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فاعلية استخدام المتشابهات والعصف الذهني في تدريس الجغرافيا لتنمية بعض مهارات  
 التفكير المتشعب لدى طالب الصف األول الثانوي 

 الدكتور / إبراهيم عبدهللا محمد سليم إعداد 

 أستاذ مشارك المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية )جغرافيا( 

 جامعة القصيم   -بكلية العلوم واآلداب بمحافظة الرس

  prof_ibrahim200049@yahoo.com البريد اإللكتروني: 

إلى اختبار    المستخلص:  - البحث  الجغرافيا فاعلية استخدام  هدف  المتشابهات والعصف الذهني في تدريس 
الثانوي  األول  الصف  لدى طالب  المتشعب  التفكير  بعض مهارات  دليل  لتنمية  إعداد  تم  ذلك،  ولتحقيق    معلم. 

الستراتيجية المتشابهات ودليل وفقًا  مادة الجغرافيا لطالب الصف األول الثانوي،  "( في  سكان مصر"  الثالثة  )للوحدة
( طالًبا 90. وتكونت عينة البحث من ) المتشعب التفكير  مهارات  واختبار  ،  وفًقا الستراتيجية العصف الذهني  آخر

المتشابهات   )تجريبية باستراتيجية  درست  الذهني    ،30  أولى  العصف  باستراتيجية  درست  ثانية  ،  30وتجريبية 
 اختبار. وتم تطبيق  مدرسة الشهيد رياض الثانوية بنين بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية( من طالب  30وضابطة  
مهارات   اختبار، وُطبق  المجموعات الثالثةقبلًيا، ثم درست    المجموعات الثالثةعلى    المتشعب التفكير  مهارات  
 في   (α ≤ 0.05)عند مستوي    إحصائية  داللةذات    فروق النتائج على وجود    وأشارت بعدًيا،    المتشعب التفكير  

الدرجة الكلية(   –االستكشاف    –المرونة    -)االستبصار   المتشعب مهارات التفكير    على اختبارالتطبيق البعدي  
المجموعة التجريبية الثانية والتي  جاءت  األولى التي درست باستراتيجية المتشابهات ثم    لصالح المجموعة التجريبية

 . ثم المجموعة الضابطة باستراتيجية العصف الذهنيدرست 

  . مهارات التفكير الـمتشعب ، استراتيجية العصف الذهني، استراتيجية المتشابهات الكلمات المفتاحية:  -
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“The Effectiveness of using Similarities and Brainstorming in Teaching 

Geography to develop some of the Divergent Thinking Skills of Students at 

the First Year in High School” 

Presented by 

Professor/ Ibrahim Abdallah Mohamed Selim 

Associate Professor of Curriculum and Teaching Methods of Social Studies 

(Geography) 

Faculty of Science and Arts in Alras - Qassim University 

Abstract: The aim of the research is to test the effectiveness of using Similarities and 

Brainstorming in Teaching Geography to develop some of the Divergent Thinking 

Skills of Students at the First Year in High School. To achieve this, a teacher's guide 

(for the third unit 'Egypt's Population') was prepared in Geography of Students at the 

First Year in High School, in accordance with the similarity strategy and another guide 

according to the brainstorming strategy, and the experience of Divergent thinking 

skills. The research sample consisted of (90) students (the first experimental group who 

studied with the strategy of Similarities and they were 30. As for the second 

experimental group, they studied with the strategy of Brainstorming and they were 30, 

and controlled group of 30 students) from Elsahheed Riad High School for boys in 

Kafr Al-Sheikh Eastern Educational Administration. The Divergent thinking skills test 

was applied previously upon the three groups. After that, the three groups had 

continued studying. The Divergent thinking skills post-test was applied and the results 

indicates that, there were significant statistical differences at level (α ≤ 0.05) in the 

post application of Divergent thinking skills test (Foresight - Flexibility - Exploration 

- Total Mark) in favor of the first experimental group, that studied the strategy of 

similarities. Then it was followed by the second experimental group, which studied the 

strategy of brainstorming and then the control group.  

Keywords: Similarities Strategy, Brainstorming Strategy, Divergent -Thinking 

Skills. 
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لتنمية بعض مهارات   الجغرافيافي تدريس  المتشابهات والعصف الذهنياستخدام فاعلية 
 الثانوي الصف األول  طالبلدى  المتشعب التفكير 

 الدكتور / إبراهيم عبدهللا محمد سليم إعداد 

 مقدمة 

الحالي إلى تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين، وتعليمهم كيف يفكرون،  العصر  تهدف التربية والتعليم في  
تشير نتائج أبحاث العقل البشري إلى إمكانية رفع كفاءة العقل موضحة أن هناك العديد و   العقل،وكيف يحكمون  

وعملية اكتساب   الخبرات،والعقل في حاجة إلى معاجلة المواقف الكتساب    كفاءته،من العوامل التي تؤثر على  
التي يدرك بها العقل بيئة كما أشارت النتائج إلى الكيفية    العقلية،الخبرات تتضمن ممارسة العديد من العمليات  

 (. 85، 2008)آدم، التعلم ويتفاعل معها 

بين   إلى حدوث وصالت جديدة  التفكير يؤدي  في  فالتشعب  الدماغ،  إعمال  يعتمد على  المتشعب  والتفكير 
الخاليا العصبية، بما يسمح للتفكير بأن يسير في اتجاهات جديدة لم يسلكها قبل ذلك وعلى نحو يساعد على 

وهذا فضاًل عن دور التفكير المتشعب في   أعلى، لمزيد من إعمال الذهن، بما يقود العقل للعمل بكفاءة  إحداث ا
   (211، 2005  )عمران،إحداث االستجابات التباعدية 

( أن التفكير المتشعب: " مجموعة من العمليات العقلية غير المرئية التي تحدث 16،  2015)الحربي  ويرى  
في مسارات متعددة نتيجة حدوث وصالت جديدة بين الخاليا العصبية في شبكة االعصاب، لمساعدة الفرد على 

 التكيف مع مواقف الحياة".  

أن العمليات    ( على2011)  roue( وروي  2011)  Jessica  وجيسكا Jeon (2008) من جينواتفق كاًل  
تساعد   التفكير  على  العقلية  العالقات تشعب  الالجديدة،    وإدراك  ذاتها وإعادة  وهي  جديدة،  رؤى  وتقديم  تصنيف 

 العمليات التي تؤدي إلى اإلبداع، مما يدل على أن االستجابات اإلبداعية في حد ذاته مؤشر على تشعب التفكير. 

