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املستخلص
ىدفت الدراسة إلى تقصي فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تدريس الجغرافيا لتنمية
ميارات تكليد المعمكمات كالكعي بقضايا التنمية االقتصادية لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم
طالبا مف طالب الصؼ الثاني الثانكم بجميكرية مصر
 ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )26ن
العربية ،كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف :تجريبية كضابطة؛ كقد درست المجمكعة التجريبية
باستخداـ نمكذج زاىكريؾ ،في حيف درست المجمكعة الضابطة بالطريقة المعتادة ،كتـ
استخداـ المنيج التجريبي ذم التصميـ شبو التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،التي تمثمت
في :اختبار ميارات تكليد المعمكمات ،كمقياس الكعي بقضايا التنمية االقتصادية .كقد تكصمت
نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم ( )1.10في التطبيؽ البعدم
الختبار ميارات تكليد المعمكمات ،كمقياس الكعي بقضايا التنمية االقتصادية لصالح طالب
المجمكعة التجريبية ،كما أظيرت النتائج أف فاعمية نمكذج زاىكريؾ كبيرة في تنمية ميارات
تكليد المعمكمات ،كالكعي بقضايا التنمية االقتصادية ،كقد انتيت الدراسة بتقديـ مجمكعة مف
التكصيات كالمقترحات التي ترتبط بتكظيؼ نمكذج زاىكريؾ في بيئة التعمـ.
الكممات المفتاحية :البنائية ،نمكذج زاىكريؾ ،ميارات تكليد المعمكمات ،الكعي ،قضايا
التنمية االقتصادية ،الجغرافيا.
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The effectiveness of using Zahorik Model in teaching geography for
developing Generative Information skills and Awareness of the
Economic Development Issues for the second year Secondary School
Students
Dr. Mohamed B. Elsayed Ahmed
Abstract
This study aimed to investigate the effectiveness of using Zahorik Model
in teaching geography for developing Generative Information skills and
Awareness of the Economic Development Issues for the second year
Secondary School Students. The sample of the study consisted of (62) students
at the second grade of the secondary stage in Egypt, they were divided into two
groups; experimental and control. The experimental group studied using
Zahorik Model while the control group studied using traditional method. The
current study applied the experimental Approach with Quasi-experimental
design to achieve the Study objectives, which represented in Generative
Information skills test and a measure of Awareness of the Economic
Development Issues. The results indicated that there were statistically
significant differences at level (0.05) among the mean scores of the post-test of
the Generative Information skills and the measure Awareness of the Economic
Development Issues in favor of the experimental group. The finding also
indicated that Zahorik Model has large effectiveness in enhancing the
Generative Information skills test and the measure of Awareness of the
Economic Development Issues. At last the study concluded by offering a group
of recommendation and suggestions that related with utilizing Zahorik Model
in the environment of learning.
Keywords: Constructivism, Zahorik Model, Generative Information skills,
Awareness of the Economic Development Issues, Geography.
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مكدمُ:
عصر يتسـ بالتطكر السريع ،كحدكث تغيرات اجتماعية كاقتصادية كثقافية
نا
يعيش العالـ
كسياسية تخرج عف نطاؽ الحصر ،فالمعمكمات أصبحت غزيرة التدفؽ متعددة المصادر
متنكعة اآلراء ،كأصبح مف الصعكبة بمكاف عمى اإلنساف اإل لماـ كاالنتقاء مف ىذه المعمكمات
كما ككيفنا في كؿ لحظة؛ مما دفع التربكييف إلى البحث عف طريقة لتعميـ الطالب
المتضخمة ن
ميارات التفكير كخيار استراتيجي ال بديؿ لو لمتكيؼ كمتطمبات العصر الجديد كمكاجية
تحدياتو.
تأثر باألحداث كالتغيرات المجتمعية ،التي
كتعد الجغرافيا مف أكثر المناىج الدراسية نا
تسيـ في تككيف نتاجات فكرية تجسدىا المعرفة اإلنسانية ،لذا فإف مطكرم مناىج الجغرافيا
يسعكف باستمرار إلى كؿ ما ىك جديد يمكف أف يثرم مادتيا ،كيزيد مف فاعميتيا (النبياني
كالريامي.)22 :6102 ،
فالجغرافيا كأحد فركع الدراسات االجتماعية مف أكثر المقررات الدراسية حاجة لممعمكمات
الكثيرة المتنكعة ليس باعتبارىا ىدفان لذاتيا ،بؿ كسيمة تساعد المتعمميف في التكصؿ إلى

مطمبا
المعرفة .كتمؾ المعرفة ال يجب قبكليا عمى عالتيا دكف نقد كتقييـ؛ فنقد المعرفة
ن

أساسيا لكؿ فرد ألنيا تساعده في اتخاذ الق اررات العقالنية فيما يكاجيو مف قضايا عمى
ن
المستكل الشخصي أك عمى مستكل المجتمع الذم يعيش فيو ،إال أف الحصكؿ عمى
المعمكمات المناسبة لتكليد مثؿ ىذه المعرفة يستدعي التفكير كالتأمؿ في ىذه المعمكمات
كالتأكد مف مصداقيتيا كمناسبتيا كبعبارة أخرل تفحص تمؾ المعمكمات كتقييميا (السميـ،
.)020-021 :6106
كتعد ميارات تكليد المعمكمات أحد أىـ ميارات التفكير التكليدم التي تساعد الطالب
عمى إنتاج حمكؿ جديدة كمبدعة لمشكالت كاقعية ،كما تساعدىـ عمى إصدار أحكاـ حكؿ
قيمة األفكار أك اآلراء مف خالؿ فحصيا بدقة ،أك إصدار األحكاـ لمكصكؿ إلى قرار تجاه
المشكالت أك المكاقؼ المختمفة التي تكاجييـ (جركاف.)632 :6112 ،
كذلؾ تعد ميارات تكليد المعمكمات قاعدة أساسية في أداء المياـ ليس في التعميـ
فحسب بؿ في مختمؼ مجاالت الحياة؛ حيث تساعد الفرد عمى تكليد كانتاج حمكؿ جديدة
بدال مف الحمكؿ التقميدية ).(Gladstone, 2006
لممشكالت ن
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صبا لتنمية ميارات تكليد المعمكمات لدل الطالب؛ كذلؾ مف
كتمثؿ الجغرافيا
ن
مجاال خ ن

خالؿ ما تقدمو مف معمكمات ،كميارات تركز عمى العالقات المكانية القائمة بيف الظكاىر
الجغرافية المختمفة عمى سطح األرض ،كمف ثـ مساعدة الطالب عمى فيـ البيئة التي
يعيشكف فييا كالتكيؼ معيا ،كادراؾ ماليا مف مزايا كالسعي لتنميتيا كما بيا مف مشكالت
احدا مف المياـ الرئيسة التي يقكـ بيا
كالعمؿ عمى معالجتيا .حيث ييمثؿ تكليد المعمكمات ك ن
العقؿ البشرم أثناء عممية معالجة المعمكمات؛ كذلؾ مف خالؿ فحص كاستيعاب المعمكمات
المتاحة كالمكجكدة مف قبؿ في البنية المعرفية لمفرد ،كالتكصؿ مف خالليا ألفكار جديدة،
كلكف يضيؼ إلييا عالقات ،كارتباطات أخرل جديدة ،فالتكليد في طبيعتو يحمؿ البناء المعرفي
عمى ما ىك مكجكد مع التأكيد عمى الجدة أك األصالة فيو ،فمثمو مثؿ الكليد الذم يحمؿ
صفات أبكية ،كلكنو ليس مطابقنا ليما (القحطاني.)012 :6102 ،

تكامال بيف عادتيف مف
كمما يدعـ أىمية تنمية ميارات تكليد المعمكمات ،أنيا تمثؿ
ن

عادات العقؿ ،ىما :جمع البيانات مف خالؿ كافة الحكاس ،كاالبتكار كالتخيؿ كاالختراع
).(Costa,2000

كمف ثـ فإف تنمية ميارات تكليد المعمكمات مف األىداؼ التي يجب تحقيقيا مف خالؿ
تدريس الجغرافيا ألف ذلؾ سيجنب المتعمميف العديد مف الصعكبات ككما تجنبيـ الكقكع في
الكثير مف األخطاء التي تنتج مف سكء عمميات التفكير أك نقص في تعمـ ميارات التفكير
المناسبة لممكقؼ .كما أنيا مادة غنية بالمكاقؼ المشكمة التي تثير تفكير الطالب إليجاد
حمكؿ ليا متعددة كمتنكعة كجديدة ،كما أنيا تنمى ميارة النقد المكضكعي لدل الطالب
لممكاقؼ كبالنظر لتمؾ المككنات نجد أنيا تمثؿ بعض القدرات األساسية لمتفكير التكليدم.
فكثير ما يتطمب األمر عمميات فحص كتقكيـ لممعمكمات الجغرافية التي يتـ تجميعيا،
نا
الكتشاؼ ما قد يككف فييا مف نقص أك قصكر أك عدـ اتساؽ أك جكانب تحيز (عمراف،
.)20 :6112
كعميو فإف القدرة عمى تكليد المعمكمات مف الميارات األساسية التي ينبغي أف تسعى
مناىج الجغرافيا إلى إكسابيا لممتعمميف لصمتيا الكثيقة بأىداؼ تعميميا كتعمٌميا ،مما يتيح

ليـ الفرصة لممشاركة اإليجابية كالتفاعؿ اإليجابي كممارسة ميارات تكليد المعمكمات.
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كفي ظؿ تحديات العصر الحالي تتضح أىمية تنمية الكعي بقضايا التنمية االقتصادية
لدل المتعمميف؛ حيث شيد العالـ في العقد األخير مجمكعة مف المتغيرات الدكلية ،كالتي أثرت
بشدة عمى مختمؼ النكاحي .ىذه المتغيرات في مجمميا كاف ليا انعكاساتيا الشمكلية عمى
االقتصاد بصفة عامة؛ حيث أصبح تحقيؽ التنمية االقتصادية ىك الشغؿ الشاغؿ لحككمات
دكؿ العالـ المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء ،ألنو المحرؾ األساس لمتنمية ،كيرتبط ارتباطنا

مباشر بكاقع الناس كمعيشتيـ ،كايمانا منيا بدكر التنمية االقتصادية في تحقيؽ رفاىية
نا
الشعكب كسعادتيا كأمنيا مف ناحية ،كمكاجية التحديات االقتصادية العالمية التي تكاجييا
ىذه الدكؿ مف ناحية أخرل.
أف االقتصاد بمفيكمو الصحيح ال يعني عممية تنفيذ مشركعات اقتصادية فحسب،
غير ٌ
بؿ ىك قبؿ ذلؾ تشييد كتشكيؿ لإلنساف ،كانشاء لسمككو الجديد أماـ المشكالت االقتصادية،
كبمعنى آخر تككيف اإلرادة اإلنسانية التي تم ٌكف اإلنساف مف بناء كتنمية اقتصاده كالمساىمة
في بناء كتنمية اقتصاد مجتمعو (الدكسرم.)020 :6102 ،

كقد أ شار العديد مف خبراء االقتصاد إلى أف سمكؾ األفراد يؤثر بشكؿ كبير في حدكث
العديد مف المشكالت مف خالؿ العديد مف السمككيات التي تؤثر في األسكاؽ االقتصادية.
كعمى ىذا األساس ال تقؿ أىمية التربية االقتصادية شأنان عف التربية السياسية كاالجتماعية،

معاصر تسعى التربية لتحقيؽ
نا
اتجاىا
كالتي تمثؿ فر نعا
رئيسا مف مجاالت التربية الحديثة ك ن
ن
غاياتو كمنيا :تنمية الكعي االستيالكي كالتنكر االقتصادم كتشكيؿ المكاطف بطريقة تمكنو
فاعال في المجتمع الذم يعيش فيو (Aghion; Boustan; Hoxby.
مف أف يككف
عضكا ن
ن
).& Vandenbussche, 2009:3
حيث تسعى التربية االقتصادية إلى تكجيو سمكؾ الفرد كتنمية كعيو بأبعاد المشكالت
االقتصادية المعاصرة كالكعي بمتغيراتيا كأسبابيا كأنماط التعامؿ معيا كالتغمب عمييا بالطرؽ
التي تتفؽ مع أفكار المجتمع كفمسفتو كسياستو االقتصادية (عبد اليادم.)062 :6102،
كيعد الكعي بأىمية المكارد االقتصادية كتمثيؿ قيميا مف النكاتج التي تسعى الجغرافيا
ي
إلى تنميتيا معرفيان ،ككجدانياى ،كسمككيان عبر محتكاىا العممي (عمار ،)60 :6101،لذا يقع
عمى مقررات الجغرافيا مسؤكلية االىتماـ بالقضايا االقتصادية مف خالؿ ترسيخ السمككيات في

عقكؿ ككجداف متعممييا ،كتنمية كعييـ تجاه ما تتعرض لو أكطانيـ مف مشكالت اقتصادية،
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كتككيف األساس المعرفي الذم يشكؿ تصرفاتيـ تجاه مكارد البيئة ،كمكتسباتيا ،كاكسابيـ
السمككيات الميارية الالزمة لمتعامؿ السميـ مع قضايا البيئة عامة كاالقتصادية منيا بخاصة
في مستقبؿ حياتيـ ،كىذا ما أكدت عميو نتائج دراسات عديدة منيا :دراسة عمراف
(6110ـ) ،كدراسة الدالبيح ( ،)6112كدراسة محمكد (6101ـ) ،كدراسة الشكفييف
( ،)6100كدراسة عمي ( ،)6106كدراسة عبداليادم ( ،)6102كدراسة & (Kusztelak
) ،Welter,2016كدراسة (.(Cichowicz& Nowak,2016
كالمتأمؿ ليذه الدراسات يمحظ أنيا أكدت عمى أىمية تنمية كغرس سمككيات الكعي
متجددا مف أىداؼ تدريس الجغرافيا ينبغي التأكيد عميو باستمرار،
االقتصادم؛ ككنو ىدفنا
ن
كالبحث عف نماذج كا ستراتيجيات تدريسية مناسبة لتنميتو لدل الطالب في المراحؿ التعميمية
المختمفة.
كعميو فإف التحدم الذم يكاجو معممي الجغرافيا ىك كيفية مساعدة المتعمميف عمى
تربكيا
تطكير
نا
استخداـ المعمكمات التي يستقبمكنيا ككيفية تفاعميـ معيا ،كىذا األمر يتطمب
ن
لميارات تكليد المعمكمات في مناىج الجغرافيا كتنميتيا لدل المتعمميف لتكليد معمكمات تسيـ
في حؿ المشكالت الجغرافية كاتخاذ الق اررات الصائبة إزاء القضايا الجغرافية مف خالؿ نماذج
كاستراتيجيات تدريس حديثة.
كلقد ظيرت العديد مف النماذج كاالستراتيجيات التي تستند إلى النظرية البنائية ،كالتي
ككنيا ،كمكاجيتو
تؤكد عمى تككيف المعرفة عند المتعمـ كالكشؼ عف المعرفة القبمية التي ٌ
بمكاقؼ تعميمية تحفز التحدم كتشجع عمى المنافسة ككذلؾ التفاكض مع األقراف لمكصكؿ إلى
النتائج كالتأكد مف صحتيا كتطبيقيا في مكاقؼ جديدة  ،كمف ىذه النماذج نمكذج جكف
زاىكريؾ إذ يرل أف المعمكمات كالمعارؼ ليست مجمكعة مف الحقائؽ أك المفاىيـ أك القكانيف
التي تنتظر مف يكجدىا كيكتشفيا ،إذ ىي عممية إنشاء لممعرفة كبنائيا كتقديـ المتعمميف
معنى لتجاربيـ كخبراتيـ ،حيث يتككف مف خمس مراحؿ ىي ( تنشيط المعمكمات – اكتساب
المعمكمات – فيـ المعمكمات – استعماؿ المعمكمات – التفكير في المعمكمات) (ياسيف كراجي
.)006 ، 012 :6106 ،
كقد دفع ذلؾ العديد مف الباحثيف إلى استخداـ نمكذج جكف زاىكريؾ في تنمية العديد
مف نكاتج التعمـ المختمفة كالتي أظيرت نتائجيا فاعمية نمكذج جكف زاىكريؾ في تنمية العديد
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مف نكاتج التعمـ المعرفية كالميارية كالكجدانية كمف ىذه الدراسات :دراسة الجنابي كالعجرش
كعمي ( )6102التي تكصمت إلى فاعمية نمكذج جكف زاىكريؾ في تنمية التحصيؿ الدراسي
في مادة تاريخ الحضارات القديمة ،كدراسة محمد كصالح ( )6102التي تكصمت إلى فاعمية
نمكذج جكف زاىكريؾ في تنمية ميارة معالجة المعمكمات الرياضياتيو لدل طالبات المرحمة
اإلعدادية ،كدراسة عبد الحمزة كمراد كراضي ( )6102التي تكصمت إلى فاعمية نمكذج جكف
زاىكريؾ في تنمية التحصيؿ كعمميات العمـ في مادة الفيزياء لدل طالب الصؼ الثاني
المتكسط ،كدراسة كاطع ( )6102التي تكصمت إلى فاعمية نمكذج جكف زاىكريؾ في تنمية
ميارات التفكير االستداللي لدل تالميذ الصؼ الثاني المتكسط ،كدراسة طعمة ( )6102التي
تكصمت إلى فاعمية أ نمكذج جكف زاىكريؾ في تنمية ميارات تجييز كمعالجة المعمكمات
كميارات التفكير العميا لدل طالب الصؼ الرابع العممي.
كبتحميؿ الدراسات السابقة نستنتج أنيا أظيرت فاعمية نمكذج جكف زاىكريؾ في تنمية
التحصيؿ ا لمعرفي لدل المتعمميف ،كتحقيؽ بعض نتاجات التعمـ المنشكدة مثؿ :ميارة معالجة
المعمكمات ،كعمميات العمـ ،كالتفكير االستداللي ،كميارات تجييز المعمكمات كميارات التفكير
العميا ،كلكنيا لـ تتطرؽ الستخداـ نمكذج "جكف زاىكريؾ" عمى الرغـ مف دكره الميـ مف
خالؿ مراحمو المستندة إلى النظرية البنائية في تكظيؼ األنشطة المناسبة لممرحمة العمرية،
في تنمية ميارات تكليد المعمكمات كتنمية الكعي بقضايا التنمية االقتصادية.
مشكمة الدراسة:
عمى الرغـ مف تأكيد الجغرافيا عمى أىمية إنتاج أفكار جديدة لمكجية المشكالت
الجغرافية كاالقتصادية كالبيئية ،كتنمية قدرة الطالب عمى تكليد المعمكمات كاالبتكار ،فإف كاقع
الممارسات الفعمية لتدريس الجغرافيا ليس بالصكرة المرغكبة ،مما ترتب عميو ضعؼ القدرة

