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 اإلطار املنهجي للبحث                                                               الفصل األول          

 

1 
 

 المقدمة:
قاس ي  ة في جميع دول العالم؛ إذ ة من األهداف الرئيسة للعملية التعليمي  بناء اإلنسان وتنمية قدراته العقلي   عد  ي     

يجابي نها من التفاعل اإلارها على النحو الذي يمك  ثمم األمم بمدى قدرتها على تنمية عقول أبنائها واستمقدار تقد  
على مواجهة  أكثر قدرة   المتعلِّميجعل  عالية   ذو كفاءة   فع ال   مدى توفيرها لتعليم  و  البن اء مع متغيرات العصر،

 .اديمي ة أو مناحي الحياة المختلفةالصعوبات والمشكالت التي تعترض سبيله سواء في المجاالت األك
 رات  اليوم من تغي   في ظل ما يشهده عالم لح  م   برز االهتمام بتنمية التفكير بأشكاله المختلفة كمطلب  وقد   

وقد حظيت  ،ةوالسياسي   االجتماعيِّةة و ي  ة واالقتصادتشمل ميادين الحياة العلمي   ة  مهم   جذرية   وتحوالت   ،متسارعة
ة نظرا  لألهمية الكبيرة التي تتمتع بها في مجال على الساحة التربوي   واسع   باهتمام   األساسي ةمهارات التفكير 

 الفضائي   الهائل الذي أفرزته أجهزة االتصاالت المختلفة كأجهزة استقبال البث   م المعرفي  التعامل الفع ال مع الك  
ا يوجب على الفرد امتالك مهارات مم   ،( وغيرهاوالشابكة االلكترونية للمعلومات الدولية )االنترنت ،المباشر

 ث م  و من  ،م ما يتلقاه من معلوماتيي  نه من مقارنة وتمحيص وتحليل وفرز وتصنيف وتقالتفكير المختلفة التي تمكِّ 
 ة  كلي   ة  عملي  فالتفكير " ،ةة والعمليِّ األمر الذي ينعكس إيجابا  على حياته العلمي   ،د منها وتجاهل الرديءي الجي  تبنِّ 

ا أو والمعلومات المترجمة لتكوين األفكار واستدالله ،ةة للمدخالت الحسيِّ يقوم الفرد عن طريقها بمعالجة عقليِّ 
ة ة قاعديِّ ة تتضمن اإلدراك والخبرة السابقة والمعالجة الواعية ولها مهارات أساسيِّ وهي عمليِّ  ،الحكم عليها

بداعا "أكثر تعقيدا  و  إلى مهارات   وتعد انطالقة   ،ويستطيع أن يقوم بها الجميع  .(43 ،7002 ،)حبيب ا 
ن  ى الفرد فحسب و عل األساسي ةوال تقتصر آثار امتالك مهارات التفكير     فعالقاته باآلخرين  ،لى المجتمعما عا 

ما  وفي ظلِّ  ،أفضل باإلضافة إلى قدرته على التعامل مع المشكالت التي تواجهه بطرق   ،تأخذ منحى  جديدا  
 ة  عديد على الفرد والمجتمع سارع المهتمون إلى اقتراح اتجاهات   األساسي ةن من آثار إيجابية لمهارات التفكير تبي  

ته فاعلي   ز علىللطالب وترك   في التدريس تعطي دورا  فاعال   حديثة   ي استراتيجيات  لتعليم هذه المهارات والدعوة لتبنِّ 
ة على االهتمام بجودة التعليم العام ما ة السوري  ة العربي  ة في الجمهوري  ولذلك حرصت وزارة التربيِّ  ،مة التعل  في عمليِّ 

لالرتقاء بها باعتبارها  ا  متعاقب ا  وطموح ،ا  ومستمر  ا  منشود ا  ة هدفت تطوير المناهج التعليميِّ اعتبر  و ،قبل الجامعي  
قد عملت الوزارة على ، و م والتنمية في المجتمعوأساس التقد   ،ائز وأسس النهوض بالوطن والمواطنإحدى رك

لمعايير ليم التي تستجيب لمواصفات اها في مناهج التعة كل  الخاصة للمواد الدراسيِّ ة و وضع المعايير العام  
ة مبدأ التعاون مستمرة _ متطورة و مجتمعية _ أخالقية _ مرنة _ متوازنة _ محقق  المعترف بها عالميا  وهي: 

 .ة _ قابلة للمقارنةوالمشاركة _ وطني  
ة الكبيرة في صنع األهميِّ ة ذات تخضع لهذه المعايير بكونها إحدى المواد الدراسيِّ  االجتماعيِّةومادة الدراسات   

بناء حاضره تساعده في و تهي ئ له أسباب السيطرة على بيئته  إذ أنها، أصيلة   حضاري ة   اإلنسان بمواصفات  
ي فيه االعتماد على وتنمِّ  ،متعد د الثقافات ديمقراطي   ة الواعية في مجتمع  نه من المشاركة اإليجابيِّ وتمكِّ  ،ومستقبله

وذلك لألخذ  ،زب والتحي  والقدرة على اتخاذ القرار بتفكير  عقالني  مسؤول بعيدا  عن التعص   ،فسالذات والثقة بالن  
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م  يحكمه منطق الصراع في ظلِّ والقدرة على المنافسة في عال ،ةإلى المزيد من الرفاه والتنمي  ، بيده وبيد المجتمع
 ة.ر المعلوماتي والثورة التكنولوجيِّ ي  التغ
در س بطرائق ال تتفق وأهدافها في شكلها مازالت ت   االجتماعيِّةمادة الدراسات  أن  ر من الدراسات وأكدت كثي   

نت بي  اللواتي  (،7023شلهوب، )و(، 7022العاتكي، كدراسة ) ومجتمع المعرفة ،الحديث مع عصر المعلومات
 ،على أساليب التلقين والحفظترتكز  االجتماعيِّةالمستخدمة من قبل معلمي الدراسات  عليمطرائق التمعظم  أن  

 ،يطرح األسئلةم المعل  ف .بوصفها المصدر األساسي للحصول على المعرفة ،م والمحتوىوتتمحور حول المعل  
شراكهم في  ،الحوار طلبةأو تعويد ال ،لالبتعاد عن أسلوب المحاضرة غير مستعد   ،يجيب عنها ن  ويختار م   وا 

  .النشاطات الصفي ة والالصفي ة
تطوير طرائق  على ،ةة السوري  ة العربي  ة في الجمهوري  اها وزارة التربي  ة التي تتبن  هات التربوي  التوج   ونص ت   

النماذج  لتجريب أحد يأتي البحث الحالي في محاولة   طلبة،ة للنماذج حديثة في تقديم المادة العلمي   باعتِّ او  ،التعليم
لذي وضع خطواته كال  من برانسفورد وستاين معتمدا  على جهود ديوي في ( اIDEALوهو نموذج ) التعليمي ة،
المشكلة  م في حلِّ ة للمتعلِّ ة التام  ز هذا النموذج على االستقاللي  رك   وقد عميق ، المشكالت بشكل   مجال حلِّ 

 المطروحة وفق خطوات دقيقة ومدروسة.
وبحدود علم  -ه ، إال أن  المشكالت حلِّ  استراتيجيِّة اعليِّةفات والبحوث إلى تجريب من الدراس وقد اتجهت كثير     

؛ األساسي ة وتنمية مهارات التفكير التحصيل،في  ،هذا النموذج وتجريب فاعليته لم يسبق وأن تم تناول -الباحثة
 ةاألساسي  وتنمية مهارات التفكير  في التحصيل IDEALنموذج  فاعليِّةف لتعر  ومن هنا جاء البحث الحالي 

األمور و  ومعرفة أدقِّ  ،من التحليل العقلي للمشكلة المتعلِّمتمكين ، بما قد يسهم في االجتماعيِّةبمادة الدراسات 
وبالتالي يستطيع تحديد متغيراتها والنظر في االعتبارات التي من  ،ماله عالقة بها نها وكل  المعلومات التي تتضم  

 ال إلى مرحلة اإلبداع في اقتراح الحلول ووضع الخيارات و الفروضلالنتق ،أثناء الحلفي الواجب مراعاتها 
لت بالنجاح أم النظر فيما إذا كانت محاولته في حل المشكلة قد تكل   ث م  ومن  ،واختبارها الختيار المناسب منها

قة من الدِّ  حتاج إلى نوع  فهو يللقدرة والكفاءة  ا  حقيقي ا  اختبار  دلذا فإن هذا النموذج يع ،ها بحاجة إلعادة النظرأن  
 .ةل هذه الخبرات إلى حياته العملي  نق المتعلِّمللخطوات بحيث يستطيع  والمثابرة والتنفيذ الدقيق
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 :مشكلة البحث .1
حا  ل  لذلك كانت مطلبا  م   التغير،من امتالكها لمسايرة العالم سريع  فرد   لكلِّ  البد   الة  فع   مهارات التفكير أداة   تعد     

وتدريبهم على ممارسته في كافة مناحي الحياة  الطلبةة بتنميته لدى ا  ينبغي أن تهتم األنظمة التربوي  وضروري  
ولكن أكثر ما يمكن مالحظته في أنظمة التعليم بالدول النامية اقتصار اهتمامها على نواتج  والتعليمي ة،ة العملي  

 المهارات التي قاموا بها للتوصل لتلك النواتج.ب الطلبةالنظر عن مدى معرفة  التعلم بغضِّ 
على الفجوة  (7024)العس اف  ،(7024)شقورة  ،(7023كدراسة )الزعبي  دت الدراسات والبحوثوقد أك     

ة تنأى بينما األنظمة التعليميِّ  ،مستمر   سع يوما  بعد يوم في عالم تتزايد فيه المعرفة على نحو  الكبيرة التي تت  
ة التي تخلق أجياال  غير قادرين على مواجهة توظيف مفرزات العصر وتقتصر على الطرائق التلقينيِّ  بنفسها عن

اعتمدت في بناء  حيث   ة  مناهجها الدراسيِّ  إلى تطوير   ةة السوريِّ وزارة التربيِّ وبهذا الصدد سعت  ،ةمشكالتهم الواقعي  
في توظيف  المتعلِّمأبرزها مدخل المهارات الذي يساعد  ة لتلك المناهج على مجموعة مداخل لعل  المعايير الوطني  

 م(.7002وزارة التربية، ) المشكالت واتخاذ القرارات وحلِّ  ،ة المختلفةمعارفه المكتسبة في المواقف الحياتي  
   المرحلة في ماوالسيِّ ) العام التعليم مراحل في ةالدراسيِّ  المناهج كإحدى االجتماعيِّةمادة الدراسات  وتحتل     

ثارة للطلبة ةالعقليِّ  القدرات تطوير إلى فتهد   فهي متميزة ، مكانة  ( األساسي ة  التحليل، على وتدريبهم تفكيرهم وا 
 والمجتمع الحياة قضايا اتجاه مواقف واتخاذ ،صحيحة   أحكام   تكوين من ينهموتمكِّ  والتصنيف، والمقارنة،
 .المعاصرة

 وبيئته اإلنسان بين القائمة العالقة تتناول فهي ،الطلبة لدى التفكير مهارات ةنميِّ ت تفرض طبيعتها أن   السيما   
 التفكير خالل   من إال منها نوالتمك   إدراكها يمكن وال ،ومتسعة   متشعبة   العالقات وهذه ،االجتماعيِّةو  ةالطبيعيِّ 
 يعيش التي البيئة فهم في تساعد تعميمات لىإ التوصل من التلميذ نمكِّ ت   التي المختلفة ومهاراته بعملياته العلمي
 (.Parker، 2001، p132كافة ) بعالقاتها فيها
مهارات  لتنمية المناسبة ةالدراسيِّ  المناهج أكثر من االجتماعيِّة الدراسات مناهج تعد   سبق ما إلى استنادا      

 مما المتغيرة والظاهرات ة،الحياتيِّ  شكالتوالم الموضوعات، في نىغ   من به سمتت   لما نظرا   ،طلبةال لدى التفكير
دراك لفهمها معالجتها؛ طلبةلل يتيح   .بينها القائمة العالقات وا 
 طلبةال تعليم في تسهم مناسبة ةتدريسيِّ  استراتيجيات باستخدام إال أهداف   من سبق ما تحقيق يمكن وال    

للواقع  محاكية   م من خلق بيئة  ن المعلِّ مك  إذا ت   ة  اص  خ وتطبيقها، ممارستها على القدرة وتكسبهم التفكير، مهارات
وفي هذا اإلطار  ،تلك المشكالت راته بما يسمح للطلبة من ممارسة مهارات التفكير لحلِّ بكل مشكالته ومتغيِّ 

 بمرونة  تساعد الطلبة على استخدام مهارات التفكير العليا  حديثة   استراتيجيِّةكالمشكالت  حل   استراتيجيِّةتندرج 
 كم   من المادة هذه تتضمنه ما كل   رتذك   يستطيعون ال همأن  ما من خالل المواقف التي يتم طرحها والسيِّ  وطالقة  
 فقط. التذك رو  الحفظ على القائمة الطرائق على االعتماد تم   ما إذا والمعلومات الحقائق من هائل  
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 (IDEAL)لم تجد أي دراسة ميدانيِّة تناولت نموذج لسابقة طالع الباحثة على بعض الدراسات اومن خالل ا    
ن ما مجموعة أفكار  نظريِّة  وضعها كل  من برانسفورد وستاين في سبيل المساعدة على مواجهة  بالبحث والتجريب وا 

 ما أن  ك ،المشكالت الحياتيِّة التي تواجه األفراد في المجتمع كضغوط العمل وعالقات التواصل االجتماعي ..إلخ
إلى جانب ما و إن   مستقل   حلِّ المشكالت لم تتناولها بشكل   استراتيجيِّة فاعليِّةبحثت  الدراسات التي معظم

ت تركيز ا يشتِّ وغيرها من االستراتيجيات التي تتداخل خطوات تطبيقها مم   ات أخرى كالعصف الذهنياستراتيجيِّ 
هذه  فاعليِّةى هذه الدراسات اقتصرت على البحث في إضافة إل ،خاص تها بشكل  المعلم عن مدى فاعلي  

المشكلة المطروحة دون التطرق إلى تنمية مهارات التفكير والتي أصبحت هدفا   في التحصيل وحلِّ  ستراتيجيِّةاال
( في IDEALنموذج ) فاعليِّةه أثار الرغبة في البحث حول ة؛ هذا كل  ة التعلميِّ ة التعليميِّ رئيسا  من أهداف العمليِّ 

بدراسة ولهذا الهدف قامت الباحثة  ،االجتماعيِّةفي مادة الدراسات  األساسي ةالتحصيل وتنمية مهارات التفكير 
( معلمين بواقع زيارة لكل معلم في حصة 20لعينة من معلمي الصف الرابع األساسي بلغت ) ةاستطالعيِّ 
المستخدمة في تعليم هذه المادة  اتئق واالستراتيجيِّ ن )الطرام   وقد شملت مالحظة كل   ،االجتماعيِّةالدراسات 

أساليب التعزيز(. ويم المرحلي والنهائي ومستوياتها و أساليب التقو  ة المستخدمة والتفاعل الصفيالوسائل التعليميِّ و 
 وقد كانت النتائج كما يأتي:

 .االعتماد على طرائق المناقشة واإللقاء 
 .ندرة استخدام الوسائل التعليمية 
 العتماد على عدد محدود من الطالب في التفاعل الصفي وعدم تشجيع اآلخرين على طرح أفكار أخرى.ا 
 .مساعدتهم في اإلجابة وعدم انتظار أفكارهم الجديدة 
 .االبتعاد عن األسئلة التي تبدأ ب كيف؟ وماذا لو؟ 
   ب المتفوقين فقط.ا يحصر المشاركة على الطالعدم إعطاء الوقت الكافي للتفكير في اإلجابة مم 
  فور والعدول د الن  ا يولِّ مم   ت طر ح،عدم إيالء االهتمام الكافي للقدرات العقلية المختلفة واألفكار الغريبة التي

 ة.تجاه المعلمين والماد  اة نون اتجاهات سلبي  ويجعلهم يكو   المشاركة،عن 
  ة وعدم تحفيزه على ة تعليمي  مهم   ةيام بأيباعتباره غير قادر على الق التحصيل،النظر إلى التلميذ منخفض

 المشاركة.
من مهارات التفكير والتحصيل الدراسي  طلبة في كل  اللت في ضعف تؤسس المالحظات السابقة لمشكلة تمث     

ة هدافها المتمثلاقض بين واقع تعليم هذه المادة وأم مؤشرا  واضحا  على التنقدِّ وت   ،االجتماعيِّةفي مادة الدراسات 
 فسهم ومجتمعهم وبيئتهم وتنمية مهارات التفكير لديهم. على اكتساب المعارف وفهم أن طلبةالفي مساعدة 

ات المعقدة التي ه ليس من االستراتيجيِّ ن  زه بدقة خطواته، كما أا دفع الباحثة إلى اختيار هذا النموذج تمي  ومم     
وتعتمد على  بالدقة،سم ات الحديثة التي تت  حد االستراتيجيِّ ما هو أإن   المعلم،تحتاج إلى الجهد الكبير من قبل 

توجيه الطلبة إلى ما على المعلم سوى طرح المشكلة و ف التعلميِّة،ة كمحور أساسي في العملية التعليميِّ  المتعلِّم
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المناسب، كما باختبار الفروض واختيار  المتعلِّميقوم  ث م  ومن  لها،المعلومات التي تساعدهم في اقتراح الحلول 
 التوصل إليها. على نفسه في تقويم النتائج التي تم   المتعلِّمز باعتماد يتمي   أن ه
 في  (IDEAL)نموذج فاعليِّةف إلى عر  تارتأت الباحثة  االستطالعية،ومن خالل ما سبق ومن نتائج الدراسة    

من خالل مادة الدراسات  ،األساسي لدى طلبة الصف الرابع األساسي ةالتحصيل وتنمية مهارات التفكير 
 :ة البحث لإلجابة عن السؤال اآلتيفجاءت مشكل االجتماعيِّة

لدى طلبة الصف الرابع  األساسي ةة مهارات التفكير في التحصيل وتنميِّ   (IDEAL)نموذج فاعليِّةما    
 ؟ االجتماعيِّةفي مقرر الدراسات  ،األساسي

 :اآلتيةمن خالل النقاط  ث أهميته: يستمد البحأهمية البحث .7
 مسايرة ضرورة من الحاضر الوقت في التربويون به ينادي لما ةوضروريِّ  ةموضوعيِّ  استجابةكونه   

 ةالعمليِّ  في إيجابية نتائج إلى تؤدي قد جديدة استراتيجيات وتجريب التدريس، في الحديثة ةالتربويِّ  االتجاهات
 .ةالتعليميِّ 

 الدراسات مادة معلمو منه يستفيد أن يمكن (IDEALنموذج ) وفق مصمما   ا  عملي   نموذجا   مقدِّ ي    
 .المادة بهذه المتعلقة التفكير مهارات اكتساب في تالمذتهم يساعد بما االجتماعيِّة

 االجتماعيِّة بالدراسات المتعلقة التفكير مهارات بعض وتنمية المعرفي التحصيل مستوى رفع إلى يسعى 
 استخدام خالل من الفشل، طلبةال بعض بويجنِّ  المادة، هذه تدريس مشكالت جعال إلى يؤدي قد امم  

 معالجتهم أثناء في التفكير مهارات ممارسة على تدريبهم في تسهم التي التدريس اتاستراتيجيِّ  معلميهم
 .حفظها إلى الحاجة دون المادة، بهذه المتعلقة للمعلومات

ممارسات  التدريس،)طرائق  االجتماعيِّةرى لمادة الدراسات قد يسهم النموذج في تطوير العناصر األخ 
 .األساسي ةأساليب التقويم ..إلخ( بما يتوافق مع مهارات التفكير  الصفيِّة،المعلم 
يؤمل من هذا البحث توجيه نظر القائمين لضرورة عقد دورات تدريبية لتأهيل وتدريب المعلمين على  

 ي مهارات التفكير لدى الطلبة.نماذج وطرائق تدريس حديثة تنمِّ 
 والمواد العلميِّة لتنمية االجتماعيِّةة الدراسات تمهيد لدراسات وبحوث أخرى في ماديؤمل من هذا البحث ال 

 مهارات التفكير لدى الطلبة.
 يعود إليه الطلبة والباحثون عند الحاجة. دمشق،قد يصبح مرجعا  في كلية التربية بجامعة  
مهارات التفكير الذي يأخذ مكان الصدارة في األبحاث التربوية بالقرن الحادي  أهمية موضوع تنمية 

ار مهارات التفكير أصبح هاجس المجتمعات ث م  ق عليه قرن المفكرين المبدعين؛ فاستطل  والعشرين الذي أ  
 .لتحقيق التقدم والتطور والرفاهيةاإلنسانية 
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 :أهداف البحث .3
 :الرئيس اآلتي ث إلى تحقيق الهدفيسعى البح   

لدى طلبة الصف الرابع  األساسي ةفي التحصيل وتنمية مهارات التفكير   (IDEAL)نموذج فاعليِّة تعر ف
 :ذا الهدف األهداف الفرعية اآلتيةع من هويتفر   ،االجتماعيِّةفي مقرر الدراسات  ،األساسي

طلبة ل االجتماعيِّة الدراسات مادة خالل من ( لتنمية مهارات التفكيرIDEALنموذج ) على قائم برنامج إعداد -2
 .األساسي الرابع الصف

 الدراسات مادة في األساسي الرابع الصف طلبة لدى التحصيل في( IDEALنموذج ) فاعليِّةقياس   -7
 ،(التقويم-التركيب-التحليل-التطبيق-الفهم-التذك ر) بلوم دهاحد   التي ةالست   المعرفية المستويات عند االجتماعيِّة

 .المادة هذه تدريس في السائدة بعةالمت   ستراتيجيِّةاالب مقارنة وذلك
 لدى مهارة على حدة( )ككل وفي كلِّ  األساسي ةتنمية مهارات التفكير  في( IDEALنموذج ) فاعليِّةقياس  -4

 في السائدة ةبعالمت   ستراتيجيِّةاالب مقارنة   وذلك االجتماعيِّة، الدراسات مادة في األساسي الرابع الصف طلبة
 .المادة هذه تدريس

 اآلتية:األسئلة يجيب البحث عن  البحث:أسئلة  .3
   ر المقترح الستخدام نموذج ما التصو(IDEALلتنمية مهارات التفكير ) االجتماعيِّة الدراسات مادة خالل من 
 ؟األساسي الرابع الصف طلبةل
  فاعليِّةما ( نموذجIDEAL ) الصف  لدى طلبة االجتماعيِّةالدراسات ة بماد التحصيل الدراسيفي تنمية

 بلوم حددها التي الستة المعرفية المستوياتمستوى من  كل عندو ، وفق الكسب المعدل الرابع األساسي
 ؟(التقويم-التركيب-التحليل-التطبيق-الفهم-)التذك ر
  فاعليِّةما ( نموذجIDEALفي تنمية )  بمادة  ارة على حدة(ككل وفي كلِّ مه) األساسي ةمهارات التفكير

 وفق الكسب المعدل؟ الصف الرابع األساسيلدى طلبة  االجتماعيِّةالدراسات 
  البحث:متغيرات  .5

 :يشمل البحث المتغيرات التالية
 المستقل ة:المتغيرات  -2

  نموذج - التدريس:طريقة (IDEAL). 
 _ الطريقة التقليدية.                    

 المتغيرات التابعة:   -7
 التحصيل. 
  األساسي ةمهارات التفكير. 
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 ات البحث:فرضيِّ  .6
ت درجاو ت طلبة المجموعة التجريبية درجا يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط :ول األ  الفرضيِّة

 طلبة المجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار التحصيل الدراسي.
ت درجابة المجموعة التجريبية و ت طلدرجا يبين متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :الثانية الفرضيِّة

 طلبة المجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار مهارات التفكير.
ت طلبة المجموعة التجريبية في درجا يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط: ةالثالث الفرضيِّة

 القياسين القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي.
ت طلبة المجموعة الضابطة في درجا يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الرابعة: فرضيِّةال

 القياسين القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي.
ت طلبة المجموعة التجريبية في درجا يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ة:خامسال الفرضيِّة

 الختبار مهارات التفكير. القياسين القبلي والبعدي
ت طلبة المجموعة الضابطة في درجا يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ال: ةسادسال الفرضيِّة

 القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير.
لتجريبية د عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة اتوج ال عة:سابال الفرضيِّة

 في القياس البعدي. األساسي ةدرجاتهم على اختبار مهارات التفكير متوسط على اختبار التحصيل الدراسي و 
د عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة توج ال :الثامنة الفرضيِّة

 في القياس البعدي. األساسي ةمهارات التفكير  درجاتهم على اختبارمتوسط على اختبار التحصيل الدراسي و 
 منهج البحث:  .7
مكانية الحالي، البحث طبيعة مع لتناسبه التجريبي المنهج است خدم     فالمنهج دة؛المحد   أهدافه تحقيق وا 

 ومهارات تحصيلال) التابعين رينالمتغيِّ  في رالمتغيِّ  هذا أثر لمعرفة ة،المستقل   اتالمتغير  في مالتحك   يتيح التجريبي
على شعبة  االجتماعيِّة( في تعليم وحدة من وحدات كتاب الدراسات IDEALتطبيق نموذج ) وتم   (.التفكير

 (.IDEALضابطة )مجموعة ضابطة( تعل مت وفق الطريقة التقليدية؛ وشعبة تجريبية تعل مت وفق نموذج )
 مجتمع البحث وعينته: .8
( 47572الصف الرابع األساسي في محافظة دمشق و البالغ عددهم )ن مجتمع البحث من جميع طلبة يتكو     
-7023ق للعام الدراسي ) عين في مدارس الحلقة األولى للتعليم األساسي في محافظة دمشموز   ،مة  ما  ومتعلِّ متعلِّ 

طلبة الصف مة  من ما  ومتعلِّ ( متعلِّ 270( مدرسة؛ في حين بلغ عدد أفراد العينة )780البالغ عددها )( و  7025
ة من مدرستين هما )أم هانئ القرشية ومحمد اختيارهم بطريقة قصديِّ  الرابع األساسي في محافظة دمشق تم  
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ضابطة ضم ت و  ،مة  ما  ومتعلِّ ( متعلِّ 00ة ضم ت ): تجريبيِّ ة إلى مجموعتينتقسيمهم بطريقة عشوائيِّ  ث م   ،(البزم
 مة . ما  ومتعلِّ ( متعلِّ 00)
 ث على األدوات اآلتية:شتمل البحا أدوات البحث: .9
 برنا( مج تجريبي مصمم وفق نموذجIDEAL في التحصيل وتنمية مهارات التفكير )للصف الرابع  األساسي ة

للصف الرابع  االجتماعيِّة( دروس تغطي محتوى الوحدة الرابعة من كتاب الدراسات 3ويتكون من ) األساسي،
 األساسي.

 الرابع للصف االجتماعيِّة الدراسات مادة مراعاتها عند تدريس الواجب ي ةاألساس التفكير مهارات قائمة 
 .األساسي

 ويغطي ،ةللوحد المحددة المعرفية لألهداف األساسي الرابع الصف طلبة تحصيل لقياس تحصيلي اختبار 
 .ةالست   المعرفية بلوم مستويات

 فاعليِّة لقياس التفكير مهارات اختبار ( نموذجIDEAL) طلبة لدى األساسي ة التفكير مهارات ميةتن في 
 .االجتماعيِّة الدراسات مادة خالل من األساسي الرابعالصف 
 إجراءات البحث: .11
 (.IDEALاختيار الوحدة التي سيتم تعل مها وفق نموذج ) 20-2
 .االجتماعيِّةالواجب مراعاتها في كتاب الدراسات  األساسي ةبناء قائمة المهارات  20-7
د من صدقه وعرضه على التأك   ث م   المقترح(، IDEAL تصميم البرنامج التجريبي )وفق خطوات نموذج 20-4

 مين.المحكِّ 
 تصميم االختبار التحصيلي والتأكد من صدقه وثباته. 20-3
 .والتأكد من صدقه وثباته األساسي ةتصميم اختبار مهارات التفكير  20-5
 التعليمي: وذلك بهدف الوقوف على قابلي ته للتنفيذ. لتجريب االستطالعي للبرنامجا 20-0
: وذلك بهدف تحديد الزمن األساسي ة، واختبار مهارات التفكير التحصيليالتجريب االستطالعي لالختبار  20-2

 منهم. الالزم لتطبيق كل  
 التجريب النهائي ويتضم ن: 20-8

 ضابطة.عي نة البحث وتقسيمها إلى مجموعتين تجريبي ة و  اختيار 
 من خالل التطبيق القبلي لالختبارين. ،ضبط التكافؤ بين تالمذة المجموعتين التجريبي ة والضابطة 
بينما تعل مت المجموعة  ،(IDEAL)حيث تعل مت المجموعة التجريبي ة وفق نموذج  تطبيق البرنامج: 

 الضابطة الوحدة ذاتها وفق الطريقة التقليدية.
بعد االنتهاء مباشرة  األساسي ةواختبار مهارات التفكير  التحصيليختبار االن تطبيق االختبار البعدي لكل م 

 من تطبيق البرنامج.
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 معالجة النتائج إحصائي ا  وذلك بهدف اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضي اته. 20-9
ل إليه البحث من نتائج. 20-20  تقديم المقترحات بناء  على ما توص 
 ث في إطار الحدود اآلتية:البح أ جري حدود البحث:. 11
ناثا ( من مرحلة التعليم األساسي في محافظة طلبعي نة من  22-2  . دمشقة الصف الرابع األساسي )ذكورا  وا 
دعائم االقتصاد  للصف الرابع األساسي وهي بعنوان: االجتماعيِّةمن كتاب الدراسات  رابعةالوحدة ال 22-7

 الوطني في سورية.
 التحصيلي. منهم على االختبار وقد قيس بمجموع درجات كل   قياس مستوى التحصيل لدى الطلبة 22-4
من خالل ( IDEAL) المتضم نة في البرنامج المصم م وفق نموذج األساسي ةقياس مهارات التفكير  22-3

اتخاذ  التصنيف، المقارنة، الوصف، المالحظة، التذك ر،) اختبار خاص بكل مهارة من المهارات اآلتية:
 القرار(.

 وفقا  للحصص الدراسي ة الموز عة في المدرسة. االجتماعيِّةلزمن المخصص لمادة الدراسات د باالتقي   22-5
 . مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:11
)شحاته  بعض العوامل التابعة ة في عامل أومدى أثر عامل أو بعض العوامل المستقلِّ  هي: فاعليِّةال 

 (.40، 7004وآخرون، 
( في رفع مستوى IDEAL: قدرة البرنامج التجريبي المصمم وفق نموذج )بأنها عر ف ألغراض البحثوت     

 لدى طلبة الصف الرابع األساسي. األساسي ةالتحصيل وتنمية مهارات التفكير 
  خمس خطوات أساسية كل حرف يشير إلى خطوة مقابلة له على النحو اآلتي:(: IDEALنموذج ) 

  Identifying the problem تحديد المشكلة -             
  Defining problemالمشكلة  تعريف -         
 Exploring Alternative Approachesالمشكلة  الخيارات المختلفة لحل   استكشاف -         
 Acting on the planالحل المطلوب  تنفيذ -         
 look at resultsفي النتائج  النظر -         

فهو يساعد الناس  ،الهدفمع مراعاة المسار لتحقيق  ،المنشودوة بين الواقع الحالي والهدف لملء الفجويسعى    
تجاهلها من قبل أشخاص  المشاكل بطريقة ناجحة من خالل التعريف بالمشكلة التي قد يكون تم   على حلِّ 
الصلة بتحقيق  والعمل على استكشاف االستراتيجيات ذات األهداف،وتحديد المشكلة بمجموعة من  آخرين،

 .(Bransford، 1998، p4)الحل المناسب للمشكلة مع تقييمه  اختيار ث م  ومن  األهداف،
ص : مجموعة من الخطوات المدروسة التي يسير وفقها البرنامج التعليمي والتي تتلخ  عر فه الباحثة إجرائيا  وت     

وتحفيزهم على اقتراح الحلول المناسبة ووضع  ا،ومتغيِّراتهتحديد عناصرها  ومساعدتهم في للطلبة،بطرح مشكلة 
 بشكل مستمر.  وتقييمهم ألنفسهماختيار الحل المناسب مع مراجعتهم  ث م   الفروض،مجموعة من 
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ويحدد  معين،ه المعرفة المكتسبة والمهارات المتطورة في موضوع دراسي بأن  ( goodفه )جودعرِّ التحصيل: ي   
 (.707 ،7002 ،المعلمين أو االثنين معا  )عفانة والخزنداروتقديرات  االختبارات،بدرجات 

ة في من المحتوى المعرفي في الوحدة التعليميِّ  المتعلِّم: المعلومات التي حصل عليها فه الباحثة إجرائيا  عرِّ وت     
فق المستويات دها العالمة التي يحصل عليها في االختبار التحصيلي المعد  و وتحد   االجتماعيِّة،كتاب الدراسات 

 ة في تصنيف بلوم.المعرفيِّ 
ة محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد عمليات عقليِّ (: 1111فها ويلسون)عرِّ : ي  األساسي ةمهارات التفكير  

 .(7024 ،معالجتها )سليمان والفوالبهدف جمع المعلومات وحفظها أو تخزينها و 
ر المعلومات السابقة وربطها الرابع األساسي على تذك   : هي قدرة طالب الصففها الباحثة إجرائيا  عرِّ وت     

وصفه ز الموضوع و وقدرته على مالحظة الخصائص التي تميِّ  المشكلة،ف إلى ة بهدف التعر  بالمعلومات الحاليِّ 
وذلك من خالل  للمشكلة،بالصفات التي ينفرد بها للوصول إلى حلول واستنتاجات واتخاذ قرارات مناسبة 

بالعالمة التي يحصل عليها طالب الصف الرابع  ت قاسو  ،IDEALإلجراءات ضمن نموذج مجموعة من ا
 األساسي في اختبار المهارات المعد  لهذا الغرض.

 وفيما يلي التعريف اإلجرائي لكل مهارة عل  حدة:
المشكلة قدرة طالب الصف الرابع األساسي على استرجاع المعلومات السابقة ذات الصلة ب: التذكُّرمهارة   

بالدرجة التي  ت قاسو  ،مصطلحات أو حقائق ..إلخ ،ا  تواريخ أحداثا ،سواء أكانت هذه المعلومات  المطروحة،
 .التذك رفي االختبار الخاص بمهارة  المتعلِّميحصل عليها 

قدرة طالب الصف الرابع األساسي على جمع المعلومات حول المشكلة من خالل توظيف  مهارة المالحظة:  
بالدرجة التي  ت قاسو  عليها،والتغيرات التي قد تطرأ  خصائصها،وتشمل مراقبة الظواهر لمعرفة  أكثر،سة أو حا

 في االختبار الخاص بمهارة المالحظة. المتعلِّميحصل عليها 
ما بأسلوب شفهي  قدرة طالب الصف الرابع األساسي على التعبير عن صفات ظاهرة أو شيء  مهارة الوصف:   
 في االختبار الخاص بمهارة الوصف. المتعلِّمبالدرجة التي يحصل عليها  ت قاسو  ي،كتابأو 
الصف الرابع األساسي على تجميع األشياء في مجموعات اعتمادا  على معيار  : قدرة طالبمهارة التصنيف  

 رة التصنيف.في االختبار الخاص بمها المتعلِّمبالدرجة التي يحصل عليها  ت قاسو  مسبق،يتم تحديده بشكل 
على تحديد أوجه الشبه واالختالف اعتمادا  على معيار يتم  الصف الرابع األساسي قدرة طالبمهارة المقارنة:   

 في االختبار الخاص بمهارة المقارنة. المتعلِّمبالدرجة التي يحصل عليها  ت قاسو  مسبق،تحديده بشكل 
 للمشكلة،على اختيار أفضل الحلول المطروحة  ساسيالصف الرابع األ : قدرة طالبخاذ القرارمهارة اتِّ   

في االختبار الخاص بمهارة  المتعلِّمبالدرجة التي يحصل عليها  ت قاسو  للهدف،وتقييمها والنظر في مدى تحقيقه 
 اتخاذ القرار.



 اإلطار املنهجي للبحث                                                               الفصل األول          

 

11 
 

يجمع فروع برنامج دراسي تكاملي ثيقة المعايير الوطني ة بأن ها "فت في و رِّ ع   :االجتماعيِّةالدراسات قرر م  
ين مجموعة من المعارف والمهارات المتعلِّمكسب واإلنساني ة في وحدات دراسي ة ت   االجتماعيِّةالمعرفة بالعلوم 

 والقيم المشتق ة من التاريخ والجغرافية، واالقتصاد وعلم االجتماع وعلم السياسة وعلم النفس والفلسفة بشكل  مندمج  
( )الحلقة الثانية من 9-5التعليم األساسي( ومتداخل في الصفوف ) ( )الحلقة األولى من3-2في الصفوف )

 (.4، 7005، (2) )وزارة التربية ("27-20ابط في التعليم الثانوي )التعليم األساسي( ومتر 
  خالصة الفصل:   
تعراض إلى اس ة إضافة  ا  بالبحث حيث ورد فيه المقدمة والمشكلة واألهميِّ تضم ن هذا الفصل تعريفا  عام     

وضح الفصل منهج البحث وعينته واألدوات ة والتابعة؛ كما أراته المستقلِّ أهداف البحث وفرضياته ومتغيِّ 
ة عرض مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائيِّ  في النهاية تم  المقترح، و المستخدمة في تطبيق البرنامج التجريبي 

 لكل منها.
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 يانالفصل الث

 دراسات السابقة

 هيدتم  

 الدراسات العربية.أواًل: 

 الدراسات األجنبية.يًا: انث

 :التعليق على الدراسات السابقةثالثًا: 

 .أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة  3-1
 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.  3-2
 .ات السابقةب االستفادة من الدراسانجو  3-3

 خالصة الفصل.
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 :هيدتم  ال
السابقة العربية منها واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث لعت الباحثة على العديد من الدراسات اط     
ة إذ لم تعثر الباحثة على أي   ،IDEALوقد ندرت الدراسات السابقة التي تناولت نموذج  أكثر،ب ما أو انبج

آثرت  البنائيِّةإلى النظرية ونظرًا إلى استناده  ،بالبحث و التجريب النموذجولت هذا تنا يةانميد دراسة
بالتجريب وبعض االستراتيجيات  البنائيِّةالباحثة على عرض بعض الدراسات التي تناولت النظرية 

ب أو انإلى بعض الدراسات األخرى فهي ذات الصلة بموضوع البحث الحالي في ج المستندة إليها، إضافةً 
 .IDEAL اكثر، رغم عدم تناولها نموذج

التعقيب على  ثُم   األجنبية،يًا الدراسات انث العربية،ن أواًل عرضًا للدراسات تضم  الفصل الحالي ي انلذا ف  
 ب االستفادة منها.انأوجه الشبه واالختالف وجو  انالدراسات لبي

  الدراسات العربية: أواًل:
 التغيير المفاهيمي وتنمية مهاراتفاعلّية نموذج بوسنر في  ( بعنوان:4112دراسة شلهوب ) -1

 في محافظة السويداء )سوريا(. بمادة الدراسات االجتماعّية التفكير األساسّية
تعّرف فاعلّية نموذج بوسنر في التغيير المفاهيمي وتنمية مهارات التفكير األساسّية هدفت الدراسة إلى   

وقد تّم اختيار عينة من تالميذ الصف الرابع األساسي في محافظة ، سيذ الصف الّرابع األسايلدى تالم
( تلميذ وتلميذة تعّلمت وفق النموذج التجريبي، وأخرى 11السويداء قّسمت إلى مجموعتين تجريبية قوامها )

مجموعة نتائج أسفر البحث عن ، ( تلميذ وتلميذة تعّلمت وفق الطريقة التقليدّية11ضابطة قوامها )
تالمذة المجموعة التجريبية ومتوسط  بين متوسط درجاتوجود فروق ذات داللة إحصائية بت تلّخص

درجات تالمذة المجموعة الضابطة في القياس البعدي المباشر للدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير 
بين صائية ، إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحاألساسية ومهاراته الفرعية لصالح المجموعة التجريبية

تالمذة المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير األساسية ومهاراته  متوسط درجات
الفرعية في القياسين القبلي والبعدي المباشر لصالح القياس البعدي المباشر؛ في حين أشارت النتائج إلى 

ذة المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية تالم بين متوسط درجاتعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
وأشارت النتائج  ،الختبار مهارات التفكير األساسية ومهاراته الفرعية في القياسين البعدي المباشر والمؤجل

عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية على وجود إلى 
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ق ودرجاتهم على اختبار مهارات التفكير األساسية في القياس البعدي االختبار المفاهيمي ثنائي الش
 ر.المباش

 لدى التفكير مهارات وتنمية التحصيل في باير استراتيجية أثر( بعنوان: 4111دراسة العاتكي ) -4
 في محافظة الالذقية )سوريا(. االجتماعية الدراسات مادة خالل من األساسي الرابع الصف تالمذة

 الصف تالمذة لدى التفكير مهارات وتنمية التحصيل، في باير استراتيجية أثر دراسة إلى قياسهدفت ال   
 تالمذة من مجموعات االجتماعية، وتم االختبار باستخدام ثالث الدراسات خالل مادة من األساسي الرابع

 باير تيجيةاسترا  وفق تعلمت أولى، تجريبية مجموعة) الالذقية محافظة في األساسي الصف الرابع
 ومجموعة المباشرة، الطريقة باير استراتيجية وفق تعلمت ثانية تجريبية االستقرائية، ومجموعة الطريقة
( 17) من والثانية وتلميذة، تلميذاً ( 07) من األولى تكونت ،(المتبعة وفق االستراتيجية تعلمت ضابطة
 المرتفع األثرت الدراسة عن النتائج اآلتية: ، وأسفر وتلميذة ( تلميذاً 16من ) والضابطة وتلميذة، تلميذاً 

 التجريبيتين المجموعتين تالمذة تحصيل في( والمباشرة االستقرائية، الطريقتين) باير استراتيجية الستخدام
 تفوق، (حدة على المعرفية مستوياته من مستوى كل وفي الكلي، التحصيل اختبار في) والثانية، األولى

 التفكير مهارات تنمية في المتبعة االستراتيجية على( والمباشرة االستقرائية، يقتيهاوبطر  باير، استراتيجية)
 اختبار في التالمذة درجات بين إحصائياً  دالة قوية إيجابية عالقة وجودككل و في كل مهارة على حدة، 

 .الكلي التحصيل اختبار فيودرجاتهم  الكلي، التفكير مهارات
: أثر استخدام أربع استراتيجيات في تنمية مهارات التفكير الناقد ان( بعنو 4112دراسة الحوري ) -3

 مبحث التاريخ )األردن(: وتحصيلهم فيلدى طلبة الصف الثامن األساسي 
سميث(  -أوريلي -مونرو سالتر -دنمكفرال استراتيجيِّةثر أربع استراتيجيات )هدفت الدراسة إلى معرفة أ   

والتحصيل في مبحث التاريخ، لدى عينة من طلبة الصف الثامن في تنمية مهارات التفكير الناقد، 
موا إلى أربع مجموعات ، ُقسِّ طالبةً ( طالبًا و 333األساسي في مدارس منطقة إربد األولى بلغ عددهم )

رت وحدة تجريبية، ومجموعة في ضابطة واحدة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج التجريبي، و ُطوِّ 
ق اختبار كاليفورنيا ب تاريخ أوربا في العصور الوسطى للصف الثامن األساسي، كما ُطبِّ تعليمية من كتا

( فقرة، وقد أشارت النتائج إلى: وجود 64ن من )كو  لقياس مهارات التفكير الناقد، و اختبار تحصيلي مُ 
وجود  ضحتفروق ذات داللة إحصائية على مقياس مهارات التفكير لصالح المجموعة التجريبية، كما أو 

 فروق ذات داللة إحصائية على مقياس التحصيل لصالح المجموعة التجريبية.
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: تعليم التفكير من خالل تدريس الجغرافيا وأثره على تحصيل ان( بعنو 4112دراسة األهدل ) -2
 تلميذات الصف الرابع االبتدائي وتنمية تفكيرهن )السعودية(.