الحالي بحاجة إلى طرائق وأساليب متقدمة، تساعد المتعلمين على إثراء معلوماتهم وتنمية مهاراتهم  العصر  و 
الجديد، واالتجاهات الحديثة في تدريس الجغرافيا تركز على الدور اإليجابي للمتعلم أثناء تاج  العقلية المختلفة، وإن 

 المتنوعة. من خالل ممارسته للعديد من األنشطة  التعلمعملية 

ومن الطرق واالستراتيجيات القائمة على أن الفرد يبني بنفسه المعلومات والمعرفة العلمية التي يكتسبها والخبرات  
التي يمر بها من خالل البيئة التي يعيش فيها ويتفاعل معها، ومن هذه االستراتيجيات: استراتيجية المتشابهات 

اسًما لفكرة معينة يتم التوصل إليها من خالل عمليات التمييز   والتي تقوم على إحداث تصور عقلي رمًزا أو لفًظا أو
 (. 4 ،2007  األغا،ت المشتركة وغير المشتركة )للصفاوالتصنيف 
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تقوم على  8،  2002)  عبدالمعطي  ويشير المتشابهات  إلى أن استراتيجية    نقل   وذلك عن طريق،  التشبيه( 
مرسومة لدعم العناصر المتشابهة بين    عملية مخططة والصفات المتشابهة من موقف إلى موقف آخر عن طريق  

عات الصعبة وغير والمتشابه، والمتشابهات إحدى االستراتيجيات الفعالة في التعامل مع الموضو المفهوم المستهدف  
مألوفة، م لتساعده على فهم موضوعات جديدة غير  تعتمد على المعلومات السابقة األساسية لدى المتعلالمألوفة، و 

 . وتساعد أيًضا على الوصول إلى اإلبداع وحل المشكالت وتنمية مهارات التفكير

وعملية التدريس باستراتيجية المتشابهات تجعل المعلومات غير المألوفة مألوفة وذات معنى ويتم هذا عبر  
ديدة، لذلك فالمتعلم يتمكن من عمل المقارنات والترابطات بين ما التفكير بأشياء نعرفها وتذكرنا بالمعلومات الج

 (.352، 2000يعرفه أو بين خبراته السابقة وموضوع التعليم الجديد )قطامي وآخرون، 

من مهارات    د ( إلى أن استراتيجية المتشابهات لها أثر في التحصيل وتنمية العدي2014م )وقاس   سلوم  ويشير
للمتشابهات قد يؤدي إلى نتائج عكسية بسبب عدم كفاءة المعلم في اختيارها   السيءالتفكير، إال أن االستخدام  

وتقديمها واتقانه لتتابع خطواتها وكيفية تنفيذها، مما يعني وجود ضرورة ملحة للتعرف على اتجاهاته نحو استخدامها 
   تدريسية.قبل التطبيق في خطط  

لذهني ظهر أواًل في سوق العمل ثم انتقل إلى ميدان التربية والتعليم، وأصبح من أكثر األساليب  والعصف ا
(  2008(، وُيعرف عفانة والجيش )2002التي اهتم بها الباحثين في التنمية العديد من مهارات التفكير )جروان،  

إلنتاج وابتكار األفكار، وأنماط التفكير   العصف الذهني بأنه تشغيل للدماغ للقيام بوظائف أسرع وبفاعلية وبكفاءة
 لعالج المواقف، ويتطلب ذلك من المتعلم توليد أكبر قدر ممكن من األفكار.

واستراتيجية العصف الذهني من االستراتيجيات التي تساعد على توليد أفكار جديدة وتوفير حلول لمشكالت  
مهارات التفكير اإلبداعي والمتشعب في تدريس العديد من المقررات معينة، وتنمية العديد من مهارات التفكير، ومنها  

واستراتيجية العصف الذهني يمكن أن تعمل على (،  2000سرحان،    الدراسية ومنها الجغرافيا والتربية الوطنية )أبو
تفكير، وكسر تنمية العديد من مهارات التفكير، ألنها تعمل على استمطار األفكار دون النقد والتمرس على سرعة ال

 (.   13،2002الجمود )حسنين، 

واهتمت العديد من الدراسات باستخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس الدراسات االجتماعية بصفة  
والجغرافيا بصفة خاصة كدراسة حسن ) الوطنية  2007عامة  التربية  تدريس  واستخدامها في  الزيات و (،  دراسة 

 (. 2012(، والكساب )2009والعدوان )

لذلك ُتعد هذه الدراسة محاولة من جانب الباحث للتعرف على فاعلية استخدام المتشابهات والعصف الذهني 
في تدريس الجغرافيا لتنمية بعض مهارات التفكير المتشعب لدى طالب الصف األول الثانوي، وبحدود علم الباحث، 

 د دراسة مماثلة للدراسة الحالية.  ال توج
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 مشكلة البحث 

 الدراسات بالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت التفكير المتشعب، فقد أوصت بالمزيد من    
هذه   ومن  الجغرافيا،  ومنها  الدراسية  المواد  من  العديد  في  المهارات  هذه  لتنمية  دراسةوالبحوث  زارع    الدراسات 

والتي أكدت على أهمية تضمين التفكير (   2020(، أحمد )2018(، جودة )2016)  وآخرون   والنجدي  (،2012)
تسهم   التي  التفكير  أنماط  أحد  المتشعب  التفكير  الجغرافيا، ألن  بمقررات  المتعلم على المتشعب  قدرة  تنمية  في 

له،   البنية العقلية  المعرفة واستيعابها وتمثيلها ودمجها في  إلى ضعف مستوى مهارات أيًضا  توصلت  و استقبال 
 لمتعلمين. التفكير المتشعب لدى ا

في   التقليديةالطرائق  على  يعتمدون    ألن معظم المعلمين  ؛التطويرتدريس الجغرافيا بحاجة إلى مزيد من  و   
ويرجع ذلك إلى: أن المعلم لم يتم تدريبية على بعض الطرائق واالستراتيجيات الحديثة، أو كثرة أعداد التدريس؛  

 الطرائق.مثل هذه تسمح بممارسة  بما الالمتعلمين بالفصل  

 البحث أسئلة  

الجغرافيا لتنمية  تم صياغة المشكلة في السؤال اآلتي: فاعلية استخدام المتشابهات والعصف الذهني في تدريس   
الثانوي؟  ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعية  التفكير المتشعب لدى طالب الصف األول  بعض مهارات 

 التالية: 

 الصف األول الثانوي؟طالب ما مهارات التفكير المتشعب التي يجب أن يكتسبها   -1

ما فاعلية استخدام المتشابهات في تدريس الجغرافيا لتنمية بعض مهارات التفكير المتشعب لدى طالب الصف   -2
 األول الثانوي؟   

ما فاعلية استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس الجغرافيا لتنمية بعض مهارات التفكير المتشعب   - 3
 لدى طالب الصف األول الثانوي؟   

 البحث فروض

درجات طالب المجموعة التجريبية    متوسطات   بين  (α ≤ 0.05)ئيًا عند مستوى  ال يوجد فرق دال إحصا  -1
 التفكير المتشعب   اختبارعلى    )المتبعة(  والضابطةاألولى )المتشابهات(، والتجريبية الثانية )العصف الذهني(،  

 التدريس. قبل لطالب الصف األول الثانوي  مادة الجغرافيافي 
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متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية    بين  (α ≤ 0.05)ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى    -2
التفكير المتشعب   اختباراألولى )المتشابهات(، والتجريبية الثانية )العصف الذهني(، والضابطة )المتبعة( على  

 التدريس. بعد في مادة الجغرافيا لطالب الصف األول الثانوي  

 أهداف البحث 

التفكير  لتنمية بعض مهارات    الجغرافيافي تدريس مقرر    استراتيجية المتشابهات توظيف    فاعليةالكشف عن   •
 .   الصف األول الثانوي لدى طالب  المتشعب 

استراتيجية العصف الذهني في تدريس مقرر الجغرافيا لتنمية بعض مهارات التفكير    الكشف عن فاعلية توظيف •
 المتشعب لدى طالب الصف األول الثانوي. 