و
حمكؿ إبداعية لتمؾ المشكالت.
عمى تكليد المعمكمات إليجاد

كىذا ما أكدت عميو نتائج العديد مف الدراسات التي تناكلت ميارات تكليد المعمكمات
كالتفكير التكليدم في مجاؿ الدراسات االجتماعية عامة كالجغرافيا خاصة كالتي أشارت نتائجيا
إلى ضعؼ ميارات تكليد المعمكمات لدل المتعمميف بمختمؼ المراحؿ الدراسية كمنيا :دراسة
محمد ( ،)6100كدراسة خرارزة ( ،)6102كدراسة الزبيدم ( ،)6102كدراسة القحطاني
(.)6102
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كفي محاكلة ميدانية مف الباحث لمتعرؼ عمى مستكل اكتساب طالب الصؼ الثاني
الثانكم لميارات تكليد المعمكمات الجغرافية تـ إعداد اختبار استكشافي يتككف مف ( )06سؤ ناال

مكزع عمى ميارات تكليد المعمكمات (الطالقة ،المركنة ،كضع الفرضيات ،التنبؤ في ضكء

طالبا مف طالب الصؼ الثاني
المعطيات) كبعد تطبيؽ االختبار عمى عينة قكاميا ()31
ن
الثانكم ،أظيرت النتائج ضعؼ مستكل طالب الصؼ الثاني الثانكم في ميارات تكليد
المعمكمات حيث بمغت النسبة المئكية لمتكسط استجابات الطالب عمى االختبار (.)%31.62
كعمى الجانب اآلخر أظيرت العديد مف الدراسات انخفاض مستكيات الكعي ببعض
المشكالت كالقضايا االقتصادية لممتعمميف مثؿ :دراسة عمراف ( )6110التي أشارت إلى
انخفاض مستكيات الكعي ببعض المشكالت االقتصادية لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم،
كدراسة محمكد ( )6101التي أشارت إلى ضعؼ كعي تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم ببعض
قضايا التنمية االقتصادية ،كدراسة شحاتو ( )6100التي أشارت إلى ضعؼ الكعي ببعض
القضايا الجغرافية كمنيا القضايا االقتصادية لدل الطالبة المعممة غير المتخصصة .كما
أشارت دراسة أبك مغنـ ( )6102إلى ضعؼ مستكل الكعي بأىمية المكارد االقتصادية لدل
طالب المرحمة المتكسطة .كقد أرجعت تمؾ الدراسات ذلؾ إلى طرؽ كأساليب التدريس
المستخدمة في تدريس الجغرافيا ،تمؾ الطرؽ التي ال زالت تعتمد عمى اإللقاء مف جانب المعمـ
كالتمقي مف جانب التالميذ ،كقد أكصت بأىمية تنمية الكعي لدل التالميذ بمشكالت كقضايا
التنمية االقتصادية بكصفيا مف النتاجات التعميمية الميمة لتدريس الجغرافيا.
مقياسا لمتعرؼ عمى كعي طالب الصؼ الثاني الثانكم
كلمتأكد مف ذلؾ أعد الباحث
ن
طالبا مف طالب الصؼ
بقضايا التنمية االقتصادية ،كتـ تطبيقو عمى مجمكعة قكاميا ( )31ن

ظا في كعي الطالب بقضايا التنمية
الثاني الثانكم كتبيف مف نتائجو أف ىناؾ ضعفنا ممحك ن
االقتصادية حيث بمغت النسبة المئكية لمتكسط استجابات الطالب عمى المقياس ()%00.6
مما سبؽ يتضح اآلتي:
 ضعؼ ميارات تكليد المعمكمات الجغرافية لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم. انخفاض مستكم الكعي بقضايا التنمية االقتصادية لدل طالب الصؼ الثانيالثانكم.
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كبذلؾ تحددت مشكمة الدراسة الحالية في ضعؼ مستكم ميارات تكليد المعمكمات
كالكعي بقضايا التنمية االقتصادية لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم ،لذا سعت الدراسة
الحالية إلى تقصي فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تدريس الجغرافيا لتنمية ميارات تكليد
المعمكمات كالكعي بقضايا التنمية االقتصادية لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم.

تساؤالت الدزاسُ:
أجابت الدراسة عف األسئمة التالية:
 .0ما ميارات تكليد المعمكمات المناسبة لطالب الصؼ الثاني الثانكم؟
 .6ما فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تدريس الجغرافيا لتنمية ميارات تكليد
المعمكمات لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم؟
 .3ما فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تدريس الجغرافيا لتنمية الكعي بقضايا التنمية
االقتصادية لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم؟

فسضا الدزاسُ:
تحدد فرضا الدراسة فيما يمي:
متكسطي درجات طالب المجمكعتيف
إحصائيا عند مستكل ( )1.10بيف
 .0يكجد فرؽ داؿ
ن
ٌ
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات تكليد المعمكمات لصالح
المجمكعة التجريبية.
متكسطي درجات طالب المجمكعتيف
إحصائيا عند مستكل ( )1.10بيف
 .6يكجد فرؽ داؿ
ن
ٌ
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس الكعي بقضايا التنمية االقتصادية
لصالح المجمكعة التجريبية.

أهداف الدزاسُ:
ىدفت الدراسة إلى:
 .0التعرؼ عمى فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تدريس الجغرافيا لتنمية ميارات
تكليد المعمكمات لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم.
 .6التعرؼ عمى فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تدريس الجغرافيا لتنمية الكعي
بقضايا التنمية االقتصادية لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم.
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أهنًُ الدزاسُ:
ترجع أىمية الدراسة إلى أنيا:
 -0تفيػػػد فػػػي تػػػدريب طػػػالب الصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانكم عمػػػى ممارسػػػة بعػػػض ميػػػارات تكليػػػد
المعمكمات مف خالؿ مكاقػؼ حقيقيػة يكفرىػا نمػكذج زاىكريػؾ-التػي يمكػف أف تسػيـ فػي
تطػػكير طريقػػػة تفكيػػػرىـ-كىػػػذا مػػػف شػػػأنو أف يسػػػاعدىـ فػػػي التصػػػدم لممشػػػكالت التػػػي
تكاجييـ كاتخاذ الق اررات السميمة نحكىا.
 -6تقدـ لمعممي الجغرافيا كحدة دراسية تساعد فػي تنميػة ميػارات تكليػد المعمكمػات كالػكعي
ببعض قضايا التنمية االقتصادية الالزمة لطالب الصؼ الثاني الثانكم.
 -3تعد الكحدة الدراسية المبنية فػي ضػكء نمػكذج زاىكريػؾ دليػؿ استرشػادم لػبعض معممػي
الجغرافيا لبناء كحدات مشابية.
 -0تقدـ أدكات تقكيـ تتمثؿ في :ميارات تكليد المعمكمػات – مقيػاس الػكعي بقضػايا التنميػة
االقتصػػادية ،يمكػػف اإلفػػادة منيػػا فػػي تقػػكيـ جكانػػب تعمػػيـ ،كتعمػػـ الجغرافيػػا لػػدم طػػالب
الصؼ الثاني الثانكم.
 -0تفيد كاضعي مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانكية في تخطيط ىذه المنػاىج بطريقػة تسػاعد
عمى استخداـ نمكذج زاىكريػؾ ،ممػا يسػيـ مسػتقبالن فػي تطػكير ىػذه المنػاىج ،كتسػريع
تعمميا.

حدود الدزاسُ:
التزمت الدراسة بالحدكد اآلتية:
 .0الحدكد المكضكعية ،تمثمت في:
 كحدة "جغرافية التنمية االقتصادية" المقررة ضمف منيج الجغرافيا لمصؼ الثانيالثانكم ،لمعاـ الدراسي 6161/6102ـ الفصؿ الدراسي الثاني.
 ميارات تكليد المعمكمات التالية :الطالقة ،المركنة ،التنبؤ في ضكء المعطيات،كضع الفرضيات.
 قضايا التنمية االقتصادية التالية :التنمية الزراعية كالحيكانية ،التنمية الصناعية،كالتنمية السياحية.
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 .6الحدكد البشرية :تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طالب الصؼ الثاني الثانكم
طالبا.
قكاميا ( )26ن

 .3الحدكد المكانية :مدرسة " نزة الييش الثانكية العامة المشتركة" بمحافظة سكىاج -
إدارة جيينة التعميمية.
 .0الحدكد الزمنية :طبقت التجربة األساسية لمدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ
الدراسي 6161/6102ـ.

حتديد مصطلخات الدزاسُ:
منىذج شاهىزيم
نمكذج تدريسي بنائي يعمؿ عمى تككيف بنى معرفية جديدة لدل المتعمميف حكؿ
مكضكعات التعمـ عف طريؽ الربط بيف المعرفة السابقة كالحالية لتكظيفيا في حؿ المشكالت
كيتككف مف خمس مراحؿ ىي (تنشيط المعمكمات ،اكتساب المعمكمات ،فيـ المعمكمات،
استخداـ المعمكمات ،كالتفكير في المعمكمات).

موازات تىلًد املعلىمات
عممية عقمية تساعد الطالب عمى استدعاء معمكماتيـ السابقة كربطيا بالمعمكمات
الجديدة لتكليد أفكار كاجابات جديدة تساعدىـ في حؿ المشكالت التي تكاجييـ مف خالؿ
ميارات (الطالقة كالمركنة كالتنبؤ في ضكء المعطيات ككضع الفرضيات).

الىعٌ بكضايا التينًُ االقتصاديُ
إدراؾ طالب الصؼ الثاني الثانكم لمقضايا كالمشكالت االقتصادية التي ترتبت عمى
المتغيرات التي تحدث في العالـ كتعيؽ تنفيذ الخطط ،كالسياسات المحكمة لمتنمية االقتصادية
بيدؼ التعرؼ عمى أسبابيا كنتائجيا كاصدار أحكاـ ناقدة تجاىيا كالمشاركة بفاعمية في
كيستدؿ عميو بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس الكعي الذم أعده الباحث
حميا .ي
ليذا الغرض.
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اإلطاز اليظسٍ:
لما كانت الدراسة الحالية تيدؼ إلى تنمية ميارات تكليد المعمكمات ،كالكعي بقضايا
التنمية االقتصادية لدم طالب الصؼ الثاني الثانكم مف خالؿ تكظيؼ نمكذج زاىكريؾ ،كاف
مف الضركرم إلقاء الضكء عمى نمكذج زاىكريؾ ،كميارات تكليد المعمكمات ،كالكعي بقضايا
التنمية االقتصادية؛ كذلؾ لإلفادة منيا في إعداد التصكر الخاص بتكظيؼ ىذا النمكذج،
أيضا لإلفادة
كاعداد قائمة ميارات تكليد المعمكمات المناسبة لطالب الصؼ الثاني الثانكم ،ك ن
منيا في إعداد أدكات القياس المستخدمة في الدراسة ،كفيما يمي عرض ليذه العناصر:

احملىز األول :منىج جىن شاهىزيم البيآٌ:
اقترح ىػذا النمػكذج لمتػدريس باالسػتناد إلػى النظريػة البنائيػة (جػكف زاىكريػؾ) أسػتاذ
المنػاىج كطرائؽ التدريس في جامعة (كيسكف ميمكديكي) ،ىذا النمكذج يقكـ عمى أسػاس أف
المعرفػة تبنػى بكاسػػطة الطػػالب ،كأنيػػا ليسػت مجمكعػة مػف الحقػائؽ كالمفػاىيـ تنتظػػر أف
يكتشػفيا الطالب كأف المعرفػة ليسػت شػيئان مكجػكدان مستقالن عف المتعمـ  ،كأف كػؿ شػيء
نعرفػو نحػف الػذم صػنعناه ،كالمعرفػة حدسػية عرضػة لمخطػأ ،كبمػا أف المعمكمػات تبنػى
بكاسػطة الطالػب دائمػان كىػك يكتسػب خبػرات جديػدة فال يمكػف أف تكػكف المعرفػة ثابتػة بؿ إف

الفيػـ الػذم نبتكره غيػر كامػػؿ ،كالمعرفػػة تنمػػك خػال ؿ عرضػػيا كالفيػػـ يصػػير أعمػػؽ كأقػػكل
لػػك اختبػػر بالمناقشػػة (الفػػكاؿ كسميماف.)022 ،6103 ،

 .1األساس الفلسفٌ لينىذج جىن شاهىزيم:
ينتمي نمكذج جكف زاىكريؾ إلى النظرية البنائية التي تعتمد عمى تفاعؿ المتعمـ مع
اآلخريف كمع بيئتو مف خالؿ تعمـ إيجابي كنشط ،كأف يككف دكر المعمـ مرشدان كمكجيان ،لذا

يجب أف ينشط المتعممكف ،كأف يبنكا الفيـ الخاص بيـ بدالن مف أف يتعاممكا عمى أنيـ أكعية
فارغة يصب المعمـ المعرفة داخميا (ياسيف كراجي.)602 ،6106 ،

كتقكـ النظرية البنائية عمى مجمكعة مف االفتراضات التي تش ٌكؿ في مجمميا طريقة

تككيف المعرفة ،كقد حددىا (زيتكف كزيتكف30-36 :6113 ،؛
 Yaduvanshi,2015:2في أربعة افتراضات ىي :
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األكؿ :يبني الفرد الكاعي المعرفة اعتمادان عمى خبرتو ،كال يستقبميا بصكرة
 االفتراض ٌ
أساسية في اكتساب المعرفة مف
سمبية مف اآلخريف ،كيؤٌكد ىذا االفتراض عمى نقاط
ٌ
البنائية ،ىي:
منظكر
ٌ
الخاصة بو عف طريؽ استعماؿ العقؿ نتيجة التفاعؿ مع العالـ
 يبني الفرد المعرفةٌ
المحيط.
أف المعرفة ذات عالقة بخبرة المتعمٌـ
 معرفة الفرد تعتبر دالة عمى خبرتو ،أم ٌكممارستو كنشاطو لمتعامؿ مع معطيات العالـ المحيط بو.
 تأخذ األفكار كالمفاىيـ كالمبادئ معنى داخؿ كؿ متعمـ قد يختمؼ مف متعمـ آلخر.التكيؼ مع العالـ الخارجي كخدمتو،
إف كظيفة العممية المعرفية ىي
 االفتراض الثانيٌ :
ٌ
كليس اكتشاؼ الحقيقة الكجكدية المطمقة ،كيقصد بالمعرفية ىنا ىي العممية العقمية
التي بمقتضاىا يصبح الفرد كاعيان بمكضكع المعرفة ،كىي تشمؿ (اإلحساس كاإلدراؾ
كاالنتباه كالتذكر كالربط كالحكـ كاالستدالؿ كغيرىا) ،أما الحقيقة الكجكدية المطمقة فيي
حقيقة األشياء كما ىي معمكمة عند اهلل سبحانو كتعالى.
أف البناء المعرفي لممتعمٌـ ناتج
 االفتراض الثالث :إف التعمٌـ عممية بنائية نشطة ،بمعنى ٌ
عف ابتكاره كمكاءمتو لمعالـ الخارجي ،كمف خالؿ ذلؾ يستعمؿ جيدان عقميان مف خالؿ
النشاط التعميمي الذم يبني مف خاللو المعرفة بنفسو ،كىك بذلؾ يحقٌؽ مجمكعة مف
األغراض التي قد تسيـ في حؿ مشكمة تقابمو أك تجيب عف أسئمة محيرة لديو ،كىذه

قكة الدفع لو لتحقيؽ أىدافو.
األغراض ىي التي تكجو أنشطة المتعمٌـ كتككف بمثابة ٌ
التكيؼ مع الضغكط
 االفتراض الرابع :اليدؼ الجكىرم مف التعمٌـ ىك إحداث نكع مف
ٌ
المعرفية تعني كؿ ما يحدث نكع مف
المعرفية التي قد يتعرض ليا المتعمٌـ ،كالضغكط
ٌ
ٌ
االضطراب المعرفي لدل المتعمٌـ نتيجة لمركره بخبرات جديدة.

