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 املنتجة لدى طلبة كلية الرتبية يف مادة علم النفس الرتبوي 
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 الممخص :
 لدى طمبة كمية التربية و العادات العقمية في اكتساب المفاىيـ النفسية إستراتيجية واكس اثر البحث تعرؼ ىدؼ    

( لتمثؿ المجموعة باختيرت القاعة) ذات االختبار البعدي ،  تصميـ المجموعتيف  ت الباحثةاستخدم ،  ابف رشد 
 .( المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية االقاعة ), ومثمت إلستراتيجية واكس التجريبية التي تدرس وفقا

طالب  (35في المجموعة التجريبية و ) ( طالب وطالبة38طالبة بواقع ) ( طالب و 73) لمعينة  بمغ عدد الطمبة
اختبار  . أعدت الباحثة والمعرفة السابقة . كوفئت المجموعتيف في المتغيرات: الذكاءفي المجموعة الضابطةوطالبة 

ت استخدم و السايكومترية.  اخصائصيم وتـ التحقؽ مف،   اكتساب المفاىيـ النفسية ومقياس العادات العقمية
كشفت نتائج البحث عف تفوؽ  قدو  ، اإلحصائيةلممعالجة  ( t-testختبار التائي لعينتيف مستقمتيف )الا  الباحثة

و لـ يكف ىناؾ اثر  في اكتساب المفاىيـ النفسية واكسإلستراتيجية المجموعة التجريبية التي درست وفقا 
 .الستراتيجيو واكس في العادات العقمية لطمبة المجموعتيف  

 العادات العقمية،  النفسية، اكتساب المفاهيم  إستراتيجية واكسالكممات المفتاحية : 
 

The Effect of  Using Waks Strategy Upon Acquisition The Psychological Concepts 

And Mind Habits for Students of College of Education 

Dr. Ahlam Jameel Mohammed Ali 
 

Abstract 

  The aim of research is to identify the effect of using Waks strategy upon acquiring the 

psychological concepts and mind habits for students in the college of education. An 

experimental design with a partial adjustment of two experimental and control groups as well 

as a posttest were employed. The researcher divided the study sample into two groups: group 

one consisted of (38) students to represent the experimental group that was taught according 

to the waks strategy, and group two consisted of (35) students to represent the control group 

that was taught according to the traditional method. The sample was chosen based on some 

variables namely (Intelligence, Prior knowledge). The researcher has designed the research 

tools as the test of acquisition of psychological concepts, and mind habits scale, which were 

proved their validity and reliability. The results showed a superiority of the experimental 

group in the acquisition of Psychological Concepts. 

 Keywords: Waks Strategy, the Acquisition of Psychological Concepts, Mind Habits. 
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 مشكمة البحث:
طمبة كميات التربية خالؿ مرحمة إعدادىـ وضرورية يحتاجيا  أساسية التربوي عمـ النفس تعد مادة
إذ لموضوعات ىذه المادة عالقة وثيقة بعمميات التعمـ والتعميـ في األوضاع المدرسية، ،  لمينة التدريس

مفاىيـ والمبادئ النفسية التي تتناوؿ طبيعة التعمـ المدرسي، ليصبحوا فعمـ النفس التربوي يزود الطمبة بال
دراكا لطبيعة عمميـ وأكثر مرونة في مواجية المشكالت خالؿ عمميـ المدرسي مستقبال. ف  أكثر فيما وا  وا 

  صياغة المعرفة النفسية في صورة مفاىيمية  تمكف الطمبة مف استيعابيا واكتسابيا وتطبيقيا بصورة أفضؿ
مكانية نقميا إلى مواقؼ جديدة .  وا 

عمى  النفسيةعمى نحو عاـ و المفاىيـ  التربوي عمـ النفس وعمى ىذا األساس فقد تطمب تدريس مادة
نحو خاص توافر طرائؽ ونماذج تدريسية مناسبة، يمكف مف خالليا إكساب المفاىيـ إلى الطمبة وتحفيزىـ 

عمى وفؽ ، بما يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المخطط ليا لمتفاعؿ االيجابي والنشط مع تمؾ المفاىيـ 
إذ تؤكد األدبيات التربوية عمى أف المفاىيـ  .تدريسية فعالة تمنحيـ دورًا نشطا في موقؼ التعمـ استراتيجيات 

تمثؿ أىـ مستويات البناء المعرفي لمعمـ التي تستند عمييا مستويات المعرفة األخرى ، وتعد احد أىـ نواتج 
كما  ،التي يمكف مف خالليا إعادة تنظيـ المعرفة لدى الطالب بصورة تضفي عمييا إدراؾ المعنى التعمـ

، فتحقيقو  يساعد في رفع  مبةوتحقيقو لدى الطبمتغير عادات العقؿ المنتجة لمست الباحثة عدـ االىتماـ 
دراكي الطمبةتفكير  مستوى كفاءة يجو واكتسابيا  النفسيةفي تعمـ المفاىيـ  ـوا   ابط المنطقية لممفاىيـ. لذو اد الر ا 

 .ممارسة دورًا نشطا في المواقؼ التعميميةل الطمبةتطمب التدريس باستراتيجيات ونماذج تدريسية فعالة تييأ 
ىناؾ تنوع كبير في طرائؽ واستراتيجيات التدريس الحديثة والتي بنيت  وفي مجاؿ طرائؽ التدريس

وطبيعة المواد الدراسية واألىداؼ المرجو تحقيقيا ، إال أف  عمى وفؽ أسس نظرية تراعي خصائص الطمبة
 المالحظ ومف خبرة الباحثة الشخصية أف التعميـ الجامعي الزاؿ أسير طرائؽ التدريس التقميدية وىذه مف

أساسا عمى الحفظ و التمقيف و  تركز لكوف ىذه الطرائؽأسباب ضعؼ اكتساب المفاىيـ لدى الطمبة 
 تمكف الطمبة مف اكتساب المفاىيـ يةاستخداـ نماذج واستراتيجيات تدريس مف الضروري. لذا كاف التسميع

التي يواجييا في اكتساب المفاىيـ  ووجعؿ الطالب محور العممية التعميمية ومعالجة صعوبات وتثبيتيا ،
 .ومعقدة  لكونيا مفاىيـ مجردة  التربوي مادة عمـ النفس في 

تحديد  عمى أساس ة( القائمWaks Strategy) إستراتيجية واكسالتعميمية  االستراتيجياتومف ىذه 
واختيار وتنظيـ الخبرات واألنشطة التعميمية وىي تتضمف خمسة مراحؿ وقد سميت أيضا بدائرة المسئولية 

(Responsibility Cycle،862،ص 2004( )إبراىيـ .) 
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 النفسية وعادات العقؿ المنتجةاكتساب المفاىيـ في  التقصي أثرى ىذه اإلستراتيجيةإذ اعتمدت الباحثة 
 النفسيةكمتغير تجريبي لتدريس المفاىيـ  إستراتيجية واكسكما أف البحوث و الدراسات السابقة لـ تتناوؿ ، 

وىذا ما دفع الباحثة لمتثبت  المفاىيـ وعادات العقؿ المنتجة في اكتساب  اوتعرؼ أثرى الجامعية  في المرحمة
 ذلؾ. تجريبيًا مف

حددت الباحثة مشكمة  وعادات العقؿ المنتجة اكتساب المفاىيـ النفسية البحث في ولتحقيؽ أىداؼ
 : يفاآلتي يفالبحث بالسؤال
 في اكتساب المفاىيـ النفسية لدى طمبة كمية التربية ؟ إستراتيجية واكسما اثر  .1
 ؟لدى طمبة كمية التربية  عادات العقؿ المنتجةفي  إستراتيجية واكسما اثر  .2

 أهمية البحث :
مف  وعمى وجو الخصوص وتنميتو تنمية شاممة متكاممة الطالب تقع عمى التربية مسؤولية تربية    

إعدادًا شاماًل متكاماًل متزنًا ليكوف نافعًا  إعداده إلى تيدؼ فيي والنفسية واالجتماعية ، المعرفيةالجوانب 
(. والتعميـ وسيمة التربية في تحقيؽ 21، ص2008ىي عممية مستمرة دائمة )الحيمة، و لنفسو ولمجتمعو، 

أىدافيا ومصدرا لتمبية مطالب المجتمع مف القدرة البشرية الفاعمة بوصفو ميدانا يعكس وظائؼ التربية، 
وتعد الجامعة بكمياتيا وأقساميا  ،(17، ص2008وأىدافيا مف خالؿ مؤسساتو التربوية )عطية، 

مؤسسة اجتماعية عممية تربوية تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المجتمع والمحافظة عميو  خصصاتيا المختمفةوت
تيا بتربية الطمبة وتزويدىـ بالمعمومات والمفاىيـ واالتجاىات والقيـ الالزمة ليـ في الحياة، يمف خالؿ مسؤول

د رفع مستواه شرطا ميما لكؿ يـ وع  ، لذا ازداد االىتماـ بالتعم اإلنسانيةفيي تتولى ميمة صنع الشخصية 
لذا أصبح مف متطمبات (. 63-62، ص2007)فالح وضياء،                  مجتمع يرـو التقدـ والتطور

الحياة في عصرنا التجديد والتحديث في مجاؿ تطوير التربية بؿ في جميع مجاالت الحياة ولمسايرة ىذا 
ور ميـ ىو تنمية الطالب في جميع المجاالت المعرفية التطور العممي والتقني أصبح عمى التربية د

 (.49، ص 2011والوجدانية والميارية )شاىيف،
، فيي تعد أحد الحموؿ لمواجية النمو المتسارع تنبثؽ أىمية تدريس المفاىيـ وفقًا لحسابات متعددةو       