 تحديد مهارات التفكير المتشعب المراد تنميتها لدى طالب الصف األول الثانوي.  •

 أهمية البحث 

إلى أهمية توظيف   • التعليم  القائمين على  أنظار  الفت  الذهني استراتيجية  في تدريس    لمتشابهات، والعصف 
 .  مقرر الجغرافيا للصف األول الثانوي العام

 تقديم نموذج لتدريس الجغرافيا باستخدام استراتيجيات المتشابهات، العصف الذهني.   •
 .  الصف األول الثانوي العاملدى طالب  التفكير المتشعب تنمية مهارات  •

 حدود البحث

 -يقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:  

 هـ.  2020/  2019 األولالحدود الزمانية: الفصل الدراسي  •
المكانية:   • التعليميةالحدود  كفرالشيخ  شرق  بإدارة  بنين  الثانوية  رياض  الشهيد  متعددة مدرسة  مدرسة  ألنها   ،

 . الفصول مما يسمح للباحث باختيار عينة متجانسة
طالب   • على  يقتصر  البشرية:  الثانوي الحدود  األول  الثانوي  الصف  األول  بالصف  الجغرافيا  محتوى  ألن   ،

 . يتضمن على العديد من المشكالت والقضايا التي تتمشى مع العصف الذهني والمتشابهات 
 . مادة الجغرافيا بالصف األول الثانوي "، من سكان مصر"  الثالثةحدود الموضوع: الوحدة  •

 البحث منهج 

األدبيات   .1 وتحليل  لوصف  التحليلي  الوصفي  وتفسير   المتصلةالمنهج  البحث  أدوات  وإعداد  البحث  بمشكلة 
 ومناقشة النتائج. 
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 باستراتيجية المتشابهات، والعصف الذهني   التدريس  فاعلية المنهج التجريبي بتصميمه شبه التجريبي لقياس   .2
 كمتغير تابع.  الصف األول الثانوي العاملدى طالب  التفكير المتشعب كمتغير مستقل في تنمية بعض مهارات 

 مواد وأدوات البحث  

 قائمة ببعض مهارات التفكير المتشعب في الجغرافيا.   .1
ف الذهني  باستراتيجية المتشابهات للمجموعة التجريبية األولى، ودليل المعلم باستراتيجية العصدليل المعلم   .2

 .  للمجموعة التجريبية الثانية
 . مادة الجغرافيافي  التفكير المتشعب مهارات  اختبار .3

 مصطلحات البحث 

   استراتيجية المتشابهات -

استراتيجية للتدريس تقوم على توضيح المفاهيم غير المألوفة ( بأنها "  12،  2002)عبدالمعطي  ٌيعرفها      
 ".  بمواقف وظواهر أخرى مألوفةلدى المتعلمين ومقارنتها 

البنية المعرفية للمتعلمين من  2019وتعرفها باخدلق )    بنائية قائمة على تنظيم  بأنها استراتيجية تدريس   )
لديهم واستيعاب   المألوفة  تلك  للمتعلمين، وبين  المألوفة والمراد إكسابها  المعرفة غير  خالل توضيح ومقارنة 

 ملها مع الخبرات السابقة. وتكا بسهولةالخبرات الجديدة 

( بأنها استراتيجية تدريسية تساعد في عملية بناء المعرفة لدى الطالبات من خالل  2020وتعرفها زيادة )   
 طرح فكرة أو موضوع علمي، وإيضاح الموقف غير المألوف باالستعانة بموقف آخر مألوف لتشابه قائم بينهما.  

اكتساب المفاهيم غير الشائعة أو غير المألوفة من خالل تشبيهها    عملية  وٌيعرفها الباحث إجرائًيا: بأنها    
أربع خطوات: ب بمفاهيم شائعة أو مألوفة من واقع المتعلم بناًء على ما يقوم بينها من عالقات مشتركة، وتمر  

    تقديم المفهوم المستهدف، تقديم المتشابهة، توضيح أوحه الشبه واالختالف، مناقشة تشبيهات أخرى.

 استراتيجية العصف الذهني  -

سون      التي  son  (2001  ،575ويعرفها  الجماعية  المناقشة  أساليب  أحد   " بأنها  أفراد    ُيشجع(  بمقتضاه 
المجموعة على توليد أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة والمبتكرة بشكل عفوي تلقائي حر وفي مناخ مفتوح  

 غير نقدي.

    ( ساري  بأنها  2019وتعرفها  ما،  عبارة  (  مشكلة  في  ألفكارهم  العنان  إطالق  للمتعلمين  تتيح  استراتيجية 
 . ذلك إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة فيساعد 
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تؤدي إلى تنمية التفكير واستثارة العقل، لتوليد  التي  خطوات  ال  من  مجموعةٌيعرفها الباحث إجرائًيا: بأنها  و     
أكبر قدر ممكن من األفكار من خالل تنظيم الجلسات وفق مبادئ الحكم المؤجل لألفكار، وإتاحة حرية التفكير  

 .ى أفكار اآلخرين ودمجها وتطويرهابناًء عل األفكارعدد ممكن من  أكبر   إلنتاج

 التفكير المتشعب  -

( بأنه نمط من أنماط التفكير يسهم في تنمية قدرة المتعلم على استقبال واستيعاب  93،  2008)آدم  وتعرفه      
إلى خبرة   السابقة وتحويلها  الخبرات  المعرفية، وموائمتها مع  بنيته  المعرفة ودمجها في  ذات    مكتسبةوتمثيل 

   .معنى

ق في تفكيره بما يتناسب مع قدراته  ( بأنها قدرة المتعلم على االنطال2020و أبومغنم،    المظفرويعرفه )    
 وخبراته؛ للوصول إلى أكبر قدر ممكن من األفكار حول مثير ما ، والتنوع في األفكار.

بأنه     إجرائًيا:  الباحث  إنتاج    ٌيعرفه  على  العام  الثانوي  األول  الصف  طالب  األقدرة  من  قدر  فكار  أكبر 
مع المعلومات السابقة  لى دمج المعلومات الجديدة  يساعدهم ع  متحررفي جو  متعددة  الصحيحة و ال  واالستجابات 

باستراتيجية المتشابهات، والعصف الذهني، ويقاس بالدرجة التي يحصل    دراستهمخالل  من  المعرفية    في بنيتهم
 التفكير المتشعب.  اختبارعليها الطالب في 

 الخلفية النظرية والدراسات ذات الصلة 

   استراتيجية المتشابهات  -أوالا 

يونانية األصل،   Synectiesوكلمة    Gordonم على يد جوردن  1961ظهرت استراتيجية المتشابهات عام      
ومعناها ربط العناصر المختلفة وغير المناسبة مع بعضها، وقدمها أبوحطب في كتابه أفاق جديدة في علم  

ز جوردن على النماذج واالستراتيجيات ألهميتها في  م، ورك1970بتطويرها عام    Princeالنفس، وقام برنس  
  (.201، 1993، )قطاميتوفير حاجات المتعلمين التربوية وكذلك حاجتهم الذهنية التي تستعمل في تدريسهم 

 أنواع المتشابهات  -

،  2007)   واألغا  (55،  2002و عبدالمعطي )  (260،  2002( و زيتون ) 45،  1998عبدالكريم )  اتفق كاًل من
 على تحديد أنواع المتشابهات في التالي:    (29- 26

عديدة  - أفكاًرا  أيًضا  المستهدف كما تحوي  للمفهوم  عديدة  أفكار  لتوضيح  وتستخدم  الحركية:  المتشابهات 
 مألوفة لدى المتعلمين مثل استخدام المعلم عند حديثة عن فيروس من الفيروسات مثاًل. 
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تجمع مفاهيم عديدة مثل    وهيالمتشابهات الروائية: وهنا يقدم المعلم المتشابهة في صورة قصة أو رواية   -
 استخدام المعلم عند تقديمه الجاذبية بقصة إسحاق نيوتن مع شجرة التفاح.  