ة المعّد من قبل الباحثة في تدريس التفكير من خالل مادة هدفت الدراسة إلى قياس أثر دليل المعلم    
ت الباحثة دليل الجغرافيا في تحصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي وتنمية تفكيرهن. ولتحقيق ذلك أعد  

 الطالقة، التصنيف، المقارنة، الوصف، الربط، التعليل، االتصال،المعلمة لتعليم مهارات التفكير )
نتو  التجريبي،واستخدمت الباحثة المنهج  الجغرافيا،ل مادة المرونة( من خال  طالبةً ( 40العينة من ) تكو 

 تكو نت(. و طالبةً  21) تضم  ية ضابطة و انوالث طالبًة(، 31) تضم  موزعة على مجموعتين األولى تجريبية و 
ي انثم تدائية لتحديد أهمّ ة االبحلِّ واستطالع رأي معلمات الجغرافيا في المر  المعلمة،داة البحث من دليل أ

لت إلى النتائج التالية: وجود فروق وتوص   التفكير،واختبار لمهارات  تحصيل،واختبار  للتفكير،مهارات 
ت على حجم األثر الكبير للمتغير كما دل   التجريبية،دالة إحصائيًا بين درجات الطالبات لصالح المجموعة 

 التحصيل،اختبار  )درجاتالدراسي( على المتغيرات التابعة  المستقل )تعليم التفكير من خالل المنهج
مستوى ورفع  التفكير،وخلص البحث إلى فاعلية تعليم التفكير من خالل المنهج على تنمية  والتفكير(،
 .التحصيل

: أثر برنامج تعليمي على تنمية مهارات التفكير األساسّية وعلى انبعنو  (4113دراسة المساعيد ) -5
 )األردن(. لجغرافيا عند طالب الصف السادس األساسيالتحصيل في ا

هدفت الدراسة إلى تعّرف أثر برنامج تعليمي على تنمية مهارات التفكير األساسّية وعلى التحصيل في    
( 67اختيار مجموعتين تجريبّية قوامها ) تم  الجغرافيا لدى عينة من طلبة الصف السادس األساسي، وقد 

اد تم  اع تم  وية للبنين، و ان( طالبًا من مدرستي أم الجمال للبنين والروضة الث67ا )طالبًا وضابطة قوامه
)المقارنة،  األساسّية ّثلت باآلتي: برنامج تعليمي لمهارات التفكيرتم  المنهج التجريبي باستخدام أربع أدوات 

مادة الجغرافيا باستخدام  ثيل المعلومات، الترميز، االسترجاع(، وطريقة لتدريستم  التصنيف، الترتيب، 
مهارات التفكير األساسّية، واختبار مهارات التفكير، واختبار تحصيلي لمادة الجغرافيا؛ وقد أظهرت نتائج 
الدراسة وجود فروق داّلة إحصائّيًا بين مستوى األداء الكلي للمجموعتين التجريبّية والضابطة على اختبار 

البرنامج التعليمي لمهارات التفكير األساسّية الذي طّبق على  مهارات التفكير األساسّية يعزى ألثر
كما بّينت النتائج وجود فروق داّلة إحصائّيًا بين  على المجموعة الضابطة؛ المجموعة التجريبّية ولم يطّبق
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وذلك لصالح  ،متوسط تحصيل المجموعتين التجريبّية والضابطة على اختبار التحصيل في مادة الجغرافيا
 وعة التجريبّية يعزى إلى األثر اإليجابي الستخدام مهارات التفكير األساسّية في تعليم مادة الجغرافيا.المجم
أثر استخدام الصور واألشكال التوضيحية في الدراسات ( بعنوان: 4113دراسة محمود ) -2

 م نحو المادة.االجتماعية لتنمية عمليات التفكير لدى تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائي وميوله
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين استخدام الصور والرسوم التوضيحّية في مادة الدراسات     

وتأثير استخدام  ،عملّيات التفكير لدى التالميذ في الحلقة األولى من التعليم األساسي ونمو ،االجتماعّية
ختار الباحث عّينة عشوائّية من ادة الدراسّية، و لتالميذ نحو الماالصور والرسوم التوضيحّية على ميول ا

اس عملّيات ي( تلميذًا، كما استخدم اختبارًا تحصيلّيًا لق127تالميذ الصف الرابع والخامس االبتدائي بلغت )
كما تّم إعداد  ،( سؤاالً 21التفكير من خالل وحدتي "الظاهرات الطبيعّية والموارد االقتصادّية" اشتمل )

( سؤااًل لتالميذ الصف 11ن خالل وحدة " شخصّيات التاريخ اإلسالمي" وقد اشتمل )اختبار آخر م
ومقياسًا لتعّرف الميول نحو المادة الدراسّية؛ ودّلت نتائج الدراسة على أّن استخدام الصور  ،الخامس

ف، والرسوم التوضيحّية يساعد على تنمية عملّيات التفكير ومستوياتها المختلفة )المالحظة، الوص
التفسير، التنّبؤ، العالقات المكانّية الزمانّية..إلخ(، كما بّينت النتائج أّن استخدام الصور والرسوم 

وأّن التدريس باستخدام  ،التوضيحّية قد ساهم في تنمية ميول التالميذ في مادة الدراسات االجتماعّية
تحقيق األهداف وفق عملّيات التفكير  الصور والرسوم التوضيحّية قد أتى بنتائج إيجابّية وداّلة من حيث

 المحددة.
 الدراسات األجنبية:

 :ان( بعنو 4114) Collier,et,al وآخرون دراسة كولير -1
 شيكاغو-مختلفة تعليمية استراتيجيات عبر النقدية التفكير مهارات تطوير

Developing Critical Thinking Skills through a Variety of Instructional 
Strategies 

تطبيق  خالل من الروضة، أطفال لدى الناقد التفكير مهارات تطوير على العمل إلى الدراسة هدفت   
 االكتشاف وطرائق المشكالت على القائم التعل م مثل الروضة، بيئة داخل مختلفة تعليمية استراتيجيات

عددهم  البالغ االبتدائي لتعليما وأطفال الروضة، أطفال من مجموعة من الدراسة عينة تكو نتو  .يوالتقصِّ 
شطة ان متمِّ وصُ  شيكاغو، والية في مختلفة اعيةتم  اج ومستويات متعددة جنسيات من وطفلةً  طفالً ( 127)

واكتساب  التفكير، إلى تدعوهم حقيقية لمعضالت العينة ُأخضعت كما الناقد، التفكير مهارات على للتدريب



 البحوث والدراسات السابقة                                 ي                       انالفصل الث

 

21 
 

 المهارات هذه ان إال   األطفال، لدى الناقد التفكير مهارات نتحس  - :إلى الدراسة لتتوص   .والمهارات المفاهيم
 .وممارسة وقت إلى تحتاج فهي ةالكليِّ  التعليم عملية من خالل بل مباشراً  تعليماً  معل  تُ  ال
 .الناقد التفكير مهارات لتشجيع أساسياً  مكوناً  تعد   الصف بيئة ان الدراسة دتأك   كما -
 :انبعنو Magnussen,et,al (4111 )و آخرون ماغنيسن دراسة  -4

 الواليات-النقدي التفكير تطوير في منهجية كطريقة االستقصاء على المبني التعليم استخدام تأثير
 األمريكية المتحدة

The Impact of the Use of Inquiry- Based Learning as a Teaching 
Methodology on the Development of Critical Thinking 

 النقدي التفكير مهارات تطوير في االستقصاء على المبني التعليم طريقة تأثير قياس إلى الدراسة هذه هدفت
 كلية طلبة من طالبةً و  طالباً  ٢٢٢ من العينة فتوتأل   التعليم، من النموذج لهذا تعرضهم بعد الطالب لدى
 .النقدي التفكير لتقييم جالسر واطسون مقياس اسُتخدم وقد ريض،تم  ال

 :اآلتية النتائج إلى الدراسة لتتوص  
 إلى استناداً  النقدي التفكير مهارة في البداية في منخفضة درجات على حصلوا الذين الطالب أظهر -

 التعل م تطبيق ان أي االستقصائي، التعل م برنامج تطبيق بعد المهارة هذه في واضحاً  ناً تحس   المطبق المقياس
 .ةمتدنيِّ  أولية نتائج أحرزوا الذين الطالب لدى النقدي التفكير مهارات تطوير في أسهم ئياالستقصا

 والمعلومات المعارف توظيف على ويقوم والممارسات، المهارات من العديد نتضمّ ي االستقصائي التعل م -
 .وبنائها الجديدة المعلومات فهم في السابقة

 .االستحفاظ من أكثر المفاهيم صياغة على كبيرة قدرة العينة أفراد لدى ظهر -
 :انبعنو McGuiness (4111 )مغنيس دراسة  -3

 إيرلندة-الدراسي المنهاج عبر التفكير مهارات لتعزيز منهجية دراسة األطفال، تفكير مهارات تنشيط
 الشمالية

Activating Children's Thinking Skills, Methodology for Enhancing Thinking 
Skills across the Curriculum 

 ةحلِّ المر  لطالب الشمالية إيرلندة في العادية الصفوف في التفكير مهارات تطوير إلى الدراسة هدفت   
 الدراسة وتقويم المنهاج، عبر التفكير لمهارات نموذجية دروس عن ب  تيِّ كُ  وتقديم ،(يةانالث الفئة)األساسية 
 .واألطفال المعلمين قبل من األطفال لدى التفكير مهارات تنشيط لبرنامج المنهجية
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( 377) ىتلق   كما التدريبي، للبرنامج خضعوا األساسي التعليم من اً معلم عشر سبعة الدراسة عينة بلغت   
 من األدوات فتوتأل   التفكير، مهارات لتنشيط مةمصم   دروساً  األساسي التعليم ةحلِّ مر  ةطلب منطالبًا 
 إلى إضافة أشهر، ستة على عتتوز   تدريبية جلسات ست خالل المعلمون له خضع الذي التدريبي البرنامج

 .األطفال لدى التفكير مهارات لتنشيط اً مصمم درساً ( 26)على يحتوي للمعلمين مُقدّ  ب  تيِّ كُ 
 تطورهم على ذلك عكسانو  التعليم طرائق تعديل تم   إذ المعلمين، رضا نال البرنامج أن   النتائج دتأك   -

 تفعيل خالل من السابق من أفضل اً تعل م األطفال متعل   إذ األطفال نتائج في ناً تحس   أظهرت كما المهني،
 .التفكير مهارات وتنشيط

 ويلبي الطالب عند واإلبداع والتفكير المشكلة حلِّ  مهارات ينمي االستقصائي التعل م أن   الدراسة دتأك   -
 .واالستطالع للبحث حاجاتهم

 :ان( بعنو 1992رود ) دراسة -2
 األمريكية  المتحدة الواليات-محدد تدريسي برنامج آثار: الصغار لألطفال التفكير تعليم

Teaching young children to think: the effects of a specific instructional 
programme 

نتو  التفكير؟ راتمها الصغار األطفال تعليم نستطيع هل: السؤال عن اإلجابة إلى الدراسة هدفت  عينة تكو 
، طفالً ( 26) تضم   وضابطة طفاًل،( 26) تضم   تجريبية: مجموعتين إلى مواسِّ قُ  ،طفالً  (61) من الدراسة
 المواهب برنامج على اً تدريب التجريبية المجموعة تلقت وقد ( سنوات4-6) بين العينة أطفال أعمار تراوحت

: اآلتية المهارات تعليم بهدف أسبوعيًا، حصص ثالث إلى نحصتي وبمعدل واحد، لعام المحدودة غير
 :الدراسة نتائج نتوبي   والتنبؤ، واالتصال، المنتج، التفكير

 واالتصال، والتنبؤ المنتج التفكير مهارات ضمن التجريبية المجموعة لصالح المجموعتين بين فروق وجود -
 .مهارة كل مقياس حسب وذلك

 ُتعزى المهارات مقاييس في التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين ائًياإحص دالة فروق وجود عدم -
 .الجنس لمتغير
 على بتدريبهم بالبدء أوصت لذا الصغار، التالمذة لدى التفكير مهارات تعليم يةانإمك إلى الدراسة خلصت
 حلالمرا في لتقدما مع متقن   بشكل   منها نهمكّ تم يتيح بما المدرسة قبل ما حلمرا منذ التفكير مهارات
 .الالحقة الدراسية
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 الدراسات مادة في التفكير لمهارات المباشر التدريس : أثران( بعنو 1993دراسة جونيز )  -5
 :انكلترا-االبتدائية ةحل  في المر  التفكير مهارات تنمية على اعيةتم  االج

The Effect of Direct Instruction of Thinking Skills in Elementary Social 
Studies on the Development of Thinking Skills 

 تنمية على اعيةتم  االج الدراسات في الناقد التفكير لمهارات المباشر التعليم أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
نتو  المهارات، تلك  درسوا الذين األساسي الخامس الصف طلبة من مجموعات ثالث من الدراسة عينة تكو 
 التقليدية بالطريقة الضابطة المجموعة درست طرائق، ثالث خالل من نفسها اعيةتم  االج الدراسات وحدة

 والمجموعة المباشر، التعليم باستخدام سترِّ دُ  األولى التجريبية المجموعة أما المدرسي، الكتاب باستخدام
 تعليم   أي   لغيأُ  وقد اقد،الن التفكير لمهارات الموجهة شطةناأل نتتضم   طريقة باستخدام يةانالث التجريبية
 عززيُ  نأ يمكن المنهج في الناقد التفكير مهارات إدخال ن  أ النتائج وأظهرت المجموعة، هذه عن مباشر

 .المهارات تلك متعل  
 االبتدائية، ةحلالمر  من األولى للصفوف الدراسية المواد في الناقد التفكير مهارات بدمج الدراسة وأوصت   

 .الدمج ذلك من الهدف قتحقّ  استراتيجيات استخدام على المعلمين تدريب وضرورة
 : ان( بعنو 1991) Lumpkin ليومبكن دراسة -2

 الدراسات محتوى في واالحتفاظ والتحصيل الناقد التفكير على القدرة نحو هموج   تدريس منحى أثر
 :كيةاألمري المتحدة الواليات في والسادس الخامس الصفين طلبة لدى اعيةتم  االج

Effect of teaching critical thinking ability achievement and retention of 
social studies content by fifth and sixth graders: 

 مهارات لتنمية اً هموج   اً تدريسي منحىً  باستخدام الناقد التفكير مهارات تدريس أثر عن الكشف إلى هدفت   
 الخامس الصفين طلبة لدى اعيةتم  االج الدراسات محتوى في الحتفاظوا والتحصيل الناقد التفكير

نتو  والسادس،  السادس الصف من طالباً ( 64) الخامس، الصف من طالباً ( 34) من الدراسة عينة تكو 
 تجريبية: األولى مجموعتين إلى عشوائياً  مواُقسِّ ، (Alabama)األباما  والية في االبتدائية المدارس في
 سترِّ دُ  ضابطة: يةانوالث، الناقد التفكير مهارات على التركيز مع اعيةتم  االج الدراساتمحتوى  سترِّ دُ 

 التفكير لقياس (Cornel) كورنل اختبار طبق ُثم  أسابيع،  خمسة التجربة فترة التقليدية، واستغرقت بالطريقة
 :اآلتي عن النتائج كشفت وقد المجموعتين، على الناقد
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 (.والسادس الخامس) للصف ُتعزى الناقد التفكير على القدرة في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -
 الدراسات بمحتوى واحتفاظهم السادس، الصف طلبة تحصيل في إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 .التجريبية المجموعة لصالح اعيةتم  االج
 :السابقة الدراسات على التعليق
 : السابقة والدراسات الحالي البحث بين الشبه أوجه -1
   من ةالطلب من عينة لدى التفكير مهارات تنمية في هدفه في السابقة البحوث مع الحالي البحث فقيت 

 .الهدف ذلك لتحقيق معينة استراتيجيِّة على اً تماداع متكامل برنامج بناء خالل
 على القائم لتجريبيا المنهج تطبيق خالل من التجريب، في المستخدم المنهج في معها فقيت   كما 

 .والضابطة التجريبية المجموعات
 الدراسية، المواد تعليم سياق ضمن التفكير مهارات بتنمية تتم  اه التي السابقة الدراسات مع فقيت   كما 
 .منها كل في المتبعة ستراتيجيِّةاال في اختلفت نا  و 
   جونيز فق مع دراسة كما يتJohnes  ليومبكن وLumpkin، اعيةتم  االج الدراسات مادة هاختيار  في 

 .التفكير مهارات لتعليم
   وأثره من خالل برنامج تعليمي تنمية مهارات التفكير األساسّية  فق مع دراسة مساعيد في اختيارهويت
 .اعيةتم  أحد فروع مادة الدراسات االج التي تعدّ  التحصيل في الجغرافيا على

 : لسابقةا الدراسات عن الحالي البحث اختالف أوجه
 نموذج  تحديدIDEAL المتعلقة ةاألساسيِّ  التفكير مهارات تنمية بهدف وفقهُ  تعليمي برنامج   لبناء 
 وتنمية التحصيل في أثرها وقياس تحديدًا، األساسي الرابع الصف طلبة لدى( ةاعيِّ تمالدراسات االج) ةبمادّ 

 .السابقة ساتالدرا تتناوله لم ما وهذا تابعة، راتالتفكير كمتغيِّ  مهارات
 تنمية تحاول التي ة،السوريِّ  ةالعربيِّ  ةالجمهوريِّ  في نوعها من األولى تعد إذ: الدراسة إجراء انمك 

 .ةاعيِّ تماالج الدراسات مادة تعليم سياق ضمن IDEALنموذج  باستخدام ةاألساسيِّ  التفكيرمهارات 
 والعينة ةبالمادّ  تتعلق اعتبارات ةلعدّ  تبعاً  اختيرت إذ البرنامج، نهاتضم  سي التي التفكير مهارات. 
 التالمذة لدى التفكير ومهارات الدراسي التحصيل بين االرتباط دراسة. 
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 : السابقة والدراسات البحوث من الحالي البحث استفادة بانجو 
 دراسة كلِّ  في المتبعة البحث منهجية على االطالع. 
  ّالبحث في ذلك ومراعاة عليها التركيز تم  ي لم التي بانوالجو  عليها التركيز تم   التي بانن الجو تبي 

 .الحالي
 وفرضياته البحث أهداف صياغة. 
 التي األدوات تصميم لكيفية رتصو   تكوين ومحاولة دراسة، كل في المستخدمة األدوات على االطالع 

 .الحالية الدراسة تتطلبها
 : إلى سابقة دراسات من عليه اطلعت ما خالل من الباحثة تخلص

    أو استراتيجيات باستخدام ين،طالبال لدى التفكير مهارات بتنمية تتم  اه التي واألبحاث الدراسات دتعد 
 .متنوعة برامج
  نموذج  تناولت التي واألجنبية العربية الدراسات ندرةIDEAL، في أثرها تحديد أو فاعليتها، لتجريب 

 .التفكير تنمية مهارات
  و الناقد،  التفكير مهارات على بعضها زرك   إذ السابقة، الدراسات تناولتها التي التفكير مهارات تنوع

 بمادة الخاصة التفكير مهارات تناول اآلخر البعض ن  أ حين في اإلبداعي، التفكير مهارات بعضها تناول
 التفكير الجغرافية. مهارات مثل معينة، ةدراسيّ 
  التفكير مهارات لتنمية وبرامج واستراتيجيات، شطة،ان اماستخد فاعلية الختبار السابقة الدراسات تناول 
 (.ويةانوالث" والعليا الدنيا" األساسية)الدراسية  حلِّ المرا مختلف من دراسية صفوف في
   ُشطة ناأل تكييف مع المختلفة الدراسية حلالمرا في التفكير مهارات تنمية يةانإمك ذلك من ستدلّ ي

 .دراسية ةحلمر  كلِّ  في ةوالشخصيِّ  ةوالعقليِّ  ةالعمريِّ  متعلمينال خصائص مع يتالءم بما واالستراتيجيات،
  وفق سترِّ دُ  التي التجريبية المجموعات قتفو   نتائجها دتأك   إذ السابقة الدراسات نتائج في فاقاتِّ  وجود 
 يقةبالطر  درست التي المجموعات على مهاراته اكتساب في التفكير لتنمية استراتيجيات أو برامج 

 .الدراسات تلك في قةالمطب   التفكير بمهارات الخاصة االختبارات أظهرتها التي للنتائج وفقاً  وذلك التقليدية،
مهارات  تنمية بهدف تدريسية استراتيجيات استخدام ن  أ إلى السابقة الدراسات من عدد نتائج أشارت 

 هن  أ إال  ( 2773 المساعيد،) من كل دراسة ثلم التالمذة، لدى الدراسي التحصيل زيادة إلى ييؤدِّ  التفكير
 بدراسة السابقة الدراسات من أيّ  (2770( و)الحوري، 2771و)األهدل،  (Lumpkin, 1991) تقم لم
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 البحث به ينفرد ما وهذا ،(تابع كمتغير) الدراسي والتحصيل( مستقل كمتغير) التفكير مهارات بين االرتباط
 .الحالي
 من الطلبة  لدى التفكير مهارات بتنمية امتمااله: جميعها السابقة الدراسات اتومقترح توصيات في جاء

 ومن لديهم، الدراسي التحصيل وزيادة التفكير، مهارات تنمية: معاً  هدفين يحقق هن  أل الدراسية؛ المواد خالل
 .السابقة الدراسات ونتائج لتوصيات كاستجابة الحالي البحث جاء هنا

 
 خالصة الفصل:

 أكثر، أو بانبج سواء البحث بموضوع المرتبطة السابقة الدراسات ألهمِّ  اً عرض يانالث الفصل نضم  ت   
 ثُم   ها،انلعنو  توضيح منها دراسة كلّ  في وجاء يًا،انث األجنبية والدراسات أواًل، العربية الدراسات جاءت
 اً تعليق الفصل نتضم   كما نتائجها، م  أه رضتعُ  ثُم   فيها، المستخدمة واألدوات والمنهج، وعينتها، هدفها،
 أوجه انببي الفصل تهىانو  الحالي، البحث مع واالختالف الشبه أوجه حيث من السابقة الدراسات على

 .جديد من مهقد   وما الحالي البحث فردان وبما دراسات، من رضعُ  امم   االستفادة
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 تمهيد:
وزاد  ،ةالتعليميِّ  ة في جميع المراحلة للمناهج الدراسيِّ نات األساسيِّ المكوِّ  من االجتماعيِّةالدراسات  عد  ت    

، ودورها في تحفيز تفكير التالميذ ي بناء شخصي ة المواطن المتكاملةألهمي تها ف نتيجة  ة هذه الماد  االهتمام ب
دت الطرائق التعليمية المستخدمة في التي ينتمون إليها؛ كما تعد   حول ظواهر البيئة الطبيعي ة والبشري ة

المشاركة تعليمي ة تعل مي ة تعتمد على  استراتيجياتتعليمها وتقديمها للتالميذ بما يتناسب مع تطو ر وتوظيف 
يجي ات تعليمي ة ، والتي تستند إلى الفلسفة البنائي ة وما ينبثق عنها من نماذج واستراتالفع الة من قبل المتعل م

المشكالت التي تواجه المتعلمين  لِّ الذي يقوم على ح IDEAL تعلمي ة حديثة كان من بينها نموذج
 ة.ميِّ م محور العملية التعليمية التعل  يتوافق مع جعل المتعلِّ  ة بشكل  بخطوات دقيقة ومحدد  

 الدراسات ةماد   تسعى التي ةلعام  ا األهداف مقدمة في التالمذة لدى التفكير مهارات تنمية هدف يأتيو   
التفكير الجي د، كما أن  تطوير براعة المتعل م  فيهمث ل األساس الذي ينطلق ت  فهي  ،تحقيقها إلى االجتماعيِّة

ى تفكيره وهذا كل ه ينعكس في مهارات التفكير األساسي ة تجعله يطمح إلى النجاح في األمور التي تتحد  
 (.4، 7991)اللولو،  وعلى نوعي ة الحياة التي يعيشها العلميإيجابي ا  على التحصيل 

 االجتماعيِّةالدراسات مقرر أواًل: 
 االجتماعيِّةالدراسات  قررمفهوم م 1-1
إلى عالقاته مع بيئته من  ة من ناحية، إضافة  باإلنسان وعالقاته اإلنسانيِّ  االجتماعيِّةت عنى الدراسات   

ينه االجتماعي فعل لتلك العالقات، فاإلنسان بطبيعة تكوِّ  ف التي تبدو رد  خرى، والمشكالت والمواقأ   ناحية  
ن من ي والعالمي، حتى يتمك  معرفة ما يدور حوله من األحداث والوقائع على المستويين المحلِّ  بحاجة إلى
 .(51 ،6001(؛ )األمين، 71 ،6002 ،خضرالتي تواجهه في مناحي الحياة كافة )ت المشكالمواجهة 

أو ما ي طلق عليه في وقتنا الحاضر مفهوم الدراسات  االجتماعيِّةحول مفهوم المواد  التعريفاتتعد دت و   
طلق على المناهج المدرسي ة في التاريخ والجغرافيا والتربية القومي ة ي   االجتماعيِّةالمواد  فمفهوم ،االجتماعيِّة

، 6004)جامل،  حاضره ومستقبلهتطل عاته وماضيه و كل  هذه المواد بحكم طبيعتها تعالج المجتمع وواقعه و 
77). 
ظ مت صيغت ون   االجتماعيِّةمجموعة من المواد مستقاة من العلوم " بأن ها: االجتماعيِّةوع ر فت المواد     

ولتحقيق أهداف المواطنة لدى الطالب وتشمل المفاهيم  ،لغرض التدريس دراسي   محتوياتها في منهج  
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من التاريخ والجغرافيا وعلوم االجتماع وعلم النفس والتربية الوطني ة وغيرها  ملي ات في كل  والنظري ات والع
 (.71، 6004حسب أهداف التربية في نظام التعليم" )آل عمرو،  االجتماعيِّةمن فروع العلوم 

عالقات المجتمع عالج العالقة بين اإلنسان والمجتمع الذي يعيش فيه و كما أن ها جملة المقرر ات التي ت     
عنى بدراسة عالقات اإلنسان وميادين سلوكه وعالقة اإلنسان ببيئته بغيره من المجتمعات، كما وت  

والمشكالت التي تنشأ عن هذه العالقات؛ وتشمل االجتماعي ات التاريخ والجغرافيا وعلم االجتماع )دبور 
 (.     9، 6007والخطيب، 

فكل هم  االجتماعيِّةأو التربية  االجتماعيِّةأو الدراسات  االجتماعيِّةواد ومهما تعد دت مسم ياتها بين الم   
 صلة مباشرة  ها مت  العتبار أن   االجتماعيِّةوقد جاءت تسمية الدراسات  .واحد وال يوجد اختالف بينهم

ة بين الناس داخل ة السائددة وبالعالقات اإلنسانيِّ من زوايا متعدِّ سواء  د  على ح بالمجتمع الصغير أو الكبير
 المجتمع، كما أن  هذه الدراسات تعالج المجتمع وآماله وتطل عاته وماضيه وحاضره ومستقبله بحكم طبيعتها

 (.71، 7990أبو سنينة، و  )اللقاني
على أساس أن ها ذلك البرنامج الذي يتضم ن  االجتماعيِّةوقد طرح ميخائيل تعريفا  شامال  للدراسات     

وتهدف بصورة أساسي ة إلى تنمية المواطنة  ،التي تبدو مهم ة لتعليم التالميذ ،ت اإلنساني ةدراسة العالقا
عن طريق تزويدهم بالمعارف وطرائق التفكير والمهارات واالتجاهات والقيم الضروري ة ، المسؤولة عندهم

ولهم، بينما يعمل التالميذ فيه ويهتم هذا البرنامج بالتفاعل بين الناس والبيئة الطبيعي ة والبشري ة من ح .لذلك
على التأك د من التفاعل البشري لتحديد العالقات بين اإلنسان واألرض، واإلنسان والقوانين، واإلنسان 
والقيم؛ ويشمل محتوى هذا البرنامج موضوعات دراسي ة وطرائق تدريس مستنبطة من ميادين العلوم 

 جل دراسة موضوعات ومشكالت مختارة وغيرها من العلوم ذات الصلة من أ االجتماعيِّة
(Michaelis, 1980, p4-5) 

 تعريف الجامعي، قبل ما العام التعليم في االجتماعيِّة الدراسات لمناهج الوطنية المعايير في ورد وقد  
 في واإلنسانية االجتماعيِّة بالعلوم المعرفة فروع يجمع تكاملي، دراسي برنامج: "بأنها االجتماعيِّة الدراسات
 التاريخ من المشتقة والقيم والمهارات المعارف من مجموعة خاللها من التالمذة يكتسب دراسية، وحدات

 في مندمج بشكل والتقانة، واللغة والفلسفة النفس وعلم السياسة وعلم االجتماع وعلم واالقتصاد والجغرافية
 ،6001 ،.س.ع.ج في التربية زارةو )" األساسي التعليم مرحلة من األولى الحلقة أي( 4-7) من الصفوف

557.) 
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 :وأهميتها االجتماعيِّةطبيعة مادة الدراسات  7-6
تها من المعارف والمهارات والقيم التي تشك ل مخرجات الفروع المختلفة ماد   االجتماعيِّةتستقي الدراسات    

مرحلة نمو المتعل م واإلنسانية، وتعمل على تكييف هذه المخرجات بما يتناسب مع  االجتماعيِّةللعلوم 
إلكسابه الكفايات األساسي ة الضروري ة للمواطن بما يسمح له بالتفاعل اإليجابي مع المجتمع وأنظمته ومع 

 البيئة على الصعيدين المحل ي والعالمي.
نسان في أن  محور اهتمامها هو اإلالتقني ة عن العلوم الطبيعي ة والبيولوجي ة و  االجتماعيِّةوتتمي ز العلوم    

له ثقافة وتاريخ واحتياجات وتطل عات مستقبلي ة ودوافع يخضع إلى تأثيرات خارجي ة بسبب  فهي تتناوله كفرد  
تقانات االتصال المتطو رة مم ا يؤث ر في أنماط سلوكه وطبيعة القرارات التي يتخذها في تفاعله مع المجتمع 

 ايد مع المجتمعات العالمي ة.المحل ي والمكان الذي يعيش فيه، إضافة  للتفاعل المتز 
واإلنساني ة تزويد المتعل مين بالكفايات التي تساعدهم على بناء العالقات  االجتماعيِّةوتستطيع الدراسات    

هو اإلنسان في مختلف مجاالت حياته فاإلنسان يتفاعل مع بيئته  االجتماعيِّةالسليمة، فموضوع العلوم 
قافته والقرارات الذاتي ة ألفراده وهو مجال الجغرافية؛ كما أن  اإلنساني ة ويبني مكانه االجتماعي من خالل ث

جدت على سطح األرض وحتى اآلن كان لها مسيرة من التطو ر ومر ت بعصور وتتالت عليها منذ أن و  
أحداث وظهرت عبر الزمن شخصي ات ساهمت في صناعة التاريخ مع شعوبها وهو مجال التاريخ؛ 

نتج السلع ويتبادلها من خالل عملي ات البيع والشراء وهو مجال االقتصاد، وهو يعيش واإلنسان يعمل وي
في مجتمع له قيمه ومعتقداته وعاداته التي تشك ل اإلطار العام الذي ينظ م عالقات األفراد ضمن المجتمع 

سياسي ة الواحد وغيره من المجتمعات وهذا مجال علم االجتماع؛ كما أن  الناس يعيشون ضمن وحدات 
ة لحماية مجتمعهم وتنظيم شؤون  دارية ويختارون نظم الحكم التي تناسبهم ويضعون قوانينهم الخاص  وا 
حياتهم وهو مجال علم السياسة والقانون، كما أن  اإلنسان يسعى دائما  ليدرك العالقات التي تربطه مع 

و مجال الفلسفة، كما يسعى لتعر ف الطبيعة والمجتمع والتاريخ ليرتقي بوجوده على نحو إنساني أفضل وه
 الظواهر النفسي ة الشعوري ة والالشعوري ة والكشف عن قوانينها العامة وهو مجال علم النفس.

 أهمي ة كبيرة فهي المجال الرئيس الذي يتيح للمتعل م معرفة: االجتماعيِّةوللدراسات 
 العالم والتحديات التي يتعر ض لها.بيئته المحلي ة ووطنه وأمته والعالم من حوله ومكانته في هذا  
خصائص المجتمع الذي يعيش فيه من حيث تاريخه ومعتقداته وتقاليده وقيمه التي تمي زه عن غيره  

 وتحفظ هويته.
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 طموحات مجتمعه المستقبلي ة. 
 نماذج من أشكال تكي ف المجتمعات مع بيئاتها قديما  وحديثا . 
 لتعاون معها.الثقافات األخرى وتفه مها وبناء جسور ا 
 التغيرات التي حصلت وتحصل في المجتمع السوري وفي العالم. 

 تتيح للمتعل م اكتساب: االجتماعيِّةكما أن  الدراسات 
القيم الوطني ة والقومية واإلنساني ة والبيئي ة واالقتصادي ة والجمالي ة واألخالقي ة والعلمي ة التي تؤه له للتعامل  

 ولمة.الراقي مع تحديات عصر الع
القدرة على دراسة المشكالت التي تواجهه وتواجه مجتمعه سواء كانت بيئي ة أم اجتماعي ة أم  

 اقتصادي ة.
 القدرة على توق ع ما يمكن أن يطرأ من أحداث أو مشكالت انطالقا  من المعطيات الحالي ة. 
ول اآلخر واستخدام مهارات التواصل اإلنساني السليم المبني على الحوار واالحترام المتبادل وقب 

 مهارات التفكير السليم في التعاطي مع القضايا المطروحة.
 القدرة على توظيف المعرفة. 
القدرة على تفسير الماضي بصدق وعمق مم ا ساهم في إغناء الكيان اإلنساني، والقدرة على اإلنتاج  

 (.1-5، 6001(، 7واإلبداع )وزارة التربية )
كسابهم مهاراتهم، وتنمية التالمذة إعداد في االجتماعيِّة الدراسات أهمية نيتبي   سبق امم       التي المعرفة وا 

 يحيط بما الواعية الفاعلة المشاركة نحو واتجاههم الراهنة، االجتماعيِّة بالمشكالت اهتمامهم إثارة في تسهم
عدادهم لتالمذة،ل السليم االجتماعي السلوك تقويم في أهميتها إلى إضافة وتحديات، مشكالت من بهم  وا 

 .وأمتهم مجتمعهم إلى منتمين صالحين مواطنين ليكونوا
 :االجتماعيِّةأهداف مادة الدراسات  1-3
حيث تعمل على تنمية  ،ارتباطا  وثيقا  باألهداف العامة للتربية االجتماعيِّةترتبط أهداف الدراسات    

بحيث تتعم ق أركانها  ،المرحلة االبتدائي ةوالتي تبدأ ب ،المفاهيم والتعميمات واالتجاهات المرغوب فيها
وذلك بتدريس  ،االجتماعيِّةتدريجي ا  من خالل دراسة التلميذ للحقائق والمعلومات الجغرافي ة والتاريخي ة و 

 ،االجتماعيِّةوالتي تسعى إلى تنمية األهداف التربوية بما يتناسب وطبيعة المواد  ،الموضوعات المختلفة
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، فهي تعمل على تنشئة المواطن الصالح مهم ا  في حياة التالميذ وحياة الناس كافة   التي تمث ل موضوعا  
 (.11، 6007ووطنه وأم ته والمجتمع اإلنساني بأسره )حمصي وآخرون،  هوالفع ال في خدمة مجتمع

 الدراسات مادة دريست من الغاية ةالوطنيِّ  معاييرها في الجمهوريِّة العربيِّة السوريِّة في التربية وزارة دتحد    
 المعارف اكتساب وعلى حوله، من والعالم وبيئته ومجتمعه نفسه فهم على التلميذ مساعدة" في االجتماعيِّة
 متفه   على وقادرا   مجتمعه، في وفاعال   المسؤولية، بحس دا  مزو   مواطنا   منه تجعل التي والقيم، والمهارات
بداء التفكير مهارات اكتساب وعلى معالجتها، في مشاركةوال والعالمية والعربية المحلية القضايا  الرأي وا 
 :ا  مواطن يكون أن التلميذ من ويتوقع العام، الصالح يخدم بما القرار واتخاذ

 .واإلنساني والقومي الوطني االنتماء بمشاعر متمتعا    -7
 .والعالمي   العربي  و  المحلي   المستوى على كافة   المجاالت في الحكومة تبذلها التي الجهود مقدرا   -6
 .والعالم بلده في بها المعمول القوانين مراعيا   -5
 .عنها للدفاع ومستعدا   ة،واإلنساني   ةالروحي   وقيمها راثها،وت   القومية، ولغتها العربية، باألمة عتزا  م   -4
 .والعالمية المحلية البيئة على محافظا   -1
 المجتمع أهداف مع يتالءم بما كافة   الحياة مجاالت في السليمين واألخالقي الجمالي بالحس   متمتعا    -2

 .وقيمه
 .المختلفة بأشكاله اإلنساني التواصل من نا  ومتمكِّ  مجتمعه، في التواصل على قادرا   -1
 .والنظمي والناقد العلمي التفكير على قادرا   -1
 طهوخط المجتمع سياسات وفق والبيئية السكانية القضايا اتجاه مسؤولة قرارات اتخاذ على قادرا   -9

 .التنموية
 .واالقتصادية انيةوالسك   االجتماعيِّةو  والعلمية البيئية والمفاهيم والمبادئ الحقائق اكتساب على ا  قادر  -70
 :خالل من الحياة في العمل وأساليب التقنية، التطورات مع التفاعل على قادرا   -77

 الذاتي مالتعل   على القدرة. 
 وجمع ة،المجتمعيِّ  المشكالت تحديد حيث من العلمي البحث منهجية استخدام على القدرة 

 .المناسبة الحلول واقتراح تحليلها، م  ث   ومن حولها، المعلومات
 لها والسلبي اإليجابي الدور وفهم الحياة، مجاالت في المعاصرة التقانات توظيف على القدرة. 
 فريق ضمن العمل على القدرة. 
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 "العامة والمصلحة المجتمع لخدمة وتوظيفها دية،التعد   بإيجابيات ومؤمنا   اآلخرين، على منفتحا   -76
 (.74-77 ،6070 ،.س.ع.ج في التربية وزارة)

 تشهدها التي التطوير عملية ظلِّ  في بارزة   مكانة   يحتل   التفكير أن   السابقة األهداف من نستخلص   
 على ميحت   مما ،العربيِّة السوريِّة الجمهوريِّة في( االجتماعيِّة الدراسات مناهج بينها ومن) ة،الدراسيِّ  المناهج
 .ذلك لتحقيق هةموج   تدريسية استراتيجيات باستخدام مهاراته وتنمية وتعليمه، به، االهتمام المعلم

 :التفكير ومهارات االجتماعيِّة الدراسات مادة بين العالقة 7-4
 في التفكير تنمية فإن   لذا ومستقبال ؛ ا  وحاضر  ا  ماضي جميعها الحياة جوانب االجتماعيِّة الدراسات مادة تتناول  

 مجتمعها في الفاعلة الشخصية إعداد هدفنا كان إذا األهمية، من كبيرة   درجة   على كافة   بأبعادها الحياة
 .السليمة العالقات بناء على والقادرة

 في تطرأ التي تغيراتال متابعة وتستطيع ر،المتغيِّ  بالواقع ملتصقة االجتماعيِّة الدراسات كون من وانطالقا    
 ا  سياق مقد  ي   مضمونها فإن   منها، ةالمستقبليِّ  وتوقع ودراستها، ةالحاليِّ  المشكالت وتشخيص كافة المجاالت

 الحوادث على للحكم الفرصة إتاحة خالل من المختلفة، التفكير مهارات التالمذة إلكساب مثاليا ؛ ا  تعليمي
 الخبرات من واسع   مدى في يمرون جعلهم في تسهم هاأن   كما ،المختلفة الطبيعية والظواهر واألشخاص

 قرارات واتخاذ لها حلول واستقصاء والحاضر، الماضي في اإلنسانية المشكالت فحص خالل من الحياتية
 التجاهات ومدركين رةمتغي   وظاهرات مشكالت من بهم يحيط ما فهم على قادرين يجعلهم ما وهذا إزاءها،

 (.91 ،6005 المصري،) والمستقبل بالحاضر اوعالقته الماضي،
دراك فيها، يعيش التي بيئته فهم في التلميذ تساعد االجتماعيِّة الدراسات أن   إلى إضافة    مزايا من لها ما وا 

 ةالماد   هذه من التلميذ مهايتعل   التي فالمعارف عليها، التغلب في ليسهم عيوب من بها وما ها،وينمي   هاليستغل  
 بين التمييز على والتدريب ةالعام   واألحكام المفاهيم الستخالص التفكير؛ في العلمي األسلوب اتباع على هتحث  
 لجمع واحد   مصدر   على االعتماد عدم وجوب ويدرك استخدامها وكيفية المعلومات مصادر ففيتعر   ة،عد   آراء

 جهات من الحوادث إلى واسعة   نظرة   تكوين في يذالتلم تساعد ةالماد   هذه أن   إلى إضافة   والمعلومات، الحقائق
 سريع، أبو) به خاصا   ا  وحكم ،شخصية   نظرة   نويكو   الصحيحة، اآلراء زويميِّ  بينها، العالقة فيدرك مختلفة،
6001، 71-79.) 

