
 

 

 جــــــامــعــة دمـــشــــق
 كـــــلية الــــرتبــيـة

 قسم املناهج وطرائق التدريس 
 

 

 

 
 مستوى رفع يف( شارك ـ زاوج ـفاعلية اسرتاتيجية )فكر

 مادة يف األساسية التفكري مهارات وتنمية التحصيل
ة الدراسات

 
 االجتماعي
 
         

 (ساسي في محافظة دمشقدراسة تجريبية على الصف الرابع األ)
 التدريس{ وطرائق املناهجيف املاجستري لنيل درجة             رسالة أ عدت }

 

 

 لبالطا إعداد

 عبد الحميد أحمد ألاحمد
 
 

 إشراف

        الحصري      منير     علي                 ألاستاذ الدكتور 
 

 التدريسألاستاذ في قسم املناهج وطرائق 
 

𝟏𝟒𝟑𝟕 هـ

𝟐𝟎𝟏𝟓−𝟐𝟎𝟏𝟔 م
  دمشق 



 د 

 

 أ شكر وتقدير
 ب .مستخلص البحث باللغة العربية

 ج .البحث باللغة اإلنكليزيةمستخلص 
 ز- د فهرس المحتويات
 ي- ح فهرس الجداول
 ل- ك البيانية فهرس األشكال
 م فهرس المالحق

 الصفحة المحتوى               
         وأهمي ته الفصل األول: التعريف بالبحث

 2 .تمهيد 

 2 .مقدمة 

 4 .البحث مشكلة-     اوال  

 6 .البحث أهمية-       ثانيا  

 6 .البحث أهداف-       ثالثا  

 7 .فرضيات البحث-       رابعا  

 7 .متغيرات البحث-       خامسا  

 8 .منهج البحث-       سادسا  

 8 .نته                 مجتمع البحث وعي  -       سابعا  

 8 .أدوات البحث-       ثامنا  

 8 إجراءات البحث-       تاسعا  

 01 .حدود البحث-       عاشرا  

 01 .مصطلحات البحث-عشرأحد 

 الدراسات السابقةالبحوث و الفصل الثاني: 
 01 .تمهيد 

 01 .شارك( –زاوج  –)فكر  استراتيجيةدراسات تناولت       اوال : 

 01 عربية.دراسات  .1

 28 أجنبية.دراسات  .2



 فهرس احملتوى

 

 ه 

 22 واالختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة.أوجه الشبه  .3

 22 .دراسات تناولت مهارات التفكير والتحصيل الدراسي في مادة الدراسات االجتماعية        ثانيا : 

 22 عربية.دراسات  .1

 42 أجنبية.دراسات  .2

 47 أوجه الشبه واالختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة. .3

 47 .الدراسات السابقة                    ثالثا : التعليق على 

 48 .أوجه االستفادة من الدراسات السابقة .1

 44 .ما يتميز به البحث الحالي عن الدراسات السابقة .2

 11 التعاوني التعلم-     أوال  

 10 .تمهيد 

 10 .التعاوني التعلم خصائص-     اوال  

 12 .التعاوني التعلم أهداف-       ثانيا  

 12 .التعاوني التعلم فوائد-       ثالثا  

 12 .التعاوني التعلم عناصر-       رابعا  

 12 .التعاوني التعلم مراحل-       خامسا  

 11 .التعاوني التعلم ونماذج طرائق-       سادسا  

 16 .التعاوني التعلم استخدام عند والمتعلم المعلم دور-       سابعا  

 17 مدارسنا في التعاوني        التعل م استخدام معوقات-        ثامنا  

 14 (شارك – زاوج – فكر) استراتيجية-       ثانيا  

 61 .تمهيد 

 60 .(Think – Pair – Share)( شارك – زاوج – فكر) استراتيجية تعريفات-     اوال  

 62 (.شارك – زاوج – فكر) الستراتيجية المختلفة المسميات-       ثانيا  

 64 (.شارك – زاوج – فكر) استراتيجية خطوات-       ثالثا  

 67 (.شارك – زاوج – فكر) استراتيجية مميزات-       رابعا  

 71 (.شارك – زاوج – فكر) استراتيجيته في المعلم أدوار-       خامسا  

 72 (.شارك – زاوج – فكر) استراتيجية في التلميذ أدوار-       سادسا  

 72 .الدراسي والتحصيل( شارك زاوج، فكر،)استراتيجية  بين العالقة-       سابعا  

 71 األساسية مهاراته التفكير-        ثالثا  



 فهرس احملتوى

 

 و 

 .76 تمهيد 

 76 .التفكير مفهوم-     اوال  

 77 .التفكير خصائص-       ثانيا  

 77 .التفكير مستويات-       ثالثا  

 78 .التفكير مهارات-       رابعا  

 82 .التفكير تنمية في التعليم       أهمي ة-       خامسا  

 82 .التفكير تعليم في المدرسة دور-       سادسا  

 81 .التفكير تعليم نجاح عوامل-       سابعا  

 86 .التفكير تعليم معوقات-       ثامنا  

 87 .التفكير ومهارات االجتماعية الدراسات مادة بين العالقة-       تاسعا  

 88 .الدراسي التحصيل-       عاشرا  

 األساسية التفكير ومهارات ،عام بشكل والتفكير الدراسي التحصيل بين العالقة-عشر أحد
 .خاص بشكل

84 

جراءاته الفصل الرابع:                       منهج البحث وا 
 40 تمهيد 

 40 البحث. منهج-     أوال  

 42 تصميم أدوات البحث. إجراءات-       ثانيا  

 42 .دروس الوحدة الخامسة مهارات أداة تحليل محتوى .1

 010 شارك(.-زاوج  –الخطة الدراسية المصممة وفق استراتيجية )فكر  .2

 001 اختبار التحصيل الدراسي. .3

 022 اختبار مهارات التفكير األساسية. .4

 024               البحث وعي نته. مجتمع-       ثالثا  

 022 شارك(.-زاوج  –الخطة الدراسية المصممة وفق استراتيجية )فكر تنفيذ  إجراءات-       رابعا  

 022 .الخطة الدراسية                           اإلجراءات التمهيدي ة لتنفيذ  .1

 024 تطبيق القياس القبلي. .2

 026 التطبيق التجريبية للخطة الدراسية. .3

 027 التجريبية الدراسية الخطة تطبيق أثناء الباحث واجهت التي الصعوبات .4

 027 تطبيق القياس البعدي المباشر. .5



 فهرس احملتوى

 

 ز 

  

 027 تطبيق القياس البعدي المؤجل. .6

 024 .المستخدمة اإلحصائية المعامالت-خامسا

 .040 خالصة الفصل 

 .الفصل الخامس: تحليل نتائج البحث ومناقشتها
 .042 تمهيد 

 042 (.بالتحصيل المتعلقة) الفرضيات من األولى المجموعة نتائج-     أوال  

 010 (.األساسية التفكير بمهارات المتعلقة) الفرضيات من الثانية المجموعة نتائج-       ثانيا  

 062                                            الفرضية المتعل قة باإلجابة عن السؤال الثالث.-       ثالثا  

 061 .البحث لنتائج عام ملخص-       رابعا  

 066 البحث مقترحات-   ا  خامس

 067             غة العربي ة.                  ملخ ص البحث بالل  

 072 مراجع البحث

 072                 المراجع العربي ة

                  المراجع األجنبي ة

 081 المالحق.

 I .اإلنكليزيةغة                   ملخ ص البحث بالل  



 فهرس احملتوى

 

 ح 

 فهرست الجداول
 الصفحة موضوع الجدول رقم الجدول

 79 .تحليل محتوى الوحدة الخامسة من كتاب الدراسات االجتماعية      عي نةوصف  (0)جدول 
 79 .نموذج استمارة تحليل المحتوى (2)جدول 
 77 .النسب المئوية لمعامل ثبات التحليل الذي قام به الباحث في المرتين (2)جدول 
 77 األول.النسب المئوية لمعامل ثبات التحليل بين تحليل الباحث والمحلل  (4)جدول 
 77 .النسب المئوية لمعامل ثبات التحليل بين تحليل الباحث والمحلل الثاني (1)جدول 
 77 .المئوية لمعامل ثبات التحليل بين المحللين األول والثاني النسب (6)جدول 

نتائج تحليل مهارات الوحدة الخامسة من كتاب الدراسات االجتماعية للصف  (7)جدول 
 111 .الرابع االساسي

األهداف السلوكية ومستوياتها المعرفية لكل درس من دروس الوحدة الدراسية  (8)جدول 
 113 .المختارة

في الخطة الدراسية المصممة وفق استراتيجية  اريةهوالماألهداف الوجدانية  (4)جدول 
 114 .(شارك-زاوج  –)فكر 

 114 .مواصفات االختبار التحصيلي (01)جدول 
 117 .ألدوات البحث()االستطالعية       عي نةخصائص ال (00)جدول 
 117 .الدراسة االستطالعيةأمثلة لبعض الجمل والعبارات التي تم تعديلها نتيجة  (02)جدول 

( للصدق التمييزي لالختبار Mann-Whitney Test)ويتني اختبار مان  (02)جدول 
 121 .التحصيلي

الختبار مهارات التفكير                                                      أمثلة لبعض البنود المعدلة وفقا  آلراء السادة المحكمين (04)جدول 
 125 .األساسي

( للصدق التمييزي الختبار Mann-Whitney Test)ويتني اختبار مان  (01)جدول 
 126 .مهارات التفكير األساسية

 129 .معامالت الثبات باإلعادة الختبار مهارات التفكير ومهاراته الفرعية (06)جدول 
 129 .توزع الدرجات على بنود اختبار مهارات التفكير األساسية (07)جدول 
 127 .البحث      عي نةتوزع تالمذة الصف الرابع األساسي على شعب المدرسة  (08)جدول 
 131 .البحث      عي نةالشعب المسحوبة من المدرسة لتكون  (04)جدول 

( لداللة الفروق بين متوسطي العمر الزمني للتالميذ في T-testقيم ) (21)جدول 
 131 .المجموعتين التجريبية والضابطة



 فهرس احملتوى

 

 ط 

( لداللة الفروق بين متوسطي درجات التالميذ في المجموعتين T-testقيم ) (20)جدول 
 134 .التجريبية والضابطة في االختبار القبلي الختبار التحصيل الدراسي

 (22)جدول 
( لداللة الفروق بين متوسطات درجات التالميذ في المجموعتين T-Testقيم )

الختبار مهارات  التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي على الدرجة الكلية
 .التفكير األساسية وفي مهاراته الفرعية

135 

 141 .محك حجم األثر (22)جدول 

 (24)جدول 
( لداللة الفروق بين متوسطات درجات تالميذ T-Testنتائج اختبار )

المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي المباشر الختبار 
 .التحصيل الدراسي

143 

 (21)جدول 
( لداللة الفروق بين متوسطات درجات تالميذ T-Testنتائج اختبار )

المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي المؤجل الختبار 
 التحصيل الدراسي.

145 

( في االختبار التحصيلي Blake) نسبة الكسب المعدل بحسب معادلة بالك (26)جدول 
 146 .للمجموعتين التجريبية والضابطةالقبلي والبعدي المباشر 

 (27)جدول 
 في( شارك- زاوج – فكر) استراتيجية أثر حجم لداللة( η2) إيتا معامل نتائج

 تالميذ على الدراسي التحصيل الختبار المباشر والبعدي القبلي التطبيقين
 (التجريبية) المجموعة

149 

المباشر والبعدي المؤجل والنسبة المئوية فاقد الكسب بين التطبيقين البعدي  (28)جدول 
 149 .لبقاء أثر التعلم للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 (24)جدول 
( لداللة الفروق بين متوسطات درجات تالميذ T-Testنتائج اختبار )

المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي المباشر مهارات التفكير 
 .الفرعيةاألساسية وأبعاده 

151 

 (21)جدول 
( لداللة الفروق بين متوسطات درجات تالميذ T-Testنتائج اختبار )

المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي المؤجل مهارات التفكير 
 .األساسية وأبعاده الفرعية

153 

 (20)جدول 
مهارات التفكير ( في اختبار Blake) نسبة الكسب المعدل بحسب معادلة بالك

األساسية القبلي والبعدي المباشر وأبعاده الفرعية للمجموعتين التجريبية 
 .والضابطة

156 

 (22)جدول 
شارك( في -زاوج  –( لداللة حجم أثر استراتيجية )فكر η2نتائج معامل إيتا )

التطبيقين القبلي والبعدي المباشر الختبار مهارات التفكير األساسية ومهاراته 
 .التجريبية المجموعةالفرعية على تالميذ 

159 



 فهرس احملتوى

 

 ي 

  

فاقد الكسب بين التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل والنسبة المئوية  (22)جدول 
 161 .أثر التعلم للمجموعتين الضابطة والتجريبيةلبقاء 

نتائج اختبار تحليل تباين االنحدار لتأثير مهارات التفكير في التحصيل  (24)جدول 
 163 .الدراسي

 163 .التفكير مهارات على الدراسي التحصيل انحدار تحليل نتائج (21)جدول 



 فهرس احملتوى

 

 ك 

 فهرست األشكال
 الصفحة الشكل داللة رقم الشكل

 63 .(شارك – زاوج – فكر) استراتيجية تطبيق خطوات (0)شكل 
 65 .شارك( –زاوج  –خوات تنفيذ استراتيجية )فكر  (2شكل )
 66 .(شارك – زاوج – فكر) استراتيجية تنفيذ خطوات (2)شكل 
 69 .(شارك – زاوج – فكر) تنفيذ استراتيجية (4)شكل 
 99 التفكير مستويات (1)شكل 
 72 للبحث التجريبي التصميم خطوات (6)شكل 

                                                                     لفروق بين المجموعتين )التجريبي ة والضابطة( في التطبيق البعدي المباشر ا (7)شكل 
 144 .الختبار التحصيل الدراسي

 (9)شكل 
 المؤجل البعدي التطبيق في( والضابطة           التجريبي ةلفروق بين المجموعتين )ا

 145 .الدراسي التحصيل الختبار

 (7)شكل 
 التحصيل اختبار على( Blake) بالك معادلة بحسب المعدل الكسب نسبة

 149 .والضابطة التجريبية للمجموعتين الدراسي

 اختبار على والتجريبية الضابطة للمجموعتين التعلم أثر لبقاء المئوية نسبة (11)شكل 
 147 الدراسي التحصيل

 (11)شكل 
نسبة المئوية لفاقد الكسب بين التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل ال

 151 .والتجريبية على اختبار التحصيل الدراسيللمجموعتين الضابطة 

فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في المهارات ال (12)شكل 
 152 .البعدي المباشرالفرعية الختبار مهارات التفكير األساسية في التطبيق 

 (13)شكل 
فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية ال

 152 .الختبار مهارات التفكير األساسية في التطبيق البعدي المباشر

 (14)شكل 
 المهارات في والضابطة التجريبية المجموعة درجات متوسطي بينفروق ال

 154 .المؤجل البعدي التطبيق في األساسية التفكير مهارات الختبار الفرعية

 (15)شكل 
 الكلية الدرجة في والضابطة التجريبية المجموعة درجات متوسطي بينفروق ال

 155 .المؤجل البعدي التطبيق في األساسية التفكير مهارات الختبار

 (16)شكل 
 الفرعية المهارات في( Blake) بالك معادلة بحسب المعدل الكسب نسبة

 الفرعية وأبعاده المباشر والبعدي القبلي األساسية التفكير مهارات الختبار
 .والضابطة التجريبية للمجموعتين

159 

 159 الختبار الكلية الدرجة على( Blake) بالك معادلة بحسب المعدل الكسب نسبة (19)شكل 



 فهرس احملتوى

 

 ل 

  

 التجريبية للمجموعتين المباشر والبعدي القبلي األساسية التفكير مهارات
 .والضابطة

 (19)شكل 

شارك( في -زاوج  –استراتيجية )فكر  ( لداللة حجم أثرη2نتائج معامل إيتا )
األساسية على  التطبيقين القبلي والبعدي المباشر الختبار مهارات التفكير

على الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير وابعاده  التجريبيةة تالميذ المجموع
 الفرعية.