لمشكمة استظيار الطمبة في المعرفة العممية في مختمؼ ميادينيا وتخصصاتيا كما وأنيا تعتبر حاًل 
لممعمومات وحفظيا دوف استيعاب ووعي وتمييز، وىذا يعني أف التعمـ مف طريؽ المفاىيـ واستعماليا في 

كما أنيا تعد مف  (.78،ص 1987مواقؼ تعميمية جديدة لو مردود ايجابي عمى العممية التعميمية )إبراىيـ،
 إلىثة التي تعطي دورًا إيجابيًا لممتعمـ، ألنيا تؤدي األدوات الميمة لمتدريس عمى وفؽ االتجاىات الحدي

طرح األسئمة ذات العالقة بمعمومات أو بيانات معينة مف أجؿ جعميا ذات معنى كما تعمؿ عمى تنظيـ 
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يضاح العالقات المتبادلة فيما بينيا، ولذلؾ فيي ال تمثؿ المعرفة فقط بؿ  المعمومات المتباينة وتصنيفيا وا 
إف العممية التعميمية القائمة  Hooper, 1993))يعتقد و (. 95 ،ص 1988سعادة وجماؿ ،)تػنتجيا أيضًا 

عمى الحوارات الفكرية، واآلخذ والرد، واألسئمة واألجوبة، ودمج األفكار، وطمب المسوغات ومقارنة األفكار 
 ,Hooper)             بيف المتعمميف يمكف أف تقود إلى معالجات عميقة لمحتوى الدرس ومفاىيمو 

1993,5-7.) 
ركنًا ميمَا في تحقيؽ  تعد في الموقؼ الصفي التدريسيوطريقة التدريس الفاعمة التي يستخدميا       

ايجابية في طبيعة تفكير الطمبة وزيادة تحصيميـ الدراسي والتفاعؿ المستمر  نتائجمف  ليالما  أىداؼ الدرس
في  التدريسيبجوانبيا المختمفة وزيادة قدرات  الطمبةنمو شخصية  إلىفيما بينيـ، وىذه الطريقة تؤدي 

 ،  (.116، ص2001الكشؼ عف الحقائؽ والمعمومات والمفاىيـ في المنيج الدراسي )المقـر
تجمعيا قواسـ مشتركة لكونيا  أنيا إالالتدريسية مسارات متعددة  واالستراتيجيات وتأخذ النماذج

داخؿ الصؼ، وكمصدر لمعالجة المعمومات والخبرات الشخصية  الطمبة مصدرًا لمتفاعؿ االجتماعي بيف
 (. 21، ص2010، إبراىيـ) يـمصدر لتعديؿ سموك كونيالمفرد المتعمـ، فضاًل عف 

أثر في اكتساب  االتدريس التي قد يكوف لي استراتيجيات إحدى وقد اختيرت إستراتيجية واكس بوصفيا     
عقمية المنتجة لمطمبة. فيذه اإلستراتيجية  تعد أحدى استراتيجيات التدريس النفسية والعادات الالمفاىيـ 

( وىي تعرؼ أيضا بدائرة المسؤولية STSالمتصمة بمدخؿ التفاعؿ بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع )
(Responsibility Cycle وفييا يتـ تحديد واختيار وتنظيـ الخبرات واألنشطة التعميمية ، )

 (.  862،ص 2004)إبراىيـ،
ذ أف التوجيات التربوية الحديثة تدعو إلى أف تكوف العادات العقمية ىدفا رئيسا في جميع مراحؿ     وا 

( أف العادات العقمية الضعيفة تؤدي إلى تعمـ Marzano,2000التعميـ ،فمف وجية نظر مارزانو ) 
(، كما يشير كوستا Marzano,2000,p.54ضعيؼ بغض النظر عف مستوى ميارة أو قدرة الطالب ) 

( إف إىماؿ استخداـ عادات العقؿ يسبب قصورا في نتائج العممية التعميمية ، Costa,2009كاليؾ )
فالعادات العقمية ليست امتالؾ المعمومات بؿ ىي كيفية العمؿ عمييا واستخداميا أيضا، لكونيا نمط مف 

 8تذكارىا أو أعادة أنتاجيا عمى نمط سابؽ)السموكيات الذكية تقود الطالب إلى إنتاج المعرفة، وليس اس
Costa,2009,p..) 

 و في ضوء ما سبؽ يتضح أىمية اكتساب المفاىيـ النفسية وعادات العقؿ المنتجة.  
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 هدف البحث :
 وعادات العقؿ المنتجة في اكتساب المفاىيـ النفسية إستراتيجية واكسييدؼ البحث الحالي تعرؼ اثر    

 .في مادة عمـ النفس التربوي لدى طمبة كمية التربية
 البحث: اتفرضي

 :تيفاآلتي تيفالصفري تافلتحقيؽ ىدؼ البحث فقد صيغت الفرضي
( بيف متوسط درجات طمبة المجموعة 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1

و متوسط إستراتيجية واكس عمى وفؽ  التربوي مادة عمـ النفسمفاىيـ التجريبية الذيف درسوا 
 درجات طمبة المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة التقميدية في اكتساب المفاىيـ

 .النفسية
( بيف متوسط درجات طمبة المجموعة 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2

و متوسط إستراتيجية واكس عمى وفؽ  التربوي فسمادة عمـ النمفاىيـ التجريبية الذيف درسوا 
عاداتيـ العقمية درجات طمبة المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة التقميدية في 

 المنتجة.
 حدود البحث:

 قتصر البحث الحالي عمى :ا
ابف  كمية التربية قسـ العموـ التربوية والنفسية/ مدراسة الصباحية فيل المرحمة الثانيةعينة مف طمبة  -1

 ـ.2017/2018لمعاـ الدراسي  بغداد /جامعة رشد
 مف لجنة العمداء أقرتالتي  التربويالمفاىيـ النفسية الرئيسة في موضوعات عمـ النفس -2

 )القطاعية(، والتي تدرس في الفصؿ الدراسي األوؿ.
 تحديد المصطمحات:

 Waks Strategyكس أوال: إستراتيجية وا
أطار عمؿ ييدؼ  تمثؿو  (Responsibility Cycleة تعرؼ بدائرة المسئولية )تعميمي وىي استراتيجيو

إلى مساعدة المعمـ عمى تحديد واختيار وتنظيـ الخبرات واألنشطة التعميمية ، وتتكوف اإلستراتيجية مف 
القرار، التصرؼ المسئوؿ، مرحمة التكامؿ فيـ النفس، الدراسة والتأمؿ ، مرحمة صنع  خمس مراحؿ :

 (.863-862،ص 2004)إبراىيـ،
 وتتبنى الباحثة ىذا التعريؼ بوصفو تعريفا نظريا و إجرائيا لممتغير المستقؿ لبحثيا.
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 Concepts ثانيا : المفاهيم
بأنو " زمرة مف األشياء المرتبطة بعضيا ببعض عمى أساس  المفيوـ ( 1993) الطيطي ؛  يعرؼ    

(. وعرفو ) النجدي  7،ص 1993، خصائص مشتركة يمكف أف يشار ليا باسـ أو رمز ") الطيطي
( عمى انو " كممة أو مصطمح لو داللة لفظية ) تعريؼ ( بالنسبة لمواقؼ متعددة في 1999ه ؛ ؤ وزمال

 المفيـو افقد عرفو  ( 2004)مارزانو و آخروف ،أما (. 48،ص  1999،ه ؤ مجاؿ العمـ " ) النجدي وزمال
ويتكوف المفيوـ مف المعمومات التي ينظميا الفرد حوؿ صنؼ ، بكممة  يرمز إليو  بأنو" تركيب عقمي  :

و العمميات ، و تمكف الفرد مف التمييز أو  ،أو األحداث  ،األشياء ، أو األفكارمف واحد أو أكثر 
 (.90 ،ص2004عمى ربط تمؾ األصناؼ فيما بينيا " )مارزانو و آخروف ,  ساعده كما ت ،الوصؼ

 ثالثا : اكتساب المفهوم
(، عمى أنو أنساؽ معقدة مف األفكار المجردة والتي تتكوف مف خالؿ خبرات 1989) آخروفعرفو الزيود و   

ف المنيج يتألؼ مف مفاىيـ متدرجة، بحيث ينمو المفيـو  شيئًا فشيئًا )الزيود، وآخروف أو مواد دراسية، وا 
 .(108 ،ص 1989،

 ىااالستنتاج العقمي ، واىـ عناصر  تتضمفعممية تكويف  بانيا " ( 1995آخروف ؛  و ) الخميميوعرفو
 ". التصور العقمي لمسمات المشتركة وتمييز الخصائص المتغيرة 
 (   97،ص 1995آخروف ؛  و )الخميمي             

وسػػػػػػػيمة لحفػػػػػػػظ الػػػػػػػتعمـ مػػػػػػػف الضػػػػػػػياع واسػػػػػػػتبقائو وثباتػػػػػػػو مػػػػػػػدة أطػػػػػػػوؿ،  "( أنػػػػػػػو1997,)أبو زينػػػػػػػةوعرفػػػػػػػو
 .( 135 ،ص1997)أبو زينة،"بتوفير قدر معيف مف التدريب لممتعمـ

 مراحػػؿ الػػتعمـ التػػي يػػتـ خالليػػا تمثػػؿ الكػػائف الحػػي لمسػػموؾ الجديػػد ، أولى( بأنػػو"2000جػػادو) أبػػوعرفػو و 
 .(468،ص2000ادو ،ج أبوليصبح جزءًا مف حصيمتو السموكية" )