كقد قدـ زاىكريؾ افتراضات حكؿ المعرفة كعمميتي التعمـ كالتعميـ ىي( :النجدم كعبد

اليادم كراشد.)002 :6110 ،
كفعاالن في
 المعرفة ليست شيئان مكجكدان مستقالن عف المتعمـ ،كانما تتطمب أف يككف نشطان ٌبناء تمؾ المعرفة كدمجيا مع بنيتو المعرفية.
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 المتعمـ يبني معمكماتو مف خالؿ االستفادة مف خبراتو السابقة كتجاربو في المكاقؼ التيتعرض ليا في حياتو.
 اكتساب المعرفة بتطمب مف المتعمـ بذؿ جيد كنشاط كبير لمكصكؿ لمحقائؽ كالمفاىيـكالمعمكمات حكؿ ىذه المعرفة.
 المعرفة تنمك مف خالؿ األنشطة كالتجارب في البيئة الصفية. يزداد الفيـ كيصبح أعمؽ كأقكل بالمناقشة كالتفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمـ. -المعرفة متغيرة كليست ثابتة.

 .2ماهًُ منىج جىن شاهىزيم:
تتعدد تعريفات نمكذج جكف زاىكريؾ كمنيا ما يمي:
يعرفو الجنابي كالعجرش كعمي ( )016 :6102بأنو" :مجمكعة مف الخطكات القائمة
عمى تنشيط المعمكمات كاكتسابيا كفيميا كاستخداميا كالتفكير بيا".
كيعرفو محمد كصالح ( )303 :6102بأنو" :أنمكذج تدريسي بنائي يستند إلى
المرحؿ المرتبة ىي (تنشيط المعمكمات ،اكتساب المعمكمات ،فيـ المعمكمات،
ا
مجمكعة مف
استخداـ المعمكمات ،التفكير في المعمكمات) ،التي تساعد في بناء األسس المعرفية لممتعمـ
مف خالؿ تفعيؿ معرفتو السابقة كربطيا بمعرفتو الحالية كتكظيفيا في حؿ المشكالت.
كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو :نمكذج تدريسي بنائي يعمؿ عمى تككيف بنى معرفية
ٌ
جديدة لدل المتعمميف حكؿ مكضكعات التعمـ عف طريؽ الربط بيف المعرفة السابقة كالحالية
لتكظيفيا في حؿ المشكالت كيتككف مف خمس مراحؿ ىي (تنشيط المعمكمات ،اكتساب
المعمكمات ،فيـ المعمكمات ،استخداـ المعمكمات ،كالتفكير في المعمكمات).

 .3مساحل منىذج جىن شاهىزيم
يعد نمكذج جكف زاىكريؾ مف النماذج البنائية المستحدثة التي تتميز بخطكات كاضحة
بناء عمى خطكات مدركسة
المعالـ تنطمؽ مف أىـ مفاىيـ التعمـ البنائي ،ىك صناعة المعمكمة ن
تضيؼ الجديد ل مقديـ كتثير التساؤالت في ذىف المتعمـ حكليا حتى يصؿ إلى حالة مف التكازف
المرضي لو مع التركيز عمى انتقاؿ أثر المعرفة إلى مكاقؼ حياتية اجتماعية جديدة ،كيتضمف
ي
نمكذج جكف زاىكريؾ خمس مراحؿ( :النجدم كعبد اليادم كراشد002-002 :6110 ،؛
ياسيف كراجي000 – 003 :6106 ،؛ عطية.)322 :6100 ،
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 -املسحلُ األوىل :تيشًط املعلىمات:

يجب أف تؤخذ المعرفة السابقة في االعتبار ،عند بدء تعمـ أك شرح أم مكضكع جديد،

كيتكجب عمى المعمـ أف يتعرؼ عمى المعمكمات السابقة المكجكدة في البناء المعرفي لدل
المتعمميف كيقكـ بتنشيطيا لتمكيف المتعمميف مف التعمـ الجديد؛ أل نيا المحؾ الذم عميو
تختبر المعمكمات الجديدة ،لذا يجب أف تستثار المعرفة السابقة كتختبر قبؿ تقديـ المعمكمات
الجديدة ،إذ إف أم تعمـ جديد يسعى إلى إكساب ميارة ما ،البد أف ينطمؽ مما كصؿ إليو
المتعمـ في المرحمة السابقة ،ككمما كاف المعمـ عمى دراية بمستكل طالبو ،كما كصمكا إليو
مف تعمـ كمما تمكف مف تحقيؽ ىدفو ،كلذلؾ فيك يقكـ بطرح األسئمة أك عرض المشكمة،
التي تحفز المتعمـ كتثير رغبتو في معرفة إجابة السؤاؿ أك حؿ المشكمة ،كىنا يجب عمى
المعمـ استخداـ العديد مف األساليب كالكسائؿ كاألنشطة المتنكعة الستثارة المعرفة السابقة
كتنشيطيا ،أك طرح األسئمة التي تستدعي المعمكمات السابقة المكجكدة في المخزكف
المعرفي لممتعمميف كذات صمة بمكقؼ التعمـ الجديد.

-

املسحلُ الجاىًُ :اكتساب املعلىمات:
في ىذه الخطكة يقدـ المعمـ المعمكمة الجديدة بشكؿ كمي ،كليس كأجزاء ،حيث يتـ

إعطاء القاعدة العامة ثـ مككناتيا بشكؿ استنباطي فمثالن يقدـ اسـ المفيكـ كتعريفو ،ألف

المتعمـ يستكعب الكؿ أكالن ثـ يدخؿ في تفاصيؿ األجزاء بمعني أف الكؿ يدرؾ كيفيـ قبؿ
األجزاء ،كما يجب عمى المعمـ في ىذه المرحمة تقديـ العديد مف األنشطة لممتعمميف التي
تمكنيـ مف مكاجية المعمكمات الجديدة.

-

املسحلُ الجالجُ :فوه املعلىمات:
في ىذه الخطكة يحتاج المتعمميف إلى اكتشاؼ كفحص دقيؽ لكؿ الفركؽ الدقيقة

المحتممة لممعمكمات الجديدة (مفاىيـ – تعميمات ...إلخ) ،بؿ كيفسركنيا كيقدمكف
تكضيحات كأدلة عمى ما فيمكه منيا ،كيحدث ذلؾ مف خالؿ مشاركة المتعمميف لتراكيبيـ
المنبثقة مف التعمـ مع اآلخريف كبيذه المشاركة تصقؿ التراكيب المكتسبة ،كما يمكف لممعمـ
مساعدة المتعمميف في فيـ المعمكمات الجديدة عف طريؽ تكسيع األنشطة كزيادة المناقشات
حكؿ تمؾ المعمكمات مما يكسب المتعمميف نظرة ثاقبة.
-

المرحمة الرابعة :استخداـ المعمكمات:
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لترسيخ المعرفة الجديدة التي اكتسبيا المتعمميف فيـ في حاجة لصقؿ تراكيبيـ
المعرفية الجديدة التي تعممكىا ،كذلؾ عبر مكاقؼ جديدة تمكنيـ مف تطبيؽ ما تعممكه لحؿ
مشكمة جديدة ،أك القياـ بأنشطة كتدريبات مختمفة تساعدىـ في صقؿ ما تعممكه بشكؿ
أفضؿ ،ألف المعرفة عندما تستخدـ تصقؿ في ذىف المتعمـ كتتاح ليا فرص االنتقاؿ إلى
مكاقؼ أخرل.

-

املسحلُ اخلامسُ :التفلري يف املعلىمات:
بعد اكتساب المعمكمات الجديدة كفيميا كاستخداميا ،يجب أال تتكقؼ عممية التعمـ

البنائي مف دكف التفكير عف قرائف لممعمكمة الجديدة في مكاقؼ مختمفة ،داخؿ الغرفة
الصفية كخارجيا ،مما يتطمب مف المتعمـ فيمان كتفكي ارن كاعيان لتنفيذ ما تعمـ بدقة؛ كبذلؾ
يستمر بناء المعرفة كتطكيرىا بحيث يتـ استخداميا عمى مستكل المدرسة كخارجيا في

حياتو العممية.

 .4أهنًُ منىج جىن شاهىزيم:
تتمثؿ أىمية نمكج جكف زاىكريؾ البنائي في اآلتي ( :البيادلي.)2 :6102 ،
 يجعؿ المتعمـ محك ارن لمعممية التعميمية. -يجعؿ عممية التعمـ بنائية نشطة.

 يساعد المتعمـ عمى استرجاع معرفتو السابؽ كربطيا بالمعرفة الجديدة. يشجع المتعمـ عمى المناقشة كالحكار كتبادؿ األفكار. ينمي الرغبة لدل المتعمـ في اكتساب المعرفة. -يساعد المتعمـ في بناء نظامو المعرفي.

 .5أدواز املعله يف منىج جىن شاهىزيم:
مف خالؿ مراحؿ نمكذج جكف زاىكريؾ يمكف تحديد أدكار المعمـ في اآلتي:
 الكشؼ عف معمكمات المتعمـ كخبراتو السابقة كتنشيطيا كمساعدتو في ربطيابالمعمكمات الجديدة.
 مساعدة المتعمميف عمى حؿ المشكالت التي تكاجييـ بأنفسيـ ،مف خالؿ صقؿاألبنية المعرفية لدييـ.
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 مساعدة المتعمميف عمى ربط ما يتـ تعممو داخؿ الفصؿ مف جكانب تعمـ نظرية بكاقعالحياة التي يعيشكف فييا.

 .6أدواز املتعله يف منىج جىن شاهىزيم:
مف خالؿ مراحؿ نمكذج جكف زاىكريؾ يمكف تحديد أدكار المتعمـ في اآلتي:
 االستجابة ألسئمة المعمـ لمكشؼ عف المعمكمات التي يعرفيا حكؿ مكضكع التعمـ. التعاكف مع زمالئو في تنفيذ األنشطة التي يقدميا ليـ المعمـ. -تطبيؽ المعمكمات التي تعمميا عمى مكاقؼ حياتية جديدة.

احملىز الجاىٌ :موازات تىلًد املعلىمات:
يعيش المجتمع عص ارن يتسـ بالتطكر السريع؛ حيث تكلد في كؿ لحظة عشرات األفكار

الجديدة في شتى المجاالت ،كىناؾ تغيرات جمة اجتماعية كثقافية كسياسية كانفتاح إعالمي
كثكرة معمكماتية تخرج عف نطاؽ الحصر ،فالمعمكمات أصبحت غزيرة التدفؽ متعددة المصادر
متنكعة اآلراء ،كنتيجة االلتحاـ بيف تكنكلكجيا الحكاسب كىندسة البرمجيات كتكنكلكجيا
االتصاالت أصبحت أكبر مشكمة تكاجو اإلنساف صعكبة اإللماـ كاالنتقاء مف ىذه المعمكمات
المتضخمة كمان ككيفان في كؿ لحظة.

 .1مفوىو موازات تىلًد املعلىمات:
يعرؼ تشايف كبراكف ) )Chin & Brown,2000:119ميارات تكليد المعمكمات
ٌ
بأنيا :القدرة عمى تكليد حمكؿ لمشكمة ما عندما ال يككف لدل المتعمميف حؿ جاىز ليا،
كخاصة إذا كانت المشكمة غير مألكفة بالنسبة ليـ.
كيعرفيا عبد الممؾ ( )612 :6106بأنيا" :قدرة الطالب عمى تكليد إجابات كأفكار
لممشكالت غير المألكفة بالنسبة ليـ ،كليس لدييـ حمكؿ جاىزة ليا ،كيظير ذلؾ مف خالؿ
ممارسة مجمكعة مف العمميات العقمية متمثمة في :كضع الفرضيات ،كالتنبؤ في ضكء
المعطيات ،كالطالقة ،كالمركنة".
كتعرؼ بأنيا" :القدرة عمى تكليد أفكار كاجابات جديدة ثـ تحميميا كفحصيا ،كذلؾ مف
ٌ
خالؿ ممارسة مجمكعة مف العمميات العقمية (الطالقة ،كالمركنة ،ككضع الفرضيات ،كالتنبؤ
في ضكء المعطيات)" (محمد.)20 :6100 ،
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كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا :عممية عقمية تساعد الطالب عمى استدعاء معمكماتيـ

السابقة كربطيا بالمعمكمات الجديدة لتكليد أفكار كاجابات جديدة تساعدىـ في حؿ المشكالت

التي تكاجييـ مف خالؿ ميارات (الطالقة كالمركنة كالتنبؤ في ضكء المعطيات ككضع
الفرضيات).

 .2أهنًُ تينًُ موازات تىلًد املعلىمات:
ترجع أىمية تنمية ميارات تكليد المعمكمات إلى أنيا( :محمد.)23 :6100 ،
-

تزيد دافعية الطالب نحك التعمـ ،كذلؾ ألنيا تساعدىـ عمى إنتاج المعمكمات
بأنفسيـ.
تنمي ميارات البحث كاالستقصاء في مصادر المعرفة المختمفة.
إنتاج حمكؿ جديدة كمبتكرة لممشكالت بدالن مف الحمكؿ النمطية التقميدية.

تنمية ميارات التفكير المستق بمي لمتالميذ كذلؾ مف خالؿ ميارة التنبؤ في ضكء
المعطيات فيي تييئة لمتعامؿ مع متغيرات المستقبؿ في جميع جكانب الحياة.
احتياج المجتمع إلى مفكريف جدد.
الكصكؿ بكؿ فرد لتحقيؽ ذاتو كتنمية قدراتو.

 .3موازات تىلًد املعلىمات:
تتعدد ميارات تكليد المعمكمات كفيما يمي تكضيح ذلؾ:
حيث صنفيا جركاف ( )630- 661 :6112إلى خمس ميارات ىي :الطالقة
كالمركنة كالتنبؤ في ضكء المعطيات ككضع الفرضيات).
بينما حددتيا دراسة الحسنات ( )6102في أربع ميارات ىي( :االستنباط كاالستقراء
كالتنبؤ كالتكسع).
كقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى الميارات التالية( :جركاف 630-661 :6112،؛
مكسى.)601- 636 :6102 ،

 موازَ الطالقُ:

كتعرؼ بأنيا" :القدرة عمى تكليد و
عدد كبير مف البدائؿ ،أك المترادفات ،أك األفكار ،أك

المشكالت ،أك االستعماالت ،عند االستجابة لمثير معيف ،كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا".
و
و
كىي في جكىرىا عممي ية ُّ
لمعمكمات أك خبرات أك مفاىيـ سبؽ تعمُّميا.
استدعاء اختياري هة
تذكر ك
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كتتعدد أشكاؿ الطالقة حيث تشمؿ (الطالقة المفظية ،طالقة المعاني ،الطالقة الفكرية،
طالقة األشكاؿ ،كالطالقة التعبيرية).