157 

 (17)شكل 
 المهارات على والتجريبية الضابطة للمجموعتين التعلم أثر لبقاء المئوية لنسبةا

 161 .األساسية التفكير مهارات الختبار الفرعية

 (21)شكل 
 الدرجة على والتجريبية الضابطة للمجموعتين التعلم أثر لبقاء المئوية لنسبةا

 161 .األساسية التفكير مهارات الختبار الكلية

 (21)شكل 
 المهارات على والتجريبية الضابطة للمجموعتين الكسب لفاقد المئوية لنسبةا

 162 .األساسية التفكير مهارات الختبار الفرعية

 الكلية الدرجة على والتجريبية الضابطة للمجموعتين الكسب لفاقد المئوية لنسبةا (22)شكل 
 162 .األساسية التفكير مهارات الختبار

 (23)شكل 
 المجموعة لتالميذ الدراسي التحصيل درجات توزع يمثل الحصى مخطط

 164 التجريبية

 164 (الدراسي التحصيل) التابع للمتغير االنحدار قياس بواقي (24)شكل 



 فهرس احملتوى

 

 م 

 فهرست المالحق
رقم 
 الملحق

 الصفحة الملحقداللة 

 191 قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات الدراسة. (0)ملحق 
 192 خريطة كتاب الدراسات االجتماعية. (2)ملحق 
 193 قائمة مهارات التفكير األساسية ومؤشراتها الدالة (2)ملحق 
 195 (.شارك-زاوج  –                                                              التعليمية الخاصة بالخطة الدراسية المصمم ة وفق استراتيجية )فكر  األهداف (4)ملحق 
 197 (.شارك-زاوج  –                                            الخطة الدراسية المصمم ة وفق استراتيجية )فكر  (1)ملحق 
 241 االختبار التحصيلي )القبلي، البعدي، المؤجل(. (6)ملحق 
 246 التحصيليمفتاح اإلجابات الصحيحة لالختبار  (7)ملحق 

 249 معامالت التمييز لمفردات االختبار التحصيلي. (9ملحق )
 249 معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار التحصيلي. (7ملحق )
 247                                اختبار مهارات التفكير األساسي ة. (11ملحق )
 257 وتوزيع درجاته                                                     مفتاح اإلجابات الصحيحة الختبار مهارات التفكير األساسي ة  (11ملحق )
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 تمهيد
خالل عرض مشكلة من  الدراسة،ضمنه  جرت                                        يتضمن الفصل اآلتي عرضا  لإلطار العام الذي   

... إلخ؛ األسئلة والفرضيات.... إلىتحقيقها باإلضافة  إلى                           وأهمي ته واألهداف التي يسعى  ،البحث
 من هذه العناصر.      لكل           تفصيلي                          ويستعرض فيما يأتي وصف  

 المقدمة
االهتمام      رك زتغيرات كبيرة في المجال التربوي حيث ت العشرينشهدت السنوات االخيرة من القرن   

ات والظروف المناسبة تهيئة جميع المستلزمو  ،                            الدراسي ة أكثر إثارة للتفكير المناهج على جعل
كفاءة  و                   لتوفير تعلم فع ال ذ أساسيةالتفكير ضرورة  دالكثير من المهارات، ويع إلكسابللمتعلمين 
الوعي بأهمية التفكير ودوره في حل مشكالت الفرد  نمية                     أصبحت الحاجة ملح ة لت إذعالية، 

 والمجتمع.
تحقيقها لدى  إلىالتي تسعى التربية  ساسيةويعد تنمية التفكير وتطوير مهاراته من األهداف األ  
كالت                                                                           ، بما يمك نهم من مواجهة تحديات الحياة المعاصرة، ويكسبهم القدرة على حل المشتالميذال

ية واالقتصادية وقد ازداد االهتمام بهذا الهدف في ظل التغيرات االجتماع ،واتخاذ قرارات سليمة إزاءها
                                                                                         والسياسية التي يشهدها اإلنسان في عصرنا الحالي، إذ لم يعد هدف العملية التعليمية قاصرا  على 

من أجل التكيف  ،بالمعارف والحقائق التي باتت متجددة ومتغيرة باستمرار، بل ال بد تالميذتزويد ال
بما يجعل التلميذ  ،مواقف عديدةواستخدام المعرفة في من تعلم مهارات جديدة  ،مع هذه المستجدات

                                                                                              أكثر فاعلية في مجتمعه مؤديا  دوره ومحققا  أهدافه، ومن هنا بدأت التوجهات التربوية الحديثة تدعو 
 ضرورة البدء بتعليم مهارات التفكير منذ المراحل األولى من التعليم. إلى
تراتيجيات لتنمية قدرات التالميذ ويحتم التفجر المعرفي الهائل على النظم التربوية تبني وسائل واس  

وذلك لتزايد حجم المعرفة وضرورة التعامل معها بكيفية جديدة تتعدى المستويات الدنيا من  ،الفكرية
بهدف إعداد  العليا مرحلة تنمية مهارات التفكير إلىالقدرات العقلية حفظ واسترجاع المعلومات مثل 

 أفراد قادرين على مواكبة حصيلة هذا التطور الهائل 
         أساسيا         هدفا   كونه ذلك فحددت ،تالميذال لدى التفكير مهارات بتنمية التربوية المؤتمرات أوصت لقد  

 مناهج-عشر الثاني المؤتمر العربي المستوى على المؤتمرات هذه ومن الدراسية، لجميع المناهج
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 0222عام  القاهرة في التدريس وطرق للمناهج المصرية الجمعية أقامته الذي"التفكير وتنمية التعليم
 .ذيالتالم لدى المختلفة التفكير مهارات بتنمية االهتمام أوصى بضرورة م، والذي

 المعايير ت     رك ز  فقد ،المدرسية التلميذ حياة في والتفكير التحصيل يكتسبها التي األهمية من          وانطالقا    
في  البحث وطرائق التفكير المتعلمين بمهارات تزويد ضرورة على العام التعليم لمناهج الوطنية

الحياة  في تطبيقية فائدة ذات تكون وبذلك ذاتيا المعرفة بتحصيل لهم سمحبما ي الدراسات االجتماعية
 المستمر. التعلم في وتساعدهم

ترتكز على       أن ها     جد  ي                                                                 المالحظ لطرائق التعليم المستخدمة من قبل معلمي الدراسات االجتماعي ة     ن  إ  
مصدر األساسي للحصول على ا الموتتمحور حول المعلم والمحتوى بوصفه ،أساليب التلقين والحفظ

 .المعرفة
واسعة  تعليمية بآفاق تمدنا وتعلم تعليم طرائق واستراتيجيات إلى قبل من أكثر بحاجة اليوم ونحن  

 على المختلفة وتدربهم العقلية مهاراتهم وتنمية معلوماتهم إثراء على طالبنا تساعد ومتقدمة ومتنوعة
نتاج اإلبداع                                                                        والمختلف، وبالطبع ال يمكن الجزم أن  هناك طريقة مثالية يمكن استخدامها في  الجديد        وا 

 جميع المواقف التعليمية.
ة في الجمهورية العربية السورية من خالل المعايير الوطنية لمناهج التعليم كدت وزارة التربيأوقد    

 ،تباع طرائق واستراتيجيات حديثة في تقديم المادة العلمية للتالميذاعلى تطوير طرائق التعليم و العام 
 –)فكر                                                 تلك االستراتيجيات التعليمية متمثلة  في استراتيجية ىويأتي البحث الحالي محاولة لتجريب أحد

 ما لتنشيط تستخدم حيث النشط م   ل  عالت حدى استراتيجياتإ وهي (Think– Pair-Share)شارك( -زاوج
 يتم أن فبعد ما، مشكلة حول فعل رد إلحداث أو ،التعليمي سابقة للموقف معرفة من التالميذ لدى

 المشكلة لحل أفكارهما بمناقشة التالميذ من زوج كل يقوم الوقت لبعض فردي بشكل والتفكير التأمل
        جميعا   إليه توصلوا ما وتسجيل الفكرة نفس حول مناقشتهما في التالميذ من آخر زوج يشاركا     ثم   ،     معا  

 (4 ، 2010،ابو غالي (المثارة المشكلة حل في للمجموعة        واحدا         فكرا   ليمثل
كدراسة تجريب فاعلية هذه االستراتيجية في تدريس بعض المواد  إلىوقد اتجهت بعض الدراسات   

( في 0200( في الفيزياء ودراسة غفور )0202( في العلوم ودراسة خاجي )0222الحربي)
توجد  ال-الباحثعلم  وبحدود-    أن هإال في القراءة،  (supyandi,2013)الرياضيات ودراسة سوبياندي 

وتنمية مهارات التفكير  ،دراسات تناولت هذه االستراتيجية وتجريب فاعليتها في رفع مستوى التحصيل
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على فاعلية ومن هنا جاء البحث الحالي للتعرف  ،حد وفي مادة الدراسات االجتماعية             معا  في آن وا
في مادة  ساسيةاألمهارات التفكير مستوى التحصيل، وتنمية شارك( في رفع -زاوج–استراتيجية)فكر

                     الدراسات االجتماعي ة.

 البحث مشكلة-     أوال  
 بين والعالقة ،تصادفه بوجود مشكلة أو يشعر       سؤاال   يواجه عندما التفكير عملية اإلنسان يستخدم  

 يشعر مشكلة توجد كانت إذا إال يحدث ال متالزمان دائما، فالتفكير أنهما أذ متداخلة والمشكلة التفكير
 .والتناقض التعارض إزالة أو النقص الستكمال حل لها تقديم إلى وتحتاج فيه وتؤثر الفرد بها
ية كبيرة في تنمية مهارات التفكير لدى التالميذ حيث يتم تزويدهم في                             ولمرحلة التعليم األساسي أهم    

للتفكير بما يساهم في التطور المتدرج لتلك المهارات في مراحل  ساسيةهذه المرحلة بالمهارات األ
 م 0222معة دمشق وقد جاء في أهداف المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية بجا الالحقة،التعليم 

مرحلة التعليم األساسي، والسعي لتطوير  ذيالوقوف عند خصائص تالم ضرورة حول التعليم األساسي
 .(002، 0222،التفكير لديهم )عمارم، ومهارات إمكاناته

في الجمهورية العربية السورية للتعليم ناهج التي وضعتها وزارة التربية نت المعايير الوطنية للم      وتضم    
كسابهم مهارات التفكير إل التالميذما قبل الجامعي على ضرورة تضمين المناهج ما يناسب 

 اتخاذ خطوات ماستخدالمعايير ضرورة تضمين المنهاج ما يتيح للتلميذ ا ت، اذ تضمنكافةبمستوياتها 
 التقانات ستخدم، وأن يوالمطبوعة والبصرية السمعية المادة ريفستو  ،ذلك تتطلب حالة في القرار

، 0222، وزارة التربية) وتمثيلها ،النتائج واستخالص وتحليلها، وتبويبها، البيانات، جمع في المتطورة
23). 
 ألن ذلك المرجوة، التربوية األهداف تحقيق في وفعال بدور كبير االجتماعية الدراسات وتقوم مادة  

 األخرى والبيئات فيها، يعيش التي والبيئة                مباشر ا باإلنسان اتصاال تتصل تتناولها التي الموضوعات
ثارة تطوير القدرات ا إلىوهي تهدف ، حوله من ، 0222،)وزارة التربيةتفكيرهم                          لعقلية للمتعلمين وا 
23). 
االهتمام  يتعين في تنمية مهارات التفكير لدى التالميذ، االجتماعية الدراسات مادة ألهداف         وتحقيق ا  

 موازنة بين يحقق بما ويطبقوها، ليكتسبوها، ،تعليم هذه المهارات خاللها من التي يتم بالطريقة
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يستطيعون تذكر كل ما تتضمنه هذه المادة من كم هائل ة وأنهم ال      خاص   والعملي، النظري الجانبين
 إذا ما تم االعتماد على الطرائق القائمة على الحفظ والتذكر. ،من الحقائق والمعلومات

تدريس مادة في محاولة للتعرف على أثر استراتيجية باير في بدراسة ( 0200) لقد قامت العاتكي  
معظم المعلمين يعتمدون على  أن إلىي سورية، وتوصلت في مرحلة التعليم األساسي فاالجتماعيات 

، أو إكسابهم تالميذ                                   يهملون تنمية  مهارات التفكير لدى الو  ،الطرائق القائمة على اإللقاء بشكل أساسي
ربط محتوى المادة  إلىطرائق ومهارات البحث عن المعرفة كما وجدت افتقار الطرائق المستخدمة 

وهناك العديد من  ،(0204)شلهوب  وواقعهم وهذا ما أكدت عليه ايضا دراسة تالميذبحياة ال
الدراسات التي استهدفت االستدالل عن فاعلية بعض الطرائق التدريسية في تنمية المفاهيم 

( فقد 0222)شيبان دراسة و                                                         ومهارات التفكير وتعلمها تعلم ا قائم ا على المعنى، ومنها ،االجتماعية
سات عن تدن في مستوى التحصيل ناتج عن استخدام طرائق تدريسية تقليدية قائمة كشفت هذه الدرا

على التلقين من قبل المعلم والتلقي من قبل التالميذ دون أن يكون لهم أي مشاركة فاعلة في العملية 
 التعليمية.

والتحصيل في مادة  ،في كل من مهارات التفكير تالميذ            تب ين ضعف الي سابقما  إلى          واستنادا    
الدراسات االجتماعية، ووجود مؤشر واضح للتناقض بين واقع تعليم هذه المادة وأهدافها المتمثلة في 

وفهم أنفسهم ومجتمعهم وبيئتهم، وتنمية مهارات التفكير  ،على اكتساب المعارف تالميذمساعدة ال
ية لمناهج الدراسات االجتماعية على ت المعايير الوطن     رك ز التي  هذه األهداف هي     أن                لديهم، )علما  

 .(23، 0222، )وزارة التربيةهذه المرحلة(  تالميذضرورة تحقيقها لدى 
أن  إلى                                                                         يمكن أن ت عزى حاالت القصور السابقة في تعليم وتعلم مادة الدراسات االجتماعية و   

بالقضايا  تالميذليس من أولوياتها إثارة تفكير ال ،االستراتيجية التي يتبعها المعلم في تعليم هذه المادة
                                  حفظها، ويؤثر ذلك سلبا  في امتالكهم  إلىيلجؤون  يذيجعل التالموالمعلومات المتوافرة فيها، مما 

 على تحصيلهم فيها. لتاليالمهارات التفكير، وب
متنوعة ضمن بيئة                                                                        ويرى الباحث أنه إذا ما عدلت ظروف تعليم هذه المادة، وق دمت خبرات وأنشطة   

ربما يعد خطوة في  التفكير                                                               تعلم غنية ت ستخدم فيها استراتيجيات تدريس تعمل على تنمية مهارات
 ي تعليمها يمكن أن يؤثر فيشارك( ف-زاوج –)فكر، وأن تطبيق استراتيجية تجاوز القصور السابق
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ا تنمية مهارات التفكير ه              والتي من أهم   ،ويسهم في تحقيق األهداف المرجوة منها ،التحصيل مستوى
 .ذيلدى التالم

-زاوج –مـــــا فاعلية استراتيجية )فكرويمكن تحديد مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال اآلتي 
الصف الرابع  تالميذلدى  ساسيةوتنمية مهارات التفكير األ ،شارك( في رفع مستوى التحصيل

 ؟األساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية

 البحث أهمية-       ثانيا  
 باآلتيهمية البحث أتتمثل 
  شارك( يمكن أن يستفيد منه معل مي -زاوج–)فكراستراتيجية                                 يقد م نموذجا مقترحا  قائما  على                                

 .                              تقديم الماد ة العلمي ة للتالميذو  ،                                                 مادة الدراسات االجتماعي ة في إعداد الخطط الدراسي ة
 الدراسات لمادة التعليمية والمخرجات المعايير وثيقة عليه نصت لما موضوعية استجابة يعد 

 وتنمية المعرفة، أساسيات على التركيز بضرورة السورية العربية في الجمهورية االجتماعية
 .طرائق التدريس التفاعلية العقلية، واستخدام والقدرات التفكير

  في مسيرة التطوير                                                                     يمكن أن ي عد رافدا  لعمل وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية
أدراج  التربوي التي تقودها، بما يسهم في تحقيق أهداف ذلك التطوير المتعلقة بالعمل على

 .تالميذمهارات التفكير لدى ال استراتيجيات تدريسية لتنمية

 البحث أهداف-       ثالثا  
 :عن السؤال الرئيس اآلتياإلجابة  إلىيهدف البحث   

مهارات التفكير األساسية مستوى التحصيل، وتنمية شارك( في رفع -زاوج–ما فاعلية استراتيجية )فكر
 لدى تالميذ الصف الرابع األساسي؟

 :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية
 في مادة الدراسي شارك( في رفع مستوى التحصيل -زاوج–استراتيجية )فكر ما فاعلية

 ؟في تدريس هذه المادةبالطريقة المتبعة مقارنة            االجتماعي ةالدراسات 
 ككل وفي كل  شارك( في تنمية مهارات التفكير األساسية-زاوج–استراتيجية )فكر ما فاعلية(

في تدريس هذه بالطريقة المتبعة مادة الدراسات االجتماعية مقارنة  فيمهارة على حدة( 
 ؟المادة
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 دراسي للتالميذ )متغير تابع( في ضوء درجاتهم في اختبار إمكانية التنبؤ بالتحصيل ال ما
 ساسية؟مهارات التفكير األ

 فرضيات البحث-       رابعا  
 (2.23الفرضيات اآلتية عند مستوى داللة ) ختبرت   ا  

 قة باإلجابة عن السؤال األول                 الفرضيات المتعل  -     اوال  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ  :األولىالفرضية  (0

 الضابطة( في التطبيق البعدي المباشر الختبار التحصيل الدراسي. التجريبية،المجموعتين )
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ  :الفرضية الثانية (0

 الضابطة( في التطبيق البعدي المؤجل الختبار التحصيل الدراسي. التجريبية،المجموعتين )
 قة باإلجابة عن السؤال الثاني        المتعل   الفرضيات-       ثانيا  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ  :الفرضية األولى (0
التفكير  الضابطة( في التطبيق البعدي المباشر الختبار مهارات التجريبية،المجموعتين )

 وأبعاده الفرعية. ساسيةاأل
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ  :الفرضية الثانية (0

الضابطة( في التطبيق البعدي المؤجل الختبار مهارات التفكير  التجريبية،المجموعتين )
 وأبعاده الفرعية. ساسيةاأل

 السؤال الثالثقة باإلجابة عن         المتعل   الفرضية-       ثالثا  
ال يمكن التنبؤ بتحصيل طلبة المجموعة التجريبية من خالل درجاتهم في اختبار مهارات 

 التفكير.

