة االستنتاج
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قبلي

2071

00221

بعد

70011

70202

الفرق بين
المتوسطين

قيمة ت

020211

720727

مستول
الداللة

حجم التأثير

دالة عند
مستوى ≤
1012

10212

يتضح من الجدول ( )01أن قيممة (ت) دالمة عنمد مسمتوى (≤  ,)1012وهمذا يشمير حلمى وجمود
فممروق ذات داللممة ححاممائية بممين متوسممطي التطبيم القبلممي والبعممد لممدرجات مقيمماس التقممويم
الذاتي لمهارة االستنتا  ,وكانت تلك الفروق لاالح التطبي البعد  ,فقد بلو متوسر درجمات
التطبي م البعممد ( ,)70011فممي حممين كممان متوسممر التطبي م القبلممي ( .)2071ولتقممدير فاعليممة
البرنمامج المقتممرح فممي تنميممة مهممارة االسممتنتا لممدى معلمممات الجغرافيمما ,تممم حسمماب مربممع ويتمما
( ) η_2فبلغت قيمته ( .)10212وفي ووء تلك النتيجمة تمم رفمض الفمرض الامفر ()0-7
للفرض الرئيسي الثاني ,وبهذا يتبين أن للبرنامج فاعلية في تنمية مهارة االستنتا .
تفسير النتالج ذات الصلة بالساال الثاني والفرض الثاني:
أ /أظهرت نتائج الفرض االحامائي الثماني فمي الجمدول ( )2وجمود فمرق ذ داللمة ححامائية
عند مستوى (≤ ,)1.12بين متوسطي التطبي البعد والقبلي لدرجات معلمات الجغرافيا فمي
مهارات التفكيمر االسمتداللي الكليمة ,كمما أظهمرت النتمائج فاعليمة البرنمامج المقتمرح فمي تنميمة
مهارات التفكير االستداللي.
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ب /أظهرت نتائج الفروض ارحاائية الفرعيمة ذات الاملة بمالفرض األول فمي الجمداول()2
 )01(,)1(,وجود فروق ذات داللة ححامائية عنمد مسمتوى (≤ )1.12بمين متوسمطي التطبيم
البعد والقبلي لدرجات معلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانويمة لامالح التطبيم البعمد فمي كمل
من:
 مهارة االستقراء.
 مهارة االستنباط.
 مهارة االستنتا .
كما أظهرت النتائج فاعلية البرنامج المقترح في تنمية تلك المهارات كل على حدة ,ويمكن
تفسير نتائج الفرض الثاني في ووء العوامل التالية:
يرجع السبب في ارتفا مستوى معلمات الجغرافيا في التطبي البعد في مهارات
.0
التفكير االستداللي نتيجة تدريبهن على هذد المهارات وتطبي ما اكتسبنه في الواقع الميداني,
مما ي,كد فاعلي ة البرنامج التدريبي المقترح في تنمية مهارات التفكير االستداللي لدى
معلمات الجغرافيا ,وتتف هذد النتيجة مع نتائج دراسة كل من شاهيني( ,)7112
الشهر ( ,)7112الكريع( ,)7100عالم(.)7107
أن استخدام حستراتيجيات متعددة للتفكير االستداللي ,ساعد المعلمة على ممارسة
.7
مهارات االستقراء واالستنباط واالستنتا  ,واختيار األنشطة التعليمية المناسبة ,ومن ثم على
(,)7114
بلوغ األهداف المنشودة .وتتف هذد الدراسة مع دراسات بدو
والزعور ( ,)7112والباو (  ,)7111وأبو مرق( ,)7100وسيد( ,)7104وهي التي
توصلت حلى أن استخدام حستراتيجيات وأساليب تدريسية مختلفة يمكن أن تساعد في تنمية
مهارات التفكير االستداللي.
أثبتت نتائج مقياس التقويم الذاتي لمهارات التفكير االستداللي أن معلمات الجغرافيا قد
.0
حد لهن نمو فعلي في مهارات التفكير االستداللي ,ألن تقويمهن لذواتهن كان متفقا ً مع
ممارستهن وأدائهن في األنشطة ,وهذا ما يشير حلى وعي المعلمات بذواتهن وتفكيرهن,
وهذا ي,كد تمكنهن من مهارات التفكير االستداللي ,وتتف هذد النتيجة مع دراسة
فوكا(  )Fox,2011التي أثبتت أهمية تقييم المعلم الذاتي على ارتفا مستوى الكفاءة
الذاتية.
ومما سب  ,نجد أن البرنامج التدريبي على درجة عالية من الفاعلية في تنمية مهارات
تدريا التفكير االستداللي لدى معلمات الجغرافيا .وترى الباحثة أن هناك عدة عوامل
ساعدت على ذلك منها:
 توويح األهداف الخاصة بكل لقاء بشكل واوح ومحدد.
 تقديم محتوى البرنامج بأسلوب سهل وباورة منظمة ومتسلسلة.
 اعتماد البرنامج على الجانبين( :الجانب النظر  ,والجانب العملي) ,أكسب المعلمة
القدرة على الربر بين المعارف ,والمفاهيم ,والمعلومات ذات الالة بمهارات تدريا