المتشابهات اإلجرائية: وفيها تستخدم مجموعة خطوات إجرائية يقوم بها المعلم الكتشاف المعرفة العامة   -
 للوصول إلى المعرفة العلمية. 

ثانوية وفيها مثاًل يتم تشبيه الجهاز الدوري لإلنسان بشبكة    متشابهة  وهيالمتشابهة الخارجية)السطحية(:   -
 الصرف الصحي. 

طاقة   - يولد  كغذاء  العنب  مثل  مباشرة  المستهدف  المفهوم  توضح  مختصرة  متشابهة  البسيطة:  المتشابهة 
 المتشابهة للبطارية التي تولد طاقة. 

 خطوات التدريس بالمتشابهات   -

 وات للتدريس بالمتشابهات وهي:  ( خط260، 2012)زيدان وشاكر قدم 

 يقدم المعلم عرًضا بسيًطا يوضح فيه موضوع الدرس والفكرة األساسية فيه.  -
 يطلب المعلم من المتعلمين إيجاد أوحه الشبه وأوجه االختالف بين الموضوعين.  -
يطلب المعلم من المتعلمين تكوين عالقات بين الموضوع الجديد وأشياء أخرى مادية أو غير مادية بشكل  -

 فردي أو مجموعة. 

(  2000)البنا  وهناك بعض الدراسات التي اهتمت بتوظيف استراتيجية المتشابهات في التدريس ومنها: دراسة   
لمتشابهات في التحصيل وحل المشكالت الكيميائية لدى التي هدفت إلى معرفة فعالية التدريس باستراتيجيات ا

( طالًبا بمدرسة المنصورية الثانوية، وطبقت 136طالب المرحلة الثانوية في ضوء المتغيرات العقلية، لعينة من ) 
( ومجموعتين  2000-1999عام  ضابطة  مجموعة  مجموعات  ثالث  مكونة  التجريبي  المنهج  باستخدام   ،)

ريس التجريبية األولى بالمتشابهات الموجهة والثانية بالمتشابهات العرضية التفسيرية، واستخدم تجريبيتين، حيث تم تد 
عرضية  أو  موجهة  سواء  المتشابهات  استراتيجيات  استخدام  أن  على  مؤكدة  النتائج  وجاءت  تحصيلي،  الباحث 

التجريب للمجموعات  للمجموعة  بالنسبة  الكيمياء  في  التحصيل  لزيادة  تؤدي  المجموعة تفسيرية  حساب  على  ية 
 الضابطة .  

كل من األلعاب والمتشابهات على اهتمام    ( أثر 2011)  Okekke&Okigbوتقصت دراسة أوك و أوكيب  
( طالًبا من طلبة المرحلة الثانوية اختيروا عشوائيا من  246الطلبة في الرياضيات، وتألفت عينة الدراسة من )  

ست مدارس في نيجيريا، وتم االعتماد على المنهج شبة التجريبي، حيث ُقسمت العينة إلى مجموعة تجريبية أولى 
 ضابطة ( طالًبا درسوا بطريقة األلعاب، ومجموعة 84ا بالمتشابهات، ومجموعة تجريبية ثانية )( طالًبا درسو 95)  
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( طالًبا درسوا بالطريقة التقليدية ، وأظهرت النتائج تفوق كل من طريقتي المتشابهات واأللعاب في التحصيل 67)
 تشابهات . أكثر من طريقة الم  على الطريقة التقليدية، ووجود فاعلية لطريقة األلعاب 

فاعلية استراتيجية المتشابهات في تدريس األحياء على تنمية التحصيل الدراسي  (  2019)باخدلق  وبحثت دراسة  
لدى طالبات الصف الثاني الثانية بمدينة مكة المكرمة، وتم استخدام المنهج شبه التجريبي، وتم إعداد مادتي التعلم  

الط نشاط  المعلمة وكراسة  دليل  من  التحصيل والمكونة  اختبار  إعداد  تم  كما  المتشابهات،  استراتيجية  وفق  البة 
  ( العينة من  وتكونت  استراتيجية 67الدراسي،  درست وفق  تجريبية  ( طالبة موزعين على مجموعتين مجموعة 

الستخدام  فاعلية  وجود  إلى  البحث  وخلصت   ، المعتادة  الطريقة  وفق  درست  ضابطة  ومجموعة  المتشابهات، 
 لمتشابهات في تدريس األحياء على تنمية التحصيل لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة مكة . استراتيجية ا

 استراتيجية العصف الذهني    - ثانياا 

لقد قدم )أوزبورن( العصف الذهني في الثالثينات على اعتبار أنه تكنيك، ويستخدم من خالل توليد األفكار 
 .   (Gallupe,1992,13) الحلول المقترحةالجديدة وقبول الكثير من 

 مبادئ العصف الذهني -

 ( على مبادئ العصف الذهني وهي: 2013والكساب )( 2006)خضر اتفق كاًل من  

     عملية تدفقها.   تأجيل الحكم على قيمة األفكار: مما يجعل األفكار أكثر تدفًقا ألن الحكم في البداية يحد   -
النوعية: الكم يولد الكيف فتعدد األفكار مرتبة في شكل هرمي يؤدي إلى الوصول إلى    كم األفكار يولد  -

 أفكار غير عادية واألصيلة. 

 مراحل جلسة العصف الذهني  -

 ( مراحل العصف الذهني في التالي:  2009)شعلة حدد 

 تحديد ومناقشة المشكلة.  -
 إعادة صياغة المشكلة.  -
 تهيئة الجو.   -
 الذهني. البدء في عملية العصف  -
 إثارة دافعية المتعلمين إذا ما نضبت لديهم األفكار.   -
 مرحلة التقويم. -
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( 2010) نصار  في التدريس ومنها: دراسة    العصف الذهنيالدراسات التي اهتمت بتوظيف استراتيجية    ومن
بناء برنامج تعليمي باستخدام أسلوب العصف الذهني وتأثيره في   اكتساب المهارات والتي هدفت التعرف على 

الباحث المنهج التجريبي   جامعة طنطا، استخدام  –التدريسية للطالب المعلم بشعبة التدريس بكلية التربية الرياضية  
( طالًبا من الفرقة الثالثة وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين  50نظًرا لمالءمته لطبيعة البحث، وتكونت العينة من ) 

لذهني وأخرى ضابطة درست بالطريقة المتبعة في التدريس، وفي ضوء أهداف مجموعة تجريبية درست بالعصف ا
المعرفية   والنواحي  التدريسية  المهارات  أداء  مستوى  في  التحسن  نسبة  أن  إلى  الباحث  توصل  الدراسة  وفروض 

 لمهارات التدريس للمجموعة التجريبية التي درست بالعصف الذهني . 

استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل    التعرف على أثر  ( هدفت الدراسة2013)الكساب  دراسة  
طلبة كليات التربية في الجامعات األردنية في مساق التربية الوطنية واتجاهاتهم نحوها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

الًبا ( ط 130( طالًبا، وقسموا إلى مجموعتين األولى ضابطة ) 266تصميم اختبار تحصيلي، وتكونت العينة من ) 
( طالًبا وطالبة درست بالعصف الذهني، وقد 136وطالبة درست بالطريقة المتبعة في التدريس، والثنية تجريبية )

 أظهرت النتائج إلى أن هناك داللة إحصائية الستخدام العصف الذهني.  

المدمج    التعليم  ببيئة ( بحثت أثر استخدام العصف الذهني اإللكتروني  2020)الصقرية والسالمي  أما دراسة  
عشر في مادة التربية اإلسالمية، وتم استخدام المنهج شبه   الحاديفي تنمية دافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف  

(، واستخدم 30)   ( طالبة، ومجموعة ضابطة30( طالبة، والثانية )31التجريبي بواقع مجموعتين تجريبيتين األولى )
الباحث مقياس للدافعية لإلنجاز. وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس دافعية اإلنجاز 

 لصالحة المجموعة التجريبية. 

    التفكير المتشعب  - ثالثاا 

( على أن التفكير المتشعب هو قدرة المتعلم على طرح أكبر قدر ممكن من األفكار 2017)العنزي  ويشير   
حول الموضوع، وإدخالها إلى بنيته المعرفية الداخلية فترتبط األفكار الجديدة باألفكار السابقة مما يؤدي إلى تعلم  

ضح ذلك عندما يبدع بطريقة  ذي معنى، وحدوث اتصاالت بين الخاليا العصبية على شبكة األعصاب بالمخ، ويت
 غير نمطية في استجاباته للمواقف.   

 مهارات التفكير المتشعب   -

( مهارات التفكير المتشعب في المهارات اآلتية: المرونة، إدراك وتركيب عالقات جديدة،  2009)عبدهللا  حدد   
 ل من فكرة إلى أخرى. التوليد المتزامن لألفكار، إدخال تحسينات وتفصيالت، تقديم رؤى جيدة، والتحو 
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إعادة التصنيف    –إدراك العالقات الجديدة    –( مهارات التفكير المتشعب إلى: التركيب  2012)زارع  وصنف  
 إدخال تحسينات وتقديم رؤى جديدة.  –

  – ( فقد حددت مهارات التفكير المتشعب على النحو اآلتي: االستبصار لألحداث الجغرافية 2020)أحمد أما 
 االستكشاف الموسع لألحداث الجغرافية.  –المرونة في األحداث الجغرافية 

 يلي:   فيما حدد مهارات التفكير المتشعب ( وي2020)أحمد يتفق الباحث مع  ومما سبق 

 علم على عرض األحداث وتحليلها بدقة والتعرف على محتواها.  االستبصار: وتعني قدرة المت  -
 . المرونة: وتعني قدرة المتعلم على توليد أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة -
االستكشاف: وتعني قدرة المتعلم على إضافة تفاصيل جديدة لألفكار المعطاة والتوصل إلى نتائج مناسبة   -

 وحلول منطقية.  

التعرف   إلىهدفت  التي  (  2018)جودة  دراسة  بتنمية مهارات التفكير المتشعب  اهتمت  ومن الدراسات التي  
على فاعلية استخدام الفصل المقلوب في تدريس الرياضيات المتقطعة في تنمية بعض مهارات التفكير المتشعب 

طالبة   40  العينة منومستويات تجهيز المعلومات والتحصيل لدى طالبات قسم الرياضيات بجامعة تبوك. تكونت  
بأم الجامعية  الكلية  في  الرياضيات  بقسم  الرابعة  السنة  التفكير   -لجفي  بمهارات  قائمة  إعداد  تم  تبوك.  جامعة 

( فاعلية استخدام الفصل المقلوب في تنمية بعض مهارات التفكير المتشعب 1المتشعب، وتوصلت الدراسة إلى:  
 ومستويات تجهيز المعلومات والتحصيل لدى طالبات قسم الرياضيات بجامعة تبوك.

المشكالت والتحديات التي تواجه محافظة دمياط لتنمية الوعي  ( بحثت برنامج قائم على  2019)جالل  ودراسة  
التربية. واستخدام الباحث المنهج  بها ومهارات التفكير المتشعب لدى طالب شعبة الدراسات االجتماعية بكلية 
الوصفي والمنهج التجريبي، واقتصرت عينة البحث على طالب الفرقة الرابعة شعبة الدراسات االجتماعية بكلية 

( طالبًا كمجموعة تجريبه واحدة. وقامت الباحثة ببناء قائمة بمهارات التفكير 35لتربية دمياط الجديدة عددها )ا
بالمشكالت والتحديات والتي تواجه  التربية، ومقياس الوعي  المتشعب لطالب شعبة الدراسات االجتماعية بكلية 

ة الدراسات االجتماعية بكلية التربية. نتائج البحث: محافظة دمياط، واختبار مهارات التفكير المتشعب لطالب شعب
( داللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دال  فرق  وجود  إلى  في 0‚01أشارت  البحث  عينة  طالب  درجات  متوسط  بين   )

التطبيقين القبلي والبعدي لكاًل من مقياس الوعي بالتحديات والمشكالت واختبار مهارات التفكير المتشعب لصالح 
 في التطبيق البعدي لالختبار.   متوسط درجاتهم

إلى التحقق من فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية   ت ( هدف2019)سيد األهل  دراسة  و 
مهارات التفكير المتشعب والتفاعل االجتماعي لدى الطالب المعلمين شعبة علم االجتماع، وتكونت عينة البحث 

( شمس.  30من  عين  جامعة  التربية  بكلية  الثالثة  الفرقة  طالب  من  طالب  الباحثة  (  لوصمتت  مهارات مقياس 
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االجتماعي،   المتشعب،  التفاعل  التفكير  لمهارات  لدى واختبار  البعدي  القياس  وجود فرق لصالح  النتائج  أكدت 
 جموعة البحث لكل من أداتا البحث. م

سعت إلى التعرف على فاعلية نظرية الذكاء الناجح في تدريس الدراسات االجتماعية  (  2020)أحمد  أما دراسة  
لتنمية بعض مهارات التفكير المتشعب واالتجاه نحو اإلبداع لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وكانت عينة البحث 

شعب، اختبار مهارات وصمتت من أجل ذلك قائمة بمهارات التفكير المت  اإلعدادي،( تلميذ من الصف الثالث  30)
التفكير المتشعب، ومقياس االتجاه نحو اإلبداع، وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاح 

 التطبيق البعدي على اختبار مهارات التفكير ومقياس االتجاه نحو اإلبداع.  