 البحث متغيرات-        خامسا  
 استراتيجية التدريس ولها حالتان المتغير المستقل: 

 ( شارك( ) – زاوج-فكراستراتيجيةT P S.) 
 .االستراتيجية المتبعة 

 المتغيرات التابعة: 
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  اختبار ذ في يلذي يقاس بمجموع درجات التالماالتحصيل في مادة الدراسات االجتماعية
 .التحصيل الدراسي

 في اختبار مهارات التفكير  التالميذويقاس بمجموع درجات  ساسيةمهارات التفكير األ
 .وأبعاده الفرعية ،الكلي ساسيةاأل

 البحث منهج-       سادسا  
والمعروف بالتصميم التجريبي والذي استخدم في هذا البحث المنهج التجريبي الباحث استخدم   
                                                                                          تحك م في المتغي رات المستقل ة لمعرفة أثرها في المتغيرين التابعين )التحصيل ومهارات التفكير لل
                             الدراسات االجتماعي ة على شعبة  مادةشارك( في تعليم -زاوج–استراتيجية )فكر قتب   ط   حيث( ساسيةاأل

ضابطة )مجموعة شارك( وشعبة -زاوج–                            ( تتعل م وفق استراتيجية )فكرتجريبية)مجموعة          تجريبي ة
 .                             تتعل م وفق الطريقة التقليدي ة ضابطة(

 نته           البحث وعي   مجتمع-       سابعا  
من الحلقة األولى من التعليم تكون المجتمع األصلي للبحث من جميع تالميذ الصف الرابع   

        تلميذا   (22بلغ عدد أفرادها ) قصدية      عي نةختار الباحث منهم ا دمشق،نة يفي مدارس مد األساسي
إذ بلغ عدد التالميذ في المجموعة التجريبية  مجموعتين،عت في     وز   األساسي،من الصف الرابع 

الدراسة في       عي نة، إذ تم اختيار    ا  ( تلميذ22بينما بلغ عددهم في المجموعة الضابطة )         تلميذا ، (42)
مدرسة نموذجية يكون فيها الدوام على فترة واحد وهي الفترة الصباحية، بحث ال يؤثر اختالف فترات 

 التطبيق على استيعاب التالميذ ونشاطهم في الحصة الدراسية.

 البحث أدوات-       ثامنا  
 :األدوات اآلتية بما يسهم في تحقيق أهداف البحث تمم   ص  

 للوقوف على المهارات كتاب الدراسات االجتماعية الوحدة الخامسة من تحليل محتوى استمارة .0
 المدرجة فيها، واحتساب تكراراتها والنسب المئوية لها. األساسية

لوحدة المعرفية لمضامين للالصف الرابع األساسي  تالميذاختبار تحصيلي لقياس تحصيل  .0
 .من كتاب الدراسات االجتماعية الخامسة

شارك( في تنمية -زاوج-لقياس أثر استخدام استراتيجية )فكر ساسيةاأل التفكيراختبار مهارات  .2
 الصف الرابع األساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية. تالميذمهارات التفكير لدى 
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 البحث إجراءات-        تاسعا  
 :الخطوات اآلتيةأجري البحث وفق 

 .االطالع على األدبيات، والبحوث المتعلقة بموضوع البحث 
  صف الرابع األساسيفي اللدراسات االجتماعية المناسبة لإعداد قائمة بمهارات التفكير 

 .وتحكيمها
  من كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي، في  الخامسةتحليل محتوى الوحدة

 ضوء قائمة مهارات التفكير المعدة لهذا الغرض.
  ،واتخاذ القرار(، التمثيل االستنتاج، تفسير،والاختيار مهارات التفكير اآلتية )التصنيف ،

 شارك(.-زاوج-وفق استراتيجية )فكر الخطة الدراسية المصممةلتضمينها في 
 .وضع األهداف الدراسية لدروس الوحدة الخامسة وتحكيمها 
  تصميم اختبار التحصيل، والتأكد من صدقه، وتجريبه استطالعيا  للتأكد من ثباته، وتحليل                                                                                 

 الزمن الالزم لإلجابة عن بنوده جميعها. بنوده، وحساب
  ،تصميم اختبار مهارات التفكير والتأكد من صدقه، وتجريبه استطالعيا  للتأكد من ثباته                                                                                

 وحساب الزمن الالزم لإلجابة عنه. ،وتحليل فقراته
  شارك( لتعليم مهارات التفكير من خالل -زاوج-وفق استراتيجية )فكر الخطة الدراسيةتصميم

تجريبه      ثم  الرابع األساسي، وضبطه بمكوناته كافة،  تالميذدراسات االجتماعية لمادة ال
                                   استطالعيا  لوضعه في صورته النهائية.

  البحث      عي نةاختيار: 
  إلى مجموعتين الصف الرابع األساسي، وتقسيمها  تالميذالبحث من       عي نةاختيار تم

 .ضابطة وتجريبية
  عن طريق التأكد من تكافؤ المجموعتين من خالل ضبط المتغيرات غير التجريبيةتم 

  (، الضابطة-                                                           تطبيق االختبار التحصيلي قبليا  على مجموعات البحث )التجريبية
 والتأكد من تكافؤ تالمذتها في التحصيل القبلي في مادة الدراسات االجتماعية.

  (، ابطةالض-                                                                تطبيق اختبار مهارات التفكير قبليا  على مجموعات البحث )التجريبية
 .الخطة الدراسيةوالتأكد من تكافؤ تالمذتها في مهارات التفكير قبل تطبيق 
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 تنفيذ التجريب: تم تنفيذ التجريب وفق اآلتي: 
 شارك( من قبل -زاوج-وفق استراتيجية )فكر ةالمصمم الخطة الدراسية طبق الباحث

شعبة  ةشعبة المجموعة التجريبية، بشكل متزامن مع تطبيق معلمعلى  الباحث
المجموعة الضابطة لالستراتيجية المتبعة في تدريس المحتوى المعرفي المتضمن في 

 الوحدة الخامسة من كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي.
  بعد االنتهاء من تدريس الوحدة الخامسة طبق الباحث اختبار التحصيل الدراسي

 النهائي، واختبار مهارات التفكير األساسية.
  بعد ستة عشر يوما  من تطبيق االختبار البعدي المباشر، تم التطبيق البعدي المؤجل                                                                            

 لكل من اختبار التحصيل الدراسي، واختبار مهارات التفكير األساسية
  تفريغ النتائج، وتحليلها، ومعالجتها إحصائيا  لإلجابة عن أسئلة البحث، واختبار فرضياتهتم                                                                                   

وضع المقترحات في ضوء النتائج التي أسفر عنها النهاية  وتفسيرها وفيمناقشة النتائج و 
 .البحث

 البحث حدود-        عاشرا  
 :جرى البحث ضمن الحدود اآلتية   أ  

 الحدود الموضوعية: 
  من كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي الخامسةالوحدة. 
  في تدريس المحتوى المختار وقياس أثرها في  شارك(-زاوج–)فكراستخدام استراتيجية

، وهي المتضمنة في الخطة الدراسية األساسية مهارات التفكير تنميةالتحصيل و 
 (.اتخاذ القرار التمثيل، االستنتاج، والتفسير،التصنيف، )

 م0204/0203                                                    ط بق البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحدود الزمانية. 
  ط بق البحث في مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة  :المكانيةالحدود                                                             

 دمشق.

 البحث مصطلحات- أحد عشر
 :الفاعلي ة           
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                                                                        الفاعلية لغة:" كون الشيء فاعال  وهي مقدرة الشيء على التأثير"، كما يعرفها       تع رف  
النتائج المرجوة والوصول األهداف أو المدخالت لبلوغ                                  اصطالحا :" بأنها القدرة على إنجاز 

  (40، 0223اليها بأقصى حد ممكن" )زيتون، 
التابعة هي مدى أثر عامل أو بعض العوامل المستقلة في عامل أو بعض العوامل و   
 (.22 ،0222شحاته وآخرون، )
مقدار التأثير الذي يحدث نتيجة تدريس المحتوى التعليمي من مادة  :     أن ها           إجرائي ا  ب     عر فتو   

شارك( في التحصيل وتنمية مهارات التفكير –زاوج –الدراسات االجتماعية باستراتيجية )فكر 
األساسية، واالحتفاظ بهما لدى تالميذ الصف الرابع األساسي، وقيست بحساب نسبة الكسب 

بالمعلومات في التطبيقين البعدي، والبعدي المؤجل  المعدل وحجم األثر ونسبة االحتفاظ
 .الختبار التحصيل، واختبار مهارات التفكير األساسية

 استراتيجية التعلم التعاوني:  
   كل وتضم ،المتعاونة الصغيرة المجموعات فيها تستخدم تدريس استراتيجية هي 

 أنشطة تعليمية يمارسون حيث ،القدرات مختلفة مستويات من         تالميذا   مجموعة
 ليس الفريق في) متعلم) عضو وكل ،مه     تعل   المراد للموضوع فهمهم لتحسين ،متنوعة

 ،في المجموعة زمالئه يساعد أن عليه ما   ن     ا  و  ط،فق يتعلمه نأ يجب عما الؤو مس
 أثناء والتحصيل والمتعة االنجاز من جو في يعملون مجموعة كل فتالميذوبالتالي 
 .(501، 0200شاهين، )التعلم 

 شارك(-زاوج–استراتيجية )فكر (T P S) (Think – Pair -Share)  
ومشاركة  وتفاعل حركة على تعتمد والتي النشط التعاوني التعلم استراتيجيات إحدى هي  

من تالميذ الرابع األساسي  لدى ما وتحسين لتنشيط وتهدف، التعليمية األنشطة في التالميذ
 هذه وتتكون ،الخامسة )المواطنة في سورية( وحدةبال والمتعلقة سابقة وخبرات معارف

 :وهي خطوات من ثالث االستراتيجية
   أو معين أمر أو تذكر ما        مسألة   أو ما       سؤاال   معلمال يطرح وفيها :التفكير-     أوال 

 أن ويجب ،مهارات أو معلومات من عرضه أو شرحه تم بما يرتبط ما مالحظة
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 السؤال في منهم كل يفكر أن التالميذ من المعلم يطلب     ثم   ،        متحديا   السؤال هذا يكون
 .وقت التفكير في الصف في والتجوال الحديث المعلم ويمنعه، بمفرد

   كل يشارك بحيث أزواج إلى ينقسموا أن التالميذ من المعلم يطلب: ةالمزاوج-       ثانيا 
 ويتناقشان، اآلخر مع أفكاره منهما كل ويقارن، إجابته عن ويحدثه زمالئه تلميذ أحد

      أن ها يعتقدان التي اإلجابة يحددان     ثم   ،المطروحة اإلجابات في بينهما ويفكران فيما
بداعا                  واألكثر إقناعا   األفضل ثم يقوم كل زوج بمناقشة أفكاره مع الزوج اآلخر  ،          وا 

للتوصل إلى إجابة مشتركة تشارك فيها المجموعة في النقاش الصفي في المرحلة 
 .التالية

   من مجموعة كل من – األخيرة الخطوة هذه في – المعلم يطلب ة:المشارك-        ثالثا 
 منها، طرائق بعدة ذلك إجراء ويمكن ،كله الفصل مع أفكارهما واأن يشارك التالميذ
 بتسجيل يقوم والمعلم ،اإلجابة ويطلب يده يرفع من بدعوة أو ،دورية بصورة اإلجابة

 (50، 0050،بو غاليأ)السبورة  على اإلجابات
 ساسيةاأل مهارات التفكير: 

                                                                           "عبارة عن عمليات عقلية محد دة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات   
والبيانات لتحقيق أهداف تربوية متنوعة تتراوح بين تذكر المعلومات ووصف األشياء وتدوين 

والوصول  ،وتقييم الدليل وحل المشكالت ،وتصنيف األشياء ،التنبؤ باألمور إلىالمالحظات، 
 (.43، 0222استنتاجات" )سعادة،  إلى
قدرة تلميذ الصف الرابع على جمع المعلومات ومعالجتها  :     أن هاب                          ويعر فها الباحث إجرائي ا    

                             قيام المعل م بتحفيزه وتشجيعه                                                الفهم السليم باالعتماد على بنيته المعرفي ة وعلى إلىللوصول 
وتقاس بالعالمة التي يحصل  شارك(،-زاوج–وعة إجراءات ضمن استراتيجية )فكرتباع مجماب

 عليها التلميذ في اختبار مهارات التفكير المعد ألغراض هذا البحث.
 ة لكل مهارة من المهارات على حدة                              وفيما يأتي التعريفات اإلجرائي  

 األشياء في قدرة تلميذ الصف الرابع األساسي على تجميع  :مهارة التصنيف
                                                                    مجموعات اعتمادا  على معيار يتم تحديده بشكل مسبق، وتقاس بالدرجة التي 

 يحصل عليها التلميذ في االختبار الخاص بمهارة التصنيف.
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  قدرة تلميذ الصف الرابع األساسي على تحديد أسباب أو مبررات  :مهارة التفسير
ذ في االختبار الخاص حدوث ظاهرة ما، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلمي

 بمهارة التفسير.
  إلى العام من االنتقال على األساسي الرابع الصف تلميذ قدرة :االستنتاج مهارة 

 أو التعميمات، أو العامة، المعارف من الجزئية النتائج استنباط الخاص، وبالتالي
الخاص وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في االختبار  المتوفرة، المقدمات

 االستنتاج. بمهارة
 لومات واألفكار تحويل المع على األساسي الرابع الصف تلميذ قدرة :مهارة التمثيل

وتقاس بالدرجة التي  والخرائط،األشكال  وقراءة رموز وأشكال إلى كلمات،من 
 التمثيل. يحصل عليها التلميذ في االختبار الخاص بمهارة

  البدائل أنسب اختيار على األساسي الرابع الصف تلميذ قدرة :رالقرا اتخاذ مهارة 
 المتاحة الخيارات هدفه، ودراسة تحديد على          اعتمادا   ما، موقف في له المتاحة

 بمهارة الخاص االختبار في التلميذ عليها يحصل التي بالدرجة وتقاس وتقييمها،
 .اتخاذ القرار

 ماد ة الدراسات االجتماعي ة                         : 
" برنامج دراسي تكاملي يجمع فروع المعرفة بالعلوم       أن ها          الوطني ة ب                        عر فت في وثيقة المعايير 

                                                                                   االجتماعي ة واإلنساني ة في وحدات دراسي ة تكسب المتعل مين مجموعة من المعارف والمهارات 
                                                                                     والقيم المشتق ة من التاريخ والجغرافية، واالقتصاد وعلم االجتماع وعلم السياسة وعلم النفس 

( )الحلقة األولى من التعليم األساسي( ومتداخل 4-0في الصفوف )                     والفلسفة بشكل  مندمج
-02( )الحلقة الثانية من التعليم األساسي( ومترابط في التعليم الثانوي )2-3في الصفوف )

 (.2، 0222(". )وزارة التربية، 00
 مرحلة التعليم األساسي: 

الصف التاسع، وهي                                                         هي مرحلة تعليمي ة مدتها تسع سنوات تبدأ من الصف األول حتى "
لزامي ة وتشتمل على حلقتين الحلقة األولى وتمتد من الصف  ، والحلقة الثانية 4-0                                                                مجاني ة وا 

 (.0، 0223" )وزارة التربية، 2-3تمتد من الصف 
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                                                                                    الباحث على العديد من الدراسات التي تناولت استراتيجي ات ونماذج التدريس الحديثة ومنها  اطلع    
 يأتي على الدراسات التي تناولت مهارات التفكير وفيما كما اطلع (،شارك –زاوج  –)فكر استراتيجية 

                                           لبعض الدراسات العربي ة واألجنبي ة لكل منها.    ا  عرض

�����™�Â�¢���Å�����������©�ƒ�Â�S�ˆ�Y���©�S�j�¦�°�®�W�’�^�’�Y�¦�°�Y�j�¦�����°�‚�|���ó�����«�Â�¦�±�ó�����½�°�S�l��

1�� �W�’�U�°�u���©�S�j�¦�°�®��

1.1�� ���W�j�¦�°�®�À�S�¶�„�j����2002�����À�®�°�•�¦��

ها في تنمية بعض مهارات التعبير أثر شارك( و  – زاوج- فكر)استراتيجية تطوير  :عنوان الدراسة  
 الكتابي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية"

ها في تنمية بعض أثر شارك( و  – زاوج-فكر )استراتيجية تطوير معرفة فاعلية  إلىهدفت الدراسة   
 .مهارات التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

المرحلة الدراسة من تالميذ       عي نةيبي، ولقد تكونت ولقد استخدمت الباحثة المنهج الشبه التجر   
                              طالبا  قامت الباحثة بتدريسيها  (����)وكانت مكونة من مجموعتين إحداهما تجريبية وعددها  االبتدائية
وتم التدريس معيا بالطريقة  ،       طالبا   (����)كانت ضابطة وكان عددها  االستراتيجية واألخرىباستخدام 

 .العادية التقليدية
 الدراسةفي اآلتية دوات مت األاستخد
 مهارات التعبير الكتابي اختبار. 
 ه وذلك ليتم استخدامه عند تنفيذ الدراسة.إعدادودليل المعلم والذي قامت الباحثة ب 

ئية بين درجات إحصاوكانت من أهم النتائج التي توصمت إليها الدراسة وجود فروق ذات داللة 
 التجريبية.المجموعة التجريبية واألخرى الضابطة لصالح المجموعة 

1.2�� �¬�S�Y�}�ƒ�¦���®�U�u���W�j�¦�°�®����2002�°�n�†���‘�|������

تنمية  علىشارك( في تدريس الرياضيات  –زاوج  –استخدام استراتيجية )فكر  أثر :عنوان الدراسة  
 التواصل واإلبداع الرياضي لدي تالميذ المرحلة االبتدائية.

