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إستراتيجية حدائق األفكار في تنمية القيم البيئية أثـر 

 لدى طالبات الصف الرابع األدبي في مادة التاريخ 
 

 

 

 حيدر خزعل نزال .د.أ
  األساسيةكلية التربية  - قسم التاريخ

 الجامعة المستنصرية

 العراق -بغداد 

 
 الخالصة

ق األفكار في تنمية القيم البيئية لدى طالبات الصف الرابع إستراتيجية حدائ يهدف البحث الحالي  الى معرفة أثـر   

  -اآلتية:ولتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضية األدبي في مادة التاريخ ,
(  بدي  متوسددر درجددات طالبدات المجموتددة التجريبيددة 0,0,ال توجدد فددروا  ات داللددة إحصدائية تنددد م ددتوى        

راتيجية حدائق األفكار  وبي  متوسر درجات طالبات المجموتدة الاداب ة اللدواتي اللواتي يدرس  مادة التاريخ  بإست

   . القيم البيئة درجات مقياسيدرس  المادة نف ها بال ريقة التقليدية في 

ق م تربية الدجيل , مكاناً لت بيق  –اختير الباحث إتدادية الدجيل للبنات  التابعة للمديرية العامة لتربية صالح الدي   

, لقددد اختيددرت بددالتعيي    ةالتجربددة مدد  بددي   المدددارس بصددورة قصددديو   و لددب لوجددود ثددالب  ددع  للمرحلددة الرابعدد

( طالبة 23العشوائي قاتة  أ( لتكون المجموتة التجريبية اللواتي يدرس   بإستراتيجية حديقة األفكار والبالغ تددها  

طالبدة و دملت ( 23درس   بال ريقة التقليدية والبالغ تدددها  , أما قاتة  ب( فقد مثلت المجموتة الااب ة اللواتي ي

 , 3,81/3,89للعام  األولالموضوتات وفق المفردات للفصل الدراسي 

( فقدرة مد  ندو  ,3 مكدون مد  مقيداس اتدد الباحدث القديم البيئيدة درس الباحث المجموتتى الباحث بنف دو , ولقيداس 

 لتجربة االختيار م  متعدد , والذي طبق في نهاية ا

 :نتيجة البحث  أظهرتحيث , ( لعينيت  م تقلتي T-testباستعمال االختبار التائي   إحصائياوتم معالجة النتيجة 

تفوا طالبات المجموتة التجريبية الالئي درس  بإستراتيجية حدائق األفكار تلى طالبات المجموتة الااب ة الالئي 

 ياس القيم البيئةمقدرجات في  درس  نف ها بال ريقة التقليدية

 :وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بمايأتي 

 ضرورة استعمال حدائق األَفكار في تدريس مادة التاريخ ل البات الصف الرابع األدبي. -8

إجراء دورات تدريبية إِثناء الخدمة لمدرسي ومدرسات  مادة التاريخ تلى تدريبهم تلدى اسدتخدام حددائق األَفكدار  -3

 لى كيفية إِدارة الموقف التعليمي تلى وفقها.وإطالتهم ت

 استكماال لجوان  البحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي:  

 دراسة أثر حدائق األفكار  في بعض متغيرات المعرفية كالتحصيل, واالستبقاء ... الخ . -8

 بداتي, ل البات المرحلة المتوس ة.دراسة أثر حدائق األَفكار في تنمية التفكير التاريخي ,أو في تنمية التفكير اإل -3
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث
 مشكلة البحث-أوال

لم تعد قاية التجديد والتحديث والت وير في مجال التربية في تصرنا هذا محل جدل ونقاش بل أصبحت موضوتا  

شكالت العصر ال ريع التغير حيويا وم لبا ملحا وضروريا والتربية اليوم م البة بتجديد نف ها باستمرار لتواجو م

وفي تالم اليوم حيث النمو المت ار  في  طرائق  , في مختلف مجاالت الحياة وتلحق برك  التقدم المعلوماتي

التدريس وأساليبو ووسائلو لم تعد الوسائل التقليدية قادرة تلى مواكبة التقدم , مما أفقدها القدرة تلى الم اهمة في 

هي جزء م  هذه المعرفة لذا جتماتية في مجال المعرفة هناك الجديد في كل يوم والمواد اإلالتنمية بصورة فاتلة, ف

في جادة في هذا المجال , و ان القةالبد م  اإلتتيادية تلى طرائق التدريس  فإن تدري ها ينبغي أن اليظل معتمداً 

جافة وصعبة غير  ات معنى للمتعلمي   الوقت الحاضر يتام  التاريُخ في العديد م  المشكالت التي تجعل منو مادة

أ  أن تقديم مادة تبعد تنو زمنيآ يحمل تقلو فوا طاقتو, فظالً ت  أن مفردات مادة التاريخ  ات طابع ق ري جاف 

تفتقد الى تنصر التشويق واإلثارة,  إ  تعد مشكلة بالن بة لل لبة م  حيث أفتقارها إلى اإلهتمام بالجان  الوجداني 

 (  19:  9899لى الجان  المعرفي .  اللقاني, وتركيزها ت

وم  خالل إطال  الباحث تلى ماتي ر م  الدراسات ال ابقة التي أ ارت الى وجود ضعف في تدريس مادة       

( , وم  المشاكل األخرى لتدريس 7,,3(, و  دارا   8,,3التاريخ السيما الدراسات الوصفية كدراسة  الدليمي 

وأسالي  التدريس إ  مازال بعض المدرسي  يتبعون طرائق وأسالي  تقليدية تعتمد تلى حفظ التاريخ هي طرائق 

ال لبة للحقائق والمعلومات التاريخية دون فهم إدراك الترابر بينها وهناك العديد م  المدرسي  يعتمدون طريقة 

لمراد تدري و مما يؤدي الى نو  واحدة في التدريس أو أنهم يحددون طريقة تدريس ال تتالئم مع أهداف الموضو  ا

م  التناقض بي  أهداف الدرس, وطريقة التدريس, كذلب أفتقار طرائق التدريس الى اإلثارة والتشويق وجذب انتباه 

 ال لبة.

عصدر فدال يعنيندا بمدا يدتالئم ومت لبدات ال ثارة تفكير ال البداتلذا فإن التدريس بحاجة الى أتادة النظر في طريقة إ    

وأنما يعنينا كيف يتعلمون وما الوسائل الالزمة لتنمية التفكير بمختلف جوانبو ومنها تفكير ما  يتعلم ال البات , فقر ما

وقددد أ ددار كثيددر مدد  التربددويي  خددالل ال ددنوات األخيددرة إلددى ان ضددعف قدددرة ال لبددة تلددى التفكيددر , وراء المعرفددة 

 بر طرائق تقليدية تؤكد نقل المعلومات وحشوها في تقولهم.واإلبدا  يرجع الى تعلمهم المعارف والعلوم المختلفة ت

 , واستنادا لما سبق يمك  تلخيص مشكلة البحث الحالي م  خالل ال ؤال اآلتي:

 أثـر إستراتيجية حدائق األفكار في تنمية القيم البيئية لدى طالبات الصف الرابع األدبي في مادة التاريخ" "ما 

   
  البحث أهمية -ثانيا  

 هد العالم تغيرات وت ورات تقنية متشابهة تتصف بعصر اإلنفجدار المعرفدي فهنداك واجبدات متعدددة ومتجدددة ممدا  

أستوج  إتادة النظر في أسالي  أتدادها وت ويرها وتقويمها الم تمر, ألن تملية ت ويرها تأخذ أولوية لها أهميتهدا 

 وأسدالي تربية ووظيفتهدا ممدا جعلهدا تحتداج الدى طرائدق ونتيجة لذلب ت ورت المعرفة وتغير نمو ج ال,  وخ ورتها

جديددة ووسددائل تعليميددة حديثددة وتنظدديم جيدد لبيئددة التدددريس حتددى يكت دد  المتعلمدون مقددداراً مدد  المعرفددة والمهددارات 

 (.11: 8911 بحري,  الارورية لت وير قابلياتهم العقلية تلى تنمية التفكير

  إتداد األفراد لمواجهة التحديات, وتحمل الم ؤوليات, وبناء  خصية متكاملة تعد التربية الم ؤولة األولى ت       

للفرد قادرة تلى المشاركة في مجتمع ت وده الحياة الديمقراطية, ليصبح قادراً تلى الدفا  ت  وجهة نظره وتقبل 

ي التعليم إ  يكشف اختيار ال رائق التدري ية الفعالة م  األسس العامة المهمة فوان , وجهات نظر االخري  

مفهومها الحديث م  كونها تملية مرنة متكاملة األطراف يتظافر فيها جهدا المدرس وال ال  في اطار المواقف 

 (.                                                     838: ,899التعليمية  سعيد,

ا فداتالً وهدذا يت لد  مد  الجهدات التربويدة التدي فالبد م  ت وير طرائق التددريس المتبعدة لتجعدل ال الد  تنصدرً    