ـ المعرفػة و إعػادة بناءىػا عمػى وفػؽ تركيػب يتنظػلذىنيػة داخميػة   ةبأنػو " عمميػ (:2000)قطامي ،   عرفو 
ذاكرة و تتػػأثر عمميػػة الػػتكػػوف جػػاىزة لمخػػزف فػػي لمػػف خػػالؿ ترميزىػػا ومنحيػػا صػػفة مميػػزة  ،المػػتعمـيتصػػوره 

الكتسػاب  ألتعممػيتفاعؿ التي يمارسيا فػي الموقػؼ ال وأساليبالتشفير و التخزيف بنمط المتعمـ في المعالجة 
 (. 392 ،ص2000المفاىيـ" )قطامي ، 

  ةجديػػػد أنماطػػػاتعممػػػو  أومعموماتػػػو  أوالفػػػرد  أفكػػػار" زيػػػادة  فقػػػد عرفػػػاه (: 2003،  وآخػػػروفشػػػحاتة أمػػػا ) 
 .(57 ،ص 2003، وآخروفاالستجابة القديمة " )شحاتة  أنماطتغير  أولالستجابة 
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 :اإلجرائي فهوالتعريف   أما
، عمػػى تعريػػؼ وتمييػػز وتطبيػػؽ المفيػػوـ (عينػػة البحػػث) المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة طمبػػة قػػدرة  

مػف  الطمبػةالمشػمولة فػي التجربػة و تقػاس قػدرة  مادة عمـ النفس التربػويموضوعات لممفاىيـ الواردة في 
 .ة ليذا الغرضالباحث توخالؿ االختبار الذي أعد
 رابعا:عادات العقل المنتجة

( عمى أنيا  " عبارة عف معرفة المتعمـ كيفية التصرؼ بذكاء، عندما ال Ricketts,2004عرفيا ريكتس)
 .Ricketts,2004,p. 22)يعرؼ اإلجابة عف سؤاؿ ما )

يصاليا إلى Matheu,2004ويعرفيا ماثيو ) ( بأنيا محصمة الفيـ المرتبطة باستعماؿ وتقييـ المعرفة وا 
اآلخريف  حالما تفيـ باف المعرفة تحتوي عمى عدد ال يحصى مف الروابط بيف أجزاء المعمومات عندما 

 تكوف قادرا عمى تحديد شكؿ المعرفة التي تريد استعماليا 
 (Matheu,2004,p.5. ) 

مف بناء ( فعرفتيا عمى أنيا مجموعة مف الميارات والقدرات الذىنية التي تمكف المتعمـ 2013أما ) عفانة ،
تفضيالت مف االداءات أو السموكيات الذكية ، بناء عمى المثيرات والمنبيات التي يتعرض ليا بحيث تقوده 
في النياية إلى انتقاء عممية ذىنية أو أداء أو سموؾ مف مجموعة خيارات متاحة أمامو لمواجية مشكمة ما 

 (.49، ص 2013أو قضية ما) عفانة ،
 دات العقل المنتجة فهو:أما التعريف اإلجرائي لعا

الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس عادات العقؿ المنتجة المعد إلغراض ىذا   
 البحث.

 خمفية نظرية :
اكتساب المفاىيـ  والثاني إستراتيجية واكس األوؿ في ثالثة محاور، عرضت الباحثة في الخمفية النظرية  

 والثالث العادات العقمية.
 أوال: استراتيجيه واكس:

( اف حركة أصالح مناىج العموـ وتدريسيا أكدت 2007( و ) زيتوف، Waks,1989أشار كؿ مف )   
عمى الثقافة العممية والتكنولوجية ، وعبرت بشكؿ صريح عف العالقة المتبادلة بيف العمـ والتكنولوجيا 

يـ المفاىيـ العممية وعمميات العمـ ومياراتو، ( ينتج طمبة لديSTSوالمجتمع . إف تعمـ العموـ وفؽ مدخؿ )
وىو يؤثر في قدراتيـ اإلبداعية ويحسف مف اتجاىاتيـ، فيذا المدخؿ ييدؼ إلى أعداد الطالب لممستقبؿ 
باعتباره عامؿ تغيير في المجتمع، قادرا عمى حؿ مشكالتو، ووضع القرارات المناسبة ،  وفي ىذا اإلطار 
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ي موضوعات ومجاالت متعددة كاكتساب المفاىيـ والعمميات، والتطبيقات يمكف تقويـ تعمـ الطمبة ف
( مف حيث اثر العمـ والتكنولوجيا والمجتمع STSواالتجاىات وعادات العقؿ، وتقويـ جوانب أخرى لمدخؿ )

 ومعتقدات الطمبة حوليا.
 (Waks,1989,p.427-430 ،662-661،ص 2007(،)زيتوف) 

ومف ىذا المنطمؽ ظيرت نماذج و استراتيجيات عديدة لمتدريس ترتبط بمدخؿ التفاعؿ بيف العمـ    
والتكنولوجيا والمجتمع مثؿ: أنموذج حؿ المشكمة والذي طوره فيما بعد كاريف إلى أنموذج   ) ابحث، حؿ، 

تراتيجيو الشبكة الوطنية أبدع، شارؾ ( ، و أنموذج حؿ المشكمة / اتخاذ القرار ، استراتيجيو واكس ، اس
لمعمـ والتكنولوجيا والمجتمع ، استراتيجيو رمزي ، استراتيجيو روزنتاؿ ، استراتيجيو ياجر ، و استراتيجيو 

 ماؾ فادف . 
تعد استراتيجيو واكس أطار عمؿ ييدؼ مساعدة المدرس في تحديده و اختياره وتنظيمو لمخبرات      

( . وىي مكونة مف خمس Responsibility Cycleدائرة المسؤولية ) واألنشطة التعميمية ولذلؾ تسمى ب
 مراحؿ تدور حوؿ الطالب وىي :

مرحمة فيـ النفس: وتقوـ عمى فيـ الطالب لنفسو و ومسؤولياتو اتجاه اآلخريف والبيئة التي يعيش  .1
 فييا.

رات العممية مرحمة الدراسة والتأمؿ : ويتـ في ىذه المرحمة اكتساب الوعي والفيـ ببعض التطو  .2
 والتكنولوجية وآثارىا االيجابية و السمبية. 

مرحمة صنع القرار: في ىذه المرحمة يتعيف عمى الطالب االنشغاؿ بحؿ المشكمة واتخاذ القرار  .3
 فيوفر األسباب واألدلة .

مرحمة التصرؼ المسؤوؿ : ويتـ في ىذه المرحمة تحفيز الطمبة عمى المشاركة في أداء أدوارا  .4
 أو شخصية .   اجتماعية

مرحمة التكامؿ : وفييا يتخطى الطالب المحتوى الدراسي المحدد إلى اعتبارات أوسع لمعالجة  .5
 قضايا شخصية و اجتماعية .

 ( Cheek, 1992,p. 43( ، )  863- 862،ص 2004)إبراىيـ،
ومف وجية نظر الباحثة أف مراحؿ ىذه اإلستراتيجية يمكف توظيفيا في تدريس واكتساب مفاىيـ عمـ    

النفس التربوي ، إذ يمكف تحقيؽ عممية اكتساب التعريؼ لممفيوـ في المرحمتيف األولى والثانية ، 
الثة ، ويمكف توظيؼ وتحقيؽ عممية تمييز المفيوـ مف األمثمة المنطبقة وغير المنطبقة في المرحمة الث

  .  المرحمتيف الرابعة والخامسة لتحقيؽ عممية تطبيؽ المفيـو
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 ثانيا:اكتساب المفاهيم:
فئة لالمفاىيـ نتاج معرفي و فكرة ذىنية يكونيا الطالب لؤلشياء أو األحداث في البيئة،  اكتسابُيعد      

ء أو أحداثًا أو أشخاصًا وتستخدـ مف المثيرات بينيا خصائص مشتركة، وىذه المثيرات قد تكوف أشيا
المفيوـ مسألة تتصؿ  اكتساب(، كما أفَّ 251 ،ص2009األسماء لمداللة عمى المفاىيـ.)اليماني،

المفيـو عمى أنو  اكتساببموضوع الكشؼ عف الصفات والدالالت المرتبطة بالمفيـو لذا يمكف النظر إلى 
ىذه الدالالت أو تجميعيا تحت اسـ أو موقؼ أو حركة مف القدرة عمى التعميـ أو القدرة عمى نظـ 

 اكتسابحادث، أي قدرة الطالب عمى وضع الخصائص أو السمات أو األمثمة في صنؼ أو فئة، وأفَّ 
قدرة الطالب عمى التمييز بيف المثيرات أو الصفات المرتبطة  المفيوـ يشتمؿ عمى عمميتيف ىما :

جميع ىذه المثيرات أو الصفات المرتبطة تحت صنؼ أو قدرة الطالب عمى التعميـ أي ت,  بالمفيوـ
عرض القاعدة أو :  المفيوـ يتـ مف الخطوات اآلتية  اكتسابإفَّ  و( 311 ،ص2003قاعدة.)الخوالدة ،

، مع مراعاة ,  تعريؼ المفيوـ الذي نريد إكسابو لممتعمـ تقديـ أمثمة موجبة ذات داللة وارتباط بالمفيـو
موجبة عمى المفيوـ )دالة عمى  تقديـ تدريبات, لممفيوـ أو الموضوع  إبراز الصفات المعرفة

المفيوـ(وسالبة)غير دالة عمى المفيوـ( بيدؼ التأكد مف قدرة الطالب عمى التمييز بيف المثاؿ الد اؿ عمى 
 2010تقديـ التغذية الراجعة المناسبة )طوالبة وآخروف،,  المفيوـ والمثاؿ غير الد اؿ عمى المفيوـ 