 :إلىالدراسة هدفت 
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  شــارك( علـــى تنميـــة التواصـــل الرياضـــي  –زاوج  –اســـتخدام اســـتراتيجية )فكـــر  أثرقيــاس
 لـــدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي.

  شـــارك( علـــى تنميـــة اإلبـــداع الرياضـــي  –زاوج  –اســـتخدام اســـتراتيجية )فكـــر  أثرقيـــاس
 تالميذ الصف الخامس االبتدائي. لـــدى

عشـــوائية مـــن تالميـــذ الصـــف الخـــامس       عي نةاستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، حيث تـــم اختيـــار   
 محافظــة-نبهـــان االبتدائيـــة المشــتركة التابعــة إلدارة ميــت غمــر التعليميــة  أبواالبتـــدائي بمدرســـة 

( ٧٧مجموعة تجريبية تكونت من ) إلى                               ( تلميــذا  وتلميــذة وقد قسمت ٧٧وقــد تكونــت مــن ) ،الدقهليــة
( ٠٤شارك( ومجموعة ضابطة تكونت من ) –زاوج-فكر                                          تلميذا  وتلميذة تدرس باستخدام استراتيجية )

                               تلميذا  وتلميذة تدرس بالطريقة 
 وتصميم األدوات اآلتية إعداد ،ا تمالدراسة والتحقق من فرضياته أهدافولتحقيق 

 التواصل الرياضي. اختبار إعداد 
 اإلبداع الرياضي. اختبار إعداد 

 :أسفرت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمها
  ئيا  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضـابطة في التطبيقين إحصايوجد فرق دال                                                           

ككل )ولكل بعد علـي حـدة مـن أبعاده الفرعيـة(  التواصل الرياضي ختبارالقبلي والبعدي ال
 لصالح التطبيق البعدي. 

  ئيا  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعـة التجريبيـة في التطبيقين إحصايوجد فرق دال                                                              
التواصل الرياضي ككل )ولكل بعد علـي حـدة مـن أبعاده الفرعيـة(  ختبارالقبلي والبعدي ال

 لصالح التطبيق البعدي. 
  ئيا  بــين متوســطي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة ودرجــات إحصايوجــد فــرق دال                                                                    

التواصــل الرياضــي ككــل )ولكــل  ختبارتالميــذ المجموعــة الضــابطة في التطبيــق البعــدي ال
 حدة من أبعاده الفرعية( لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.  علىبعد 

  ئيا  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيقين إحصا ق داليوجد فر                                                          
الفرعيـة(  اإلبـداع الرياضـي ككـل )ولكـل بعـد علـي حـدة مـن أبعاده ختبارالقبلي والبعدي ال

  لصالح التطبيق البعدي
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 ين                                                           ئيا  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبيـة في التطبيقإحصا يوجد فرق دال
اإلبـداع الرياضـي ككـل )ولكـل بعـد علـي حـدة مـن أبعاده الفرعيـة(  ختبارالقبلي والبعدي ال
 البعدي.لصالح التطبيق 

  ودرجات  ،                                                          ئيا  بــين متوســطي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــةإحصايوجــد فــرق دال
اإلبداع الرياضـي ككـل )ولكـل بعـد  ختبارتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ال

علــي حــدة مــن أبعاده الفرعيــة( فيمــا عــدا مهــارة )حــل مشــكالت رياضــية ذات مطلــوب 
                                   ئيا  لصـــالح تالميـــذ المجموعـــة إحصامحــدد يمكــن الوصـــول إليـــه بـــأكثر مـــن طريقـــة( دالـــة 

 التجريبية.
  شــارك( كمتغيــر مســتقل علــى التواصــل  –زاوج  –كبيــر الســتراتيجية )فكــر  أثريوجــد حجــم

 .بــداع الرياضي كمتغيرين تابعينواإل
 :أوصت الدراسة بـ

 والعمــل علــي اســتخدام اســتراتيجيات تــدريس حديثــة تــوفر  ،االهتمــام بتطــوير طــرق التــدريس
 –زاوج  –فكر )استراتيجية شاركة التالميذ في الموقف التعليمي مثل أكبــر قــدر ممكن من م

 شارك(. 
 بــرامج تدريبيــة لمعلمــي الرياضــيات فــي جميــع مراحــل التعلــيم؛ لتــدريبهم علــى كيفيــة  إعداد

 شارك( في التدريس. –زاوج  –اســتخدام استراتيجية )فكر 
  التعلـيم االبتـدائي( بمهـارات  –الرياضيات )التعليم العام معلمي  إعدادضرورة اهتمام برامج

 التواصـل الرياضي والتركيز فيها، وكذلك مهارات اإلبداع في الرياضيات.
1.3�� �����‘�U�°�a�ƒ�¦���W�j�¦�°�®2002�W�’�®�Â�v�j�ƒ�¦���‘�|������

فاعلية استراتيجية )فكر ــ زاوج ــ شارك( لتعلم العلوم في تنمية العمليات المعرفية  :عنوان الدراسة  
 ليا واالتجاه نحو المادة لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة.الع
معرفة فاعلية استراتيجية )فكر ـــ زاوج ـــ شارك( لتعلم العلوم في تنمية العمليات  إلى :هدفت الدراسة  

ة واالتجاه نحو المادة لدى طالب المرحلة المتوسط ،المعرفية العليا )التحليل والتركيب والتقويم(
 بالمدينة المنورة.
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            ( طالبا  من ����مكونة من )      عي نةواستخدم الباحث المنهج التجريبي، حيث طبقت التجربة على   
تم  م، �������� في الفصل الدراسي الثاني لعام المنورة،بالمدينة  المتوسط،طالب الصف الثاني 

 (،)فكر ـــ زاوج ـــ شارك                                  ( طالبا  درست باستخدام استراتيجية ����تجريبية ) مجموعتين إلىتقسيمهم 
                        ( طالبا  درست بالطريقة.����وضابطة )
 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادالدراسة تم  أهدافولتحقيق 

 التركيب، التحليل،لقياس العمليات المعرفية العليا من تصنيف بلوم وزمالئه ) اختبار إعداد 
 التقويم(.

 .مقياس االتجاه نحو العلوم 
 :عن مجموعة من النتائج كانت أهمهاأسفرت الدارسة 

  البعدي لعمليات  ختبارئية بين متوسطات درجات الطالب في االإحصاوجود فرق ذات داللة
 والتقويم، والتركيب، ،مستوى التحليلالمعرفة العليا لصالح المجموعة التجريبية عند كل من 

 السابقة.وجميع المستويات المعرفية 
  البعدي لمقياس  ختبارة بين متوسطات درجات الطالب في االئيإحصاوجود فرق ذات داللة

واالتجاه  العلوم،ومادة  العلوم،معلم  بالمجتمع،االتجاه نحو مادة العلوم )العلوم وعالقتها 
 ككل( لصالح المجموعة التجريبية.

مي         حث معل   (،تدريب المعلمين على استخدام استراتيجية )فكر ـــ زاوج ـــ شارك :أوصت الدراسة بـ
 العلوم على استخدام األسئلة التي تنمي العمليات المعرفية العليا لدى الطالب.

1.1�� ���W�j�¦�°�®�Â�U�¢���‘�ƒ�S�y����2010�À�’�¶�j�„�|���‘�|������

شارك( على تنمية مهارات التفكير المنطقي  –زاوج  –)فكر  استراتيجيةتوظيف  أثر :الدراسةعنوان   
 في العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي.

شارك( على تنمية مهارات  –زاوج  –)فكر  استراتيجيةتوظيف  أثرمعرفة  إلى :لدراسةاهدفت   
 التفكير المنطقي في العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي.

  :ةاآلتياالجابة عن األسئلة  إلىوسعت الدراسة 
  ( على تنمية مهارات التفكير المنطقي فـي شارك- زاوج-فكر) استراتيجيةتوظيف  أثرما

 العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي؟
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  في العلوم؟ما مهارات التفكير المنطقي المراد تنميتها لدى طلبة الصف الثامن األساسي  
 ( التي تؤثر على مهارات التفكير شارك- زاوج-فكرما المالمح األساسية الستراتيجية )

  األساسي؟المنطقي بالعلوم لدى طلبة الصف الثامن 
 مهارات التفكير المنطقي لطلبـة المجموعـة  اختباربين متوسط درجات  هل توجد فروق

  الضابطة؟وبين متوسط درجات طلبة المجموعة  ،التجريبية
  مهارات التفكير المنطقـي لـدى طـالب  اختبارهل توجد فروق بين متوسطي درجات

  الضابطة؟وبين طالب المجموعة  ،المجموعة التجريبية
 مهارات التفكير المنطقـي لـدى طالبـات  اختباروسطي درجات هل توجد فروق بين مت

 الضابطة؟وبين طالبات المجموعة  ،المجموعة التجريبية
  مهارات التفكير المنطقي لدى الطلبة الـذين  اختبارهل توجد فروق بين متوسطي درجات

 الجنس؟( تعزى لمتغير شارك- زاوج-فكر) استراتيجيةدرسوا باستخدام 
( ������الدراسة المكونة من )      عي نةعلـى  االستراتيجيةواستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتم تجريب 

،          ( طالبا  ����عة التجريبية للطالب )حيـث تكونـت المجمو  بغزة،طالب وطالبة من طلبة الصف الثامن 
،          ( طالبا  ����)موعة الضابطة للطالب وتكونت المج طالبـة،( ����والمجموعة التجريبيـة للطالبـات )

 ( طالبة.����عة الضابطة للطالبات )والمجمو 
 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادالدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم  أهدافولتحقيق 

  بناء دليل للمعلم لدروس الوحدة المختارة من كتاب العلوم للصف الثامن األساسي 
  جمـع المعلومات، حفظ المعلومات ارةمهارات التفكير المنطقي والتي تضم مه اختباربناء( ،

( ����تنظيم المعلومات، تحليل المعلومات، إنتاج المعلومات، تقييم المعلومات( مكون من )
 فقرة من نوع اختيار من متعدد.

 :أسفرت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمها
  فكير المنطقي لدى طلبـة شـارك( فـي تنميـة مهـارات الت –زاوج  –)فكـر  استراتيجيةفـاعلية

  ةاآلتيوذلك من خالل توصل الدراسة للنتائج  ،الصف الثامن األساسي
  ومتوسط درجات  ،ئية بين متوسـط درجـات المجموعة التجريبيةإحصاتوجد فروق ذات داللة

 المجموعة الضابطة لصالح طلبة المجموعة التجريبية.
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  ات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط ئية بين متوسـط درجـإحصاتوجد فروق ذات داللة
 درجات طالب المجموعة الضابطة لـصالح طـالب المجموعة التجريبية.

  ئية بين متوسـط درجـات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط إحصاتوجد فروق ذات داللة
 درجات طالبات المجموعة الضابطة لـصالح طالبـات المجموعة التجريبية.

  ئية بين متوسط درجات الطالبات الكلية ومتوسط درجات إحصاداللة ال يوجد فروق ذات
 الطالب الكلية للمجموعة التجريبية للقياس البعدي.

–زاوج  –)فكر  استراتيجيةالتدريس الحديثة ومنها  استراتيجياتضرورة استخدام  :أوصت الدراسة بـ
 شارك( في تعلم العلوم من قبل المعلمين والموجهين والطلبة كأحد األساليب الفعالة للتعلم.

1.1�� �����‘�^�S�d���W�j�¦�°�®2010�¼�¦�°�v�ƒ�¦���‘�|������

وتنمية  ،( في اكتساب المفاهيم الفيزيائيةشارك- زاوج-فكر) استراتيجية فاعلية :الدراسةعنوان   
 ت الصف األول المتوسط.االتجاه نحو حل مسائل الفيزياء لدى طالبا

 ،( في اكتساب المفاهيم الفيزيائيةشارك- زاوج-فكر) استراتيجيةمعرفة فاعلية  إلىالدراسة هدفت   
 وتنمية االتجاه نحو حل مسائل الفيزياء لدى طالبات الصف األول المتوسط.

ث هي نفسها البح      عي نةعلـى تكون  االستراتيجيةواستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتم تجريب 
للمدارس بصورة       عي نةألنه تم اختيار متوسطة العذراء للبنات في بعقوبة بوصفها  ،مجتمع البحث

الشعبتين  إحدىوتوجد في المدرسة شعبتان للصف االول المتوسط هيأت للباحث اختيار  ،قصدية
( طالبة وبذلك تكون ����بصورة عشوائية لتكون المجموعة التجريبية فكانت شعبة )أ( وعدد طالباتها )

 .(����شعبة )ب(المجموعة الضابطة وعدد طالباتها)
 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادالدراسة تم  أهدافولتحقيق 

 الفيزياء للصف األول المتوسط وفق  كتاب والثاني منالخطة الدراسية للفصلين االول  إعداد
 شارك(. – زاوج-فكراستراتيجية )

 وهو من نوع االختيار من  ،تحصيلي يستخدم لقياس اكتساب المفاهيم الفيزيائية اختبار إعداد
 متعدد ذي البدائل االربعة.

  محمد السيد علي. إعدادتبني مقياس االتجاه نحو حل مسائل الفيزياء من 
  :مجموعة من النتائج كانت أهمهاأسفرت الدارسة عن 
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  اكتساب المفاهيم لدى الطالبات  اختبارئية في متوسط درجات إحصايوجد فرق ذو داللة
شارك( والطالبات الالتي يدرسن  –زاوج  –الالتي يدرسن المفاهيم الفيزيائية باستراتيجية )فكر 

زاوج  –سن باستراتيجية )فكر المفاهيم نفسها بالطريقة االعتيادية لصالح الطالبات الالتي يدر 
 شارك(. –

  ئية في متوسط درجات مقياس االتجاه نحو حل المسائل إحصاال يوجد فرق ذو داللة
شارك(  –زاوج  –الفيزيائية لدى الطالبات الالتي يدرسن المفاهيم الفيزيائية باستراتيجية )فكر 

 والطالبات الالتي يدرسن المفاهيم نفسها بالطريقة االعتيادية.
ثناء أشارك( في الدورات التدريبية للمعلمين –زاوج  –)فكر  استراتيجيةأوصت الدراسة بـ: ادخال 

 الخدمة.
1.1�� �����®�†�a�†���W�j�¦�°�®2011�°�n�†���‘�|������

شط من خالل تدريس الرياضيات لتنمية مهارات نبعض أساليب التعلم ال فاعلية :الدراسةعنوان   
 ية.عدادالتفكير العليا لتالميذ المرحلة اإل

مدى فاعلية استراتيجية )فكر ـــ زاوج ـــ شارك( بمساعدة النموذج على  التعرفإلى الدراسة هدفت   
 ي.عدادالمعملي لتعليم وتعلم الرياضيات في تنمية مهارات التفكير العليا لدى تالميذ الصف الثاني اإل

      عي نةتجريبي، وتكونت الواستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة النظرية والمنهج شبه ال
واألخرى ضابطة تم اختيارهم  تجريبية،ي إحداهما عدادمن مجموعتين من طالب الصف الثاني اإل

 .( أكتوبر��ية بمحافظة)عدادالمدارس اإل إحدىمن 
 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادالدراسة تم  أهدافولتحقيق 

 والتركيب(. والتحليل، ر،التفسيمهارات التفكير العليا ) اختبار إعداد 
 :أسفرت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمها

  ئيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية التي درست إحصاوجود فرق دال
باستراتيجية )فكر ـــ زاوج ـــ شارك( بمساعدة النموذج المعملي لتعليم وتعلم الرياضيات 

لتي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي ودرجات طالب المجموعة الضابطة ا
التركيب( لصالح المجموعة  التحليل، التفسير،مهارات التفكير العليا على مستوى ) ختبارال

 التجريبية.
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  ئيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية التي درست إحصاووجود فرق دال
ة النموذج المعملي لتعليم وتعلم الرياضيات باستراتيجية )فكر ـــ زاوج ـــ شارك( بمساعد

ودرجات طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي 
 مهارات التفكير العليا ككل لصالح المجموعة التجريبية. ختبارال
1.2�� �����‘�ƒ�®�S�Œ�U�ƒ�¦�Â���‘�•�Â�±�°���W�j�¦�°�®2012�¼�¦�°�v�ƒ�¦���‘�|������

شارك( واستراتيجية االكتشاف الموجه في –زاوج  –)فكر  استراتيجيةكل من  فاعلية :الدراسةعنوان   
 واالحتفاظ بها لدى الطــالب. ،واكتساب المفاهيم العلمية ،تنمية مهارات التفكير المنظومي

شارك( واستراتيجية االكتشاف –زاوج  –)فكر  استراتيجيةمعرفة فاعلية كل من  إلىهدفت الدراسة   
 واالحتفاظ بها لدى الطــالب. ،واكتساب المفاهيم العلمية ،الموجه في تنمية مهارات التفكير المنظومي

( ������الدراسة المكونة من )      عي نةعلـى  االستراتيجيةواستخدم الباحثان المنهج التجريبي، وتم تجريب   
 الصباحي،المعلمين /الكرخ  إعدادالعلوم والرياضيات في معهد  من طالب الصف الخامس / فرع

 طالبـة،( ����                                       ( طالبا  والمجموعة التجريبيـة الثانية )����حيـث تكونـت المجموعة التجريبية األولى من )
 .       طالبا   (����وتكونت المجموعة الضابطة من )

 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادالدراسة تم  أهدافولتحقيق 
 قرة ذات بنود من نوع االختيار من      ( ف  ����مهارات التفكير المنظومي مكون من ) اختبار عدادإ

 متعدد.
 من متعدد. االختيار               ( سؤاال  من نوع ����المفاهيم العلمية مكون من ) اختبار إعداد 