 الحياة اتمقوم فهم إذا إال   واجبات، وعليه حقوق، له وطنه، في كمواطن   بدوره القيام من التلميذ نيتمك   وال  
 التلميذ تزويد خالل من الفهم هذا ىيتأت   وال وطنه، منها يعاني التي المشكالت طبيعة وأدرك دقيقا ، فهما  
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 الضرورية التفكير لمهارات امتالكه خالل من بل المشكالت، تلك عن تفصيلية أو عامة أكانت سواء بمعارف
 .صالحا   مواطنا   لجعله والالزمة

 ما بقدر ويحفظها رهايتذك   تلميذ   إلى تحتاج ال ةدراسي   ةكماد   االجتماعيِّة الدراسات أن   إلى رةاإلشا من بد   وال  
 بمستقبله والتنبؤ الحياتي واقعه فهم في تساعده بحيث نهاتتضم   التي للمعلوماتومقي م  ر  فسِّ م   تلميذ   إلى تحتاج
 التلميذ فهاعر  يت أن الضروري من متباينة، ةتماعيِّ اج وقضايا مسائل مضمونها يعالج ةدراسيِّ  مادة فهي اآلتي،
 المستقبل، في بنتائجها والتنبؤ القضايا تلك تفسير في تساعده تعميمات إلى لليتوص   بينها، العالقة ويدرك
 .إزاءها قرارات اتخاذ على قادرا   يصبح وبذلك

 عند مدخل المهارات فاعتمدوا ذلك، يِّةالجمهوريِّة العربيِّة السور  في المناهج بتطوير المعنيون أدرك وقد  
 تساعد أنواعها على المهارات ألن   التعليمية؛ العملية في ضرورة   بات هأن   رأوا فقد الوطنية، المعايير بناء

 واتخاذ المشكالت، حلِّ  من نهوتمكِّ  المختلفة، ةالحياتيِّ  المواقف في المكتسبة معارفه توظيف في التلميذ
 .الحياة في تعترضه التي المواقف جميع في الناقد المنطقي التفكير واستخدام القرار،

 التي التالمذة، لدى التفكير مهارات تنمية في االجتماعيِّة الدراسات مادة دور حيتوض   سبق مما انطالقا    
 .تعليمها واتجاهات تصنيفاتها وأهم مفهومها اآلتي العرض حيوضِّ 
 :تعليمها واتجاهات التفكير مهارات: ثانياً 

ل هدف تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين باختالف مستوياتهم ومراحلهم التعليمية هدفا  أساسيا  يشكِّ   
 والمدرسين علىل أحدها بحث  المعلمين يتمث   عدة،بوسائل وطرائق  تحقيقه،تسعى المناهج الجديدة إلى 

على البحث  وتشجيع المتعلمينتفكير تنمي مهارات ال وطرائقه التياستخدام استراتيجيات التدريس 
 والتقصي ليتوصلوا إلى المعرفة بأنفسهم.

 مفهوم التفكير: 2-1 
عام: نشاط عقلي معرفي تفاعلي  ويعر ف بشكل   تعقيدا ،التفكير من أكثر أشكال السلوك اإلنساني  ويعد     

شباع رغبة  ما أو اتخاذ قرار  مشكلة   ه نحو حلِّ وج  وم   وانتقائي قصدي حيث  معنى،في الفهم أو إيجاد  وا 
 (.711 ،6075 ،وسليمان )الفواليتطور وفق ظروف البيئة المحيطة بالفرد 

التفكير إحدى العملي ات العقلي ة المعرفي ة الكامنة وراء تطور الحياة اإلنساني ة، وسيطرة  يعتبركما    
يتغل ب بها على ما يواجهه في الحياة من  اإلنسان على كافة الكائنات الحي ة، واكتشاف الحلول الفع الة التي

مصاعب ومشكالت، بل إن  معظم اإلنجازات العلمي ة التي حققتها البشري ة مبني ة على عملي ة التفكير، هذا 
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، 6002تفاعالته )الطيب،  على كافةباإلضافة إلى أن  األسلوب الذي يفك ر به الفرد قو ة كامنة تؤث ر 
79.) 
إدراك عالقات بين عناصر موقف التفكير فمنهم من عر فه بأن ه " احثين في تعريفوتنو عت آراء الب    

دراك العالقة بين العل ة والمعلول أو السبب والنتيجة أو  معي ن مثل إدراك العالقة بين المقد مات والنتائج وا 
، 6006كر، )ب إدراك العالقة بين العام والخاص"إدراك العالقة بين شيء معلوم وشيء غير معلوم أو 

72.) 
 (.DeBono, 2001, p105محدد ) هدف إلى للوصول للخبرة متأن   استكشافويعرفه ديبونو:   
 يمر   أو مر   التي الخبرة خالل من ال  وفع   مهم   عمل   من التلميذ نمكِّ ت   ةعقليِّ  ةعمليِّ  التفكيرويعرفه باير:   
 (.Beyer, 2001, p73) بها
 في مباشر   بشكل   رؤث  ت   ةمعرفي   ةعقليِّ  ةعمليِّ "التفكير  يؤكدان أن   ريجورينكووج سترنبرغ أن   نجد حين في  

 من األمر وكذلكالعقل البشري"  داخل ةالمعرفيِّ  ةالعقليِّ  والتمثيالت ومعالجتها، المعلومات تجهيز طريقة
 التمثيالت اسأس على وتعمل ت بنى ةعقلي  ة داخلي   ةعملي   هو التفكير أن   يرى الذي تاجارد نظر وجهة

 ةالعقلي   التمثيالت تكون حيث الكومبيوتر وبرنامج العقل بين تاجارد ويماثل للمعلومات، ةالعقلي   والتصورات
 لعمليات مطابقة البرامج بواسطة تنفيذها يتم   التي والخوارزميات نة،المخز   البيانات لتنظيم مشابهة العقل في

 والمعلومات، المعرفة، على السابقين التعريفين تأكيد حظويال ،(61 ،6001 جابر،) العقل في التفكير
 .التفكير ممارسته أثناء في الفرد قبل من داخليا   معالجتها وكيفية

 جوانب نيتضم   ب  مرك   مفهوم   التفكير" أن   يرى ماير إذ لدى جاء ما هو للتفكير األشمل التعريف أن   إال    
 :هي أساسية أربعة

 .للفرد المعرفي النظام داخل والتجهيز المعالجة عمليات في لمث  تت: كعملية التفكير -
 .المشكلة حل   سلوك من عليه ستدلوي   اإلنساني العقل داخل يتم   إذ: معرفي – عقلي التفكير -
 .ما مشكلة   لحل   هوج  م   سلوك في يظهر إذ: هوج  م   التفكير -
 (.Mayer, 1992, p807) "الدماغ لعمل تركيبي   تحليلي   نشاط   التفكير -
 في الفرد به يقوم داخلي عقلي   نشاط   كل   هو التفكير إن  : القول يمكن تعريفات من ورد ما إلى استنادا    
 المشكالت حل   على قدرته من ويزيد لديه، ةالمعرفي   البنية تطور إلى يؤدي الذي األمر به، يمر   موقف أي  

 .سليم بشكل   القرارات واتخاذ
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 ير:أبعاد التفك 2-2
شك ل أبعاد التفكير تصنيفا  معي نا  كما أن ها ليست منفصلة عن بعضها بعضا  وهي غير قابلة للمقارنة ال ت    

فيما بينها بل إن ها متداخلة في بعض األحيان وتربطها صالت بطرائق متعددة، وقد عرض عدد من 
 الباحثين أبعاد التفكير كما يأتي:

ن يعينا بتفكيرنا وضبطنا له فعلى سبيل المثال إن  معتقدات المتعل مالتفكير في التفكير: ويشير إلى و  .7
والجهد  ،على دافعي تهم وانتباههم كبيرة   ر بدرجة  ؤث  عن أنفسهم وعن قيمة المثابرة وطبيعة العمل سوف ي  

 .وكل إليهمالذي يضعونه في أي ة مهم ة ت  
مل رك ز الثاني على التوليد، ويك  التقييم بينما ي  رك ز األول على التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي: حيث ي   .6

 االثنان بعضهما البعض. 
              .المشكالت عملي ات التفكير: وينظر إليها كتكوين المفاهيم، والفهم، وصياغة القرارات، وحل   .5
 ،ساسي ةن( بمهارات التفكير األيمهارات التفكير الجوهري ة: وقد وصفها حبيب )نقال  عن مارزانو وآخر  .4

، التنظيم، التحليل، التوليد، التكامل، التقييم، التذك ركما وتتضم ن مهارات التحديد، جمع المعلومات، 
التركيب، االستدالل المنطقي، التنب ؤ، المقارنة، التعر ف على المشكلة، التمييز، التلخيص، التجميع، 

والمهارة في التفكير  .ألشكال البياني ة، التجريبالتخي ل، اإلبداع، التعميم، ضبط البيانات وتفسيرها، رسم ا
تولي اهتماما  كبيرا  باإلدراك والقدرة على الفهم وتوجيه االنتباه، إن ها مسألة استكشاف للقدرة وتطبيق المعرفة 
وهي معرفة كيفي ة التعامل مع المواقف، والقدرة على التخطيط واتخاذ القرار والبحث عن الدليل والتخمين 

 (.60-79، 6004)مارزانو وآخرون،  (،510-529، 6005تكار )حبيب، واالب
 دور المدرسة في تعليم التفكير 2-3

ؤدي إلى يعليم المنهج أو المادة العلمي ة اختلفت وجهات النظر في تعليم التفكير فمنهم من يرى أن  ت    
يم، بينما يرى البعض اآلخر أهمي ة تعليم التفكير فال حاجة لتعليم التفكير فهي تحصيل حاصل لعملي ة التعل

تعليم التفكير واالهتمام به من قبل المعل مين وتدريب المتعل مين عليه سواء من خالل المنهج المدرسي أو 
 من خالل برامج تدريبي ة لتعليم التفكير بشكل  مباشر.

لمعل م للطلبة على طرح ( تعليم التفكير بأن ه: " تشجيع ا26، 6005وعر فت األهدل نقال  عن )سعادة،    
 ،ومساعدتهم على كيفي ة تحديد االفتراضات غير المحد دة ،األسئلة حول المعلومات واألفكار المعروضة
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وبناء األفكار واآلراء العديدة والدفاع عنها وفهم العالقات بين الحوادث واألفكار المختلفة" )األهدل، 
6002 ،1.) 
البتدائية االهتمام بتفكير التلميذ وتنمية قدرته على االستقالل في ومن المهام األساسي ة للمدرسة ا    

الوصول إلى النتائج السليمة في المواقف والمشكالت التي يقابلها في حياته الدراسي ة أو في حياته 
ات األشياء والكائن تعر فالخاصة، ويتمي ز التلميذ في المدرسة االبتدائي ة برغبته المستمر ة في التساؤل وفي 

المعل م استثمار رغبات ودوافع المتعل مين ويعمل على تنميتها في  يوجب علىوكل ما يحدث حوله لذا 
االتجاهات الصحيحة ومع ذلك فإن  هناك كثيرا  من المتعل مين يفقدون هذه الرغبة تدريجي ا  كل ما زاد نمو هم 

، كما أن  األساليب التربوي ة التقليدي ة تجعل ويرجع ذلك إلى انعدام العقلي ة المنفتحة لدى اآلباء والمعل مين
من المتعل م متلقيا  للمعلومات دون أن يشترك مع المعل م أو أولي األمر في الحوار والمناقشة والتحليل 
واالستنتاج والوصول إلى الحقائق، ذلك كل ه يجعل المتعل م فاقدا  لروح البحث والتفكير المنطقي السليم 

 .(767، 6007)محمد، 
 ثارة التفكيرة المالئمة إلة المدرسي  في إيجاد البيئة التعليمي   وحتى تأخذ المدرسة دورها الريادي والمهم      
 ر اآلتي:من توف   البد  
ي المدرسة أو يشرفون عليها اإليمان لدى المعلمين والمديرين والمشرفين التربويين الذين يعملون ف -7

 في تنمية التفكير وتعليمه. بأهمي ة دور المدرسة ا  وتربوي ا  إداري
ة التعليمية تركيز المنهج المدرسي على عملية التفكير كي يكون محورا  مهما  من محاور العملي   -6

 التعلمي ة.
يسوده األمن واألمان  سليم   تربوي   في مناخ   تامة   ضرورة ممارسة المتعلم لعلميات التفكير بحرية   -5

 ارة المدرسية.بالنسبة لعالقة المعلم والمتعل م واإلد
توفير المناخ الصفي المناسب: كالمقاعد الصحية السليمة والمريحة، والوسائل التعليمية المتنوعة  -4

ة المناسبة التي والحديثة، والمراجع المتعددة والكثيرة، وطرائق التعليم المتنوعة، واألنشطة التعليمي  
ة الحديثة )كالحاسوب واالنترنت(، وغيرها تستوعب الفروق الفردية بين المتعل مين، مع استخدام التقني

، 6002مما يساعد على توفير البيئة التعليمية الصفية المشجعة على التفكير واإلبداع )سعادة، 
 (. 11، 6004)الرشيد، (، 29
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 مفهوم مهارات التفكير 2-4
ن قصد لمعالجة أن ها مهارات عقلي ة محد دة نمارسها ونستخدمها عقصد بمفهوم مهارات التفكير ي      

يجاد االفتراضات غير المذكورة في النص أو تقييم الدليل  المعلومات مثل مهارة حل   المشكلة، وا 
 (.59، 6009)الخضري، 

نقال  عن ستيرنبرغ بأن ها قدرة المتعل م على شرح وتعريف وفهم وممارسة  ت مهارات التفكيرر فوع      
تقان، وحد دت  اك العالقات في المواقف العملي ات العقلي ة بقدرة المتعل م على إدر العملي ات العقلي ة بسرعة وا 

على االستبصار واختيار البدائل وتنظيم األفكار والخبرات المتاحة للوصول إلى أفكار جديدة والقدرة 
 (.20، 6000)دياب، 

أبو ) "في بنية التفكير عملي ات معرفي ة إدراكي ة يمكن اعتبارها بمثابة لبنات أساسي ة"بأن ها  كما تع رف    
 (.14، 6001نوفل، و  جادو
ويمكن أن  تعر ف مهارات التفكير بأن ها عملي ات عقلي ة يقوم بها الدماغ بهدف اكتساب أساليب تفكير     

  .متنو عة وليس مجر د استدعاء الحقائق والمعارف من الذاكرة
 األساسّية تصنيفات مهارات التفكير 2-5

وكان منهم على سبيل المثال ال الحصر بين آراء الباحثين  األساسي ة مهارات التفكير دت تصنيفاتتعد      
-التنظيم-التذك ر-المعلومات جمع-التركيزهارات هي على التوالي: م في ثمان   الذي صنفها مارزانو
جموعها ؛ وقد تفر ع عن كل مهارة عدد من المهارات الفرعي ة شملت بمالتقويم-التكامل-التوليد-التحليل

 (.727، 6004إحدى وعشرين مهارة من مهارات التفكير )مارزانو وآخرون، 
العديد من مهارات التفكير والتي هي  رأى جروان أن  التفكير من مستوى أدنى أو أساسي يضم  في حين    

 (.65-74، 6006)جروان،  التصنيف-المقارنة-المالحظة-وتذك رها( على التوالي: المعرفة )اكتسابها 
-المالحظةأشار زيتون إلى أن  عملي ات التفكير األساسي ة تضم مجموعة من المهارات اآلتية: بينما     

العالقات المكاني ة  استخدام-األرقامواستخدام  التنب ؤ-االستدالل-االستقراء-االستنباط-التصنيف-القياس
 (.706، 7999)زيتون،  االتصال-والزماني ة

ن في بعض المهارات عندما صن ف مهارات التفكير األساسي ة والتي تمث لت فق شواهين مع جرواوات      
-76، 6006)شواهين،  التطبيق-المعلومات تنظيم-الترتيب-التصنيف-المقارنة-المالحظة-المعرفةفي: 
72.) 
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 مهارات التفكير المتضمنة في البرنامج التعليمي: 2-6
 :وهي التعليمي البرنامج في المتضمنة ةاألساسي   التفكير لمهارات ل  ومفص  ح  ض  و م   شرح   يأتي فيما

 استرجاعها بهدف الذاكرة في بها واالحتفاظ المعلومات ترميز على القدرة تعني :التذكُّر مهارة أوالً 
 ةأساسي   هاأن   إال التفكير مستويات أدنى لمث  ت   وهي ،(6004، 716 وآخرون، مارزانو) إليها الحاجة وقت

 ؤثري   تفكيرنا ومحتوى ،ن  معي   شيء   في نفكر بل فراغ في نفكر ال ناألن   األخرى، رالتفكي مهارات لحدوث
 ةالمعرفي   القاعدة ريوف   بما تالمذتهم لدى المهارة هذه تنمية المعلمين على يجب لذا كيفيته،في  كبيرة   بدرجة  

 :أن على لتلميذا تشجيع خالل من ذلك يتم   أن ويمكن األخرى، التفكير مهارات لتنمية ةالضروري  
 االهتمام.  من أكبر درجة المعلومة يعطي 
 المعلومات بين الربط عناصر من يزيد . 
 بها االحتفاظ أو تخزينها المراد المعلومات في قةمشو   جوانب عن يبحث . 
 اآلتية االستراتيجيات إحدى يستخدم : 
 ليجيب يدرسه الذي الموضوع نع عةمتوق   أسئلة طرح على التلميذ بتشجيع المعلم يقوم: األسئلة طرح-7

 .التذك ر على قدرة أكثر وبالتالي تركيزا ، أكثر جعله في يساعد امم   عنها،
 معنى   وذات مألوفة المألوفة غير المعلومات جعل في االستراتيجية هذه تساعد: المتشابهات إيجاد-6

 .الجديد معل  الت وموضوع السابقة خبراته بين ربط بعملية يقوم الذي للتلميذ بالنسبة
يجعله  امم   عليها، زويرك   الموضوع في الرئيسة األفكار أو الفكرة التلميذ ديحد  : الرئيسة األفكار إيجاد-5

(، 711-711، 6004 وزمالؤه، مارزانو) بسهولة المعلومات استرجاع في ويساعده اال  وفع   نشطا   تلميذا  
 (.766-760 ،6006(، )مصطفى، 540-551، 6002)سعادة، 

 حول الفرد لدى مكتملة غير معلومات تتوافر عندما يبدأ ما بمشكلة   التفكير إن  : القول يمكن عام   وبشكل    
 ،(التفكير مهارات) ةالذهني   النشاطات أو اإلجراءات، من مجموعة   عبر استكمالها يحاول لذا ،هذه المشكلة

 للتفكير أداة   أو وسيلة   المعرفة تصبح ذلك من وانطالقا   التحديد الدقيق لتلك المشكلة؛ إلى يصل أن إلى
 وفقا  ) تكتسب التي التذك ر مهارة عبر ويسترجعها التلميذ نهايخز   التي المعرفة تلك المشكلة فيما بعد؛ بحل  
 تحقيق أردنا ما إذا التي االجتماعيِّة الدراسات مادة في ماوالسي   ة،الدراسي   المواد جميع في ةأهمي  ( سبق لما

 من العالم وفهم وتراثه مجتمعه ماضي فهم في ومساعدته ا  اجتماعي   التلميذ تربية) في لةالمتمث   أهدافها
 وتراثه، مجتمعه، بماضي قةالمتعل   للمعارف التلميذ اكتساب لتحقيق أوال   السعي من البد فإنه ،(حوله
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 تدريب إلى بحاجة فنحن لذا نها؛بشأ قرار اتخاذ م  ث   وتحليلها وفهمها، الستخدامها، المعارف بتلك واالحتفاظ
 .ةبفاعلي   األخرى التفكير مهارات ممارسة على قادرا   ليكون ؛التذك ر مهارة على التلميذ

  :المالحظة ثانيًا مهارة
 أو ةحاس   خالل من المعلومات على الحصول: وتعني المعلومات، جمع مهارات محور ضمن تندرج  

 فيها تتوافر أن على األحداث، أو األشياء إدراك نحو األولى والخطوة ة،العلمي   ةالمنهجي   أساس عد  وت   أكثر،
 باختالف المالحظة وتختلف والظروف، المواقف دتعد   ضوء في والتكرار والشمولية، الدقة، شروط

 في المهارة هذه تعليم ةأهمي   لتتمث  . ةواإلرشادي   ة،التجريبي   ة،والعلمي   ة،السردي   المالحظة فهناك موضوعها،
 ضرورة إلى إضافة المالحظة، في فاعل   بشكل   دورها تؤدي كي تدريب   إلى بحاجة   الخمس الحواس أن

 وأن   ماالسي   البصر، أو السمع على فقط االعتماد دون حواسهم جميع استثمار على التالمذة تدريب
 لذا األخرى، الحواس استخدام من ليقل   قد امم   ات،المرئي   على يعتمد( المعلومات عصر) الحالي عصرنا
 :يأتي ما على التأكيد المالحظة مهارة على التالمذة تدريب عند المعلم على يجب
   المالحظة في ةالموضوعي . 
 للظاهرة الحقيقي الواقع عن المالحظات تعبير . 
 ةصناعي   وظروف اإلنسان، تدخل عن بعيدة ةطبيعي   ظروف بين المالحظة ظروف في التنويع 

 .المالحظة موضوع الظاهرة على التدخل هذا أثر لمعرفة قصد؛ فيها عن يتدخل
 721، 6001 العزيز، عبد) منها جانب أي   إهمال دون بالمالحظة الظاهرة جوانب جميع تناول-

، 6000(، )البرغوثي، 796-790، 6001(، )مصطفى، 712، 6004(، )مارزانو وآخرون، 722
 (.774 ،6001(، )الطيطي، 767

 ةماد   وفي ،ا  عموم األساسي التعليم مرحلة في للتالميذ ةالضروري   التفكير مهارات من الحظةالم مهارة عد  ت   
 :اآلتية لألسباب خصوصا ، االجتماعيِّة الدراسات

 لتحديد لخ؛إ..و وسهول وغابات تضاريس من الطبيعية الظواهر مالحظة تفرض التي المادة طبيعة 
 .ومناخها وحيواناتها بنباتاتها ةالطبيعي   البيئات فوتعر   وأنماطها، أشكالها فوتعر   خصائصها

   لتحديد جميع  حوله من والعالم بيئته فهم على التلميذ مساعدة في منها األساسي الهدف ليتمث
 التلميذ يالحظ أن دون الفهم هذا ىيتأت   أن يمكنوال  ،ر في تكوين المشكلةتؤث   والمتغي رات التياالعتبارات 

 .األوسع العالم إلى منها لينطلق ،إليها فويتعر   بيئته
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   وبيئته مجتمعه في تحصل التي راتالتغي   معرفة للتلميذ يتيح الذي الرئيس المجال ةالماد   هذه عد  ت 
 المراقبة، من تمكنه التي المالحظة لمهارة التلميذ امتالك دون ا  أيض يتحقق ال وهذا حوله، من والعالم
 .عليها تطرأ التي راتالتغي   فلتعر   والمكاني   الزماني   يهابعد في واألحداث الظواهر في والتمعن
   هذه أوال ، مصادرها فتعر   المعلومات جمع ويتطلب المعلومات، جمع مهارات إحدى المهارة هذه عد  ت 

 :مثل ة،طبيعي   مصادر تكون قد هان  أ إذ ،االجتماعيِّة الدراسات مادة في كبيرا   عا  تنو   عتتنو   التي المصادر
 :مثل ة،مادي   تكون وقد ،(الخ.....الرياح الحرارة، درجة المنخفضات، المرتفعات، البحر، ساحل راء،الصح)
 تكون وقد ،(الخ.....األثرية األماكن المختلفة، الصناعات الزراعية، المحصوالت النقل، وسائل الشوارع،)

 و  المصانع في والعمال نوالمحامي األطباء مثل المختلفة المهن أصحاب المرور، رجال: )مثل بشرية،
 الكتب: )مثل المتنوعة، القراءات مصادر تكون وقد ،(الخ..... والجمعيات المؤسسات في الموظفين
 مصادر في التنوع هذا يتيح(. للتالمذة المناسبة المطبوعات من وغيرها والنشرات والمجالت والصحف
 وبالتالي المالحظة، مهارة على للتالمذة ا  مناسب با  تدري ،االجتماعيِّة الدراسات مادة رهتوف   الذي المعلومات

 حواسهم باستخدام ةالالزمة لتحديد المشكلة بدق   المعلومات على الحصول لهم يتيح بما لديهم تنميتها
 .المعلومات لجمع فقط واحد مصدر على االعتماد دون ة،عد   مصادر ومن المختلفة

 ثالثًا مهارة الوصف:
 فكرة على الحصول في القارئ مساعدة بهدف ما فكرة أو موضوع مالمح أو زاتمي   دتحدي: هابأن   فعر  ت    

 تسبق وهي األخرى التفكير مهارات من بالكثير الوصف مهارة وترتبط الموصوف، الموضوع عن جيدة
 األفكار، أو لألشياء الجوهرية الخصائص لتنظيم سابق متطلب هاأن   كما والمقارنة، التصنيف مهارة

 مهارة إلى أساسي   بشكل   تستند هاأن   كما. تنميتها أو المفاهيم تطوير مهارة خطوات من األولى والخطوة
 التعبيرات، باستخدام وصفها من التلميذ نليتمك   الظواهر؛ أو األشياء مالحظة من البد   إذ المالحظة،

 (.460-479 ،6002 سعادة،) الوصف موضوع عن رتعب   والتي والمناسبة، الدقيقة، واأللفاظ
 وفي ،كامل   بشكل   وفهمه الموضوع استيعاب على التلميذ مساعدة في المهارة هذه استخدام أهمية لتتمث    

 يجب لذا ،( 2002، 201،وفخرو حسين) ويسرا   سهولة أكثر اآلخرين وبين بينه والتواصل االتصال جعل
 خالل من التالمذة لدى تنميتها على والعمل االجتماعيِّة الدراسات بمادة الوصف مهارة ربط المعلم على

 امعالمه تحديد إليهم الطلب ثم بيئتهم، من مشكلة محددة أو ظاهرة أو فكرة يكون قد ما، لموضوع تحديده
 خالل مفهومة تكون أن ومراعاة والتعبيرات، األفكار، ترابط على التأكيد مع المناسبة، المعاني باستخدام
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 الموضوع من جزء أي إهمال دون التفاصيل جميع على التركيز عم الغموض، عن بعيدا   الوصف عملية
 .الموصوف

 مع يتفاعل مجموعة، في كعنصر   أو كفرد   سواء االجتماعيِّة الدراسات موضوع هو اإلنسان أن وبما   
المشكالت التي تعترضه في حياته  ويسعى لحل   االجتماعي، محيطه مع عالقات ويؤسس بيئته

 يمكن الذي السليم، اإلنساني التواصل مهارات إكسابه على المادة هذه تعمل أن البد   نكا لذا االجتماعيِّة
 لآلخرين حوله من والعالم ومجتمعه، بيئته، في يشاهده ما لوصف له الفرصة إتاحة خالل من تحقيقه
 ؤديي امم   للوصف الرئيسة الوسيلة بوصفها للغة، الفاعل االستخدام خالل ومن ودقيق، مفهوم بأسلوب

 ،االجتماعيِّة احتياجاته تلبية إلى يؤدي الذي األمر اآلخرين، مع تواصله يويقو   اللغوية، مهاراته تنمية إلى
 .لتلبيتها المواد أنسب من االجتماعيِّة الدراسات مادة تعد والتي

 رابعًا مهارة التصنيف:
 أحداث، أشياء، ،معلومات) مفردات تجميع" :هابأن   فوتعر   المعلومات، تنظيم مهارات ضمن تندرج   

 (.14 ،6001 مجيد،" )دةمحد   صفات وأ خواص على اعتمادا   نةمعي   مجموعات أو فئات في...( ظواهر
 يمكن إذ المثيرات، من نهائي   غير عدد على يحتوي العالم ألن   ة؛األساسي   التفكير مهارات من عد  ت   وهي
 ةالبني   في تنظيمها ليسه   مما التلميذ، قبل من معروفة بأخرى جديدة مثيرات ربط التصنيف خالل من

خطوة هو تصنيف  م مشكلة فأهم  وخصوصا  إذا ما اعترضت المتعل   إليها، الحاجة عند وتوظيفها ةالمعرفي  
األمثل  ا يساعده على إيجاد الحل  واستبعاد تلك التي ال عالقة لها مم   مباشر   المثيرات التي تؤثر بها بشكل  

 فهاويعر   المفاهيم، اكتساب في ة  أساسي   عملية   التصنيف أن   يرى عندما برونر يؤكده ام وهذا للمشكلة،
 رياش، أبو" )مهاتعل   سبق التي والمعلومات الجديدة المعلومات بين وتكامل تنظيم إحداث ةعملي  : "هابأن  

6001، 759.) 
 :اآلتية بالنقاط مالتعل   عملية في التصنيف مهارة أهمية لتتمث  
 فيه يعيش الذي المجتمع مع التكيف على القدرة تلميذال منح . 
   مالتعل   عملية ليسه . 
 الموضوعات أو واألحداث، األشياء، بين العالقات توضيح على القدرة مستوى تحسين إلى يؤدي . 
 تعميمات إلى الوصول في تساعد . 
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 السمات أو الصفات، حديدت على بهميدر   أن التصنيف مهارة على التالمذة تدريب عند للمعلم يمكن   
 ذلك أن   إال   المشتركة، الصفات على بناء مجموعات تكوين ليتم األشياء؛ أو بالموضوعات ةالخاص  
 :هي دة  محد   لضوابط   يخضع
   المفردات جميع التصنيف فئات تستوعب أن أي: ةالشمولي . 
 التصنيف فئات تحديد عند ةاألساسي   الخصائص اعتماد . 
 (.711 ،6002 طافش،. )التأويل يقبل ال بشكل   التصنيف فئات معاني وضوح 
 على اعتمادها حظيال ة،الوطني   المعايير وفق رتو  ط   التي االجتماعيِّة الدراسات مناهج إلى وبالعودة   

 على القدرة التالمذة إكساب وعلى ة،الماد   لهذه الرئيسة المفاهيم على زيرك   الذي المعرفة أساسيات مدخل
 .نفسهمبأ مالتعل  
 إلكسابهم التصنيف؛ مهارة على التالمذة تدريب االجتماعيِّة الدراسات مادة ممعل   على ميحت   الذي األمر   

 المشكالت حل   إلى وصوال   بأنفسهم ةالعام   والمبادئ التعميمات إلى الوصول في يساعدهم وبما مفاهيمها،
 اكتساب على قادرا   التلميذ جعل هو ةالماد   ذهه أهداف أهم   أحد وأن   ماالسي   ،محياته في متواجهه التي

 تبسيط في تسهم المفاهيم ألن   ة؛واالقتصادي   ة،اني  والسك   ،االجتماعيِّةو  ة،والعلمي   ة،البيئي   والمفاهيم المبادئ،
 مواقف في وتطبيقها استخدامها، من التلميذ نيمك   مما ،معين   نظام   في المدركات من النهائي عدد وتنظيم
 .جديد متعل   ألي   الحاجة دون ةعد   ةحياتي
 تصنيف: منها نذكر االجتماعيِّة الدراسات مادة في التصنيف مهارة استخدام بتتطل   ةعد   أمثلة وتتوافر   

 الصناعات تصنيف ة،وترويحي   ةأثري   إلى ةالسياحي   المناطق تصنيف ة،وداخلي   ةساحلي   إلى ةالسوري   المدن
 .يةوجو   ةوبحري   ةبري   إلى النقل وسائط فتصني وحديثة، ةتقليدي   إلى

 خامسًا مهارة المقارنة:
 بين واالختالف الشبه أوجه تحديد: هابأن   فعر  وت   المعلومات، تنظيم مهارات محور ضمن تندرج  

-الحجم) ةالوصفي   الخصائص: منها ونذكر المقارنة، معايير دوتتعد  . أكثر أو معيار ضوء في المعلومات
 .ناتوالمكو   والسلوك، الوظائف، أو واالستخدامات، واألدوار، ،(الخ...الوزن-ونالل  
 تنظيم في تساعدهم فهي تالمذته، لدى تنميتها المعلم على متحت   كبيرة ةأهمي   المقارنة مهارة تكتسب  

 مهارات وتنشيط تقوية على تعمل كما بينها، العالقات إلى لالتوص   طريق عن والسابقة الجديدة معلوماتهم
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 مخزوناتهم في يبحثون همفإن   ،تعترض الطلبة مشكلة ما عندما: ذلك ومثال لديهم، األخرى التفكير
 .رأوه لما شبيه عن ةالمعرفي  

 على وقدرته مالحظته، دقة على العناصر مكتملة صحيحة مقارنة إجراء على التلميذ قدرة تعتمد  
تاحة تدريبه، في المعلم دور يأتي وهنا التفكير، في والمرونة التحليل،  لممارسة باستمرار له الفرصة وا 

  .إتقانها إلى وصوال   المقارنة مهارة
 : باآلتي لتتمث   خطوات أربع تتضمن للمقارنة، ةاستراتيجي   7911ر ستال سنة طو  
 تقارن أن يجب التي البارزة السمات تحديد . 
 األخرى مقابل سمة كل توضع بحيث ترتيبها إعادة . 
 مختلفة أو متشابهة السمات كانت إذا ما مالحظة . 
 تعميمات بصيغة واالختالف الشبه أوجه وضع . 
( يتعلم الطلبة ثالث Raphaeland and Kirschne 7911 (وكيرشنر رافائيل طريقة في اأم     

 ةالتالمذ قدرة يزيد مما المزيج، وكذلك( بالجزء الجزء)و( بالكل   الكل  : )وهي بالمقارنة، للقياماستراتيجيات 
 ،6005 ،)زيتون ،(796-719 ،6004 ،)مارزانو و آخرون بالمقارنة قتتعل   ملخصات وكتابة الفهم على
 (.607 ،6002 ،) سعادة ،(74-71
 ألن   االجتماعيِّة الدراسات مادة خالل من استخدامها عند خاصة أهمية المقارنة مهارة تكتسب   

 الظواهر فهم في تساعد( المقارنة من األخيرة ةالخطو  في) التلميذ إليها ليتوص   التي االستنتاجات
 األحداث، بين واالختالف التشابه عناصر إبراز إلى إضافة ة،والمكاني   ةالزماني   بأبعادها االجتماعيِّة
 على مبني إزاءها موقف اتخاذ في يسهم الذي األمر الخ،..و االجتماعيِّةو  ةالسياسي   واألوضاع واألفكار،

 في االجتماعيِّة الدراسات ةلماد   بالنسبة المهارة هذه أهمية لتتمث   كما. منها جانب ل  لك دقيق وتحليل فهم
 وفي تواجهه، التي الحياتية للمشكالت حلول إيجاد في تسهم التي التعميمات، اشتقاق على التلميذ تدريب
 بيئته، مع التلميذ تفاعل تمكين وهو للمقارنة األساسي الهدف تحقيق إلى يؤدي امم   جديدة، معرفة إنتاج
 .االجتماعيِّة الدراسات تدريس من األساسية الغاية تحقيق أي
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 سادسًا مهارة اتخاذ القرار: 
 بةالمترت   النتائج دراسة بعد نمعي   موقف في للفرد المتاحة البدائل أفضل اختيار على القدرة: هابأن   رفتع    

 الذي االختيار: هو والقرار. باختياراته تتعلق معينة وقيم معايير من لديه ما على اعتمادا   بديل كل على
 (.67 ،6070 الحالق،) ةعد   بدائل بين المفاضلة بعد إليه التوصل يتم  
 الفحص بعد معين موقف في الفرد يفعله أن يجب اعم   معين حكم إصدار عملية" هو القرار تخاذا  

 لألحداث، القرار صاحب تصور عن عبارة القرار اتخاذ" أن آخرون يرى حين في ،"المختلفة للبدائل الدقيق
 .(771 ،6002 محمود،) "معين بديل باختيار المرتبطة واالحتماالت والنتائج، واألفعال،

( نموذجا  التخاذ القرارات 7912)Wales، Nardi and Stager وستيجر وناردي ويلز رطو   وقد  
 كل   وفي الخطة، تنفيذ-الخطة وضع-ألفكارا توليد-الهدف تحديد: هي إجرائية عمليات أربعن يتضم  
يجاد ،(التحليل) المشكالت بتحديد القرار صانع يقوم منها عملية  استناد ا قرار واتخاذ ،(التركيب) البدائل وا 
 .التقويم إلى
 ظهور بعد ةخاص   اليومية، الحياة مشكالت لحل   ا  أساسي   با  متطل   القرار اتخاذ على التلميذ قدرة تنمية تعد    

 اتخاذ فإن   لذا متكررة، بصورة التلميذ يواجهها والتي وتعددها، االجتماعيِّةو  ةواالقتصادي   ةالبيئي   المشكالت
 قرارات اتخاذ بهيجن   لديه المهارة هذه تنمية إن   وبالتالي مستمر، وبشكل   فرد   كل   حياة في يحدث القرار
 ة،التعليمي   ةالعملي   في المحورية النقطة تكون أن ينبغي المهارة هذه إن  : القول يمكن هنا ومن. خاطئة
 .الذكر السابقة المهارات جملة التلميذ لتوظيف النهائي   الهدف تكون بحيث
 رادباط   يخضع -اإلنسان- اهتمامها محور أن   االجتماعيِّة الدراسات مادة طبيعة إلى العودة عند نيتبي     
 التي القرارات وطبيعة سلوكه في ريؤث   الذي األمر اناته،وتق االتصال وسائل بسبب ةخارجي   تأثيرات إلى
 مع التعاطي في التفكير مهارات استخدامه يفرض الذي األمر مجتمعه، مع تفاعله أثناء في خذهايت  

 تلك المشكالت لحل   سليمة قرارات اتخاذ إلى وصوال  والمشكالت التي تعترض سبيله  المطروحة، القضايا
 ةالعام   األهداف في ورد فقد لذا العام؛ الصالح يخدم وبما فيه، يعيش الذي لمجتمعا وقيم قيمه مع فقتت  

 القضايا تجاه مسؤولة قرارات اتخاذ على قادرا   التلميذ جعل: "الجمهوريِّة العربيِّة السوريِّة في ةالماد   لهذه
 جمعاء ةواإلنساني   تهوأم   وطنه لصالح المبادرة بروح ا  ومتمتع وخططه، المجتمع سياسات وفق المطروحة

 ."المناسبة والقيم والمهارات المعارف اكتسابه بعد
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 التكامل إلى ،التعليمي   البرنامج في نةالمتضم   للمهارات التفصيلي العرض نهاية في اإلشارة من البد    
 مهارة إلى وصولال حتى لها، التالية المهارة إلتقان ا  ضروري   سابقا   با  متطل   منها مهارة كل   تعد   بحيث بينها
 وقد والتحليل، والمقارنة المالحظة على ا  قادر  يكون أن دون إتقانها التلميذ يستطيع ال التي القرار اتخاذ
 رئيسة   مهارة   لكل   نةالمكو   ةالفرعي   المهارات مراعاة إلى إضافة البرنامج أنشطة في الجانب هذا مراعاة تمت
 التلميذ بمساعدة ليتمث   الذي ،االجتماعيِّة الدراسات ةماد   يستدر  من األساسي الهدف في يصب   بما. منها
 ةحري   يعطيهم التالمذة لدى التفكير مهارات تنمية ألن   حوله، من والعالم وبيئته ومجتمعه نفسه فهم في

 .مجتمعهم في والمسؤولة ة،الحر   والمشاركة التعبير، من نهمويمك   أكبر،
 أهمّية تعليم مهارات التفكير 2-7
استأثر تعليم مهارات التفكير اهتمام العديد من الباحثين فقد أشار البعض إلى أن  تعليم مهارات     

من أنواع المعارف  نوع   ة مع أي  التفكير هو بمثابة تمكين الفرد من اكتساب القدرة على التعامل بفعالي  
 (.72، 6006والمعلومات أو المتغي رات التي يأتي بها المستقبل )جروان، 

وهناك شروط لتنمية مهارات  ،تعليم مهارات التفكير مظهرا  من مظاهر النشاط الوظيفي للعقل ويعد      
التفكير عند التلميذ في المرحلة األساسي ة بعضها ما يت صل بالتركيب الجسمي واالستعداد العقلي لهذا 

وال يمكن أن نفصل واحدة من  .عليمي ةمنها أو الت االجتماعيِّةوبعضها ما يت صل ببيئته الحياتي ة  ،التلميذ
 (.22، 6007بين هذه العوامل عن األخرى في أهمي ة تأثيرها ودورها في عملي ة التعل م )الطيطي، 

مهارات التفكير في التعليم ومناهجه يعتبر  دمج( مع المربين في أن  مسألة 6006ويت فق )مصطفى،     
ألولوي ة وينبغي على المؤسسة التربوي ة فعل ما تستطيع من تعليم عطى له اهدفا  تربوي ا  مهم ا  يجب أن ي  

 (.40، 6006مهارات التفكير من خالل تعزيزه ودمجه في مناهج التعليم ومقرراته الدراسي ة )مصطفى، 
 عوامل تنمية مهارات التفكير 2-8

ئة المناسبة الكتساب المعارف له الرعاية الكاملة والبي تيمكن أن ينمو التفكير لدى المتعل م إذا توف ر     
د بها تتفاعل مع ذاته وتقوده إلى البحث عن معلومات أخرى أعمق فهذه المعلومات التي يزو   والمعلومات،

 المشكالت أو وضع خطة أو رسم ا قد يكشف عن حلول إبداعية مثل حل  أو في تفسير ظواهر مختلفة مم  
ستوى من التفكير يوجد عوامل متعددة يمكن أن تؤثر في ى يصل المتعل م إلى هذا الم.إلخ،  وحت  . خريطة

 (.561، 6001كيفية تفكيره )الهويدي، 
 



 الفصل الثالث                                                                          اإلطار النظري

 

23 
 

 ومن العوامل ما يأتي:
 .ة التي يراد دراستها وبحثهاحيائي  مة للظواهر الطبيعية واإلالمالحظة: وتعني المالحظة المنظ   .7
ة مشتركة تحت معالم عام   زها منالتصنيف: وهي تجميع األشياء أو الظواهر على أساس ما يمي   .6

 .معينة مفاهيم عامة تعني فئات
 .القياس: ويعني وصف الحدث باستخدام األدوات لتعيين المالحظات كمي ا   .5
ة التي يتم بها تنسيق مئات األشياء أو الظواهر في نظام معين وفقا  تنظيم المعلومات: هي العملي    .4

 .ين هذه الفئات من عالقات متبادلةلما يوجد ب
في ضوء البيانات المعطاة  ن  معي   ل إلى استنتاج  من خاللها التوص   يتم   ة التيستنتاج: وهي العملي  اال .1

  .والخبرة السابقة
ي واالكتشاف وتقص  ة والمتكاملة في البحث هدف إلى توظيف جميع عمليات العلم األساسي  يالتجريب:  .2

 .ما  ة وأكثرها تقد  مي  ة العمليات العلقم   عد  يالمعلومات لذلك 
 .ما لمشكلة   محتمل   جملة مقترحة كحل  ة هي عبارة عن وضع الفروض: الفرضي   .1
ضبط المتغيرات: وهو أن يصبح بإمكان المتعل م أن يغي ر متغيرا  واحدا  عند تجربة ما ويبقي بقية  .1

 .العوامل األخرى ثابتة
وضيح الرابط بين فكرتين أو المقارنة: تعنى بتدريب المتعل م على إبراز أوجه التشابه واالختالف أو ت .9

ع )إبراهيم، الي القدرة على التوق  ي القدرة على إدراك العالقات القريبة والبعيدة وبالت  ا ينم  مفهومين مم  
 (.559، 6002محمود، ) ،(45، 6001)اللولو واآلغا،  ،(55، 6001

 قات تعليم مهارات التفكيرعوّ م 2-9
ة والمرتبطة بالبيئة ة التعليمي  رة في العملي  العوامل المؤث   ة  كاف   قات تعليم مهارات التفكيريقصد بمعو      

دارته، وكذلك المرتبطة بالمناهج الدراسي ة، والبيئة المدرسي ة  االجتماعيِّة والسياسات التعليمي ة وبالمعل م وا 
 (.76، 6001، وآخرون الصفي ة وبالمتعل م نفسه )عبد الكبير

والبرامج التربوي ة يتمث ل في تدن ي  في التعليم المدرسي   ن على وجود قصور  ير فاق من قبل الكثيوهناك ات      
القدرات التفكيري ة لدى التالميذ وهذه المشكلة التعليمي ة مشكلة عالمي ة تستحق االعتناء بها وااللتفات إليها 

ات التفكير وهي من العوامل التي تعوق من تعليم مهار  ا  بجدي ة، وبهذا الشأن عرض بعض الباحثين عدد
 كاآلتي:
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إن  تعليمنا يعتمد على التقليد وحفظ النصوص وأن  التلميذ يحفظ آالف السطور وينساها ظهر يوم  .7
 االختبار ليكون في النهاية شخصا  غير قادر على التفكير واالستنتاج.