التفكير االستداللي ,وبين القدرة على تنفيذ هذد المهارات في أثناء عملية التدريا.
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 احتواء البرنامج التدريبي على مجموعة من األنشطة المرتبطة بمحتوى الجغرافيا
المقرر ,أوفى واقعية أكثر للبرنامج التدريبي ,وأدى حلى تمكن المعلمات من التطبي العملي
لمهارات التفكير االستداللي.
 تنويع أساليب التدريب وتكاملها.
 مراعاة البرنامج التدريبي ألساليب تنمية كل مهارة من مهارات التفكير االستداللي,
كت دريبهن على أساليب تنمية مهارة االستقراء ,ومهارة االستنباط ,ومهارة االستنتا .
 التقويم المستمر والتغذية الراجعة الفورية التي تتيح للمدربة اكتشاف نقاط الضعف
ومعالجتها فوراً ,والكشف عن نقاط القوة فتعمل على تثبيتها ومن ثم تنميتها.
 تدريب المعلمات على استخدام مقياس التقويم الذاتي في أثناء تنفيذ األنشطة ,ساعدهن
على فهم حجراءات تنفيذ كل مهارة من مهارات تدريا التفكير االستداللي.
 تدريب المعلمات على العديد من حستراتيجيات التفكير االستداللي في البرنامج ,أتاح
لهن فرصة واسعة لالختيار من بين هذد ارستراتيجيات باورة تدعم ممارستهن لمهارات
تدريا التفكير االستداللي.
التوصيات:
 االستفادة من البرنامج التدريبي المقترح في تدريب معلمات الجغرافيا ,ورفع مستوىتم ُّكنهن من مهارات التفكير االستداللي.
 حعادة النظر في برامج تدريب المعلمات قبل الخدمة وفي أثنائها ,وحدخال أساليب جديدةفي التدريب على التفكير بشكل عام والتفكير االستداللي على وجه الخاوص.
 حقامة ندوات ومحاورات وحلقات عمل للتعريف بأهمية تنمية التفكير االستداللي.المقترحات:
 حجراء دراسة موا نة بين البرنامج التدريبي الحالي وبرنامج تدريبي وخر في تنميةمهارات التفكير االستداللي لدى معلمات الجغرافيا.
 حجراء دراسة للتعرف باتجاهات المعلمات نحو البرنامج التدريبي المقترح. حجراء دراسة ميدانية للتعرف بالاعوبات التي تحول دون التحاق معلمات الجغرافيابالبرامج التدريبية.
 حجراء دراسة مماثلة في مواد أخرى.المراجع العربية:
 .0أبو مرق ,رنا حمزة .)7100(.أثر استخدام استراتيجيتي خرائر المفاهيم والشكل Vفي
تنمية مهارات التفكير االستداللي في الجغرافيا لدى طالبات الاف التاسع األساسي ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,كلية التربية ,الجامعة ارسالمية ,غزة.
 .7الباو  ,ماجدة وصبر  ,وعد(  .)7111أثر استخدام نموذجي سكمان و رايجلو في
التفكير االستداللي والتحايل العلمي لدى طالب الاف الخاما في مادة الفيزياء .تم
استرجاعها بتاريخ  02فبراير  7102من
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 .0بالتشي ,ر )7110 (.االستدالل( .محمود اليعقوبي) .القاهرة ,دار الكتاب الحديث.
 .4بوقا ,نجاة عبدهللا ( .)7117نموذ لبرنامج تدريبي في تنمية مهارات تدريا المفاهيم
العلمية بكليات البنات ,جدة ,الدار السعودية للنشر والتو يع.
 .2الجعيد ,فاطمة فوا (.)7107فاعلية برنامج تدريبي قائم على الكورت لتنمية مهارات
التفكير االستداللي لدى طالبات المرحلة الثانوية بمكة المكرمة ,رسالة ماجستير غير
منشورة  ,كلية التربية ,جامعة الطائف.
 .6الجند  ,أمنية ( .)7117حسرا النمو المعرفي من خالل تدريا العلوم وأثرة على تنمية
التحايل والتفكير االستداللي والناقد لدى تالميذ الاف الثالث ارعداد  ,قدم حلى الجمعية
المارية للتربية العلمية ,الم,تمر العلمي السادس ,التربية العلمية وثقافة المجتمع ,المجلد
الثاني , 612 -260 ,القاهرة ,جامعة عين شما.
 .2الزعور  ,محمد سعيد( .)7112أثر استخدام استراتيجية هيلدا تاب في تنمية التفكير
االستداللي لطلبة األول ثانو في مادة الجغرافيا في محافظة لحج ,رسالة ماجستير  ,غير
منشورة ,كلية التربية ,جامعة عدن.
 .2سيد ,عاام محمد .)7104(.أثر التدريا بالفري في تنمية المفاهيم والتفكير االستداللي
في العلوم لدى تالميذ الاف الثالث ارعداد األ هر  ,مجلة دراسات عربية في التربية