 :أسفرت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمها
  شارك( واستراتيجية )االكتشاف –زاوج  –)فكر ئية بين استراتيجية إحصاوجود فرق ذي داللة

الموجه( في تنمية مهارات التفكير المنظومي، إذ كان الفرق لصالح المجموعة التجريبية 
 .البعدي ختبارشارك( في متوسط درجات اال–زاوج  –االولى )فكر 

  تشاف شارك( واستراتيجية )االك–زاوج  –ئية بين استراتيجية )فكر إحصاوجود فرق ذي داللة
 الموجه( في اكتساب المفاهيم العلمية، إذ كان الفرق لصالح المجموعة التجريبية االولى

 البعدي. ختبارشارك( في متوسط درجات اال–زاوج  –فكر )استراتيجية 
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  ئيا  بين متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية االولى إحصاعدم وجود فرق دالة                                                        
البعدي والمؤجل. مما يدل على أن استراتيجية  ختبار( في االشارك–زاوج  –فكر )استراتيجية 

المفاهيم  باكتساباحتفاظ طالب المجموعة التجريبية االولى  إلىشارك( أدت –زاوج  –)فكر 
 العلمية.
 :ـــأوصت الدراسة بـ

  ضرورة استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في تعلم العلوم من قبل المدرسين كأحد
التربية العلمية  أهدافتحقيق العديد من  إلىفعالة للتعلم، والتي يؤدي استخدامها االساليب ال

 المرجوة.
 وال صفيةنشطة صفية أوتصميم  ،توجب اهتمام المدرسين في تدريسهم على الجانب العملي 

خارجه ومن  إلىتتيح لطلبتهم الفرصة لنقل معرفة الطلبة ومهاراتهم في غرفة الصف 
 الحياة العملية. إلىالمدرسة 

 وذلك بتنظيم وترتيب محتواها بما يتناسب ويتوافق مع  العلوم،عادة النظر في مقررات إ
 جل تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى الطالب.أتراتيجيات التدريسية الحديثة من االس

1.2�� �����‘�p�S�€�ƒ�¦���W�j�¦�°�®2012�°�n�†���‘�|������

م التعاوني في بيئة شبكات الويب عنوان الدراسة فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعل  
 ية.عدادالتعلم في مادة العلوم لدى طالب المرحلة اإل أثراالجتماعية في التحصيل المعرفي وبقاء 

مدى فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني )استراتيجية على التعرف إلى هدفت الدراسة   
شارك(( في التحصيل  – زاوج-فكراستراتيجية ) ،المجزأةاستراتيجية تكامل المعلومات  معا،التعلم 

 ي في مقرر العلوم.عدادالتعلم لدى تالميذ الصف الثاني اإل أثروبقاء  المعرفي،
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في مرحلة الدراسة والتحليل والتصميم والمنهج التجريبي عند   

من طلبة الصف       عي نةلة التقويم، وتكونت القياس فاعلية شبكة الويب االجتماعية التعليمية في مرح
 إحدىكل مجموعة تدرس ب تجريبية،ي بحلوان مؤلفة من ثالث مجموعات عدادالثاني اإل

 ومجموعة ضابطة. ،تها الباحثةاختار تراتيجيات التي االس
 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادالدراسة تم  أهدافولتحقيق 

 التعلم. أثروبقاء  المعرفي،التحصيل  اختبار إعداد 
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 :أسفرت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمها
  ئيا بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية الثالثة )التي إحصايوجد فرق دال

شارك( من خالل شبكة ويب  – زاوج-فكردرست باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني )
التحصيل المعرفي لصالح  اختباراجتماعية تعليمية( في التطبيقين القبلي والبعدي في 

 التطبيق البعدي.
  ئية بين متوسطات رتب درجات طلبة المجموعات التجريبية إحصاال توجد فروق ذات داللة

التأثير  إلىليمية ترجع في التحصيل المعرفي عند التعلم من خالل شبكة ويب اجتماعية تع
األساسي الختالف استراتيجية التعلم التعاوني المستخدمة )استراتيجية التعلم معا مقابل 

 شارك((. – زاوج-فكراستراتيجية تكامل المعلومات المجزأة مقابل استراتيجية )
1.2�� �����°�Â�}�y���W�j�¦�°�®2012�¼�¦�°�v�ƒ�¦���‘�|������

شارك( في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى  – زاوج –)فكر  استراتيجيةاستخدام  أثر :عنوان الدراسة  
 المعلمين. إعدادطالب الصف الثالث معهد 

شارك( في اكتساب المفاهيم  –زاوج  –)فكر  استراتيجيةاستخدام  أثرمعرفة  إلىهدفت الدراسة   
 المعلمين. إعدادالرياضية لدى طالب الصف الثالث معهد 

( ����الدراسة المكونة من )      عي نةعلـى  االستراتيجيةواستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتم تجريب 
حيـث تكونـت المجموعة التجريبية  بعقوبة،المعلمين الصباحي في  إعداد                   طالبا  من طالب معهد 

          ( طالبا .����وتكونت المجموعة الضابطة من)        طالبا ،( ����للطالب )
 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادتم الدراسة  أهدافولتحقيق 

 والمفاهيم الرياضية المراد  ،                                 ا تحصيليا  في ضوء االغراض السلوكيةاختبار عد الباحث أ
                       ( بندا  من نوع االختيار ����) ختباروقد بلغ عدد بنود اال ،البحث      عي نةفراد أاكتسابها من قبل 

 األربعة.من متعدد ذي البدائل 
 في ضوء محتوى الفصل االول من كتاب الرياضيات الصف الثالث  الدراسيةالخطط  إعداد

 شارك(. –زاوج  –المعلمين وفق استراتيجية )فكر  إعدادلمعهد 
 :أسفرت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمها
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  المفاهيم لدى الطالب الذين  اختبارئية في متوسط درجات إحصاتوجد فروق ذات داللة
الح طلبة صين يدرسون بالطريقة االعتيادية لشارك( والذ –زاوج  –فكر يدرسون باستراتيجية )
 المجموعة التجريبية.

 إعدادمناهج طرائق التدريس في معاهد  شارك( في –زاوج-دخال استراتيجية )فكرإ :بـأوصت الدراسة 
 شارك(.-زاوج-فكرشراك المعلمين في دورات تدريبية على استراتيجية )   ا  المعلمين و 

1.10�� ���W�j�¦�°�®�����°�S�^�ˆ�ƒ�¦2013�À�’�¶�j�„�|���‘�|������

والتفكير التأملي  ،( في تنمية التحصيلشارك-اوج ز -فكرتوظيف استراتيجية ) أثرعنوان الدراسة   
 في الجبر لدى طالبات التاسع األساسي بمحافظة خان يونس.

( في تنمية التحصيل شارك-اوج ز -فكرتوظيف استراتيجية ) أثرالتعرف على  إلىهدفت الدراسة   
 كير التأملي في الجبر لدى طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظة خان يونس.والتف

 :ةاآلتياالجابة عن األسئلة  إلىوسعت الدراسة 
  ( في تنمية التحصيل والتفكير التأملي في شارك- زاوج-فكر) استراتيجيةتوظيف  أثرما

 األساسي؟الجبر لدى طالبات التاسع 
 ومتوسط درجات طالبات  التجريبية،لبات المجموعة هل توجد فروق بين متوسط درجات طا

 التحصيلي؟ ختبارالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لال
  ومتوسط درجات طالبات  التجريبية،هل توجد فروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة

 مهارات التفكير التأملي؟ ختبارالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ال
زاوج  –واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، حيث تدرس المجموعة التجريبية وفق استراتيجية )فكر 

ت الباحثة المدرسة اختار و  االعتيادية،في حين تدرس المجموعة الضابطة بالطريقة  شارك(، –
( ����) ( طالبة مقسمة بالتساوي����والتي تكونت من ) ،     عي نةحيث اختير منها ال العشوائية،بالطريقة 

 ( طالبة كمجموعة.����طالبة كمجموعة تجريبية و )
 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادالدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم  أهدافولتحقيق 

 التحصيل في وحدة )العالقات واالقترانات( من كتاب الرياضيات )الجزء الثاني(  اختبار إعداد 
 العالقات واالقترانات( من كتاب الرياضيات )الجزء التفكير التأملي في وحدة ) اختبار إعداد

 الثاني(.
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 التصميم التجريبي لدروس وحدة )العالقات واالقترانات( من كتاب الرياضيات )الجزء  إعداد
 شارك(. –زاوج  –)فكر  استراتيجيةالثاني( وفق 

 :أسفرت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمها
  ومتوسط  التجريبية،بين متوسط درجات طالبات المجموعة  ئيةإحصاوجود فروق ذات داللة

التحصيلي لصالح طالبات  ختباردرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لال
 المجموعة التجريبية.

  ومتوسط  التجريبية،ئية بين متوسط درجات طالبات المجموعة إحصاوجود فروق ذات داللة
لصالح  التأملي،التفكير  ختبارة في التطبيق البعدي الدرجات طالبات المجموعة الضابط

 طالبات المجموعة التجريبية.
  ( ��������كبير بلغ ) أثرشارك( على التحصيل بحجم  –زاوج  –)فكر  الستراتيجيةوجود تأثير

 ختبارعليا( وعند الدرجة الكلية لال مهارات-التطبيق  –الفهم  –عند المستويات )التذكر 
 التحصيلي.

  كبير بلغ  أثربحجم  التأملي،شارك( على التفكير  –زاوج  –)فكر  الستراتيجيةوجود تأثير
 التفكير التأملي. ختبار( عند مهارات التفكير التأملي وعند الدرجة الكلية ال����������)

ضرورة توظيف استراتيجيات التعلم التعاوني في مرحلة التعليم األساسي  :وأوصت الدراسة بـ  
وضرورة تهيئة مستلزمات تطبيق  ،                                    ألخرى حتى يصبح جزءا  من شخصية المتعلموالمراحل ا

تساعد  تعليمية،ووسائل  وأجهزة، وأثاث، حديثة،وصفوف  قاعات،من  النشط،استراتيجيات التعلم 
 –زاوج  –)فكر  استراتيجيةعلى نجاح عملية التدريس وفق الطرائق واالستراتيجيات الحديثة وخاصة 

 شارك(.
1.11�� �¦���W�j�¦�°�®�°�†�u�Â���§�š�[�ƒ����2013�¼�¦�°�v�ƒ�¦���‘�|������

شارك( في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط  –زاوج  –استراتيجية )فكر  أثر :عنوان الدراسة  
 في مادة الرياضيات وتفكيرهن االستداللي.

شارك( في تحصيل طالبات الصف الثاني  –زاوج  –)فكر  استراتيجية أثرمعرفة  إلىهدفت الدراسة   
 المتوسط في مادة الرياضيات وتفكيرهن االستداللي.
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( ����الدراسة المكونة من)      عي نةعلـى  االستراتيجيةواستخدم الباحثان المنهج التجريبي، وتم تجريب   
ة التجريبية التي تدرس ( طالبة، إحداهما تمثل المجموع����، موزعة على شعبتين في كل شعبة )طالبة

الضابطة التي تدرس حسب  شارك( واألخرى تمثل المجموعة –زاوج  –)فكر  استراتيجيةحسب 
 السائدة. الطريقة

 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادالدراسة تم  أهدافولتحقيق 
 تحصيلي في مادة الرياضيات. اختبار إعداد 
 التفكير االستداللي. اختبار إعداد 
 :ت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمهاأسفر 
  ئية بين متوسطي درجات الطالبات اللواتي يدرسن على وفق إحصايوجد فرق ذو داللة

اللواتي يدرسن على وفق الطريقة االعتيادية في  شارك( والطالبات –زاوج  –استراتيجية )فكر 
 التجريبية.التحصيلي لمادة الرياضيات لصالح المجموعة  ختباراال

  ئية بين متوسطي درجات الطالبات اللواتي يدرسن على وفق إحصايوجد فرق ذو داللة
اللواتي يدرسن على وفق الطريقة االعتيادية في  شارك( والطالبات –زاوج  –استراتيجية )فكر 

 التفكير االستداللي لمادة الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية اختبار
  :أوصت الدراسة بـ

  تدريب وتشجيع المدرسين على اتباع طرائق تدريسية يكون الطالب فيها محور العملية
 التعليمية.

  تدريس المفاهيم الرياضية في مراحل أخرى. شارك( في –زاوج  –استخدام استراتيجية )فكر 
  تدريب مدرسي ومدرسات المرحلة المتوسطة من خالل الدورات التدريبية على كيفية استخدام

 شارك(. –زاوج  –جية )فكر استراتي
  تضمين كتاب الرياضيات للصف الثاني المتوسط تمارين ومسائل ومواقف تنمي التفكير

 االستداللي لدى الطلبة.
  شارك( في –زاوج  –)فكر  استراتيجيةالتدريس الحديثة ومنها  استراتيجياتضرورة استخدام

 ألساليب الفعالة للتعلم.تعلم العلوم من قبل المعلمين والموجهين والطلبة كأحد ا
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2�� �����W�’�U��̂ �̂¢�����©�S�j �¦�°�®���É���������������Æ�� ���� ��������

2.1�� ���W�j�¦�°�®���²�°�S�‚��2002��Carss,�����¦�®�ˆ�„�’�±�Â�’�ˆ���‘�|��

The Effects of Using (Think �± Pair �± Share ���� During Guided Reading Lessons�� 

 .الموجهة القراءة من خالل دروس (شارك±� زاوج-)فكر استراتيجيةاستخدام  أثر: الدراسة عنوان  
( التي اسـتخدمت خـالل دروس القراءة شارك- زاوج-فكر) استراتيجيةوصف آثار  إلىهدفت الدراسة 

 الموجهة.
( ��) وقد تمت الدراسة خالل السنة في التجريبي،واستخدم الباحث المنهج التجريبي والمنهج شبه   

 إحدى( أطفال وكانت ��الدراسة من مجموعتين كل مجموعة تضم )      عي نةوتكونـت  ،فصول دراسية
وتحكمت مجموعـات  الزمني،وعتين تقـرأ قراءة فوق عمرهم الزمني واألخرى أقل من عمرهم المجم

وتركز هـذه الدراسـة على  الثمانية،وقد تم استخدامها خالل فترة األسابيع  المستويات،القـراءة عند هذه 
 آثار التدخل على القراءة والفهم. 

 :والمواد اآلتية وتصميم األدوات إعدادالدراسة تم  أهدافولتحقيق 
  اختباراستخدام (PROBE.الذي يقيس القدرة القرائية ومراقبة السلوك أثناء القراءة ) 
  اختباراستخدام (ASTTLE.المعد من قبل وزارة التربية في نيوزيلندا ) 

 :أسفرت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمها
  وخاصـة الطلبة الذين  واإلنجاز،( في القراءة شارك- زاوج-فكر) استراتيجيةإيجابية استخدام

على الرغم من طول فترة التدخل وربما من اآلثار  الزمني،قاموا بالقراءة فوق عمرهم 
 االيجابية المترتبة على تلك القراءة

 .اآلثار االيجابية على جوانب استخدام اللغة الشفوية والتفكير والوعي وراء المعرفي 
والتي تم مالحظتها مع جميع  ،القراءة والفهم استراتيجياتة تطوير ضرور أوصت الدراسة بـ  

تعتبر أداة  االستراتيجيةهـذه  حيث إن(، شـارك- زاوج-)فكـر  استراتيجيةومنها  التدخل،مجموعات 
من       عي نةلتشجيع المحادثة، والتي يمكن تكييفها لتتناسب مـع التركيـز علـى التعليم واحتياجات فئات م

 الطالب.
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2.2�� �®�����Ä�±�Â�^�ˆ���W�j�¦�°Ngozi, 2009�W�’�‚�’�°�†�•�¦���¨�®�a�Y�†�ƒ�¦���©�S�’�™�Â�ƒ�¦���‘�|������

The Effects of Using Metacognitive and (Think �± Paire �± Share) Strategies on 

Classroom Participation and Student Achievement in Senior Secondary 

School Science Classrooms�� 

 مشاركة على) شارك-زاوج-فكـر (واستراتيجية المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام أثر ة:الدراس عنوان  

 .الثانويـة المدارس في العلوم مادة في وتحصيلهم الدراسي الطالب
-زاوج-فكـرما وراء المعرفة واستراتيجية ) الستراتيجياتدراسة اآلثار المترتبة  إلى تهدف هذه الدراسة

 الدراسي في مادة العلوم في المدارس الثانويـة. ( على مشاركة الطالب وتحصيلهمشارك
ثالث مجموعات،  إلىالدراسة       عي نةحيث قامت الباحثة بتقسيم  التجريبي،واستخدمت الباحثة المنهج 

ما وراء المعرفة، والمجموعة الثانية باستخدام  استراتيجياتالمجموعة األولى تم تدريـسها باستخدام 
( ����الدراسـة مـن )      عي نةوتكونت  ضابطة،والمجموعة الثالثة مجموعة  (شارك-زاوج-فكـر) استراتيجية

وقد تم تـدريس  الثالثة،( للمجموعة ����                            ( طالبا  للمجموعة الثانية و)����                         طالبـا  للمجموعة األولى و)
 ( أسبوع.����المجموعات الثالثة لمدة )

أكثر فعالية في  المعرفة،اء مـا ور  استراتيجياتنتائج المجموعة األولى التي درست باستخدام وكانت 
 (.شارك-زاوج-)فكـر  استراتيجيةتليها المجموعة الثانية التـي درسـت باسـتخدام  التحصيل،زيز تع