 املسوىُ :
المركنة ىي القدرة عمى تكليد أفكار متنكعة ،أك حمكؿ جديدة ليست مف نكع األفكار

ً
مسار التفكير أك تحكيميو؛ استجاب نة لتغيُّر المثير أك
تكجيو
كالحمكؿ الركتينية ،كىي كذلؾ
ي
متطمبات المكقؼ ،كبيذا المعنى ،فإنيا عكس الجمكد الذىني ،الذم يعني ّْ
تبني أنماط ذىنية
محدَّدة سمفنا كغير قابمة لمتغير بسيكلة حسبما تستدعي الحاجة أك تطكرات المشكمة.
كتنقسـ المركنة إلى شكميف أساسييف ىما:

 المركنة التكيفية :بمعنى القدرة عمى التكيُّؼ مع تغير الظركؼ ،كقد فحصيا عف طريؽاختبارات عمى شكؿ معادالت رياضية تتغيَّر إشاراتييا مف مكجبة إلى سالبة ،كمف
إشارات سالبة إلى إشارات قسمة.
 المركنة التمقائية :كتعني العفكي ىة في تغيير الحالة الذىنية لمفرد ،لمقياـ بعمؿ شيءبطريقة مختمفة ،كقد تـ فحص المركنة التمقائية عف طريؽ أسئمة مف نكع كتابة قائمة

ال.
بكؿ االستعماالت الممكنة لقطعة( قرميد )في كقت محدد( ثالث دقائؽ مث ن

 وضع الفسضًات:
أم استنتاج مبدئي ،أك قكؿ غير مثبت،
يستخد يـ
تعبير
"الفرضية
عمكما لإلشارة إلى ّْ
ى
ه
ن
تفسر
كيخضعيا الباحثكف لمفحص كالتجريب مف أجؿ التكصؿ إلى إجابة أك نتيجة معقكلةّْ ،

الغمكض الذم يكتنؼ المكقؼ أك المشكمة .كالفرضية مفيدةه في مكاقؼ عديدة متنكعة" ،حيث
يعتمد عمييا الباحثكف في الدراسات المستقبمية كالتنبؤية ،كما يعتمد عمييا متَّ ًخذك الق اررات
كالخبراء في تطكير خطط التنمية المختمفة.
ميما في كضع الفرضيات حيث ىناؾ ىعالقة تبادلية
كنجد أف المعمكمات تؤدم نا
دكر ن
ّْ
تشكؿ المادة التي تيب ىنى عمى أساسيا
بيف المعمكمات كالفرضيات ،بمعنى أف المعمكمات
كتكجو عممية البحث عف مزيد مف المعمكمات ،كالفرضية
تقكد
ّْ
الفرضيات ،كالفرضيات بالمقابؿ ي
و
تي ً
ً
يفتقر ّّ
بمفرده إليو.
كؿ منيا
لمجمكعة مف المعطيات
ضيؼ معنى
ي
كىناؾ ثالثة مبادئ إرشادية يجب مراعاتيا عند كضع الفرضيات كىي:
 يجب أف تساعد الفرضية في حؿ المشكمة كما ساعدت في تحديدىا.- 6130 -
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 زيادة عدد الفرضيات التي يتـ كضعيا يعتبر أفضؿ لحؿ المشكمة. صياغة فرضيات غير سارة بإطالؽ العناف لمخياؿ دكف تقييد أك كبح بتأثير مفيكـالذات.

 التيبؤ يف ضىْ املعطًات:
يقصد بميارة التنبؤ في ضكء المعطيات" :المقدرة عمى قراءة البيانات أك المعمكمات
المتكافرة كاالستدالؿ مف خالليا عمى ما ىك أبعد مف ذلؾ ".كتتمثؿ في أحد األبعاد اآلتية:
 الزماف :إذا كانت البيانات المتكافرة خالؿ فترة زمنية معينة تتضمف نزعة أك اتجاىان ما،ً
لالستدالؿ عف طريؽ ىذه البيانات عمى اتجاه البيانات
فإف ميارة التنبؤ تمثّْؿ محاكلة
المحتممة في فترة زمنية أخرل.
 المكضكع :إذا كانت األفكار أك المبادئ مرتبط نة بمكضكع أك محتكل معيف ،فإف ميارةالتنبؤ تمثّْؿ محاكلة لنقؿ ىذه األفكار أك تطبيقيا عمى محتكل آخر أك مكضكع آخر
عمى عالقة بالمكضكع األصمي.
 العينة كالمجتمع :إذا كانت البيانات المتكافرة تخص عينة ما ،فإف ميارة التنبؤ تمثؿمحاكلة لكصؼ المجتمع الذم أخذت مو العينة ،كبالمثؿ إذا كانت البيانات المتكافرة
لعينة
تخص
مجتمعا ما ،فإف ميارة التنبؤ في ىذه الحالة تعني محاكلة لكصؼ ا ّْ
ن
باالعتماد عمى بيانات المجتمع.
عددا مف األىداؼ التربكية التي تنضكم في إطار ميارة التنبؤ في ضكء
كىناؾ ن
المعطيات ،مف بينيا:
 الميارة في التنبؤ باستمرارية االتجاىات أك النزعات التي تتصؼ بيا البيانات المتكافرة. الميارة في تعبئة الثغرات القائمة في البيانات المتكافرة. الميارة في تمييز المترتبات المحتممة نسبيِّا عف تمؾ المترتبات التي تبدك محتممة بدرجةقكية.
 الميارة في التنبؤ بمترتبات مباشرة فعؿ أك اتخاذ قرار في مكقؼ ما.تممس العكامؿ التي ي ً
مكف أف تؤثر في دقة التنبؤات.
 الميارة في ُّي
 الميارة في استخالص االستنتاجات أك االستدالالت ككضع الفرضيات التي يمكف الدفاععنيا أك تبريرىا باالستناد إلى البيانات المتاحة.
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كتعد ميارة التنبؤ في ضكء المعطيات أك استشراؼ االتجاىات المستقبمية لظاىرة ما
يحتاجيا الطالب ،كالمعمـ كغيرىـ.
مف كاقع المعمكمات المتكافرة مف أكثر ميارات التفكير التي
ي

 .4منىذج جىن شاهىزيم وتينًُ موازات تىلًد املعلىمات:

مف خالؿ ما تـ عرضو مف مراحؿ نمكذج جكف زاىكريؾ كاإلطار النظرم يتضح أنو
يساعد المتعمميف عمى القياـ بدكر إيجابي في تكليد المعمكمات كتنظيميا ،حيث يستند نمكذج
جكف زاىكريؾ عمى النظرية البنائية ،التي تؤكد عمى أف الخبرة السابقة لممتعمـ شرط أساسي
لبناء المعنى ،حيث أف التفاعؿ بيف المعرفة الجديدة لممتعمـ كخبرتو السابقة يعد أحد المككنات
الميمة لعممية التعمـ ذم المعنى القائـ عمى الفيـ؛ لذا فالمتعمـ يجب أف يشارؾ بصكرة نشطة
كفعالة في عممية استدعاء الخبرات السابقة كربطيا بالمعمكمات الجديدة مف أجؿ بناء المعنى
(زيتكف كزيتكف.)016 :6112 ،
كىذا يؤكد كجكد عالقة بيف نمكذج جكف زاىكريؾ كميارات تكليد المعمكمات حيث
يستند كالىما عمى النظرية البنائية التي ترل أف التعمـ يتـ عف طريؽ البناء المعرفي الذم
ينتج عف بناء التعمـ الجديد عمى التعمـ السابؽ كأف المتعمـ يتعمـ ما يؤسسو بنفسو أكثر مما
يتمقاه جاى ازن كذلؾ عف طريؽ استخداـ خبراتو السابقة في التعمـ الجديد كالتأسيس عمييا

لتكليد معمكمات جديدة.

كما أف نمكذج جكف زاىكريؾ يتيح مف خالؿ مراحمو المختمفة أف يعرض المتعمميف
أفكارىـ كاستنتاجاتيـ بكؿ ثقة في بيئة تعمـ صفية تساعدىـ عمى المشاركة بصكرة نشطة
كفعالة كاستدعاء خبراتيـ السابقة كتكليد األفكار الجديدة كمناقشتيا كالتفاكض االجتماعي
فيما بينيـ كبيف المعمـ مما يؤدم إلى تعديؿ بعض األفكار الخاطئة لدييـ قبؿ التعمـ الجديد
كيساعدىـ عمى تنظيـ تفكيرىـ التخاذ الق اررات كحؿ المشكالت مما قد يسيـ في تكليد
المعمكمات كتطبيقيا في مكاقؼ حياتية جديدة.
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احملىز الجالح :الىعٌ بكضايا التينًُ االقتصاديُ
 .1مفوىو الىعٌ بكضايا التينًُ االقتصاديُ:
يعرؼ المقاني كالجمؿ ( )000 :6113الكعي بأنو ":امتالؾ المتعمـ لمجانب المعرفي
ٌ
لمسمكؾ كادراكو لمجكانب المختمفة اإليجابية كالسمبية ليذا السمكؾ".
بينما يعرفو العدكاف كداكد ( )26 :6102بأنو :اإلدراؾ القائـ كالمعرفة المكتسبة تجاه
قضية محددة.
كبتحميؿ ىذه التعريفات يتبيف أف الكعي يتضمف ثالثة جكانب رئيسة:
 الجانب المعرفي :كيتمثؿ في تكفر المعمكمات كالمعارؼ لدل الفرد عف ظاىرة أكمكضكع معيف.
 الجانب الكجداني :كيتمثؿ في تككيف الميكؿ كاالتجاىات اإليجابية نحك الظاىرة أكالمكضكع.
-

الجانب األدائي :كىك محصمة لمجانبيف األكؿ كالثاني كيتمثؿ في استجابة الفرد
لممكاقؼ كالظكاىر استجابة صحيحة كسريعة.

يعرؼ محمكد ( )61 :6101الكعي بقضايا التنمية االقتصادية بأنو " :إدراؾ التمميذ
يك ٌ
كاحساسو بالقضايا (المشكالت أك التحديات) التي تعكؽ تحقيؽ خطط ،كبرامج التنمية
االقتصادية في قارة أفريقيا مف حيث أسبابيا ،كالنتائج المترتبة عمييا ،كمحاكلة إيجاد الحمكؿ
المناسبة ليا ".
يعرؼ الباحث الكعي بقضايا التنمية االقتصادية في الدراسة الحالية بأنو :إدراؾ
يك ٌ
طالب الصؼ الثاني الثانكم لمقضايا كالمشكالت االقتصادية التي ترتبت عمى المتغيرات التي
تحدث في العالـ كتعيؽ تنفيذ الخطط ،كالسياسات المحكمة لمتنمية االقتصادية بيدؼ التعرؼ
كيستدؿ
عمى أسبابيا كنتائجيا كاصدار أحكاـ ناقدة تجاىيا كالمشاركة بفاعمية في حميا .ي
عميو بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس الكعي الذم أعده الباحث ليذا الغرض.

 .2مربزات تينًُ الىعٌ بكضايا التينًُ االقتصاديُ.
ىناؾ مبررات عديدة تدعك إلى ضركرة اىتماـ مناىج الجغرافيا بتنمية الكعي بقضايا
التنمية االقتصادية ،تتمثؿ في:

- 6132 -

فاعلية استخدام نموذج زاهوريك في تدريس الجغرافيا لتنمية مهارات توليد المعلومات ...............................

 تعاني أغمب دكؿ الكطف العربي ،كمف بينيا مصر مف كجكد العديد مف المشكالتالتي تكاجو التنمية االقتصادية بكافة أبعادىا ( الزراعية كالحيكانية – الصناعية –
السياحية ) ،كلعؿ ىذا ما أكدتو نتائج عديد مف الدراسات كالبحكث التربكية ،منيا
دراسة عمراف ( )6110التي كشفت نتائجيا عف ضعؼ الكعي بالمشكالت
االقتصادية لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ،كدراسة محمكد ( )6101التي
تكصمت إلى كجكد ضعؼ في الكعي بقضايا التنمية االقتصادية لدل تالميذ الصؼ
الثالث اإلعدادم ،كدراسة شحاتة ( )6100التي تكصمت إلى ضعؼ الكعي ببعض
القضايا الجغرافية المعاصرة كمنيا القضايا الجغرافية االقتصادية .
 النظرة التكيفية لكظيفة الجغرافيا؛ فقد بات مف الكظائؼ الجكىرية لتعميـ الجغرافيا،كتعمميا في القرف الحادم كالعشريف تنمية الكعي االقتصادم لدل متعممييا ،كذلؾ
مف خالؿ دراسة المكضكعات المتعمقة باألنشطة االقتصادية في كطنيـ ،كالتعرؼ
عمى الثركات كأىميتيا كمصدرىا ،ككيفية االستغالؿ األمثؿ ليا (الجزار:6103 ،
.)62-62

 .3مياهج اجلغسافًا وتينًُ الىعٌ بكضايا التينًُ االقتصاديُ:
يعد الكعي بقضايا التنمية االقتصادية أحد جكانب التعمـ الميمة التي تسعي مناىج
الدراسات االجتماعية عامة كالجغرافيا خاصة إلى تنميتيا لدم المتعمميف؛ لما تنفرد بو طبيعة
ىذه المادة مف ارتباط كثيؽ بكاقع المجتمع كمشكالتو كتحدياتو ،حيث تيدؼ الجغرافيا
بكصفيا أحد فركع الدراسات االجتماعية ضمف ما تيدؼ إليو إلى تبصير المتعمميف بالقضايا
أك المشكالت المحيطة بيـ كصكالن إلى فيـ األدكار الرئيسة لمجغرافيا في بناء الدكؿ
كتخطيطيا المستقبمي (قطاكم.)000 :6112،

فباإلضافة إلى اىتماـ عمـ الجغرافيا باالختالفات المكانية فإف الجغرافيا تيتـ بصنع
الكضع األمثؿ لمحياة البشرية عمى سطح األرض ،عف طريؽ تحسيف مستكل التفاعؿ بيف
اإلنساف كالمكاف ،كتعمؿ عمى إزالة التفاكت في ثمار التنمية االقتصادية كالبشرية .فالجغرافيا
ػ كعمـ تطبيقي ػ ليا دكرىا الميـ في دراسة التنمية االقتصادية كالبشرية سكاء مف حيث
المكانية كالمعكقات كالمشكالت التي تكاجييا،
أسسيا المادية أك مف خالؿ دراسة التفاكتات
ٌ
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كايجاد الحمكؿ لممشكالت اآلنية كالحيمكلة دكف نشكء مشكالت جديدة كىذا ال يتـ إال مف
خالؿ نشر الكعي بيا لدل المتعمميف (الزيادم.)021 – 022 :6103،
كما يرل أبك مغنـ ( )66 :6102أنو لكي تقكـ مقررات الجغرافيا بدكرىا في تنمية
الكعي بأىمية المكارد االقتصادية لدم متعممييا؛ يتطمب مف مطكرم مناىج الجغرافيا
التخطيط الجيد كالدقيؽ لمكاقؼ تعميـ الجغرافيا كتعمميا في مراحؿ التعميـ العاـ ،مف خالؿ
التركيز في صياغة المحتكل عمى إبراز المكارد االقتصادية كدكرىا في حياتنا الكاقعية،
كالمشكالت التي تكاجييا كاستخداـ النماذج كاالستراتيجيات المناسبة في تدريس الجغرافيا.