تتولى تملية نقل المعرفة إلى ال ال  م  تعويده تلى االتتماد تلى نف ة بدرجة كبيرة فدي تمليدة اكت داب المعدارف 

والمعلومددات ويددتم  لددب مدد  خددالل تحفيددزة وتنميددة تفكيددرة واسددتنباط المعلومددة تدد  طريددق التدددري  تلددى بعددض 

إن معرفة  المدرس الواسعة ب رائق التدريس واستراتيجيات  نش ة ومنها المنش ات اإلدراكية ,االستراتيجيات و األ

التعليم المتنوتة ,وقدرتدة تلدى اسدتخدامها ت داتده بدال  دب فدي معرفدة الظدروف التدري دية المناسدبة للت بيق,بحيدث 
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بحيداتهم اليوميدة واحتياجداتهم وميدولهم تصبح تملية التعليم مشوقة وممتعة لل الب ومناسدبة لقددراتهم ووثيقدة الصدلة 

 (   77: 8992,وآخرون مرتي  قبليورغباتهم وت لعاتهم الم ت

لذا برزت الحاجة الى إستراتيجيات حديثة في التدريس تتالئم ومت لبات العصر الحديث, والمنهج وال لبة        

ً متعددة م  لتحقق التعلم الفاتل وتنمية جوان  متعددة م  التفكير حتى يتكون لد يهم أ بو بالحديقة تام أنواتا

الحديثة في التدريس والتي  االستراتيجياتاألفكار ت رحها العقول النيرة المتوهجة حيث تعد حدائق األفكار م  

كل االفكار وإن كانت غاماة وتكون غير محددة أو مقيدة  استيعابتتام  األفكار العرياة إ  تت ل  القدرة تلى 

األفكار الى التفاصيل  إ  يتم في هذه المرحلة ألتقاط كل فكرة تفصيلية لفكرة ترياة فكلما كانت الفكرة , ثم التدرج ب

مفصلة كان فهمها أفال للمتعلمي  ,وتقدير العقبات والمعوقات حيث يتم فيها طرح االفكار الجديدة والت اؤالت, 

ال لبيات  ثم االنتقال الى مرحلة التنو  التي يتم فيها  ولكل منها سلبيات تدفع المتعلمي  الى إيجاد البدائل إلى تلب

توليد االفكار الجديدة تقود الى من لق جديد في التفكير ,وتعد حدائق األفكار تملية ت وير لألفكار ب ريقة منظمة 

كما أن إستراتيجيات ماوراء المعرفة م  و ( 732-733: 1,,3ت مح بظهور أفكار جديدة متنوتة.  محمود,

اتيجيات التعلم غير المبا رة وهي أسالي  وإجراءات يتبعها المتعلم لكي يتمك  م  بيئتو المعرفية واإلفادة مما إستر

وإّن تفكير ماوراء المعرفة يت ور مع العمر, إ  أن األفراد مع تقدمهم في النمو المعرفي ,  تعلمو في مواقف جديدة

تملية تذكر المعلومات وضب ها ومراقبة تفكيرهم. ويقودنا الفاتلة لتح ي   االستراتيجياتي ورون مجموتة م  

تفكير ماوراء المعرفة الى تملية أدراك واتية لنو  التفكير الذي سنقوم بو ونخ ر كيف سنقوم بو, نتأمل كيف 

وم  ابرز  ( 317: 3,88سنوجو أنف نا خالل تنفيذ هذا التخ ير وكيف نُقيّم تأثير هذا التخ ير  نوفل وسعيفان ,

هداف التربية والتعليم هو تنمية التفكير للوصول بال لبة الى التمك  م  ممارسة تمليات التفكير العلمي وهو أ

استعمال المعرفة ال ابقة في حل المشكالت التي تواجو ال لبة , وبناًء تلى  لب فإن الفرد يحتاج الى المعرفة حتى 

وم  أهم واجبات المدرسة ان تهيئ الظروف لل لبة  ,الت ي ت يع ان يفكر جيدا ويتعامل ب ريقة صحيحة مع المشك

لكي يتعلموا م  خبراتهم وي تعملوا تقولهم في التعامل مع األنش ة والخبرات التي تعرض لهم في مواقف ت تدتي 

: 3,88 تلوان وآخرون, لمهمةا األ خاص يشكل إحدى قواتد التفكيرتفكيرهم الن التفاتل مع األ ياء واألحداب و

381).  

فالقيم تعتبر م  أكثر الموضوتات تداواًل فى تالم التربية و لب التصالها الوثيدق بال دلوك اإلن داني, فاإلن دان ي دلب 

هذا ال لوك أو  اك, بناًء تلى قيم وهدى موجهدات ومعدايير تحددد لدو أن يختدار هدذا أو  اك, وأن العمدل الموجدو نحدو 

التربيدة القيميدة, والقديم توجدو سدلوك الفدرد إلدى اإلختيدارات المرغدوب تكوي  وتنمية القيم لدى المتعلم وهو ما ي دمى 

فيها, وتنظيم تالقاتو باآلخري , فالقيم والتربية وجهان لعملة واحدة, وبددون القديم ال تكدون التربيدة وبددون التربيدة ال 

 (,7: 1,,3يتم غرس القيم وال لوك القيمي في نفوس النشئ     رف , 

ربية معنية بأمر تنمية القيم والتي م   أنها أن تهيئ الفرد لي لب سلوًكا ر ديدًا نحدو البيئدة, وإ ا وم  ثم فإن تملية الت

كان الجان  المعرفي مهدم وأساسدي, إال أن الجاند  الوجدداني هدو الوتداء الدذي يادم النظدام القيمدي ومدا ي دانده مد  

ية, وإ ا كانت أي مادة دراسية تُعندى أيًادا بدراسدة مفاهيم, وما يتبعو م  قدرة تلى اتخا  القرارات والمهارات األدائ

 ( 312: 2,,3القيم, فاإلن ان هو الذي يتخذ القرار استنادًا إلى مفاهيم معينة وقيم خاصة. اللقاني ,

حيث ال سبيل إلى إحداب تغييرات في ال دلوك البشدري تجداه البيئدة إال باتتقداد الفدرد للقديم البيئيدة التدي تصدبح أساسدا 

ت سوية, وتعد القيم البيئية بمثابة المعايير األساسية لغيرها م  القيم الفرتية المرتب ة بها, و لب ألن ال لوك ل لوكيا

, ن تخلص مما تقددم أن األهدداف القيميدة للتربيدة يمكد  اإليجابي تجاه البيئة ل  يتأتى دون استيعاب اإلن ان لتلب القيم

 حصرها في األتي:

 تو والمحافظة تليها.تعزيز تفاتل الفرد مع بيئ 

 .تنمية االتجاهات اإليجابية للحد م  تلوب البيئة وتدهورها 

 .تقدير جهود المجتمع, ومنظماتو في حماية البيئة وتنميتها 

 .المشاركة الفاتلة وتدتيم الجهود المبذولة لحماية البيئة م  األخ ار والتهديدات 

وية في المجتمدع, حيدث تدؤثر فدي مفداهيم الفدرد المدتعلم وفدي وم  جان  آخر تعتبر المدرسة م  أهم المؤس ات الترب

تكدوي  معتقداتدو وسدلوكو, كمدا أنهدا تعمدل تلدى تزويدد الفدرد المدتعلم بمجموتدة مد  المهدارات وأسدالي  التفكيدر لكددي 

ي ت يع أن يتكيف مدع نف دو ومدع اآلخدري , فالمدرسدة تلعد  دوًرا ال يمكد  إغفالدو فدى ترسديخ القديم األخالقيدة حيدث 

  تخدم طرقا مبا رة ومقصودة, و  لب بتناول هذه القيم والتأكيد تلى ضرورة التم ب بهات
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 وتأسي ا تلى ما تقدم تتجلى أهمية هذا البحث فيما يأتي:

أهمية مادة تاريخ الحاارة العربية اإلسالمية للصف الرابع األدبي إ  أن محتوياتو تبصر ال البات بالحقائق   -8

 في فهم التاريخ .والمفاهيم التي ت هم 

 أهمية  إستراتيجية حدائق األفكار حيث ت هم في توليد األفكار الجديدة . -3

الى المراحل الدراسية  لالن الاالمرحلة اإلتدادية في تنشئة ال البات  وإتداده  للحياة القيم البيئية في أهمية  -2

 األخرى

 ثالثا: هدف البحث:

يجية حدائق االقكدار  فدي تنميدة القديم البئيدة لددى طالبدات الصدف الرابدع إستراتالتعرف تلى أثـر  يهدف البحث الى   

 االدبي في مادة التاريخ 

 رابعا: فرضية البحث: 

 ة اللواتيالمجموتة التجريبي طالبات (  بي  متوسر درجات0,0,ال توجد فروا  ات داللة إحصائية تند م توى     

يدرسد   ة الاداب ة اللدواتيالمجموت طالبات متوسر درجاتبي  ور  بإستراتيجية حدائق األفكا التاريخ يدرس  مادة 

 بال ريقة التقليدية في اختبار القيم البيئةالمادة نف ها 

 خامسا: حدود البحث:

-يتحدد البحث الحالي باآلتي:  

 الحدود البشرية : طالبات الصف الرابع األدبي . -8

ة النهارية الرسمية للبنات التابعة للمديرية العامة للتربية الحدود المكانية : إحدى المدارس الثانوية أو اإلتدادي -3

 ق م تربية الدجيل – في محافظة صالح الدي 

 (.3,89 -3,81الحدود الزمانية : الفصل الدراسي األول م  العام الدراسي   -2

ي و للصف الحدود العلمية : األبواب الخم ة األولى م  كتاب تاريخ الحاارة العربية اإلسالمية المقرر تدر -7

 الرابع األدبي.