 .(213ص،
 :المفاهيم اكتسابالعوامل المؤثرة في 

 المفاىيـ ومنيا: اكتسابمف العوامؿ التي تؤثر في ىناؾ  
فػػػػكذا كانػػػػت  اكتسػػػػابيانػػػػوع المفيػػػػـو وطبيعتػػػػو: تختمػػػػؼ المفػػػػاىيـ فػػػػي صػػػػعوبتيا، ممػػػػا يػػػػؤثر فػػػػي عمميػػػػة  -1

المفاىيـ)ماديػػػة محسوسػػػة(وأمثمتيا الد الػػػة عمييػػػا قميمػػػة تحتػػػاج توجيػػػو الطمبػػػة ومسػػػاعدتيـ لموصػػػوؿ إلػػػى 
، أمػا إذا كانػت المفاىيـ)مجردة(وأمثمتيػا الد الػة عمييػا قميمػة تحتػاج التػدخؿ بصػورة اكبػر مػف قبػػؿ اكتسػابيا

 لمطمبة . إكسابياالمدرس في كيفية 
األمثمة االيجابية الد الة عمى المفيوـ واألمثمة السمبية غير الد الة عمى المفيػوـ : إفَّ قػدرة الطالػب عمػى  -2

التمييز بيف األمثمة اإليجابية الدَّالة عمى المفيوـ، واألمثمة السمبية غير الدَّالة عمى المفيوـ  لدليؿ قوي 
 الطالب )المفيوـ(. اكتسابعمى 

 اكتسػابوأفَّ تقديـ عدد كػاؼ  مػف األمثمة)اإليجابية(واألمثمػة )السػمبية( لممفيػوـ المػراد عدد األمثمة: إذ وجد  -3
ميمًا في عممية  أمرا  (54 ،ص1994)عبد اهلل، المفاىيـ.  اكتسابًً
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المفيػػـو بازديػػاد خبػػرات الطمبػػة وبالنتيجػػة يتوقػػؼ عمػػى ذلػػؾ اختيػػار  اكتسػػابالخبػػرات السػػابقة : يػػزداد  -4
يوـ بمػػا يتناسػػب ومسػػتواه العقمػػي، فينبغػػي أفَّ ال تكػػوف األمثمػػة عاليػػة التجريػػد وال األمثمػػة المتعمقػػة بػػالمف

 منخفضة في مستوى تجريدىا فتصبح مصدرًا لمممؿ مف المادة بما يؤثر في الحالة النفسية لمطالب .
ة )اإليجابيػة( الكثيػرة المتنوعػ أمثمةالفروؽ الفردية : لمواجية الفروؽ الفردية ينبغي إعطاء األمثمة و الال .5

َـّ  الدَّالػػة عمػػػى المفيػػػوـ )والسػػػمبية( غيػػػر الدَّالػػة عمػػػى المفيػػػوـ كمػػػا يجػػػب مراعػػاة التػػػدرج فػػػي صػػػعوبتيا إذ يػػػت
 عرض السيؿ أواًل ثـ االنتقاؿ إلى الصعب وىذا ما يسرع في عممية اكتساب المفاىيـ.

 (112 ،ص1989،وآخروف )الزيود                                              
 :المفاهيم  اكتساباالستدالل عمى 

المفيػـو لػػدى  اكتسػػابـ وسػائؿ وأسػػاليب عديػدة لقيػاس اسػػتخدباالمفػاىيـ  اكتسػابيمكػف االسػتدالؿ عمػػى  .1
الوسائؿ .. األساليب التقويمية التي تقيس  المفيـو وبنائو ومف ىذه اكتسابويستدؿ بيا عمى صحة  ةطمبال

 قدرة الطالب عمى ما يأتي : 
المفيػػـو مػػف خػػالؿ التمييػػز بػػيف األمثمػػة الموجبػػة  اكتسػػاباكتشػػاؼ المفيػػـو مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ عمميػػات .2

 واألمثمة السالبة لممفيوـ.   
 قدرة الطالب عمى تحديد الداللة المفظية لممفيـو العممي) التعريؼ ( ..3
أشػػارت بعػػض الدراسػػات إلػػى تػػدريب الطالػػب عمػػى تشػػكيؿ تعريػػؼ المفيػػوـ خػػالؿ عمميػػة تعمػػيـ المفيػػـو .4

                                         .  يؤدي إلى تعمـ أفضؿ ليذا المفيـو
 تعمميو .   –تطبيؽ المفيـو العممي في مواقؼ تعميمية .5

 (  81 ،ص 2001) زيتوف ,                                                      
المفيػػـو واالسػػتدالؿ عمػػى صػػحة تكوينػػو ىػػو  اكتسػػاب( مػػف اجػػؿ التأكػػد مػػف  1995وتػػرى ) دروزة ,       

  -عمى ما يأتي : الطالببالسؤاؿ الذي يختبر قدرة 
  ،المفيػػـو فػػي مواقػػؼ تعميميػػة جديػػدة تطبيػػؽالطالػػب ذلػػؾ، تعريػػؼ المفيػػوـ كتابػػة ولفظػػًا عنػػدما يطمػػب مػػف 

 .(  15 – 14 ،ص 1995) دروزة ,  ممفيوـلاكتشاؼ الخصائص المميزة 
 ثالثا:عادات العقل 

تعد عادات العقؿ احد نواتج تطور االكتشافات العممية ، و زيادة التطبيقات التقنية التي ألقت عمى     
جديدة، في إعداد طمبة مثابريف في حؿ المشكالت ، والتحكـ في االندفاع ، وليـ القدرة  تالتربية مسؤوليا

بداع عف طريؽ التفكير واإلصغاء بتفيـ لآلخريف واستعدادىـ الدائـ لمتعمـ  عمى التساؤؿ،ويتعامموا بمرونة وا 
(Costa& Kallick,2009,p.27.) 
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دات المدبرة والمنظمة والمرتبة لمعمميات العقمية، فيي ( لعادات العقؿ بوصفيا العا2002و أشار )ألحارثي، 
تصنع نظاما مف األولوية ليذه العمميات ، فتساعد عمى تصحيح مسار التفكير لمطالب في الحياة 

( أنيا نمط ذكي مف السموكيات يقود Perkins,2003(. ومف وجية نظر ) 13،ص 2002)ألحارثي،
ألنماط معينة مف المشكالت ، والتساؤالت عمى أف تكوف الطالب إلى أفعاؿ ، فيي بذلؾ استجابتو 

 (.Perkins,2003,p. 21-23االستجابة بحاجة لتفكير وبحث وتأمؿ )
( اف عادات العقؿ تمثؿ اتجاىا عقميا لمطالب ، يعطيو خصيصة واضحة لنمط  2011وذكر )مازف، 

واالستفادة منيا وصوال لميدؼ )مازف ،  سموكياتو، ويتحدد ىذا االتجاه بناءا عمى استخدامو لخبراتو السابقة
 (. 66،ص2011
وترى الباحثة  وفقا لما سبؽ أف عادات العقؿ ما ىي إال أنماطا مف االداءات العقمية والفكرية التي     

 تنظـ عمؿ العقؿ ، عند مواجية الطالب مشكمة معينة.
 تصنيف عادات العقل:

قناعا في شرح وتفسير عادات العقؿ ، نظرا يعد تصنيؼ كوستا وكاليؾ أكثر التصنيفات ش     يوعا وا 
( عادة عقمية . والبحث الحالي يسعى 16العتماده عمى نتائج الدراسات والبحوث. وىما صنفوىا إلى )

.التفكير 2.المثابرة 1( عادات عقمية ، نظرا ألىميتيا ومناسبتيا لتعمـ المفاىيـ النفسية وىي: 7لمتحقؽ مف)
.التحكـ بالتيور 6.التصور واالبتكار 5.االستعداد الدائـ لمتعمـ 4أجؿ الدقة .التساؤؿ مف 3بمرونة 

 .التفكير حوؿ التفكير.7
 أهمية تحقيق عادات العقل المنتجة:

( إلى حاجة الطمبة لعادات العقؿ وضرورة تحقيقيا لدييـ، لفاعميتيا في إعدادىـ 2012أشارت )العزب،   
وتفاعميـ مع المواقؼ المختمفة،لذلؾ فيي نمطا فكريا ال غنى لمطالب لمحياة، ومساعدتيـ عمى تفتح عقوليـ 

 (.62،ص  2012عنو ليكوف قادرا عمى النجاح في حياتو)العزب، 
( أف عادات العقؿ تتيح لمطالب الفرصة لرؤية مسار تفكيره، واكتشاؼ 2013وبالصدد ذاتو أكد )زنقور،   

 (. 61،ص  2013الكيفية التي يعمؿ بيا عقمو أثناء حؿ المشكالت )زنقور،
وفي ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أىمية التحقؽ مف أمتالؾ الطمبة لعادات العقؿ مف خالؿ البحوث      

ة ، وكذلؾ تعرؼ اثر بعض االستراتيجيات والنماذج التعميمية في عادات العقؿ كمتغير تابع وذلؾ الوصفي
 مف خالؿ إجراء البحوث والدراسات التجريبية ، وىذا ما ىدؼ إليو البحث الحالي.
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 الدراسات السابقة: 
بعد مسح األدبيات ومصادر المعمومات المتاحة ، تعذر عمى الباحثة حصوليا عمى دراسة سابقة حوؿ      

إستراتيجية واكس ، لذلؾ سوؼ تكتفي بعرض بعضا مف الدراسات المتعمقة باكتساب المفاىيـ و عادات 
 العقؿ.