ميوجًُ الدزاسُ وإجساْاتوا:
ميوج الدزاسُ:
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي ذا التصميـ شبو التجريبي Quiz-
 experimental Designلممجمكعتيف المتكافئتيف ،حيث يقكـ الباحث بدراسة فاعمية
استخداـ نمكذج زاىكريؾ (متغير مستقؿ) في تنمية ميارات تكليد المعمكمات كالكعي بقضايا
التنمية االقتصادية (متغيرات تابعة) لدم طالب الصؼ الثاني الثانكم بمقرر الجغرافيا.
شكؿ ( )0التصميـ شبو التجريبي لمدراسة

المعالجة

مهارات توليد

المجموعة الضابطة

المعلومات
ومقياس الوعي

الطريقة المعتادة

الختبار
مهارات توليد
المعلومات

وتفسير النتائج

الختبار

نموذج زاهوريك

البعدي

المعالجة االحصائية

المجموعة التجريبية

القياس القبلي

القياس

ومقياس
الوعي

عًيُ الدزاسُ:

تػػـ اختيػػار مدرسػػة " نػػزة اليػػيش الثانكيػػة العامػػة المشػػتركة" بػػإدارة جيينػػة التعميميػػة
بمحافظػػة سػػكىاج " بطريقػػة عش ػكائية لتطبيػػؽ تجربػػة الدراسػػة ،كتككنػػت مجمكعػػة الدراسػػة مػػف
ائيا
طالبا بالصؼ الثاني الثػانكم مػكزعيف عمػى فصػميف ،كتػـ اختيػار أحػد الفصػميف عشػك ن
( )26ن
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ليمثؿ المجمكعة التجريبية كاآلخر يمثؿ المجمكعة الضابطة ،كالجدكؿ ( )0يكضح تكزيػع أفػراد
العينة:
انمجمىػح
انضاتطح
انتجزَثُح

جذول ()1
تىسَغ أفزاد ػُىح انذراسح
انفصم
3/2
1/2
إجمانٍ انؼُىح

ػذد انطالب
33
29
62

املىاد التعلًنًُ وأدوات الدزاسُ:
لتقصػػي فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػكذج زاىكريػػؾ فػػي تػػدريس الجغرافيػػا لتنميػػة ميػػارات تكليػػد
المعمكمات كالكعي بقضايا التنميػة االقتصػادية لػدم طػالب الصػؼ الثػاني الثػانكم تػـ إجػراء مػا
يأتي:

أوالً :حتديد موازات تىلًد املعلىمات املياسبُ لطالب الصف الجاىٌ الجاىىٍ:
اشتقت ميارات تكليد المعمكمات مف خالؿ الرجكع إلى المصادر اآلتية:
-

الدراسػػات كالبحػػكث السػػابقة التػػي تناكلػػت ىػػذه الميػػارات فػػي مجػػاؿ المقػػررات الدراسػػية
عامػػة ،كالدراسػػات االجتماعيػػة كالجغرافيػػا منيػػا بخاصػػة ،مثػػؿ دراسػػة :بػػديكم (،)6100
كعبػػد الممػػؾ ( ،)6106كمحمػػد ( ،)6100كالحسػػنات ( ،)6102كالقحطػػاني (،)6102
كدراسة الصياد كعبد الفتاح كالباز (.)6102

-

الكتب كالم ارجع الميتمة بميارات التفكير عامة.
كفي ضكء ما سبؽ تـ التكصؿ إلى أربع ميارات رئيسة ىي (الطالقة ،المركنة ،التنبؤ

في ضكء المعطيات ،ككضع الفرضيات) ،كضعت في صكرة أكلية ،ثـ يعرضت عمى مجمكعة
مف المحكميف المختصيف إلبداء الرأم حكؿ مناسبتيا لطالب الصؼ الثاني الثانكم ،كقد
أسفرت النتائج عف التكصؿ إلى الصكرة النيائية لقائمة ميارات تكليد المعمكمات (ممحؽ.)6
كبذلؾ يككف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة.
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ثاى ًا :إعادَ صًاغُ وحدَ الدزاسُ وفكًا لينىذج شاهىزيم:
 .0تػػـ اختيػػار كحػػدة "جغرافيػػة التنميػػة االقتصػػادية" المقػػررة ضػػمف مقػػرر الجغرافيػػا لمصػػؼ
الثػػاني الثػػانكم ،كتشػػغؿ الكحػػدة الثالثػػة مػػف الكتػػاب المقػػرر لمعػػاـ الدراسػػي – 6102
6161ـ .كيرجع اختيار ىذه الكحدة لألسباب اآلتية:
 تتضػػمف مجمكعػػة مػػف األنشػػطة االقتصػػادية التػػي يمكػػف اإلفػػادة منيػػا فػػي تنميػػة كعػػيالطالب بقضايا التنمية االقتصادية.

-

تتضػػمف بعػػض المكاقػػؼ التعميميػػة التػػي يمكػػف اسػػتغالليا فػػي تنميػػة ميػػارات تكليػػد
المعمكمات لدل الطالب.
كقد تطمب إعداد كحدة "جغرافية التنمية االقتصادية" بمقرر الجغرافيا لمصؼ الثاني

الثانكم لتنمية ميارات تكليد المعمكمات كالكعي بقضايا التنمية االقتصادية كفؽ نمكذج
زاىكريؾ ،مراعاة األسس اآلتية:

أ .باليسبُ لألهداف:
-

أف تتمحكر حكؿ فاعمية الطالب في الحصكؿ عمى المعرفة بنفسو في سياؽ بنائي.

-

أف تؤكد عمػى تػدريب الطالػب عمػى ممارسػة ميػارات تكليػد المعمكمػات لحػؿ المشػكالت
الجغرافية مثؿ :ربط المعمكمات السابقة بالحالية – التنبؤ – كضع الفرضيات.

-

أف تؤكػػػد عمػػػى ربػػػط الجانػػػب النظػػػرم بمػػػا يتضػػػمنو مػػػف حقػػػائؽ كمفػػػاىيـ كتعميمػػػات
بالجكانب التطبيقية ليا.

-

أف تكجو الطالب إلى حسف استخداـ المكارد االقتصادية كالمحافظة عمييا.

ب .باليسبُ للنختىّ:
-

أف يرتبط بشكؿ مباشر باألىداؼ المحددة لمكحدة.

-

أف يصاغ محتكل مكضكعات الكحدة بمغة بسيطة ككاضحة تناسب مستكل الطالب.

-

أف يتـ تييئة كتنظيـ خبرات التعمـ بالكحػدة لػتمكف الطػالب مػف ممارسػة ميػارات تكليػد
المعمكمات.

-

أف يؤكػػد عمػػى الجانػػب التطبيقػػي لممفػػاىيـ الجغرافيػػة كالمكاقػػؼ كالتعميمػػات الجغرافيػػة
بالكحدة.
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-

أف يتػػػػيح الفرصػػػػة لممتعممػػػػيف لتنميػػػػة ميػػػػارات الػػػػتعمـ العميػػػػؽ لممفػػػػاىيـ كالمكاقػػػػؼ
كالحقػائؽ ،كاالسػتنتاجات الجغرافيػة ،التػي يػتـ التكصػػؿ إلييػا بعػد تنفيػذ األنشػطة كفػػؽ
نمكذج زاىكريؾ.

-

أف تسػػتخدـ الخ ػرائط كالرسػػكـ كاألشػػكاؿ البيانيػػة كالنمػػاذج الجغرافيػػة ،لتكضػػيح دركس
الكحػػػدة كمسػػػاعدة الطػػػالب فػػػي القيػػػاـ باأل نشػػػطة الجغرافيػػػة كفػػػؽ خطػػػكات نمػػػكذج
زاىكريؾ ،كذلؾ مف أجػؿ كضػع الطػالب عمػى أعتػاب مرحمػة فيػـ كاكتسػاب المعمكمػات
المتعمقة بمكضكع الدرس.

ج .باليسبُ لطسيكُ التدزيس:
نظ ارن ألف طريقة التدريس المقترحة لمكحدة ىنا ىي نمكذج زاىكريؾ ،فإف األسس التي

ينبغي تكفرىا تتمثؿ في اآلتي:
-

أف تخطػػط المكاقػػؼ التعميميػػة لمكشػػؼ عػػف المعمكمػػات السػػابقة لػػدل الطػػالب كتقػػديـ
المعمكمات الجديدة كربطيا بالمعمكمات السابقة.

-

أف تتيح لمطالب الفرصة لمقياـ بعمميات فحص المعمكمات كتفسيرىا كتقػديـ تكضػيحات
لما تعممو.

-

أف تتيح لمطالب الفرصة لتشكيؿ المفاىيـ الجغرافية مف خالؿ سياؽ بنائي اجتماعي.

-

أف تتاح فرص التفكير العميؽ مف خالؿ عممية التفكير في المعمكمات.

-

أف تدرب الطالب عمى تطبيؽ ما تعممو في كاقع الحياة اليكمية.

د .باليسبُ لألىشطُ والىسآط التعلًنًُ:
-

أف ترتبط األنشطة كالكسائط التعميمية باألىداؼ المحددة لمكحدة.

-

أف يتـ تصميـ األنشطة كالخبرات في صكرة يككف محكرىا نشاط الطالػب فػي الكصػكؿ
لممعمكمات كبناء معرفتو بنفسو.

-

أف تتػػيح الكسػػائط كاألنشػػطة الفػػرص لجميػػع الطػػالب كتراعػػي الفػػركؽ الفرديػػة كأنمػػاط
التعمـ المختمفة.

-

أف تتنكع الكسائط التعميمية المستخدمة في الكحدة ما بيف إلكتركنية ،ككرقية.

-

أف تحفز الخبرات كاأل نشطة عمى النشاط الصفي كالالصفي.
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ه .باليسبُ ألسالًب التكىيه:
-

أف تستخدـ أنماط مختمفة مف األسئمة التي تقيس ميارات تكليد المعمكمات.

-

أف يتناسػػػب التقػػػكيـ مػػػع المسػػػتكل العقمػػػي لممتعممػػػيف ،كيتسػػػـ باالسػػػتمرارية خػػػالؿ
التدريس.

-

أف يتـ تقديـ التغذية الراجعة الفكرية كالمؤجمة كالحث عمى التشجيع المستمر.

-

أف يتـ استخداـ مكاقؼ تقكيـ تتطمب مف المتعمميف تطبيقيا عمى مكاقؼ حياتية.

-

أف يػػػتـ تػػػدريب الطػػػالب عمػػػى مكاقػػػؼ اختباريػػػة تحػػػث عمػػػى تكليػػػد المعمكمػػػات حػػػكؿ
المشكالت االقتصادية.

 .2إعداد دلًل املعله وأوزاق عنل الطالب:
أ .إعداد دليؿ المعمـ:
تطمبت الدراسة الحالية إعداد دليؿ لممعمـ يكضح كيفية تنفيذ مكضكعات الكحدة
باستخداـ نمكذج زاىكريؾ كيتضمف ىذا الدليؿ ما يأتي:
-

مقدمة :تكضح أىػداؼ الػدليؿ ،كمفيػكـ نمػكذج زاىكريػؾ ،كالخطػكات اإلجرائيػة لتنفيػذه
داخؿ الصؼ الدراسي.

-

إرشػػادات كتكجييػػات عامػػة لممعمػػـ ،يجػػب أف يراعييػػا عنػػد التػػدريس باسػػتخداـ نمػػكذج
زاىكريؾ ،كتـ تقسيميا إلى إرشادات قبؿ التدريس ،كأثنائو كبعده.

-

األىداؼ العامة لمكحدة المختارة.

-

الخطة الزمنية لتنفيذ دركس الكحدة المختارة ،كذلؾ بعػد االطػالع عمػى الخطػة الزمنيػة
التػػي كضػػعتيا كزارة التعمػػيـ التربيػػة كالتعمػػيـ كالتعمػػيـ الفنػػي لمعػػاـ الدراسػػي – 6102
6161ـ.

-

الكسائؿ التعميمية المقترحة لتنفيذ دركس الكحدة.

-

األنشطة التعميمية المقترحة لتنفيذ دركس الكحدة.

-

أساليب التقكيـ ،كقد اشتممت أساليب لمتقكيـ المبدئي ،كالمرحمي ،كالنيائي.

-

تخطيط مقترح لتنفيذ دركس الكحدة المختارة باستخداـ " نمػكذج زاىكريػؾ كتضػمف كػؿ
درس العناصر اآلتية :عنكاف الػدرس-األىػداؼ السػمككية لكػؿ درس-المحتػكل العممػي
(عناصػػػر) كػػػؿ درس-الكسػػػائؿ التعميميػػػة-خطػػػكات السػػػير فػػػي الػػػدرس كفقػػػان لنمػػػكذج
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زاىكريػؾ ،ىػػي (تنشػيط المعمكمػػات -اكتسػاب المعمكمػػات -فيػـ المعمكمػػات -اسػػتخداـ
المعمكمات-التفكير في المعمكمات).
ب .إعداد أكراؽ عمؿ الطالب :كتشمؿ تطبيقات كأنشطة لمدركس كفقان لنمكذج زاىكريؾ.
-

عرض دليؿ المعمـ كأكراؽ عمؿ الطالب عمي مجمكعة مف المحكميف؛ لمتأكد مػف مػدل

صػػالحيتيما لالسػػتخداـ ،كقػػد أجمػػع المحكمػػكف عمػػى صػػالحيتيما ككفايتيمػػا لمتطبيػػؽ،
مػع إبػػداء بعػػض المالحظػػات التػػي يكضػػعت فػػي االعتبػػار عنػػد إعػػداد الصػػكرة النيائيػػة،
كبذلؾ أصبح دليؿ المعمػـ (ممحػؽ  ،)3كأكراؽ عمػؿ الطالػب ممحػؽ ( )0فػي صػكرتيما
النيائية صالحيف لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة األساسية.

ثالجًا :إعداد أدوات الدزاسُ.
 )1اختباز موازات تىلًد املعلىمات :وقد مس باخلطىات اآلتًُ:
أ.تحديد ىدؼ االختبار :ىدؼ االختبار إلى قياس مستكل ميارات تكليد المعمكمات لدل
طالب كؿ مف المجمكعة التجريبية كالضابطة في المحتكل العممي لكحدة "جغرافية
التنمية االقتصادية" ضمف مقرر لجغرافيا لمصؼ الثاني الثانكم في الميارات األربع
التالية:
 الطالقة :ىي القدرة عمى تكليد عدد كبير مف البدائؿ أك المترادفات أك األفكار أكالمشكالت أك االستعماالت عند االستجابة لمثير معيف.

 المركنة :ىي القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية كاألفكار كمما تغير المكقؼ كاالستعدادليجر مسارات كأطر قديمة كاتخاذ كجيات جديدة عمى أساس عقالني منطقي.

 التنبؤ في ضكء المعطيات :ىي تصكر الفرد لمنتائج التي يمكف أف تحدث معتمدانعمى معمكماتو السابقة مف قكانيف كمبادئ عممية كاسقاطيا عمى مكاقؼ مستقبمية
جديدة.
 كضع الفرضيات :ىي استنتاج مبدئي أك قكؿ غير مثبت ،كيخضع لمتجريبكالفحص مف أجؿ التكصؿ إلى إجابة أك نتيجة معقكلة تفسر الغمكض الذم يكتنؼ

المكقؼ أك المشكمة.
ب .أبعاد االختباز :تمثمت أبعاد االختبار في ميارات تكليد المعمكمات (الطالقة –
المركنة-التنبؤ في ضكء المعطيات-كضع الفرضيات).
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ج .إعداد جدول مىاصفات االختباز :تـ بناء جدكؿ مكاصفات اختبار ميارات تكليد
المعمكمات الجغرافية في ضكء ميارات تكليد المعمكمات التي تـ التكصؿ إلييا ،كما ىك
مكضح في الجدكؿ (:)6
و
1
2
3
4

جذول ()2
مىاصفاخ اختثار مهاراخ تىنُذ انمؼهىماخ
أرلاو انمفزداخ
مهاراخ تىنُذ انمؼهىماخ
5 -4 – 3 – 2 – 1
انطاللح
11 – 9 – 8 – 7 – 6
انمزووح
15 - 14 – 13 – 12 – 11
انتىثؤ فٍ ضىء انمؼطُاخ
21 - 19 – 18 – 17 – 16
وضغ انفزضُاخ
21
انمجمىع

مج
5
5
5
5

%
%25
%25
%25
%25
%111

د .صًاغُ بيىد االختباز:
في ضكء ما تـ االطالع عميو مف بعض األدبيات كالدراسات السابقة التي اىتمت
بإعداد اختبارات ميارات تكليد المعمكمات قاـ الباحث بكتابة أسئمة مقالية في ميارات الطالقة
كالمركنة كالتنبؤ في ضكء المعطيات ،بينما تـ إعداد أسئمة ميارة كضع الفرضيات في صكرة
مكضكعية كقد بمغ عدد أسئمة االختبار في صكرتو األكلية ( )61سؤ ناال ،يكركعي في
صياغتيا ما يمي:
 مناسػػػػبة األسػػػػػئمة لمفيػػػػػكـ ميػػػػارات تكليػػػػػد المعمكمػػػػػات كلمميػػػػارات الرئيسػػػػػة المككنػػػػػة
لو.
 تحديد السؤاؿ بشكؿ دقيؽ كمحدد ككاضح.
 مناسبة األسئمة لمستكل الطالب عينة الدراسة.
 أف تككف األسئمة ذات عالقة بمحتكل كحدة الدراسة.