 تحديد مصطلحات -سادسا  

 : ترفها كل م حدائق األفكار  - 

   بأنها مجال لصناتة األفكار ودراسة تفاصيلها وتقييمها ومعرفة مدى مالءمتها في وقت 1,,3محمود " )

لمحافظة تليها واحد وهي محصلة لألفكار الجميلة التي ت رحها العقول النيرة المتوهجة والتي تت ل  منها ا

 (. 733: 1,,3ودتمها" . محمود ,

  : في التدريس يقوم تلى المناقشة الجماتية لمشكالت تلمية قصيرة تتعلق  إستراتيجيةالتعريف اإلجرائي

باألبواب الخم ة األولى م  كتاب التاريخ للصف الرابع األدبي تهدف الى إنتاج مجموتة م  األفكار العرياة يتم 

 . مها لتكون حل للمشكلة الم روحةتفصيلها وتقيي

 : التنمية : ترفها كل م -2

   بأنها التغيير الذي يراد بو تحويل الحياة اإلجتماتية م  حال الى حال أفال 8910ترفها الهيتي وحامد )

 (. 83:  8910والتنمية تتم ب رقة مقصودة موجهة ألحداب تغيرات معينة في الحياة . الهيتي وحامد , 

 يف اإلجرائي : هي التقدم والت ور الملحوظ والحاصل في درجات القيم البيئية للمجموتة التجريبية مقارنة بدرجات المجموتة التعر

 الااب ة.

 ترفها كل م   :القيم البيئية -3 

 معتقدات األفراد أو وجهات نظرهم ومشاترهم نحو البيئة التدي يعتدزون بهدا ويختارونهدا "بأنها: ( 8,,3  ال عيد

بعددد تفكيددر ومفاضددلة بينهددا وبددي  بدددائل أخددرى, ويتم ددب األفددراد بهددذه القدديم إ ا تعرضددت للهجددوم, وهددذه القدديم تُعددد 
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ُمحركات أو ُموجهات ل دلوك هدؤالء األفدراد فهدي معدايير ل دلوكهم نحدو البيئدة, يختارونهدا ويلتزمدون بهدا فدي إطدار 

 . (27: 8,,3  ال عيد , "       أهداف المجتمع الذي يعيشون فيو

   األحكددام وال ددلوكيات التددي يصدددرها ال الدد  إزاء المواضدديع البيئيددة و لددب وفددق تقييمددو "بأنهددا: ( 3,87طددارا

وتقددديره لهددذه المواضدديع وتددتم هددذه العمليددة مدد  خددالل مددا اكت ددبو الفددرد مدد  معددارف وخبددرات للتفاتددل مددع البيئددة 

  (33: 3,87 طارا ,"والمتغيرات التي ت رأ تليها

 نيالفصل الثا

 ودراسات سابقة نظريةخلفية 

 

 المحور االول : خلفية نظرية 
تؤكد النظرية المعرفية تلى أن الفرد يبني معرفتو بنف و م  خالل مروره بخبرات كثيرة  -: النظرية المعرفية-اوال :

خص ت  تؤدي الى بناء المعرفة الذاتية في تقلو, أي إّن نمر المعرفة يعتمد تلى الشخص  اتو فما يتعلمو  

الخبرات التي مر بها كل منهما,  اختالفموضو  معي  يختلف تّما يتعلمو  خص آخر ت  الموضو  نف و ي ب  

وما يمتلكو كل منهما م  معلومات  سابقة ت  الموضو , وتوضح النظرية المعرفية أن التعلم يصبح  ا معنى إ ا 

وبها ويرب ها مع متشابهاتها أن وجدت وهكذا يصبح ما أخذ ال ال  المعلومات ويبدء يفكر بها ويصنفها في تقلو ويب

تعلموه  ا معنى ومعزى وأصبح ال لبة قادري  تلى إستعمال المعلومات في حياتهم, وتوليد معرفة جديدة وبهذا 

 ( 71 :9,,3يتحول ال لبة م  م تهلكيّ  الى منتجيّ . اليماني,

علم بدالً م  المعلم ,ألن المتعلم هو م  يتفاتل مع األ ياء مما أدى الى تركيز النظرية المعرفية تلى المت       

إلكت اب الفهم لهذه اإل ياء واإلحداب في ضوء  لب أفكار بياجيو بأن الفهم يعني االبدا  أو االخترا   واإلحداب

تشخيصها  والمتعلم تندئذ يبني معرفتو ومفاهيمو وحلولو للمشكالت فمبادرة المتعلم ال تكون مقبولة فقر بل ينيغي

وتفعيلها تلى حد سواء, كما أن النظرية المعرفية تنظر الى المتعلم كنتيجة لبناء تقلي, فال الب يعرفونها وم  هذا 

فإّن ال لبة تلى وجو العموم يتعلمون أفال تندما يبنون بنشاط تعلمهم كما أن التعلم في التفكير المعرفي يتأثر 

 ( 39: 7,,3  زيتون, بال ياا والمعتقدات واالتجاهات لل لبة

وم  وجهة نظر بياجية أن التعلم المعرفي هو تملية تنظيم  اتية للتراكي  الذاتية للفرد ت تهدف م اتدتو تلى 

التكيف بمعنى أن الكائ  الحي ي عى للتعلم م  أجل التكيف مع الاغوط المعرفية وهذه الاغوط تؤدي الى حالة م  

المعرفية لدى المتعلم وم  ثم يحاول المتعلم م  خالل تملية التنظيم الذاتي  االض رابات والتناقاات في التراكي 

التي تشمل تملية التمثيل وهي العملية الم ؤولة ت  أستقبال المعوقات م  البيئة ووضعها في تراكي  معرفية, 

م  مؤثرات وبأستعمال وكذلب تملية المواءمة هي تملية تقلية م ؤولة ت  تعديل البنية المعرفية لتناس  ما ي تجد 

: 3,88  الخزاتلة وآخرون, تمليتي التمثيل والمواءمة ي تعيد المتعلم حالة التوازن المعرفي وم  ثم تحقق التكيف

87 .) 

حدائق االفكار أ  أن النظرية المعرفية وإستراتيجية أن هناك تشابو كثير بي  أفكار النظرية المعرفية  ويرى الباحث

الً م  المعلم وتعد دور المعلم هو الوسير في التعلم الذي ينظم المهمات واالنش ة التي تؤدي تركز تلى المتعلم بد

الى الكشف تّما يكتنف البنية المعرفية والعقلية م  مفاهيم ويتحقق منها ويتيح للمتعلمي  المناقشة والحرص تلى 

الفكار الجديدة وتوسيع إدراكهم وهذا ما مشاركة ال لبة جميعهم مع إت ائهم حرية التعبير وتشجيعهم تلى توليد ا

حدائق األفكار التي ترمي الى جذب إنتباه ال لبة وتدربهم تلى المناقشة وإيجاد الحلول وجعل إستراتيجية أكدت تلية 

التعلم قائم تلى المتعلم بدالً م  المعلم وجعل المتعلم نشر فعال في أستعمال المعلومات ومعالجتها وإيجاد التراب ات 

 ينها وتوليد األفكار الجديدة.ب

 لى مرتكزي  هما:ـترتكز النظرية المعرفية ت -:مرتكزات النظرية المعرفية -أ

ً م  قبل الجهاز المعرفي للمتعلم نف و, وال يتم نقلو م  المعلم الى المتعلم وم  هنا فإن المعنى  المعنى يبنى  اتيا

الم الخارجي ويتأثر المعنى المتشكل بالخبرات ال ابقة للمتعلم يتشكل داخل تقل المتعلم نتيجة تفاتل حواسو مع الع

وبال ياا الذي يحصل تلية التعلم الجديد وهذا يت ل  تزويد المتعلم بالخبرات التي تمكنو م  ربر المعلومات 

 الجديدة بما لدية م  معلومات سابقة.