على أمكانية   الدراسات عليأن هناك اتفاق بين نتائج تلك  للدراسات والبحوث يتضح من العرض السابق و    
، وهناك العديد من الدراسات (2020)أحمد   ( و2019)سيد األهل  تنمية مهارات التفكير المتشعب مثل دراسة  

مثل   و    2000)البنا  والبحوث   ) Okekke&Okigb (2011و والسالمي   2013)  الكساب   (  الصقري  و   )
والتي أشارت إلى أثر استراتيجية المتشابهات والعصف الذهني في تدريس العديد من المواد الدراسية    (2020)

؛   المختلفة  التفكير  مهارات  ومنها  المهارات  ن  من  العديد  تنمية  الدراسات وفي  مع  الحالي  البحث  اتفق  وبذلك 
استراتيجية المتشابهات من خالل توظيف    ب التفكير المتشعالسابقة في التأكيد على أهمية تنمية مهارات  والبحوث  

 .الجغرافيافي تدريس  والعصف الذهني

 إجــراءات البحث: إعداد مواد وأدوات البحث -

 اختيار المحتوى العلمي  -1

اشتمل         وقد  الثانوي.  األول  الصف  لطالب  الجغرافيا  مادة  من  العلمي  المحتوى  باختيار  الباحث  قام 
الدرس األول نمو وتركيب   " وتحتوي على الموضوعات التالية:سكان مصر"الثالثة  المحتوى العلمي على الوحدة  

الث والدرس  السكانية،  والكثافة  السكان  توزيع  الثاني  والدرس  السكانية  السكان،  المشكالت   واالجتماعية الث 
  وسيناريوهات المستقبل. 

في مادة الجغرافيا لطالب الصف   سكان مصر:  الثالثةإعداد دليل المعلم لتدريس الوحدة     -2
 األول الثانوي من خالل توظيف استراتيجية المتشابهات: إلعداد الدليل اتبع الباحث الخطوات التالية:   

 من الدراسات السابقة الخاصة بتوظيف استراتيجية المتشابهات في التدريس.  اطلع على العديد  -أ 

العديد    " من مادة الجغرافيا للصف األول الثانوي، الحتوائها على  سكان مصر"    الثالثةوحدد الباحث الوحدة    –ب  
 ، والتي تتفق مع استراتيجية المتشابهات.  من المشكالت والقضايا
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( حصص  6إعداد دليل المعلم في صورته المبدئية للمجموعة التجريبية األولى، ويحتوي الدليل على عدد )  -ج  
( حصص، وقد اشتمل الدليل على ما يلي: أهداف دليل 7+ حصة تمهيدية، وبالتالي فإن عدد الحصص الكلي )

الوسائل التعليمية   -دروس الوحدة األولى والمحاضرات المخصصة لكل درس    –العامة للوحدة  األهداف    -المعلم  
المحتوى العلمي )ويشمل على دروس أعيد تنظيمها وفًقا الستراتيجية  - أساليب التقويم  -أنشطة التعليم والتعلم   -

 المتشابهات(. 

المت     المحكمين  من  مجموعة  على  عرضة  تم  الدليل  هذا  وطرق  ولضبط  المناهج  مجال  في  خصصين 
التدريس، وعلم النفس، وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات والتي وضعت في االعتبار، وبذلك أصبح الدليل 

 (.1صالحًا لالستخدام )ملحق  

في مادة الجغرافيا لطالب الصف   سكان مصر:  الثالثةدليل المعلم لتدريس الوحدة    إعداد  -3
يف استراتيجية العصف الذهني: إلعداد الدليل اتبع الباحث الخطوات األول الثانوي من خالل توظ 

 التالية:   

 اطلع على العديد من الدراسات السابقة الخاصة بتوظيف استراتيجية العصف الذهني في التدريس.   -أ 

الوحدة    –ب   الباحث  على        الثالثةوحدد  الحتوائها  الثانوي،  األول  للصف  الجغرافيا  مادة                               من 
 ، والتي تتفق مع استراتيجية العصف الذهني.  العديد من المشكالت والقضايا

( حصص  6إعداد دليل المعلم في صورته المبدئية للمجموعة التجريبية األولى، ويحتوي الدليل على عدد )  -ج  
اشتمل الدليل على ما يلي: أهداف دليل ( حصص، وقد  7+ حصة تمهيدية، وبالتالي فإن عدد الحصص الكلي )

الوسائل التعليمية   -دروس الوحدة األولى والمحاضرات المخصصة لكل درس    –األهداف العامة للوحدة    -المعلم  
المحتوى العلمي )ويشمل على دروس أعيد تنظيمها وفًقا الستراتيجية  - أساليب التقويم  -أنشطة التعليم والتعلم   -

 العصف الذهني(.

وطرق       المناهج  مجال  في  المتخصصين  المحكمين  من  مجموعة  على  عرضة  تم  الدليل  هذا  ولضبط 
التدريس، وعلم النفس، وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات والتي وضعت في االعتبار، وبذلك أصبح الدليل 

 (.2صالحًا لالستخدام )ملحق  

 اختبار مهارات التفكير المتشعب  -4

إل  - الثانوي  يهدف االختبار:  المتشعب لدى طالب الصف األول  التفكير  بمدرسة ى قياس بعض مهارات 
 .الشهيد رياض الثانوية بنين بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية
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(  2019وجالل )  (2018)جودة  تحديد أبعاد االختبار: في ضوء األدبيات النظرية والدراسات والبحوث مثل    –
( على    (،2020وأحمد  مهارات    االختبارات واالطالع  ببعض  قائمة  إعداد  تم  المجال،  هذا  في  التفكير السابقة 
وتم عرضها على السادة ة البحث،  وبذلك يكون أجاب الباحث على التساؤل األول لمشكل(  3)الملحق    المتشعب 

 . االختبار( في بناء االستكشاف -المرونة   -)االستبصارالمحكمين، وبذلك حدد الباحث المهارات التالية 

وبذلك ( سؤال، 30( أسئلة أي أن االختبار يتكون من )10( مهارات لكل مهارة )3: من )االختبارويتكون  -
 ( درجة.30تصبح الدرجة الكلية )

على مجموعة من المحكمين، وتعديل صياغة بعض العبارات التي أشاروا إليها، ثم حساب    االختباروعرض    -
( وهي مرتفعة. 0,87الثبات بعد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية، وحساب قيمة الفاكرونباخ وكانت )

 . التفكير المتشعب في الجغرافيا مهارات    على  االختبارأسئلة  ( يوضح توزيع  1(، وجدول )4وصورته النهائية ملحق )

 التفكير المتشعب على مهارات  االختبار( يوضح توزيع أسئلة 1دول )ج    

عدد  رقم السؤال  المهارات  م 
 األسئلة 

 10   10  – 9  –  8 –  7 – 6  –  5 –  4 –  3  – 2  -1 االستبصار  1

 10 20-  19  -18-   17  -16-  15-  14-  13 –  12  -11 المرونة 2

 10 30  -29-  28-  27-  26- 25-  24-  23 -22  -21 االستكشاف  3

 30  المجموع 

 الدراسة الميدانية 

 عينة البحث  -

( طالًبا من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة الشهيد رياض  20تكونت عينة البحث االستطالعية من )  -
 الثانوية بنين بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية بغرض تقنين أدوات البحث. 