ه .طسيكُ تصخًح االختباز:
قاـ الباحث بكضع قكاعد التصحيح التالية لمميارات المككنة لالختبار:

 باليسبُ ملوازات الطالقُ واملسوىُ والتيبؤ يف ضىْ املعطًات:
تـ قياس كؿ ميارة مف الميارات الثالث بخمسة أسئمة ،كقد تـ حساب الدرجة التي
يحصؿ عمييا الطالب عف كؿ سؤاؿ بإعطاء درجة كاحدة عف كؿ بديؿ أك إجابة أك فكرة
مقبكلة يأتي بيا الطالب في اإلجابة عف كؿ سؤاؿ ،كذلؾ في ضكء التعريؼ اإلجرائي المحدد
لكؿ ميارة مف الميارات الثالث ،كقد جاء تكزيع الدرجات كما يمي :ميارة الطالقة ()61
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درج نة ،ميارة المركنة ( )61درج نة ،كميارة التنبؤ في ضكء المعطيات ( )61درج نة ،بكاقع
أربع درجات لكؿ سؤاؿ.

 باليســـــبُ ملوـــــازَ وضـــــع الفسضـــــًات :تػػػػػـ حسػػػػػاب درجػػػػػة كاحػػػػػدة لإلجابػػػػػة الصػػػػػحيحة
كبالتػػػػػالي يكػػػػػكف مجمػػػػػكع الػػػػػدرجات ( )0درجػػػػػات .كبالتػػػػػالي يكػػػػػكف المجمػػػػػكع الكمػػػػػي
لالختبار ( )20درج نة.
ك .صدق احمللنني :رأل المحكمكف صالحية االختبار لمتطبيؽ عمى طالب الصؼ الثاني
كبناء عمى ذلؾ بمغ عدد مفردات اختبار ميارات تكليد المعمكمات ( )61سؤ ناال.
الثانكم،
ن
ز .التجسبُ االستطالعًُ لالختباز :تـ تطبيؽ الصكرة المعدلة لالختبار عمى عينة ممثمة
طالبا ،بمدرسة الشييد محمد كامؿ الحكيج الثانكية
لمعينة األصػؿ لمدراسة عددىا ( )60ن
العامة المشتركة بإدارة جيينة التعميمية ،كبعد االنتياء مف التطبيؽ االستطالعي ،تـ
التصحيح ،كرصد الدرجات ،ككاف اليدؼ مف إجراء التجربة االستطالعية لالختبار ما
يأتي:
-

حساب معامؿ الثبات :حيث تـ حساب معامالت ثبات االختبار باستخداـ طريقة
التجزئة النصفية لسبيرماف براكف ككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي:

جذول ()3
مؼامالخ االرتثاط وانثثاخ نمستىَاخ اختثار مهاراخ تىنُذ انمؼهىماخ واالختثار ككم
انثُاواخ
مؼامم انثثاخ
مؼامم االرتثاط
انمستىَاخ
1.92
1.85
انطاللح
1.87
1.77
انمزووح
1.75
1.61
انتىثؤ فٍ ضىء انمؼطُاخ
1.81
1.67
وضغ انفزضُاخ
1.95
1.91
االختثار ككم

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مسػتكيات االختبػار كاالختبػار ككػؿ تتميػز بدرجػة مقبكلػة
مف الثبات.
-

حساب معامؿ الصدؽ الذاتي :حيث تـ حساب معامؿ الصدؽ الذاتي لالختبار مف
خالؿ حساب الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات ككانت النتائج كما في الجدكؿ التالي:
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جذول ()4
مؼامالخ انثثاخ وانصذق انذاتٍ نمستىَاخ اختثار مهاراخ تىنُذ انمؼهىماخ واالختثار ككم
انثُاواخ
مؼامم انصذق انذاتٍ
مؼامم انثثاخ
انمستىَاخ
1.96
1.92
انطاللح
1.93
1.87
انمزووح
1.86
1.75
انتىثؤ فٍ ضىء انمؼطُاخ
1.89
1.81
وضغ انفزضُاخ
1.97
1.95
االختثار ككم

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مسػتكيات االختبػار كاالختبػار ككػؿ تتميػز بدرجػة مقبكلػة
مف الصدؽ الذاتي.
-

حساب معامالت تمييز االختبار :تراكحت قيمة معامالت التمييز الختبار ميارات تكليد
المعمكمات ما بيف ( ،)1.02- 1.62كىي معامالت تمييز مناسبة.

-

زمف االختبار :تـ حساب متكسط زمف إجابة جميع الطالب عمى االختبار ،كقد بمغ
زمف االختبار ( )21دقيقة باإلضافة إلى خمس دقائؽ لتعميمات االختبار.

 )2مكًاس الىعٌ بكضايا التينًُ االقتصاديُ :وقد مس باملساحل اآلتًُ:
أ .إلعػػداد مقيػػاس الػػكعي بقضػػايا التنميػػة االقتصػػادية ،تػػـ االطػػالع عمػػى بعػػض األدبيػػات
كالدارسات التي اىتمت ببناء مقاييس الكعي عامة ،كالمػكارد االقتصػادية خاصػة ،مثػؿ
دراسػػػة :عمػػػراف ( ،)6110كمحمػػػكد (6101ـ) ،كأبػػػك مغػػػنـ ( ،)6102كعمػػػى ذلػػػؾ
اتيبعت الخطكات اآلتية في إعداد المقياس:
ب .تحديد ىدؼ المقياس :ىدؼ المقياس إلػى قيػاس كعػي طػالب الصػؼ الثػاني الثػانكم
بقضايا التنمية االقتصادية.
ج .تحديد أبعاد المقياس :تـ تحديد أبعاد المقياس فػي ثالثػة أبعػاد ىػي :التنميػة الزراعيػة
كالحيكانيػػػة ،التنميػػػة الصػػػناعية ،التنميػػػة السػػػياحية ،كقػػػد تػػػـ تكزيػػػع عبػػػارات مقيػػػاس
الكعي بقضايا التنمية االقتصادية اإليجابية كالسمبية عمى أبعػاده الػثالث كمػا بالجػدكؿ
( )0اآلتي:
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جذول ()5
تىسَغ ػثاراخ ممُاص انىػٍ تمضاَا انتىمُح االلتصادَح اإلَجاتُح وانسهثُح ػهً أتؼادي انثالث
%
انمحىر انثاوٍ انمحىر انثانج انمجمىع
انمحىر األول
انؼثاراخ
انتىمُح
انتىمُح
انتىمُح انشراػُح
انسُاحُح
انصىاػُح
وانحُىاوُح
%62.5
25
اإلَجاتُح – 14 – 11 – 9 – 6 – 2 – 16 – 15 – 4 – 1
– 23 – 19
– 17 – 13
– 25 – 21 – 21
- 31 – 28
- 31 – 24
41 – 36 – 29
38
34
%37.5
15
انسهثُح - 32 - 7 – 3 – 22 – 18 – 12 – 11 – 8 – 5
35
39 – 27
37 - 33 – 26
%111
11
12
17
انمجمىع

د .تحديد نكع المقياس :تـ استخداـ طريقػة ليكػرت )( Likertبالصػكرة الثالثيػة (مكافػؽ–
مكافؽ إلى حد ما – غير مكافؽ).
ق .طريقة تصحيح المقياس :حيث أعطيت العبارات اإليجابية ( 3لمكافؽ  6-لمكافػؽ إلػى
حد مػا  0-لغيػر مكافػؽ) ،بينمػا أعطيػت العبػارات السػمبية ( 0لمكافػؽ 6-لمكافػؽ إلػى
حد ما  3-لغير مكافؽ) .كبالتالي يحددت درجة النياية العظمى لممقياس ككػؿ ()061
درج نة ،كالصغرل ( )01درجةن.

ك .عرض المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف :تـ عرض المقياس فػي صػكرتو األكليػة
عمى مجمكعة مف المحكميف ،ممحؽ ( ،)0كقد قاـ الباحث بإجراء التعػديالت المناسػبة
فػػي ضػػكء اقتراحػػات المحكمػػيف ،كأصػػبح المقيػػاس يتكػػكف مػػف ( )01عبػػارةن إيجابيػػة
كسمبية مكزعة عمى أبعاد المقياس.

ز .التجربػػػة االسػػػتطالعية لممقيػػػاس :تػػػـ تطبيػػػؽ الصػػػكرة المعدلػػػة لممقيػػػاس عمػػػى عينػػػة
طالبا ،بمدرسة الشػييد محمػد كامػؿ الحػكيج الثانكيػة العامػة
استطالعية عددىا ( )60ن
المشػػػتركة بػػػإدارة جيينػػػة التعميميػػػة كبعػػػد االنتيػػػاء مػػػف التطبيػػػؽ االسػػػتطالعي ،تػػػـ
التصحيح ،ككاف اليدؼ مف إجراء التجربة االستطالعية لممقياس ما يأتي:
 حساب معامؿ الثبات :تـ حساب معامؿ الثبات لمقياس الكعي بقضايا التنميةاالقتصادية باستخداـ معادلة سبيرماف براكف لمتجزئة النصفية ككانت النتائج كما
يمي.
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جذول ()6
مؼامالخ االرتثاط وانثثاخ ألتؼاد ممُاص انىػٍ تمضاَا انتىمُح االلتصادَح وانممُاص ككم
انثُاواخ
مؼامم انثثاخ
مؼامم االرتثاط
األتؼاد
1.94
1.89
انتىمُح انشراػُح وانحُىاوُح
1.81
1.69
انتىمُح انصىاػُح
1.69
1.53
انتىمُح انسُاحُح
1.93
1.88
انممُاص ككم

يتبيف مػف الجػدكؿ السػابؽ أف أبعػاد المقيػاس كالمقيػاس ككػؿ تتميػز بدرجػة مقبكلػة مػف
الثبات.
 حساب معامؿ الصدؽ الذاتي :تـ حساب معامؿ الصدؽ الذاتي لمقياس الكعي بقضاياالتنمية االقتصادية باستخداـ الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات ككانت النتائج كما يمي.
جذول ()7
مؼامالخ انثثاخ وانصذق انذاتٍ ألتؼاد ممُاص انىػٍ تمضاَا انتىمُح االلتصادَح وانممُاص ككم
انثُاواخ
مؼامم انصذق انذاتٍ
مؼامم انثثاخ
األتؼاد
1.97
1.94
انتىمُح انشراػُح وانحُىاوُح
1.91
1.81
انتىمُح انصىاػُح
1.83
1.69
انتىمُح انسُاحُح
1.96
1.93
انممُاص ككم

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف أبعاد المقياس كالمقياس ككؿ تتميز بدرجات مقبكلػة مػف
الصدؽ الذاتي.
 حساب معامؿ التمييز :تراكحت قيمة معامالت التمييز لمقياس الكعي بقضاياالتنمية االقتصادية ما بيف ( ،)1.02 – 1.62كىي معامالت تمييز مناسبة.
 حساب درجات الكاقعية :يحسبت درجات الكاقعية لعبارات المقياس ،كتبيف أنيا تقعجدا حسب تصنيؼ " ىكفستاتر" لدرجات الكاقعية ،حيث تراكحت
في المدل المرتفع ن
بيف ( ،)00-01كىي قيـ مناسبة.

 زمف المقياس :تـ حساب متكسط زمف إجابة جميع الطالب عمى المقياس ،كقدبمغ زمف المقياس ( )60دقيق نة باإلضافة إلى خمس دقائؽ لمتعميمات.
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جتسبُ الدزاسُ وىتآجوا:
حتديد هدف جتسبُ الدزاسُ:
 -0ىدفت تجربة الدراسة إلى تقصي فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تدريس الجغرافيا
لتنمية ميارات تكليد المعمكمات كالكعي بقضايا التنمية االقتصادية لدل طالب الصؼ
الثاني الثانكم  ،كذلؾ مف خالؿ المقارنة بيف نتائج المجمكعة التجريبية كالمجمكعة
الضابطة في التطبيؽ البعدم ألدكات الدراسة.
 -6تـ اختيار فصميف مف فصكؿ الصؼ الثاني الثانكم بمدرسة " نزة الييش الثانكية العامة
المشتركة" بمركز جيينة محافظة سكىاج ،حيث كقع االختيار عمى فصؿ ()0/6
مجمكعة تجريبية تدرس الكحدة المبنية في ضكء نمكذج زاىكريؾ ،كفصؿ ()3/6
مجمكعة ضابطة تدرس الكحدة نفسيا بالطريقة المعتادة ،كقد بمغ عدد أفراد عينة
طالبا.
الدراسة ( )26ن

 -3استغرؽ تنفيذ تجربة الدراسة ( )0أسابيع حيث بدأت في يكـ األحد المكافؽ
6161/6/2ـ ،إلى يكـ األربعاء المكافؽ 6161/3/00ـ بكاقع ( )00حصة ،بمعدؿ
إسبكعيا بما فييا التطبيؽ القبمي كالبعدم.
ثالث حصص
ن
 -0القائـ بالتدريس :باالتفاؽ مع إدارة المدرسة تـ اختيار اثنيف مف معممي الجغرافيا لمقياـ
بالتدريس ،أحدىما لممجمكعة التجريبية ،كاآلخر لممجمكعة الضابطة .كقد ركعي أنيما
يحمالف نفس المؤىؿ العممي ،كمتساكياف في عدد سنكات الخبرة .كالتزـ الباحث
باإلشراؼ عمى سير تجربة الدراسة.

تيفًر جتسبُ الدزاسُ:
مر تنفيذ تجربة الدراسة بالخطكات اآلتية:
 -0الكًاس الكبلٌ :تـ تطبيؽ اختبار ميارات تكليد المعمكمات ،كمقياس الكعي بقضايا
التنمية االقتصادية لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف قبؿ البدء في التدريس كذلؾ يكم ٌي
األحد كاالثنيف 6161/6/01-2ـ ،كتـ التصحيح كحساب المتكسطات كاالنحراؼ
المعيارم كاستخداـ اختبار "ت" ) (T-Testلعينتيف غير مرتبطتيف ف ≠0ف ،6كجاءت
النتائج كما ىك مكضح في الجدكليف التالييف:
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جذول ()8
دالنح انفزوق تُه متىسطٍ درجاخ مجمىػتٍ انذراسح فٍ انتطثُك انمثهٍ الختثار مهاراخ تىنُذ
انمؼهىماخ تاستخذاو اختثار "خ" T-Test
لُمح
لُمح
االوحزاف درجح
مستىي
"خ"
انمستىي انمجمىػح انؼذد انمتىسظ انمؼُارٌ انحزَح "خ"
انذالنح
انجذونُح انمحسىتح
1.47
انتجزَثُح 5.17 29
1.75
1.32
انطاللح
1.74
انضاتطح 5.12 33
1.92
انتجزَثُح 5.14 29
1.73
1.34
انمزووح
1.78
انضاتطح 5.21 33
1.18
انتجزَثُح 5.38 29
انتىثؤ فٍ
2.11
61
1.49
1.69
ضىء
انضاتطح
1.17
5.18 33
انمؼطُاخ
1.91
انتجزَثُح 1.48 29
وضغ
1.51
1.67
االفتزاضاخ
انضاتطح
1.85
1.33 33
االختثار
ككم

انتجزَثُح

29

17.17

1.77

انضاتطح

33

16.85

1.61

1.75

1.45

متكسطي درجات طالب
إحصائيا بيف
يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فرؽ داؿ
ن
ٌ
المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات تكليد المعمكمات في
مياراتو األربع كاالختبار ككؿ حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة لمستكيات االختبار كاالختبار
ككؿ عمى الترتيب ( )1.20 – 1.22 – 1.22 – 1.30 – 1.36كىي قيـ أقؿ مف قيمة
"ت" الجدكلية مما يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
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جذول ()9
دالنح انفزوق تُه متىسطٍ درجاخ مجمىػتٍ انذراسح فٍ انتطثُك انمثهٍ نممُاص انىػٍ تمضاَا
انتىمُح االلتصادَح تاستخذاو اختثار "خ" T-Test
لُمح
االوحزاف درجح لُمح "خ"
مستىي
"خ"
انمجمىػح انؼذد انمتىسظ انمؼُارٌ انحزَح انجذونُح
انثؼذ
انذالنح
انمحسىتح
1.14
29.91
29
انتجزَثُح
انتىمُح
1.25
1.53
انشراػُح
انضاتطح
1.25
31.16
33
وانحُىاوُح
1.32
21.97
29
انتجزَثُح
انتىمُح
2.11
61
1.62
1.49
انضاتطح
انصىاػُح
2.12
21.18
33
انتجزَثُح
انضاتطح

انتىمُح
انسُاحُح
انممُاص ككم

انتجزَثُح
انضاتطح

29

18.69

1.69

33

19.16

1.91

29

69.55

1.97

33

71.31

3.19

1.81

1.11

1.42

1.22

متكسطي درجات طالب
إحصائيا بيف
يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فرؽ داؿ
ن
ٌ
المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي لمقياس الكعي بقضايا التنمية االقتصادية
في أبعاده الثالث كالمقياس ككؿ حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة ألبعاد المقياس كالمقياس
ككؿ عمى الترتيب ( )0.01-1.21 – 1.02 – 1.03كىي قيـ أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية
مما يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.