ً فالمتعلم ت  -تشكيل المعاني: ً لبقاء البناء المعرفي تنده وهو تملية نف ية تت ل  جهداً تقليا لى االقل يكون مرتاحا

متزناً  كلما جاءتو خبرات جديدة أو مثيرات بيئية جديدة متفقة مع ما يتوقع إال أنو يندهش وترتفع نبرة القلق لديو إ  

سعياً لم تتفق هذه الخبرات والمثيرات مع توقعاتو فيصبح تندئذ بناؤه المعرفي غير متزن مما يت ل  تنشير تقلو 

 (72-73: 7,,3  زيتون,تزانوراء إتادة اإل
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  :مبادئ النظرية المعرفية -ب

 دت النظرية المعرفية تلى تدة مبادئ منها:ـأك

وهي محور االرتكاز في تملية التعلم و لب كون المتعلم يبني معرفتو في ضوء خبراتو  -معرفة المتعلم ال ابقة :

 ال ابقة.

ً إ  يتشكل المعنى داخل بنيتو المعرفية م  خالل تفاتل حواسو مع إّن التعلم يبني معنى لما يتعل مو بنف و بناًء  اتيا

ال , و العالم الخارجي  خالل تزويده بمعلومات وخبرات تمكنو م  ربر المعلومات الجديدة بما لديو م  معلومات

جودة بها تند دخول الخبرات المويحدب تعلم ما لم يحدب تغيير في بنية الفرد المعرفية, أ  يعاد تنظيم األفكار و

ً أو حقيقة واقعية , إّن التعلم يحدب تلى أفال وجو تندما يواجو الفرد معلومات جديدة ,  ال يبنى مشكلة أو موقفا

                                                                  (300: ,,,3 أبو جادو,   االجتماتيالمتعلم معرفتو بمعزل ت  اآلخري  بل يبنيها م  التفاوض 

 :_ يتاح دور المعلم في اآلتي:دور المدرس في التعلم المعرفي -ج

 توفير بيئة صفية معرفية تفاتلية يتفاتل فيها المتعلم والمعلم مع البيئة الصفية ويناقش ال لبة مع بعاهم البعض. -8

 ف الم لوبة.تصميم وأختيار إستراتيجيات تدري ية مناسبة لتحقيق االهدا -3

توفير بيئة تعليمية وممارسات تعليمية تعلمية تنمي مهارات تقلية وفردية وإجتماتية مرغوبة كما في العمل  -2

 الجماتي.

التعلمية الجديدة ورب ها بالتعلم الجديد لم اتدة ال لبة -توظيف الخبرات ال ابقة لل لبة في المواقف التعليمية -7

 تلى بناء الخبرات الجديدة.

نعرف خصائص ال لبة وتوفير خبرات وأنش ة ومهمات ومواقف تعليمية, وهذه الخصائص وت ورها بشكل  -0

 يجعلها أكثر مالئمة لبناء مواقف تعليمية جديدة تقود الى فتح أبواب جديدة للتعلم.

لية المتعلم ومبادئة يت ل  تحقيق التعلم الفعال م  منظور التعليم المعرفي م  المعلم أن يشجع ويتقبل  اتيو وأستقال

 (08: 9,,3في التعبير.  اليماني,

 

 يكم  دور المتعلم في اآلتي_ -:دور المتعلم في التعلم المعرفي -د

المتعلم نشر فالمعرفة والفهم يكت بان بنشاط ,والمتعلم يناقش ويحاور وياع فرضيات تنبؤية تف يرية  -8

 لقراءة.وي تقصي ويأخذ مختلف وجهات النظر بدالً م  ال ما  وا

ً فالمتعلم ال يبدأ ببناء المعرفة بشكل فردي فح   وإنما  -3 المتعلم اإلجتماتي: وفي تبنى المعرفة والفهم إجتماتيا

 بشكل إجتماتي ت  طريق الحوار والمناقشة والتفاوض اإلجتماتي مع األخري .

توا المعرفة وال يكفي بإفتراض المتعلم المبد : فالمعرفة والفهم يبدتان إبداتاً فالمتعلمون يحتاجون ألن يبتد -2

 (                     01: 7,,3لنشر.  زيتون,دورهم ا

 حدائق االفكار:  اسراتيجية  -ثانيا

حدائق األفكار م  االستراتيجيات التي ترمي الى جدذب اهتمدام ال لبدة فدي كيفيدة التعداون مدع بعادهم  إستراتيجيةإنَّ 

درس, ولهذا فان حدائق األفكار م  األسالي  الجيدة فدي تنميدة التفكيدر البعض م  حيث المشاركة في سير خ وات ال

التربدة( فدإّن  -الشدمس -المداء -إ  إنَّ جميع  الكائنات الحية تمثدل ثمدرةً ألربعدة مقددمات ضدرورية للحيداة هدي  الهدواء

 ً , واالفكار البشرية في إختالفاتهدا  أكثر الكائنات تأثراً بتلب العوامل هي النباتات فإنها تتأثر بتلب العوامل سلباً وايجابا

وتنوتها أ دبو بالكائندات الحيدة فدبعض االفكدار فدي نوتيدة معيندة مد  المعقدول تعديش افادل مد  الكائندات فدي بيئدات 

فقيددرة, وحديقددة االفكددار هددي المحصددلة لالفكددار الجميلددة التددي ت رحّهددا العقددول  النيددرة المتوجهددة والتددي ت لدد  منددا 

وتوامل الخصوبة في حديقة االفكار هي محصلة إنتقاء العقل المتفتح بالقدرة المعرفيدة التدي  المحافظة تليها ودتمها

 , تؤدي لنشأة األفكار والقدرة تلى إثارة االسئلة واالحتماالت القريبة للفشل في الفكرة المحددة وإيجاد األفكار البديلدة

العقدول تلدى إناداج ثمدار  تديددة ت داتد فدي تهيئدة( إّن إلستراتيجية حدائق األفكار إجراءات  1,,3و كر محمود  

 -االفكار منها كاألتي:

إ  تت ل  القدرة تلى استيعاب كل االفكار المتنوتة حتى ولو كانت غاماة ويفال في   -االفكار العرياة : -8

المعلمي    لب أن تكون تلب االفكار غير محددة أو مقيدة  كأن نقول أريد أفال صورة للمدرسة , أريد أن أحور أداء

 بالمدرسة تلى سبورة أو  ا ة لتظل تلى  كل موجو لتصحيح م ار تملية التفكير بأستمرار.

االفكار التفصيلية:_ في هذه المرحلة تلتقر كل فكرة تفصيلية لفكرة ترياة وهي هنا أ بة بالشمس للنبات  -3 

ت يع المعلم أن ي جل االفكار وبدائلها م  وكلما كانت الفكرة مفصلة كان فهمها أفال م  المتعلمي  كمجموتة إ  ي 

خالل التعايش مع المجموتة مما يولد لدى المجموتة في النهاية نوتي  م  األفكار أولها االفكار العرياة, وثانيهما 

 ( 333:  1,,3االفكار التفصيلية إ  توضح وتشرح االفكار العرياة.       محمود ,
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طرح االفكار المثيرة للت اؤالت مع االستمرار في  لب تتولد قائمة أفكار  ترمي الى تشجيع  -تقدير العقبات: -2

 طويلة لكل منها سلبيات وتدفع المجموتة للتعايش في إيجاد البدائل لتلب ال لبيات وهذة المرحلة تمثل التربة للنباتات. 

أفكار جديدة ويت ل  م  المدرس  التنو :_ في هذه المرحلة يتم  توليد كل فكرة مثارة بتفاصيلها التي تقود الى -7

تند مالحظة فكرة معينة ال تلقي قبوالً م  ال البات أن يحاول توجية ال البات للبحث ت  ال لبيات والمعوقات 

والتفكير في بدائل  مقبولة لدى جميع  ال البات كارب فكرة طائشة تقود الى من لق جديد في التفكير او تؤدي 

 للتغل  تلى صعوبات ما.

 :_اآلتية تكم  خصائص حدائق األفكار في مجموتة النقاط  -حدائق االفكار: خصائص إستراتيجية -ياً ثان

 حدائق األفكار ت ير ب ريقة متوازية ومتزامنة في الوقت نف و. إستراتيجية -8

 ومعالجتها. األفكارتمثل أستراتيجة جديدة لدراسة  -3

ما يتعامل الزار  مع النبتة ويعمل تلى إخصابها حتى تلمية ي اهم في التعامل مع الفكرة كإستراتيجية تُعد  -2

 يؤتي أكلها

 األفكارتت ل  القدرة تلى االبتكار في التعامل مع  -7

 بما هو أفال واستبدالهاتت ل  صقل الفكرة وإزالة المعوقات التي تتعلق بها  -0

ائعة منها وإبدالها وجود خلل في فكرة معينة ال يعني القااء تليها بل يعني ت ويرها للحصول تلى فكرة ر -1

 بفكرة جديدة

تملية بناء حديقة االفكار تملية متكاملة تتم كوحدة واحدة وفي وقت واحد دون الفصل بي  مقوماتها وقدراتها  -7

والمشاريع,  األفكارجديدة في جني  أخص   إستراتيجية األفكار( تعد حدائق 337 -332: 1,,3ومراحلها محمود ,

تحتاج األفكار الجميلة وأسر تلب األفكار ومنعها م  الت رب , وحديقة  األفكاركوي  و لب بتنظيم وت وير تملية ت