آن  واحد  مم ا يضعف  ر هو المرجع الوحيد للمتعل م والمعل م فيإيمان الكثيرين بأن  الكتاب المدرسي المقر   .6
 من االستفادة الالزمة من االنفجار المعرفي.

ة ألهداف التربية والتعليم ورسالة المعل م ترك ز على عملي ة نقل وتوصيل المعلومات ال تزال الفلسفة العام   .5
 بدال  من التركيز على توليدها واستعمالها.

فكار المتعل مين التي تتعارض مع آرائهم أو تمس ك الكثير من المعل مين بوجهات نظرهم وعدم تقب ل أ .4
 (.16-17، 6002(، )سعادة، 710، 6001أفكارهم مم ا يعيق التفكير كثيرا  )المانع، 

 ثالثًا الفلسفة البنائّية:
 تعريف الفلسفة البنائّية 3-1

لتالميذ معارفهم عندما يغي ر ا يعتقد البنائيون أن  التعل م الحقيقي يحدث خالل عملي ة المواءمة ويتم      
بين  بنائي   فالمعرفة البنائي ة إذن: تنتج عن تفاعل  ؛ تيجة للمعلومات واألفكار الجديدةوأفكارهم السابقة ن

مع  تفاعلي   بناؤها من جهة المتعل م من خالل نشاط   العقل والحواس، وبين النظري ة والتطبيق؛ ويتم  
ة قابلة للتعديل عندما تعجز عن استيعاب معطيات الموضوع؛ كما وتتكو ن من مفاهيم وتصو رات عقلي  

)غريب وآخرون، تجريبي ة )نسبي ة المعرفة( وتلعب فيها التجربة دور الفاحص وليست أصال  مصدرا  لها 
7996 ،71). 
والفلسفة البنائي ة هي عملي ة استقبال تتضم ن إعادة بناء المتعل مين لمعاني جديدة داخل سياق معرفتهم     
بجانب  ،والمعلومات السابقة ،من خبرات الحقيقة ي ة مع خبراتهم السابقة وبيئة التعل م، إذ تمث ل كال  الحال

 (.676، 6006مناخ تعل م الجوانب األساسي ة للفلسفة البنائي ة )زيتون، 
عل م في بنائه عر فت البنائي ة بأن ها: "إحدى نظري ات التعل م المعرفي التي تؤك د على الدور النشط للمتكما     

لمعرفته من خالل خبراته السابقة والتفاوض االجتماعي من األقران في وجود المعل م الميس ر والمساعد في 
ق التدريسي ة المختلفة" )أبو زيد، ائبناء المعنى بصورة صحيحة من خالل النشاطات والتجارب والطر 

6005 ،796.) 
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"تزويد المتعلمين بخبرات تنتج شعورا  عميقا  بعدم ( عن طريق 6076وآخرون )ويشير إليها سليمان   
األمر الذي يدفعهم إلى تطوير استراتيجية تفكيرية جديدة لمعالجة الوضع الم شكل الذي  التوازن،وجود 

 (.760 ،6076وآخرون، يواجهونه" )سليمان 
ج ومنظومات لها، من أن  المتعل مين يكون باستطاعتهم بناء المعرفة وتكوين نماذوتفترض البنائي ة     

هذا التفاعل يؤدي  م بين الخبرات السابقة وخبرات التعلم الجديدة إذ أن  خالل التفاعل القائم في عملية التعل  
ا يؤدي إلى بناء المعنى وفقا  لحاجة المتعلمين إلى تفسير المعلومات والمعارف في ضوء الخبرة السابقة مم  

 (.10، 6005لكامل، ة واهتماماتهم )ااتهم المعرفي  وخلفي  
ن  البنائي ة ترك ز على بناء المعرفة الجديدة في ضوء الخبرات والمعارف السابقة إبذلك يمكننا القول     

 .ة التي تحدث فيها عملي ة التعل مالموجودة لدى المتعل م مع األخذ بعين االعتبار البيئ
 االفتراضات التي تقوم عليها الفلسفة البنائّية 3-2

 م البنائي ة على جملة من االفتراضات تتمث ل في النقاط اآلتية:تقو     
ه،   النشاط واالستمرار والغرضي ة: ويقصد بذلك أن  عملي ة التعل م عملي ة نشطة مستمر ة غرضي ة التوج 

يقوم من خاللها المتعل م ببناء المعرفة الجديدة في ظل المعرفة السابقة من خالل عملي ة نشطة 
 لديه.فسيرات لمواقف محي رة مستمرة تعطي ت

المشكالت والمهام الحقيقي ة: ويتضم ن هذا االفتراض أهمي ة التعل م القائم على طريقة حل  
إذ أن  هذا النوع من التعل م يساعد على بناء المعرفة من خالل األنشطة الفاعلة التي  ،المشكالت

 يمارسها المتعل م لحل المشكالت.
به أن  عملي ة التعل م تتضم ن إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل  التفاوض االجتماعي: ويقصد 

التفاوض االجتماعي مع اآلخرين الموجودين في المجال البيئي، إذ أن  الفرد ال يقوم ببناء المعرفة 
نما يقوم ببنائها من خالل مناقشة ما لديه من معارف وأفكار  من خالل نشاطه الذاتي فحسب وا 

 يئة المدرسي ة.مع اآلخرين في الب
المعرفة السابقة: وذلك يعني أن  التفاعل بين المعرفة السابقة والمعرفة الحالي ة يؤد ي إلى حدوث  

عملي ة التعل م ذي المعنى وتكون المعرفة السابقة بمثابة معبر فكري تمر من خالله المعرفة الجديدة 
 وتكوين مفاهيم ومعارف أوسع.إلى عقل المتعل م فتتفاعل وتذوب في المعرفة السابقة لبناء 
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التكي ف والمواءمة: فالهدف األساسي للتعل م البنائي هو خلق التوافق والتكي ف إلعادة االتزان  
حداث التكي ف مع الضغوط المعرفي ة )مكسيموس،  ،المعرفي  (. 17، 6005وا 

ين هما: إن  الفرد هذا وينطلق تصور البنائي ة حول مشكلة المعرفة وقضاياها من افتراضين أساسي    
الواعي يبني المعرفة اعتمادا  على خبرته الخاصة وال يستقبلها بصورة سلبي ة من اآلخرين؛ ووظيفة العملي ة 
المعرفي ة هي التكي ف مع تنظيم العالم التجريبي وخدمته وليس اكتشاف الحقيقة الوجودية المطلقة 

 (.717، 6009)الطن اوي، 
 ةمبادئ الفلسفة البنائيّ  3-3

 ( بما يأتي:6001ترك ز الفلسفة البنائي ة على عدد من المبادئ األساسي ة حد دها )زيتون،     
معرفة المتعل م السابقة هي محور االرتكاز في عملي ة التعل م وذلك كون المتعل م يبني معرفته في ضوء  .7

 خبراته السابقة.
 المتعل م يبني معنى لما يتعل مه بنفسه بناء  ذاتي ا . .6
يحدث تعل م ما لم يحدث تغي ر في بيئة المتعل م المعرفي ة حيث يعاد تنظيم األفكار والخبرات  ال .5

 الموجودة لها عند دخول معلومات جديدة.
 إن  التعل م يحدث على أفضل وجه عندما يواجه المتعل م مشكلة أو موقفا  أو مهم ة حقيقي ة واقعي ة. .4
)زيتون، التفاوض االجتماعي معهم. ين بل يبنيها من خالل ال يبني المتعل م معرفته بمعزل عن اآلخر  .1

6001 ،44-41 .) 
 أهداف التعليم المعرفي تبعًا للفلسفة البنائّية 3-4

 للفلسفة البنائي ة فيما يأتي: تبعا   المعرفي أهداف التعليم دحد  تت    
 فهم المعرفة. .7
 االحتفاظ بالمعرفة. .6
 االستخدام النشط للمعرفة ومهاراتها.  .5

وهذه األهداف الثالثة يجب أن تكون نصب األعين حيث يتم تعليم المعرفة في المدارس بطريقة أو     
ب مساعدة المتعل م على تخزين أساسي ات المعرفة في ذاكرته جقائمة على الفلسفة البنائي ة في ستراتيجيةإ

ب مساعدة المتعلم على كما يج ،وذلك لبناء ركيزة علمية سليمة لديه تكون القاعدة التي ينطلق منها
استخدام هذه المعرفة في فهم الظواهر المحيطة به " أي إعطاء معنى" وهذا غير قائم على االحتفاظ 
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بالمعرفة فحسب بل إن ه قائم  أيضا  على فهم المعرفة وطبيعتها حتى يكون المعنى المعطى سليما  من 
م المعرفة في حل المشكالت التي تواجهه في الناحية العلمي ة، كما ويجب مساعدة المتعل م على استخدا

 ،Perkins) (23-1991،18 مواقف الحياة الطبيعي ة.

 بيئة الصف البنائّية 3-5
يتطل ب تنفيذ المنهاج التحو ل من البيئة الصفي ة االعتيادي ة التقليدي ة إلى البيئة الصفي ة البنائي ة والتي     

 تتسم باآلتي:
عها. ل استقاللي ة وذاتي ةتقب     المتعل م وتشج 
 تفكير كاف  لتلق ي اإلجابات أو المقترحات.و يطرح فيها المعل م أسئلة مفتوحة ويسمح بزمن انتظار  
ع مستويات التفكير العالية.   تشج 
 ينشغل فيها الطلبة في الحوار والمناقشات والمناظرات العلمي ة مع المعلم ومع بعضهم البعض. 
ع الطلبة على االنخراط وا  ع  النهماك في الخبرات التيتشج  على تتحد ى الفرضي ات من جهة وتشج 

 (.791-792، 6070المناقشات من جهة أخرى. )زيتون، 
 تصميم التعليم وفقًا للفلسفة البنائّية 3-6

نتج عن تحليل معالم تصميم التعليم بلورة العناصر التي تعكس تصميم التعليم وفقا  للفلسفة البنائي ة     
 النحو اآلتي:وذلك على 

 محتوى التعل م: يخز ن في صورة مهام أو مشكالت حقيقي ة ذات صلة بواقع التالميذ وحياتهم. 
األهداف التعليمي ة: تصاغ في صورة أغراض عام ة تحدد بصورة إجرائي ة من خالل التفاوض  

 االجتماعي بين المعل م والمتعل م.
بموقف مشكل حقيقي في محاولة  إليجاد حلول  استراتيجي ات التدريس: تعتمد على مواجهة الطلبة 

 له من خالل البحث والتنقيب والتقص ي حول تقويم وتحديد أكثر هذه الحلول فعالية.
الوسائط التعليمي ة: ترك ز على استخدام الوسائط المتعددة التفاعلي ة التي يتم التركيز من خاللها  

 ياني ة والتوضيحي ة.على دمج وتوظيف الصوت والصورة والنص والرسوم الب
 (.664-665، 6006)زيتون، ون االعتماد على التقويم الذاتي التقويم: حيث يك 

 
 



 الفصل الثالث                                                                          اإلطار النظري

 

22 
 

 بعض النماذج واالستراتيجيات المنبثقة من الفلسفة البنائّية 3-7
لقد أثمرت الفلسفة البنائي ة عدة استراتيجي ات تعليمي ة يت بعها المعلم في حجرة الصف وكل ها تؤك د على     

الدور النشط للمتعل م في التعل م، حيث يقوم المتعل مون بإجراء العديد من النشاطات في مجموعات أو فرق 
عمل، كما تؤك د على المشاركة الفعلي ة في النشاط بحيث يحدث تعل م ذو معنى قائم على الفهم )الثقفي، 

6001 ،41) . 
 البنائي ة:ومن النماذج واالستراتيجي ات القائمة على الفلسفة     
 (Problem centered Learning strategy) التعل م المتمركز حول المشكلة: ستراتيجيةا 
 ((Learning Cycleدورة التعل م:  
 V( :Vee mapping teaching strategy)التعل م بخريطة الشكل  ستراتيجيةا  
 (Posner's strategyنموذج بوسنر: ) 
 .(64، 6001أبو طاحون، ) (The constructive Learning Model: )نموذج التعل م البنائي 
المنبثق من استراتيجية التعلم  IDEAL نموذجهو الباحثة في هذه الدراسة  هالذي اعتمدت والنموذج    

ل   وفيما يأتي شرح  المتمركز حول المشكلة   لماهي ة هذا النموذج وخطواته. مفص 
 في حل المشكالت: IDEALرابعًا نموذج 

للمشكالت التي تواجه  ة التي جاءت كحل  لعصر الحالي بالتطورات المتسارعة والتغييرات الجذري  ز ايتمي    
 عتبر القدرة على حل  وت   لسلوك اإلنساني تعقيدا  وأهمية،المشكالت من أكثر أشكال ا حل   ويعد   البشري ة،

دة له ة إلى هذه القدرة المتفر  ي  م البشر إذ تعود نسبة كبيرة من تقد   شكالت من الس مات الممي زة لإلنسان،الم
 وتقني ة متالحقة،ة رات علمي  ما في هذا العصر وما يحتويه من تطو  وال سي   تواجهه،المشكالت التي  في حل  

ة من الصعوبة تقدير المعرفة الضروري   حيث أصبح المجاالت،ة في جميع وما يستجد من ثورة معلوماتي  
 التي يحتاجها اإلنسان مستقبال .

ة إكساب الطلبة مهارة مواجهة المشكالت التي أصبحت ضرورة ة الحديثة مؤكدة على أهمي  أتي التربي  وت  
حراز التقدم العصر،الزمة لمواجهة تغيرات  وليصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات  المجاالت،في جميع  وا 

فالكثير  الطالب،في حياة  م  مه ونشاط   ب أساسي  المشكالت متطل   القدرة على حل   ألن   حياتهم،السليمة في 
 المشكالت. ب حل  ة هي أساسا  مواقف تتطل  من المواقف التي تواجهه في الحياة اليومي  
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( باالعتماد على جهود ديوي نموذجا  لحل  المشكالت يمر بخمس 7914وقد طو ر برانسفورد وستاين )   
ألولى لكل خطوة من خطواته نسبة إلى األحرف ا IDEALخطوات وقد سمي هذا النموذج بالنموذج 

 الخمس وهي: 
 المشكلة  تحديدIdentifying the problem 
 المشكلة  تعريفDefining problem 
 المشكلة  الخيارات المختلفة لحل   استكشافExploring Alternative Approaches  
 الحل المطلوب  تنفيذActing on the plan  
 في النتائج  النظرLook at results  

 ي سيتم التعر ف إليها بشكل مفص ل نظرا  لكونه البرنامج المعتمد في هذا البحث.والت
 :IDEALخطوات نموذج  4-1

  هي:بخمس خطوات  المشكلة يمرّ  حلّ  أنّ  برانسفورد وستاين ذكر
  :Identifying the problemالمشكلة  تحديد-أ

ين في تحديد أو تعي  ر الفرد حولها ويفك   للمشكلة أكثر من جمع معلومات حيث يقوم الفرد بتحليل عقلي     
ن يكون أمن أفراد المجموعة  فرد   فمن الضروري لكل   ةبالغ األهمي   أمر   وتحديد المشكلة ما هي المشكلة،
  .الطاقة في نفس االتجاه ز كل  للمشكلة، بحيث ترك   لديه فهم واضح  

  :Defining problemالمشكلة  تعريف-ب
نا هناك مشكلة لكن   ها فقد نتفق على أن  األمور والمراحل في حل   وأدق   من أهم   يعتبر تعريف المشكلة   
في معرفة أسبابها وحجمها ووضع  الدليل األهم   ختلف في تعريفها أي تعريف المشكلة بعد المشكلة يعد  ن

 .تلك المشكلة راتها واالعتبارات التي يجب مراعاتها في حل  الخطط لمعالجتها وتحديد متغي  
 :Exploring Alternative Approachesالمشكلة  الخيارات المختلفة لحلّ  ستكشافا-ج
المشكلة  ة بالدرجة األولى حيث يقوم فيها الفرد الذي يحاول حل  هذه المرحلة أو الخطوة مرحلة عقلي     

 لمشكلة،اها مرحلة إبداع حلول ن  للمشكلة، إدة متعد   (حلول)بطرح واقتراح والتفكير في خيارات أو فروض 
ن   ن  إ ما يرافق ذلك األمر ال يقتصر في هذه المرحلة على التفكير في فروض مختلفة كحلول للمشكلة وا 

 .أو ذاك في هذا الخيار للحل   للتحقيقات مختلفة منها العام ومنها الخاص التفكير في استراتيجي  
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  :Acting on the planالحل المطلوب  تنفيذ-د
تحتاج إلى  وهيحقيقي للقدرة والكفاءة  محل   ة والمرحلة الرابعة تعد  بقة مراحل نظري  المراحل الثالث السا   

المشكالت  ة بين الناس في القدرة على حل  ة وهناك فروقا  فردي  ة والمثابرة والتنفيذ الدقيق للخط  نوع من الدق  
 .نفيذه بنفسهقد يكون قادرا  على تو  فقد يكون الشخص في حاجة إلى المساعدة في تنفيذ الحل  

 :  look at resultsفي النتائج  النظر-هـ
بالنجاح أم بالفشل  لالمشكلة قد تكل   كان حل   المشكالت مرحلة التقويم سواء   مراحل حل   وأدق   من أهم     

ما مدى مشاركتي في  ؛قيها على نفسه أثناء هذه المرحلةوهناك بعض األسئلة التي يجب على الفرد أن يل
 المشكلة يسهم في تحقيق هدفي أم ال؟ ية هذه المشاركة؟ هل محاولة حل  وعي  وما نالمشكلة  حل  
(Bransford & others ،7991، 51-51) 

وفي سبيل تجريب هذا النموذج في مجال التعليم والتعل م البد من تعريف المشكلة بشكل موجز وتعر ف    
 أنواع المشكالت التدريسية.

 تعريف المشكلة: 4-2
: بأن ها المشكالت الروتينية التي تعترض الفرد وتحول دون بلوغ أهدافه التي برانسفورد المشكلة ي عر ف   

 .(Bransford, 1998, p4) يسعى إلى تحقيقها في حياته العملي ة
يشير مصطلح المشكلة إلى موقف يكون فيه الفرد مطالبا  بإنجاز مهمة  لم تواجهه من قبل، وتكون    

د ، "ولكي يكون الموقف الذي يواجهه الفرد  المعلومات المزو  بها هذا الفرد غير محد دة تماما  لطريقة الحل 
 بمثابة مشكلة، يجب أن يتحقق فيه الشروط اآلتية:

 أن يكون لدى الفرد هدف واضح يرغب الوصول إليه. 
 أن يكون طريق الوصول إلى الهدف ال يخلو من العوائق. 
 (.619-611، 6001صول إلى الهدف" )زيتون، أن يقوم الفرد ببعض المحاوالت للو  

المشكلة بأن ها الحالة التي تظهر لدى الفرد عند وجود حاجة لديه، ال Minder (6005 )ويعر ف ماندير   
يتم  إشباعها بطريقة آلي ة، وتؤدي به إلى عدم التكي ف، وتتطل ب منه الحاجة إلى القيام بسلسلة من األفعال 

 (.772، 6005التوازن لديه )ماندير، بهدف إعادة التكي ف و 
( "أن  المشكلة تمث ل فجوة معلوماتي ة بين المعلومات المتاحة في الموقف، أو ما 6001ويرى زيتون )  

يطلق عليه الحالة االبتدائي ة للمعلومات، وبين معلومات الهدف أو ما يسمى بالحالة النهائي ة للمعلومات، 
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فك  الفجوة المعلوماتي ة بينهما، للوصول من المعلومات المتاحة إلى الهدف، ويكون غير واضح تماما  كيفي ة 
 ويحتوي الموقف المشكل على ثالثة عناصر رئيسة" وهي:

 .حالة المعلومات االبتدائي ة: وهي الحالة التي يبدأ منها الفرد نقطة انطالقة لحل  المشكلة 
  المرغوب الوصول إليها.حالة المعلومات النهائي ة: وهي الحالة المنشودة أو 
  العملي ات المطبق ة: وتمث ل تلك األفعال الضروري ة والالزمة لملء الفجوة المعلوماتية بين حالة

المعلومات االبتدائي ة وحالة المعلومات النهائي ة، والذي يكون مساره غير واضح للفرد تماما ، وال يمث ل الحل  
 (.611، 6001اج إلى إعمال التفكير )زيتون، للفرد نوع االستدعاء المباشر، إن ما يحت

وت عر فها الباحثة: موقف  يعترض الطالب ي حد ث لديه الحيرة والشك، يحفزه على العمل والبحث والتفكير،    
 إليجاد الحل  المناسب لتجاوز هذا الموقف.

 ة:ويمكن تصنيف المشكالت في التدريس في فئتين: مشكالت تقليدي ة ومشكالت حقيقي     
هي تلك التي سبق وكشف االختصاصيون حلوال  لها، وهي تتعل ق بعد ة ة: المشكالت التقليديّ  4-6-7

مجاالت، فقد تكون وصفي ة، من مثل: كيف يكون الرعي الجائر سببا  للتصحر؟ وقد تكون مشكالت 
طبيعة عقلي ة أي   تفسيري ة من مثل: لماذا يتزايد السكان في العالم باستمرار؟ وجميع هذه المشكالت ذات

 أن ها تتحد ى عقل الطالب وتتطل ب من ه بذل الجهد للوصول إلى اإلجابة عنها.
: هي تلك التي تواجه الفرد أو مجموعة أفراد وتتطل ب لحل ها جمع المعلومات المشكالت الحقيقية 4-6-2

األنسب من بينها  المرتبطة بالمشكلة وتحليلها ومن ثم  افتراض مجموعة حلول ممكنة واختيار الحل  
 ووضعه موضع التنفيذ مثال: كيف يمكن حل مشكلة الغذاء في الدول التي تعاني منها؟

والفرق األساسي بين مدخل حل  المشكالت الحقيقي ة والتقليدي ة، يكمن في أن  تحصيل الطالب للمعارف    
بل يهدف إلى التدريب على المختلفة وطرائق البحث والتفكير ال يهدف إلى إشباع حاجة علمي ة فقط؛ 

 (.669-661، 6009اتخاذ قرارات بشأن قضايا تمس  الحياة التي يعيشها الطالب )الحصري ويوسف، 
ويعد  معيار الحكم على كون الموقف يمثل مشكلة بالنسبة للطالب أم ال، هو معرفة الطالب باإلجراء أو    

، فإذا كان معروفا  له  ذا كان الطريق الذي يقوده إلى الحل  أصبح الموقف روتيني ا  ال يمثل أي ة مشكلة له، وا 
، ويمكن أن  غير معروف له أصبح الموقف مشكلة تحتاج إلى التفكير للبحث عن الطريق الالزم للحل 

، وأكثر من مسار للوصول إليه في معظم األحيان )زيتون،  (، 619، 6001يكون للمشكلة أكثر من حل 
 ين ثالثة أنواع من المشكالت:وبهذا الصدد يمكن التمييز ب
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 .المشكلة المفتوحة: لها أكثر من جواب واحد وأكثر من طريقة للحل 
 .المشكلة المتوسطة: لها جواب واحد وعد ة طرائق للحل 
 ( المشكلة المغلقة: لها جواب مقبول واحد عادة، وطريقة واحدة للحلBilqin ،6002.) 

 من المشكالت وهي:( بين ثالثة أنواع 6005ويمي ز ماندير )   
وهي المشكالت التي تفرض نفسها دون تدخ ل من المعل م أو الطالب كأن تحدث  المشكالت العفوية: -أ

مشكلة عقب حادث في الصف أو خارجه، مثل حريق بجانب المدرسة أو حادث سير مثال ، في هذه 
المختلفة، فإن كانت  الحالة يكون الطالب في حالة تعل م طبيعي كما يصادفون ذلك في مواقف الحياة

المشكلة العفوي ة مرتبطة بأهداف الدرس، تطل ب ذلك البحث فيها والتقصي أسبابها والبحث عن حلول لها 
باعتماد خطوات التفكير العلمي، أم ا إذا كانت المشكلة غير مرتبطة بأهداف الدرس فينبغي حينئذ  المرور 

 عليها باختصار.
المشكالت في أغلب األحيان م ستثارة من قبل المعلم ومرتبطة وتكون هذه  المشكالت المستثارة: -ب

بأهداف الدرس وتبدو وكأن ها عفوي ة كأن يسمع الطالب والمدرس أصواتا  مزعجة وضوضاء في الخارج 
ويكون عنوان الدرس هو التلو ث بالضجيج، عندئذ  بإمكان المدرس أن يثير المشكلة لتبدو عفوية، بينما 

ف الدرس، ويتميز هذا النوع من المشكالت بالمرونة فهي تجمع بشكل  متوازن  بين تكون مرتبطة بأهدا
 استثارة الحاجات العفوي ة وبين حصر االهتمام بأهداف التعليم.

: وهي المشكالت التي يصطنعها المدر س بشكل  مقصود من أجل حاجات المشكالت المصطنعة -ت
 (.710-741، 6005األهداف المنشودة )ماندير، 

 :IDEAL ة التي يقوم عليها نموذجاألساسيّ  المبادئ 4-3
: ينظر هذا النموذج إلى المشكالت التي تعترض اإلنسان في حياته المشكالت حقائق الزمة للحياة -7

فعل على  تساعده على التغيير اإليجابي بدال  من جعل تصرفاته مجرد رد   حقيقية   ة كفرص  اليومي  
ها ن  أالتعامل معها على  شكالت  ما هي إال حقائق الزمة للحياة يتم  فهذه الم ،المشكالت في حال وقوعها

ة ال للمشكلة محاوالت لتحديد المشاكل الشخصي  الفع   ن الحل  فيتضم   ،فرصة لتحسين الحياة نحو األفضل
يعمل على إكسابه مهارات جديدة لتجاوز ة و التي يمكن أن تقف عائقا  أمام نجاح اإلنسان في حياته العملي  

المشكالت التفريق  ة حل  عند العمل على استخدام استراتيجي   من المهم  و ، هتهاه العوائق في حال مواجهذ
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التطور وبين تلك المشكالت التي ليست سوى هدر للوقت ة للتقدم و بين المشكالت التي تكون فرصة حقيقي  
 والطاقة.

وتحديدها طوير فهم المشكالت على ت IDEAL: ينطوي المبدأ الثاني لنموذج اإلبداع في حل المشكلة -6
االنتقال من مرحلة التفكير السريع بالحلول المحتملة التي هي  األهداف البديلة بحيث يتم   وبالتالي تحديد
 ها.ة جديدة لحل  إلى مرحلة توليد استراتيجي  من اإلبداع  والتي تحد  المشكلة  ة لحل  ة روتيني  ليست إال عملي  

عة من ة استكشاف مجموعة متنو  ز المبدأ الثالث على أهمي  يرك   األهداف:ة و المواءمة بين االستراتيجيّ  -5
 الحلول إلزالة العوائق التي تحول بين اإلنسان وبين األهداف التي يسعى إلى تحقيقها.االستراتيجيات و 

النتائج المحتملة ة تخمين واستباق اآلثار و أهمي   IDEALد العمل وفق نموذج : يؤك  اعمل مّ توّقع ث   -4
  الروتيني للمشكلة. وي عتبر هذا المبدأ مميز جدا  لالبتعاد عن الحل   ،تراتيجيات قبل بدء العمل بهالالس
بقدرته على التحفيز على العمل وتطبيق األفكار  IDEALيتميز نموذج  الشجاعة في العمل: -1
ك بسبب وجود شل وذلاالبتعاد عن الخوف من الفة الثقة بالنفس و ي يعمل على تنمي  وبالتال ،الحلول الفع الةو 

 االستراتيجيات البديلة.العديد من األهداف و 
المشكالت هو  اإلنسان الناجح في حل   يوضح أن   IDEAL المبدأ األخير لنموذج م:ة التعلّ استمراريّ  -2

، من خالل م من األخطاء التي ارتكبها لتالفيها في المرات القادمةعلى التعل   مستمر   الذي يعمل بشكل  
 (.Bransford & others ،7991 ،5-1في النتائج. ) إعادة النظر

 :IDEALأهداف نموذج  4-4
 إلى: IDEALنموذج  هدفي   

تعاااارف وجااااود المشااااكالت والتااااي تعااااد  واحاااادة ماااان أهاااام الخصااااائص فااااي حاااال مساااااعدة المتعلمااااين فااااي  
 .بشكل ناجح تالشكالم

، فعال   م  تعل  ة الالزمة لاألساسيممارسة المهارات  للمساعدة في الخبرات مجموعة فريدة من تقديم 
 من بدال   عن طريق القيام أكثر فعالية على نحو   مونيتعل   ألفرادا ن  أإذ ، في مجموعات والعمل بفعالية

 .يتحدثون االستماع إلى اآلخرين
، المشكالت للمتعلمين شرح فيوتتحدد مسؤولياتهم  صفإيجاد معلمين مدربين لقيادة وتنظيم غرف ال 

ومساعدة المتعلمين وحفزهم ، المشكالت الالزمة لحل   اإلجراءات لة المطروحة حولسئواإلجابة عن األ
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المجموعات  في بعض األحيان والمساعدة، البقاء على المسار الصحيحتشجيعهم على النجاح، و  على
 .بعض البدائل باقتراح تتعثر التي
ه تختلف االحتياجات وحة، إذ أن  المشكلة المطر  م ونوع المعلومات الالزمة لحل  تحديد احتياجات التعل   

 إلى آخر وبالتالي يختلف نوع الدعم المطلوب تقديمه. من متعلم  
 .هذه المعرفة االستفادة من المتعلمون ومساعدتهم على ما يعرفه مع البدء 
، والعمل على تدعيم نقاط القوة وتحسين نقاط لديهم مساعدة المتعلمين في تعر ف نقاط القوة والضعف 

 (.Bransford & others, 1998, 7-10المشكالت الحياتية ) ا يسهم بشكل كبير في حل  الضعف بم
 المشكالت: مهارات حلّ  4-5
تعد  مهارة مواجهة المشكالت والتصدي لها ومحاولة حل ها من المهارات األساسية التي ينبغي على    

يواجه الكثير من المشكالت الطالب أن يتعل مها ويتقنها، حيث أن  الطالب في مسيرته الحياتي ة 
والضغوطات المختلفة في طبيعتها وعناصرها واألطراف المشاركة فيها، فيسعى دائما  إلى اكتساب 
المعارف والمهارات واالتجاهات المناسبة التي تمك نه من مواجهة تلك الضغوطات والمشكالت المرتبطة 

لتي تستخدم لتحليل ووضع استراتيجيات تهدف إلى بها. ويقصد بمهارة حل  المشكالت بأن ها "تلك المهارة ا
حل  سؤال  صعب  أو موقف  معق د  أو مشكلة  تعيق التقد م في جانب  من جوانب الحياة، و في التدريس تعني 
إيجاد الطلبة حلوال  لمشكلة  ما أو قضي ة  معي نة  أو مسألة مطروحة، وي مث ل حل  المشكالت التطبيق الفعلي  

أملي، حيث أن ه من أجل القيام بعملية التفكير، البد  للفرد من الشعور بالحيرة والغموض أوال ، للتفكير الت
والتفكير بالصعوبة أو الحيرة عن طريق تحديد المشكلة المراد حل ها ثانيا ، و اختبار الفرضيات عن طريق 

حل  رابعا ، وقبول النتيجة التي جمع البيانات للتخلص من الحيرة والغموض ثالثا ، وتطوير فكرة تؤدي إلى ال
تمت برهنتها بالمعلومات واألدل ة، ورفض غيرها من تلك التي يتم  إثباتها باألدل ة" )الحصري و يوسف، 

6009 ،661.) 
من األداء يقوم به المتعلم بنفسه وبتوجيه من المعلم إليجاد حل  أو 6009وي عر فها ابراهيم )   ( بأن ها "نوع  

 (.575، 6009ديد غير مألوف )إبراهيم، أكثر لموقف  ج
وي طلق على حل  المشكالت )األسلوب العلمي في التفكير( فهي تقوم على إثارة تفكير المتعل مين   

شعارهم بالقلق إزاء وجود مشكلة ال يستطيعون حل ها بسهولة ويتطل ب إيجاد الحل  المناسب لها قيام  وا 
 (.729، 6001لتي توصل إلى الحل  )شبر وآخرون، المتعل مين بالبحث الستكشاف الحقائق ا
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( أن  مهارة حل  المشكلة هي مهارة ذهني ة قابلة للتدريب والتنمي ة إذ أن ها 6000ويرى قطامي وآخرون )  
مهارة ترتبط بعمليات الفرد الذهني ة، ومستوى المعالجات الموظ فة في موقف المشكلة، واألفراد مختلفون في 

ى عملياتهم الذهنية المهاري ة في مواجهة مشكلة ما ومرد ذلك عوامل مختلفة تتعل ق درجة سيطرتهم عل
 (.107، 6000بالفرد والمهم ة )قطامي وآخرون، 

يتبي ن من التعريفات السابقة أن مهارات حل  المشكالت هي عبارة عن عمليات عقلي ة يمكن تدريب   
في الوقت الالزم عند اعتراضهم أي  موقف  غير مألوف المتعل مين عليها، ليكونوا قادرين على ممارستها 

لديهم، حيث ال تتطل ب إال  خطوات التفكير العلمي السليم للوصول إلى الحل  عند الشعور بالمشكلة 
  وتحديدها، وجمع المعلومات عنها، ووضع الفروض واختبارها، واختيار األنسب منها.

 :حل المشكالتفي تدريس مهارات  IDEALإجراءات نموذج  4-6
بعض اإلجراءات التي يمكن استخدامها في أثناء تدريس مهارات حل  المشكالت  Bransfordيقترح    

 وهي:
 .دراسة جوانب المشكلة 
 .التعر ف على الصورة العام ة الكاملة دون العناي ة بالتفاصيل 
 .عدم إبداء الحكم إال  بعد جمع البيانات 
  والرموز وطرح األسئلة والتنويع في صياغتها.تبسيط المشكلة باستخدام الكلمات 
  ة الفرضيات التعديل في طريقة وأسلوب عرض المشكلة والتعامل المرن مع المعالجة واختبار صح 

 (.41، 6005)فارس، 
على نحو أفضل، عندما يتم تفعيل استخدام حل  يحدث التعل م ( إلى أن  Bransford, 1998ويشير )

، وعندما يتعامل الطالب مع مشكالت حياتي ة واقعي ة، فتزداد دافعي تهم للتعل م المشكالت في تدريس الطلبة
ألن  أهداف التعل م التي تحق قها حل  المشكالت وتعل م إجراءات حل  من خالل إيجاد حل  لهذه المشكالت 

 ة للمجتمع.المشكلة تمث ل أهدافا  مهم ة وجوهري  
ي حصص حل  المشكالت تكون أكثر انتقاال  وأثرا  للمواقف خارج والمبادئ التي يتم  تعل مها وتطبيقها ف  

الصف، عن غيرها من المبادئ التي ال تطب ق فيها حل  المشكالت، كما أن ها تساعد في تحسين قدرات 
الطالب التحليلي ة، وتساعدهم في استخدام هذه القدرات في مواقف مختلفة، كما تسهم في تحسين دافعي ة 
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عل المادة أكثر إثارة ومتعة، بما تحمله من متعة عقلي ة للكثير منهم من خالل الخطوات الطالب مم ا يج
 (.605، 6004)إبراهيم، التي يتبعونها في الحل  

( إلى أن  التعليم المشكلي يهدف إلى تدريب الطلبة على مجموعة من 6009يوسف )ويشير الحصري و    
كيب والمقارنة، فالتعميم والوصول إلى معلومات جديدة، يؤد ي العمليات الفكري ة بدءا  من التحليل، فالتر 

لى تراكم  استخدام الطلبة للمعلومات في مواقف جديدة إلى استيعابهم لمنظومة األفعال العقلي ة اإلبداعي ة، وا 
 في الخبرات والمهارات التي تقود تلقائي ا  إلى حدوث تغيير في مستوى ونوعي ة النشاط العقلي بحد  ذاته،
والذي يت صف عندئذ  بالنقدي ة والعلمي ة، ويرتكز هذا التعليم على قيام الطلبة بعملية البحث عن جواب 

 (.661، 6009لتساؤل أو حل  لمشكالت نظري ة أو عملي ة )الحصري و يوسف، 
، ومن الجدير بالذكر أن  عملية إرساء أساليب التفكير العلمي وحل  المشكالت وتنمي تها لدى الطالب  

مكانات وسمات شخصي ة ومعرفي ة والقدرة على تقديم إجابات  تحتاج إلى مدر س ناجح، يمتلك استعدادات وا 
عن مشكالت تواجههم، فالطالب مهما تفاوتت أعمارهم يواجهون مشكالت مجتمعهم وتؤر ق أذهانهم 

دهم على ال جرأة في عرض مشكالت معي نة قد تكون شخصي ة أو اجتماعي ة، ويمكن للم در س أن يعو 
المشكالت والموضوعية في تناولها و مناقشتها، فعندما ي راد للطالب أن يتعل موا حل  المشكالت المتعل قة 
بحياتهم وأن يفسروا الظواهر تفسيرا  صحيحا ، فإن ما ي راد لهم بذلك أن يفك روا بطريقة علمي ة تفكيرا  هادفا  

-460، 6001السليم المبني  على أسس علمي ة )المنصور،  ودقيقا  وواقعيا ، وهذه كل ها سمات التفكير
467.) 

( إلى أن  تدريس الطلبة مهارات حل  المشكالت، وكيفية استخدامها، تتطل ب 7991وتشير األعسر )  
إعادة تقي يم طرائق التدريس والمقررات الدراسي ة، لسد  الثغرة بين التعليم المدرسي واألنشطة خارج المدرسة، 

لقاء  بهم ليقرروا وا  الضوء على أهمية دور الم در س في العملي ة التربوي ة، فإذا أعطى المدر سون الحري ة لطال 
ب البد  أن يتفوقوا في حل  المشكالت واإلبداع  ماذا يتعل مون، وكيف يقي مون تقد مهم في التعل م، فإن  الطال 

 (.76، 6000في ذلك )األعسر، 
هارات حل  المشكالت ت حق ق للطالب العديد من الفوائد يمكن إيجازها فيما إضافة  إلى ذلك فإن  تعل م م  

 يأتي:
  ،يكتسب الطالب من خالل حل  المشكالت بعض الصفات والمهارات المرغوبة، مثل تحم ل المسؤولي ة

 والتعاون واالعتماد على النفس.
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  ة أفضل من اكتسابهم لها يساعد تعل م مهارات حل  المشكالت الطالب على اكتساب المعلومات بصور
 بطرائق التدريس األخرى، وبالتالي القدرة على تطبيقها واستخدامها في مواقف أخرى مشابهة.

  يساعد االعتماد على الواقعي ة في التفكير، والبعد عن األناني ة، مم ا يمك نهم من التكي ف بسهولة مع
 المجتمع الذي يعيشون فيه.

 لبحث التجريبي لتفسير الظواهر في العالم الحقيقي مم ا يساهم في زيادة يمنح الطالب الفرصة للقيام با
 الوعي لديهم وفهم ما يدور من حولهم.

  إن مهارات حل  المشكالت تساعد الفرد على استخدام الطريقة العلمي ة في التفكير، واكتساب المهارات
 (.712، 6009العقلي ة األساسي ة الالزمة لذلك )الطناوي، 

عطائه الث قة بالنفس وترى    الباحثة أن  لتعليم مهارات حل  المشكالت دور كبير في بناء شخصي ة المتعل م وا 
من خالل جعله محور العملي ة التعليمي ة في البحث عن الحل  المناسب للمشكالت التي تعترضه في 

ت من الكتاب، الموقف التعليمي المشكل، مما يساعده على الخروج من نطاق الحفظ الصم  للمعلوما
إضافة إلى حفزه على وضع أهداف بشكل دائم في حياته البد  له من السعي لتحقيقها من خالل 

 استراتيجيات مالئمة باتباع أسلوب علمي في التفكير.
 داخل غرفة الصف: IDEALخطوات تطبيق نموذج  4-7
 اآلتية:يقوم بالخطوات  يقوم المعلم بالتمهيد للدرس ثم   IDEALلتطبيق نموذج    
يجاد مث ل المشكلة األساسية التي سيتم بحثها في نهاية التمهيد يطرح تساؤل يثير تفكير المتعلمين ي     وا 

 الحل المناسب لها.
يطرح أسئلة تساعدهم على  يستدعي المعلومات السابقة لدى المتعلمين عن المشكلة المطروحة، ثم   

، ماذا تعتقد؟ ماذا لو؟ ؟أبعادها مثل: ماذا يفعلالمشكلة و جمع المعلومات الالزمة لتعر ف متغيرات 
 ويعرض المصورات والوسائل التي تساعدهم على زيادة المعرفة لديهم عن حجم المشكلة.