وعلم النفا.11-01 ,)46( 7 ,
 .1الشهر  ,سلطان .)7112( .برنامج تدريبي مقترح في مجال مستحدثات تقنيات التعليم
لمعلمي العلوم بالمرحلتين االبتدائية والمتوسطة في ووء احتياجاتهم التدريبية .رسالة
ماجستير غير منشورة .جامعة الملك خالد.
 .01شاهيني ,أريج .)7112( .برنامج مقترح لتدريب معلمة االقتااد المنزلي في ووء
الكفايات التدريسية الال مة لها .رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربية ,جامعة الملك
عبد العزيز.
 .00شحاتة ,حسن والنجار ,ينب .)7110(.معجم الماطلحات التربوية والنفسية .الدار
المارية اللبنانية :القاهرة.
 .07شلبي ,أحمد حبراهيم ووخرون ( .)0112تدريا الجغرافيا في مراحل التعليم العام,
مكتبة الدار العربية ,القاهرة.
 .00العتيبي ,خالد ناها الرقاص( )7102فاعلية التعلم النشر باستخدام خرائر العقل في
تحسين مهارات التفكير االستداللي والدافعية الداخلية لتعلم والتحايل الدراسي لدى طلبة
الجامعة  ,مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية ,كلية التربية ,جامعة طيبة )7( 01,اغسطا ,
.014-021
 .04عبد العاطي ,صالح الدين عباس ,هناء النشاو  ,كمال العراقي ,رانيا.)7101(.
فاعلية برنامج حلكتروني مقترح قائم على تعليم التفكير وأثرد على التحايل الدراسي
واكتساب بعض مهارات ما وراء المعرفة لدى شعبة حعداد معلم الحاسب اآللي .مجلة بحو
التربية النوعية .جامعة المناورة.001 -016)02( .
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 .02عزب  ,كرامي محمد(  .)7114أثر استخدام خرائر المفاهيم في تدريا الجغرافيا على
التحايل وتنمية التفكير االستداللي لدى تالميذ الاف الثاني االعداد  ,رسالة ماجستير
غير منشورة ,كلية التربية بسوها  ,جامعة جنوب الواد .
 .06عطية ,عفاف عطية(  )7112برنامج مقترح قائم على حسرا النمو المعرفي في علوم
الفضاء لتنمية التحايل والتفكير االستداللي لدى تالميذ المرحلة ارعدادية ,مجلة كلية
التربية بارسماعلية.067-072 )00( ,
 .02عطية ,مختار .)7100( .فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم ارلكتروني المدمج في
تنمية المهارات التدريسية واالتجاد نحو التعليم ارلكتروني لدى الطالب معلمي اللغة العربية.
المجلة التربوية .كلية التربية .جامعة سوها .740-701 ,)00( ,
 .02عالم ,عباس .) 7107( .برنامج حلكتروني لتدريب معلمي الدراسات االجتماعية أثناء
الخدمة على استخدام االستراتيجيات الميتا معرفية وأثرد في تنمية وعيهم بها واتجاههم نحو
التدريب ارلكتروني .مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية.042 -076 ,)42( .
 .01عمران ,خالد عبد اللطيف(  )7111تنظيم محتوى مادة الجغرافيا وف نظرية ريجليو
التوسعية وأثرد على التحايل وتنمية التفكير االستداللي واالتجاد نحو المادة لدى طالب
الاف األول الثانو  ,مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريا.012-66 ,)042( ,
 .71عيسى ,ماجد خليفة ,وليد .)7111( .أثر برنامج تدريبي للمعلم قائم على تحسين فعالية
الذات األكاديمية للتالميذ في الدافعية لإلنجا واالتجاد نحو الرياويات لدى التالميذ ذو
صعوبات التعلم .مجلة كلية التربية (جامعة بنها)  -مار.04-70 )01( 21 .
 .70القحطاني ,سالم سعيد  ,واخرون( )7111منهج البحث في العلوم السلوكية مع تطبيقات
 ,SPSSالرياض ,مطابع الوطنية الحديثة.
 .77الكريع ,منال محمد( .)7100فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تدريا التفكير
االبداعي للطالبات المعلمات وعالقته بتنمية مهاراته لتلميذاتهن في المرحلة المتوسطة,
رسالة دكتوراد غير منشورة ,كلية التربية  ,جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن.
 .70الوكيل ,حلمي ,المفتي ,محمد ( :)0117المناهج ,مفهومها ,أسسها ,عناصرها,
تنظيماتها ,القاهرة ,دار الكتاب الجامعي.
 .74كامل ,مجد خير الدين و محمد ,اشرف عبدالمنعم( 7112يوليو) فاعلية برنامج