كما تناج النباتات والثمار بوجود الهواء والشمس والتربة والماء ولكي تملب  األفكار  وإنااجالى توامل إخصاب 

 -قابلية بناء  حديقة االفكار(ال بد أن تملب القدرة اآلتية:

 در تلى قبول كل جديد.العقل المتفتح القا -8

 القدرة المعرفية القادرة تلى وضع حوار واضح لتنفيذ  لب الجديد. -3

 الموافقة تلى رج فكرتب إلخراج خبثها دون أن نخرج م  نف ها أو استبدالها بما هو أصلح -2

األفكار وحدة فل فة الذرائع: أي إيجاد فكرة بديلة تذرتاً بوجود خلل في الفكرة االصلية, وإّن تملية بناء حديقة  -7

 (832: 8999واحدة يتم أنجاز أساليبها المختلفة في وقت واحد دون الفصل بي  مراحلها المختلفة.     الحمادي,

 

 : القيم البيئيةثانيا

 مفهوم القيم البيئية -8

يئيدة يرتكدز القيم البيئية  أنها  أن القيم بصفة تامة ال يوجد تعريف محددد لهدا إال أن هنداك تددد مد  األسدس للقديم الب

 تليها أي تعريف أو مفهوم لها فهذه األسس هي:

ينبغددي تلددى اإلن ددان أن يفهددم كيفيددة اسددتخدام المددوارد البيئيددة بحيددث ال ي غددى تلددى احتياجددات الكائنددات الحيددة  .8

 األخرى.

 أن ي عى إلى تحقيق التوافق بي  احتياجاتو وبي  البيئة باتتدال. .3

 يئة ويعمل تلى صيانتها.أن يكون صادا وأمي  في التعامل مع الب .2

( 29: 1,,3أن يعرف ما لو م  حقوا وما تليو م  واجبات تجاه البيئة   رف ,   -7
 
 

 واالهتمام بالقيم البيئية وتعلمها له مردود تربوي متعدد الجوانب حيث إنها:

 ت اتد فى تشكيل  خصية الفرد وغاياتو وأهدافو ووسائل تحقيقها.   .8

 فى سلوك الفرد ومقدرتو تلى التكيف مع البيئة . تعد بمثابة محرًكا مؤثًرا .3

 ت اتد الفرد تلى تحمل الم ئولية تجاه حياتو وحياة اآلخري . .2

تمثل إطاًرا مرجعيًا يحكم تصرفات اإلن ان في حياتو وضبر سلوكو ويعتمد تليها في تقييم سلوكو وسلوك  .7

   اآلخري .

فيها م  مشاكل وبالتالي سيؤدى  لب للشعور بارورة تجعل الفرد مدرًكا لما تتعرض لو البيئة التي يعيش  .0

 الحفاظ تليها وصيانتها.
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  روط تكوي  القيم البيئية -3
وأن  (7: 0,,3 المنعم , ( و"أحمد رأفت تبد المنعم"  (Sara Thurwachterيرى كل م  "سارة ثيرو  تر"

 هناك تدة  روط لتكوي  القيم البيئية وهي:

ِو, حي   القيمة البيئية ال تتكون وتَْرسخ إال بعد إتمال تفكير وتر   االختيار بعد تفكير ودراسة للبدائل المتاحة:  .8

يبحث الفرد ت  البدائل ويزن اآلثار ال لبية واإليجابية المترتبة تلى هذه البدائل, حتى يتيق  أن اختياره االلتزام 

 لها م  حيث ال لبيات التي قد تترت  تليها.بالقيمة هو أفال الخيارات أمامو, وهو أق

: القيمة البيئية التي ال يمك  أن يتبناها الفرد ت  طريق إجباره تليها, فالقيم البيئية اختيار ال بُد االختيار الحر .3

ركها, أو أن يختاره الفرد بحريتو الم لقة وأال يُفرض تليو, ألنو إ ا أُجبر تلى االلتزام بها ما يلبث أن ينفر منها ويت

 أنو يلتزم بها إ ا ما كان هناك رقي  وبمجرد انصراف الرقي  يزول التزامو بها.

تندما يصل ال لوك إلى م توى القيمة فال بُد أن تظهر في مناسبات تديدة وأوقات مختلفة وأماك   التكرار: .2

 متباينة في تواتر واض راد وبشكل روتيني.

هذا ال لوك الذي ين وي تلى قيمة ما,  عر بارتياح وسعادة الختياره,  فإ ا ما اختار الفرد اإلعزار والتقدير: .7

 واحتل هذا ال لوك مكانة تزيزة في نف و.

فالتلميذ ال بُد م  التزامو بال لوك الذي تََخيره وارتااه لنف و في أي م  المواقف الحياتية  العمل وفق اختياره: .0

كون التلميذ م تعدًا لبذل الجهد والمال في هذا ال لوك الذي يمثل التي يمر بها والتي تت ل  مثل هذا ال لوك, بل وي

 اختياره.

 

 خصائص القيم البيئية -2

 يرى "محمود توض هللا سالم, وأبو ال عود دمحم أحمد أن القيم البيئية تتميز بعدة خصائص هى:

األ ددخاص بشددأن القاددايا للقدديم البيئيددة مددا ي ددمى بددالموقف القيمددي, بمعنددى أن هندداك دوافددع كامنددة وراء أحكددام  .8

 البيئية, فمثالً الشخص الذي يريد اإلبقاء تلى بركة ماء لصيد ال مب أو صيد البر البرى يُعبر ت  موقف قِيَمي.

للقيم البيئية أبعاد اجتماتية, حيث إن األفعال وال لوكيات البيئية تن وي فدي حدد  اتهدا تلدى واقدع إجتمداتي, إ   .3

 ي سياا منظومة اجتماتية. أن تلب األفعال ال تصدر إال ف

أن القيم البيئية ثُنائية الق  , بمعنى أن القيم البيئية لهدا ق بدان, ق د  موجد  ويمثدل ال دلوك البيئدي المرغدوب  .2

 فيو, وق   سال  ويمثل ال لوك البيئي غير المرغوب فيو.

األكثر أهمية في قمة الهدرم  أن القيم البيئية مرتبة في تنظيم هرمي ي مى ن ق قيمي, وفى هذا الن ق توجد القيم .7

أما القيم األقل أهمية توجد في قاتدة الهرم, وهذا التدرج القيمي ليس جامدًا ألنو يتعدل وفقًا للظروف البيئية ورغبات 

 األفراد

أن القيم البيئية يمك  التعرف تليها فى إطار تحليل الكتد , مد  خدالل مؤ درات االهتمامدات واالتجاهدات التدي  .0

 الكت  إزاء قاايا البيئة ومشكالتها, ومدى تعرض الكتاب الى مواقف لتح ي  البيئة, ونوتية الحياة.يعك ها فكر 

أن القيم البيئية م  خالل مؤ ر األنشد ة ال دلوكية تُعدد م دألة أخالقيدة بدي  األفدراد, واختيدار القيمدة مد  خدالل  .1

تيدار األفدراد لهدا تد  الجماتة. سدالم واحمدد خمنشر سلوكي معي  ين وي تلى استناد  لب إلى تدة بدائل قد يختلف ا

,3,,8 :87-37) 

 

 درسات سابقة  -المحور الثاني :

 (   2دراسة العزاوي ) - 

اثر وحدائق األفكار فدي تنميدة تفكيدر مداوراء المعرفدة لددى طالبدات الصدف الرابدع األدبدي فدي   هدف الدراسة● 

قادداء -لمدددارس اإلتداديددة أو الثانويددة فددي محافظددة ديددالىفمدد  مت لبددات هددذا البحددث إختيددار أحدددى ا ,مددادة التدداريخ 

الخالص, فقدد إِختيدرت قصددياً ثانويدة  أن اكيدة للبندات( التابعدة للمديريدة العامدة لتربيدة ديدالى قاداء الخدالص لتمثدل 

تلدى  اتتمدت الباحثة تلى مقياس تفكيدر مدا وراء المعرفدة الدذي أتدّتدو الباحثدة نف دها, بعدد إطالتهدا  ميدان التجربة

نتائج البحث تفوا طالبدات ( فقرة مثلت مهارات فرتية متعددة وتوصلت ,2تدد  م  المقاييس , يتكون المقياس م   

تفكيدر مداوراء المعرفدة فدي مدادة التداريخ  درجدات مقيداسالتجريبية تلى طالبات المجموتة الاداب ة فدي  ةالمجموت

  اإلسالميةالعربية  الحاارة
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(   2دراسة ُحزين) -2
  

إلى الكشدف تد  القديم الموجبدة نحدو البيئدة والمتادمنة بكتد  الجغرافيدا بالمرحلدة الثانويدة العامدة الدراسة هدف  ●

وتحديد العالقدة بدي  القديم الموجبدة وأداء المعلدم داخدل الفصدل الدراسدي, ولتحقيدق هدذا الهددف تدم إتدداد قائمدو بدالقيم 

بندددداًء تلددددى أداء المعلددددم ومدددددى إبددددرازه للقدددديم البيئيددددة الموجبددددة نحددددو البيئددددة وتحليددددل كتدددد  الجغرافيددددا بالمرحلددددة 

الموجبة,وأظهرت النتائج أن اهتمام كت  الجغرافيا بالقيم البيئية الموجبدة نحدو البيئدة ال زال دون الم دتوى المدأمول, 

 باإلضافة لوجود فجوة بي  القيم المتامنة وبي  أداء المعلم داخل الصف الدراسي الذي يعمل بو.