طالب الصف األول الثانوي بمدرسة الشهيد رياض الثانوية  ( طالًبا من  90تكونت عينة البحث األساسية من ) -
(  استراتيجية المتشابهات األولى )  ثالث مجموعات: التجريبيةوتم تقسيمهم إلى  نين بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية،  ب

طالًبا، والثالثة الضابطة درست بالطريقة المتبعة   30والتجريبية الثانية )استراتيجية العصف الذهني(  ،  طالًبا  30
 (. األولاسي )الفصل الدر 2020  -  2019،  طالًبا 30في التدريس 
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 إجراءات البحث األساسية وتشمل:   –

- ( البحث  أدوات  تطبيق  تم  القبلي:  الجغرافيامهارات    اختبار التطبيق  في  المتشعب  طالب التفكير  على   )
)قبل التدريس(، وذلك للحصول على المعلومات القبلية،   األولفي بداية الفصل الدراسي    المجموعات الثالثة
  0 عات المجمو وبيان مدى تكافؤ 

التجريبية  ثم    التدريس: - المجموعة  درست  حيث  التدريس،  عملية  المعد  األولى  بدأت  المعلم  دليل  باستخدام 
المتشابهات  المجموعة  باستراتيجية  درست  بينما  والمجموعة    التجريبية ،  الذهني،  العصف  باستراتيجية  الثانية 

 ( أسابيع.  4وقد استغرق التدريس ) المتبعة،الضابطة درست بالطريقة 
التدريس   - من  االنتهاء  بعد  البعدي:  تطبيق    الثالثة  للمجموعات التطبيق  المتشعب    اختبارتم  وتم  التفكير 

 التصحيح.  
استعان - االجتماعية    (SPSS)ببرنامج    الباحث   األساليب اإلحصائية:  للعلوم  )اإلصدار الحزمة اإلحصائية 

  (، واختبار )شيفيه( لتحديد اتجاه الفروق.(Anovaتحليل التباين  (، حيث استخدم األساليب التالية:16

 نتائج البحث ومناقشتها -

 أوالا: نتائج البحث    

بين متوسطات درجات    (α ≤ 0.05)ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  "    :نتائج الفرض األول  - 1
الثانية )العصف الذهني(، والضابطة )المتبعة في  طالب المجموعة التجريبية األولى )المتشابهات(، والتجريبية 

والختبار  التفكير المتشعب في مادة الجغرافيا لطالب الصف األول الثانوي قبل التدريس "    ختباراالتدريس( على  
طات هذا الفرض استخدم الباحث اختبار تحل يل التباين األحادي للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوس ِّ

والدرجة   (. على محاور االختبار الثالثة16اإلصدار ال )    Spssطريق برنامج    وذلك عناستجابات الطالب،  
 ، وفيما يلي بيان ذلك:الكلية
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طات استجابات الطالب على اختبار التفكير المتشعب قبل التدريس  (2)جدول  ح الفروق بين متوس ِّ  يوض ِّ

 مصادر التباين  المتغيرات 
مجموع  
 المربعات 

درجات 
 الحرية

ط   متوس ِّ
 المربعات 

قيمة  
 ف

مستوى  
 الداللة

 االستبصار 
 0,88 0,12 0,078 2 0,15 بين المجموعات 

   0,627 87 54,56 داخل المجموعات 
    89 54,72 الكلي

 المرونة
 0,83 0,18 0,14 2 0,28 بين المجموعات 

   0,79 87 69,00 داخل المجموعات 
    89 69,28 الكلي

 االستكشاف 
 0,93 0,06 0,03 2 0,06 بين المجموعات 

   0,53 87 46,43 داخل المجموعات 
    89 46,50 الكلي

 المجموع
 0,82 0,18 0,40 2 0,80 المجموعات بين 

   2,13 87 185,60 داخل المجموعات 
    89 186,40 الكلي

لذلك ال يوجد فروق بين متوسطات ،  (α ≤ 0.05)غير دالة عند مستوى  أن قيم ف    (2)يتضح من الجدول     
 استجابات الطالب على اختبار مهارات التفكير المتشعب قبل التدريس.

بين متوسطات درجات طالب   (α ≤ 0.05)" ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  :الفرض الثانينتائج    -2
في   )المتبعة  والضابطة  الذهني(،  )العصف  الثانية  والتجريبية  )المتشابهات(،  األولى  التجريبية  المجموعة 

والختبار    "،التفكير المتشعب في مادة الجغرافيا لطالب الصف األول الثانوي بعد التدريس  اختبارالتدريس( على  
طات  هذا الفرض استخدم الباحث اختبار تحل  يل التباين األحادي للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوس ِّ

 استجابات الطالب، على محاور االختبار الثالثة والدرجة الكلية، وفيما يلي بيان ذلك:
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طات استجابات الطالب على اختبار التفكير المتشعب بعد التدريس 3جدول ) ح الفروق بين متوس ِّ  ( يوض ِّ

مجموع   لتباين مصادر ا المتغيرات 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

ط   متوس ِّ
 المربعات 

قيمة  
 ف

مستوى  
 الداللة
عند  
0,01 

 االستبصار 
 دالة 16,41 14,74 2 29,48 بين المجموعات 

   0,89 87 78,16 داخل المجموعات 
    89 107,65 الكلي

 المرونة
 دالة 16,77 22,14 2 44,28 بين المجموعات 

   1,32 87 114,66 المجموعات داخل 
    89 159,15 الكلي

 االستكشاف 
 دالة 38,13 23,74 2 47,48 بين المجموعات 

   0,62 87 54,16 داخل المجموعات 
    89 101,65 الكلي

 المجموع
 دالة 36,42 179,81 2 359,62 بين المجموعات 

   4,93 87 429,53 داخل المجموعات 
    89 789,15 الكلي

( في جميع المحاور والدرجة الكلية لالختبار؛    0,01( أن قيم ف دالة عند مستوى )  3يتضح من الجدول )  
 ( . 4لذلك كان يجب على الباحث استخدام اختبار ) شيفيه ( ؛ وذلك لمعرفة اتجاه  الفروق كما بالجدول ) 

 يوضح نتيجة شيفيه لتحديد اتجاه الفروق في مهارة االستبصار   (4)جدول 

 (  0,01مستوى الداللة = )  العدد المجموعة
1 2 3 

   6,60 30 ) المتبعة في التدريس( الضابطة
  7,36  30 التجريبية الثانية ) العصف الذهني ( 

 8,00   30 التجريبية األولى ) المتشابهات( 
المجموعة التجريبية األولى    بين المجموعات الثالثة: لصالحأن اتجاه الفروق في    ( 4)ويتضح من الجدول      

الثانية )استراتيجية العصف  8,00)استراتيجيات المتشابهات( بمتوسط ) المجموعة التجريبية  (، ويأتي بعد ذلك 
 (.6,60وسط ) (، ثم يأتي بعد ذلك المجموعة الضابطة بمت7,36)بمتوسط  الذهني(
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 ( يوضح نتيجة شيفيه لتحديد اتجاه الفروق في مهارة المرونة  5جدول )

 (  0,01مستوى الداللة = )  العدد المجموعة
1 2 

  6,70 30 ) المتبعة في التدريس( الضابطة
 7,76  30 التجريبية الثانية ) العصف الذهني ( 

 8,40  30 التجريبية األولى ) المتشابهات( 
( أن اتجاه الفروق في بين المجموعات الثالثة: لصالح المجموعة التجريبية األولى  5ويتضح من الجدول )    

الثانية )استراتيجية العصف  8,40)استراتيجيات المتشابهات( بمتوسط ) المجموعة التجريبية  (، ويأتي بعد ذلك 
 (.6,70الضابطة بمتوسط ) (، ثم يأتي بعد ذلك المجموعة 7,76)بمتوسط  الذهني(