ورقة عمل تطرح  وكل   IDEALوفق نموذج  معد ة   ع أوراق عمل  م المتعلمين لمجموعات ويوز  يقس   
 بة لهذه المشكلة وتدوينها على الورقة.الحلول المناس استكشاف على أفراد المجموعةو  ،مشكلة

يطلب المعلم من قائد المجموعة بطرح األفكار التي توصلت إليها مجموعته ومناقشة المجموعات  
عطاء الفرصة للتعبير عن آرائهم وتدوين الحل   التوصل إليه  ي تم  ذاألنسب ال األخرى بهذه الحلول وا 

 بموافقة الجميع.
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فساح المجال لكل  المدو   إعادة النظر في جميع الحلول  م لتقييم مشاركته في الحل متعل   نة على السبورة وا 
 لت بالنجاح أم ال.ودرجة رضاه عن هذه المشاركة وهل تكل  

ب منه التوجيه والتنظيم والقدرة على قيادة ه يتطل  نموذج إذ أن  ال في تطبيق هذا الوللمعلم دور فع     
ف والتكي   ي المسار الصحيح نحو الحل  لبقاء فومساعدتهم لحاجة المجموعات وتقديم الدعم الالزم عند ال

 والمرونة لمالئمة الخطة الصفية مع مسار العمل لتحقيق الهدف المنشود. 
 :IDEALفوائد نموذج  4-8

 ة مجموعة من الفوائد يمكن إجمالها في:ة تعليمي  كاستراتيجي   IDEALق استخدام نموذج يحق    
  كما يكسبهم مهارات البحث العلمي وحل   للطالبوالناقد والتأملي ة ساسي  األ التفكيرمهارات تنمية 

 .المشكالت
  لديهمروح التعاون والعمل الجماعي  تنمية. 
 تجاهات التربوية هي إحدى االميولهم واتجاهاتهم و ة عند التالميذ كما يراعي الفروق الفردي   مراعاة

 ة.الحديث
 المنافسة بين الطلبة.رة و تنمية الثقة بالنفس وتشجيع روح المباد 
 المشكلة  هو حل  ة لوجود هدف من الدراسة و ة التعليمي  النشاط في العملي  ة و اإليجابي  ب زيتمي   خلق جو
زالو   .الطلبةة حالة التوتر لدى ا 
   قد  التي المشكالتا يساهم في مواجهة كثير من لدى الطالب مم  ة الوظيفي  و ة تنمية القدرات العقلي

 (.Bransford & others، 7991، 72جه )واء في محيط الدراسة أو في خار تقبل ستقابلهم في المس
 خالصة الفصل:

من حيث  االجتماعيِّةة الدراسات حت فيه ماد  وض   فقد   ،تناول الفصل الثالث اإلطار النظري في البحث  
تها تفكير الواجب تنمي  عالقتها بمهارات الو  ،األهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،تهاأهمي  طبيعتها و  ،مفهومها

تها وعوامل تنمي   ،لمفص   ف إلى مهارات التفكير المستهدفة في هذا البحث بشكل  التعر   ا تم  كم   ،لدى الطلبة
االفتراضات التي تقوم إلى المبادئ و  إضافة   ،ةمن خالل بعض االستراتيجيات المنبثقة من الفلسفة البنائي  

 ،وفوائده ،خطواتهو  ،المستخدم في هذا البحث بمبادئه IDEALينتهي الفصل بنموذج ة و عليها البنائي  
 التحصيل، فية هذا النموذج فاعلي   فلتعر   ةالضروري   والتجريب التصميم إجراءاتويعرض الفصل القادم 

 .االجتماعيِّة الدراسات ةماد   خالل من األساسي الرابع الصف ةطلب لدى ةاألساسي   التفكير مهارات ةوتنمي  
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 تمهيد. 

  .أواًل منهج البحث

  .ثانيًا إجراءات تصميم أدوات البحث

 .ثالثًا مجتمع البحث وعينته

 .رابعًا إجراءات تنفيذ البرنامج التجريبي

  خالصة الفصل. 
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 تمهيد 
يتناول الفصل اآلتي عرضًا للمنهج المستخدم في البحث، واإلجراءات المنهجّية المتّبعة للتحّقق من     
ات البحث واإلجابة عن أسئلته، وذلك من خالل بناء أدوات البحث والتأّكد من صدقها وثباتها ومن فرضيّ 

العّينة وتنفيذ  ت التجريب النهائي من حيث اختيارإلى أّنه يتضّمن إجراءا ثّم تجريبها استطالعّيًا، إضافةً 
 ما سبق: لكل   مفّصل    إلى النتائج، وفيما يأتي عر   التجربة النهائّية وصولً 
 أواًل: منهج البحث: 

 كانت سواء المشكالت في حلّ  ةميّ العل الطريقة يعتمد لذياو  التجريبي جالمنه الحالي البحث في تمدُاع    
 تاالمتغير  جميع في مالتحكّ  ميت فبالتجريب فة،المختل وأنظمته م،لّ التع بنية تطوير وأ ة،تطبيقيّ  وأ ة،نظريّ 

 وقياس هتحديدبهدف  يرهتغيّ  وأ بتطويعه الباحث ميقو  حيث واحد، ر  متغيّ  اءباستثن ة،األساسيّ والعوامل 
 الواقعة تاالتغير  مالحظة مع ما، لحدث المحددة شروطلل ومضبوط عمدي تغيير" وفه ة،يّ العمل في تأثيره
 (. 200 ،0202 ،وتفسيرها" )ملحم الحدث ذات في
فيه السيطرة على المتغّيرات ويتحّقق ذلك  الذي تتمّ ذاك النوع من البحوث  :"ويقصد بالمنهج التجريبي    

 وأكثر تسّمى المجموعة أ وإلى مجموعتين أ عشوائي   تقسيمها بشكل   باختيار مجموعة من األفراد يتمّ 
المجموعات األولى بالمجموعات التجريبّية وتسّمى المجموعة األخرى بالمجموعة الضابطة" )البياتي، 

0222 ،24.) 
 ين متكافئتين )تجريبّية، ضابطة(،دت الباحثة المنهج التجريبي من خالل استخدام مجموعتاعتم وقد    

ومهارات التفكير األساسّية(، ثّم ُأخضعت المجموعة  ،التحصيل الدراسيختبار اختبرت قبلّيًا في )اُ 
  ،المشكالت لّ في ح IDEALوفق نموذج  الجتماعي ةمن كتاب الدراسات  رابعةالتجريبّية لتعّلم الوحدة ال

ليدي، بعد ذلك اختُبرت في حين ُأخضعت المجموعة الضابطة لتعّلم الوحدة ذاتها ولكن وفق التعليم التق
( IDEALبعدّيًا للتعّرف إلى فاعلّية تطبيق المتغّير المستقل )نموذج  والضابطة( التجريبّية) تانالمجموع

ريبّية مقارنة تفكير األساسّية( لدى المجموعة التج، ومهارات الالتحصيل الدراسيفي المتغّيرات التابعة )
  .التي ُدّرست بالطريقة التقليدية بالمجموعة الضابطة
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  ثانيًا: إجراءات تصميم أدوات البحث:
لدى طلبة الصف الرابع األساسي وتنمية مهارات التفكير  في التحصيل IDEALة نموذج لمعرفة فاعليّ     

 حثة ببناء األدوات اآلتية:ة لديهم قامت البااألساسيّ 
 .IDEALمصّمم وفق نموذج تعليمي برنامج  .1
  .التحصيليختبار ال .2
 اختبار مهارات التفكير األساسّية. .3

 أداة من األدوات آنفة الذكر: لخطوات بناء كلّ  تفصيلي   ي عر   أتوفيما ي

 :IDEALالبرنامج التجريبي المصّمم وفق نموذج  2-1
على  IDEALخدمته في التعليم وفق نموذج الذي است التجريبييم البرنامج بعت الباحثة في تصماتّ    

فاألفراد يصنعون فهمهم الخاص اعتمادًا على  .النظرّية البنائّية التي تقوم فلسفتها على صنع المعنى
ة ائيّ المعرفة التي يتفاعلون معها، فالبن ووبين الظاهرة الجديدة أبصّحته التفاعل بين ما يعرفونه ويعتقدون 

 .د ما يجب أن يتعّلمه األفرادم تصف ما يتعّلمه األفراد وليست فلسفة تنّبؤّية افتراضّية تحدّ وصفّية للمتعلّ 
 ،وبعبارة أخرى فإّن الفلسفة البنائّية تقوم على أساس أّن المتعّلم يستخدم ما يمتلكه من أفكار ومعلومات

 ،عّلم عند إعادة تشكيل البنى المعرفّية لدى المتعّلمإلدراك الخبرات والمعلومات الجديدة، ولذا يحدث الت
وبذلك ترّكز  .موجود بالفعل بالبنية المعرفّية وبإعادة تنظيم ما ه وسواء تّم ذلك بإضافة معلومات جديدة أ

البنائّية على دور المتعّلم في بناء معرفته الشخصّية من خالل تفاعله المستمر مع الخبرات والمعارف التي 
 (.808، 8665لها في بيئة تعّلم جديدة )الكسباني،  يتعّر 

 :التجريبي البرنامج فلسفة-أولً 
مين في مواقف تحاكي ضع المتعلّ المشكالت بشكل  أساسي على و لحل  IDEALد نموذج تميع   

 ذاتي إلى الحلّ  م بشكل  بحيث يصل المتعلّ  ،ومدروسة دة  محدّ  ويسير وفق خطوات   ،ةالمشكالت الواقعيّ 
 ة التي قد تواجهه.مشكالته الحياتيّ  بما يسهم في مساعدته على حلّ  ،اسبالمن
 :والمنطلقات اآلتيةتقوم فلسفته على األسس  IDEALم وفقًا لنموذج المصمّ  والبرنامج التجريبي  

حياة و يمكن مساعدة الطلبة على جعل المشكالت التي تواجههم في حياتهم فرص للتغيير نح 
 أفضل.

 النهائي. في الحلّ  اً مه الطلبة يمكن أن يكون جزءاقتراح يقد كلّ  
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 مهارة. مهارات التفكير األساسّية من قبل التالميذ من خالل معرفتهم بمضمون كلّ  نميةيمكن ت 

يمكن تنمية مهارات التفكير األساسّية لدى التالميذ عن طريق التدريب والممارسة وليس عن  
 طريق الدروس النظرّية فقط.

 : IDEAL م وفق نموذجالمصمّ  التجريبيصميم البرنامج ت خطوات-ثانياً 
ة لبناء ة وفق األصول العلميّ مة بدقّ ُمخّططة ومنظّ  خطوات ومراحلبعدة  التجريبيتصميم البرنامج مّر   

 :باآلتيالتجريبية، وتتجّلى هذه الخطوات وتصميم البرامج 
عمل  األمور في أيّ  ف من أهمّ تحديد األهدا يعدّ تحديد الهدف العام من البرنامج التجريبي:  8-6

هذه األهداف هي  ألنّ  ،دةيكون له أهداف واضحة ومحدّ  لذياو ال لذا فالبرنامج التعليمي الفعّ  ،تربوي
م ة التعلّ ما نسعى لتحقيقه من نتائج مرغوبة لعمليّ  والتي ستعمل على توجيه العمل التعليمي نح

تحصيل طلبة الصف  في IDEALية نموذج فاعليهدف البرنامج إلى قياس و (61 ،8665،)الطناوي
رع عنها يتفو تنمية مهارات التفكير األساسية لديهم و  الجتماعي ةالرابع األساسي في مادة الدراسات 

 :األهداف الفرعية التالية
 .العر ( )موضوعف إلى المشكلة في التعرّ  IDEALف الطالب نموذج أن يوظّ  -0
 .عناصرها إلى العر ( )موضوع المشكلة الطالب ليحلّ  نأ -0
 .للمشكلة حلول إلى لو وصجمع المعلومات لل في ئهزمال مع الطالب يتعاون نأ -4
 المشكلة بأنسب الحلول. ل إليه من معلومات لحلّ التوصّ  أن يقوم الطالب باستخدام ما تمّ  -2
 للمشكلة. تنمية مهارة التقويم والنظر في النتائج هل هي مرضية كحلّ  -5
 .هاحلّ  في ورعايتهم اهتمامهم بها وزيادة بيئتهم في الموجودة اتوالتحديّ  بالمشكالت الطلبة وعي زيادة -6
 الجتماعي ةتّم اختيار الوحدة الرابعة من كتاب الدراسات  اختيار محتوى البرنامج التجريبي: -0-0

للصف الرابع األساسي وهي بعنوان: )دعائم القتصاد الوطني في الجمهورّية العربّية السورّية(، وقد 
 هذه الوحدة أربعة دروس هي: تضّمنت
  ورّية.الجمهورّية العربّية السالعمل في الزراعة في 

  ورّية.الجمهورّية العربّية السالعمل في الصناعة في 

  ورّية.الجمهورّية العربّية السالعمل في التجارة في 

  ورّية.الجمهورّية العربّية السالسياحة في 
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ة ل في قياس فاعليّ الهدف العام للبرنامج التعليمي المتمثّ ة: انطالقًا من تحديد األهداف التعليميّ  -0-0
تنمية مهارات و  الجتماعي ةة الدراسات في تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مادّ  IDEALنموذج 

دت دّ كما حُ  ،ستخدمة بالمحتوى المعرفي المُ ة الخاصّ دت األهداف التعليميّ دّ حُ  ،ة لديهمالتفكير األساسيّ 
رضت على مجموعة من المحكمين /ملحق عُ  مّ ثُ  ،ة طبقًا لتصنيف بلوم للمجال المعرفيمعرفيّ مستوياتها ال

ومدى مالئمة  ،تعليمي   هدف   ة المستوى المعرفي الذي ينتمي إليه كلّ (/ إلبداء آرائهم في مدى صحّ 0رقم)
وبعد  ،رونه مناسباً إضافة إلى حذف وتعديل ما ي ،ة لمستوى طلبة الصف الرابع األساسياألهداف التعليميّ 

ة في ضوء مالحظات السادة المحكمين كان مجموع مستوياتها المعرفيّ و ّدلت األهداف التعليمية ن عُ أ
( هدفًا 43هي )و  ،عة على الدروس األربعةًا موزّ ( هدفًا تعليميّ 24ة )ة في صورتها النهائيّ األهداف التعليميّ 

 ( أهداف في المجال الوجداني.8و) ،تعليميًا في المجال المعرفي وفق تصنيف بلوم
 و: النموذج الذي اعتمد في هذا البحث هIDEALة للتعليم وفق نموذج ة الصفيّ تصميم الخطّ  -0-4

بإعطاء مقدمة صغيرة عن البحث  ويقوم المّدرس ،ةالذي يندرج ضمن النظرية البنائيّ و  IDEALنموذج 
 تثير تفكير الطلبة في إيجاد الحلّ  وطرح المشكلة األساسية على شكل عدد من األسئلة التي ،المقرر

تحفيزهم على استدعاء المعلومات التي يمتلكونها عن هذه المشكلة والبحث عن معلومات و  ،المناسب لها
ات متنوعة في التدريس منها يقتضي النموذج استخدام استراتيجيّ و  ،أخرى تساعدهم في الوصول للحلّ 

( يتعاونون فيما بينهم لإلجابة عن أوراق العمل 5-2صغيرة )التعلم التعاوني بتوزيع الطلبة في مجموعات 
خص النموذج المعتمد في ويتلّ  ،ةساسيّ ة للمشكلة األمة بغر  اقتراح الحلول للمشكالت الفرعيّ المصمّ 

 تصميم البرنامج بالخطوات اآلتية:
أكثر من جمع يقوم الفرد بتحليل عقلي للمشكلة  حيث : problemIndintifing theالمشكلة  تحديد-0 

 .تعيين ما هي المشكلة وتحديد أر الفرد في معلومات حولها ويفكّ 
معرفة أسبابها وحجمها ووضع الخطط لمعالجتها ب وذلك : problemDefining المشكلة تعريف-0

 .وتحديد متغيراتها والعتبارات التي يجب مراعاتها في حل تلك المشكلة
 Exploring Alternative Approaches ة استكشاف الخيارات المختلفة لحل المشكل -4

المشكلة بطرح  ة بالدرجة األولى حيث يقوم فيها الفرد الذي يحاول حلّ الخطوة مرحلة عقليّ  وهذه المرحلة أ
 .دة للمشكلةحلول متعدّ و فرو   وواقتراح والتفكير في خيارات أ
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  :Acting on the planالمطلوب  تنفيذ الحلّ   -2
تحتاج إلى نوع  وهيللقدرة والكفاءة  اً حقيقي ة مراحل نظرية والمرحلة الرابعة تعد محالً المراحل الثالث السابق

المشكالت فقد  ة بين الناس في القدرة على حلّ ة وهناك فروقًا فرديّ ة والمثابرة والتنفيذ الدقيق للخطّ من الدقّ 
  ه.يذه بنفسوقد يكون قادرًا على تنفيكون الشخص في حاجة إلى المساعدة في تنفيذ الحل 

 :  look at resultsالنظر في النتائج  -5
ل بالنجاح أم بالفشل وهناك بع  األسئلة التي قد تكلّ سواء كان المشكلة  حلّ تقويم وفيه يقوم الطلبة ب

ة المشكلة وما نوعيّ  ا مدى مشاركتي في حلّ . مأثناء هذه المرحلةيجب على الفرد أن يلقيها على نفسه 
 المشكلة يسهم في تحقيق هدفي أم ل؟ يولة حلّ هذه المشاركة؟ هل محا

مما يقتضي توزيع الطلبة في  ،ةمن النماذج التعاونيّ  IDEALنموذج  عدّ يُ  تصميم أوراق العمل: -2-5
للمجموعات بحيث تعمل  تصميم أوراق عمل   ية تمّ لهذه الغا ،مجموعة ( في كلّ 5-2) صغيرة   مجموعات  

ا ممّ  ،ى البحث عن حلول مناسبة للمشكلة المطروحة في الورقة لديهامجموعة متعاونة فيما بينها عل كلّ 
وعي عند تصميم تمارينها أن تكون مشكالت وقد رُ  ،س من قياس العمل الجماعي بين أفرادهايمّكن المدرّ 

تقوم المجموعات باإلجابة عليها أثناء تطبيق البرنامج التجريبي وضمن و  ،ة نابعة من حياة الطلبةواقعيّ 
وكل  ،على ثمان حصص بمعدل أربع أرواق في كل حصة موزعة   ( ورقة عمل  40فكانت ) ،الصفغرفة 

 المطلوب من الطلبة التفكير في حلول مناسبة لها.و ورقة تطرح مشكلة 
من قبل الطلبة أنفسهم كونه  بتقويم مستمرّ  IDEALسم نموذج يتّ  التقويم المستخدم في البرنامج: -2-6

م ق من مدى تقدّ س للتحقّ باإلضافة إلى التقويم البنائي الذي يقوم به المدرّ  ،قةمتالح يقوم على خطوات  
هذا ما يمكن و ذلك عن طريق اإلجابة على أوراق العمل و  ،المناسب للمشكلة الحلّ  وجميع الطلبة نح

هدف  إضافًة إلى األسئلة التي يطرحها المعّلم عند النتهاء من كّل  ،تسميته بالتقويم البنائي المرحلي
ا بالنسبة للتقويم أمّ  تعليمي  وقبل النتقال إلى الهدف التالي للتأّكد من مدى تحّققه بالنسبة لجميع الطلبة،

غية تعّرف وضوح المشكلة عبارة عن مجموعة أسئلة يطرحها المعلم في نهاية الدرس بُ  والنهائي فه
إلى التقويم الذي يقوم به الطلبة بأنفسهم في باإلضافة  ،نسب لها بالنسبة لجميع الطلبةاأل الحلّ و وأسبابها 

 في الوصول للحلّ  مل إليها ومدى مساهمتهالتوصّ  نهاية البرنامج بحيث يعيد النظر في النتائج التي تمّ 
 الصحيح.
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وسائل كانت متمثّلة  ةاستخدمت الباحثة عدّ  التعليمية المستخدمة في البرنامج التعليمي: الوسائل-2-7
للصف الّرابع  الجتماعي ةفي كتاب الدراسات  الرابعةة لكل درس من دروس الوحدة بالوسائل المناسب

المعّدة للتعليم من قبل الباحثة، وقد تنّوعت  سّيةالوسائل المستخدمة في الخطط الدر األساسي، وقد ُعرضت 
 لصناعيةاآللت او هذه الوسائل كاآلتي: )الخرائط ومجموعة من صور لوسائل الري الحديثة والقديمة 

 ...إلخ(.ومجسمات وبطاقات 
  البرنامج التجريبي: تحكيم-2-8

مين في المحكّ السادة ة على مجموعة من ة وبمكوناته كافّ ليّ و بمرحلته األ التجريبيعر  البرنامج  تمّ     
ولغاية  2/4/0205)في الفترة الواقعة بين  وذلك "(6جامعة دمشق )الملحق رقم"ة من ة التربيّ كليّ 
 ق من اآلتي: بهدف التحقّ  (8/2/0205
 .الدّقة العلمّية للبرنامج التجريبي 

  مدى توافق المحتوى التعليمي مع طبيعة نموذجIDEAL. 

  ّعها على المجال المعرفي.مدى توافق األهداف التعليمية، ومدى صحتها ودقتها وصحة توز 

  ّفية مع خطوات نموذج ة الصّ مدى توافق الخطIDEAL  ّبيق العملي.تها للتطومدى قابلي 

  ّفية.ة الصّ ة الوسائل التعليمية لخطوات تطبيق الخطّ صالحي 

 .مدى مناسبة خطوات التقييم المرحلي والنهائي للبرنامج 

  من حيث المعنى واللغة تطبيق البرنامج ومحتواهمدى مالءمة إجراءات. 

 ى تغطيتها لألهداف ة، ومدة وعمليّ نه من مادة علميّ وما تتضمّ  ،مدى مالءمة جلسات البرنامج وعددها
  .المراد تحقيقها

   للبرنامج التعليمّيةزمن التطبيق للهدف العام واألهداف كفاية مدى مالءمة. 
 :يأتي ما فيها بّينوا التي مالحظاتهم مونالمحكّ  موقدّ 
ة في تحقيق الهدف من البرنامج التجريبي من دون على كفاية األهداف التعليميّ  ميند معظم المحكّ أكّ  .6

 حذف.  وأ إضافة

تغير صياغة عدد من األهداف التعليمية بما يتناسب مع  ووّجه بع  المحّكمين مالحظات نح .8
 المحتوى واألنشطة التعليمية.
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ة تكون متحديّ  بحيث-الدرسموضوع -أّكد بع  المحّكمين على ضرورة تعديل المشكلة المطروحة .1
 أكبر.  مثير بشكلّ و ز محفّ  لتفكير الطلبة بشكل  

المحّكمين على خطوات التقويم المرحلي والنهائي وأساليبه، إل أّن البع  أشار إلى وافق معظم  .6
 ة المحّددة.س أسئلة التقويم النهائي األهداف التعليميّ ضرورة أن تعكُ 

 أشار بع  المحّكمين إلى ضرورة تدقيق محتوى البرنامج التجريبي لغوّيًا ونحوّيًا وصياغًة. .8

 ة المستخدمة.فاية الوسائل التعليميّ أشار أغلبية المحّكمين إلى ك .0

هدف تعليمي بما يتناسب مع إجراءات  طلب بع  المحّكمين ضرورة تعديل الزمن المخصص لكلّ  .7
 تنفيذه.

ضافات وحذف وذلك بعد المحكّ السادة أخذت الباحثة بجميع مالحظات وتوجيهات      مين من تعديالت وا 
 .األستاذ المشرف ةموافق
 عي للبرنامج التجريبي:االستطال التجريب-2-9

لى مالحظات السادة إناته استنادًا بعد إجراء التعديالت المطلوبة على البرنامج التجريبي بكافة مكوّ     
ة والتي يمكن تحديد جاهزًا للتجربة الستطالعيّ  يصبح البرنامج التجريبأمين واألستاذ المشرف، المحكّ 

 :في اآلتيالهدف منها 
 .التجريبي ة تطبيق البرنامجالتعّرف إلى إمكانيّ  .0
 المقترح. IDEALة الدراسية المصمّمة وفق نموذج تقدير زمن الخطّ  .0
 تقدير الزمن الالزم لتنفيذ كل هدف من أهداف البرنامج. .4
 هذه التجربة ليتم التعامل معها أثناء تنفيذ التجربة النهائّية.حديد الصعوبات التي قد تعتر  سير ت .2
برنامج، وتعّرف النقاط الصعبة والغامضة في كل خّطة من خطط كشف األخطاء في تصميم ال .5

 الدروس التي تّم إعدادها.
النهائّية بعد إجراء التعديالت المناسبة في ضوء ما تّم التوّصل  تهفي صور  التجريبيوضع البرنامج  .6

 إليه من خالل التجربة الستطالعّية.
ابن نة من تالميذ الصف الرابع األساسي في مدرسة )تّم إجراء التجريب الستطالعي للبرنامج على عيّ     

وتّم اختيار الشعبة ( 02/2/0205ولغاية  6/2/0205في الفترة الواقعة من ) المعتز( في محافظة دمشق
 .طالبةو طالبًا ( 03قوامها )و لتكون عينة التجربة الستطالعّية  (عشوائّيةالالقرعة )األولى بطريقة 
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  ات اآلتية:وسارت التجربة وفق الخطو 
 ( على العينة الستطالعية التي تمّ 6/2/0205في يوم )ة وذلك تطبيق الختبارين بصورة قبليّ  .0

 اختيارها في مدرسة )ابن المعتز(.
ًا ؛ واستغرق ذلك أسبوعIDEALمة وفق نموذج البدء بتنفيذ الدروس وفقًا للخطط الدراسية المصمّ   .0

 وتمّ  كثيف الحصص نظرًا لضيق الوقت واقتراب نهاية العام الدراسيفاق مع إدارة المدرسة لتواحدًا بعد التّ 
؛ علمًا أّن الباحثة قامت وبعد النتهاء مباشرة من تنفيذ (02/2/0205-4/2/0205تنفيذها في الفترة )

حول سير الدروس واستجابات التالميذ واستفساراتهم وتحديد الزمن المستغرق  بتدوين المالحظاتخّطة  كلّ 
 والجدول اآلتي يبين توقيت تطبيق التجربة الستطالعية. ة صفية.س كل خطّ تدريفي 

 ( دروس البرنامج التجريبي وحصصه المقررة وتاريخ تطبيقها استطالعيا  1الجدول)     

 تاريخ التطبيق عدد الحصص اسم الدرس م

 7/4/5112 1 العمل في الزراعة في سوريا. 1

 9/4/5112 1 العمل في الصناعة في سوريا. 5

 15/4/5112 1 العمل في التجارة في سوريا. 3

 13/4/5112 1 السياحة في سوريا. 4

 :وبناء على نتائج التجربة االستطالعية للبرنامج التجريبي توصلت الباحثة إلى اآلتي
ضرورة ضبط واختصار بع  األنشطة في تنفيذ الدروس لتتناسب مع الزمن المخّصص للحّصة  -

 دة.الدراسّية الواح

إلى حصتين بدل  –العمل في الزراعة والعمل في التجارة  –ضرورة توزيع الدرسين األول والثالث  -
 الحصة الواحدة.

 تعديل الزمن المخّصص لتنفيذ كل هدف تعليمي. -

 زيادة وتنويع استخدام الوسائل التعليمّية. -

 للبرنامج: المخصص الزمن-2-01

 ،(16/4/5112) من( 8668-8666) الدراسي العام من انيثال الفصل في المقترح البرنامج ُدّرس    
فق مع متّ  وه كما شعبة لكلّ  اليوم في ةحصّ  لوبمعدّ  تسعة عشر يوماً  امتداد على ،(4/2/5112)ولغاية

 وفق المختارة الوحدة موضوعات على الحصص وتوزعت ،إدارة المدرسة نظرًا لقتراب نهاية العام الدراسي
 :دقيقة( 68) ةالحصّ  ةمدّ  نأ علماً  اآلتي، الجدول
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 نة التجريبيةرة وتاريخ تطبيقها على العي  ( دروس البرنامج التجريبي وحصصه المقر  2الجدول)

عدد  اسم الدرس م

 الحصص

 تاريخ التطبيق

 مدرسة محمد البزم مدرسة أم هانئ القرشية

 51/4/5112-51 51/4/5112-51 5 العمل في الزراعة في سوريا. 1

 55/4/5112 55/4/5112 1 مل في الصناعة في سوريا.الع 5

 56/4/5112-53 56/4/5112-53 5 العمل في التجارة في سوريا. 3

 52/4/5112 52/4/5112 1 السياحة. 4

 :االختبار التحصيلي بناء-4
 مادة تدريس في IDEALفاعلية نموذج  لقياس المستهدفة التابعة راتالمتغيّ  أحد التحصيل عدّ يُ    
 دراساتال

الوحدة  محتوى في األساسي الرابع الصف ةطلب تحصيل لقياس تحصيلي اختبار عدّ أُ  لذا ،الجتماعي ة
 :اآلتية الخطوات وفق وذلك ،IDEAL نموذج وفق عدّ المُ  التعليمي البرنامج في نةالمتضمّ الرابعة 

 :االختبار من الهدف تحديد  -3-1
 دةالمحدّ  ةالمعرفيّ  لألهداف الرابع األساسي الصف بةطل تحصيل قياس إلى التحصيلي الختبار يهدف   

 التعليمي البرنامج في نةوالمتضمّ  الرابع األساسي، للصف الجتماعي ة الدراسات كتاب للوحدة الرابعة من
 (.ةالسوريّ  ةالعربيّ  ةالجمهوريّ  في دعائم القتصاد) وهي
 مستويات أسئلة االختبار التحصيلي: -3-2
-التركيب-التحليل-التطبيق-الفهم-التذكرصيل الدراسي وفقًا للمستويات المعرفية )التح ُصم م اختبار   

 ي:فت إجرائيًا ألهداف البحث كما يأتر  ( والتي عُ التقويم
في األسئلة التي تقيس قدرته على استرجاع المعلومات  ر: الدرجة التي يحصل عليها المتعلمالتذكّ . 1. 5

 مها.سها وتعلّ در التي 

في األسئلة التي تقيس قدرته على استيعاب المعلومات  المتعلمم: الدرجة التي يحصل عليها الفه. 5. 5
القدرة على فهم  ،ةمها وترجمتها إلى عبارات لفظيّ ت دراستها وتعلّ نة في الموضوعات التي تمّ المتضمّ 

 راتها.متغيّ و المشكلة المطروحة وتحديد أسبابها 

اقتراح الحلول في األسئلة التي تقيس قدرته على  مالمتعلّ ها التطبيق: الدرجة التي يحصل علي. 3. 5
 األنسب للمشكلة المطروحة.

لمعلومات التي ا تحليلفي األسئلة التي تقيس قدرته على  مالمتعلّ التحليل: الدرجة التي يحصل عليها . 4. 5
 ة.لى عناصرها األساسيّ حصل عليها حول المشكلة إ
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في األسئلة التي تقيس قدرته على جمع العناصر  المتعلمل عليها التركيب: الدرجة التي يحص. 2. 5
 .حل مشكالت جديدة غير تلك التي مر بها سابقاً واألجزاء وتنظيمها في 

حلول التي حكم على قدرته على الالتي تقيس في األسئلة  المتعلمالتي يحصل عليها التقويم: الدرجة . 6. 5
 لمطروحة.ل إليها ومدى مناسبتها للمشكلة اتوصّ 
 :التحصيلي لالختبار المواصفات جدول -3-3
ن والذي يتضمّ  ،ةة في بناء الختبارات التحصيليّ جدول المواصفات الخطوة األولى واألساسيّ  تصميم عدّ يُ    

ة تدريسها من وحدة )دعائم القتصاد في الجمهوريّ  توزيع فقرات الختبار استنادًا إلى المواضيع التي سيتمّ 
 التطبيق- الفهم-)التذكرواستنادًا إلى المستويات المعرفية  ،ة( لطلبة الصف الرابع األساسييّ ة السور العربيّ 

عال  في تمثيلها للمحتوى  من أجل الوصول إلى أسئلة شاملة تتمتع بصدق   ،(التقويم-التركيب - التحليل-
والوزن النسبي  د بالتفصيل موضوعات المحتوى"مخطط لالختبار يحدّ  والدراسي. وجدول المواصفات ه

تدريسها للطلبة"  ة التي تمّ ة الدراسيّ والمادّ  ،ويربط جدول المواصفات بين األهداف المراد تحقيقها ،سؤال لكلّ 
ة جدول المواصفات إلى ضمان قياس جميع األهداف التعليميّ  كما يهدف ،(373 ،5116 ،)خضر

 ،دةبه مواصفات الختبارات الجيّ لذي تتطلّ ة المحتوى اكما "يعطي لالختبار مصداقيّ  ،المنشودة من المعلم
  (.63 ،5112 ،ويساعد على الهتمام بجميع مستويات األهداف" )طربيه

 بعت الخطوات اآلتية:تّ وإلعداد جدول المواصفات اُ    
وحدة )دعائم القتصاد في الجمهورية العربية موضوع من موضوعات  ة لكلّ ة النسبيّ األهميّ  تحديد .1

موضح في  وكما ه ،صة له في الكتاب المدرسيلك عن طريق عدد الصفحات المخصّ ، وذالسورية(
 (:3الجدول)

 (: األهمية النسبية لموضوعات الوحدة الدراسية3الجدول )

 
 
 

 

 

 

 النسبة المئوية عدد الصفحات الموضوع م

 %23.31 5 العمل في الزراعة في سوريا  1

 %23.31 5 العمل في الصناعة في سوريا 5

 %23.31 5 في التجارة في سورياالعمل  3

 %21.15 4 السياحة في الجمهورية العربية السورية  4

 %111 11 المجموع
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قة بالمحتوى المعرفي المتعلّ  ةالمعرفيّ  ةة التعلميّ التعليميّ  األهداف لمستويات ةالنسبيّ  ةاألهميّ  تحديد .0
 (:2)ح في الجدولموضّ  وما هك ،لموضوعات الوحدة

 ةة التعلمي  ة لمستويات األهداف التعليمي  النسبي   األهمي ة (4الجدول )

 

وذلك من  ،مستوى من مستويات األهداف وفي كلّ  ،موضوع كلّ  األسئلة التي تخّص  تحديد عدد  .1
 وفق القانون اآلتي: ،( سؤالً 31)وه وهاألسئلة لالختبار كلّ  عددخالل اقتراح 

 .األهداف لمستويات النسبية األهمية × للموضوع النسبية األهمية × الكلية األسئلة عدد = خلية كل في األسئلة عدد
 (.8في الجدول ) يتضحما 

 مواصفات اختبار التحصيل الدراسي (: جدول5لجدول )ا

 األهمية النسبية لمستويات األهداف                  

                                                     

 األهمية النسبية للموضوعات  

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر
 المجموع

111% 

 عدد األسئلة

 8 1.21 1.21 1.21 1.21 1..1 1.21 %23.31 في سوريا  العمل في الزراعة

 8 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 %23.31 العمل في الصناعة في سوريا

 8 1.21 1.21 1..1 1.21 1.21 1.21 %23.31 العمل في التجارة في سوريا

السياحة في الجمهورية العربية 

 السورية 
21.15% 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 3 

 31 5 5 5 5 5 5 111 لمجموعا

 

 : رئيسيين ينن السؤال من جزءتكوّ د، إذ من نوع الختيار من متعدّ الختبار  فقرات غتصي
  ّة ناقصةر  على هيئة جملة خبريّ عُ (، و المشكلةالسؤال )طرح من خالله لجزء الذي يا: مة السؤالمقد، 
 سؤال استفهامي.  وأ

 الموضوع
 عدد

 األهداف

 األهداف التدريسية 

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 النسبة العدد النسبة  العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1 13 2 15.3 3 23 2 15.3 2 15.3 2 15.3 2 15.3 

2 3 1 13.3 1 13.3 1 13.3 1 13.3 1 13.3 1 13.3 

3 13 2 15.3 2 15.3 2 15.3 3 23 2 15.3 2 15.3 

4 . 1 14.2 1 14.2 1 14.2 2 14.2 1 14.2 1 14.2 

 3 3 8 3 . 3 31 المجموع

النسبة 

 المئوية
111% 15.3% 1..1% 15.3% 21.5% 15.3% 15.3% 
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 ( 2وعددها ) ،لسؤالضمن مقدمة ا ت المقترحة للسؤال الموجوداإلجابا: وهي قائمة من بدائل اإلجابة
 وما تبقى إجابات خطأ. ،واحدةصحيحة ن إجابة بدائل، وتتضمّ 

- 2وتراوحت درجة الختبار بين ) ،لإلجابة الخطأ ودرجة صفر ،لإلجابة الصحيحة درجتان تدد  وحُ    
كما  ،ة الصياغةودقّ  ،والوضوح ،للغويةهذا وقد ُروعي في صوغ فقرات الختبار السهولة ا ،( درجة62
 : وعي فيهاتعليمات لالختبار رُ  تعض  وُ 
 لختبارا بداية فيتها كتاب. 
 اً دقيق اً شرح الختبار فكرةل هاوشرح ،هاوضوح. 
 اً لغويّ  سليمة. 
 اً علميّ  صحيحة. 
 (المواصفات جدول وفق) المعرفي والمحتوى لألهداف ممثلة. 
 األساسي عالراب الصف طلبة لمستوى مناسبة. 