 دراسات تتعمق باكتساب المفاهيم:
 (:2002دراسة )توفيق، .1
ؼ اثر أنموذج ثيميف في اكتساب المفاىيـ التاريخية لدى طالبات الصؼ الثاني في ىدؼ البحث تعر    

( 27( طالبة موزعة عمى مجموعتيف: تجريبية مف )53معيد المعممات المركزي . تألفت عينة البحث مف )
( طالبة ، كوفئت المجموعتاف في اختباري الذكاء والمعرفة السابقة بيدؼ ضبط 26طالبة وضابطة مف)

( فقرة مف نوع 40تجربة.كما أعدت الباحثة اختبار اكتساب المفاىيـ التاريخية أداة لبحثيا. وىو يتكوف )ال
 االختيار مف متعدد.

( وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات  t-testأظيرت نتائج االختبار التائي )   
 (256- 212،ص  2007)توفيؽ، المجموعتيف ولصالح طالبات المجموعة التجريبية.

 (: 2002.دراسة)الشكرجي والطائي،2
استيدؼ البحث تعرؼ اثر استخداـ خرائط المفاىيـ في اكتساب طالبات الصؼ الرابع العاـ لممفاىيـ    

( طالبة مف إحدى المدارس اإلعدادية في مدينة الموصؿ، وقد 61الجغرافية. تكونت عينة البحث مف )
( طالبة درست باستخداـ خرائط المفاىيـ والتي 31ا عمى مجموعتيف: تجريبية وتضـ )وزعت العينة عشوائي

( طالبة درست بالطريقة التقميدية . كوفئت المجموعتاف في 30( خرائط، وضابطة وتضـ )9بمغ عددىا )
صفو عدد مف المتغيرات بيدؼ ضبط تجربة البحث. كما اعد الباحثاف اختبار اكتساب المفاىيـ الجغرافية بو 

 أداة لبحثيما .
تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى  t-test)وقد أظيرت نتائج البحث باستخداـ االختبار التائي )    

 طالبات المجموعة الضابطة ، مما يؤشر فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ  اكتساب المفاىيـ الجغرافية.
 (334- 224)الشكرجي والطائي،ص 

 (:2012مبان ،.دراسة )الجبوري وال3
ىدؼ البحث تعرؼ فاعمية إستراتيجية دوائر المفيوـ في اكتساب المفاىيـ الجغرافية لدى طالبات     

( طالبة مف إحدى المدارس اإلعدادية التابعة 57الصؼ الخامس األدبي.وقد تكونت عينة البحث مف )
( طالبة، 27تجريبية  وتضـ )لممديرية العامة لتربية محافظة بابؿ . وزعت العينة إلى مجموعتيف : 
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( طالبة.كوفئت المجوعتاف إحصائيا في عدد مف المتغيرات بيدؼ ضبط تجربة البحث. 30وضابطة تضـ )
درست المجموعة التجريبية وفقا إلستراتيجية دوائر المفيوـ ، أما المجموعة الضابطة فقد درست وفقا 

 لمطريقة التقميدية .
لمفاىيـ الجغرافية بوصفو أداة لبحثيما ، إذ طبؽ عمى طالبات المجموعتيف اعد الباحثاف اختبار اكتساب ا  

 بعد انتياء تجربة البحث.
( تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسف t-testأظيرت نتائج البحث باستخداـ االختبار التائي )  

 باستخداـ إستراتيجية دوائر المفيـو عمى طالبات المجموعة الضابطة.
 ( 207- 193،ص 2015بوري والمباف،)الج

 دراسات تتعمق بعادات العقل:
 (:2013.دراسة )ألبعمي،1

ىدفت الدراسة تعرؼ فاعمية وحدة مقترحة في العمـو وفؽ منظور كوستا وكاليؾ لعادات العقؿ في تنمية     
مكة العربية التفكير التحميمي ، والميوؿ العممية لطالب الصؼ األوؿ المتوسط  في أحدى مدارس المم

( طالبا ، وقد اعد الباحث دليال لممدرس لتدريس وحدة )خواص السوائؿ( وفؽ 44السعودية.   بمغت العينة )
منظور كوستا وكاليؾ لعادات العقؿ ، كما اعد اختبار التفكير التحميمي ومقياس الميوؿ العممية بوصفيما 

ا في متوسطي درجات العينة في التطبيقيف القبمي أداتي البحث.  وقد بينت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائي
 ( 135-93،ص2013والبعدي ألداتي الدراسة ولصالح التطبيؽ ألبعدي.)ألبعمي ،

 (:2012.دراسة )القرني،2
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ اثر استخداـ إستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس العموـ عمى    

تنمية التفكير عالي الرتبة وبعض عادات العقؿ لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط ذوي السيطرة الدماغية 
لعربية السعودية. وزعت العينة ( طالبا مف إحدى مدارس مدينة الطائؼ بالمممكة ا70المختمفة.بمغت العينة )

( طالبا.وقد درست المجموعتيف 36( طالبا، وضابطة وتضـ )34عشوائيا المجموعتيف ، تجريبية تضـ )
وحدة المادة والطاقة مف كتاب العموـ المقرر، اذ درست المجموعة التجريبية عمى وفؽ استراتيجيو التعمـ 

د درست وفؽ الطريقة التقميدية.  وعند انتياء التجربة طبقت المستند إلى الدماغ، أما المجموعة الضابطة فق
أدوات الدراسة عمى مجموعتي البحث: اختبار ميارات التفكير عالي الرتبة ، ومقياس عادات العقؿ ، 

( تفوؽ المجموعة التجريبية في t-testومقياس السيطرة الدماغية. وقد أظيرت ابرز نتائج االختبار التائي )
 أ(  ،ص2015ت التفكير عالي الرتبة ، ومقياس عادات العقؿ.)القرني،اختبار ميارا
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 (:2012.دراسة )الروساء،3
اجري البحث بيدؼ تعرؼ فاعمية الصؼ المقموب في تدريس مقرر استراتيجيات تدريس العمـو       

 فت عبد الرحموتقييميا عمى التحصيؿ األكاديمي، وتنمية عادات العقؿ لدى طالبات جامعة األميرة نورة بن
( طالبة مف طالبات قسـ المناىج وطرؽ التدريس، 54بالمممكة العربية السعودية.   تألفت عينة البحث مف )

موزعة عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة. أعدت الباحثة أداتي بحثيا: اختبار التحصيؿ األكاديمي ومقياس 
يرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عادات العقؿ، وقد طبقت األداتيف بعد انتياء التجربة.  أظ

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التحصيؿ األكاديمي ولصالح طالبات 
المجموعة التجريبية ،مما يؤشر فاعمية إستراتيجية الصؼ المقموب عمى التحصيؿ األكاديمي. ولـ يكف 

درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في درجاتيـ عمى  ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي
 (128،ص2017مقياس عادات العقؿ.)الروساء ،
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جراءاته:  منهجية البحث وا 
 أواًل: منهج البحث

الباحث  يقؼ اذ المناىج،مف أدؽ أنواع  لكونو، ياالمنيج التجريبي لتحقيؽ ىدؼ بحث ةالباحث تاتبع
، ونضاؿ )الكيالني المبحوثة دراسة المشكمةلموقفًا محايدًا مف الظاىرة ويستخدـ التجربة بشكؿ أساس 

  (.31، ص 2007

  ثانيًا: الـتصـمـيـم التجريبي

االختبار ومجموعة ضابطة( ذات  ةتجريبي ةاختير التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي )مجموع
  بالشكؿ االتي:ويمكف توضيح التصميـ التجريبي لمبحث  وعادات العقؿ المنتجة. البعدي الكتساب المفاىيـ

 ( مخطط تصميـ البحث1شكؿ )
 ثالثا: مجتمع البحث وعينته

قسػـ العمػـو التربويػة والنفسػية/كمية التربيػة لمعمػـو اإلنسػانية/جامعة طمبة  مفتألؼ مجتمع البحث      
. واختيػػػػر طمبػػػػة المرحمػػػػة الثانيػػػػة فػػػػي القسػػػػـ (2018-2017مدراسػػػػات الصػػػػباحية لمعػػػػاـ الدراسػػػػي )ل بغػػػػداد،

 الطمبة مجموعالمذكور لكوف مادة عمـ النفس التربوي مف المقررات الدراسية لطمبة المرحمة الثانية ، وقد بمغ 
، موزعيف عمى قاعتيف. اختيرت أحداىما عشوائيا لتمثؿ المجموعة التجريبيػة وبمػغ عػدد طالب وطالبة (73)

(.وبعد استبعاد الطمبػة الراسػبيف والمنقطعػيف عػف الػدواـ 35ضابطة بمغ عدد طمبتيا )( واألخرى 38طمبتيا )
 ( طالبا وطالبة .31بمغ عدد الطمبة في كؿ مجموعة )

  تكافؤ مجموعتي البحث : 
لممجموعتيف التجريبية والضابطة في عدد مف  االحصائي عممية الضبط إجراءالتكافؤ ىو    
حددت و  نتائج البحث ألثر المتغير المستقؿ وليس لغيره مف العوامؿ. بحيث يمكف أف تعزىالمتغيرات 

ة الباحث تطبق الباحثة متغيري الذكاء والمعرفة السابقة إلجراء التكافؤ اإلحصائي بيف مجموعتي بحثيا، إذ
ولغرض  (.10،ص 1983رافف لممصفوفات المتتابعة عمى مجموعتي البحث )الدباغ وآخروف،  اختبار

( فقرة ذات 25فؤ في المعرفة السابقة لمطمبة ،أعدت الباحثة اختبار ذي النمط الموضوعي مف )إجراء التكا
ويوضح بيانات التكافؤ لممجموعتيف التجريبية  (1االختيار مف متعدد لتحقيؽ ىذا الغرض ، والجدوؿ )

 والضابطة.