2.3�� �W�j�¦�°�® �U�Â�j�’�S�ˆ�Ä�®�’ (Supyandi, 2013) �S�’�j�’� �̂Â�®�ˆ�¦���‘�|��

The Influence of Think-Pair-Share Technique on the �6�W�X�G�H�Q�W�V�¶�� �5�H�D�G�L�Q�J��

Ability at the Tenth Grade Students of Smk an-Nahl Cibeber Cianjur. 
 القدرة القرائية لدى طالب الصف على )شارك –زاوج  – فكر (تقنية توظيف أثر :عنوان الدراسة  

 .(Smk An-Nahl Cibeber Cianjur) في العاشر
شارك( على القدرة القرائية لدى طالب  –زاوج  –توظيف تقنية )فكر  أثرمعرفة  إلىهدفت الدراسة   

 الصف العاشر.
موزعين على           ( طالبا  ������واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكون المجتمع األصلي للبحث من )  

فالشعبة الضابطة مكونة  ،البحث      عي نةالباحث شعبتين بطريقة عشوائية لتكونان  اختار شعب،خمس 
 .       طالبا  ( ����والشعبة التجريبية مكونة من ) ،( طالبا����من )

 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادتم  أهدافولتحقيق 
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  ( أسئلة من نوع االختيار من ����الباحث. مكون من ) إعدادللقدرة القرائية من  اختباربناء
 (.������) كامل األسئلة على درجة متعدد يحصل الطالب عند اإلجابة الصحيحة على

 :أسفرت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمها
  شـارك( في تنمية القدرة القرائية لدى طالب الصف العاشر  –زاوج  –)فكـر  استراتيجيةفـاعلية

 :ةاآلتيوذلك من خالل توصل الدراسة للنتائج 
  ومتوسط درجات  ،المجموعة التجريبيةئية بين متوسط درجـات إحصاتوجد فروق ذات داللة

 المجموعة الضابطة لصالح طلبة المجموعة التجريبية.
وذلك  ،شارك( في تعلم القراءة–زاوج  –ضرورة استخدام المعلمين لتقنية )فكر  :أوصت الدراسة بـ  

وتحفيز المعلمين على استخدام طرائق مبتكرة تسهم في تحسين القدرة  للطالب،لتحسين القدرة القرائية 
 .القرائية للطالب

2.1�� �����©�ˆ�’�°�Y���W�j�¦�°�®Trent, 2013�•�¦���¨�®�a�Y�†�ƒ�¦���©�S�’�™�Â�ƒ�¦���‘�|�����W�’�‚�’�°�†��

The Effects��of��the Peer Instruction Technique Think-Pair-Share on �6�W�X�G�H�Q�W�V�¶��

Performance in Chemistry. 
داء الطالب في أ على) شارك –زاوج  –فكر  (تقنية باستخدام تأثير التعليم المقترن :عنوان الدراسة  

 .مادة الكيمياء
شارك( على اداء الطالب في مادة  –زاوج  –معرفة تأثير استخدام تقنية )فكر  إلىهدفت الدراسة   

 الكيمياء.
 East)سة جون العليا واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكون المجتمع األصلي من طالب مدر   

St. John High School) ( في والية لويزياناLouisiana،) منهم الباحث شعبتين بشكل  اختار
( ����والشعبة الثانية ) ،         ( طالبا  ����البحث حيث تحتوي الشعبة األولى على )      عي نةعشوائي ليشكل 

لباحث وقد حسب ا ،( طالبا����بينما الشعبة الثالثة مثلت المجموعة الضابطة وهي مكونة من )        طالبا ،
 مريكي في كل شعبة.نسبة توزع مكونات الشعب األ

 :وتصميم األدوات والمواد اآلتية إعدادتم  أهدافولتحقيق 
 الكيميائية( دة الدراسية المختارة )التفاعالتتصميم الوح (Chemical Reactions)  وفق

 شارك(. –زاوج  –استراتيجية )فكر 
  للتحصيل الدراسي في مادة الكيمياء. اختباربناء 
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 .بناء بطاقة مالحظة لممارسات العمل التعاوني داخل المجموعات وفي الصف بين الطالب 
 :أسفرت الدارسة عن مجموعة من النتائج كانت أهمها

  ( على اداء الطالب في مادة الكيمياءشارك –زاوج  –عدم وجود تأثير الستخدام تقنية )فكر، 
 ةاآلتيوذلك من خالل توصل الدراسة للنتائج 

  ئية بين متوسط درجـات المجموعتين التجريبيتين ومتوسط إحصاعدم وجود فروق ذات داللة
 البعدي لمادة الكيمياء. ختباردرجات المجموعة الضابطة في اال

  الطالب يتقنون العمل  أصبححيث  التعاونية،تحسن اداء الطالب في العمل في المجموعات
 في المجموعات الصغيرة.

 حيث إن الطبيعية،شارك( في الظروف –زاوج  –ضرورة استخدام لتقنية )فكر أوصت الدراسة بـ  
فلم تكن ظروف  ~�Hurricane Isaac)عقب االعصار الذي ضرب الوالية  االستراتيجيةالباحث طبق 

 .ثل ألجراء التجربةالطالب والمدرس بشكلها االم

2.1�� �����‘�†� �̂Â�‚�®�¢���W�j�¦�°�®Adekunmi, 2015�����S�’�°�’�^�’�ˆ���‘�|��

The Effects�� of Think-Pair-Share Collaborative Technique as One Of 

�F�O�D�V�V�U�R�R�P�� �3�U�D�F�W�L�F�H�V�� �I�R�U�� �,�P�S�U�R�Y�L�Q�J�� �6�W�X�G�H�Q�W�V�¶�� �5�H�I�O�H�F�W�L�Y�H�� �7�K�L�Q�N�L�Q�J�� �6�N�L�O�O�V�� �L�Q��

Basic Science. 
الممارسات الصفية في تنمية  إحدىشارك( التعاونية ك-زاوج–تقنية )فكر  تأثير: عنوان الدراسة  

 األساسية.مهارات التفكير التأملي لدة الطالب في العلوم 
في تنمية مهارات التفكير شارك(  –زاوج  –معرفة تأثير استخدام تقنية )فكر  إلىهدفت الدراسة   

 نيجيريا. التأملي لدة الطالب في العلوم األساسية في المدارس الثانوية في
المدارس الثانوية في ثالث  واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكون المجتمع األصلي من طالب  

مدارس موزعة على  (��             ( طالبا  من )������مكونة من )      عي نة منهم الباحث اختار واليات في نيجيريا،
 .ثالث واليات

 صميم األدوات والمواد اآلتيةوت إعدادتم  أهدافولتحقيق 
 مهارات  اراختب( التفكير التأمليSBSRTAT). 

 اختبار ( القدرة العدديةNAT). 
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  شارك( في مادة العلوم األساسية -زاوج –دليل تعليمي مصمم وفق استراتيجية )فكر
(IGTPSBS.) 

 (ANCOVAاستخدمت الدراسة تحليل التباين الثنائي في تحليل البيانات )
 :أهمهاعن مجموعة من النتائج كانت أسفرت الدارسة 

  البحث لصالح       عي نةالتأملي لدى طالب  ئية في مهارات التفكيرإحصافروق ذات داللة وجود
 .شارك( –زاوج  –)فكر طالب المجموعة التجريبية الذين تعلموا وفق استراتيجية 

في تعليم مواد العلوم شارك( –زاوج  –)فكر  استراتيجيةضرورة استخدام  :أوصت الدراسة بـ  
 غراض تنمية مهارات التفكير التأملي.األساسية وأل

3�� �À�’�U���»�š�Y�d�™�¦�Â���Š�U�l�ƒ�¦���Š� �̂Â�¢���W�€�U�S�j�ƒ�¦���©�S�j�¦�°�®�ƒ�¦�Â���‘�ƒ�S�a�ƒ�¦���ª�a�U�ƒ�¦��

( في مواد دراسية مختلفة ولدى شارك-زاوج-فكـرتناولت الدراسات السابقة فاعلية استراتيجية )  
الجامعية( حيث اتفقت مع الدراسة الحالية في  الثانوية، االبتدائية،)المرحلة  مراحل دراسية مختلفة

 النقاط اآلتية
 ( المتبعة في تدريس المجموعات التجريبية.شارك-زاوج-فكـراستراتيجية ) 
 غالي  أبور المختلفة كدراسة ومهارات التفكي ،المتغيرات التي تناولتها كالتحصيل الدراسي

( التي ��������ودراسة رزوقي والبهادلي) ،( التي تناولت التفكير المنظومي في العلوم��������)
( التي ��������ودراسة النجار ) ،االستراتيجية على التفكير المنطقي في مادة العلوم أثردرست 
( ��������ودراسة الثالب ) ،االستراتيجية على التحصيل الدراسي والتفكير التأملي أثردريت 

ودراسة محمد  ،حصيل الدراسياالستراتيجية على التفكير االستداللي والت أثرالتي تناولت 
ودراسة القاضي  ،( التي تناولت فاعلية االستراتيجية في تنمية مهارات التفكير العليا��������)
ودراسة نجوزي  ،االستراتيجية في تنمية التحصيل في مادة العلوم أثر( التي درست ��������)
(Ngozi, 2009 التي تناولت فاعلية االستراتيجية في تنمية التحصيل )ودراسة  ،الدراسي

االستراتيجية على التحصيل الدراسي في مادة  أثر( التي تناولت Trent, 2013تربنت )
 الكيمياء.
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 ( ودراسة ��������المرحلة الدراسية التي تناولتها بعض الدراسات السابقة كدراسة عبد الفتاح )
التعليم التي أجريت في مرحلة  (Carss, 2007) ( ودراسة كارس��������رزوقي والبهادلي )

 األساسي كما في الدراسة الحالية.
 المهارات والدروس  اختبارالتحصيل و  اختباراألدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة ك

 (.شارك-زاوج-فكـرالمعدة وفق استراتيجية )
 ( في تنمية شارك-زاوج-فكـراتفقت معظم الدراسات السابقة على فاعلية استراتيجية )

 تفكير المستهدفة.ومهارات ال ،التحصيل

�����S�’��̂S�[���Å�������������©�S�j�¦�°�®���W�’�u�S�†�Y�^�™�¦���©�S�j�¦�°�®�ƒ�¦���¨�®�S�†���‘�|���‘�j�¦�°�®�ƒ�¦���¾�’�n�a�Y�ƒ�¦�Â���°�’�‚�}�Y�ƒ�¦���©�¦�°�S�Œ�†���©�ƒ�Â�S�ˆ�Y��

1�� �����W�’�U�°�u�����©�S�j �¦�°�®���Æ�������������Æ�� ���� ��������

1.1�� �����¾�®�‹�•�¦���W�j�¦�°�®2001�W�’�®�Â�v�j�ƒ�¦���‘�|������

ه على تحصيل تلميذات الصف الرابع أثر و  ةالتفكير من خالل تدريس الجغرافي تعليم :عنوان الدراسة  
 تفكيرهن.االبتدائي وتنمية 

هدفت الدراسة تنمية التفكير ورفع مستوى التحصيل لتلميذات الصف الرابع االبتدائي بمحافظة   
      جد ة.
                             ( تلميذة موز عة على مجموعتين ����البحث من )      عي نةواستخدم المنهج التجريبي، وقد تكونت   

 ( تلميذة.����وضابطة قوامها ) ،( تلميذة����                            المجموعة التجريبي ة قوامها )
 :                             ا أدوات الدراسة فقد تكو نت من    أم  

  ،دليل المعلمة لتعليم بعض مهارات التفكير )االتصال، التعليل، الربط، الوصف، المقارنة
في وحدة مظاهر سطح األرض في  ةالل مادة الجغرافيالتصنيف، الطالقة، المرونة(، من خ

 الصف الرابع االبتدائي.
 في المرحلة االبتدائي ة لتحديد أهم ثمان مهارات تناسب  ة                             واستطالع رأي لمعل مات الجغرافي                                                   

 تعليم الجغرافيا.
 ةتحصيل الدراسي في مادة الجغرافي اختبار. 
 مهارات التفكير. اختبار 
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                                                                         فاعلي ة تعليم التفكير من خالل المنهج على تنمية التفكير ورفع مستوى التحصيل  إلىخلصت الدراسة 
 :من خالل

  ا  بين متوسط درجات التلميذات في المجموعتين التجريبي ة والضابطة     ئي  إحصا                وجود فروق دال ة                                                               
                                   التفكير لصالح المجموعة التجريبي ة. اختبارو  التحصيل، ختبارللتطبيق البعدي ال

  ئي ا  بين متوسط درجات التلميذات للمجموعة التجريبي ة في التطبيقين إحصا                وجود فروق دال ة                                                                 
 والبعدي لصالح التطبيق البعدي. ،القبلي

1.2�� �®�U�¤���W�j�¦�°���¿�’�‹�¦�°��2002�����W�’�®�Â�v�j�ƒ�¦��

على  االجتماعية العلوم الــتعلم التعــاوني االستقــصائي فــي تــدريس استراتيجية أثر :عنوان الدراسة  
 .العربية السعودية تنمية التحصيل والتفكير لـدى تلميـذات الـصف الثـاني المتوسـط بالمملكـة

 ،مقترحة قائمة علـى الـتعلم التعـاوني استراتيجيةاستخدام  أثرمعرفة  إلىهدفت هذه الدراسة   
علـى تنميـة التحـصيل الدراسـي ومهـارات التفكيـر  االجتماعيةواالستقصاء العلمي في تدريس العلوم 

 .ــسعوديةتلميــذات الــصف الثــاني المتوســط بالمملكــة العربيــة ال لـدى
تلميــذات الـــصف الثــاني  الدراســة مــن      عي نةتــم اختيــار إذ  التجريبي،استخدمت الدراسة المنهج 

( تلميـــذة، تـــم ����عـــددهم ) المتوســـط بــإدارة الطـــائف التعليميـــة بالمملكــة العربيـــة الــسعودية حيـــث بلـــغ
المقترحـــة،  االستراتيجية ( تلميـــذة تـــدرس باســـتخدام����ـــددها )مجموعـــة تجريبيـــة ع إلىتقـــسيمهم 

 .تـــدرس بالطريقـــة المعتـــادة( تلميـــذة ����ومجموعـــة ضـــابطة عـــددها )
 .للتفكير اختبارتحصيلي و  اختبارتكونت أدوات الدراسة من  وقـــد
 :إلىوقد توصلت الدراسة  

 ( بـــين متوســـطي درجـــات تلميـــذات ��������ئية عنـــد مـــستوى )إحصافـــروق ذات داللـــة  وجـود
التحصيلي للمجموعة التجريبية لصالح  ختبار                               التجريبية قبليا وبعديا    في اال المجموعـــة

 .التطبيق البعدي
  لمجموعـة متوسـط درجـات ا ( بـين��������)ئية عنـد مـستوى إحصاوجد فروق ذات داللـة

التحـــــصيلي  ختبارودرجـــــات المجموعـــــة الـــــضابطة فـــــي التطبيـــــق البعـــــدي لال التجريبيـة،
 التجريبية. لـــــصالح المجموعـــــة
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  طالبات  متوسـطي درجـات ( بـين��������)ئية عنـد مـستوي إحصاوجـد فـروق ذات داللـة
 .التفكير اختبار                               ديا    لصالح التطبيق البعدي في المجموعة التجريبية قبليا وبع

1.3�� �����À�S�p�†�°���W�j�¦�°�®2011�W�’�°�Â�j���‘�|������

فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الجغرافية على التحصيل  :عنوان الدراسة  
 وتنمية مهارات الطلبة في حل المشكالت. ،الدراسي

تعرف فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الجغرافية على  إلىهدفت الدراسة   
التحصيل الدراسي وتنمية مهارات الطلبة في حل المشكالت لدى طلبة الصف الثاني الثانوي األدبي 

 مقارنة مع الطرائق العرضية.
������مكونة من ) نة    عي  وأجريت لدى  التجريبي،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج    )

( ����مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها ) مجموعتين، إلىوقسموا         قصديا ،طالبا وطالبة تم اختيارهم 
واألخرى ضابطة بلغ       معا ،طالبا وطالبة درست باستراتيجية التعلم التعاوني متمثلة باستراتيجية التعلم 

 ة.( طالبا وطالبة ودرست بالطرائق العرضي����عدد أفرادها )
 :وتكونت أدوات الدراسة من

  برنامج تعليمي في موضوعات المشكالت السكانية والبيئية من كتاب الجغرافية للصف الثاني
 الثانوي االدبي صمم وفق التعليم التعاوني.

 تحصيلي في موضوع البرنامج. اختبار 
 مهارات الطلبة في حل المشكالت. اختبار 
 التعلم التعاوني. مقياس اتجاهات الطلبة نحو استراتيجية 

 النتائج اآلتية إلىوتوصلت الدراسة 
 ين.ختبار تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة وفق نتائجهم في اال 
 .االتجاهات اإليجابية للطلبة نحو استراتيجية التعلم التعاوني 

 :إلى مجموعة من المفرحات والتوصيات منهاالباحث  توصلو 
  ومادة  عام،استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس المواد الدراسية المختلفة بشكل

 الجغرافية بشكل خاص وفي مختلف المراحل التعليمية.
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  تدريب الطالب على مهارات العمل الجماعي في حصص مستقلة قبل البدء بتدريسهم وفق
 استراتيجية التعلم التعاوني.

1.1�� �����‘�‚�Y�S�v�ƒ�¦���W�j�¦�°�®2011�W�’�°�Â�j���‘�|������

استراتيجية باير في التحصيل وتنمية مهارات التفكير لدى تالمذة الصف الرابع  أثر :عنوان الدراسة  
 األساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية.