تكميلي باستخدام الوسائل الفائقة التفاعلية في تنمية المفاهيم العلمية الجغرافية والتفكير
االستداللي لدى تالميذ الاف الثاني ارعداد  ,قدم حلى الجمعية المارية للتربية العلمية,

الم,تمر العلمي الحاد عشر التربية العلمية ,...جامعة االسماعلية.
 .72لطف هللا ,نادية عطية ,عفاف .)7111( .برنامج تدريبي مقترح لتنمية التفكير التأ ُّملي
ومستوياته لدى الطالب معلم العلوم .مجلة التربية العلمية.026-072 ,)4 (07 ,
 .76مقلد ,سحر عبدهللا.)7100 (.فاعلية استخدام الخرائر الذهنية المعز ة بالوسائر في
تدريا الدراسات االجتماعية على التحايل المعرفي وتنمية التفكير االستداللي  ,رسالة
ماجستير ,غير منشورة ,كلية التربية ,جامعة عين شما.

-733-

7102  كانون االول لسنة.  العدد الثاني والسبعون................................................................. مجلة الفتح
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

 اتجاهات.)7112( علي, راشد,  منى عبد الهاد,  سعود,  أحمد عبد الرحمن,  النجد.72
, القاهرة,حديثة في تعلم العلوم في ووء المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية
. دار الفكر العربي
 تدريا.)0111( علي, راشد,  منى عبد الهاد,  سعود,  أحمد عبد الرحمن,  النجد.72
.  دار الفكر العربي, القاهرة, المدخل في تدريا العلوم:العلوم في العالم المعاصر
 التقرير الوطني للمملكة العربية, تطوير التعليم.)7114(  و ارة التربية والتعليم.71
. و ارة التربية والتعليم: الرياض,السعودية
:المراجع األجنبية
1- Bebas, C. (2012). A mixed methods study of the impact of a teacher
education program using professional development schools on teacher
persistence (Unpublished Ph.D. dissertation). The College of
Professional Studies, Northeastern University, Boston, MA, USA.
2- Carlsen, M. (2009). Reasoning with paper and pencil: The role of
inscriptions in student learning of geometry series. Mathematics
Education Research Journal, 21(1), 54-84.
3- Collins, J. (2012). Evaluation of teacher training and student
achievement in the Reading First program (Unpublished Ph.D.
dissertation). College of Education, Faculty of Argosy University, Los
Angeles, USA.
4- Fox, A. (2011). The influence of teacher training certification program
and assigned subject on the self-efficacy of first year teachers
(Unpublished Ph.D. dissertation). The University of Houston-Clear
Lake, Texas, USA.
5- Goldberg, C. (2004). Brain friendly techniques: Mind mapping. School
Library Media Activities Monthly, 21(3), 22.
6- Koszalka, T., Song, H. & Grabowski, B. (2001). Learners' perception
of design factors found in problem –based learning (PBL) that support
reflective thinking. Proceedings from the National Convention of the
Association for Educational Communications and Technology (pp.
217-221), Atlanta, Georgia, USA.
7- Lowe, D. (2012). Teacher perception of their initial traditional or
alternative teacher training program teachers (Unpublished Ph.D.
dissertation). University of Southern Mississippi, Hattiesburg,
Mississippi, USA.

-733-