 ادوات البحث المتغيز التابع المتغيز المستقل المجموعة

 اكتساب المفاهيم النفسية  إستزاتيجية واكس التجزيبية

 عادات العقل المنتجة

 اختبار اكتساب المفاهيم

 الطزيقة التقليدية الضابطة مقياس عادات العقل المنتجة
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 ( تكافؤ مجموعتي البحث في متغيري الذكاء والمعرفة السابقة1جدوؿ )
الوسط  المجموعة المتغيز

 الحسابي

الداللة اإلحصائية عند  القيمة التائية التباين

 (0.05مستوى )
 الجدولية المحسوبة

اختبار 

 الذكاء

 1.003 104.26 32.06 التجزيبية

2.000 

 غيز دالة

 113.52 34.32 الضابطة

 المعزفة

 المسبقة

 غيز دالة 0.52 22.42 12.02 التجزيبية 

 20.06 12.24 الضابطة

لكؿ  لممتغيريف التي اجري فييا القيمة التائية المحسوبة  أف (t-testوباستخداـ ) (1يتبيف مف الجدوؿ ) 
( وىذا 0.05( ومستوى داللة )60( عند درجة حرية )2اقؿ مف القيمة التائية الجدولية البالغة )التكافؤ 
يف المجموعتيف ) التجريبية والضابطة ( متكافئتاف في ىذ إف، مما يؤكد  إحصائياغير دالة  أنيا إلىيشير 
 . يفالمتغير 

 مستمزمات البحث ومصادر معموماته:
والتي  مادة عمـ النفس التربويتـ تحديد المادة التعممية وىي تمثؿ مفاىيـ  تحديد المادة التعممية : 

بمغ عدد المفاىيـ  إذ لممناىج،ستدرس في الفصؿ الدراسي االوؿ وكما ىي محددة مف المجنة القطاعية 
 بعمـ النفس( مفيوما وذلؾ بعد التحقؽ منيا بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص 21)

 تدريس.الوطرائؽ 
أعدت الباحثة الخطط التدريسية لمجموعتي البحث   إعداد الخطط التدريسية و األهداف السموكية :

( خطة تدريسية لكؿ مجموعة مف مجموعتي البحث وىي 21داد )فقد تـ إع ،اعتمادًا عمى عدد المفاىيـ
المستيدفة في تجربة البحث. وتضمنت ىذه الخطط  مادة عمـ النفس التربويتناظر في عددىا لعدد مفاىيـ 

( ىدفا سموكيا لتحقيؽ عمميات اكتساب 63األىداؼ السموكية المتعمقة بتدريس ىذه المفاىيـ إذ بمغ عددىا )
المفاىيـ عمى مستوى تعريؼ المفيوـ،تمييز المفيوـ و تطبيؽ المفيوـ. وقد ُعرَضت نماذج مف الخطط 

تدريس وفي ضوء آرائيـ الوقائمة األىداؼ السموكية عمى عدد مف المحكميف ذوي االختصاص بطرائؽ 
 ومالحظاتيـ أجريت بعض التعديالت البسيطة .

 البحث: تاأدا
 :مادة عمم النفس التربوي مفاهيم األداة األولى :اختبار اكتساب

مثمو مف مفاىيـ تـ يمحتوى بما المعتمدة في ذلؾ عمى  المفاىيـقامت الباحثة بتصميـ اختبار اكتساب     
 تحديدىا ، وقائمة األىداؼ السموكية المحددة ولقد مر إعداد االختبار بمراحؿ عدة ىي :
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قامت الباحثة ببناء فقرات اختباريو تتوافؽ مع قياس عمميات : تعريؼ،وتمييز،  ات االختبار:إعداد فقر 
ولما كاف عدد ، وتطبيؽ المفيوـ وقد اختير النمط الموضوعي نوع االختيار مف متعدد صيغة لالختبار

، وبذلؾ فقد ( مفيومًا ، فقد تـ إعداد فقرات اختباريو تغطي العمميات الثالث لكؿ م21المفاىيـ ىو ) فيـو
( فقرة لقياس تمييز 21( لقياس تعريؼ المفيوـ ، و )21( فقرة،منيا )63بمغ مجموع الفقرات االختيارية )

، و)   .( فقرة لقياس تطبيؽ المفيوـ21المفيـو
اختبار اكتساب المفاىيـ عمى عدد مف المحكميف في العموـ التربوية و  ت الباحثةعرض  صدق االختبار:

 .جميعا المحكميف  موافقة  ( محكـ وقبمت الفقرات جميعا فقد حصمت عمى10بالغ عددىـ )النفسية وال
العتماد ل: تـ وضع إجابات محددة و أنموذجية لجميع فقرات االختبار تصحيح اختبار اكتساب المفاهيم

 وأعطيتدرجة واحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار، إذا كانت اإلجابة صحيحة  وأعطيتفي تصحيحيا 
( درجة  63 –خاطئة . وبيذا تحددت درجة االختبار بالمدى ) صفر  أوصفرا إذا كانت اإلجابة متروكة 

 ( درجة.63وبذلؾ تبمغ الدرجة الكمية لالختبار)
 الثالثة: طبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطالعية مف طمبة المرحمة  األولىالتجربة االستطالعية 

( طالب و طالبة وبعد 25مواصفات عينة البحث ، تألفت مف ) ـليو  لمادة ،لكونيـ سبؽ ليـ دراسة ىذه ا
عف  اإلجابةتطبيؽ االختبار تبيف اف تعميمات االختبار واضحة، و اف الوقت الذي استغرقو الطمبة في 

 ( دقيقة.45االختبار كاف )
 اإلحصائيلتحميؿ طبقت الباحثة اختبار اكتساب المفاىيـ عمى عينة ا لالختبار: اإلحصائيالتحميل 

 .التي ليا مواصفات عينة البحث  ( طالب و طالبة80البالغة ) الثالثةطمبة المرحمة  مف 
لقد حسبت صعوبة كؿ فقرة مف فقرات اختبار اكتساب المفاىيـ باستخداـ المعادلة  معامل صعوبة الفقرات:

  .مقبولة ربةاالختياالفقرات  وتعد ىذه( 0.64-0.41الخاصة بيا، فكانت تتراوح بيف )
اكتساب المفاىيـ باستخداـ  حسبت القوة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات اختبار  :يزية لمفقراتيالقوة التم

الفقرة  أفالقياس النفسي إلى  أدبيات( و تشير 0.75-0.33المعادلة الخاصة بيا فتراوحت قيميا بيف )ب
 أبقت( لذا 100، ص 1987تعديميا. )أبو عالـ،  أو% ( يفضؿ حذفيا  20التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف)

  . تعديؿأو الباحثة عمى الفقرات جميعيا دوف حذؼ 
الخاطئة لجميع الفقرات ، وجد أف معامالت  البدائؿ: تـ استخداـ معادلة فعالية  الخاطئة البدائل فعالية

 الخاطئة فعالة . البدائؿسالبة ، وبذلؾ عدت جميع  البدائؿفعالية جميع 
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( الف معامؿ   Kuder –Richardson-20تـ حساب ثبات االختبار باستعماؿ معادلة )  ات االختبار:ثب
معامؿ ثبات داخمي ، وىو يعني مدى اتساؽ ، الفقرات فيما بينيا ) أبو يذه المعادلة يعد الثبات المستخرج ب

 (.0.87(  وكاف معامؿ ثبات الفقرات  ) 156 ،ص  1987عالـ ،
  : مقياس عادات العقل المنتجةاألداة الثانية 

بعد االطالع عمى األدب التربوي وعدد مف الدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة البحث الحالي، قامت    
 وصفا موجزا لممقياس. يالباحثة بكعداد مقياس عادات العقؿ المنتجة ، وفيما يم

( التفكير 2(المثابرة)1) :وىي ( مجاالت وكؿ مجاؿ يمثؿ إحدى عادات العقؿ7يتكوف المقياس مف )   
( 7( التحكـ بالتيور )6(التصور و االبتكار)5(االستعداد الدائـ لمتعمـ)4(التساؤؿ مف اجؿ الدقة)3بمرونة)

( بدائؿ لالستجابة:)مطابقة بدرجة 3( فقرات، لكؿ منيا )5التفكير حوؿ التفكير. ويشتمؿ كؿ مجاؿ عمى)
درجة ضعيفة(. ويكوف تصحيح الفقرات عمى التوالي بالدرجات) كبيرة، مطابقة بدرجة متوسطة، مطابقة ب

(، وعمى كؿ مجاؿ ما بيف 105-35( ، وبذلؾ تنحصر درجات العينة عمى المقياس ككؿ ما بيف )1,2,3
(5-15.) 

( محكميف في تخصص 10: لمتحقؽ مف صدؽ المقياس عرضت الباحثة المقياس عمى )صدق المقياس
التدريس والقياس والتقويـ، وذلؾ لمتأكد مف وضوح صياغة الفقرات وانتماءىا عمـ النفس والمناىج وطرائؽ 

لكؿ عادة عقمية ، وقد حظي المقياس بمجاالتو وفقراتو عمى قبوؿ المحكميف عدا بعض الفقرات التي اقترح 
 المحكموف تعديؿ صياغتيا، وقد تـ إجراء التعديالت المقترحة.