 (3  2العزيز والصوافي) دراسة عبد-3

تلى التعرف في دراسدتو القديم البيئيدة المتادمنة فدي مقدررات الجغرافيدا بالمرحلدة اإلتداديدة مد  الدراسة هدف ● 

( قيمدة بيئيدة موزتدة تلدى أربعدة ,0التعليم العام ب ل نة تمان, حيث قام الباحث بإتداد قائمدة بدالقيم البيئيدة  دملت  

ة تتعلدق باإلن دان, قديم بيئيدة تتعلدق بدالهواء, قديم بيئيدة تتعلدق باليدابس, قديم بيئيدة تتعلدق مجاالت رئي ية هدي: قديم بيئيد

بالمياه, وفي ضوء  لب قام الباحث بتحليل مقررات الجغرافيا بالمرحلة اإلتدادية باستخدام أسدلوب تحليدل المحتدوى, 

فيا للصفي  األول والثاني اإلتددادي للكثيدر وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: افتقار مقررات الجغرا

م  القيم البيئيدة التدي احتوتهدا قائمدة الدراسدة, وضدع قائمدة بدالقيم البيئيدة التدي ينبغدي أن تتادمنو مقدررات الجغرافيدا 

بالمرحلة اإلتدادية, وأوصت باإلفدادة مد  قائمدة القديم البيئيدة تندد تخ دير مقدررات الجغرافيدا للمرحلدة اإلتداديدة أو 

أليفهددا أو إتددادة ت ويرهددا, والتأكيددد تلددى ضددرورة تددرض القدديم البيئيددة بشددكل مددنظم ومرتدد  ويدددل تلددى التددرابر ت

والتكامل والتوازن بي  الموضوتات.
 
 

 

 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

     

لنحددو تلددى ا وتقيددق هدددف البحددث والتحقددق مدد  فرضددييتاددم  هددذا الفصددل ترضدداً لاجددراءات الم ددتعملة  فددي تح   

  -اآلتي:

 :  أوالً: منهج البحث
م  المعلوم لكل  بحث منهج وخ وات ي دير تليهدا الدى تحقيدق الهددف مد  خدالل الفرضديات, ممدا دفدع الباحدث الدى 

أتبدا  المددنهج التجريبددي , ويعدد تغيددر معتمددد وماددبوط للشدروط المحددددة للظدداهرة ومالحظددة ندواتج التغييددر فددي تلددب 

يدتظم  محاولددة لاددبر كدل العوامددل األساسدية المددؤثرة فدي المتغيددر أو المتغيددرات  الظداهرة وفددي موضدو  البحددث إ 

التابعة في التجربة ما تدا تامالً واحداً يتحكم فية الباحدث ويغيدره تلدى نحدو معدي  بقصدد تحديدد وقيداس تدأثيره تلدى 

  (897 :8919المتغير أو المتغيرات التابعة  جابر وكاظم,

 ً  :التصميم التجريبي-ثانيا
ويقصد بو التخ ير الدقيق لعملية إثبات الفروض , وإتخا  إجراءات متكاملة لعملية التجري  , ت  طريق وضع      

خ ة تجريبية يروم الباحث بها تحقيق فرضيتو , أو رفاها , وقياس مدى التغير الذي ي رأ تلى أحد العوامل نتيجة 

(  777:  7,,3األخددرى  تبددد الددرحم  , وزنكنددو ,  لتغييددر حدددة ومدددى مددؤثر , مددع تثبيددت المتغيددرات أو العوامددل

والتصميم التجريبي هو أكثر قبوالً وأكثر إستعماالً لدى الباحثي  في البحوب التجريبية إ  هدو تبدارة تد  خ دة تحددد 

فيها مجموتة م  اإلجراءات لاختبار فرضية البحث وفق  روط معينة , وأن البحوب التجريبية الى حد الكمال مد  

: 8998ربويدة والنف دية  داود وأندور,ألن ضبر المتغيدرات يُعدد أمدراً صدعباً ال سديما فدي دراسدة الظدواهر الت الابر

(, لذا أختار الباحث المنهج التجريبي  ا الادبر الجزئدي لمالئمتدو لظدروف البحدث كمدا هدو موضدح فدي الشدكل ,30

  :أدناه
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 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة 

   مقياس القيم البيئية  إستراتيجية حدائق األفكار  التجريبية

 الطريقة االعتيادية  الضابطة

 ( شكل )

 التصميم التجريبي للبحث
ً ثالث  مجتمع البحث  -ا

مجتمع البحث مص لح تلمي ومنهجي يراد بو كل م  يمك  إّن تعمم تليو نتائج البحث سواء كانت أفدراداً أو كتبداً أو 

( وكذلب  جميدع األفدراد  98 : 8917  الع اف ,    و لب طبقاً للمجال الموضوتي لمشكلة البحث .مدارساً ... الخ ( 

أو األ ياء الذي  لهم خصائص واحدة يمك  مالحظتها, وتلى الباحث أن تقدم وصدفاً للمجتمدع األصدلي وسدماتو أ  ال 

ظيدف أَي وسديلة مد  وسدائل إِختيدار يمك  الحصدول تلدى تيندو ممثلدة مدا لدم يحددد المجتمدع االصدلي ألندو اليمكد  تو

العينات مهما أوتيت م  دقة ما لم يوصف المجتمع الدذي تؤخدذ مندو العيندة وصدفاً دقيقداً  لدب ألن لكدل مجتمدع صدفاتو 

ق دم تربيدة الددجيل , تدم  –صدالح الددي   ( ويام مجتمدع البحدث كدل طالبدات محافظدة17: 8919الخاصة أبو تالم,

 ف الرابع األدبي للص اإلتداديةتحديد المدارس 

 

 تينة البحث: -رابعا

تعرف العينة بأنهدا  لدب الجدزء مد  المجتمدع التدي يجدري إِختيارهدا وفدق قواتدد وطدرا تلميدة بحيدث تمثدل المجتمدع 

( وإِن إِختيدار الباحدث لعيندو البحدث أمدرر ضدروري إلن البياندات 08 :8911تمثيالً دقيقاً صحيحاً  ال دماك وآخدرون, 

  . ث م  العينة ال ي ت يع جمعها م  معظم االحوال م  مجتمع كاملالتي يجمعها الباح

  و لدب لوجدود قصدديو بصدورة المددارس  مكاناً لت بيدق التجربدة مد  بدي   ,الدجيل للبنات  اتداديةاختير الباحث     

لتكدون ( أ  قاتدة بدالتعيي  العشدوائي تلقدد اختيدر الحاليدة . البحدث هدي مد  مت لبدات, و الرابدع  مرحلةلل ثالب  ع 

مثلددت المجموتددة الادداب ة ( فقددد ب قاتددة أمددا ,  األفكدداربإسددتراتيجية حديقددة  المجموتددة التجريبيددة اللددواتي يدرسدد  

( طالبة, , فكان تدد طالبدات المجموتدة التجريبيدة 17وقد بلغ تدد أفراد العينة  , بال ريقة التقليدية  اللواتي يدرس  

إحصائيا فقدر مد  المجمدوتتى  ال البات الراسبات تة الااب ة ,وتم استبعاد طالبة في المجمو (23( طالبة, و  23 

 ( م  المجموتة الااب ة 7( م  المجموتة التجريبية و 2( طالب  7البحث والبالغ تددهم  

 

 ً  ي تكافؤ المجموتت -خام ا

 -تم تحديد م  قبل الباحث بعض المتغيرات لغرض التكافؤ بي  هذه المتغيرات ومنها :   

 رجات اختبار الذكاء:د -8

   باأل هرالعمر الزمني مح وبا  -3

 ل البددات باأل ددهر الزمندديمح ددوبا  والعمددر, درجددات الددذكاء  لقيدداس (   Ravenاختددار الباحددث اختبددار رافدد      

 (  8المجموتتى , وتبي  المجموتتى متكافئتان في هذه المتغيري  ,وكما موضح في الجدول  
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 (  جدول ) 

والعمر  اختبار الذكاءدرجات في لمجموعتي البحث  والجدوليةالحسابي والقيمة التائية المحسوبة  المتوسط

 الزمني

المتوسططططططططططططططططط  حجم العينة  المجموعة اترالمتغي

 الحسابي 

االنحططططططططططططططططططططططراف 

 المعياري

درجطططططططططططة 

 الحرية 

 القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

 التجريبية اختبار الذكاء 
32 

3 13   11  2  ..  21    

 الضابطة
32 

3213   11 

 التجريبية العمر الزمني
32 

 1,11  111    2  1  3 21    

 الضابطة
32 

 1,1 2 11  3 

 