 - 2تدزيس وحدَ الدزاسُ " جغسافًُ التينًُ االقتصاديُ":
أ -المجمكعة الضابطة :سار التدريس مع المجمكعة الضابطة كفقنا لمطريقة المعتادة
التي يتبعيا المعمـ مع طالبو ،حيث كاف المعمـ يقكـ بذكر عنكاف الدرس ،كيسرد

الحقائؽ ،كالمفاىيـ كالتعميمات المتضمنة مف خالؿ اإللقاء كاستخداـ الخرائط
الجغرافية ،كأحيانان طريقة المناقشة.
ب -اجملنىعُ التجسيبًُ :قبؿ البدء في عممية التدريس التقى الباحث مع معمـ المجمكعة
التجريبية عدة مرات ،بيدؼ تدريبو عمى كيفية التدريس باستخداـ نمكذج زاىكريؾ،
كأثناء ىذه المقاءات استفسر المعمـ عف بعض النقاط المتعمقة بتجربة الدراسة ،كقد
أكد الباحث لممعمـ أنو ال يكجد تغيير في محتكل الكحدة ،كانما تـ إعادة بنائيا فقط
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كفقنا لنمكذج زاىكريؾ ،كأف كقت التجربة محدد كمطابؽ لمكائح التي كضعتيا كزارة
التربية كالتعميـ ،كما سيتـ تكزيع أكراؽ عمؿ الطالب عمى جميع طالب المجمكعة

التجريبية ،كسيتـ تدريس مكضكعات الكحدة في حجرة الدراسة ،حيث أنيا تكجد بيا
سبكرة ذكية متصمة باإلنترنت.
كبعد ذلؾ تـ تكزيع أكراؽ عمؿ الطالب المعدة كفقنا لنمكذج زاىكريؾ عمى طالب

المجمكعة التجريبية ،كطمب منيـ االطالع عمى اإلرشادات المكجكدة في الصفحة األكلى
منيا.
ثـ اجتمع الباحث كمعمـ المادة مع طالب المجمكعة التجريبية لتكضيح كيفية استخداـ
أكراؽ العمؿ ،كالخطكات المتبعة في كؿ درس مف دركس الكحدة ،كالتأكيد عمى أىمية إحضار
ىذه األكراؽ في كؿ حصة مف حصص الجغرافيا.
كبعد القياـ بيذه اإلجراءات ،سار تدريس دركس الكحدة كفقنا لخطكات نمكذج

زاىكريؾ ،كىي (تنشيط المعمكمات -اكتساب المعمكمات -فيـ المعمكمات -استخداـ
المعمكمات-التفكير في المعمكمات).
 -3الكًاس البعدٍ :بعد االنتياء مف تدريس كحدة "جغرافية التنمية االقتصادية"
لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة تـ تطبيؽ اختبار ميارات تكليد المعمكمات ،كمقياس
يكمي الثالثاء
الكعي بقضايا التنمية االقتصادية عمى طالب المجمكعتيف ،كذلؾ
ٌ
كاألربعاء 6161/3/00-01ـ.

اختباز فسوض الدزاسُ وحتلًل وتفسري اليتآج:
 - 1اختباز الفسض األول الرٍ ييص علِ:
متكسطي درجات طالب
إحصائيا عند مستكل ( )1.10بيف
" يكجد فرؽ داؿ
ن
ٌ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات تكليد المعمكمات لصالح
المجمكعة التجريبية .".كالختبار ىذا الفرض تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية لدرجات طالب المجمكعتيف في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات تكليد المعمكمات
ككؿ كلكؿ ميارة مف الميارات المككنة لو ،ثـ استخداـ اختبار " ت" لمتكسطيف غير مرتبطيف
ف ≠0ف 6لمعرفة داللة الفركؽ اإلحصائية ،ككانت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ اآلتي:
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جذول ()11
دالنح انفزوق تُه متىسطٍ درجاخ طالب انمجمىػتُه انتجزَثُح وانضاتطح فٍ انتطثُك انثؼذٌ
الختثار مهاراخ تىنُذ انمؼهىماخ
لُمح
لُمح
االوحزاف درجح
مستىي
"خ"
انمستىي انمجمىػح انؼذد انمتىسظ انمؼُارٌ انحزَح "خ"
انذالنح
انجذونُح انمحسىتح
1.82
انتجزَثُح 17.52 29
1.111 13.51
انطاللح
2.11
انضاتطح 11.91 33
1.52
انتجزَثُح 15.41 29
1.111 18.12
انمزووح
1.52
انضاتطح 8.39 33
1.55
انتجزَثُح 16.86 29
انتىثؤ فٍ
16.85
1.111
ضىء
انضاتطح
1.31
11.76 33
2.11
61
انمؼطُاخ
1.78
انتجزَثُح 4.45 29
وضغ
1.111
5.19
1.52
االفتزاضاخ انضاتطح 2.85 33
االختثار
ككم

انتجزَثُح
انضاتطح

29
33

2.16
2.87

54.24
32.91

33.21

1.111

إحصائيا عند مستكل ( )1.10بيف
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ داؿ
ن
متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات
ٌ
تكليد المعمكمات في مياراتو األربع كاالختبار ككؿ حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة لمستكيات

االختبار كاالختبار ككؿ عمى الترتيب ()33.60 – 0.12 – 02.20 – 02.06 – 03.01
كىي قيـ أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية مما يدؿ عمى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى الضابطة
كبالتالي قبكؿ الفرض األكؿ مف فركض الدراسة.

 - 2إجابُ السؤال الجاىٌ الرٍ ييص علِ:
ما فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تدريس الجغرافيا لتنمية ميارات تكليد
المعمكمات لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم.
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تنمية ميارات
تكليد المعمكمات لدل طالب المجمكعة التجريبية باستخداـ معادلة "بميؾ" لمكسب المعدؿ،
ككانت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:
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جذول ()11
دالنح انكسة انمؼذل نهمجمىػح انتجزَثُح فٍ اختثار مهاراخ تىنُذ انمؼهىماخ
انفاػهُح
وسثح
انمتىسظ
انمتىسظ
انىهاَح
انثُان
انكسة
انثؼذٌ
انمثهٍ
انؼظمً
انمكىواخ
انمؼذل
(ص)
(ص)
(د)
كثُزج
1.45
17.52
5.17
21
انطاللح
كثُزج
1.21
15.41
5.14
21
انمزووح
كثُزج
1.36
21
انتىثؤ فٍ ضىء
16.86
5.38
انمؼطُاخ
كثُزج
1.44
4.45
1.48
5
وضغ انفزضُاخ
كثُزج
1.35
54.24
17.17
65
االختثار ككم

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف نسػػب الكسػػب المعػػدؿ بالنسػػبة لكػػؿ مكػػكف مػػف مككنػػات
اختبار ميارات تكليد المعمكمات كاالختبار ككؿ تقع في المدل الػذم حػدده "بميػؾ" ( ،)0.6كىػذا
يدؿ عمى أف نمكذج زاىكريؾ لو درجة عالية مػف الفاعميػة فػي تنميػة ميػارات تكليػد المعمكمػات
لدل طالب المجمكعة التجريبية.
يتضػػػح مػػػف إجابػػػة السػػػؤاؿ الثػػػاني ،كنتػػػائج اختبػػػار الفػػػرض األ كؿ أف اسػػػتخداـ نمػػػكذج
زاىكريػػػؾ فػػػي تػػػدريس كحػػػدة " جغرافيػػػة التنميػػػة االقتصػػػادية" أدل إلػػػى تنميػػػة ميػػػارات تكليػػػد
المعمكمات لدل طالب المجمكعة التجريبية.
كيمكف أف تيعزل النتيجة السابقة إلى أف:
 طرح األسئمة التشخيصية لممعرفة السابقة أثار لدل الطالب عديدان مف التساؤالتكاالستفسارات التي ساعدت الطالب في التعرؼ عمى ما يمتمككه مف معرفة خاطئة

لتصحيحيا كالبناء عمييا كمف ثـ تكليد المعمكمات.
 نمكذج زىكريؾ ساعد الطالب عمى إعطاء تككيف ربط منطقي لممعمكمات كالتكسعبالمكضكعات الدراسية مف خالؿ االستنتاجات مما أدل إلى تنمية قدرتيـ عمى تكليد
المعمكمات حكؿ المكاقؼ كالمشكالت الجغرافية المختمفة.
 نمكذج زاىكريؾ ساىـ في مساعدة الطالب عمى التفكير في المعمكمات التي يكتسبكنيامما أسيـ في رفع قدرة الطالب عمى مناقشة زمالئيـ أك معمميـ في مكضكع الدرس
كبالتالي تنمية قدرتيـ عمى تقديـ العديد مف المعمكمات كاألفكار حكؿ تمؾ المكضكعات.
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 استخداـ نمكذج زاىكريؾ في التدريس يركز عمى إبراز المكقؼ الجغرافي المشكؿ مفخالؿ المالحظة كالتفسير ،كابراز العالقات السببية بيف الظاىرات الجغرافية ،األمر الذم
أدل إلى تنمية قدرة الطالب عمى تكليد المعمكمات في المكاقؼ الجغرافية المحتفمة.
 -نمكذج زاىكريؾ ساىـ في كعي الطالب بالعمميات التي تيجرل عمى المعمكمات المكتسبة

مف استقباؿ كترميز كتخزيف مف خالؿ تنشيط المعمكمات السابقة كربطيا مع المعمكمات

الجديدة بصكرة منظمة كسمسة ،جعؿ تعمميـ ذا معنى كزاد مف قدرتيـ عمى تكليد
المعمكمات.
 األنشطة التعميمية المضمنة في أكراؽ عمؿ الطالب كالتي تتطمب منو تقديـ معمكمات،كتتبع الحمكؿ كتقديـ المقترحات كالتنبؤ باألحداث ىيأت الفرصة لتبادؿ كجيات النظر؛
مما أسيـ بشكؿ كبير في تنمية ميارات تكليد المعمكمات لدل الطالب.
كتتفؽ نتػائج الدراسػة الحاليػة مػع نتػائج بعػض الدراسػات التػي اسػتيدفت تنميػة ميػارات
تكليػد المعمكمػػات كالتفكيػر التكليػػدم فػػي مجػاؿ تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػة عامػػة ،كالجغرافيػػا
منيا بخاصة باستخداـ بعض البرامج كاالسػتراتيجيات الحديثػة كمنيػا :دراسػة محمػد (،)6100
كدراسػػة الزبيػػدم ( ،)6102كدراسػػة خ ػرارزة ( ،)6102كدراسػػة القحطػػاني ( ،)6102بيػػد أنيػػا
تختمػػػؼ عػػػنيـ فػػػي اسػػػتخداـ نمػػػكذج زاىكريػػػؾ فػػػي تػػػدريس الجغرافيػػػا لتنميػػػة ميػػػارات تكليػػػد
المعمكمات.

 - 3اختباز الفسض الجاىٌ الرٍ ييص علِ:
متكسطي درجات طالب
إحصائيا عند مستكل ( )1.10بيف
" يكجد فرؽ داؿ
ن
ٌ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس الكعي بقضايا التنمية
االقتصادية لصالح المجمكعة التجريبية" .كالختبار ىذا الفرض تـ حساب المتكسطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات طالب المجمكعتيف في التطبيؽ البعدم لمقياس
الكعي بقضايا التنمية االقتصادية ككؿ كلكؿ بعد مف أبعاده المككنة لو ،ثـ استخداـ اختبار "
ت" لمتكسطيف غير مرتبطيف ف ≠0ف 6لمعرفة داللة الفركؽ اإلحصائية ،ككانت النتائج كما
ىي مكضحة بالجدكؿ اآلتي:
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جذول ()12
دالنح انفزوق تُه متىسطٍ درجاخ مجمىػتٍ انذراسح فٍ انتطثُك انثؼذٌ نممُاص انىػٍ تمضاَا
انتىمُح االلتصادَح تاستخذاو اختثار "خ" T-Test
لُمح
لُمح
االوحزاف درجح
مستىي
"خ"
انمجمىػح انؼذد انمتىسظ انمؼُارٌ انحزَح "خ"
انثؼذ
انذالنح
انجذونُح انمحسىتح
1.56
انتجزَثُح 48.83 29
انتىمُح
1.111
14.6
انشراػُح انضاتطح
4.18
37.16 33
وانحُىاوُح
2.29
انتجزَثُح 33.76 29
انتىمُح
1.111
11.7
2.97
انصىاػُح انضاتطح 25.79 33
2.11
61
2.12
انتجزَثُح 31.93 29
انتىمُح
1.111 11.15
2.32
انسُاحُح انضاتطح 24.61 33
انممُاص
ككم

انتجزَثُح

29

113.52

4.32

انضاتطح

33

87.45

5.18

21.61

1.111

إحصائيا عند مستكل ( )1.10بيف
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ داؿ
ن
متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس الكعي
ٌ
بقضايا التنمية االقتصادية في أبعاده الثالث كالمقياس ككؿ لصالح المجمكعة التجريبية حيث

بمغت قيمة "ت" المحسكبة لمستكيات المقياس كالمقياس ككؿ عمى الترتيب (00.2 – 00.2
–  )60.20 – 00.00كىي قيـ أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية مما يدؿ عمى تفكؽ المجمكعة
التجريبية عمى المجمكعة الضابطة كبالتالي قبكؿ الفرض الثاني مف فركض الدراسة.

 - 4إجابُ السؤال الجالح الرٍ ييص علِ:
ما فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تدريس الجغرافيا لتنمية الكعي بقضايا التنمية
االقتصادية لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم.
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب فاعمية استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تنمية الكعي
بقضايا التنمية االقتصادية لدل طالب المجمكعة التجريبية باستخداـ معادلة "بميؾ" لمكسب
المعدؿ ،ككانت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:
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جذول ()12
دالنح انكسة انمؼذل نهمجمىػح انتجزَثُح فٍ ممُاص انىػٍ تمضاَا انتىمُح االلتصادَح
انىهاَح انؼظمً انمتىسظ انمثهٍ انمتىسظ انثؼذٌ وسثح انكسة انفاػهُح
انثُان
انمؼذل
(ص)
(ص)
(د)
األتؼاد
كثُزج
1.27
انتىمُح
48.83
29.89
51
انشراػُح
وانحُىاوُح
كثُزج
1.21
انتىمُح
33.76
21.93
36
انصىاػُح
كثُزج
1.23
انتىمُح
31.93
18.64
33
انسُاحُح
كثُزج
1.24
113.52
69.55
121
االختثار ككم

يتبيف مف الجدكؿ السػابؽ أف نسػب الكسػب المعػدؿ بالنسػبة لكػؿ بعػد مػف أبعػاد مقيػاس
الػكعي بقضػػايا التنميػػة االقتصػػادية كالمقيػػاس ككػػؿ تقػع فػػي المػػدل الػػذم حػػدده "بميػػؾ" (،)0.6
كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف نمػػكذج زاىكريػػؾ لػػو درجػػة عاليػػة مػػف الفاعميػػة فػػي تنميػػة الػػكعي بقضػػايا
التنمية االقتصادية لدل طالب المجمكعة التجريبية.
يتضػػح مػػف إجابػػة الس ػؤاؿ الثالػػث ،كنتػػائج اختبػػار الفػػرض الثػػاني أف اسػػتخداـ نمػػكذج
زاىكريؾ في تدريس كحدة " جغرافية التنمية االقتصادية" أدل إلى تنمية الػكعي بقضػايا التنميػة
االقتصادية لدل طالب المجمكعة التجريبية.
كيمكف أف تيعزل النتيجة السابقة إلى أف:
 نمكذج زاىكريؾ بمػا كفػره مػف جػك يسػكده الحػكار االجتمػاعي بػيف الطػالب فػي مرحمػةفيػػـ المعمكمػػات قػػد أسػػيـ فػػي رفػػع مسػػتكل كعػػييـ بالمشػػكالت الجغرافيػػة المرتبطػػة
بقضايا التنمية االقتصادية المطركحة لمنقاش.
 إظيار القضػايا أك التحػديات التػي تكاجػو تحقيػؽ بػرامج التنميػة االقتصػادية فػي العػالـكالكطف العربي بشكؿ أكثر كضكحان في محتكل الدركس المعػدة كفقػان لنمػكذج زاىكريػؾ
سػػاعد عمػػى جػػذب انتبػػاه التالميػػذ نحكىػػا كالتركيػػز عمييػػا لمعرفػػة أسػػبابيا كمحاكلػػة