لبناء لممقياس مف خالؿ تطبيقو عمى عينة استطالعية قواميا تحققت الباحثة مف صدؽ ا صدق البناء:
( دقيقة . 40( طالب وطالبة مف خارج عينة البحث، وكاف متوسط زمف اإلجابة عمى فقرات المقياس )30)

وحسب معامؿ االرتباط عمى كؿ عادة عقمية مف العادات السبعة والدرجة الكمية عمى األداة والتي تراوحت 
( ، 0.81 – 0.42( وقيـ معامالت ارتباط الفقرة مع المجاؿ الذي تنتمي إليو بيف )0.83-0.65ما بيف )

( ، وجميعيا دالة  0.82 – 0.46كـ إف قيـ معامالت االرتباط البينية لمجاالت المقياس تراوحت بيف )
مقبولة مف ( . وتعد ىذه المؤشرات عمى إف المقياس يتمتع بدرجة α= 0.05إحصائيا عند مستوى الداللة )

 صدؽ االتساؽ الداخمي ويصمح لمتطبيؽ عمى عينة البحث.
( طالب 35طبؽ مقياس عادات العقؿ المنتجة عمى عينة استطالعية مف ) التجربة االستطالعية لممقياس:

 وطالبة مف خارج عينة البحث ،وكاف اليدؼ مف التطبيؽ مايمي:
امؿ ألفا كرونباخ، المتوفر ضمف برنامج الحقيبة : حسب ثبات المقياس باستخداـ معحساب ثبات المقياس  

( وتعد ىذه القيمة مرتفعة نسبيا 0.85( ، وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات لممقياس ككؿ )SPSSاإلحصائية )
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، مما يؤىؿ المقياس لالعتماد عميو كأداة لمبحث العممي لقياس عادات العقؿ المنتجة لمعينة المستيدفة ، 
 ائج يمكف الوثوؽ بيا.ومف ثـ الحصوؿ عمى نت

: حسب الوقت الالـز لتطبيؽ المقياس بيف أوؿ وآخر طالب انتيى مف اإلجابة، إذ كاف  حساب زمن اإلجابة
 ( دقيقة .47متوسط الزمنيف السابقيف ىو )

 تـ تطبيؽ )تجربة البحث( : بعد االنتياء مف تدريس محتوى المادة لمجموعتي البحث أداتا البحثتطبيق 
المجموعتيف وتـ تصحيح إجابات الطمبة  طمبةعمى تساب المفاىيـ ومقياس عادات العقؿ المنتجة اختبار اك

 .تمييدا إلجراء المعالجة اإلحصائية عمى االختبار
 الوسائل اإلحصائية :

 :SPSSباالعتماد عمى برنامج  اآلتيةتـ تطبيؽ الوسائؿ اإلحصائية   
 يةز يالتمي القوة ، معادلة االختبار معادلة الصعوبة لفقرات ،( لعينتيف مستقمتيفt-testاالختبار التائي )

( لحساب 20ريتشاردسف ) -معادلة فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات االختبار،معادلة كيودر ، االختبار لفقرات
   .معامؿ ارتباط بيرسوف ثبات المقياس ،

 عرض النتائج وتفسيرها:
، يمكف عرض النتائج وتفسيرىا وفقًا  SPSSباالعتماد عمى برنامج  لمبيانات اإلحصائيةبعد المعالجة    

 البحث : لفرضيات
   :  األولىفرضية ال
( بيف متوسط درجات طمبة المجموعة 0.05يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال 

متوسط درجات  وإستراتيجية واكس عمى وفؽ  التربوي مادة عمـ النفسمفاىيـ التجريبية الذيف درسوا 
 .النفسية نفسيا بالطريقة التقميدية في اكتساب المفاىيـ المادةطمبة المجموعة الضابطة الذيف درسوا 

بمقارنة نتائج اختبار اكتساب المفاىيـ لممجموعتيف )التجريبية و الضابطة( تبيف متوسط درجات 
و متوسط درجات طمبة المجموعة (، 2.88( ، وبانحراؼ معياري )40.51طمبة المجموعة التجريبية بمغ )

( لعينتيف t-test)  (، و باستعماؿ االختبار التائي 5.48( ، و بانحراؼ معياري )31.06)الضابطة
بيف المجموعتيف الحظ الجدوؿ  إحصائيامستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف المتوسطيف تبيف وجود فرؽ داؿ 

(2.) 
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 (2الجدوؿ )
 مادة عمـ النفس التربوينتائج االختبار التائي لممجموعتيف في اختبار اكتساب مفاىيـ 

الداللة 

اإلحصائية 

(0.05) 

 القيمة التائية
درجة 

 الحزية

االنحزاف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 العينة
 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 60 8.56 2 دالة
 التجزيبية 31 40.51 2.88

 الضابطة 31 31.06 5.48

( اكبر مف القيمة التائية الجدولية 8.56) ( اف القيمة التائية المحسوبة 2يتضح مف الجدوؿ )   
( ، ويدؿ ذلؾ عمى وجود فرؽ ذو داللة  0.05( وعند مستوى داللة ) 60( بدرجة حرية ) 2البالغة )
، ويمكف عزو ىذا األولى ، و لذلؾ رفضت الفرضية الصفرية ولصالح طمبة المجموعة التجريبية  إحصائية

لطمبة   التربوي مادة عمـ النفسمفاىيـ الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية الذيف درسوا 
المادة نفسيا يـ مفاىودرجات المجموعة الضابطة الذيف درسوا  إستراتيجية واكسعمى وفؽ  الثانيةالمرحمة 

لو تأثير  ىذه اإلستراتيجيةالتدريس عمى وفؽ  أف إلىاختبار اكتساب المفاىيـ  بالطريقة التقميدية ، في 
عد أفضؿ مف الطريقة ت ىذه اإلستراتيجيةإيجابي في اكتساب المفاىيـ لطمبة المجموعة التجريبية، ألف 

تيا قشانمو  األفكارفي تجربة  هدور لمف خالؿ ممارستو  في عممية التعمـ، محورا فاعالالتقميدية لجعؿ الطالب 
،  يافي حوار تفاعمي مف خاللو تخطيط نشاطات مراحم تالتساؤال، واإلجابة عف  مع زمالءه والتدريسي

 وتمييزىا وتوليد األفكارة وممارسة عمميات مقارنة بيف المفاىيـ النفسي اإلجابةفالبحث و التقصي عف 
يكوف لو دورا ايجابيا فعاال و نشطا في الموقؼ التعميمي، وليس فقط االستعداد  وتطبيقيا وحؿ المشكالت 

 الكتساب المفاىيـ.
ًا في تكويف البنى المعرفية لطمبة يايجاب كاف لو تأثيرا إستراتيجية واكس أف التدريس عمى وفؽ 

لمفاىيـ عمـ النفس التي درسوىا في المرحمة السيما واف ىذه المفاىيـ ىي امتداد  المجموعة التجريبية
  ليذه المفاىيـ. التمييز و التعريؼ والتطبيؽ عمميات مف خالؿ  وذلؾ،  الدراسية األولى

  :  الثانيةفرضية ال
( بيف متوسط درجات طمبة المجموعة 0.05يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال  

و متوسط إستراتيجية واكس عمى وفؽ  التربوي مادة عمـ النفسمفاىيـ التجريبية الذيف درسوا 
عاداتيـ العقمية درجات طمبة المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة التقميدية في 

 المنتجة.
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لممجموعتيف )التجريبية و الضابطة( تبيف متوسط درجات  مقياس عادات العقؿ المنتج بمقارنة نتائج    
(، و متوسط درجات طمبة 11.15( ، وبانحراؼ معياري )98.66جموعة التجريبية بمغ )طمبة الم

( t-test)  (، و باستعماؿ االختبار التائي 6.84( ، و بانحراؼ معياري )83.42المجموعة الضابطة )
يف بيف المجموعت إحصائياوجود فرؽ داؿ  عدـ لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف المتوسطيف تبيف

 .(3الحظ الجدوؿ )
 (3الجدوؿ )

 مقياس عادات العقؿ المنتجة االختبار التائي لممجموعتيف في قيمة
الداللة 

االحصائية 

(0.05) 

 القيمة التائية
درجة 

 الحزية

االنحزاف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 العينة
 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 60 0.456 2 غيز دالة

11.15 22.66 
 التجزيبية 31

 الضابطة 31 23.42 6.84

 
مف القيمة التائية الجدولية  قؿ( ا0.456) ( اف القيمة التائية المحسوبة 3يتضح مف الجدوؿ )

وجود فرؽ ذو داللة  عدـ ( ، ويدؿ ذلؾ عمى 0.05( وعند مستوى داللة ) 60( بدرجة حرية ) 2البالغة )
الفرضية  تقبؿ، و لذلؾ عاداتيـ العقمية المنتجة في  والضابطة طمبة المجموعة التجريبية بيف إحصائية
النتيجة بأنو لـ يكف ىناؾ فرقا لو داللتو المعنوية بيف إستراتيجية واكس  هويمكف تفسير ىذ ،الثانية الصفرية

 والطريقة التقميدية في عادات العقؿ المنتجة لدى طمبة المجموعتيف . إال انو بمالحظة المتوسط الحسابي
لممجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس عادات العقؿ المنتجة ، يالحظ انو متوسط عالي فكما سبؽ 

( درجة. وىذا مؤشر ايجابي لعدـ ضعؼ 105 -35القوؿ اف درجات االستجابة عمى المقياس تتراوح بيف )
 الطريقة التقميدية في العادات العقمية لمطمبة .
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 االستنتاجات:
 -نتائج البحث يمكف استنتاج اآلتي:في ضوء 

 عمى الطريقة التقميدية. وأفضميتيا عمـ النفس التربوي في اكتساب مفاىيـ إستراتيجية واكستفوؽ  -1
 . التربويفي تدريس مادة عمـ النفس  افعاليتي أثبتت يامراحمب إستراتيجية واكسإف التدريس عمى وفؽ  -2

 التوصيات:
 الباحثة بما يأتي:في ضوء نتائج البحث توصي 

لتحقيؽ األىداؼ المنشودة  عممية  أو إنسانية  أخرىلتدريس مواد دراسية  إستراتيجية واكساإلفادة مف  -1
 لممادة.