 ً  م تلزمات البحث  –سادسا

 تحديد المادة العلمية : -8

م ال دنوية واليوميدة , حدد الباحث المادة العلمية التي سيدرسدها فدي أثنداء مددة التجربدة , واالطدال  تلدى خ  هد      

 التدداريخمددادة ومالحظدداتهم تلددى تدددد مدد  الموضددوتات التددي يمكدد  أن تدددرس فددي التجربددة , وقددد حددددت مفددردات 

 ,( 3,89  -3,81    للعام الدراسي  المرحلة الرابع األدبي   , المقرر تدري و اإلسالميةالحاارة العربية 

 :تحديد األهداف سلوكية -3
تلدى تحديدد  درسهداف التربوية ألي برنامج تعليمي الخ وة األساسية في بناءه  ألنها ت اتد المدتعد صياغة األ      

ق واألسدالي  التدري دية واألدوات والوسدائل واألنشد ة ائدمحتوى المادة المتعلمة والعمل تلى تنظيمها واختيدار ال ر

صددار الحكدم تلدى المفدردات المدنهج الً تد  إالمناسبة لدو . وتمثدل المعيدار األساسدي فدي تقدويم العمليدة التعليميدة فاد

 (878 – ,87, 8911 مقلد, 

 -أعداد الخطط التدريسية:-3

التخ ير هو الرؤية الواتية والشاملة لجميع تناصر العملية التربوية وما يقدوم بدي  هدذه العناصدر مد  تالقدات        

س ات والمنظمات التربوية , وتعد الخ ة اليوميدة متداخلة ومتبادلة وهو م  أبرز العوامل التي ت اتد تلى تقدم المؤ

( دقيقددة موزتددة تلددى الددزم  , لددذا أتددد الباحددث 70-,7تصددور المدددرس لمددا يقددوم بددو مدد  أداء فددي مدددة تتددراوح بددي  

أنمو جاً م  الخ ر التدري ية لمجموتتي البحدث التجريبيدة والاداب ة  , للموضدوتات المقدرر تدري دها فدي ضدوء 

األهداف ال دلوكية للمدادة الدراسدية تلدى وفق حددائق األفكار(للمجموتدة التجريبيدة, وتلدى وفدق المحتوى التعليمي و

 . ال ريقة التقليدية( للمجموتة الااب ة 

 

 إعداد أداة البحث : -1

  : مقياس القيم البيئيةأتداد  

: 8911لغرض منو  تودة, قياس يتم إتدادها تلى وفق طريقة منظمة مهما كان نو  االختبار وا أداةهو  المقياسان 

تلدى وفدق الخ دوات  إتدداد المقيداس. وقد تدم البيئية مقياس القيم(, ا  كان م  بي  مت لبات البحث الحالي تهيئة 889

 التالية:

يهدددف مقيدداس القدديم البيئيددة فددي البحددث الحددالي إلددى قيدداس مدددى نمددو القدديم البيئيددة  -:المقيدداستحديددد الهدددف مدد   -8

لبيئدة, االسدتخدام الر ديد للمدوارد البيئيدة, حمايدة البيئدة مد  التلدوب, المحافظدة تلدى المدوارد  المشاركة في تح دي  ا

 .  3,89-3,81البيئية( لدى طالبات الصف الرابع األدبي للعام الدراسي 

 تحديد محاور المقياس :  -3

 قام الباحث بإتداد فقرات المقياس بحيث تتناول المحاور األربعة اآلتية:
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 ي تح ي  البيئة.المشاركة ف

 تر يد استهالك الموارد البيئية.

 حماية البيئة م  التلوب.

 الحفاظ تلى الموارد البيئية.

 صياغة فقرات المقياس-2

قددام الباحددث بصددياغة فقددرات المقيدداس فددي صددورة مجموتددة مدد  المواقددف الحياتيددة والعبددارات الجدليددة التددي تختلددف 

( أمدام وقف أربعة بدائل يدتم اختيدار بدديل واحدد منهدا بوضدع إ دارة  وجهات نظر األفراد بشأنها, بحيث يلي كل م

 بديل واحد فقر , وقد راتى الباحث تند صياغة فقرات المقياس بأن تكون:

 مرتب ة بقياس القيم البيئية 

 واضحة ومناسبة لم توى ال البات.

 مت اوية في ال ول قدر اإلمكان.

 موزتة تشوائياً في المقياس.

 مقياستعليمات ال-7

 بوضع تعليمات المقياس في الصفحة األولى منو, وهي: قام الباحث

 تحديد الهدف م  المقياس.

 طريقة اإلجابة ت  المقياس.

 دون أن تُبدي رأيها فيها. فقره تدم ترك ال البة أي

 صدا المقياس: -0

 .Bloom, 1971س النف دية  يعد الصدا م  اهم الخصائص القياسية ال يكومترية التي يج  ان تتوفر في المقايي  

القديم البيئيدة النو يشير إلى قدرة المقياس في قياس ما وضع الجلو لذا اتتمده الباحدث للتحقدق مد  صددا مقيداس  (66

 تلى مؤ ري  الصدا الظاهري وصدا البناء كاآلتي:

 

 الصدا الظاهري:-8

تلى مجموتدة مد  الخبدراء والمختصدي   ويعد م  اي ر أنوا  الصدا, ا  يت ل  ترض المقياس بصيغتو األولية    

م   وي العالقة بموضدو  المقيداس لدذلب ي دمى ايادا بصددا الخبدراء اوصددا المحكمدي  وبنداء تلدى اتفداا اولئدب 

( ,37: 9,,3الخبراء يمك  التوصل إلى صدا المقياس وبذلب يظهر كأنو يقيس مواضع لقياسو  الزاملدي وآخدرون,

س الهددف الدذي اتدده مد  اجلدو تدرض الباحدث المقيداس بصديغتو األوليدة تلدى ولكي تكدون اداة البحدث صدادقة وتقدي

 مجموتة م  الخبراء في مجال طرائق تدريس االجتماتيات والقياس والتقويم 

 

 صدا البناء:-3

يوصف صدا البناء بانو أكثر أنوا  الصدا تمثديال لمفهدوم الصددا وي دمى بصددا المفهدوم او صددا التكدوي         

ي يتناول العالقة بي  نتائج االختبارات والمقاييس وبدي  المفهدوم النظدري الدذي يهددف االختبدار لقياسدو   الفرضي الذ

( ويعتمد صدا البناء تلى افتراضدات نظريدة يادمها الباحدث ويعددها فدي بنداء المقيداس ويتحقدق 380: 1,,3تالم,

صددا البنداء , لدذلب اسدتعمل الباحدث معامدل منها تجريبيا فا ا ت ابقت نتائج التجري  مدع االفتراضدات اثدر  لدب فدي 

ارتبدداط بيرسددون بددي  درجددة كددل فقددرة والدرجددة الكليددة للمجيدد  وبعددد اسددتخراج النتددائج وموازنددة معددامالت االرتبدداط 

المح ددددوبة بالقيمددددة الحرجددددة والجدوليددددة لمعامددددل االرتبدددداط تبددددي  ان جميددددع الفقددددرات  ات داللددددة إحصددددائية تنددددد 

 (  0,,,م توى 

 

 ياس:ثبات المق -1

يعد الثبات م  الخصائص القياسية األساسية للمقاييس النف ية مع تدم تقدم الهدف تليو , الن المقياس الصدادا        

يعد ثابتا , فيما قد اليكون المقياس الثابت صادقا , ويمك  القدول ان كدل اختبدار صدادا هدو ثابدت بالادرورة  االمدام 

لح اب الثبدات وقدد اختدار الباحدث طريقدة اتدادة االختبدار , كونهدا  (  لذا وجدت تدة طرائق872: ,899وآخرون ,

اسهل طرائق للحصول تلى درجات متكررة للمجموتة نف ها م  األفراد ولقيداس ال دمة نف دها , لدذا اتتمدد الباحدث 

مد  يومدا وبعدد االنتهداء  87تلى درجات تينة التحليدل اإلحصدائي نف دها , لدذا طبدق المقيداس مدرة ثانيدة بعدد مدرور 

الت بيق ح   الثبات المقياس بح اب درجات هذه العينة مع درجاتها في الت بيدق األول وباسدتعمال  معامدل ارتبداط 
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( وهو معامل ثبات جيد تلى وفق ماتشير اليو األدبيدات   النبهدان, 13بيرسون , بي  درجات الت بيقي  بلغ االرتباط  

3,,7 :339) 

 وصف المقياس بصيغته النهائية: -3

( فقرة  , وقد أت يت اإلجابة  أ( صفر ,3يتالف مقياس القيم البيئية في البحث الحالي بصيغتو النهائية م      

درجة, اإلجابة  ب( درجة واحدة, اإلجابة  ج( درجتان, واإلجابة  د( ثالب درجات. وبذلب تصبح الدرجة النهائية 