 ( أعداد األسئلة في اختبار التحصيل الدراسي ومستوياتها المعرفية3الجدول )

 عدد األسئلة رقم الموضوع
 المعرفية مستويات األسئلة

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

1 8 2 1 1 1 1 2 

2 8 1 2 1 2 1 1 

3 8 1 1 2 1 2 1 

4 3 1 1 1 1 1 1 

 5 5 5 5 5 5 31 المجموع

لقياسه  ضعوُ  ما قياس على اً قادر  الختبار يكون أن أي: التحصيلي االختبار صدق من قالتحقّ -3-4
 من مجموعة على ةاألوليّ  بصورته الختبار ر ع ذلك ولتحديد ،(084 ،0338 الرحمن، عبد)

 ملحق ،(القياسو  التقويم ،الجتماعي ة العلوم التدريس، وطرائق المناهج) الختصاصات ذوي من مينالمحكّ 
 :مدى في آرائهم إلبداء ،(0)رقم

 .اً لغويّ  التحصيلي الختبار بنود سالمة 
 .ةالعلميّ  المادة صحة 
 .دةالمحدّ  ةالسلوكيّ  واألهداف رةالمقرّ  ةسيّ االدر  الوحدات لموضوعات الختبار تمثيل 
 .األساسي الرابع الصف ةطلب لمستوى مناسبته 
 .يقيسه الذي المعرفي وىللمست الختباري البند انتماء مدى 
 لتالئم البدائل حيث من وأ الصياغة، حيث من سواء البنود بع  لتُعدّ  مينالمحكّ  آراء ضوء في 

 .إليه تنتمي الذي المعرفي المستوى
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على عينة من طلبة الصف الرابع األساسي تم التجريب  ًا:االختبار التحصيلي استطالعيّ  تجريب-3-5
في يوم  ،ةنة البحث النهائيّ من مدرسة ابن المعتز غير المشمولة في عيّ  لبةً طاو ( طالبًا 42بلغ عددهم )

 بهدف: (06/2/0205األحد الواقع في )
 (.بنوده) الختبار فقرات وضوح منق التحقّ  
 التحصيلي. الختبار بنود عن لإلجابة الالزم الزمن تحديد 
 .التحصيلي الختبار فقرات تحليل 
 .لتحصيليا الختبار ثبات من قالتحقّ  
 :التحصيلي لالختبار الستطالعية التجربة نتائج يأتي فيما 

  بنود جميع عن لإلجابة التالمذة يستغرقه الذي الزمن متوسط سبحُ : التحصيلي الختبار لزمن بالنسبة 
 :المعادلة قتبّ طُ  ثم تلميذ، آخر انتهاء وزمن تلميذ، أول انتهاء زمن ددّ وحُ  الختبار،

 األخير التلميذ انتهاء زمن+  األول التلميذ انتهاء نزم=  الختبار زمن
                                       0 

 .دقيقة (٥٤) التحصيلي الختبار تطبيق زمن بلغ المعادلة تطبيق ونتيجة
  ةالستطالعيّ  نةالعيّ  على التحصيلي الختبار تطبيق بعد: التحصيلي الختبار فقرات لتحليل بالنسبة 
 درجة على ويحصل صحيحة، إجابته سؤال لكل درجتان على تلميذ كل يحصل بحيث بنوده حتحّ صُ 

 التحصيلي الختبار على تلميذ لكلّ  ةالكليّ  الدرجة تكون وبالتالي خاطئة، إجابته سؤال لكلّ  الصفر
 :تحديد بهدف بنوده، على التالمذة إجابات نتائج لتلّ حُ  مّ ثُ  درجة، (62-2) بين محصورة
 غير إجابة السؤال عن أجابوا الذين( ةالستطالعيّ  نةالعيّ  أفراد) التالمذة نسبة: به صدقيُ : الصعوبة معامل

 :المعادلة وفق حسبويُ  (052 ،0222الفتالوي،) (خاطئة) صحيحة
  مج خ    =الصعوبة معامل

 (.34 ،0223 مخائيل،) خ مج+ ص مج               
 لالسؤا عن الخاطئة اإلجابات عدد: خ مج
 السؤال عن الصحيحة اإلجابات عدد: ص مج
 تكون وبذلك ،(2.44-2.48) بين تراوحت التحصيلي الختبار بنود صعوبة معامالت أنّ  النتائج تدلّ 

 فقراته كانتإذا  داً جيّ  عدّ يُ  الختبار" أنّ  بلوم يرى إذ للتطبيق، صالحة التحصيلي الختبار بنود جميع
 في (. كما يرى متخصصونBloom, 1971, 107(" )2.82-2.02) نبي صعوبتها نسبة تتراوح( بنوده)

 ملحم،) والسهولة الصعوبة درجات من اً واسع اً تدريج الختبار يضمّ  أن المستحسن من أنّ  والتقويم القياس
 قبل من المعدّ  التحصيلي الختبار فقرات جميع فإنّ  لذا (002 ،0338 الرحمن، عبد ؛086 ،0222
 .مناسب صعوبة معامل وذات دةجيّ  الباحثة
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د وذلك للتأكّ  طريقتين،على  الختبار التحصيليلثبات  افي دراسته ةالباحث تاعتمدثبات االختبار:  3-6
 : ائقبمستوى ثبات موثوق به. ومن هذه الطر  يتمّتع الختبار نّ أمن 
 اإلعادة ج معامل الثبات بطريقةااستخر ب ةقامت الباحث (:Test-Retest Method) الثبات باإلعادة -

حبت من مدرسة محمد البزم، وهي غير العينة الستطالعية تلميذًا وتلميذة، سُ ( 42على عينة مؤلفة من )
من  أسبوعينبعد مضي  ،ة نفسهاللمرة الثانية على العينّ  ختبارالعيد تطبيق أُ  مّ ثُ والعينة األساسية للبحث، 

، حيث ول والثاني( بين التطبيق األpearsoon عن طريق حساب معامل ارتباط )بيرسون ،التطبيق األول
 .ةد ومقبول ألغرا  الدراسة الحاليّ معامل ثبات جيّ  و( وه2.83بلغ معامل ثبات اإلعادة بــــ)

م حساب معامل تّ  (:(Internal Consistency ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ -
ساق ، حيث بلغ معامل التّ استخدام معادلة ألفا كرونباخبفي التطبيق األول نة نفسها ساق الداخلي للعيّ التّ 

  .ةألغرا  الدراسة الحاليّ  أيضاً  د ومقبولمعامل جيّ  و( وه2.86الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ بـ)
    اً من الصدق والثبات تجعله صالح ةدبدرجة جيّ  صفتّ ي الختبار التحصيلي نّ أا سبق ح ممّ ويتضّ     

 حث الحالي.لالستخدام كأداة للب
 مهارات التفكير األساسّية:  اختبار-4

ة ة وفق األصول العلميّ مة بدقّ ة مراحل مُخطَّطة ومنظّ بعدّ  اختبار مهارات التفكير األساسّيةتصميم  مرّ     
س للصدق البنيوي، ؤسّ ة له، وجميع تلك المراحل تُ بناء وتصميم الختبارات قبل أن تظهر الصورة النهائيّ ل

 وهي:
ة طلب األساسّية لدىيهدف هذا الختبار إلى قياس مهارات التفكير  :ختبارالعام لالالهدف  ديدتح-4-1

 في محافظة دمشق. الصف الرابع األساسي
وذلك بهدف  :البحوث والدراسات السابقة التي تناولت مهارات التفكير األساسّية على العاالطّ -4-2

 (،0200،العاتكي)ختبار وتطبيقه، ومن هذه الدراسات: الستفادة من اإلجراءات المتّبعة في إعداد ال
الع على معظم المصادر الطّ وكذلك  (0223(، )الخضري، 0226)األهدل،  ،(0202 ،)شلهوب

 والمراجع ذات الصلة بمهارات التفكير. 
 االختبار:مهارات التفكير األساسّية المراد قياسها في  تحديد-4-3
 نت من تسعة تكوّ إعداد قائمة أوليّ  تناولت مهارات التفكير تمّ  أبحاث  و  الع على عدة دراسات  بعد الطّ   

بداء آرائهم واألخذ بالتعديالت المطروحةوبعد عرضها على السادة المحكّ  ،مهارات أساسية نظرًا  ،مين وا 
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وبعد موافقة  ،ة مذكورة ضمن القائمةة لمهارات أساسيّ لكون بع  المهارات ما هي إل مهارات فرعيّ 
 ،مقارنة ،تصنيف ،وصف ،مالحظة ،روهي )تذكّ  ،مهارات تفكير أساسية اعتماد ست ستاذ المشرف تمّ األ

الذي يدعم هذه المهارات  IDEALة تنميتها جميعًا من خالل نموذج اتخاذ القرار( مع مراعاة مدى إمكانيّ 
 تعزيزها لدى الطلبة.و ويسعى من خالل خطواته على تنميتها 

 رات التفكير األساسية:إعداد قائمة مها 4-4
 ستيرنبرغ :منهم الكثير من الباحثينقترحت من قبل الع على تصنيفات مهارات التفكير التي اُ بعد الطّ    
 ،0224 ،( عن )الحالق0330نيومان )و (؛ 0384كويلمالز )و (؛ 50 ،0223 ،( عن )ابراهيم0386)

 (..الخ. 0223 ،اسمية( عن )خليفة والق0222آخرون )و (؛ وليسلي 0224وزيتون ) ،(03
قامت الباحثة بتصميم قائمة بمهارات التفكير مع اقتراح مؤّشرات داّلة على كل مهارة وذلك بهدف    

 العلوم التدريس، وطرائق المناهج) الختصاصات ذوي من المحكمين من مجموعةاستطالع آراء 
الصف الرابع األساسي طلبة  ميتها لدىالتفكير التي يمكن تن ؛ في مهارات(والقياس التقويم ،الجتماعي ة

 .الجتماعي ةمن خالل مادة الدراسات 
، مهارة ة لكلّ ووضع ثالث مؤشرات دالّ  ،ةاألساسيّ  التفكير مهارات قائمة شتُقتاُ  سبق ما إلى استناداً    

ى استنادهما إلو بسبب شموليتهما –( 0330نيومان )و ( 0384 من كويلمالز )بالستعانة بتصنيف كاّلً 
 وخصائص طلبة الصف الرابع األساسي. ،ةمع مراعاة طبيعة المادّ  -بحوث علمية عند تحديد تصنيفهما

ين بعلم بعرضها في صورتها األولّية على مجموعة من المحّكمين المتخصصّ وذلك القائمة  تبطضُ و    
 4/4/0202اقعة من )في الفترة الو  "(0)الملحق رقم" النفس والمناهج وطرائق التدريس والقياس والتقويم

 ،نيومانو كويلمالز إلبداء آرائهم في مدى شمولّية القائمة لمهارات التفكير كما صّنفها ( 4/8/0202ولغاية 
 مهارة من المهارات. ومدى وضوح المؤشرات الداّلة على كلّ 

 تمّ المحّكمون، إذ القائمة في صورتها النهائّية بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها السادة  تضعوُ  مّ ثُ    
، في حين أشار البع  إلى ضرورة ارتباط المؤشرات الداّلة بمادة الدراسات مهارات أساسية الكتفاء بست
باألهداف المعرفّية، وقد  والتعلمّية أالتعليمية ، واستبدال مصطلح األهداف السلوكّية باألهداف الجتماعي ة

 كاآلتي:أصبحت بعد ذلك القائمة بصورتها النهائّية 
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 ( قائمة مهارات التفكير األساسية.الجدول )

 المؤشرات ةالمهارة األساسي  

 رمهارة التذك  
 .يذكر األحداث والحقائق والتواريخ عند الحاجة إليها -

 .دةر األساليب والطرائق الخاصة بمعالجة معلومات محد  تذك   -

 يربط المعلومات السابقة بالمشكلة موضوع المعالجة. -

 رة المالحظةمها
 أكثر من الحواس للحصول على معلومات عن ظاهرة ما. ويستخدم واحدة أ -

 تركيز االنتباه على المشكلة موضوع الدرس. -

 ن في الظواهر لتحديد التغيرات التي طرأت عليها.التمع   -

 مهارة الوصف

 وأ األشخاص بأسلوب شفهي والمواقف أ وخصائص األشياء أوالقدرة على التعبير عن صفات  -

 .يكتاب

 تقديم فكرة صحيحة عن ظاهرة ما لتعرفها من قبل آخرين. -

 استخدام ألفاظ التعبير الوصفي لوصف الظاهرة. -

 المقارنة بموجبه. تحديد المعيار الذي ستتم   - مهارة المقارنة

 إلى المعيار المحدد. ا  استنادبيان أوجه الشبه واالختالف بين األشياء  -

 مهارة التصنيف
 األشياء. والسمات المشتركة بين الظواهر أ وصفات أتحديد ال  -

 على صفاتها المشتركة الظواهر في مجموعات بناء   وتجميع األشياء أ -

 ترميزها. وتسمية المجموعات المشتركة بصفات معينة أ -

مهارة اتخاذ 

 القرار

 فيها. القرار اتخاذ المطلوب المشكلة وأ الهدف حديدت -

 المحددة.افرة جميعها، وتقييمها في ضوء األهداف راسة البدائل المتود -

 اختيار أفضل البدائل المتاحة له في موقف لتنفيذه. -

  ة:ة في صورته األوليّ اختبار مهارات التفكير األساسيّ  إعداد-4-4
ة في مادّ  الصف الرابع األساسي لدى طلبة تنميتهاة الست الواجب األساسيّ  مهاراتالبعد تحديد     
باحثة بصياغة خمسة بنود )موضوعّية، مين( قامت ال)وفقًا آلراء السادة المحكّ  الجتماعي ةات الدراس
 (،اتخاذ القرار ،المقارنة ،التصنيف ،الوصف ،المالحظة ،رالتذكّ )مهارة من المهارات السابقة  ( لكلّ ومقالّية
 :اآلتي هذه البنودصياغة  الباحثة عند اعتوقد ر 
  لبنود الختبار وبدائل إجاباته ّيةاللغو والسالمة الدّقة. 
  محّددة وواضحة وخالية من الغمو .أن تكون 
  طلبةمناسبة لمستوى الأن تكون. 
 موضوعي، مقالي(.النوع حيث  أن تكون متنّوعة من(   
  الجتماعي ة الدراسات بمادة مرتبطةأن تكون. 
وضع بوصياغتها بالشكل المناسب  وبدائل إجاباتهبعد تحديد بنود الختبار  كما قامت الباحثة    

 :تتضّمنوالتي تعليمات الختبار 
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 الصف.والمدرسة و لطالب تعليمات خاّصة عن اسم ا 
 .تعليمات خاّصة بطريقة اإلجابة عن البنود 
متساوي على ست مهارات،  ( بندًا، موّزعة بشكل  42ة من )ن الختبار في صورته األوليّ وبالتالي تكوّ     

 ة يجيب عليه الطالب بشكل  بند في اختبار مهارات التفكير األساسيّ  ة )درجتين( لكلّ حيث أعطت الباحث
 اصحيح، ودرجة الصفر لإلجابة الخاطئة، وبالتالي فإّن أعلى درجة على الختبار يمكن أن يحصل عليه

 صحيح. بشكل   ( درجة، ودرجة الصفر عند عدم إجابة التلميذ على أي بند  62التلميذ )
 ة:صدق وثبات اختبار مهارات التفكير األساسيّ  ق منالتحقّ  -4-5
 تّم التحّقق من صدق الختبار من خالل عرضه على المحتوى )صدق المحكمين(: صدق-4-5-1

 "(0( )الملحق رقم"8/2/0205ولغاية  2/4/0205) في الفترة الواقعة من مينالمحكّ السادة عدد من 
من مدرسين  والتربوي القياس والتقويم النفسيلنفس و المناهج وطرائق التدريس، وعلم اتشمل مختصين في 

 ،الجتماعي ةمادة الدراسات موجهين اختصاصي ة من جامعة دمشق، وعدد من وأساتذة في كلية التربيّ 
  من: لستطالع آرائهم حول مدى صالحّية كلّ وذلك 

 .عدد بنود الختبار 
  التصنيف ،الوصف ،المالحظة ،رذكّ الت)المهارات المختارة مدى تغطية بنود الختبار لجميع، 

 (.اتخاذ القرار ،المقارنة
 .مدى صّحة بنود الختبار لغوّيًا 
  ّة صياغة البدائل المحّددة لكل بند.مدى دق 
 طلبةبة بنود الختبار لمستوى المدى مناس. 
  ّة من حيث تقدير مدى صدق البنود مون ضروريّ إضافة إلى إبداء مالحظات أخرى قد يراها المحك

 ت من أجله.عدّ غر  الذي أُ لل
 السادة آلراء الباحثة استجابت ذلك بعد الختبار، فقرات في آراءهم ونمالمحكّ  السادة أبدى حيث    
ضافة وتعديل حذف من يلزم ما بإجراء وقامت ،مينالمحكّ  ؛ والجدول اآلتي يوّضح مقترحاتهم ضوء في وا 

 بع  التعديالت التي قدمها المحّكمون.
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أمثلة لبعض البنود المعدلة وبعض التعليمات المضافة )وفقا  آلراء السادة المحكمين( الختبار مهارات التفكير ( 8الجدول )

 األساسية

 التعليمات المضافة البنود بعد التعديل البنود قبل التعديل

التاريخية في ومن أهم المناطق األثرية 

 : األهراماتBجعيتا، : مغارة Aسوريا

Cجرش :، Dتدمر :  

التاريخية في ولمدن األثرية من أهم ا

: نواعير B ،: الجامع األمويA سوريا:

 : مدينة تدمرD ،: قلعة الحصنC ،حماة

تدقيق وتعديل الخيارات 

البدائل بحيث تكون مذكورة 

 حصرا . في الكتاب المدرسي 

  التجربة االستطالعّية الختبار مهارات التفكير األساسية: -2-6
عينة من طلبة الصف الرابع األساسي  ًا علىة استطالعيّ اختبار المهارات األساسيّ قامت الباحثة بتجريب 

اختيروا  ،من مدرسة ابن المعتز غير المشمولة في عينة البحث النهائية طالبةً و ( طالبًا 42بلغ عددهم )
ابقة التي ، ونفس العّينة الستطالعّية السة( وهي غير عينة الدراسة األساسيةة العرضيّ بطريقة )العينّ 

بنود د من مناسبة وذلك للتأكّ  ،(6/2/0205في يوم األحد الواقع في )اختيرت لتطبيق الختبار التحصيلي 
وقد طلبت الباحثة منهم وتحديد الزمن الالزم لتطبيقه،  الختبار للتطبيق ووضوح العبارات بالنسبة للطلبة،

 ويجدون فيه صعوبة أ ة إلى جانب كل بند  قبل البدء باإلجابة عن عبارات الختبار أن يضعوا إشار 
تعديل بع  العبارات لتصبح أكثر بساطة وسهولة  في اإلجابة عليه. وبناًء عليه تمّ  وغموضًا في فهمه أ

 ( دقيقة وفق المعادلة اآلتية:22، كما تّم تحديد الزمن الالزم لتنفيذ الختبار بـــ)ووضوحاً 

 دقيقة  زمن اختبار مهارات التفكير األساسية =

 (053، 0202)رمضان،
على  اختبار مهارات التفكير األساسيةلثبات  افي دراسته ةالباحث تاعتمد ثبات االختبار: 4-6-1

 : ائقومن هذه الطر  ،بمستوى ثبات موثوق به عيتمتّ  الختبار نّ أد من وذلك للتأكّ  طريقتين،
 اإلعادةج معامل الثبات بطريقة ااستخر ب ةلباحثقامت ا (:Test-Retest Method) الثبات باإلعادة -

طالبًة، سحبت من مدرسة محمد البزم، وهي نفس العينة التي سحبت و طالبًا ( 42نة مؤلفة من )على عيّ 
بعد مضي  ،نة نفسهاة الثانية على العيّ للمرّ  ختبارالعيد تطبيق أ ثمّ لدراسة ثبات الختبار التحصيلي، 

، حيث بلغ ول والثانيرتباط بين التطبيق األالعن طريق حساب معامل  ،من التطبيق األول أسبوعين
 . معامل ثبات جيد ومقبول ألغرا  الدراسة الحالية و( وه2.80معامل ثبات اإلعادة بــــ )

حساب معامل  تمّ  (:(Internal Consistency ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ -
ها في التطبيق األول باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، حيث بلغ معامل التساق نة نفسالتساق الداخلي للعيّ 

  .ألغرا  الدراسة الحالية معامل جيد ومقبول أيضاً  و( وه2.84الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ بـ)
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من الصدق والثبات تجعله  ةبدرجة جيد صفتّ ي اختبار مهارات التفكير األساسية نّ أا سبق ويتضح ممّ     
 .للدراسة الحاليةلالستخدام كأداة  اً صالح

 :ةتصحيح اختبار مهارات التفكير األساسيّ  كيفّية-4-7
بند  وكلّ  ("4"ملحق رقم )البندًا ( 42) مناختبار مهارات التفكير األساسية في صورته النهائية يتكّون     

 ،مالحظة ،رام بإجراء عمليات )تذكّ َيطلُب من التلميذ القيسؤال  عبارة عنن: الجزء األّول ءييتكّون من جز 
 ذت  أخَ إّما باختيار بديل صحيح من أربعة بدائل  هناإلجابة ع اتخاذ قرار( تتمّ  ،مقارنة ،تصنيف ،وصف

توزيع العبارات المعطاة في مكانها  وأالرموز) أ، ب، ت، ث(، من بينها بديل واحد صحيح فقط، 
السؤال المطلوب من  وجابة من عنده بعد قراءة النص أيقوم التلميذ بوضع اإل والمناسب في الجداول، أ

التلميذ اإلجابة عليه، أّما الدرجة التي يحصل عليها التلميذ عند إجابته على بنود الختبار فإّنها درجتان 
بحيث تكون أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها  ،درجة الصفر لإلجابة الخاطئةو لإلجابة الصحيحة 

( درجة وأقل درجة يمكن أن يحصل عليها التلميذ على الختبار هي درجة 62هي )التلميذ على الختبار 
 (.2الــصفر)

 :ثالثًا مجتمع البحث وعينته
ة يحسب إحصائيات مدير الصف الرابع األساسي والبالغ عددهم  البحث الحالي بطلبةمجتمع  تمّثل    

 البحثق فيه العام الذي ُطبّ  ووه (0205-0202للعام الدراسي )في محافظة دمشق التخطيط واإلحصاء 
)الدليل اإلحصائي لمدارس محافظة ( مدرسة 082على )، يتوزعون حاليًا طالبةً و طالبًا ( 40500)

 (.دمشق
د مسبقًا مواصفات المقصودة، التي ُتحدّ  دة(نة المقيّ )العيّ  : وهي من نوععينة البحث تعريف-3-1

وبذلك ل تكون المشكلة في الحصول على عدد كاف   نة،نهم العيّ ن تتضمّ أوخصائص األفراد الذين يجب 
نما المشكلة تكمن في الحصول على أفراد لهم مواصفات معينة تنسجم مع  من أفراد المجتمع األصلي، وا 

 .(40 ،0386 )الزراد ويحيى، أغرا  البحث
 نة البحث:عيّ  اختيار-3-2
من بشكل مقصود  مدرستيناختيار  مّ لتطبيق البرنامج التجريبي تعّينة المدارس:  اختيار-3-2-1

مدرسة محمد البزم، ومدرسة أم هانئ )وهّن مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة دمشق 
 القرشية( والجدول اآلتي يوضح هذه المدارس وعدد شعب وطلبة الصف الرابع األساسي فيها.
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 دارس التي سحبت منهاتوزع تالمذة الصف الرابع األساسي على الم (1الجدول )

 عدد التالميذ عدد الشعب المدرسة

 61 5 محمد البزم

 61 5 أم هانئ القرشية

 151 4 المجموع

 ومن مبررات اختيار الباحثة لهذه المدارس ما يلي:    
 من وهي والثقافي، والجتماعي، القتصادي، المستوى حيث من ةمتقارب أحياء في رستينمدال تواجد 

 . توسطةالم األحياء
 دون وحال الخارجية، للمؤثرات أفضل ضبط على ساعد اممّ  هذه المدارس بين ةالباحث تنقل سهولة 

 .للتجريب صالمخصّ والجهد  الوقت من الكثير ضياع
  :التالميذ عينةالشعب و  اختيار-3-2-2

رسة )بشكل مد مدرسة قامت الباحثة بسحب شعبتين من كلّ  بعد تحديد عدد الشعب والتالميذ في كلّ     
 تجريبية(. )شعبةعشوائي( لتكون الشعبة األولى )شعبة ضابطة( في حين تكون الشعبة الثانية 

 والجداول اآلتية توضح كيفّية توزع أفراد العينة التجريبية والضابطة على المدارس التي سحبت منها.   
 ا  لمغيري العدد والجنس.( توزع المجموعة التجريبية على المدارس التي سحبت منها ووفق11الجدول)

  المدرسة 

المجموعة 

 التجريبية

 إناث ذكور 

 17 13 أم هانئ القرشية

 14 16 محمد البزم

 31 59 المجموع

 61  المجموع الكلي

 ( توزع المجموعة الضابطة على المدارس التي سحبت منها ووفقا  لمتغيري العدد والجنس.11الجدول)

  المدرسة 

المجموعة 

 ضابطةال

 إناث ذكور 

 16 14 أم هانئ القرشية

 12 12 محمد البزم

 31 59 المجموع

 61 المجموع الكلي

 يتبين من الجداول السابقة ما يلي:   
طالبًة و ( طالبًا 62ّسموا إلى مجموعتين )طالبًة، قُ و ( طالبًا 002ة )نة البحث األساسيّ بلغ عدد عيّ  -

طالبًة للمجموعة الضابطة منهم و ( طالبًا 62( طالبًة، و)40البًا و)( ط03ة منهم )للمجموعة التجريبيّ 
( طالبًة ، وقد َحر صت  الباحثة أن يكون حجم العينة التجريبية والضابطة بهذا العدد 40( طالبًا و)03)

يقل  ه من األفضل ألّ أنّ ( إلى 023، 0222 عالم،و )أبلزيادة الثقة في النتائج بشكل  أكبر، حيث أشار 
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، كما ن( فردًا حتى يمكن افترا  التكافؤ اإلحصائي بين المجموعتي02أفراد كل مجموعة عن ) عدد
( 02الثقة في النتائج بشكل أكبر إذا ارتفع عدد أفراد كل مجموعة عن ) ده من المؤكّ أنّ  أشار إلى

 .اً فرد
تلميذة عن تطبيق دروس  وتلميذة من أفراد العينة نظرًا لعدم تغيب أي تلميذ أ ولم ُيستبعد أّي تلميذ أ -

تطبيق الختبارات، كما أّن الباحثة وبمساعدة المعلمين والمعلمات كانت تتأكد  والبرنامج التجريبي أ
من إكمال إجابات التالميذ في المجموعتين )التجريبية والضابطة( على أدوات البحث وتنبيههم وعدم 

 تلميذ بترك أي سؤال دون اإلجابة عليه.  السماح أليّ 
 تنفيذ البرنامج التجريبي: إجراءات-ابعاً ر 

  :لتنفيذ البرنامج التجريبيالتمهيدية  اإلجراءات-4-1
 ب التمهيد لتطبيق البرنامج التجريبي القيام باإلجراءات اآلتية:تطلّ 
وأخذت منهم التزامًا بتقديم حت لهم الهدف من الدراسة الحالية ووضّ  المدرستينالتقت الباحثة بمدراء  .0

التحّقق من  ولكافي لها، والمساعدة قدر اإلمكان في تحقيق الهدف من البحث الحالي وهالدعم ا
ة في وتنمية مهارات التفكير األساسيّ  الجتماعي ةة الدراسات في تحصيل مادّ  IDEALة نموذج فاعليّ 

 لدى طلبة الصف الرابع األساسي.
التنسيق مع إدارة المدرستين ومعّلمي  تمّ مدرسة،  بعد تحديد شعب المجموعة التجريبية والضابطة بكلّ   .0

لدى طلبة  الجتماعي ةهذه الشعب لتحديد مواعيد تنفيذ دروس الوحدة الرابعة من مادة الدراسات 
تأجيل تدريس الوحدة  وقد تمّ  ،، والطريقة التقليدية(IDEALالصف الرابع األساسي بالطريقتين )طريقة 

ة الختبارات من قبل الختصاصيين في كليّ و تحكيم البرنامج  الرابعة إلى نهاية الفصل لحين انتهاء
 ، والبعدية.مواعيد تنفيذ الختبارات القبليةكذلك و ة بمحافظة دمشق وزارة التربيّ و ة بجامعة دمشق التربيّ 

 هذه في الجتماعي ة الدراسات مادة حصص وضعل المدرستين ومعلمات إدارات مع التنسيق تمّ  .4
بحيث تكون )الحصة الثانية( في مدرسة محمد البزم في حين )الحصة  قبةمتعا بصورة المدارس

 في نفسه اليوم في التجريبي البرنامج تطبيق للباحثة يضمن بشكلالرابعة( في مدرسة أم هانئ القرشية 
 .كلتا المدرستين

طبيعة اجتمعت الباحثة مع طلبة المجموعة التجريبية في المدرستين )كاًل على حده( وأطلعتهم على  .2
مت لهم بع  التعليمات والتوجيهات وضرورة اللتزام بحضور وقدّ  ،IDEALالتعّلم وفق نموذج 
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مريح يتيح لهم الندماج والمشاركة  نفسي   و  حصص البرنامج التجريبي وذلك بهدف وضعهم في ج
لحصص الفعالة في تنفيذ جلسات )حصص( البرنامج التجريبي الذي ستقوم بتطبيقه عليهم من خالل ا

  .الجتماعي ةالدراسّية لمادة الدراسات 
  :قياس التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة-4-2

، واختبار مهارات التفكير التحصيليختبار الة أدوات البحث )د من سالمة وصالحيّ بعد التأكّ     
نة عيّ ًا من حسن اختيار أيضالتأكد  بعد( و IDEALوفق نموذج  المعدّ ة، والبرنامج التجريبي األساسيّ 

( بتطبيق القياس القبلي من خالل 03/2/0205و06في الفترة الواقعة بــ) ةقامت الباحث ،ةالبحث التجريبيّ 
 ةتطبيق أدوات البحث )الختبار التحصيلي، واختبار مهارات التفكير األساسية( على أفراد العينة التجريبي

هم ينطلقون من ميذ في كال المجموعتين التجريبية والضابطة وأنّ التال وتكافؤ د من تجانسللتأكّ والضابطة، 
، وللتأّكد من ذلك قامت ، واختبار مهارات التفكير األساسيةالتحصيليختبار المن  مستوى واحد في كلّ 

 باختبار الفرضيات اآلتية: الباحثة
ة المجموعة التجريبيّ درجات طلبة  ية بين متوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائيّ  :لفرضية األولىا
 .درجات طلبة المجموعة الضابطة في القياس القبلي الختبار التحصيل الدراسيو 

حيث حسبت الفروق بين  ،ةات المستقلّ للعينّ  (t-test)استخدام اختبار  تمّ  الفرضية األولىق من للتحقّ 
بطة على الدرجة الكلّية المجموعة الضاات درجات طومتوسّ  تالمذة المجموعة التجريبّيةطات درجات متوسّ 

  .(00ح في الجدول رقم )موضّ  وكما هلالختبار التحصيلي القبلي 
( لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق t-testقيم ) (12الجدول )

 القبلي على الدرجة الكلية الختبار التحصيل.

اختبار 

 التحصيل

المتوسط  العينة المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 

القيمة  د.ح

 االحتمالية

 القرار

 غير دال 1.214 112 1.536 1.21 2.71 61 التجريبية رالتذك  

 1.22 2.63 61 الضابطة

 غير دال 1.363 112 1.913 1.51 3.71 61 التجريبية الفهم 

 1.12 3.91 61 الضابطة

 غير دال 1.752 112 1.349 1.15 5.51 61 جريبيةالت التطبيق

 1.17 5.57 61 الضابطة

 غير دال 1.271 112 1.165 1.15 5.27 61 التجريبية التحليل
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 1.15 5.23 61 الضابطة

 غير دال 1.752 112 1.349 1.15 5.51 61 التجريبية التركيب

 1.17 5.57 61 الضابطة

 غير دال 1.617 112 1.216 1.96 1.61 61 التجريبية التقويم

 1.12 1.71 61 الضابطة

 غير دال 1.619 112 1.213 4.17 51.63 61 التجريبية

 4.42 51.13 61 الضابطة 

 دللةالمن مستوى  أكبر التحصيلللدرجة الكلية لختبار القيم الحتمالية ( أن 00)الحظ من الجدول يُ    
في  الطلبةبين متوسطي درجات  إحصائياً  ةدالّ  فروق عدم وجوديشير إلى  وهذا (،2.25) فتراضي لهاال

 اممّ ، ة العدموبالتالي نقبل فرضيّ  التحصيل،في التطبيق القبلي لختبار  التجريبية والضابطةالمجموعتين 
وبناًء ، التحصيلبلي لختبار في التطبيق الق التجريبية والضابطةالطلبة في المجموعتين يشير إلى تكافؤ 

 .التجريبيه يعزى إلى البرنامج نّ إفالبعدي،  فرق قد يظهر فيما بعد في الختبار فأيّ  على ذلك
ت طلبة المجموعة التجريبية درجا يل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط ة الثانية:الفرضيّ 

 .األساسّية بار مهارات التفكيرت طلبة المجموعة الضابطة في القياس القبلي لختدرجاو 
حيث حسبت الفروق بين  ،ةات المستقلّ للعينّ  (t-test)تم استخدام اختبار  الفرضية الثانيةق من للتحقّ 
المجموعة الضابطة على الدرجة الكلّية ات درجات ومتوسط تالمذة المجموعة التجريبّيةطات درجات متوسّ 

 .(04ح في الجدول رقم )موضّ  وكما هلختبار مهارات التفكير األساسية القبلي 
( لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق t-testقيم ) (13الجدول )

 القبلي على الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير األساسية ومهاراته الفرعية.

اختبار مهارات 

 التفكير األساسية

المتوسط  العينة المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 

القيمة  د.ح

 االحتمالية

 القرار

 غير دال 1.113 112 1.642 1.21 3.51 61 التجريبية التذكر

 5.16 3.21 61 الضابطة

 غير دال 1.166 112 1.223 1.49 3.17 61 التجريبية المالحظة

 1.74 3.65 61 الضابطة

 غير دال 1.237 112 1.619 1.65 4.37 61 ريبيةالتج الوصف

 1.65 4.22 61 الضابطة
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 غير دال 1.373 112 1.294 1.17 3.11 61 التجريبية التصنيف

 1.17 5.25 61 الضابطة

 غير دال 1.113 112 1.642 1.21 3.51 61 التجريبية المقارنة

 5.16 3.21 61 الضابطة

 غير دال 1.113 112 1.642 1.21 3.51 61 يبيةالتجر اتخاذ القرار

 5.16 3.21 61 الضابطة

 غير دال 1.123 112 1.922 2.66 55.63 61 التجريبية الدرجة الكلية

 6.19 54.73 61 الضابطة

بعاده وأ ةاألساسيّ للدرجة الكلية لختبار مهارات التفكير القيم الحتمالية ( أن 04)الحظ من الجدول يُ     
 إحصائياً  ةدال فروق عدم وجوديشير إلى  وهذا (،2.25) الفتراضي لها دللةالمن مستوى  أكبر ةالفرعيّ 

في التطبيق القبلي لختبار مهارات  التجريبية والضابطةفي المجموعتين  الطلبةبين متوسطي درجات 
الطلبة في يشير إلى تكافؤ  مما، وبالتالي نقبل فرضية العدمالفرعية،  مهاراتهو  األساسيةالتفكير 

ه الفرعية، مهاراتو  األساسيةفي التطبيق القبلي لختبار مهارات التفكير  التجريبية والضابطةالمجموعتين 
 .التجريبيه يعزى إلى البرنامج نّ إ، فالبعدي فرق قد يظهر فيما بعد في الختبار فأيّ  وبناًء على ذلك

 تطبيق البرنامج التجريبي: 4-3
( بمعدل حصة 08/2/0205إلى )( 02/2/0205البرنامج التجريبي في الفترة الواقعة من ) ُجّرب   

قامت الباحثة بتعليم طلبة المجموعة التجريبية في الحصة األولى )الدرس  إذ ،يوميًا لكل شعبة تجريبية
لعربية السورية( بعنوان الزراعة في الجمهورية ا الجتماعي ةاألول من الوحدة الرابعة في كتاب الدراسات 

من خالل البدء بتمهيد بطرح مجموعة أسئلة تثير التفكير لدى الطلبة وتحفزهم على  IDEALوفق نموذج 
 البحث عن الحلّ و استدعاء المعلومات السابقة لديهم عن موضوع المشكلة التي سيقومون بمواجهتها 

النتقال للخطوة التالية وتعرف  تمّ  ،ةد من تحديد جميع الطلبة للمشكلة األساسيّ وبعد التأكّ  ،األنسب لها
وتصنيف هذه العوامل بما يسهم في تنمية  ،العتبارات ذات العالقة بالمشكلةو العوامل و رات جميع المتغيّ 

ت لتحقيق أهداف توزيع أرواق عمل ُأعدّ  وبعدها تمّ  ،ة التي يسعى إليها البرنامجمهارات التفكير األساسيّ 
م التعاوني من خالل العمل ضمن لحلول المناسبة للمشكلة مع مراعاة التعلّ الخطوة الثالثة لقتراح ا

وبعد  ،خطوة  بعد القيام بتقويم مرحلي لكلّ ة إلى أخرى إلّ وعدم النتقال من خطوة تعليميّ  ،مجموعات
فرد مدى  طرح سؤال لمعرفة كلّ  تمّ  ،األنسب عر  جميع النتائج من قبل المجموعات واختيار الحلّ 
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ز الثقة اختياره بما يعزّ  الذي تمّ  مدى توافق األفكار التي طرحها مع الحلّ و المشكلة  ه في حلّ مساهمت
م على نقل على مدى قدرة المتعلّ  وختام الجلسة بتقويم نهائي يدلّ  ،روح المنافسة بين الطلبةو بالنفس 

وفي الجلسة  ،ةه الواقعيّ اكتسابها إلى مشكالت أخرى مشابهة يمكن أن تواجهه في حيات المعلومات التي تمّ 
ها مع مالحظة مدى قدرة الطلبة على تطوير طرح مشكلة جديدة واتباع الخطوات نفسها لحلّ  الثانية تمّ 

ة التي تساعدهم وامتالكهم لمهارات التفكير األساسيّ  منطقي   المشكالت والتفكير بشكل   قدراتهم على حلّ 
واستمرت الباحثة بالعمل على هذا  ،ند الحاجة إليهاها عل استدعاءيسهّ  على تخزين المعلومات بشكل  

ة الرابعة من حتى النتهاء من تطبيق الدروس األربعة )محتوى البرنامج التجريبي( للوحدة التعليميّ  والنح
 . الجتماعي ةمادة الدراسات 

نة أفراد عيّ  لطلبةبعد النتهاء من تطبيق البرنامج التجريبي ل :المباشر تطبيق القياس البعدي -4-4
من قبل الباحثة، والنتهاء من تعليم أفراد )المجموعة الضابطة( بالطريقة )المجموعة التجريبية(  البحث
ة من قبل معلميهم؛ قامت الباحثة بتطبيق أدوات البحث)الختبار التحصيلي، واختبار مهارات التقليديّ 

( 03/2/0205طة( في الفترة الواقعة من))التجريبية والضاب التفكير األساسية( على طلبة المجموعتين
)التعليمات والبنود  (؛ حيث طلبت الباحثة من أفراد العينة قراءة محتوى الختبارات2/5/0205حتى )

 جيد واإلجابة عليها بدقة وعدم ترك أي سؤال دون اإلجابة عليه.  وبدائل اإلجابة( بشكل  
 خالصة الفصل:

جراءات المتّبع، للمنهج توضيحاً  الفصل هذا تضّمن     )برنامج من فتتألّ  والتي البحث أدوات تصميم وا 
 واختبار ،واختبار تحصيلي ة،األساسيّ  التفكير مهارات وقائمة ،IDEAL نموذج وفق مصّمم تجريبي
 في أثر من لها لما أداة، فيها كلّ  تمرّ  التي المراحل جميع ف إلىبهدف التعرّ  ة(،التفكير األساسيّ  مهارات
 عن تفصيلّياً  عرضاً  تضّمن كما البحث، في المستخدم النهائي شكلها إلى والوصول ة لها،علميّ  ةقوّ  إعطاء

قياس  من بدءاً  التجريبي البرنامج تنفيذ إجراءات شرح إلى إضافةً  نته،عيّ  اختيار وكيفّية مجتمع البحث
 حاصل رتغيّ  أي أنّ  معرفة في أثر من التكافؤ لهذا لما والضابطة( ة،بين المجموعتين )التجريبيّ  التكافؤ
 .IDEAL لنموذج سُيعزى

 قامت الذي للدور شرح مع ،IDEAL نموذج وفق المصمم التجريبي البرنامج خطوات توضيح تمّ  بعدها   
 البعدي، الختبار ُأجري البرنامج النتهاء من وعند التجريبية، المجموعة ألفراد تدريسها أثناء الباحثة به

بشكل  سُتعر  والتي إحصائّياً  ومعالجتها النتائج لتفريغ تمهيداً  اإلحصائّية المستخدمة القوانين إلى وصولً 
 .الخامس الفصل في مفّصل
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 التمهيد.
 .نتائج أسئلة البحثأواًل: 

 .نتائج فرضيات البحثثانيًا: 
 وتفسيرها. أسئلة البحثثالثًا: مناقشة نتائج 

 وتفسيرها. نتائج فرضيات البحثرابعًا: مناقشة 
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 التمهيد:
معالجة اإلحصائية وذلك بعد ال ،صدق فرضياته والتأّكد منيتناول الفصل الحالي نتائج أسئلة البحث    

وأيضًا والبعدي(  ،في التطبيقين )القبلي األساسّيةلنتائج االختبار التحصيلي ونتائج اختبار مهارات التفكير 
 لينتهي إلى مجموعة من المقترحات. ،هذه النتائج مناقشة

 نتائج أسئلة البحث: أواًل:
( في التحصيل وتنمية IDEALج )ما فاعلية نموذ ى البحث الحالي بالسؤال الرئيس اآلتي:يتجل     

 لدى طلبة الصف الرابع األساسي؟ األساسّيةمهارات التفكير 
 ع عنه األسئلة التالية:الذي يتفرّ و    
 لدى طلبة االجتماعي ةالدراسات بمادة  التحصيل الدراسيفي تنمية ( IDEALما فاعلية نموذج ) 1-1

 وفق الكسب المعدل؟  الصف الرابع األساسي

لدى أفراد  االجتماعّيةالدراسات بمادة  التحصيل الدراسي( في تنمية IDEAL)ف فاعلية نموذج لتعرّ    
عينة البحث مقارنة بالطريقة االعتيادية المستخدمة، تّم حساب المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة في 

( Blackن بالك)اختبار التحصيل القبلي والبعدي المباشر للمجموعتين التجريبية والضابطة، وتطبيق قانو 
 لحساب نسبة الكسب المعدل على النحو اآلتي:

 + نسبة الكسب المعدل =  

 )القبلي(.اختبار التحصيل= المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في 1حيث: م
 )البعدي(. التحصيل اختبارفي = المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة 2م

 .حسب متطلبات البحث (06ختبار )ع= الدرجة العظمى لال
 نة في الجدول اآلتي:التوصل إلى النتائج المبيّ  وبعد معالجة البيانات تمّ 

 ( نسبة الكسب المعدل في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي المباشر للمجموعتين التجريبية والضابطة14الجدول)

المتوسط  العدد المجموعة اختبار التحصيل

ار الحسابي لالختب

 القبلي

المتوسط الحسابي 

 لالختبار البعدي

 نسبة الكسب المعدل

 27.1 ..7. 07.6 06 التجريبية التذكر

 67.3 3765 0705 06 الضابطة

 .270 736. 57.6 06 التجريبية الفهم

 6732 ..07 57.6 06 الضابطة

 2703 706. 1716 06 التجريبية التطبيق
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 6730 0765 .171 06 الضابطة

 2702 706. .173 06 التجريبية حليلالت

 67.0 0765 1735 06 الضابطة

 .270 705. 1716 06 التجريبية التركيب

 .670 .076 .171 06 الضابطة

 2702 ..37 2706 06 التجريبية التقويم

 67.2 5706 27.6 06 الضابطة

 2700 .0.70 16705 06 التجريبية الدرجة الكلية

 .670 .5.75 12765 06 الضابطة

 .( درجة01الدرجة الكلية لالختبار)، ( درجة11)لكل مهارة * الدرجة الكلية 
 الختبار ةيّ الكل الدرجة ىعل التجريبية مجموعةلل لدّ المع الكسب نسبة أنّ  السابق الجدول من يالحظ   

 اأمّ  ،(1.2بـ) الكدها بحدّ  التي المعيارية المعدل الكسب نسبة من ىوهي أعل (1.11بلغت ) التحصيل
 لم يوه (6.00) لالختبار ةيّ الكل الدرجة ىعل لديها المعدل الكسب نسبة غتبل فقد الضابطة المجموعة

 التجريبية المجموعة قتفوّ  إلى يشير ذاوه ،دها بالكحدّ  التي المعيارية المعدل الكسب نسبة إلى تصل
 ،في التحصيل IDEALنموذج على فاعلية  مما يدلّ  ،(0..6) قدره بفارق الضابطة المجموعة ىعل

 المجموعةبها  سترّ د   التي االعتيادية الطريقة ىعل قهوتفوّ  التجريبية، المجموعة به سترّ د   والذي
 .الضابطة

ل للمجموعة التجريبية نسبة الكسب المعدّ  نها االختبار يالحظ أنّ مستويات بلوم التي تضمّ  وبالرجوع إلى   
ل للمجموعة الضابطة على مستويات بلوم نسبة الكسب المعدّ ا أمّ  ،(2..1حتى  .1.0تراوحت من )

ق المجموعة التجريبية ومن خالل المقارنة ي الحظ تفوّ  ،(1..6حتى  0..6لالختبار فقد تراوحت من )
 ،ككل وبالنسبة لالختبار ،ل بالنسبة لكل مستوى على حدهعلى المجموعة الضابطة في نسبة الكسب المعدّ 

 ه النسب:يوضح هذ والشكل اآلتي
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الدرجة الكلية الختبار التحصيل  والضابطة علىنسبة الكسب المعدل لكل من المجموعتين التجريبية تمثيل بياني ل( 1الشكل )

 .ومستوياته الفرعية

 نسبة الكسب التجريبية والضابطة في( أن هناك فروق واضحة بين المجموعتين 1ي الحظ من الشكل )
 لصالح المجموعة التجريبية. ومستوياته الفرعيةالتحصيلي  ة لالختبارالكليّ ل على الدرجة المعدّ 
لدى  االجتماعي ةالدراسات بمادة  األساسي ةمهارات التفكير  ( في تنميةIDEALما فاعلية نموذج ) 1-2

 مهارة على حده(. ، ولكل  للمهارات ككل   )بالنسبةل؟ وفق الكسب المعد   الصف الرابع األساسيطلبة 

لدى أفراد  االجتماعّيةالدراسات بمادة  األساسّيةمهارات التفكير ( في تنمية IDEAL) ف فاعلية نموذجلتعرّ 
عينة البحث مقارنة بالطريقة االعتيادية المستخدمة، تّم حساب المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة في 

مباشر للمجموعتين التجريبية والضابطة، وتطبيق قانون القبلي والبعدي ال األساسّيةاختبار مهارات التفكير 
 ل على النحو اآلتي:( لحساب نسبة الكسب المعدّ Blackبالك)

 + نسبة الكسب المعدل =  

 )القبلي(.األساسّيةاختبار مهارات التفكير = المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في 1حيث: م
 )البعدي(. األساسّيةمهارات التفكير  اختبارفي بي لدرجات المجموعة = المتوسط الحسا2م

 .حسب متطلبات البحث (06ع= الدرجة العظمى لالختبار )
 نة في الجدول اآلتي:التوصل إلى النتائج المبيّ  وبعد معالجة البيانات تمّ 
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القبلي والبعدي المباشر للمجموعتين التجريبية  األساسي ة رالتفكيختبار مهارات ل في ا( نسبة الكسب المعد  15الجدول)

 والضابطة

 

 ( درجة.01ة لالختبار)( درجة، الدرجة الكلي  11ة لكل مهارة )* الدرجة الكلي  

 الختبار ةيّ الكل الدرجة ىعل التجريبية مجموعةلل لالمعدّ  الكسب نسبة أنّ  السابق الجدول من الحظي     
 الكدها بحدّ  التي ةالمعياريّ  لالمعدّ  الكسب نسبة من ىوهي أعل (6..1بلغت ) األساسّيةمهارات التفكير 

 لالختبار ةيّ الكل الدرجة ىعل لديها لالمعدّ  الكسب نسبة غتبل فقد الضابطة المجموعة اأمّ  ،(1.2بـ)
 قتفوّ  إلى يشير ذاوه ،دها بالكحدّ  التي ةالمعياريّ  لالمعدّ  الكسب نسبة لىإ تصل لم يوه (1..6)