عداد الطمبة واكس  إستراتيجيةتضميف  -2 في موضوعات مادة طرائؽ التدريس في كميات التربية لتييئة وا 
 ات.لعممية التدريس ومتطمباتيا في أقساـ الكمي

 :المقترحات
التحصيؿ المؤجؿ  -في متغيرات أخرى ) اكتساب المياراتواكس  إستراتيجيةإجراء دراسة تكشؼ فاعمية -1

 وغيرىا(.
 إجراء بحث مماثؿ لمبحث الحالي في مرحمة الثانوية.  -2
انتقاؿ  في وكشؼ فاعميتياواكس  إستراتيجيةستراتيجيات و نماذج تعميمية ، مع الإجراء دراسة مقارنة  -3

 اثر التعمـ في اكتساب المفاىيـ .
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 المصادر:
 ( المدخؿ الى طرائؽ التدريس، دار ابف االثير لمطباعة والنشر، جامعة 2010، فاضؿ خميؿ )إبراىيـ

 الموصؿ، العراؽ.
 (،تطوير مناىج التاريخ عمى ضوء مدخؿ المفيومات،المجمة العربية 1987إبراىيـ،خيري عمي:)

 .40عدد ،ال7لمتربية،المجمد
 (استراتيجيات التعميـ وأساليب التعمـ، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة.2004إبراىيـ،مجدي عزيز:) 
 األردفعم اف ، دار المسيرة، ( عمـ النفس التربوي ،2000جادو ، صالح محمد عمي ) أبو . 
 ( 1997أبو زينة، فريد كامؿ)، دار فرقاف لمنشر ، 4الرياضيات مناىجيا وأصوؿ تدريسيا. ط ،

 عماف.
 الكويت ، دار القمـ.1(   قياس وتقويـ التحصيؿ الدراسي، ط1987رجاء محمود ) ، أبو عالـ ، 
 (: فعالية وحدة مقترحة في العموـ وفؽ منظور كوستا و 2013محمد) زألبعمي، إبراىيـ عبد العزي

كاليؾ لعادات العقؿ في تنمية التفكير التحميمي والميوؿ العممية لدى تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط 
بالمممكة العربية السعودية،مجمة التربية العممية،الجمعية المصرية لمتربية 

 ،سبتمبر.16،المجمد:5العممية،العدد:
 (العادات العقمية وتنميتيا لدى التالميذ،مكتبة الشقيري، الرياض.2002ألحارثي،إبراىيـ احمد:) 
 (اثر أنموذج ثيميف في اكتساب المفاىيـ التاريخية لطالبات الصؼ 2012توفيؽ، بشائر مولود:)

(، مركز 32الثاني معيد المعممات المركزي في مادة التاريخ، مجمة البحوث التربوية والنفسية ،العدد)
 الدراسات التربوية واألبحاث النفسية ، بغداد.

 (فاعمية إستراتيجية دوائر المفيوـ في اكتساب 2015الجبوري، حمداف ميدي والمباف،زىراء زىير:)
المفاىيـ الجغرافية لدى طالبات الصؼ الخامس األدبي، مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية 

 شباط، جامعة بابؿ ، بابؿ .(، 19واإلنسانية، العدد)
 ( ط2008الحيمة، محمد محمود ،)تقديـ محمد ذبياف الغزاوي، 4( تصميـ التدريس )نظرية وممارسة ،

 كمية التربية دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، االردف. –جامعة اليرموؾ 
  في الصفوؼ األربعة  (: مفاىيـ العمـو العامة و الصحة1995و آخروف )الخميمي ،خميؿ يوسؼ

 , صنعاء , مطابع الكتاب المدرسي . 1األولى , ط
 ( مقدمة في التربية. ط2003الخوالدة, محمد محمود . )دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, 1 ,

 ، األردف.عماف
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 (: اختبار رافف لممصفوفات المتتابعة لمعراقييف، مطبعة جامعة 1983) وآخروفلدباغ، فخري، ا
 الموصؿ، الموصؿ.

  ( إجراءات في تصميـ المناىج , ط 1995دروزة , أفناف نظير : )نابمس , جامعة النجاح 2 ,
 الوطنية .

 (فاعمية الصؼ المقموب في تدريس مقرر استراتيجيات تدريس العمـو2017الروساء، تياني محمد:) 
وتقييميا عمى التحصيؿ األكاديمي وتنمية عادات العقؿ لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد 

(، المممكة 1(،العدد)26، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،المجمد ) فالرحم
 العربية السعودية.

 (استخداـ المدخؿ المفتوح القائـ عم2013زنقور،ماىر محمد صالح:) ى حؿ المشكمة في تدريس
الرياضيات لتنمية ميارات التفكير المتشعب وبعض عادات العقؿ لدى تالميذ الصؼ السادس 

 (، يوليو.16االبتدائي، مجمة تربويات الرياضيات ، المجمد )
  لمنشر والتوزيع،  ؽدار الشرو ،  4تدريس العموـ ، ط  أساليب :(2001) عايش محمود ،زيتوف

 ، األردف.عماف
 (دار الشروؽ، عماف 2007زيتوف،عايش محمود ، (:النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو

  ،األردف.
 ،عماف، دار 1وآخروف : التعمـ والتعميـ الصفي، ط فيمي نادر الزيود ، 

 .1989الفكر لمنشر، شركة الشرؽ األوسط لمطباعة، 
 فاىيـ المغة العربية والرياضيات : تدريس م (1988)سعادة، جودت أحمد وجماؿ يعقوب اليوسؼ

 ، بيروت، دار الجيؿ.1والعمـو والتربية االجتماعية، ط
 (استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعمـ وأنماط التعمـ،جامعة 2011شاىيف،عبد الحميد:)

 اإلسكندرية، مصر.
  (: معجـ المصطمحات التربوية والتعميمية ، الدار المصرية، 2003) وآخروفشحاتة ،حسف شحاتة

 القاىرة ،مصر.
 (اثر استخداـ خرائط المفاىيـ 2007الشكرجي ، لجيف سالـ مصطفى والطائي، غيداء سعيد قاسـ: )

في اكتساب طالبات الصؼ الرابع العاـ لممفاىيـ الجغرافية في مدينة الموصؿ ، مجمة التربية والعمـ ، 
 ( ، جامعة الموصؿ ، الموصؿ.2( ، العدد )14مجمد )ال
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 ( طرائؽ التدريس. ط2010طوالبة,ىادي وآخروف .)لمنشر والتوزيع والطباعة, عماف ةدار المسير , 1 ،
 . األردف

 داراالمؿ 1نموذج تصميـ تعميمي , ط –(: تدريس المفاىيـ 1993طيطي،  محمد حمد عقيؿ )ال,
 ,عماف.

 (: المرجع في تدريس العموـ الشرعية , عماف , الجامعة 1994الح )عبد اهلل , عبد الرحمف ص
 التربوية. األردنية , كمية العموـ

 (: برنامج مقترح قائـ عمى االستقصاء في العموـ لتنمية بعض 2012)رالعزب،إيماف صابر عبد القاد
 ربية، جامعة بنيا. عادات العقؿ لدى طالب الشعب العممية بكميات التربية،أطروحة دكتوراه ، كمية الت

 ( الجودة الشاممة والمنيج، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف، 2008عطية، محسف عمي )األردف. 
 (اثر استخداـ استراتيجيو التعمـ بالدماغ ذي الجانبيف في تدريس العموـ لتنمية 2013عفانة، نداء:)

.رسالة ماجستير غير منشورة،  بعض عادات العقؿ المنتج لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة
 كمية التربية،الجامعة اإلسالمية بغزة.

 ( المناىج وتحميؿ الكتب، دار الصادؽ 2007فالح، حيدر حاتـ وضياء عويد حربي العرنوسي )
 لمطبع والتوزيع، الحمة، بابؿ، العراؽ. 

 ( اثر استخداـ التعمـ المستند الى الدماغ في2015القرني، مسفر بف خفير سني:)  تدريس العمـو
عمى تنمية التفكير عالي الرتبة وبعض عادات العقؿ لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط ذوي أنماط 
السيطرة الدماغية المختمفة، أطروحة دكتوراه ، جامعة أـ القرى ، كمية التربية،قسـ المناىج وطرؽ 

 التدريس ، مكة المكرمة.
  األردفتدريس ، دار الفكر، عماف، تصميـ ال أساسيات( 2000) وآخروفقطامي، يوسؼ . 
 مدخؿ إلى البحث في العموـ التربوية  (:2007)الكيالني، عبد اهلل زيد، ونضاؿ كماؿ الشريفيف

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف،. 2واالجتماعية، ط
 ( , أبعاد التفكير , ترجمة: حسيف يعقوب نشواف ومحمد  2004مارزانو , روبرت وآخروف :)

 خطاب , عماف, دار المسيرة لمنشر والتوزيع. صالح
 ( 2011مازف،حساـ الديف محمد) عادات العقؿ واستراتيجيات تفعيميافي تعميـ وتعمـ العمـو:

(،الجمعية المصرية لمتربية 15والتربية العممية، فكر جيد لواقع جديد، المؤتمر العممي )
 العممية .
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 ( سعد خميفة ، ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، واألىداؼـ والمبادئ ( طرؽ تدريس العمو 2001المقـر
 .األردفعماف، 

 ( تدريس العموـ في العالـ المعاصر1999النجدي,احمد وآخروف:)- , المدخؿ في تدريس العموـ
 الكتاب الرابع ,دار الفكر العربي ,القاىرة.

 (2009اليماني، عبد الكريـ عمي :)ر والتوزيعزمـز لمنش دار ،  1ستراتيجيات التعمـ والتعميـ، طإ، 
 عماف،األردف.
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