 ( درجة,1للمقياس  

 إجراءات تطبيق ألتجربة -1

 سالمة التصميم التجريبي والتوصل إلى النتائج المرغوب فيها تمل الباحث باإلجراءات االتية:حفاظا تلى 

( 2و لب تدريس   3,81/,81/8البحث  في يوم االحد الموافق  مجموتتيبا ر الباحث التجربة تلى أفراد  -8

القيم بة بت بيق مقياس , ا  انتهت التجر 0/8/3,89لكل مجموتة واستمر ت بيق التجربة لغاية  أسبوتياحصص 

 البيئية

  أتدهاالبحث تلى وفق الخ ر التي  مجموتتيدرس الباحث  -3

 .0/8/3,89في القيم البيئية طبق الباحث مقياس  -2

 

 -: اإلحصائيةالوسائل  –ثامنا 

 ( ( spss اإلحصائيةاستعمل الباحث الحقيبة         

 

 الفصل الرابع   

 البحث النتائج 

 

ت  سؤال البحث واختبار الفرضية , حيث قام الباحث  اإلجابةصل ترض نتائج البحث وتم فيو يتام  هذا الف

بتحليل نتائج البحث, وكما يتام  تف ير هذه النتائج في ضوء الجوان  النظرية , والدراسات ال ابقة التي لها تالقة 

 بمجال البحث .

 صحة الفرضية للبحث الحالي وكما ياتي : اختبار الفرضية وترض النتائج :م  خالل التحقق م  - أوال

(  بددي  متوسددر درجددات طالبددات المجموتددة التجريبيددة 0,0,ال توجددد فددروا  ات داللددة إحصددائية تنددد م ددتوى    •

اللواتي يدرس  مادة التاريخ  بإستراتيجية حدائق األفكار  وبي  متوسر درجات طالبات المجموتدة الاداب ة اللدواتي 

 .ال ريقة التقليدية في درجات مقياس القيم البيئة يدرس  المادة نف ها ب

لددرجات ( لعينتي  م دتقلتي  الختبدار داللدة الفدرا بدي  المتوسدر الح دابي t-testاستخدم الباحث االختبار التائي      

( 2, وجددول درجات مقيداس القديم البيئيدة  المجموتة التجريبية والمتوسر الح ابي لدرجات المجموتة الااب ة في

 بي   لب.ي

 (3) جدول

درجات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث في 

 مقياس القيم البيئية

المتوسددددددددر  العدد المجموتة

 الح ابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 م توى القيمة التائية

 الجدولية المح وبة الداللة

 20833 13 7087 230,1 23 ةالتجريبي

 

دالدددددة إحصدددددائيا  ,,,30

تنددددددد م ددددددتوى 

 3099 37021 23 الااب ة (0,0,داللة  

    

  ( 7087 ( درجدة واالنحدراف المعيداري 230,1  ( ان متوسر درجات المجموتة التجريبيدة بلدغ2يتاح م  جدول   

( وظهددر ان القيمددة التائيددة 3099عيدداري مالنحددراف االو ( درجددة37021وبلددغ متوسددر درجددات المجموتددة الادداب ة 

( , وبدرجدة 0,0,اللدة  ( تندد م دتوى د,,,30البالغدة   الجدوليدةمد  القيمدة التائيدة  ( وهي اكبدر20833المح وبة  

تلددى بإسددتراتيجية حدددائق األفكددار وهددذا يدددل تلددى تفددوا طالبددات المجموتددة التجريبيددة الالئددي درسدد   ( 13حريددة  

الالئي درس  بال ريقة التقليدية , وبذلب ترفض الفرضية الصفرية التي وضعها الباحث  طالبات المجموتة الااب ة
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( بددي  متوسددر درجددات طالبددات 0,0,, وتقبدل الفرضددية البديلددة  يوجددد فدرا  و داللددة احصددائية تنددد م ددتوى داللدة  

رجدات طالبدات المجموتدة , ومتوسدر دالتداريخ بإسدتراتيجية حددائق األفكدار  المجموتة التجريبية الالئي درس  مادة

 الااب ة الالئي درس  مادة نف ها بال ريقة التقليدية لمصلحة المجموتة التجريبية ( . 

 

 تفسير النتائج ثانيا:

في ضوء النتائج التي تم ترضها ظهدر تفدوا طالبدات المجموتدة التجريبيدة تلدى طالبدات المجموتدة الاداب ة ,     

تلدى طالبدات  بإسدتراتيجية حددائق األفكدارلمجموتدة التجريبيدة التدي درسدت ويعتقد الباحث ان سدب  تفدوا طالبدات ا

 يعود الى :درجات مقياس القيم البيئية المجموتة الااب ة التي درست بال ريقة التقليدية في 

هدو و حدائق األفكار تجعل ال البات محور العملية التعليمية مما أدى الى زيادة رغبدته  فدي الدتعلمإستراتيجية إِن  -8

 .ما ساتد في نمو وتي ال البات بالقيم البيئية 

حدائق األفكار ت اتد ال البات تلى التعمق في طرح األفكار بصورة تفصيلية مما يؤدي الدى إِلمدام ال البدات فدي  -3

 موضو  الدرس.

ى تشددويقه  أفكددار جديدددة غيددر مألوفددة ممددا يددؤدي الدد ابتكددارق األفكددار ت دداتد ال البددات تلددى ئحددداإسددتراتيجية إِن -2

 .مماولد الرغبة في القيم البيئية للدراسة في الموضوتات الالحقة

حدائق األفكار تراتي القدرات العقلية لل البات, وتمنح ال البات فرصة تبادل الخبرات بينهم ومنحهم  إستراتيجية -7

 احثة  في أثناء ت بيق التجربة .الثقة األكبر بالمشاركة والتعلم تند تق يمهم الى مجاميع صغيرة وهذا ما الحظتو الب

حدائق األفكار دوراً بارزاً فدي م داتدة ال البدات تلدى تحديدد العقبدات التدي تقدف أمدام تعلمهد  استراتيجيو تؤدي   -0

 أثناء الدرس.

إِن حدددائق األفكددار تزيددد الرغبددة لل البددات ويشددوقهم تلددى إِظهددار القدددرات التعليميددة ويشددوقهم فددي الددتعلم تدد   -1

  ات الالحقة كونو ي اتد تلى تنمية روح التعاون لدى ال البات كفريق واحدالموضوت

 حدائق األفكار تنمي مهارات تفكير ال البات مما يجعل تفكيره   ا فاتلية. استراتيجيو إِن  -7

  مد  تجعل ال البات محور العملية التعليميدة وتمدنحه  الحريدة فدي التعبيدر تد  آرائهدان التدريس بإستراتيجية   -1 

  لب تلى تحصيله  ايجابيا .  فانعكسغير خوف او تردد 

في استعمال مهارات التفكير  جعت ال البات تلى توليد افكار ابداتيدة فدي  تخدمها الباحثالتي اس استراتيجيوان  -9

 الل تدري ها للمواضيع الدراسية الموضوتات التي تناولتها خ

د تلددى ايجدداد جددو ممتددع لدددى ال البددات ممددا سدداتد تلددى حدد  المددادة سددات األفكدداران الكثددرة والتنددو  فددي طددرح  -,8

 والتفوا فيها .

 

 االستنتاجات ثالثا:
 في ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث يمك  استنتاج ما يأتي :

  إِن حدائق األفكار القائمة تلى النظرية المعرفية تعمل تلى  د انتباه ال البات وحماسدهّ  للدتعلم وتثيدر تفكيدره  -8

 في كيفية المشاركة في الدرس.

صحة ما تذه  إليو معظم األدبيات في تأكيددها تلدى جعدل ال البدة محدوراً للعمليدة التعليميدة مندو تبددأ وبدو تنتهدي  -3

 مؤكداً مشاركة ال البات في تملية التعلم, وهذا ما أكدتو حدائق األفكار 

لتنو  في اإِلجابة, وتند ترض األَفكار التفصيلية زيادة فاتلية ال البات تند المشاركة في الدرس تند ا -2

 للموضو 

 

 التوصيات :رابعا

 وصي بما يأتي:النتائج التي توصل اليها الباحث يفي ضوء 

 ضرورة استعمال حدائق األَفكار في تدريس مادة التاريخ ل البات الصف الرابع األدبي. -8

ات  مادة التاريخ تلى تدريبهم تلدى اسدتخدام حددائق األَفكدار إجراء دورات تدريبية إِثناء الخدمة لمدرسي ومدرس -3

 وإطالتهم تلى كيفية إِدارة الموقف التعليمي تلى وفقها.

 ضرورة تهيئة بيئة صفية مناسبة تند استخدام المدرسة حدائق األَفكار.  -2
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 المقترحات :خامسا

 ما يأتي: لباحثقترح ااستكماال لجوان  البحث الحالي ي

 ة أثر حدائق األفكار  في بعض متغيرات المعرفية كالتحصيل, واالستبقاء ... الخ .دراس -8
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