التكصؿ لمحمكؿ الممكنة كالمناسبة ليا.
 التركيز عمى طرح قضايا التنمية االقتصادية في مختمؼ مراحؿ نمكذج زاىكريؾ كفرفرصا لمحكار كتبادؿ اآلراء ككجيات النظر بشأف ىذه القضايا مف حيث
لمطالب ن
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أسبابيا ،كتداعياتيا الخطيرة عمى التنمية االقتصادية كسبؿ التغمب عمييا ،مما
انعكس بشكؿ إيجابي عمى الكعي بيا مف جانب الطالب.
 عرض األفالـ التعميمية التي تكضح األنشطة ،كالممارسات السمبية نحك بعضالمكارد االقتصادية مثؿ الرعي الجائر ،كالقطع الجائر لمغابات ،كالزحؼ العمراني عمى
األرض الزراعية كما يترتب عمى ىذه الممارسات مف نتائج سمبية تعيؽ تحقيؽ خطط
التنمية االقتصادية ساىـ في تنمية كعى الطالب بيذه الممارسات كالتفكير في سبؿ
التغمب عمييا أك الحد منيا في المستقبؿ.
 تناكؿ مكضكعات المكارد االقتصادية في مراحؿ النمكذج المختمفة ،كالتركيز عمىصياغتيا في صكرة مشكالت ذات نيايات مفتكحة يطمب مف الطالب الكصكؿ لعدة
حمكؿ ليا ،أسيـ بشك ؿ إيجابي في تنمية كعى الطالب بحسف استغالؿ ىذه المكارد
كالمحافظة عمييا.
كتتفػػؽ نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة مػػع نتػػائج بعػػض الدراسػػات التػػي اسػػتيدفت تنميػػة الػػكعي
بقضػػايا التنميػػة االقتصػػادية فػػي مجػػاؿ تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة عامػػة ،كالجغرافيػػا منيػػا
بخاصػػػة باسػػػتخداـ بعػػػض البػػػرامج كاالسػػػتراتيجيات الحديثػػػة كمنيػػػا :دراسػػػة عمػػػراف (،)6110
كدراسػػة محمػػكد ( ،)6101كدراسػػة شػػحاتة ( ،)6100كدراسػػة أبػػك مغػػنـ ( ،)6102بيػػد أنيػػا
تختمؼ عنيـ في استخداـ نمكذج زاىكريؾ في تػدريس الجغرافيػا لتنميػة الػكعي بقضػايا التنميػة
االقتصادية.

تىصًات الدزاسُ:
 .0إعادة بناء كحدات تدريسية مف مقرر الجغرافيا بالمرحمة اإلعدادية في ضػكء بعػض نمػاذج
البنائية التي تحفز التفكير كاإلبداع لدل الطالب.
 .6مراجعػػة منػػاىج الجغرافيػػا بالمرحمػػة الثانكيػػة بحيػػث تتضػػمف مكاقػػؼ تعميميػػة أك مشػػكالت
ذات نيايات مفتكحة تدفع الطػالب إلػى البحػث كالتفكيػر المتػأني بيػدؼ الكصػكؿ إلػى أكبػر
حدد مف الحمكؿ ليذه المشكالت.
 .3االىتماـ باستخداـ نمكذج زاىكريؾ فػي تػدريس الجغرافيػا؛ حيػث إف اسػتخداـ ىػذا النمػكذج
يػػكفر مكاقػػؼ تعميميػػة تسػػيـ فػػي إس ػراع النمػػك المعرفػػي لػػدييـ بمػػا يسػػاعدىـ عمػػى تكليػػد
الكثير مف المعمكمات كاألفكار المرتبطة بحؿ المشكالت الجغ ارفية.
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 .0زيادة كعي الطالب بقضايا التنمية االقتصػادية مػف خػالؿ طػرح مكاقػؼ تسػاعد عمػى تنميػة
ىذا الكعي لدييـ مف خالؿ المناىج الدراسية.

مكرتحات الدزاسُ:
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية ،يقترح الباحث اآلتي:
 .0فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى نمػػكذج زاىكريػػؾ فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي
كالكعي ببعض المشكالت الجغرافية المعاصرة لدم طالب الصؼ الثالث اإلعدادم.
 .6برنػػامج تعميمػػي قػػائـ عمػػى نمػػكذج زاىكريػػؾ لتػػدريس الجغرافيػػا ،كقيػػاس أثػػره فػػي تنميػػة
التحصيؿ كالكعي االقتصادم لدل تالميذ المرحمة االبتدائية.
 .3أثر استخداـ نمكذج ازىكريؾ في تنميػة ميػارات التفكيػر الجػانبي كبعػض القػيـ االقتصػادية
لدم طالب الصؼ األكؿ الثانكم.
 .0كحدة مقترحة في ضكء نمكذج زاىكريؾ لتنمية الكعي بقضايا التنمية االقتصادم كميػارات
تكليد المعمكمات لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
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املساجع:
أوالً :املساجع العسبًُ:
أبو مغنم ،كرامي بدوي ( .)6102وحدة دراسية في الجغرافيا في ضوء نموذج آدي وشاير ( &Adey

 )Shayerلتنمية التحصيل المعرفي وميارات اتخاذ القرار والوعي بأىمية الموارد االقتصادية
لدى طالب المرحمة المتوسطة .دراسات في المناىج وطرق التدريس :جامعة عين شمس -كمية

التربية -الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس ،ع.040- 62 ،602

أحمد ،محمود جابر حسن ( .)6102فاعمية مقرر مقترح في الجغرافية الثقافية في تنمية ميارات التفكير
الناقد وقيم التعايش مع اآلخر لدى طالب شعبة الجغرافيا بكمية التربية .المؤتمر الدولي لمجمعية

التربوية لمدراسات االجتماعية :التسامح وقبول اآلخر :الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية،

مج ،0القاىرة :الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية بالتعاون مع جامعة عين شمس- 466 ،
.422

بديوي ،عبد الرحمن عمي ( .)6100برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات توليد وتقييم المعمومات لدى

الموىوبين والمتفوقين من الجنسين .المؤتمر العممي العربي الثامن لرعاية الموىوبين والمتفوقين

-الموىبة واإلبداع منعطفات ىامة في حياة الشعوب :المجمس العربي لمموىوبين والمتفوقين ،ج

 ،6عمان :المجمس العربي لمموىوبين والمتفوقين.092- 39 ،

البيادلي ،محمد إبراىيم عاشور ( .)6103أثر استخدام أنموذج زاىوريك البنائي في تحصيل الكيمياء
والتفكير التحميمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط .مجمة دراسات تربوية ،ع .66 – 0 ،42

جروان ،فتحي عبد الرحمن ( .)6112تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات( .ط ،)9عمان :دار الفكر لمنشر
والتوزيع.

الجزار ،نجفة قطب ( .)6109وظائف ومداخل تعميم وتعمم الدراسات االجتماعية .المعادي :دار العموم
لمنشر والتوزيع.

الجنابي ،قيس حاتم ىاني والعجرش ،حيدر حاتم فالح ،وعمي ،باسم ىادي ( .)6102فاعمية أنموذج
جون زاىوريك في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة لدى طالب الصف األول المتوسط.
مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية ،جامعة بابل ،ع.004 – 36 ،63

الحسنات ،مروة حمد ( .)6102أثر مخططات التعارض المعرفي في تنمية ميارات توليد المعمومات في
مادة العموم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية

بغزة.
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خرارزة ،صالح عمر محمد ( .)6102استخدام طريقة قبعات التفكير الست في تدريس الجغرافيا لتنمية

التحصيل المعرفي وميارات التفكير التوليدي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية .مجمة البحث

العممي في التربية ،جامعة عين شمس -كمية البنات لآلداب والعموم والتربية ،ع ،02ج722، 6
.739-

الدالبيح ،ىيفاء عبد اليادي حمدان ( .)6113تطور منياج التربية الوطنية والمدنية لمصف العاشر
األساسي في ضوء المفاىيم االقتصادية وقياس أثره في الوعي االقتصادي والقدرة عمى اتخاذ

القرار .رسالة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد.

الدوسري ،راشد بن ظافر ( .)6102إسيام المدرسة الثانوية في تنمية الوعي االقتصادي لطالبيا من
وجية نظر المعممين .مجمة جامعة طيبة لمعموم التربوية ،جامعة طيبة -كمية التربية،)9(00 ،
.469 – 427

الزبيدي ،ساىر حسن عمو ( .)6102فاعمية استراتيجية التعمم المدمج في تنمية ميارات التفكير

التوليدي والتحصيل في مادة الجغرافيا لدى طالب الصف الخامس اإلعدادي بجميورية العراق.
رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة المنصورة.

الزيادي ،حسين عميوي ناصر ( .)6109الدور الجغرافي في تحقيق التنمية المستدامة .مجمة كمية التربية
األساسية ،جامعة بابل ،ع .421-477 ،06

زيتون ،حسن حسين وزيتون كمال عبد الحميد ( .)6119التعمم والتدريس من منظور البنائية .القاىرة:
عالم الكتب لمطباعة والنشر.

السميم ،بشار تميالن ( .)6106مستوى اكتساب معممي الدراسات االجتماعية في األردن القدرة عمى تقييم
المعمومات .مجمة العموم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين -مركز النشر العممي ،مج  ،09ع

.439- 422 ،9

شحاتو ،انتصار شحاتو عمى ( .)6107مقرر مقترح في الثقافة الجغرافية قائم عمى التعمم النشط لتنمية
الوعي بالقضايا الجغرافية المعاصرة لدى الطالبة المعممة غير المتخصصة .رسالة دكتوراه ،كمية

البنات ،جامعة عين شمس.

الشوفيين ،عمي نايل ( .)6100تطوير كتاب الجغرافية لمصف العاشر األساسي في ضوء معايير التربية
االقتصادية وأثره في تنمية الوعي االقتصادي لدى طمبة الصف واتجاىاتيم نحو التربية
االقتصادية .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد .

الصياد ،سامر جمال وعبد الفتاح ،ىدى عبد الحميد والباز ،مروة محمد ( .)6106أثر استخدام حقيبة

إلكترونية في تنمية ميارات توليد المعمومات في مادة العموم لدى تالميذ المرحمة

االبتدائية .مجمة كمية التربية ،جامعة بورسعيد -كمية التربية ،ع.273 – 294 ،64
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طعمة ،رسول ثامر ( .)6106فاعمية أنموذج جون زاىوريك في تنمية ميارات تجييز ومعالجة
المعمومات وميارات التفكير العميا لدى طالب الصف الرابع العممي .رسالة ماجستير كمية

التربية ،جامعة القادسية ،العراق.

عبد الحمزة ،غادة شريف ومراد ،أمنة كاظم وراضي ،مرتضى رعد ( .)6102فاعمية أنموذج جون
زاىوريك في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء وعمميات العمم لدييم.
مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية ،جامعة بابل ،ع.223 – 227 ،92

عبد الممك ،لوريس إميل ( .)6106تنمية ميارات توليد المعمومات وتقييميا واإلنجاز المعرفي في
البيولوجي لدى طالب المرحمة الثانوية باستخدام استراتيجيات تدريس مشجعة لمتشعب العصبي.

المجمة المصرية لمتربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،مج  ،07ع - 619 ،6

.646

عبد اليادي ،ياسر محمد ( .)6102برنامج في الدراسات االجتماعية قائم عمى المفاىيم االقتصادية
الحديثة لتنمية الوعي االقتصادي لدى تالميذ المرحمة االعدادية .دراسات تربوية واجتماعية،

جامعة حموان -كمية التربية.726- 767 ،)4(66 ،

العدوان ،زيد سميمان محمد وداود ،أحمد عيسى ( .)6102درجة وعى معممي الجغرافيا لمعايير التنمية

المستدامة في األردن .مجمة كمية التربية ،جامعة أسيوط -كمية التربية ،مج ،96ع- 71 ،0

.22

عطية ،محسن عمي ( .)6107البنائية وتطبيقاتيا استراتيجيات تدريس حديثة .عمان :الدار المنيجية
لمنشر والتوزيع.

عمي ،عبد اليادي عبد اهلل أحمد ( .)6106فاعمية تصميم أنشطة تعميمية في التربية االقتصادية في
تنمية التحصيل والوعي االقتصادي لدى تالميذ المدرسة االبتدائية .مجمة التربية ،جامعة األزىر
-كمية التربية.434- 420 ،)0(071 ،

عمار ،حارص عبد الجابر عبد الاله ( .)6101فاعمية استخدام التعمم الذاتي القائم عمى النظم الخبيرة

الكمبيوترية في تدريس الجغرافيا عمى التحصيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد والقيم االقتصادية

لدى طالب الصف األول الثانوي .رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة سوىاج.

عمران ،خالد عبد المطيف ( .)6110أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تدريس الدراسات
االجت ماعية عمى التحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي وتنمية وعييم ببعض
المشكالت االقتصادية المحيطة بيم .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة سوىاج.

عمران ،خالد عبد المطيف محمد ( .)6113الميارات الوظيفية في الجغرافية في عصر المعموماتية:
رؤى تنظيرية وتطبيقية .كفر الشيخ :العمم واإليمان لمنشر والتوزيع.
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الفوال ،محمد خير ،سميمان ،جمال ( .)6109طرائق التدريس العامة ،منشورات جامعة دمشق.

القحطاني ،شاىرة سعيد .)6106( .فعالية استراتيجية ) (PQ4Rفي تدريس الدراسات االجتماعية
والوطنية عمى التحصيل المعرفي وتنمية التفكير التوليدي لدى طالبات الصف الثالث متوسط

بمدينة الرياض .مجمة العموم التربوية والنفسية ،ع ،04مج .066 – 017 ،6

قطاوي ،محمد إبراىيم ( .)6112طرق تدريس الدراسات االجتماعية .عمان :دار الفكر.

كاطع ،عماد عبد الواحد ( .)6106فاعمية نموذج جون زاىوريك )(Zahorikفي تنمية ميارات التفكير
االستداللي لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط .مجمة أوروك لمعموم اإلنسانية ،جامعة المثنى،

.049 – 016 ،)4(3

محمد ،عمار ىادي وصالح ،أنعام ميدي ( .)6102فاعمية أنموذج زاىوريك البنائي في تحصيل مادة
الرياضيات وتنمية ميارات معالجة المعمومات الرياضياتيو لدى طالبات المرحمة اإلعدادية.

مجمة كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،ع.926 – 992 ،2

محمد ،ىبة ىاشم ( .)6107برنامج تدريبي مقترح قائم عمى االقتصاد المعرفي لتنمية الميارات األدائية

لمعممي الدراسات االجتماعية وميارات توليد المعمومات لدى تالميذىم .مجمة الجمعية التربوية
لمدراسات االجتماعية ،الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،ع.006 – 77 ،22

محمود ،عالم عمي محمد ( .)6101فعالية استخدام التعمم الذاتي القائم عمى اإلنترنت في تدريس
الدراسات االجتماعية عمى التحصيل المعرفي وتنمية ميارات التفكير التباعدي والوعي بقضايا

التنمية االقتصادية لدى تالميذ الحمقة اإلعدادية .رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة سوىاج.

موسى ،نجيب موسى ( .)6102رعاية األطفال الموىوبين .األردن :مركز الكتاب األكاديمي.

النبياني ،مسعود بن سممان والرباعي ،أحمد جمعة ( .)6102مستوى امتالك معممي الدراسات

االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي في سمطنة عمان لميارات تقييم المعمومات .مجمة الشمال
لمعموم اإلنسانية ،جامعة الحدود الشمالية.016 – 27 ،)0(0 ،

النجدي ،أحمد وعبد اليادي ،عمي وراشد ،منى ( .)6117اتجاىات حديثة في تعميم العموم في ضوء
المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية .القاىرة :دار الفكر العربي.

ياسين ،واثق عبد الكريم وراجي ،زينب حمزة ( .)6106المدخل البنائي نماذج واستراتيجيات في تدريس
المفاىيم العممية .ط  ،6بغداد :مكتبة نور الحسن.
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