استراتيجية باير في التحصيل، وتنمية مهارات التفكير لدى تالمذة  أثرقياس  إلىهدفت الدراسة   
 الصف الرابع األساسي.

استخدمت ثالث مجموعات من تالمذة الصف الرابع األساسي  التجريبي،استخدمت الدراسة المنهج   
 االستقرائية،في محافظة الالذقية )مجموعة تجريبية أولى، تعلمت وفق استراتيجية باير الطريقة 

لمت وفق ومجموعة تجريبية ثانية تعلمت وفق استراتيجية باير الطريقة المباشرة، ومجموعة ضابطة تع
                   ( تلميذ ا وتلميذة، ����، والثانية من )                   ( تلميذ ا وتلميذة  ����االستراتيجية المتبعة(، تكونت األولى من )

 وتلميذة.          ( تلميذ ا ����والضابطة من )
 :                                ا ستخدمت في الدراسة األدوات اآلتية

 ي.قائمة مهارات التفكير الواجب توافرها في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساس 
  أداة تحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية المؤلفة من قائمة المهارات المعدة بعد وضعها

 استمارة للتحليل. إلىأمام مقياس متدرج من التكرار والنسبة المئوية، إضافة 
 المعرفية المحددة  هدافتحصيلي لقياس تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي لأل اختبار

 للوحدات الثالث من كتاب الدراسات االجتماعية، ويغطي مستويات بلوم المعرفية الستة.
 استخدام استراتيجية باير في تنمية مهارات التفكير لدى  أثرمهارات التفكير لقياس  اختبار

 تالمذة الصف الرابع األساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية.
  التعليمي المصمم وفق استراتيجية باير لتعليم مهارات التفكير من خالل مادة البرنامج

                          ( درس ا، موزعة على مهارات ����الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي، والمكون من )
التفكير الثماني بمعدل )أربعة( دروس لكل مهارة تفكير، وهي تغطي المحتوى المعرفي 

ألخيرة من كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع المتضمن في الوحدات الثالث ا
 األساسي.
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 :وأسفر البحث عن النتائج اآلتية
  تفوق )استراتيجية باير، وبطريقتيها االستقرائية، والمباشرة( على االستراتيجية المتبعة في

مهارات التفكير ككل، وفي كل من مهارات  اختبارتنمية مهارات التفكير، )على مستوى 
ظة، والوصف، والتصنيف، والتفسير، والمقارنة، والتحليل، واتخاذ القرار(، في حين لم المالح

الخاص  ختبارتكن الفروق دالة بين متوسطات درجات تالمذة المجموعات الثالث في اال
 بمهارة التذكر.

  تفوق الطريقة المباشرة على االستقرائية في تنمية مهارات التفكير )ككل، وبالنسبة لكل من
ارات المالحظة، والتفسير، والمقارنة(، في حين لم تكن الفروق دالة بالنسبة لكل من مه

 مهارات )الوصف، والتصنيف، والتحليل، واتخاذ القرار(.
  مهارات التفكير  اختبار                          ئي ا بين درجات التالمذة في إحصاوجود عالقة إيجابية قوية دالة

كل من المجموعتين التجريبيتين األولى التحصيل الكلي، )في  اختبارالكلي، ودرجاتهم في 
 والثانية(

  مهارات  اختبارإمكانية التنبؤ بتحصيل التالميذ الدراسي )كمتغير تابع( بمعلومية درجاتهم في
 التفكير )كمتغير مستقل(.

  وجود تأثير لمتغير مستوى التحصيل في تنمية مهارات التفكير ككل، وكل من مهارات
ير، والمقارنة، والتحليل، واتخاذ القرار( لدى تالمذة المجموعة )الوصف، والتصنيف، والتفس

 التجريبية األولى التي تعلمت وفق استراتيجية باير )الطريقة االستقرائية(.
  عدم تأثير متغير مستوى التحصيل في تنمية مهارات التفكير ككل، وكل من مهارات

التحليل، واتخاذ القرار( عدا مهارة )التذكر، والمالحظة، والتصنيف، والتفسير، والمقارنة، و 
الوصف، لدى تالمذة المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت وفق استراتيجية باير )الطريقة 

 المباشرة(.
 :أوصت الدراسة بـ

  تبني استراتيجية باير كاستراتيجية تدريسية متكاملة لتنمية مهارات التفكير من خالل التخطيط
 لدراسية جميعها ودون االقتصار على مادة واحدة.الستخدامها في المواد ا
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  وضع برامج تدريبية للمعلمين وتطبيقها بشكل مستمر لتدريبهم على تعليم مهارات التفكير من
 خالل محتوى المناهج الدراسية المقررة.

 ألن بمقدور هؤالء التالمذة  ؛زيادة اهتمام المعلمين بالتالمذة متوسطي التحصيل ومنخفضيه
مستويات أعلى من خالل تدريبهم على ممارسة مهارات التفكير ألداء المهام  إلىالوصول 
 المختلفة.

1.1�� �����§�Â�Œ�„�l���W�j�¦�°�®2011�W�’�°�Â�j���‘�|������

                                      وتنمية مهارات التفكير األساسي ة بماد ة  ،                                        فاعلي ة نموذج بوسنر في التغيير المفاهيمي :عنوان الدراسة
                                                  الدراسات االجتماعي ة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي.

                                                                    فاعلي ة نموذج بوسنر في التغيير المفاهيمي بماد ة الدراسات االجتماعي ة  إلى                     هدفت الدراسة التعر ف 
                               لدى تالميذ الصف الر ابع األساسي.

                                                           نمية مهارات التفكير األساسي ة بمادة الدراسات االجتماعي ة لدى                         فاعلي ة نموذج بوسنر في ت إلى        التعر ف 
                           تالميذ الصف الر ابع األساسي.

من تالميذ الصف الرابع األساسي في       عي نةاستخدمت الدراسة  التجريبي،استخدمت الدراسة المنهج 
ق النموذج                          ( تلميذ وتلميذة تعل مت وف����مجموعتين تجريبية قوامها ) إلى                      محافظة السويداء قس مت 

                        وفق الطريقة التقليدي ة.               وتلميذة تعل مت( تلميذ ����التجريبي، وأخرى ضابطة قوامها )
 :                                             ا ستخدمت في الدراسة مجموعة من األدوات هي كاآلتي

 .برنامج تجريبي مصم م وفق نموذج بوسنر                                     
 مهارات التفكير األساسي ة. اختبار                         
 مفاهيمي ثنائي الشق. اختبار 

 :النتائج اآلتيةوأسفر البحث عن 
  ئية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ومتوسط إحصاوجود فروق ذات داللة

مهارات  ختباردرجات تالمذة المجموعة الضابطة في القياس البعدي المباشر للدرجة الكلية ال
 ومهاراته الفرعية لصالح المجموعة التجريبية. ،التفكير األساسية
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  ئية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية على الدرجة إحصاوجود فروق ذات داللة
ومهاراته الفرعية في القياسين القبلي والبعدي  ،مهارات التفكير األساسية ختبارالكلية ال

 المباشر لصالح القياس البعدي المباشر.
  جموعة الضابطة على الدرجة ئية بين متوسط درجات تالمذة المإحصاوجود فروق ذات داللة

مهارات التفكير األساسية ومهاراته الفرعية في القياسين القبلي والبعدي  ختبارالكلية ال
 المباشر لصالح القياس البعدي المباشر.

  ئية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية على إحصاعدم وجود فروق ذات داللة
ومهاراته الفرعية في القياسين البعدي  ،كير األساسيةمهارات التف ختبارالدرجة الكلية ال
 المباشر والمؤجل.

  ئية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة الضابطة على الدرجة إحصاوجود فروق ذات داللة
ومهاراته الفرعية في القياسين البعدي المباشر  ،مهارات التفكير األساسية ختبارالكلية ال

 ي المباشر.والمؤجل لصالح القياس البعد
  ئية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية إحصاوجود عالقة ارتباطيه ذات داللة

مهارات التفكير األساسية في  اختبارالمفاهيمي ثنائي الشق ودرجاتهم على  ختبارعلى اال
 القياس البعدي المباشر.

1.1�� �����À�S�p�†�°���W�j�¦�°�®2011�W�’�°�Â�j���‘�|������

الفريق وفق نموذج التفكير االستقرائي في التحصيل الدراسي فاعلية التدريس ب :عنوان الدراسة  
 وتنمية مهارات التفكير الجغرافي.

 ،تعرف فاعلية التدريس بالفريق وفق نموذج التفكير االستقرائي في التحصيلإلى هدفت الدراسة   
 اسي.الدراسي وتنمية مهارات التفكير الجغرافي لدى طلبة الصف السابع من مرحلة التعليم األس

مكونة من       عي نةاتبع الباحث المنهجين الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي، وأجريت الدراسة لدى   
وهي  مجموعات،على ثالث       عي نةوزعت ال األساسي،( طالبة من طالبات الصف السابع ������

( طالبة تدرس من قبل فريق مكون من ثالثة مدرسين وفق ����مجموعة تجريبية أولى مكونة من )
( طالبة تدرس من قبل مدرس ����ومجموعة تجريبية ثانية مكونة من ) االستقرائي،النموذج التفكير 
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ئق ( طالبة تدرس بالطرا����ومجموعة ضابطة مكونة من ) االستقرائي،واحد وفق النموذج التفكير 
 السائدة.

 :األدوات اآلتية إعدادوقام الباحث ب
  قائمة بمهارات التفكير الجغرافي لقياس فاعلية استراتيجية التدريس بالفريق وفق نموذج

 التفكير االستقرائي وتنميتها.
 .برنامج تعليمي مصمم وفق نموذج التفكير االستقرائي 
 الباحث. إعدادالتحصيل الدراسي من  اختبار 
 الباحث. إعدادرات التفكير الجغرافي من مها اختبار 

 :النتائج اآلتية إلىوتوصلت الدراسة 
  فاعلية استراتيجية التدريس بالفريق وفق نموذج التفكير االستقرائي في تدريس الجغرافية في

 وتنمية مهارات التفكير الجغرافي. ،التحصيل الدراسي
  اختباروجود عالقة ارتباطيه موجبة بين درجات الطلبة في المجموعة التجريبية األولى في 

 مهارات التفكير الجغرافي. اختبارودرجاتهم في  ،التحصيل الدراسي
  ئيا  بين درجات الطلبة في المجموعة التجريبية الثانية في إحصاال توجد عالقة ارتباطية دالة                                                       

 مهارات التفكير الجغرافي. اختبارجاتهم في التحصيل الدراسي ودر  اختبار
 ضوء  والثانية في ،يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي للطلبة في المجموعة التجريبية األولى

 مهارات التفكير الجغرافي. اختباردرجاتهم في 

1.2�� �����‘�U�u�±�ƒ�¦���W�j�¦�°�®2011�W�’�°�Â�j���‘�|������

وتنمية  لتحصيلوالمتشابهات في ا الذاتي التساؤلبين استراتيجيتي  لتكاملية الفاع :عنوان الدراسة  
 .االجتماعية الدراساتابع األساسي في مادة لر صف الى تالمذة الد الناقد التفكيرمهارات 

وتنمية مهارات التفكير فاعلية التدريس بالفريق وفق نموذج التفكير االستقرائي في التحصيل الدراسي  
 الجغرافي.

قياس فاعلية التكامل بين استراتيجيتي التساؤل الذاتي والمتشابهات في التحصيل  إلىهدف البحث 
وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة الدراسات االجتماعية، 

ي/ البعدي لالقب ختبارولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج التجريبي باعتماد تصميم اال
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                    ميذة  من تالمذة الصف ل        ميذا  وتلت (����)مؤلفة من       عي نةت اختار مجموعات المتكافئة، فلاشر لالمب
                                           مجموعتين دراسيتين في شعبتين، ودرسوا جميعا   إلىاألساسي في محافظة دمشق، يتوزعون  بعاالر 

صل في الف (سورية والتاريخ)الدراسات االجتماعية والموسومة بالعنوان  الوحدة الثانية من كتاب
      ميذا  لت (����)، فدرست المجموعة التجريبية المكونة من م2013/2014عام الدراسي لالدراسي األول ل

حين درست المجموعة  فيالتساؤل الذاتي والمتشابهات،  بين استراتيجيتي                       ميذة  باستخدام التكامل لوت
 أهدافولتحقيق ، يملالتع تيجية المتبعة فياباستخدام االستر           وتلميذة           تلميذا  ) ����)الضابطة المكونة من 

 :البحث استخدمت األدوات اآلتية

 يل محتوى الوحدة الثانية من كتاب الدراسات االجتماعية لمصف الرابع األساسيلأداة تح. 

 المعرفية  هدافتحصيل دراسي لقياس تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي لأل اختبار
المحددة لموحدة الثانية من كتاب الدراسات االجتماعية ويغطي مستويات بموم المعرفية 

 .الستة

 مهارات التفكير الناقد لقياس فاعلية استخدام التكامل بين استراتيجيتي التساؤل الذاتي  اختبار
 .سيوالمتشابهات في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى تالمذة الصف الرابع األسا

 :النتائج اآلتية إلىوتوصلت الدراسة 
 المرتفع الستخدام التكامل بين استراتيجيتي التساؤل الذاتي والمتشابهات في تحصيل  ثرألا

ه وفي كل مستوى من مستوياته لالتحصيل الدراسي ك اختبارتالمذة المجموعة التجريبية في 
 .ى حدةلالمعرفية ع

 استراتيجيتي التساؤل الذاتي والمتشابهات في تنمية المرتفع الستخدام التكامل بين  ثراأل
التفكير الناقد كمه وفي كل  اختبارمهارات التفكير الناقد لدى تالمذة المجموعة التجريبية في 

 .ى حدةلمهارة من مهاراته ع

  التفكير الناقد مهارات اختبار                          ئيا  بين درجات التالمذة في إحصاجود عالقة إيجابية قوية ودالة 
 التحصيل الدراسي الكمي في المجموعة التجريبية. اختبارالكمي ودرجاتهم في 

 :التوصيات اآلتية إلىوخلصت الدراسة 
 ى استخدام االستراتيجيات التدريسية لع أثنائهافي  وتدريبيهممين قبل الخدمة لالمع إعداد

لما ليما من تأثير كبير في رفع مستوى  والمتشابهاتالتساؤل الذاتي  كاستراتيجيتيالحديثة 
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وامكانية توظيفيا في تدريس المواد  االستراتيجيات هذهولمرونة  للتالمذة الدراسيالتحصيل 
 فة.لالمتنوعة وفي المراحل التعميمية المختالدراسية 

  التفكير  مهاراتمين عمى تنمية لاج الدراسات االجتماعية باألنشطة التي تساعد المعهاء منأثر
غوية ومستوى لية واللالعق وقدراتهمالناقد لدى التالمذة وذلك بما يتناسب مع عمر التالمذة 

 .نضجهم
2�� �����W�’�U��̂ �̂¢�����©�S�j �¦�°�®���É���������������Æ�� ���� ��������

2.1�� ���W�j�¦�°�®�©�°�^�’�Y���«�����À�Â�°�d�¡�Â(Teggert, Rood, & Benfild, 2006)�����‘�|�S�’�ˆ�S�¶�’�°�U��

Thinking skills in the early years 

 مهارات التفكير في السنوات المبكرة. :عنوان الدراسة
                                                                       معرفة الطرائق التعليمية التي تمارس حاليا  لتطوير مهارات التفكير العامة  إلىتهدف الدراسة   

 العمر،ومعرفة مهارات التفكير التي يستطيع االطفال إظهارها في هذا  سنوات، ��-��لألطفال بين 
 تطويرها. إلىق التعليمية التي تهدف وتحديد العالقة بين المهارات الفكرية والطرائ

( سنوات لم تذكر الدراسة ��-��طفال تتراوح أعمارهم من )أوأجريت الدراسة على مجموعة من 
وجود نوعين من الطرائق الممارسة داخل البيئة الصفية لتنمية التفكير  إلىوتوصلت الدراسة  ،عددهم

والطرائق المنفصلة التي تتطلب  ،يات اليوميةوهي طرائق اإلدخال التي تعتمد على النشاطات والفعال
تطوير مهارات  إلىكما أكدت الدراسة على أن الطريقتين تؤديان  ،دوات وأجهزة خاصة لتنفيذهاأ

 ،وأن مهارات التفكير التي يستطيع األطفال القيام بها هي  مهارة حل المشكالت ،التفكير عند التالميذ
تقديم مقترحات  ،تقديم فرضيات أو حلول ألحداث مستقبلية ،ر                               تصنيف األشياء وفقا  ألكثر من معيا

كما أكدت الدراسة أن يكون الحوار ورواية القصة  ،متعددة البدائل ألفعال كانت حدثت في الماضي
 واللعب هي أشياء أساسية من أجل عملية تطوير مهارات التفكير لدى التالميذ.