 IDEALعلى فاعلية نموذج  ا يدلّ ممّ  ،(6.10) قدره بفارق الضابطة المجموعة ىعل التجريبية المجموعة
 ةعتياديّ اال الطريقة ىعل قهوتفوّ  التجريبية، المجموعة به سترّ د   والذي ،األساسّيةفي تنمية مهارات التفكير 

 .الضابطة المجموعةبها  سترّ د   التي
ل نسبة الكسب المعدّ  نها االختبار يالحظ أنّ التي تضمّ  األساسّيةبالرجوع إلى مهارات التفكير و    

ل للمجموعة الضابطة فقد ا نسبة الكسب المعدّ أمّ  ،(.1.2 حتى 0..1للمجموعة التجريبية تراوحت من )
ق المجموعة التجريبية على المجموعة ن خالل المقارنة ي الحظ تفوّ وم ،(.6.1حتى  ...6تراوحت من )

الشكل اآلتي و  ،بالنسبة لالختبار ككلو  ،مهارة على حده ل بالنسبة لكلّ الضابطة في نسبة الكسب المعدّ 
 يوضح هذه النسب:

اختبار مهارات 

 التفكير األساسي ة

المتوسط  العدد المجموعة

ر الحسابي لالختبا

 القبلي

المتوسط الحسابي 

 لالختبار البعدي

 نسبة الكسب المعدل

 .275 3705 5716 06 التجريبية التذكر

 .670 0766 5736 06 الضابطة

 2713 3755 .576 06 التجريبية المالحظة

 67.0 0706 5701 06 الضابطة

 2750 .71. .75. 06 التجريبية الوصف

 6731 ..7. 700. 06 الضابطة

 2750 3705 5766 06 التجريبية صنيفالت

 .673 .075 1731 06 الضابطة

 .275 3705 5716 06 التجريبية المقارنة

 .670 0766 5736 06 الضابطة

 .275 3705 5716 06 التجريبية اتخاذ القرار

 .670 0766 5736 06 الضابطة

 2756 017.6 11705 06 التجريبية الدرجة الكلية

 67.2 6705. 1.7.5 06 الضابطة



 مس                                                حتليل نتائج البحث ومناقشتهاالفصل اخلا

 

48 

 

 

ين التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية الختبار نسبة الكسب المعدل لكل من المجموعتتمثيل بياني ل( 2الشكل )

 .ومهاراته الفرعية األساسي ةمهارات التفكير 

نسبة الكسب  التجريبية والضابطة فيهناك فروق واضحة بين المجموعتين  ( أنّ 2ي الحظ من الشكل )   
 لصالح المجموعة التجريبية. ةيّ ومهاراته الفرع األساسّيةة الختبار مهارات التفكير ل على الدرجة الكليّ المعدّ 

 ثانياً: نتائج فرضيات البحث:

ق من صحتها وذلك بحساب ( بهدف التحقّ 6.61ات البحث عند مستوى داللة )اختبار فرضيّ  لقد تمّ     
(، spssباستخدام البرنامج اإلحصائي ) (الطريقة)ر ن وفق متغيّ متوسطين حسابيّ  داللة الفرق بين كلّ 

 من اختباري ( لتحليل الفروق بين متوسطات درجات التالميذ على كل  t-test) راتخدم اختباحيث است  
 . وكانت النتائج على النحو اآلتي:ق البعديبيالتط ( فياألساسّيةومهارات التفكير  ،التحصيل)

 االختبار البعدي:
التجريبية  ت طلبة المجموعةدرجا يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط :األولىة الفرضي  
 طلبة المجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار التحصيل الدراسي. ودرجات
طات سبت الفروق بين متوسّ حيث ح   ،ةات المستقلّ للعينّ  (t-test)استخدام اختبار  تمّ الفرضية ق من للتحقّ 

لكلّية لالختبار المجموعة الضابطة على الدرجة اات درجات ومتوسط تالمذة المجموعة التجريبّيةدرجات 
  .(10ح في الجدول رقم )كما هو موضّ التحصيلي البعدي 
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( لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة t-test( نتائج اختبار )10الجدول )

 ة الختبار التحصيل.في القياس البعدي على الدرجة الكلي  

اختبار 

 التحصيل

المتوسط  العينة المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 

القيمة  د.ح

 االحتمالية

 القرار

دال لصالح  67666 223 .3756 6710 ..7. 06 التجريبية رالتذك  

المجموعة 

 27.3 3765 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 227652 6706 736. 06 التجريبية الفهم 

المجموعة 

 .273 ..07 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 .21701 6736 706. 06 التجريبية التطبيق

المجموعة 

 1765 0765 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 .21701 6736 706. 06 التجريبية التحليل

المجموعة 

 1765 0765 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 257.56 67.1 705. 06 التجريبية التركيب

المجموعة 

 .175 .076 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 207231 .271 ..37 06 التجريبية التقويم

المجموعة 

 17.5 5706 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 .20763 1750 .0.70 06 التجريبية الدرجة الكلية

لمجموعة ا

 7.3. .5.75 06 الضابطة التجريبية

من مستوى  ة الختبار التحصيل أصغرللدرجة الكليّ القيم االحتمالية ( أن 10ي الحظ من الجدول )   
 الطلبةدرجات  يبين متوسط إحصائياً  ةدالّ  وهذا يشير إلى وجود فروق (،6.61) االفتراضي لها داللةال

، القياس البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبّيةفي لضابطة المجموعتين التجريبية وافي 
بين فروق ذات داللة إحصائية : بوجود ة البديلة لها التي تقولوبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضيّ 

القياس البعدي على المجموعة الضابطة في  طلبةالمجموعة التجريبية ودرجات  طلبة درجات يمتوسط
 .والشكل اآلتي يوضح هذه الفروق، التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبيةالختبار ة الكلية الدرج
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لفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية ومتوسطات المجموعة الضابطة في القياس البعدي تمثيل بياني ل( 3الشكل )

 7لالختبار التحصيلي

أداء المجموعة الضابطة على ة بين أداء المجموعة التجريبية و ع الفروق البيانيتتبّ  ح من خالليتضّ    
ق واضح لطلبة هناك تفوّ  أنّ  ،مستوياته الفرعية في القياس البعدية لالختبار التحصيلي و الدرجة الكليّ 

 نة التجريبية في مستوى التحصيل الدراسي. العيّ 
ت طلبة المجموعة التجريبية درجا يلة إحصائية بين متوسطال توجد فروق ذات دال :الثانيةة الفرضي  

 .األساسّيةت طلبة المجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار مهارات التفكير درجاو 
طات حيث حسبت الفروق بين متوسّ  ،ةات المستقلّ للعينّ  (t-test)استخدام اختبار  تمّ  الفرضيةق من للتحقّ 

المجموعة الضابطة على الدرجة الكلّية الختبار ات درجات ومتوسط بّيةتالمذة المجموعة التجريدرجات 
 .(.1ح في الجدول رقم )كما هو موضّ البعدي  األساسّيةمهارات التفكير 
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( لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق t-test( قيم )17الجدول )

 ومهاراته الفرعية. األساسي ةة الختبار مهارات التفكير على الدرجة الكلي   البعدي المباشر

اختبار مهارات 

 األساسي ةالتفكير 

المتوسط  العينة المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 

القيمة  د.ح

 االحتمالية

 القرار

دال لصالح  67666 223 ..70. 27.6 3705 06 التجريبية رالتذك  

ة المجموع

 1756 0766 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 73.0. 2701 3755 06 التجريبية المالحظة

المجموعة 

 .171 0706 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 .0730 2712 .71. 06 التجريبية الوصف

المجموعة 

 .176 ..7. 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 ..075 ..27 3705 06 لتجريبيةا التصنيف

المجموعة 

 1733 .075 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 ..70. 27.6 3705 06 التجريبية المقارنة

المجموعة 

 1756 0766 06 الضابطة التجريبية

لصالح دال  67666 223 ..70. 27.6 3705 06 التجريبية اتخاذ القرار

المجموعة 

 1756 0766 06 الضابطة التجريبية

دال لصالح  67666 223 07.56 0760 017.6 06 التجريبية الدرجة الكلية

المجموعة 

 .2171 6705. 06 الضابطة التجريبية

ومهاراته  سّيةاألساة الختبار مهارات التفكير للدرجة الكليّ ة القيم االحتماليّ  أنّ  (.1) ي الحظ من الجدول   
بين  إحصائياً  ةدالّ  وهذا يشير إلى وجود فروق(، 6.61) االفتراضي لها داللةالمن مستوى  الفرعية أصغر

القياس البعدي الختبار مهارات التفكير في المجموعتين التجريبية والضابطة في  الطلبةدرجات  يمتوسط
ة وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضيّ  ،ومهاراته الفرعّية لصالح المجموعة التجريبّية األساسّية

المجموعة التجريبية  طلبة درجات يبين متوسطفروق ذات داللة إحصائية : بوجود البديلة لها التي تقول
الختبار مهارات التفكير ة القياس البعدي على الدرجة الكلي  المجموعة الضابطة في  طلبةودرجات 

  .الفروقهذه والشكل اآلتي يوضح ، المجموعة التجريبيةة لصالح ومهاراته الفرعي   ةاألساسي
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 لفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية ومتوسطات المجموعة الضابطة في القياس البعديتمثيل بياني ل( 4الشكل )

 .األساسي ةالختبار مهارات التفكير 

أداء المجموعة ة بين أداء المجموعة التجريبية و فروق البيانيّ ع ال( من خالل تتبّ .ي الحظ من الشكل )   
ق واضح لطلبة تفوّ  ،ةمستوياته الفرعيّ و  األساسّيةة الختبار مهارات التفكير الضابطة على الدرجة الكليّ 

 .األساسّيةالمجموعة التجريبية في مهارات التفكير 

ت طلبة المجموعة التجريبية درجا يمتوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين : الثالثة ةالفرضي  
 في القياسين القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي.

حيث حسبت الفروق بين  المترابطة،( للعينات t-testاستخدام اختبار ) تمّ  الفرضيةق من للتحقّ    
مستوياته الفرعّية ة لالختبار التحصيلي و تالمذة المجموعة التجريبية على الدرجة الكليّ متوسطات درجات 

 .(.1ح في الجدول رقم )كما هو موضّ  ،في القياسين القبلي والبعدي
درجات طلبة المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي  ات( لداللة الفروق بين متوسطt-test( قيم )18الجدول )

 على الدرجة الكلية الختبار التحصيل

اختبار 

 التحصيل

 المجموعة

 التجريبية

المتوسط  لعينة ا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة  د.ح (Tقيمة )

 االحتمالية

 القرار

دال لصالح  67666 .0 117223 2702 07.6 06 القياس القبلي رالتذك  

 6710 ..7. القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 .1.731 .275 ..7. 06 القياس القبلي الفهم 

 6705 7.5. القياس البعدي بعديالقياس ال

دال لصالح  67666 .0 557.30 2712 57.6 06 القياس القبلي التطبيق

 6706 736. القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 0..67. 2721 .173 06 القياس القبلي التحليل

 6736 706. القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 507.62 2761 1716 06 القياس القبلي يبالترك

 67.1 705. القياس البعدي القياس البعدي
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دال لصالح  67666 .0 .53720 67.0 2706 06 القياس القبلي التقويم

 .271 ..37 القياس البعدي القياس البعدي

الدرجة 

 الكلية

دال لصالح  67666 .0 027030 .76. 16705 06 القياس القبلي

 1750 .0.70 القياس البعدي القياس البعدي

من مستوى  ة الختبار التحصيل أصغرللدرجة الكليّ ة القيم االحتماليّ  ( أنّ .1)الحظ من الجدول ي     
طلبة درجات  اتبين متوسط إحصائياً  ةدالّ  وهذا يشير إلى وجود فروق (،6.61) االفتراضي لها داللةال

وبالتالي نرفض ، ة الختبار التحصيل لصالح القياس البعدي المباشرموعة التجريبية على الدرجة الكليّ المج
 بين متوسط درجاتفروق ذات داللة إحصائية بوجود  ة البديلة لها التي تقول:ة العدم ونقبل الفرضيّ فرضيّ 

جة الكلية الختبار التحصيل طلبة المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي المباشر على الدر 
 .هذه الفروق اآلتي يوضح والشكلة لصالح القياس البعدي.ومستوياته الفرعي  

 
لفروق بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي و مستوياته الفرعية تمثيل بياني ل( 5الشكل)

 7ديفي القياسين القبلي والبع

التجريبية في القياسين القبلي  ع الفروق البيانية بين أداء المجموعة( من خالل تتبّ 1ح من الشكل )يتضّ    
نًا واضحًا في القياس تحسّ  ،ة لالختبارالكليّ  يل ومستوياته الفرعية على الدرجةالبعدي الختبار التحصو 

 اسي.( في التحصيل الدر IDEALمما يشير إلى فاعلية نموذج ) ،البعدي

ت طلبة المجموعة الضابطة درجا يال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطالرابعة:  ةالفرضي  
 في القياسين القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي.
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حيث حسبت الفروق بين  المترابطة،نات ( للعيّ t-testاستخدام اختبار ) تمّ ة الفرضيّ ق من للتحقّ    
مستوياته الفرعّية ة لالختبار التحصيلي و المجموعة الضابطة على الدرجة الكليّ  تالمذةمتوسطات درجات 

 .(10ح في الجدول رقم )كما هو موضّ  ،في القياسين القبلي والبعدي
درجات طلبة المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي  ات( لداللة الفروق بين متوسطt-test( قيم )19الجدول )

 رجة الكلية الختبار التحصيلالمباشر على الد

اختبار 

 التحصيل

 المجموعة

 التجريبية

المتوسط  العينة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة  د.ح (Tقيمة )

 االحتمالية

 القرار

دال لصالح  67666 .0 37003 2703 0705 06 القياس القبلي التذكر

 27.3 3765 القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 ..2675 27.1 705. 06 قياس القبليال الفهم 

 2732 .70. القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 .26705 2723 57.6 06 القياس القبلي التطبيق

 .273 ..07 القياس البعدي القياس البعدي

ال لصالح د 67666 .0 267.02 2721 1735 06 القياس القبلي التحليل

 1765 0765 القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 ..375 .276 .171 06 القياس القبلي التركيب

 .175 .076 القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 .0711 2720 27.6 06 القياس القبلي التقويم

 17.5 5706 القياس البعدي القياس البعدي

الدرجة 

 الكلية

دال لصالح  67666 .0 217022 7.0. 12765 06 يالقياس القبل

 7.3. .5.75 يالقياس البعد القياس البعدي

من مستوى  ة الختبار التحصيل أصغرللدرجة الكليّ ة القيم االحتماليّ ( أّن 10)الحظ من الجدول ي     
طلبة درجات  اتبين متوسط إحصائياً  ةدالّ  ر إلى وجود فروقوهذا يشي (،6.61) االفتراضي لها داللةال

ة وبالتالي نرفض فرضيّ ، ة الختبار التحصيل لصالح القياس البعديالمجموعة الضابطة على الدرجة الكليّ 
طلبة  درجات يبين متوسطفروق ذات داللة إحصائية بوجود  ة البديلة لها التي تقول:العدم ونقبل الفرضيّ 

بطة في القياسين القبلي والبعدي على الدرجة الكلية الختبار التحصيل الدراسي لصالح المجموعة الضا
 والشكل اآلتي يوضح هذه الفروق:القياس البعدي، 
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ة مستوياته الفرعيولفروق بين متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي تمثيل بياني ل( 0الشكل)

 7في القياسين القبلي والبعدي

عة ة بين أداء المجمو ع الفروق البيانيّ من خالل تتبّ  ،نًا في القياس البعدي( تحسّ 0ح من الشكل )يتضّ    
 ة لالختبار.الكليّ ل ومستوياته الفرعية على الدرجة البعدي الختبار التحصيالضابطة في القياسين القبلي و 

ت طلبة المجموعة التجريبية درجا يبين متوسط إحصائية   ذات داللة  ال توجد فروق  ة:الخامسة الفرضي  
 .األساسّيةفي القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير 

حيث حسبت الفروق بين  المترابطة،( للعينات t-testاستخدام اختبار ) تمّ الفرضية ق من للتحقّ    
 األساسّيةة الختبار مهارات التفكير رجة الكليّ طلبة المجموعة التجريبية على الد متوسطات درجات

 .(26ح في الجدول رقم )كما هو موضّ  ،مهاراته الفرعّية في القياسين القبلي والبعديو 
درجات طلبة المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي  ات( لداللة الفروق بين متوسطt-test( قيم )21الجدول )

 ومهاراته الفرعية األساسي ةر مهارات التفكير على الدرجة الكلية الختبا

اختبار مهارات 

التفكير 

 األساسي ة

 المجموعة

 التجريبية

المتوسط  العينة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة  د.ح (Tقيمة )

 االحتمالية

 القرار

دال لصالح  67666 .0 .2.7.3 .275 ..7. 06 القياس القبلي رالتذك  

 .270 3706 ياس البعديالق القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 167510 ..27 .76. 06 القياس القبلي المالحظة

 27.6 37.5 القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 .23703 2701 .75. 06 القياس القبلي الوصف

 2712 .71. القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 1072.3 .276 5766 06 لقبليالقياس ا التصنيف

 ..27 3705 القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 .12755 ..27 .576 06 القياس القبلي المقارنة

 2701 3755 القياس البعدي القياس البعدي

ال لصالح د 67666 .0 237136 2732 5716 06 القياس القبلي اتخاذ القرار
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 القياس البعدي 27.6 3705 القياس البعدي

 القياس القبلي الدرجة الكلية

 

دال لصالح  67666 .0 ..5272 0700 11705 06

 القياس البعدي

 القياس البعدي

 

017.6 0760 

ومهارته  األساسّيةة الختبار مهارات التفكير للدرجة الكليّ القيم االحتمالية ( أن 26)الحظ من الجدول ي     
بين  إحصائياً  ة  دالّ  وهذا يشير إلى وجود فروق  (،6.61) االفتراضي لها داللةالمن مستوى  الفرعية أصغر

 األساسّيةة الختبار مهارات التفكير طلبة المجموعة التجريبية على الدرجة الكليّ درجات  اتمتوسط
ة البديلة لها التي ة العدم ونقبل الفرضيّ فرضيّ  وبالتالي نرفض، ته الفرعّية لصالح القياس البعدياومهار 
طلبة المجموعة التجريبية في القياسين  درجات يبين متوسط إحصائية   ذات داللة   فروق  بوجود  تقول:

ة لصالح القياس ومهاراته الفرعي   األساسي ةة الختبار مهارات التفكير القبلي والبعدي على الدرجة الكلي  
 .هذه الفروق وضحاآلتي ي والشكلالبعدي.

 

 األساسي ةلفروق بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في اختبار مهارات التفكير تمثيل بياني ل( 7الشكل)

 7ة في القياسين القبلي والبعديمهاراته الفرعي  و

لطلبة المجموعة واضحًا  تحّسناً ناك أنَّ ه (.ل )الشك ة فيع الفروق البيانيّ من خالل تتبّ الحظ ي       
( IDEALنموذج وهذا يشير إلى )فاعلية ، في القياس البعدي األساسّيةالتجريبية في جميع مهارات التفكير 

 .في تنمية هذه المهارات لدى أفراد المجموعة التجريبية
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المجموعة الضابطة  ت طلبةدرجا يبين متوسط ة  إحصائيّ  توجد فروق ذات داللة   ال: السادسة ةالفرضي  
 .األساسّيةفي القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير 

حيث حسبت الفروق بين  المترابطة،( للعينات t-testاستخدام اختبار ) تمّ  ةالفرضيّ للتحقق من    
 األساسّيةة الختبار مهارات التفكير طلبة المجموعة الضابطة على الدرجة الكليّ  متوسطات درجات

 .(21ح في الجدول رقم )كما هو موضّ  ،مهاراته الفرعّية في القياسين القبلي والبعديو 
درجات طلبة المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي  ات( لداللة الفروق بين متوسطt-testقيم )( 21الجدول )

 رعيةومهاراته الف األساسي ةالمباشر على الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير 

اختبار 

مهارات 

التفكير 

 األساسي ة

 المجموعة

 التجريبية

المتوسط  العينة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة  د.ح (Tقيمة )

 االحتمالية

 القرار

دال لصالح  67666 .0 37033 2752 7.6. 06 القياس القبلي رالتذك  

 2730 .75. القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 ..075 ..27 705. 06 اس القبليالقي المالحظة

 1710 07.6 القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 ..370 2701 700. 06 القياس القبلي الوصف

 .176 ..7. القياس البعدي القياس البعدي

ح دال لصال 67666 .0 370.0 .272 1731 06 القياس القبلي التصنيف

 1733 .075 القياس البعدي القياس البعدي

دال لصالح  67666 .0 .37.5 ..27 5701 06 القياس القبلي المقارنة

 .171 0706 القياس البعدي القياس البعدي

اتخاذ 

 القرار

دال لصالح  67666 .0 .0712 1720 5736 06 القياس القبلي

 1765 0766 القياس البعدي القياس البعدي

الدرجة 

 الكلية

 القياس القبلي

 

دال لصالح  67666 .0 37301 .076 1.7.5 06

 القياس البعدي

 القياس البعدي

 

.6705 2171. 

ته اومهار  األساسّيةة الختبار مهارات التفكير للدرجة الكليّ القيم االحتمالية  ( أنّ 21)الحظ من الجدول ي     
بين  إحصائياً  ة  دالّ ٍ   وهذا يشير إلى وجود فروق(،6.61) االفتراضي لها اللةدالمن مستوى  ة أصغرالفرعيّ 
 األساسّيةة الختبار مهارات التفكير طلبة المجموعة الضابطة على الدرجة الكليّ درجات  اتمتوسط
لها ة البديلة ة العدم ونقبل الفرضيّ وبالتالي نرفض فرضيّ ، ته الفرعّية لصالح القياس البعدي المباشراومهار 

طلبة المجموعة الضابطة في  درجات يبين متوسط إحصائية   ذات داللة   فروق  بوجود  التي تقول:
ة ومهاراته الفرعي   األساسي ةة الختبار مهارات التفكير القياسين القبلي والبعدي المباشر على الدرجة الكلي  

 .هذه الفروق اآلتي يوضح والشكللصالح القياس البعدي المباشر.
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 األساسي ةلفروق بين متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير تمثيل بياني ل( 8الشكل)

 7مهاراته الفرعية في القياسين القبلي والبعديو

جموعة لطلبة المنًا ملحوظًا حسّ هناك ت ( أنّ .ة في الشكل )ع الفروق البيانيّ ي الحظ من خالل تتبّ    
على فاعلية الطريقة  هذا يدلّ و  ،في القياس البعدي األساسّيةالضابطة في اختبار مهارات التفكير 

ن طلبة المجموعة التجريبية إذا ما قورنت لكن ليست بدرجة تحس  يادية في تنمية مهارات التفكير و االعت
 بها.

ين متوسط درجات طلبة المجموعة د عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بتوج ال ة السابعة:الفرضي  
في  األساسّيةدرجاتهم على اختبار مهارات التفكير متوسط ية على اختبار التحصيل الدراسي و التجريب

 القياس البعدي.
تالميذ المجموعة حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات  تمّ  هذه الفرضيةمن أجل اختبار 

حساب  ومن ثمّ  األساسّيةودرجاتهم على اختبار مهارات التفكير  ،يليالتجريبية على االختبار التحص
 (.22)ح في الجدولكما هو موضّ  على االختبارين التالميذمعامل االرتباط بيرسون بين درجات 

( لداللة الفروق بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية Pearson( قيمة ارتباط )22الجدول)

 .األساسي ةدرجاتهم على اختبار مهارات التفكير متوسط بار التحصيل الدراسي والخت

 القرار القيمة االحتمالية االرتباط العينة المجموعة االختبار

 دال 67666 6700 06 التجريبية ةالدرجة الكلي  

سي ومهارات التفكير ة الختباري التحصيل الدراللدرجة الكليّ االحتمالية  ةالقيم( أن 22)الحظ من الجدول ي  
 ةدالّ عالقة ارتباطيه وهذا يشير إلى وجود (،6.61) االفتراضي لها داللةالمن مستوى أصغر  األساسّية
ة الختباري التحصيل الدراسي طلبة المجموعة التجريبية على الدرجة الكليّ درجات  اتبين متوسط إحصائياً 
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 ارتباطي ةة البديلة: توجد عالقة ونقبل بالفرضي   ،عدمفرضية ال نرفض وبالتالي، األساسّيةومهارات التفكير 
ة الختباري التحصيل ة إحصائيًا بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية على الدرجة الكلي  دال  

 .األساسي ةالدراسي ومهارات التفكير 
لبة المجموعة ة ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طد عالقة ارتباطيّ توج ال :الثامنةة الفرضي  
في  األساسّيةدرجاتهم على اختبار مهارات التفكير متوسط طة على اختبار التحصيل الدراسي و الضاب

 القياس البعدي.
تالميذ حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات  تمّ  ةهذه الفرضيّ من أجل اختبار    

 ومن ثمّ  األساسّيةى اختبار مهارات التفكير ودرجاتهم عل ،المجموعة الضابطة على االختبار التحصيلي
 (..2)ح في الجدولكما هو موضّ  على االختبارين التالميذحساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات 

( لداللة الفروق بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية Pearson( قيمة ارتباط )23الجدول)

 .األساسي ةدرجاتهم على اختبار مهارات التفكير متوسط اسي والختبار التحصيل الدر

 القرار القيمة االحتمالية االرتباط العينة المجموعة االختبار

 غير دال .6720 .6723 06 التجريبية الدرجة الكلية

 

رات ة الختباري التحصيل الدراسي ومهاللدرجة الكليّ االحتمالية  ةالقيم ( أنّ .2)الحظ من الجدول ي     
عالقة وجود عدم وهذا يشير إلى (، 6.61) االفتراضي لها داللةالمن مستوى أكبر  األساسّيةالتفكير 
ة الختباري طلبة المجموعة الضابطة على الدرجة الكليّ درجات  اتبين متوسط إحصائياً  ةدالّ  ارتباطية

  .وبالتالي نقبل فرضية العدم، األساسّيةالتحصيل الدراسي ومهارات التفكير 

 :وتفسرها نتائج أسئلة البحث ثالثًا: مناقشة
( في التحصيل وتنمية IDEALما فاعلية نموذج ) يجيب البحث الحالي عن السؤال الرئيس اآلتي:   

 لدى طلبة الصف الرابع األساسي؟ األساسّيةمهارات التفكير 
 والذي تفرع عنه األسئلة اآلتية:   
 لدى طلبة االجتماعيِّةالدراسات بمادة  لتحصيل الدراسيافي تنمية ( IDEALنموذج ) فاعليِّةما  -1

 وفق الكسب المعدل؟ الصف الرابع األساسي
لدى  االجتماعيِّةالدراسات بمادة  األساسي ةمهارات التفكير  ( في تنميةIDEALنموذج ) فاعليِّةما  -2

 وفق الكسب المعدل؟ الصف الرابع األساسيطلبة 
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 الدراسات مادة في األساسي الرابع الصف طلبة لدى لتحصيلا في( IDEALما فاعليِّة نموذج ) -.
-التطبيق-الفهم-)التذك ر بلوم حددها التي الستة المعرفية المستوياتمستوى من  كل عنداالجتماعيِّة، و 

 ؟(التقويم-التركيب-التحليل
 على حدة()ككل وفي كلِّ مهارة  تنمية مهارات التفكير األساسي ة في( IDEALما فاعليِّة نموذج ) -.

 االجتماعيِّة؟ الدراسات مادة في األساسي الرابع الصف طلبة لدى
الثاني ن األول و ا بالنسبة للسؤاليات، أمّ م مناقشة السؤالين الثالث والرابع من خالل مناقشة الفرضيّ ستت     
 م مناقشتهم بالتتابع على النحو اآلتي:ستت  

بمادة  التحصيل الدراسيفي تنمية ( IDEALمناقشة نتائج السؤال المتعلق فاعلية نموذج ) 1-1
 :لوفق الكسب المعد الصف الرابع األساسي لدى طلبة االجتماعي ةالدراسات 

 وفق مةالمصمّ  الرابعة الوحدة سترّ د   والتي التجريبية مجموعتينلل لالمعدّ  الكسب نسبة حساب تمّ    
 باستخدام وذلك االعتيادية، لطريقةبا نفسها الوحدة سترّ د   والتي الضابطة والمجموعة ،IDEAL نموذج
 النتائج وتشير الفرعية، وفي مستوياته التحصيلي، لالختبار ةالكليّ  الدرجة على لالمعدّ  للكسب بالك قانون
 إلى:
 ةالدرجة الكليّ  على لالمعدّ  الكسب نسبة في الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة قتفوّ    

 .حده مستوى على كل وفي ككل، التحصيلي لالختبار
 رفع مستوى التحصيل الدراسي مقارنة في IDEALنموذج  فاعلية على السابقة النتيجة من ي ستدل   

 إلى ذلك مستوى من مستويات بلوم الست. ويعود كلّ  وفي ككل لالختبار بالنسبة وذلك االعتيادية بالطريقة
حيث يضع  ،ةميّ التعلّ  ةالتعليميّ  المواقف في نشطةً  فعالةً  مشاركةً لطلبة ل يتيح الذي IDEAL نموذج طبيعة

ة وجمعها من الطالب في موقف مشكل حقيقي يجعله قادر على تحصيل المعلومات الالزمة بطريقة ذاتيّ 
والسير بخطوات  ،واستدعاء المعلومات السابقة لديه عن الموضوع المشكل ،المراجع والمصادر المساعدة

ذلك من عمليات تعاونية بين أفراد المجموعات مما  ما يرافق كلّ دقيقة للوصول إلى الحل المناسب مع 
مما يساعده على ترسيخ المعلومات  ،وكذلك الثقة بالنفس على طرح األفكار ،المنافسةز روح التعاون و يعزّ 

 االحتفاظ بها الستخدامها في مواقف مشكلة أخرى.ة بشكل  أفضل و الدراسيّ 
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لدى  األساسي ةمهارات التفكير في تنمية ( IDEALاعلية نموذج )ف مناقشة نتائج السؤال المتعلق 2-2
 :لوفق الكسب المعد الصف الرابع األساسي طلبة
 وفق المصممة الرابعة الوحدة سترّ د   والتي التجريبية مجموعتينلل المعدل الكسب نسبة حساب تمّ    

 باستخدام وذلك االعتيادية، ةبالطريق نفسها الوحدة سترّ د   والتي الضابطة والمجموعة ،IDEAL نموذج
 الفرعية، مهاراتهوفي  ،األساسّيةالختبار مهارات التفكير  ةالكليّ  الدرجة على لالمعدّ  للكسب بالك قانون
 إلى: النتائج وتشير
 ةالدرجة الكليّ  على لالمعدّ  الكسب نسبة في الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة قتفوّ    
 .حده علىمهارة  كلّ  وفي ككل، يرختبار مهارات التفكال
 بالطريقة مقارنةً  األساسّيةتنمية مهارات التفكير  في IDEALنموذج  فاعلية: السابقة النتيجة من ي ستدل   

 نموذج طبيعة إلى ذلك . ويعودمهارة من مهاراته الست كلّ  وفي ككل لالختبار بالنسبة وذلك االعتيادية
IDEAL هم ويحفزّ  ،طرحها من خالل النموذج يجاد حلول للمشكالت التي يتمّ الذي يثير تفكير الطلبة إل

العمل بشكل جاد لمواجهة الموقف و  ،على االنخراط بشكل كامل في الموقف الذي يحاكي الواقع الحياتي
الستدعاء المعلومات  ،ه عن طريق التفكير بكافة المستويات الدنيا والعلياوذلك كلّ  ،والخروج بحلول مناسبة

العمل بشكل  ومن ثمّ  ،راتها وتصنيف العوامل المؤثرة بهامة عن المشكلة المطروحة وتحليل متغيّ الالز 
 األساسّيةمة وفق مهارات التفكير تعاوني وتوليد األفكار واقتراح الحلول من خالل أوراق عمل مصمّ 

للطالب من  ة البدّ خطوة في النموذج تتصل بمهارة تفكير أساسيّ  فكلّ  ،المشكلة بأنفسهم نهم من حلّ تمكّ 
 المجموعة ةطلب لدىل ر ارتفاع نسبة الكسب المعدّ القيام بها لالنتقال إلى الخطوة التالية وهذا ما يفسّ 

 .االعتيادية بالطريقة سترّ د   التي الضابطة المجموعة على IDEALنموذج  وفق سترّ د   التي التجريبية
 وتفسيرها نتائج فرضيات البحثرابعًا: مناقشة 

 من خالل فرضيات البحث اآلتية: الثالث والرابعي البحث سير سؤال  تّم تف
 ألولى:ة االفرضي   مناقشة نتيجة -
تالمذة المجموعة  بين متوسط درجات ة  إحصائيّ  ذات داللة   ة إلى وجود فروق  تشير نتائج الفرضيّ     

لصالح  التحصيليالتجريبية ومتوسط درجات تالمذة المجموعة الضابطة في القياس البعدي لالختبار 
 المجموعة التجريبية.
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ة في رفع مستوى التحصيل الدراسي فاعليّ  IDEALويّتضح من هذه النتيجة أّن الستخدام نموذج     
بالطريقة االعتيادية؛ وتعزى الباحثة هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية  ة إحصائيًا مقارنةً دالّ  بفروق  

ة ة التعليميّ ها الطلبة في االنتقال بخطوات النموذج كونهم محور العمليّ إلى المشاركة الفّعالة التي قام ب
واجهتها واستدعاء معلوماتهم عن أبعادها العمل على مقاموا بتحديد المشكلة الرئيسية و ة فهم ميّ التعلّ 
مجموعة أّما طلبة ال ،األنسب ل للحلّ ومناقشة الحلول المطروحة والتوصّ  ،العوامل المؤثرة بهاراتها و متغيّ و 

 الضابطة فلم يكن لهم ذات النشاط في المناقشة وتحصيل المعرفة.
 الثانية: ةالفرضي   مناقشة نتيجة -
ة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذة المجموعة تشير نتائج الفرضيّ     

الختبار مهارات التفكير  ةالتجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي للدرجة الكليّ 
 ة لصالح المجموعة التجريبّية.ومهاراته الفرعيّ  األساسّية

ر إيجابّيًا على فقد أثّ  األساسّيةفاعلية في تنمية مهارات التفكير  IDEALتبّين النتيجة أّن لنموذج     
ى االختبار البعدي التجريبية عل نتائج التالميذ وذلك بداللة الفروق بين متوسط درجات تالميذ المجموعة

استخدام نموذج عزى الباحثة سبب هذه الفروق إلى مقارنة بمتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة؛ وت
IDEAL  المجموعة التجريبية  طلبة حيث ساهم في رفع مستوى تفكير االجتماعّيةفي تعليم مادة الدراسات

الوصول ومدروس  و  منطقي   لتفكير العليا بشكل  واالنتقال بهم من مستويات التفكير الدنيا إلى مستويات ا
فضاًل  ،األنسب وهو أعلى مستويات التفكير موها واتخاذ قرار بالحلّ بهم إلى الحكم على الحلول التي قدّ 

مكانيّ  ،ذاتي على مدى مشاركته بالوصول إلى الحلّ  فرد بشكل   على حكم كلّ   ،اتهومعرفة حجم قدراته وا 
والحياتّية والتي تشّكل الجزء الكبير من  االجتماعّيةل  أكبر بالقضايا والظواهر مّما جعلهم يهتّمون بشكو 

 .ةة لمشكالتهم الحياتيّ والتفكير بحلول منطقيّ  ،حياتهم ونشاطاتهم اليومّية
 ثالثة:ال ةالفرضي   مناقشة نتيجة -
ة المجموعة تشير نتائج الفرضّية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالمذ    

مستوياته الفرعّية في القياسين القبلي والبعدي لصالح رجة الكلّية لالختبار التحصيلي و التجريبّية على الد
 القياس البعدي.

في رفع مستوى التحصيل الدراسي وذلك بداللة الفروق بين  IDEALيتبّين من ذلك فاعلّية نموذج     
دي بالنسبة الختبار التحصيل وتعزى الباحثة ذلك إلى أّن متوسط درجاتهم في االختبارين القبلي والبع
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التي دة و إجابات التالميذ على االختبار البعدي جاءت نتيجة حصولهم على المعلومات الواردة في الوح
في حين أّن درجاتهم في االختبار القبلي  ،IDEALاها وفق نموذج يقيسها االختبار من خالل تدريسهم إيّ 

تهم السابقة وخبراتهم غير المنّظمة؛ بالتالي فإّن نتائجهم في االختبار القبلي كانت كانت نتيجة معلوما
محّصلة لمعلوماتهم السابقة في حين أّنها كانت في االختبار البعدي المباشر نتيجة تعّرضهم للبرنامج 

 ة.ميّ ّية التعلّ والذي يعتمد على جعل المتعّلم محور العملّية التعليم IDEALوفق نموذج  التجريبي المعدّ 
 رابعة:ال ةالفرضي   مناقشة نتيجة -
بين متوسط درجات تالمذة المجموعة  ة  إحصائيّ  ذات داللة   تشير نتائج الفرضّية إلى وجود فروق      

مستوياته الفرعّية في القياسين القبلي والبعدي لصالح رجة الكلّية لالختبار التحصيلي و الضابطة على الد
 القياس البعدي.