 ( يوضح نتيجة شيفيه لتحديد اتجاه الفروق في مهارة االستكشاف  6جدول )

 (  0,01مستوى الداللة = )  العدد المجموعة
1 2 3 

   5,93 30 ) المتبعة في التدريس( الضابطة
  7,00  30 التجريبية الثانية ) العصف الذهني ( 

 7,70   30 التجريبية األولى ) المتشابهات( 
( أن اتجاه الفروق في بين المجموعات الثالثة: لصالح المجموعة التجريبية األولى  6ويتضح من الجدول )    

الثانية )استراتيجية العصف  7,70)استراتيجيات المتشابهات( بمتوسط ) المجموعة التجريبية  (، ويأتي بعد ذلك 
 (.5,93(، ثم يأتي بعد ذلك المجموعة الضابطة بمتوسط ) 7,00)بمتوسط  الذهني(

 ( يوضح نتيجة شيفيه لتحديد اتجاه الفروق في الدرجة الكلية لالختبار  7جدول )

 (  0,01مستوى الداللة = )  العدد المجموعة
1 2 3 

   19,23 30 ) المتبعة في التدريس( الضابطة
  22,13  30 التجريبية الثانية ) العصف الذهني ( 

 22,10   30 التجريبية األولى ) المتشابهات( 
( أن اتجاه الفروق في بين المجموعات الثالثة: لصالح المجموعة التجريبية األولى  7ويتضح من الجدول )    

(، ويأتي بعد ذلك المجموعة التجريبية الثانية )استراتيجية العصف  24,10)استراتيجيات المتشابهات( بمتوسط )
 (.19,23متوسط ) (، ثم يأتي بعد ذلك المجموعة الضابطة ب22,13)بمتوسط  الذهني(
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 ثانياا: مناقشة النتائج وتفسيرها  

فيما يتعلق بنتائج الفرض األول أداء الطالب على اختبار مهارات التفكير المتشعب قبل التدريس: يتضح من    -1
السابق   الالعرض  فرق   أنه:  مستوى    يوجد  عند  إحصائيا  طالب   (α ≤ 0.05)دالة  درجات  متوسطات  بين 

الذهني  التجريبية الثانية التي درست بالعصف    –الثالثة )التجريبية األولى التي درست بالمتشابهات  المجموعات  
المتبعة في    – بالطريقة  درست  التي  المتشعب    اختبارعلى  التدريس(  الضابطة  التفكير    - )االستبصار مهارات 

 ، ويعني ذلك أن المجموعة متكافئة قبل التدريس.االستكشاف( –المرونة 

يما يتعلق بنتائج الفرض الثاني أداء الطالب على اختبار مهارات التفكير المتشعب بعد التدريس: يتضح من  ف  - 2
بين متوسطات درجات طالب المجموعات   (α ≤ 0.05)العرض السابق: وجود فرق دالة إحصائيا عند مستوى  

الضابطة   –لتي درست بالعصف الذهني  التجريبية الثانية ا  –الثالثة )التجريبية األولى التي درست بالمتشابهات  
التدريس( على جميع مهارات )االستبصار المتبعة في  بالطريقة  االستكشاف( اختبار   –المرونة    -التي درست 

 التفكير المتشعب والدرجة الكلية. 

ما       إلى  ذلك  ويرجع  المتشابهات،  باستراتيجية  درست  والتي  األولى  التجريبية  المجموعة  به    تتمتعلصالح 
متعددة فهي تمثل أداة فعالة في تنمية مهارات التفكير المتشعب لدى الطالب، وتساعد على بمميزات  المتشابهات 

وتقديم إدراًكا بصرًيا ، توضيح المعرفة الجديدة غير المألوفة لدى الطالب، وربط المتعلم بالواقع مع بقاء أثر التعلم
ف عن التصورات البديلة لما سبق وتعلمه عند بداية التدريس، والمتشابهات لما هو مجرد، ومساعدة المتعلم في الكش

وتنمي لدى المتعلمين بعًضا من جوانب الذكاء تعمل كأداة في استعادة المتعلمين للمعلومات صعبة االسترجاع،  
ية، والمنطقي مثل الذكاء البصري والذكاء المكاني وذلك عند استخدام التشبيهات الصورية، وكذلك الذكاء اللغو 

الرياضي، والتدريس بالمتشابهات يبني المعرفة األساسية الموجودة عند المتعلمين فيصبح قائم على بناء عالقات 
 بداًل من الحفظ، وللتشبيه معاني متعددة وواسعة. 

سابق  ويمكن تفسير ذلك أيًضا إلى أن التدريس بالمتشابهات أتاح الفرصة أمام المتعلمين الستحضار التعلم ال
وربطه بالتعلم الحالي، ألنهم تعملوا بطريقة تم من خاللها ترجمة األفكار والكلمات والرموز إلى صور ذهنية تساعد 

 (. 2019(، و باخدلق )2011(، دراسة أوك و أوكيب )2000، وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة البنا )على التأمل

ثم المجموعة التجريبية الثانية والتي درست باستراتيجية العصف الذهني ويرجع ذلك إلى ما تتميز به       
استراتيجية العصف الذهني ألنها تعمل على إلغاء الحواجز التي تقف أمام الطالب وتفتح األبواب للطالب المبدع  

بدائل مناسبة لحل أي مشكلة وما تساه  بذواتهم، وتسرع  وتعمل على إعطاء مجموعة  به في إشعار الطالب  م 
الوصول إلى حلول للمشكالت وتساهم في تنمية العديد من مهارات التفكير منها التفكير المتشعب، وتجعل الطالب 

لى وقت طويل من قبل ًدا وتصميًما على مواجهة اإلخفاقات، وألنها سهلة التطبيق وال تحتاج إواستعدا  مثابرةأكثر  
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، وتتفق  ية، وتنمي الثقة بالنفس من خالل طرح الطالب اآلراء بحرية دون تخوف من نقد األخرينالطالب، واقتصاد 
   (.2020) الصقري والسالميو  ،(2010) نصار الدراسة مع دراسات 

 توصيات البحث   -

على   التدريس فيها تؤكد   ة تعليمي فعال  باستراتيجيات المتشابهات والعصف الذهني كأساليب ضرورة االهتمام   •
   التعليمية.جهد الطالب ونشاطه وتفاعله مع المواقف 

ألعضاء   • تدريبية  دورات  عقد  استخدام    للمعلمين؛ضرورة  على  والعصف لتدريبهم  المتشابهات  استراتيجيات 
 المواد المختلفة بصفة عامة والجغرافيا بصفة خاصة. في تدريس  الذهني

تساعد في إكساب الطالب المعارف والمهارات عصف الذهني  باستراتيجيات المتشابهات والبناء برامج تعليمية   •
   التعليم.والميول واالتجاهات األساسية والضرورية لمهنة 

 تضمين مناهج الجغرافيا بالمواقف التي تساعد على تنمية مهارات التفكير المتشعب. •

 البحوث المقترحة   -

 دراسة أثر استراتيجية المتشابهات في تنمية مهارات التفكير المختلفة )العلمي، االستداللي، اإلبداعي(.  •
 الدراسي. في عالج مشكالت التحصيل  استراتيجية العصف الذهنيأثر استخدام  •
   برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير المتشعب في مواد مختلفة. •
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