2.2�� �����À�Â�°�d�¡�Â���‘�l�°�®�ˆ�S�|���W�j�¦�°�®2001et.el, ��Vanderschee�¦�®�ˆ�ƒ�Â�‹���‘�|������

Effects��of��the Use of Thinking through geography strategies�� 

 .استخدام استراتيجية تدريس الجغرافيا على التفكير أثر :عنوان الدراسة
استخدام استراتيجيات في تدريس الجغرافيا تسهم في تنمية مهارات التفكير لدى إلى هدفت الدراسة 

 دريس مادة الجغرافية.الطلبة من خالل ت
 :شملت الدراسة مرحلتين هما
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 والبالغ  ،الذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،المرحلة األولى تم فيها تدريب معلمي الجغرافية
( ��على استخدام استراتيجيات التفكير في تدريس الجغرافية لمدة ) ،       معلما   (������) عددهم

حل المشكالت من خالل االسئلة مفتوحة ) اشهر حيث تدربوا على ثالث استراتيجيات هي
خرائط المفاهيم( مندمجة مع مهارات التفكير لتحفيز تفكير الطالب  ،التعلم التعاوني ،النهاية

 ،       معلما   (����) من هؤالء المعلمين مكونة من      عي نةثم طبقت على  ،من خلل مادة الجغرافية
 ،التفكير السابقة في تدريس الجغرافيةمكانية استخدام استراتيجيات إاستبانة آراء حول مدى 

حيث يجابية في استخدام االستراتيجيات السابقة في عملية التعليم إأظهر المعلمون اتجاهات 
 وتشجيع التعاون بين الطلبة. ،ها ساعدت في تحسين عملية التعليم    إن  

 رس وفي المرحلة الثانية اختيرت ثالث شعب من ثالث مدارس بطريقة عشوائية من المدا
منها شعبتان طبق فيهما استراتيجيات الثالث مندمجة مع  االستراتيجيات،التي طبقت فيها 

 بعضها ومع مهارات التفكير وشعبة ضابطة.
 :وطبقت في الدراسة األدوات اآلتية

 .برنامج تعليمي وفق استراتيجيات التفكير الثالث 
 مهارات التفكير في الجغرافية. اختبار 

أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة في المدارس التجريبية على طلبة المدارس الضابطة وفق   
وتبين من خالل التجربة وتفاعل الباحثين مع  الجغرافية،مهارات التفكير في مادة  اختباردرجاتهم في 

ن أن هناك كما تبي قبل،من ذي  أكثرقبلوا على دراسة الجغرافية بحماس ودافعية أالطلبة أن الطلبة 
لمدرس الذي قام بتدريس كل متغير ا إلىقد تعود  التجريبيتين،فرقا في درجات الطلبة بين المدرستين 

 .مجموعة
وضرورة دمج مهارات التفكير في  التفكير،أوصت الدراسة بتدريب المعلمين على استراتيجيات   

 مختلف المواد الدراسية.
2.3�� �����°�‚�°�Â�U���‘�j�ˆ�’�ƒ���W�j�¦�°�®Lysey Burker, 2007�������‘�|�¦�®�ˆ�„�Y�Â�‚�j�¢��

Teacher's perception of thinking skills in the primary curriculum. 

 مالحظات المعلمين عن مهارات التفكير في منهاج مرحلة التعليم االساسي. :عنوان الدراسة  
معرفة مالحظات المعلمين عن تعليم مهارات التفكير ضمن المنهاج الدراسي وقد  إلىهدفت الدراسة 

 :انبثق عن هذا الهدف عدة أسئلة هي
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  الدراسي؟                                                          نواع التفكير التي يجري تعليمها تعليما  متكررا  في المنهاج أما 
  دعم وتعزيز لسلسلة من مهارات التفكير؟ تلك،هل جرى من ضمن أنواع التفكير 
  اد تعلم من خاللها مهارات التفكير تعلما  كبيرا ؟أي من المو                                               
  في الطريقة التي يعلم بها األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ) اتجاهات إنمائيةهل هناك��-

 ( سنة مهارات التفكير؟����-��( سنوات و)��
وزعت عليها  أسكوتلندا،( مدرسة من مدارس التعليم األساسي في ����الدراسة من )      عي نةوتكونت   

أجيب عنا من قبل معلمي المدارس في قطاعي  استبانة( ������واستعاد الباحثون ) ،استبيان الدراسة
 والتعليم االساسي. ،الروضة

 :عدة نتائج من أهمها إلىلدراسة وقد توصلت ا
 عمار.المنهاج ولجميع األن تعلم في أالمعلمين أن مهارات التفكير يجب  إدراك 
  عن  )البحثوتعليمه من قبل المعلمين هي  استخدامهامن أنواع مهارات التفكير التي يتم

واالختالف  التشابهالتحليل ألجزاء  التصنيف، الترتيب، التسلسل،المعنى والتي تتضمن 
حيث يدرك المعلمون بأنها ضرورية لتعليم األطفال في مرحلة  المقارنة(، العالقات، والفروق،

 األساسي.ليم الروضة والتع
  واالختالف التشابهإجاد  هي مهارة لألطفاللتعليمها إن أكثر المهارات ضرورة. 
 التصنيف و  طفال لتعلم مهارة التسلسلعرض األأي يت التحليل،مهارة  أن أقل مهارة تطبق هي

 .والمقارنة
  كدت الدراسة على عدم وجود فروق أحيث  النقدي،من أنواع التفكير التي يتم تعليمها التفكير

 في التعليم األساسي والروضة.في تعليم االطفال 
  ( ����-��أنها تطبق مع األطفال بين ) إلىتوصال الدراسة القرار  اتخاذفيما يتعلق بمهارة

 كما تطبق مهارات التفكير االبداعي. سنة،
  نتاج                                      أكثر المهارات تطبيقا  هي مهارة الطالقة وأن مهاة حل المشكالت هي من  االفكار،        وا 

 .         اهتماما  أقل المهارات التي تلقى 
  ن أقل مجال  الطبيعية، والعلومإن مهارات التفكير تعلم في المواد مثل العوم االجتماعية               وا 

 لتعليم مهارات التفكير هي مادة الموسيقا والتربية الرياضية والفن.
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  ( سنة����-��( سنوات وعمر )��-��ل من )                   ئيا  في تعليم األطفاإحصالم يكن هناك فروق دالة 
 والنتيجةمهارات التفكير الناقد على الرغم من أن مهارات التفكير الناقد مثل الربط بين السبب 

 هي من المهارات المعقدة بالنسبة لألطفال الصغار.
  وليس  ،ممارسة عملية لتطبيق مهارات التفكير إلىأن األطفال بحاجة  إلىخلصت الدراسة

ولهذا  ،والحاالت و ميادين الدراسة البيئاتفي جميع  لالستخدامرات التفكير مناسبة جميع مها
 يستخدمواأن يوفروا الفرص المناسبة لألطفال لكي يختاروا أو  إلىالسبب يحتاج المعلمون 

كما أكدت الدراسة أن االطفال في جميع المستويات  ،مهارات محددة في بيئات متعددة
           سنا  بحاجة  يتعلمون المهارات نفسها دون مراعاة المراحل العمرية مع العلم أن االطفال االكبر

وهذا يؤكد أن  ،ال الصغاربعض مهارات التفكير أكثر من االطففي  واالنهماكاالنخراط  إلى
 تطور لدى االطفال.و والممع قدرات الن ال يتوافقونالمعلمين 

2.1�� �����Ä�®� �̂Â�Y�S�U�S�U���W�j�¦�°�®Babatundae, 2008�S�’�°�’�^�’�ˆ���‘�|������

Effects��of��Cooperative Learning and Problem-Solving Strategies on Junior 

Secondary School Students' Achievement in Social Studies�� 

وحل المشكالت على تحصيل طالب  ،التعلم التعاوني استراتيجيةاستخدام  أثر: الدراسة عنوان  
 .المرحلة الثانوية في مادة الدراسات االجتماعية

حل  التعاوني،التعلم )بـ التحقق من فاعلية ثالث استراتيجيات تدريسية متمثلة  :هدف الدراسة  
ي ها في تحصيل طلبة المرحلة الثانوية بمادة الدراسات االجتماعية فأثر والطريقة العادية( و  المشكالت،

 والية أوسن بنيجيريا.
تم  الثانوية،من طلبة المدارس       عي نةوأجريت على  التجريبي،استخدمت الدراسة المنهج شبة   

تجريبية  مجموعتين، إلى( طالبة تم تقسيمهم ����           ( طالبا  و)����اختيارهم بشكل عشوائي ومكونة من )
ابطة تم تدريسها بالطرق وحل المشكالت ومجموعة ض ،التعلم التعاوني استراتيجيتيدرست وفق 

 العادية.
فاعلية  ختبارتحصيلي في مادة الدراسات االجتماعية ال اختباردوات الدراسة أعد الباحث أ

 االستراتيجيات الثالث.
 :النتائج اآلتية إلىوتوصلت الدراسة 
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  تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التعلم التعاوني وحل المشكالت على
 طلبة المجموعة الضابطة.

  حل المشكالت. استراتيجيةالتعلم التعاوني على حساب  استراتيجيةأظهرت النتائج أفضلية 
  ئية بين درجات المجموعة التجريبية من الذكور والمجموعة إحصاوجود فروق ذات داللة

 التجريبية من اإلناث لصالح مجموعة االناث.
2.1�� �����Â�®�’�‚�¦���Ä�®���W�j�¦�°�®De Acedo, 2010�‘�|�������S�’�ˆ�S�U�j�¦��

Effects��of��an Instruction Method in Thinking Skills with Students from 

Compulsory Secondary Education�� 

 .طريقة التدريس في مهارات التفكير لدى طلبة التربية الثانوية االلزامية أثر :عنوان الدراسة  
تقييم طريقة التدريس " فكر بنشاط في المحتوى التعليمي" لـ واالس وآدمز  إلىهدفت الدراسة   
(Wallace And Adams من طرائق مهارات التفكير االبداعي الذاتي في مهارات التفكير األساسية )

 لدى طلبة الصف الثاني الثانوي من مرحلة التعليم األساسي.
( طالب وطالبات من طلبة ������مكونة من )     ي نةعوأجريت لدى  التجريبي،استخدمت الدراسة المنهج 

( سنة وزعوا في مجموعتين ����-����الصف الثاني الثانوي األساسي ممن تتراوح أعمارهم بين )
         ( طالبا  ����ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها )،          ( طالبا  ����مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها )

 وطالبة.
 :الدراسة صممت األدوات اآلتية أهدافلتحقيق 
  اللغة( من خالل دمج  االجتماعية،العلوم  الطبيعية،برنامج تعليمي في محتوى مواد )العلوم

 مهارات التفكير في محتوى هذه المواد وتدريس ثماني وحدات تعليمية منها.
 التحصيل الدراسي. اختبار 
 مهارات التفكير. اختبار 

المجموعة الضابطة وفق درجاتهم في ت النتائج على تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة     دل  
 مهارات التفكير. اختبارو  ،ي التحصيل الدراسياختبار 

أوصت الدراسة بتوسيع استخدام طريقة التدريس "فكر بنشاط في المحتوى التعليمي" ودمج مهارات 
 التفكير في محتوى المواد الدراسية.
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3�� �À�’�U���»�š�Y�d�™�¦�Â���Š�U�l�ƒ�¦���Š� �̂Â�¢���W�€�U�S�j�ƒ�¦���©�S�j�¦�°�®�ƒ�¦�Â���‘�ƒ�S�a�ƒ�¦���ª�a�U�ƒ�¦��

تناولت الدراسات السابقة فاعلية استراتيجيات وطرائق تدريسية مختلفة في التحصيل الدراسي وتنمية   
��وبذلك نستطيع تحديد جوانب االتفاق مع ،مهارات التفكير المختلفة في مادة الدراسات االجتماعية

�W�’�Y�“�¦���°�Â�†�•�S�U���‘�ƒ�S�a�ƒ�¦���ª�a�U�ƒ�¦����

  ت التفكير والتحصيل الدراسيمهارااستراتيجيات تدريسية في تنمية  أثردراسة. 
  وتصميم مجموعات تجريبية ومجموعة  الدراسة،استخدام المنهج التجريبي في إجراءات

 ضابطة.
  أجريت الدراسات السابقة والدراسة على الحالية على مادة الدراسات االجتماعية أو المواد

 .(.... التاريخ، الجغرافية،)فيها المتضمنة 
  ها من أهدافتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في األدوات التي صممت فيها لتحقيق

 التحصيلي. ختبارواال ،مهارات التفكير في مادة الدراسات االجتماعية اختبارحيث 
�‘�„�’���S�†�U���W�€�U�S�j�ƒ�¦���©�S�j�¦�°�®�ƒ�¦���À�u���‘�ƒ�S�a�ƒ�¦���ª�a�U�ƒ�¦���»�„�Y�d�¦����

  في رفع مستوى التحصيل  شارك(-زاوج –تحققت الدراسة الحالية من فاعلية استراتيجية )فكر
 ومهارات التفكير وبذلك تميزت عن الدراسات السابقة.

 بينما أجريت معظم  ،أجريت الدراسة الحالية لدى الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي
 طبق فيهاوبذللك اختلفت المرحلة التعليمية التي  ،الدراسات السابقة لدى في مراحل مختلفة

 البحث.
  تناولت الدراسات السابقة أصنافا متعددة  بينما األساسية،تناول البحث الحالي مهارات التفكير

 مهارات التفكير الجغرافي( المشكالت،مهارات حل  الناقد،)التفكير من 

�����S�[�ƒ�S�[���Å�������������W�€�U�S�j�ƒ�¦���©�S�j�¦�°�®�ƒ�¦���•�„�u���¼�’�„�v�Y�ƒ�¦��

( شارك-زاوج –استراتيجية )فكر  استخداميتبين من العرض السابق تعدد وتنوع الدراسات التي تناولت 
 والتي تسهم في تحقيق العديد من النواتج التعليمية.

���Â���¿�Y�W�’�Y�“�¦���¶�S�€�ˆ�ƒ�¦���´�š�d�Y�j�¦���S�Œ�ƒ�š�d���À�†����
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  في تدريس كل  شارك(-زاوج –استراتيجية )فكر أظهرت نتائج معظم الدراسات السابقة أهمية
ات التفكير والتواصل مقارنة ر المفاهيم والتحصيل ومها في تنميةوفاعليتها  الدراسية،المواد 

 بالطرائق المتبعة إذ كان هناك اتفاق شبة تام في نتائجها.
  استراتيجية )فكر فاعلية  اختبارإذ تناولت  لها،                           الدراسات وفقا  للهدف العام  هذه أهدافتنوع– 

في عدد من المتغيرات مثل التحصيل الدراسي ومهارات التفكير والتواصل  شارك(-زاوج
 وغيرها. واالتجاهاتالرياضي والمفاهيم 

  اتفقت جميع الدراسات من حيث المنهج التجريبي وشبة التجريبية هو المنهج المالئم لهذا
 النوع من الدراسات.

  العربية،بالنسبة للدراسات  ،م( ��������-��������عام ) ما بينأجريت هذه الدراسات في الفترة 
 م. (��������-��������ما بين عام )أما بالنسبة للدراسات االجنبية 

 ئية المستخدمة في الدراسات السابقة بحسب هدف كل حصااختالف وتنوع المعالجات اإل
 .منها

  والمرحلة الثانوية  األساسي،الدراسات السابقة من مرحلة التعليم  عيناتع اختالف وتنو
في جميع المراحل  شارك(-زاوج –استراتيجية )فكر على إمكانية استخدام          ما يدل   والجامعية،
 الدراسية.

  على فاعلية هذه االستراتيجية في اكدت معظم الدراسات التي أجريت في مجال التفكير
 التحصيل وتنمية مهارات التفكير.

  لدراسات االجتماعيةعلى مادة اجريت أ التفكير،معظم الدراسات التي تناولت متغير مهارات 
1�� �W�€�U�S�j�ƒ�¦���©�S�j�¦�°�®�ƒ�¦���À�†���¨�®�S�}�Y�j�™�¦���Š� �̂Â�¢��

�‘�Y�K�’���S�†�’�|���W�€�U�S�j�ƒ�¦���©�S�j�¦�°�®�ƒ�¦�Â���ª�Â�a�U�ƒ�¦���À�†���W�’�ƒ�S�a�ƒ�¦���W�j�¦�°�®�ƒ�¦���©�®�S�}�Y�j�¦��

 .منهجية البحث المستخدمة في كل منها 
  وفرضياته هأهدافو تحديد مشكلة البحث. 
 ئية المستخدمة فيها.حصااالساليب والمعالجات اإل 
 بكل مراحلها  شارك(- زاوج–استراتيجية )فكر الخطة الدراسية المصممة وفق  إعداد

 ونشاطاتها.
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 .تصميم قائمة مهارات التفكير األساسية 
 مهارات التفكير األساسية. اختبارو  ،التحصيلي ختباراال إعداد 
 وخطواتها المختلفة. شارك(-زاوج –استراتيجية )فكر اإلطار النظري فيما يتعلق ب 

2�� �����†�Y�’���S�†���Ë�������������W�€�U�S�j�ƒ�¦���©�S�j�¦�°�®�ƒ�¦���À�u���‘�ƒ�S�a�ƒ�¦���ª�a�U�ƒ�¦���Š�U���±�’��

  زاوج –استراتيجية )فكر قياس فاعلية  إلىواألجنبية اتجهت معظم الدراسات السابقة العربية-
مهارات التفكير  العليا،العمليات المعرفية  الرياضي،التواصل واإلبداع في تنمية  شارك(

شكل عام والمفاهيم  اكتساب المفاهيم االستداللي(، التأملي، المنظومي، المنطقي،المتنوعة )
بيمنا لم  متنوعة،وفي مواد دراسية  التحصيل،تنمية و  خاص،بشكل  (العلميةو  الرياضية)

وهو  االجتماعية،تتناول أي من الدراسات السابقة مهارات التفكير األساسية ومادة الدراسات 
 ما تناوله البحث الحالي.

  استراتيجية )فكر أجريت للتحقق من فاعلية قد تكون هذه الدراسة أول دراسة عربية وأجنبية– 
وبنفس الوقت في       معا ،في تنمية مهارات التفكير األساسية والتحصيل الدراسي  شارك(-زاوج

 في حدود علم الباحث. االجتماعية،مادة الدراسات 
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