 تباينت الفاعلية هذه أنّ  إالّ  ،التحصيل الدراسي في االعتيادية الطريقة يةفاعل النتيجة ذهه من ستدلّ ي     
 .مستوى وآخر من مستويات بلوم بين
 في مهأنّ  القبلي، االختبار ىعل البعدي االختبار في الضابطة المجموعة بةطل قوّ تف تفسير يمكن   

إجاباتهم  كانت ماإنّ  ،بمحتويات الوحدة الدراسية ةصل ذات معرفة يأ واقّ تل قد يكونوا لم يالقبل االختبار
 البعدي االختبار نتيجة اأمّ  أخرى، مصادر من أو المدرسة من سواء السابقة مومكتسباته متهار خبنتيجة 

 .دةمحدّ  معلومات لتعليم االعتيادية الطريقة وفق تدريسهم الوحدة بسبب يفه
التي تعتمد  ،المستويات الدنيا في زتتركّ  يةالفاعل ههذ أنّ  لحسابيةا المتوسطات درجات رتأظه حيث   

 ،مستوى اتخاذ القرارمستوى التركيب و  من كل   في منخفضة كانت اهأنّ  إالّ  ،كبير الفهم بشكل  على التذّكر و 
د يسعى لتحقيق جميع األهداف التعليمية في كافة محدّ  تدريسي برنامج وفق متدريسه لعدم ذلك يعودو 
 ر المعلومات فقط.التركيز بشكل أكبر على حفظ وتذكّ  حيث تمّ  ،مستوياتال

 محتوى دراسة قبل بةالطل ألنّ  ةمنطقيّ  نتيجة يه والبعدي، يالقبل االختبارين بين الفروق فإنّ  وبالتالي   
المعلومات  بعض مانّ وا   المعلومات الواردة في الوحدة الدراسية، عن كبيرة لديهم خلفية تكن لم الرابعة الوحدة

 ب ذل الذي للمجهود نتيجة هي النتيجة هذه بعد ظهرت التي الفروق وأنّ  المرتبطة بوحدات دراسية أخرى،
 .الضابطة المجموعة طلبة قبل من
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 :خامسةال ةالفرضي   مناقشة نتيجة -
ريبية طلبة المجموعة التجدرجات  اتبين متوسط إحصائياً  ةدال إلى وجود فروقة شير نتائج الفرضيّ ت     

 ومهاراته الفرعّية لصالح القياس البعدي. األساسّيةعلى الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير 
وذلك بداللة  ،األساسّيةفي تنمية مهارات التفكير  IDEALمن هذه النتيجة فاعلية نموذج  ي ستدلّ    

ر المهارات وتعزى الباحثة ذلك الفروق بين متوسط درجاتهم في االختبارين القبلي والبعدي بالنسبة الختبا
هذا النوع من االختبارات بمثل  ختبروا هم لم ي  نّ ة ألإلى أّن نتائج الطلبة في االختبار القبلي كانت متدنيّ 

ا أمّ  ،ة اإلجابةكثرة التساؤالت عن ماهيّ ثناء إجراء االختبار و بداللة دهشتهم أ ،التي تثير التفكير لديهم
البعدي فهي بسبب خضوعهم للبرنامج التعليمي المعّد لتنمية مهارات التفكير  قهم في نتيجة االختبارتفوّ 

متها الباحثة حول كيفية اإلجابة والتوضيحات التي قدّ  ،المشكالت في حلّ  IDEALوفق نموذج  األساسّية
هن تحفيز الذمية و تشجيعهم على التفكير و ة التعليمية التعلّ وجعلهم محور العمليّ  ،عن أسئلة االختبار

 ة.مستمر بما يسهم في نقل الحلول إلى حياتهم الواقعيّ  بشكل  
 :السادسة مناقشة نتيجة الفرضي ة -
طلبة المجموعة الضابطة درجات  اتبين متوسط اً إحصائيّ  ة  دالّ  إلى وجود فروق  ة تشير نتائج الفرضيّ    

 لصالح القياس البعدي.ومهاراته الفرعّية  األساسّيةة الختبار مهارات التفكير على الدرجة الكليّ 
فكرة  ةالطلبة في االختبار القبلي لم تكن لديهم أيّ  ألنّ  ،ةها نتيجة منطقيّ يمكن تفسير هذه النتيجة بأنّ    

سبب أسئلة االختبار التي ترتبط نوعًا ما بنتيجة االختبار البعدي فقد كان القهم وتفوّ  ،عن موضوع االختبار
ة المهارات الفرعية هي مهارات تفكير أساسيّ و  ،سها في الكتاب المقرربموضوعات الوحدة الدراسية التي يقي

ده نتائج االختبار للمهارات المالحظة وهذا ما يؤكّ ر و األدنى منها كالتذكّ  من امتالك الحدّ  طالب   لكلّ  البدّ 
التصنيف حظ انخفاضها في مهارة المقارنة و ر في حين نالة ارتفاع مستوى االجابة على مهارة التذكّ الفرعيّ 

 طلبة المجموعة التجريبية. محدودًا ولم يصل إلى درجة تفّوق التفّوق كان د أنّ وهذا يؤكّ  ،اتخاذ القرارو 
 مناقشة نتيجة الفرضية السابعة: -
ة إحصائيًا بين متوسطات درجات طلبة المجموعة دالعالقة ارتباطيه  إلى وجودتشير نتائج الفرضية    

 .األساسّيةالختباري التحصيل الدراسي ومهارات التفكير التجريبية على الدرجة الكلية 
الذي يتيح  IDEALتعزى الباحثة هذه العالقة اإليجابّية إلى البرنامج التجريبي المعّد وفق نموذج    

ة التي تعترضهم من خالل التفكير بهذه المشكلة ة والتعليميّ للتالميذ القدرة على مواجهة المشكالت الحياتيّ 
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وهذا بدوره يعمل على  ،األنسب لها والبحث في معلوماتهم ومحيطهم الخارجي عن الحلّ  م  منظّ  بشكل  
العمل على المعلومات الالزمة واستدعائها و  رمن خالل حاجته إلى تذكّ  األساسّيةتنمية مهارات التفكير 

 اختيار الحلّ ومقارنة الحلول المطروحة التخاذ القرار ب ،تصنيفها ووصف الظاهرة المشكلة التي تواجهه
 ة.مواقف حياتهم العمليّ  ه يتيح للطلبة تنمية مهارات التفكير لديهم في كلّ األنسب وهذا كلّ 

 مناقشة نتيجة الفرضية الثامنة: -
 طلبة درجات متوسطات بين إحصائياً  ةدالّ  ارتباطية عالقة وجودعدم  إلى ةالفرضيّ  نتائج شيرت     

 .األساسّية التفكير ومهارات الدراسي التحصيل ختباريال ةالكليّ  الدرجة علىضابطة ال المجموعة
ست بها المجموعة الضابطة والتي تعزى الباحثة هذه النتيجة لطريقة التدريس االعتيادية التي د رّ    

ر المعلومات في أدنى مستويات التفكير دون التركيز وتذكّ  ،على التلقين والحفظ أساسي   تعتمد بشكل  
 ،المعلومات من أجل االختبار فقط وهذا بدوره يعمل على خلق فجوة بين صمّ  ،على تنمية المهارات
 أسئلة االختبار وممارسة مهارات التفكير العليا. وبين التفكير في حلّ 

 خالصة الفصل:
في رفع  IDEALوفي نهاية هذا الفصل وبعد مناقشة النتائج ي مكن القول أّن هناك فاعلّية أكبر لنموذج    

وتنمية  ،لدى طلبة الصف الرابع األساسي االجتماعّيةيل الدراسي في مادة الدراسات مستوى التحص
ى المعرفة وتعزيز الثقة بالنفس ق في الوصول إللديهم مما يساعدهم على التعمّ  األساسّيةمهارات التفكير 

 بالتالي إنتاج أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع نحو األفضل.و 
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 مقترحات البحث

 :توّصل البحث إلى مجموعة من المقترحات كاآلتي    
وقدرته على  الطلبة،الة وناجحة في رفع مستوى التحصيل لدى كطريقة تدريس فعّ  IDEALي نموذج تبنّ  .1

 .ةمساعدتهم في مواجهة مشكالتهم الحياتيّ 
 استخدام على وتدريبهم عدادهم،إ مؤسسات في مينالمعلّ  الطلبة لدى التفكير مهارات تنمية على العمل .2

 .لتالمذتهم التفكير مهارات نميت وطرائق استراتيجيات
 القدرة يكسبهم مما النشط، للتفاعل مينز المتعلّ تحفّ  ميةتعلّ  ةتعليميّ  خبرات توفيرب مينالمعلّ  اهتمام زيادة .3

 .المختلفة المهام أداء على
 باعتبارها وتالمذتهم، أبنائهم لدى التفكير مهارات نميةبت مينومعلّ  هاتوأمّ  آباء من المربين اهتمام ضرورة .4

 .الدراسي التحصيل في رةالمؤثّ  العوامل إحدى
 .ةالدراسيّ  المناهج بتطوير لالهتمام مواز   بشكل   فيةالصّ  البيئة بتطوير االهتمام .5
 الفاعل، والنقاش التفاعل، على القائم التفكير، على عالمشجّ  الصفي الجوّ  توفير على مينالمعلّ  حثّ  .6

 .والسخرية النقد، عن بعيًدا األفكار عن الحرّ  والتعبير
وعدم  )لغة عربية، علم األحياء، الرياضيات..إلخ( في مواد دراسية أخرى IDEALدراسة فاعلية نموذج  .7

 فة.وقياس أثرها في جوانب التفكير المختل ة أخرى،ولصفوف دراسيّ  ة،االقتصار على مادة الدراسات االجتماعيّ 
إقامة دورات تدريبية للمعّلمين على تنمية مهارات التفكير األساسّية لدى الطلبة، وكيفّية تحليل المحتوى  .8

 الستنباط مهارات التفكير المتضّمنة في المنهاج.
التعاون مع وزارة التربية ومركز تطوير المناهج التربوية، لوضع معايير وطنّية لمهارات التفكير األساسّية،  .9

 لي تضمينها في محتوى الدراسات االجتماعّية المعدل.وبالتا
 

 

 

 

 مقرتحات البحث
 



 ملخص البحث باللغة العربية

 

801 
 

ة المناسبة لتنمية مهارات التفكير لدى من أكثر المناهج الدراسي   االجتماعي ةمناهج الدراسات  عد  ت     
 مين،المتعل  

مين للمتعل  ا يتيح رة مم  ة، والظاهرات المتغي  في الموضوعات، والمشكالت الحياتي   سم به من غنىً نظرًا لما تت  
دراك العالقات القائمة بي تدريسية طرائق  باستددام نها، وال يمكن تحقيق ذلك إال  معالجتها، لفهمها، وا 

، لديهم مهارات التفكيرة وتعمل على تنمية ة التعليمي  محور العملي  مين المتعل  جعل تسهم في  مناسبة
 وتكسبهم القدرة على ممارستها وتطبيقها، لذا يهدف البحث الحالي إلى:

ة الصف الرابع طلبلدى  ةاألساسي   هارات التفكيرفي التحصيل، وتنمية م IDEALفاعلية نموذج قياس   
 ع عن هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية:: ويتفر  االجتماعي ةة الدراسات ماد   األساسي من دالل

 مادة دالل من األساسي ة ( لتنمية مهارات التفكيرIDEALنموذج ) على قائم برنامج إعداد 
 .األساسي رابعال الصفطلبة ل االجتماعي ة الدراسات

 مادة في األساسي الرابع الصف طلبة لدى التحصيل في( IDEALقياس فاعلية نموذج )  
-التطبيق-الفهم-)التذك ر بلوم حددها التي الست المعرفية المستويات عند االجتماعي ة الدراسات
 .المادة هذه تدريس في السائدة بعةالمت   ةباالستراتيجي   مقارنةً  وذلك ،(التقويم-التركيب-التحليل

مهارة على  ككل وفي كل  ) ةتنمية مهارات التفكير األساسي   في( IDEALقياس فاعلية نموذج ) 
 ةباالستراتيجي   مقارنة وذلك االجتماعي ة، الدراسات ةماد   في األساسي الرابع الصف طلبة لدى حدة(
 .المادة هذه تدريس في السائدة بعةالمت  
  :نالبحث الحالي من قسميف تأل  وقد 
   الفصول الثالثة األولى ن القسم النظري: وتضم 

ة، األهداف، ته، وتضمن المقدمة، المشكلة، األهمي  التعريف بالبحث وأهمي   الفصل األولحيث شمل    
 ة.األسئلة، الفرضيات، المنهج واإلجراءات، المصطلحات والتعريفات اإلجرائي  

إلى تحديد  إضافةً  ،ة والتعقيب عليهاة واألجنبي  العربي   دراسات السابقةالمن  اً عرض الفصل الثاني عددو    
 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة.و ة والدراسات السابقة االدتالف بين الدراسة الحالي  و  هب  اشتأوجه ال

الدراسات  ةماد  هي كاآلتي:  محاور   ناقش الفصل الثالث اإلطار النظري حيث شمل أربعة  في حين    
 .المشكالت في حل   IDEALنموذج ، ةالفلسفة البنائي  ، مهارات التفكير، االجتماعي ة
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 الفصلين الرابع والدامس القسم العملي: وتضمن 

ستددم ا  فقد دة عرض الفصل الرابع منهج البحث واألدوات المستددمة لتحقيق األهداف المحد  حيث     
ة مم ا يعتمد باألساس على التجربة العلمي   لتناسبه مع طبيعة البحث الحالي فهو ذلكو المنهج التجريبي 

)طريقة  ر المستقل  م في المتغي  ، وهو يتيح التحك  لمعرفة الحقائق عن طريق هذه التجارب ةً عملي   يتيح فرصةً 
)االدتبار التحصيلي، وادتبار مهارات التفكير األساسي ة(؛ رين التابعين التدريس( ودراسة فاعلي ته في المتغي  
ستددمت عينة من تالميذ الصف الرابع األساسي في محافظة دمشق ولقياس فاعلي ة النموذج التجريبي ا  

تعل مت وفق النموذج التجريبي، وأدرى ضابطة  طالبًا وطالبةً ( 06قس مت إلى مجموعتين تجريبية قوامها )
 تعل مت وفق الطريقة التقليدي ة. بًا وطالبةً طال( 06قوامها )

 ستددمت مجموعة من األدوات وهي كاآلتي:دة ا  وفي ضوء أهداف البحث المحد      
 .IDEALمصم م وفق نموذج  جريبيتبرنامج  .1
 .تحصيليادتبار  .2
 ادتبار مهارات التفكير األساسي ة. .3
ل إلأم      يها حيث أسفر البحث عن مجموعة نتائج ا الفصل الدامس فقد عرض النتائج التي تم  التوص 

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  طلبة بين متوسط درجات إحصائية   ذات داللة   تلد صت بوجود فروق  
إلى  لصالح المجموعة التجريبية، إضافةً  التحصيليالمجموعة الضابطة في القياس البعدي لالدتبار  طلبة
المجموعة التجريبية في القياسين القبلي  طلبة درجات متوسط بين إحصائية   ذات داللة   فروق   وجود

بين  إحصائية   ذات داللة   فروق  كما أظهرت وجود  لصالح القياس البعدي؛ لالدتبار التحصيليوالبعدي 
 المجموعة الضابطة في القياس البعدي طلبةالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات  طلبة متوسط درجات

إلى  صالح المجموعة التجريبية، إضافةً ل ةومهاراته الفرعي  ة ر مهارات التفكير األساسي  دتباال ةللدرجة الكلي  
المجموعة التجريبية في القياسين القبلي  طلبة درجات متوسط بين إحصائية   ذات داللة   فروق   وجود

وأشارت  س البعدي؛لصالح القيا ةومهاراته الفرعي   دتبار مهارات التفكير األساسيةالة للدرجة الكلي  والبعدي 
المجموعة التجريبية على  طلبةداللة إحصائية بين متوسط درجات  ذات عالقة ارتباطيةوجود النتائج إلى 
 ة في القياس البعدي المباشر.ودرجاتهم على ادتبار مهارات التفكير األساسي   التحصيلياالدتبار 
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 :ان منهام البحث مجموعة من المقترحات كوقد  

 .الة وناجحة في رفع مستوى التحصيل لدى الطلبةكطريقة تدريس فع   IDEAL ي نموذجتبن   .1
 على وتدريبهم إعدادهم، مؤسسات في مينالمعل   الطلبة لدى األساسي ة التفكير مهارات تنمية على العمل .2

 لتالمذتهم. التفكير مهارات تنمي وطرائق استراتيجيات استددام
باعتبارها  وتالمذتهم، أبنائهم لدى التفكير مهارات بتنمية ومعلمين هاتوأم   آباء من المربين اهتمام ضرورة .3

 .الدراسي التحصيل في رةالمؤث   العوامل إحدى
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 .1المسيرة، ط

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرّية.التعليم وأساليب التعلّم استراتيجيات(. 0222مجدي عزيز. ) إبراهيم، -
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بكلّية التربية بسوهاج ونحوه.  وفقًا للمدخل البنائي الواقعي وتعديل اتجاهات طالبات شعبة التعليم االبتدائي
 (.92، العدد )مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس

 .العالمية الدار: الجيزة. االجتماعية المواد تدريس في المرجع(. 0222) .محمود ع،سري أبو -
أثر برنامج مقترح بالنموذج البنائي في إكساب مهارة الرسم (. 0222أبو طاحون، أحمد خالد مسلم. ) -

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  .الهندسي بمنهج التكنولوجيا للصف التاسع في محافظة غزة
 سالمية، غزة.اإل
القاهرة: دار النشر . مناهج البحث في العلوم النفسيّة والتربويّة (.0222أبو عاّلم، رجاء محمود. ) -
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تعليم التفكير من خالل تدريس الجغرافيا والتاريخ وأثره على (. 0222األهدل، أسماء زين صادق. )  -

. المملكة العربية السعودية، جّدة: كلّية التربية تحصيل تلميذات الصف الرابع االبتدائي وتنمية تفكيرهن
 للبنات.

 .0. الدّمام: مكتبة المتنبي، ططرق تدريس المواد االجتماعيّة(. 0222. )عبد اهللآل عمرو، فهد بن  -
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 .الزهران دار: عمان .الجديد البشري العقل إدارة(. 0222. )بشير البرغوثي، -
 للنشر الرشد مكتبة: الرياض. المدرسي المنهج خالل من التفكير تنمية(. 0220. )رشيد البكر، -

 .والتوزيع

البحث التجريبي واختبار الفرضيات في العلوم التربويّة والنفسيّة. (. 0222. )البياتي، عبد الجّبار توفيق -
 األردن، عّمان: دار جهينة.

واقع معرفة وتقّبل معّلمي الرياضيات لنموذج التعلّم البنائي (. 0222الثقفي، عبد الهادي بن عابد. ) -
 رى، المملكة العربية السعودية.، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القودرجة قدرتهم على تطبيقه

 .١ ط المسيرة، دار: عمان. ونظرياته التفكير أطر(. 0222. )الحميد عبد جابر جابر، -

. عّمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، طرق تدريس المواد االجتماعيّة (.0222). جامل، عبد الرحمن -
 .0ط
التفكير التاريخي بمادة ارات فاعلية نموذج وودز في تنمية مه(. 0212راغب علي. ) ،الجدي -

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلّية التربية: جامعة دمشق، دمشق. التاريخ.
 دار: المتحدة العربية اإلمارات. وتطبيقات مفاهيم التفكير تعليم (.1999) .الرحمن عبد فتحي جروان، -

 .1ط الجامعي، الكتاب
 .الجديدة لأللفية مستقبلية استراتيجيات كيرالتف تعليم في حديثة اتجاهات(. 0222) .مجدي حبيب، -

 .0ط العربي، الفكر دار: القاهرة
: عمان. التفكير في مهارة ١١١ التفكير مهارات دليل(. 0220. )الناصر عبد وفخرو، ثائر سين،ح -

 .1ط والتوزيع، للنشر جهينة دار
. منشورات يةطرائق تدريس العلوم السياس. (0229)آصف حيدر.  ،علي منير؛ يوسف ،الحصري -

 جامعة دمشق. كلية التربية.
 دار: عمان. تدريسية واستراتيجيات نظرية أسس الناقد والتفكير اللغة(. 0222) .علي الحالق، -

 .1ط المسيرة،
 السورية العامة الهيئة: دمشق. التعلم تستحق مهارات اإلبداعي التفكير(. 0212). هشام الحالق، -

 .الثقافة وزارة ،للكتاب
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طرائق تعليم المواد االجتماعيّة وتقنياتها "للسنتين األولى والثانية (. 0221م وآخرون. )حمصي، هيا -
. وزارة التربية: المؤسسة العامة للمطبوعات لطالب دور المعّلمين والمعّلمات"، الجمهوريّة العربيّة السوريّة

 والكتب المدرسّية.
طلبة  لدى الناقد التفكير مهارات تنمية في استراتيجيات أربع استخدام أثر(. 0222. )مدين الحوري، -

 جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة. التاريخ مبحث في وتحصيلهم األساسي الثامن الصف
 .األردن. اليرموك

 .١ ط المسيرة، دار: عمان .االجتماعية الدراسات تدريس طرائق(. 0222) .فخري خضر، -
البنائيّة في  Seven E،Sبرنامج محوسب يوّظف إستراتيجيّة (. أثر 0229الخضري، ندى محمود. ) -

. رسالة ماجستير تنمية مهارات التفكير العليا لمادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزّة
 غير منشورة، الجامعة اإلسالمّية، غّزة.

 التعليم من الثانية الحلقة علوم بمناهج التفكير مهارات(. 0229. )شريفة والقاسمية، فاطمة خليفة، -
 رؤى: الدراسية المناهج لندوة مقدم بحث. تحليلية دراسة عمان بسلطنة األساسي- مارس، 12-12

 عمان. مستقبلية،
. األردن، أساليب تدريس االجتماعيّات (.0221دبور، مرشد محمود، والخطيب، إبراهيم ياسين. ) -

 .1طعمان: الدار العلمّية الدولّية ودار الثقافة، 
تعليم مهارات التفكير وتعّلمها في منهاج الرياضيات لطلبة المرحلة االبتدائيّة (. 0222دياب، سهيل. ) -

 ، غزة: مكتبة دار المنارة.العليا
أثر برنامج لتدريس التفكير من خالل منهج العلوم على التفكير اإلبداعي (. 0222الرشيد، منيرة. ) -

، رسالة دكتوراه غير منشورة، لخامس االبتدائي بمنطقة الرياضوالناقد والتحصيل لدى تلميذات الصف ا
 .كلية التربية للبنات بالقصيم، المملكة العربية السعودية

مبادئ اإلحصاء النفسي والتربوي "(. 1922الزّراد، فيصل محمد خير، ويحيى، علي محمد. ) -
 القلم.، اإلمارات العربّية المتحدة، دبي: دار اإلحصاء واإلحصاء المتقّدم"

، القاهرة: عالم تعليم التفكير رؤية تطبيقيّة في تنمية العقول المفّكرة (.0222زيتون، حسن حسين. ) -
 .1الكتب، ط
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، القاهرة: عالم تعليم التفكير رؤية تطبيقيّة في تنمية العقول المفّكرة(. 0222زيتون، حسن حسين. ) -
 .1الكتب، ط

 . األردن، عّمان: دار الشروق.أساليب تدريس العلوم(. 1999زيتون، عايش. )  -
 .1. عّمان : دار الشروق، طالنظريّة البنائيّة واستراتيجيات تدريس العلوم (.0222زيتون، عايش. ) -
 .1عّمان : دار الشروق، ط ،االتجاهات العالمية في مناهج العلوم وتدريسها(. 0212زيتون، عايش. ) -
عّمان: دار .مع مئات األمثلة التطبيقيّة تدريس مهارات التفكير. (0222) سعادة، جودت أحمد. -

 .الشروق
 القاهرة: دار الكتب. ،مصر ،التعلم التعاوني(. 0210سناء. ) ،سليمان -
 ،األردن ،أساسيات التدريس(. 0222عبد الباقي. ) ،عبد الرحمن؛ أبو زيد ،خليل إبراهيم؛ جامل ،شبر -

 عمان: دار المناهج.
 .صطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريسمعجم الم (.0222شحاته، حسن وآخرون. ) -

 .0مصر: عالم الكتب، ط
مدى اكتساب تالميذ المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض المفاهيم (. 1999الشعوان، عبد الرحمن. ) -

 (.20العدد ) (،122، المجلد )المجلة التربوية، التاريخية والجغرافية الواردة بالكتب المقررة
فاعليّة نموذج بوسنر في التغيير المفاهيمي وتنمية مهارات التفكير (. 0212ي جميل. )مهان ،شلهوب -

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلّية التربية: جامعة دمشق، دمشق. .بمادة الدراسات االجتماعيّة األساسيّة
مل للنشر األردن، إربد: دار األ .تطوير مهارات التفكير في تعليم العلوم(. 0220) شواهين، خير. -

 والتوزيع.
 .جهينة دار: عمان. مبدعاً  معلماً  تكون كيف(. 0222) .محمود طافش، -
 .1 ط حمورابي، دار . األردن:التدريس وأساليب طرق .(0222) .عصام محمد طربيه، -
 ،. األردنالتدريس الفعال تخطيطه ومهاراته واستراتيجياته وتقويمه(. 0229عفت مصطفى. ) ،الطناوي -

 .1ط ،مسيرةعمان: دار ال
. القاهرة: عالم أساليب التفكير نظريّات ودراسات وبحوث معاصرة(. 0222الطيب، عصام علي. )  -

 .1الكتب، ط
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. األردن، عّمان: دار المسيرة للنشر تنمية قدرات التفكير اإلبداعي (.0222الطيطي، محمد حمد. ) -
 . 1والتوزيع والطباعة، ط

ة االستقصائية في اكتساب التالميذ المفاهيم االجتماعيّة، فاعلية الطريق(. 0229. )العاتكي، سندس -
دراسة تجريبيّة على تالمذة الصف الرابع في مقرر التربية االجتماعيّة في الحلقة األولى من مرحلة التعليم 

 . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق.األساسي في محافظة الالذقية
 .٣ ط العربي، الفكر دار: القاهرة. والتطبيق النظرية النفسي القياس(. 1992. )سعد الرحمن، عبد -
 .الثقافة دار: عمان. عملية وتطبيقات تدريبات ومهاراته التفكير تعليم (.0222. )سعيد العزيز، عبد -
معوقات تعليم مهارات التفكير في مرحلة التعليم (. 0222، صالح عبد اهلل وآخرون. )ريمعبد الك -

 الجمهورّية اليمنّية، عدن: مركز البحوث والتطوير التربوي. .ميدانيّة( )دراسة األساسي
 المسيرة، دار عمان،. المتعددة بالذكاءات الصفي التدريس(. 0222) .نائلة والخزندار، عزو عفانة، -
 .1ط
( "في طرق وتقنيات التعليم" من أسس 2سلة علوم التربية )سل (.1990غريب، عبد الكريم وآخرون. ) -

 . الرباط: الشركة المغربية للطباعة والنشر.المعرفة إلى أساليب تدريسها
فعالية استخدام دورة التعلم في تنمية القدرة على حل المشكالت  (.0222ابتسام محمد. ) ،فارس -

 مصر. ،جامعة القاهرة ،ماجستير غير منشورة رسالة ،لدى طالب المرحلة الثانوية والتحصيل الدراسي
. دار: عمان. والتطبيق النظرية بين االجتماعية المواد تدريس كفايات(. 0222. )سهيلة الفتالوي، -

 ١ ط الشروق،
تطوير فاعلية معلم التاريخ في المرحلة الثانوية في محافظات الشمال من (. 1999فطاير، سليمان. ) -

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.مينوجهة نظر المديرين والمعل
كلية  ،منشورات جامعة دمشق (. طرائق التدريس العامة.0212جمال. ) ،محمد خير؛ سليمان ،الفوال -

 التربية.
 .الشروق دار: عمان. التدريس سيكولوجية(.  0222. )نايفة وقطامي، يوسف قطامي، -
 .2، ط1دمشق: جامعة دمشق، ج .أصول التدريس. (1992ونس. )، يوناصرالقاّل، فخر الدين  -
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، المؤتمر العربي الثالث حول المدخل البنائيّة كمدخل للمنظوميّة"(. "0222الكامل، حسنين. ) -
المنظومي في التدريس والتعلم، مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة جرش 

 الهاشمّية. األهلّية بالمملكة األردنّية
التدريس نماذج وتطبيقات في العلوم والرياضيات واللغة . (0222 )علي. الكسباني، محمد السّيد  -

 .1القاهرة: دار الفكر العربي، ط .العربية والدراسات االجتماعيّة
. أساليب تدريس الدراسات االجتماعيّة(. 1992اللقاني، أحمد حسين وأبوسنينة، عودة عبد الجواد. ) -

 ن، عّمان: دار الثقافة.األرد
أثر إثراء منهج العلوم بمهارات تفكير علمي على تحصيل الطلبة في (. 1992اللولو، فتحّية صبحي. ) -

 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمّية، غزة.الصف السابع
ة بالجامعة تدريس العلوم في التعليم العام، كلية التربي(. 0222اللولو، فتحية واآلغا، إحسان. ) -

 .غزة :اإلسالمية
. ترجمة: أبعاد التفكير إطار عمل للمنهج وطرق التدريس(. 0222مارزانو، روبرت؛ وآخرون. ) -

 .0صالح خطاب، إصدار جمعّية اإلشراف وتطوير المناهج، ط ومحمديعقوب حسين نشوان 
 ،سوريا ،الرحمن نجيب. ترجمة: محمد خير الفوال وعبد فن التعليم الوظيفي(. 0222ميشيل. ) ،ماندير -

 .1ط ،دمشق: سلسلة الرضا للمعلومات
(، السنة 29، العدد ). مجلة رسالة الخليجتنمية قدرات التفكير عند التالميذ(. 0222المانع، عزيز. )  -

 السابعة عشرة: مكتب التربية العربي لدول الخليج.
 .صفاء دار: نعما. والناقد اإلبداعي التفكير مهارات تنمية(. 0222. )سوسن مجيد، -
الطفل ومهارات التفكير في رياض األطفال والمدرسة االبتدائيّة، (. 0221محمد، فهيم مصطفى. ) -

 .1. القاهرة: دار الفكر العربي، طرؤية مستقبليّة للتعليم في الوطن العربي
. مهتفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعليم التفكير وتعل(. 0222محمود، صالح الدين عرفة. ) -

 القاهرة: عالم الكتب.
أثر استخدام الصور واألشكال التوضيحية في الدراسات (. 0222محمود، صالح الدين عرفة. ) -

. االجتماعية لتنمية عمليات التفكير لدى تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائي وميولهم نحو المادة
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المصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد القاهرة: الجمعية ، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس
(22.) 
 .دمشق جامعة: دمشق .الحديثة التربية في والتقويم القياس(. 0229. )مطانيوس مخائيل، -
أثر برنامج تعليمي على تنمية مهارات التفكير األساسيّة وعلى التحصيل (. 0222عصال. ) ،المساعيد -

كلية الدراسات التربوية  ،الة دكتوراه غير منشورةرس .في الجغرافيا عند طالب الصف السادس األساسي
 .األردن ،جامعة عمان العربية ،العليا

 .الفكر دار: األردن عمان، .االجتماعية الدراسات في التفكير تعليم(. 0222. )قاسم المصري، -
رة: جمهورّية مصر العربّية، القاهمهارات التفكير في مراحل التعليم العام، (. 0220مصطفى، فهيم. ) -

 .1دار الفكر العربي، ط
المؤتمر العربي "البنائيّة في عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات" (. 0222مكسيموس، داؤود وديع. ) -

الثالث حول المدخل المنظومي في التدريس والتعلم، مركز تطوير تدريس العلوم بالتعاون مع جامعة جرش 
 أبريل. 2-2األهلّية باألردن، 

 والتوزيع، للنشر المسيرة دار: عمان. النفس وعلم التربية في البحث مناهج. ( 0222. ) سامي ملحم، -
 .1ط
مجلة جامعة  ،دراسة ميدانية ،أساليب التفكير و عالقتها بحل المشكالت(. 0222غسان. ) ،المنصور -

 .1العدد 02دمشق للعلوم التربوية المجلد 
 . القاهرة: دار الكتاب الجامعي.األساليب الحديثة في تدريس العلوم(. 0222الهويدي، زيد. ) -
أثر طرائق التعليم المبرمج في تحصيل طلبة الصف السابع واتجاهاتهم في (. 0222هيالت، صالح. ) -

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن.مبحث التاريخ. 
، التعليم األساسي النظام الداخلي لمدارس (.0222) .الجمهورية العربية السورية(، 0) وزارة التربية -

 دمشق.
العربية  الجمهورية في الجامعي قبل ما العام التعليم لمناهج الوطنية المعايير(. 0222. )التربية وزارة -

 .األول المجلد .السورية
دليل المعلم للدراسات االجتماعية في مرحلة  .(0212. )في الجمهورّية العربّية السورّيةوزارة التربية  -

 .. سورية: المؤسسة العامة للطباعةالصف الرابعالتعليم األساسي 
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 (1ملحق رقم )

 مي أدوات الدراسةقائمة بأسماء السادة محك  

 القسم  االسم  الرقم

 المناهج وطرائق التدريس آصف يوسف د. 1

 المناهج وطرائق التدريس أ.د. فواز العبد هلل 2

 المناهج وطرائق التدريس د. خلود الجزائري 3

 المناهج وطرائق التدريس د. ابتسام الفارس 4

 المناهج وطرائق التدريس براهيمإد. جمعة  5

 المناهج وطرائق التدريس رانيا صاصيال د. 6

 أصول التدريس. د. سعدة ساري 7

 علم نفس. د. محمد عماد سعدا 8

 .ربيةأصول الت د. محمود علي محمد 9

 .ربيةأصول الت د. ريمون معلولي 11

 المناهج وطرائق التدريس. د. أمين شيخ محمد 11

 المناهج وطرائق التدريس. ت رمضاند. عصم 12

 المناهج وطرائق التدريس. د. سندس العاتكي 13

 موجه أول لمادة التاريخ. د. ميساء الخطيب 14
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 (2ملحق رقم )

 الدراسات ةماد   في األساسي الرابع الصف لتالمذة التحصيلي االختبار

 ةاالجتماعي  

 :االسم

 :المدرسة

 :الشعبة

 :يذةالتلم/ التلميذ عزيزي

 :منك والمطلوب األسئلة، من مجموعة يلي فيما

 .الصفحة أعلى المخصص المكان في ومدرستك وشعبتك اسمك كتابة-١

 .عنه اإلجابة قبل بدقة السؤال قراءة-٢

 .اإلجابة في نفسك على االعتماد-٣

 .بذلك لكيسمح  حتى بالكتابة تبدأ ال-٤

 .إجابة دون من سؤال أي تترك ال-٥

 .سؤاالا  (03) الختبارا أسئلة عدد-٦

 الموفق واهلل
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 :سؤال لكل الواردة األربعة الخيارات بين من الصحيحة اإلجابة باختيار األسئلة عن أجب  
  ة:السوري  ة ة العربي  ة في الجمهوري  ا يأتي ليست من المحاصيل الزراعي  واحدة مم    -1

A.   ات.الحمضي 
B. الحبوب. 
C. الموز. 
D. الزيتون. 

  :العبارة هذه من نستنتج( األرض مع تعاملهم من النابعة بيعةبالط الريف سكان زيتمي  ) -2
A. الريف لسكان البشري النشاط هي الزراعة. 
B. المحصول جني في معاا  يتعاونون الريفيون. 
C. كأرضهم كرماء الريفيون. 
D. يومنا إلى الريف أهل وتقاليد عادات استمرار. 

  أخرى:إلى ل السبب الرئيس الختالف الحاصالت الزراعية من منطقة مث  ي   -3
A.  السكان.طبيعة 
B.  األمطارالحرارة وكمية. 
C.  المستخدمة.اآلالت 
D.  المنطقةالعادات والتقاليد السائدة في. 

  الصناعية:المحاصيل األساسي بين المحاصيل الزراعية و ل الفرق مث  ي   -4
A.   الزراعةطريقة. 
B.   خام للصناعة استخدامها كمواد. 
C.  الزراعةأماكن. 
D.  اإلنتاجكمية. 

  :بين وسائل الري القديمة والحديثة الفرق األساسي -5
A.  الوقت.توفير 
B.  الجهد.توفير 
C.  المياه.توفير 
D.  التكلفة.ارتفاع سعر 
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 ةالجمهوري   مصور على منطقة زراعة الزيتون لمث  ي  )(  الرقم -6
   :ةالسوري   ةالعربي  

A. 1 
B. 2  
C. 3 
D. 4 

  :خلص من الحشرات الضارة بالمحاصيلاالقتراح األنجع لمساعدة الفالحين على الت  -7
A. عدم الزراعة في المنطقة التي تنتشر فيها الحشرات. 
B. استخدام المبيدات الحشرية. 
C. غسل األشجار بالماء والصابون. 
D.  انات التي تتغذى على تلك الحشرات.تربية الحيو 

  :اإلرشادية للفالحين تساعدهم علىبرأيك الخدمات التي تقدمها الوحدات  -8
A. توفير الجهد. 
B. ناسبةاختيار المحاصيل الزراعية الم. 
C. توفير الوقت. 
D. توفير المياه. 

 : ب( لإلنسان مفيدة مواد إلى الخام المواد تحويل) عملية تسمى -9
A. الزراعة. 
B. .الصناعة 
C. التجارة. 
D. .الخدمات 

 :                                                 من الصناعات في الجمهورية العربية السورية واحدة مما يأتي ليست    -11
A. شبالحفر على الخ. 
B. الحفر على الزجاج. 
C. صناعة اآلالت. 
D. صناعة المنسوجات. 
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 : الفرق األساسي بين الصناعات القديمة والحديثة -11
A. المواد الخام المستخدمة. 
B. .اآلالت التي تستخدم للصناعة 
C. عدد العاملين. 
D. األماكن التي تقوم فيها الصناعة. 

  :بسبب سورية في الحديثة الصناعات تتنوع  -12
A. الحديثة اآلالت تنوع. 
B. المدربين العمال وفرة.  
C. المنتجات لتصريف أسواق وجود. 
D. والحيوانية الزراعية المنتجات تنوع. 

  :الزيوت( على المصور منطقة صناعة رقم )يمثل ال -30
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 :تصريف المنتجات الصناعيةاالقتراح األنجع لمشكلة  -14
A. تخفيض من كميات اإلنتاجال. 
B. التخفيض بأسعار المنتجات. 
C. صريف المنتجات.إيجاد أسواق لت 
D. زيادة عدد المعامل. 

  :أهمية الصناعة في حياة اإلنسان تكمن في: برأيك -15
A.   ن فرص عمل للعديد من السكانتؤم. 
B.   ن االحتياجات األساسية للسكانتؤم. 
C.   ل مصدر أساسي للدخلتشك. 
D. كل ما سبق. 
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  :من المقومات األساسية للصناعات الحديثة -16
A. المهارة اليدوية. 
B. .القوة العضلية 
C. موالاأل. 
D. الدقة في العمل. 

  :بين المناطق المنتجة والمستهلكة عملية تبادل السلع والمنتجات -31
A. .الزراعة 
B. .الصناعة 
C. التجارة. 
D. السياحة. 

  :هي المقايضة -31
A. األخرى الدول إلى السلع بيع.  
B. المجاورة المناطق إلى السلع بيع. 
C. المختلفة المناطق سكان بين السلع تبادل. 
D. عمل أو سلعة مقابل نقود على الحصول. 

 :في والخارجية الداخلية التجارة بين األساسي الفرق يتمثل -19
A. األرباح نسبة.  
B. المنتجات لتبادل الجغرافية الحدود.  
C. المنتجات نقل وسائط. 
D. األهمية. 

 :الحاجات الثانويةو يتمثل الفرق األساسي بين الحاجات األساسية  -21
A. .حاجة اإلنسان اليومية 
B. أسعار المنتجات. 
C. المنتجات أماكن صناعة. 
D. المواد الخام المستخدمة في صناعة المنتجات. 
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أو يعود انخفاض  )عندما يكثر العرض من منتج ما ينخفض سعره( تستنتج من هذه العبارة -21
  :األسعار إلى عاملين أساسين هماارتفاع 

A. العرض والطلب. 
B.  الثانويةالحاجات األساسية و. 
C. التجارة الداخلية والخارجية. 
D. .السلع والمنتجات 
   :المتوسط البحر على ميناء الالذقية موقع يمثل( )الرقم  -22
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4  
  :األنجع برأيك لزيادة الصادرات الحل   -23
A. .تشجيع الصناعة المحلية 
B. .دعم األسواق الداخلية 
C. .إقامة المعارض لعرض المنتجات 
D. .إيقاف االستيراد 
  :د في: تشجيع الدولة على تصدير المنتجات الزراعية والصناعية يساعبرأيك -24

A. توفير األموال الالزمة للصناعة. 
B. .تنشيط عملية االستيراد والتصدير 
C. تصريف الفائض من المنتجات الزراعية والصناعية. 
D. تنشيط عمل الموانئ. 

 :سورية في السياحة قيام على المساعدة العوامل من ليس يأتي مما واحد -25
A. الطبيعية المناظر تنوع  
B. المواصالت طرق توافر  
C. الباطنية الثروات توافر  
D. السوري. الشعب طبيعة 
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 العربية الجمهورية مصور على األثرية تدمر مدينة موقع يمثل)(  الرقم -26
  :السورية

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

 :الصورة هي سورية أثرية لمدينة مثاالا  تعد التي الصورة -71

A--                 -B-                  -C-                   -D- 

 
 :ة كبيرة فهيللسياحة أهمي -71

A. تشجع التجارة. 
B.   ف السي اح بتراثنا الحضاري العريقعر  ت. 
C. تزيد من الكثافة السكانية. 
D.   ن طرق المواصالت.تحس 

 :هو سورية في األثرية المناطق زيارة على السياح لتشجيع األنجع االقتراح -29
A. أكفاء سياحيين أدالء توفير  
B. المواصالت تأمين  
C. اإلعالم وسائل من االستفادة 
D. األثرية المناطق مواقع في مهرجانات مةإقا. 

 :  حسب رأيك(ل التي تساعد على قيام السياحة )من العوام -31
A. طبيعة الشعب السوري المضياف. 
B.   ع الحضارات في سوريةتنو. 
C. طبيعة المناخ. 
D. الرحالت المنظمة. 
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 (3ملحق رقم )
 ةاختبار مهارات التفكير األساسي          

 :االسم

 :المدرسة

 :الشعبة

 :التلميذة/ التلميذ يعزيز 

 :منك والمطلوب األسئلة، من مجموعة يلي فيما

 .الصفحة أعلى المخصص المكان في ومدرستك وشعبتك اسمك كتابة-١

 .عنه اإلجابة قبل بدقة السؤال قراءة-٢

 .اإلجابة في نفسك على االعتماد-٣

 .بذلك لكيسمح  حتى بالكتابة تبدأ ال-٤

 .ةإجاب دون من سؤال أي تترك ال-٥

 .سؤاالا  (03) االختبار أسئلة عدد-٦

 الموفق واهلل
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 -راختبار خاص بمهارة التذك  -
 :يزرع القمح في المناطق التي تزيد كميات هطول األمطار فيها عن -3
A. 333 مم 
B. 353 مم 
C. 733 مم 
D. 753 مم 
 يستخدم كمادة خام في الصناعة النسيجية: -2
A. القمح 
B. السكر 
C. القطن 
D. الزيتون 
 :ناطق المنتجة والمناطق المستهلكةت بين المتبادل السلع والمنتجا -3
A. الزراعة 
B. الصناعة 
C. التجارة 
D. السياحة 
 :ناطق األثرية والتاريخية السوريةهم الممن أ -4
A. مغارة جعيتا 
B. األهرامات 
C. جرش 
D. تدمر 
 :الذي يستخدم في التجارة الخارجيةالميناء السوري  -5
A. ميناء العقبة 
B. االسكندرية 
C. الالذقية 
D. عدن 
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 –حةة اختبار خاص بمهارة المال-
  :التي يمكن مالحةتها في الصورة هي الخاصية-3

A.  استخدام أساليب الري القديمة 
B.  استخدام التقنية الحديثة في الري 
C.  فقر الغطاء النباتي 
D.  عدد كبير من المزارعين 

 
 ثالث خصائص تالحةها في كل من الصور األربع اآلتية: اكتب-7

 
3-           ..................3-....        ............3-     ..................3-................. 
7-           ..................7-        ................7-      ..................7-................ 
0-           ..................0-        ................0-      ..................0-................ 

 -اص بمهارة الوصفاختبار خ-
 :هي سورية في الطبيعة جمال وصف تمثل التي الفقرة-3

A. العالم في مكان كل من السياح سورية في الحضاري التراث يجذب. 
B. والصحاري والسهول والجبل البحر فيها فنرى سورية، في الخالبة الطبيعية المناظر تتنوع. 
C. الا مث كالنفط الباطنية الثروات سورية في تتوافر. 
D. التلوث أثر تخفف فهي سورية في هامة ثروة الطبيعية النباتات تعد. 

 :أنها هو الحديثة للصناعة دقة األكثر الوصف-7
A. المنزلية واألدوات األلبسة،: مثل للسكان، األساسية الحاجات من الكثير تؤمن. 
B. اإلنسان منها يستفيد مواد إلى الخام المواد تحويل فيها يتم. 
C.  ودقته اإلنتاج، وسرعة آلالت،ا بوجود تتميز. 
D.  سورية في كبيرة بأهمية تتميز. 
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 -آثارها-مناخها: )األربعة العناصر يتضمن بحيث أسطر، ثالثة في سورية لوطنك وصفاا  اكتب-0
 (.اتجاهها مشاعرك-أهلها طبيعة

   .................................................................... 
   .................................................................... 
   .................................................................... 

 :العالم في باقية عاصمة أقدم أنها هي دمشق لمدينة الدقيق الوصف-4
A. وجنوبها سورية شمال بين مواصالت عقدة وتشكل بردى، نهر على تقع. 
B. المروري واالزدحام والمياه الهواء تلوث مشكالت من تعاني. 
C. العالم أنحاء كافة من الزوار من كبيرة أعداد سنوياا  يقصدها 
D. والنسيج والغزل الصابون مثل كثيرة بصناعات تشتهر. 

 بما) العمران نمط-السكان عمل-المعيشة نمط-موقعها: حيث من فيها تسكن التي المنطقة صف-5
 (أسطر ثةثال  يتجاوز ال

   ................................................................ 
   ................................................................ 
   ................................................................ 

 –اص بمهارة التصنيف اختبار خ-
 :هي مصنفة معلومات تمثل التي الفقرة-1 

A.  
 

 

 

 

B.  
 

 

 

 

 

 ت معدنيةصناعات غذائية          صناعات نسيجية              صناعا
 الجرارات                     القطن                         السكر 

 البرادات                    طحن الحبوب                  الحرير 
 الغساالت                     الجلود                        األلبان 

 من مقومات الصناعة الحديثة: 
 ية الالزمة.المواد األول توفير-١
 الطاقة. توفير-٢
 العمال المدربين. وجود-٣
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C.  

 

 

 

 

D.  

 

 

 مجموعة اآلتية القائمة توضح. دونها من العيش اإلنسان يستطيع ال التي بالموارد غنية سورية وطني-2
 اسم ذكر مع مجموعات في تصنيفها منك المطلوب اليومية، حياته في اإلنسان يحتاجها التي الموارد

 .الزيتون- دالجلو -الصوف-القطن: المجموعة
 المجموعة الثانية المجموعة األولى المجموعة

   اسم المجموعة

   عناصر المجموعة 

  

 
 وفق معيارتصنيفها  منك المطلوب السورية، العربية الجمهورية في الري أساليب اآلتية الصور تمثل  -3 

 :للمجموعتين الصحيح االسم ذكر مع الحداثة،

 
 
 
 
 

 من أشهر الصناعات السورية: 
 الزجاج. صناعة-١
 الخشب. تطعيم-٢
 .البروكار-٣

 .للدولة ملك وهي سورية، في الكبرى المصانع على يطلق: الصناعي العام القطاع -3
 ملك وهي والمتوسطة، الصغيرة المصانع على يطلق: الصناعي الخاص القطاع-٢

 لألفراد
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 المجموعة الثانية ة األولىالمجموع المجموعة

   اسم المجموعة

   عناصر المجموعة 

 

تصنيف هذه  والمطلوب منكوسائل نقل البضائع في الجمهورية العربية السورية حسب نوع التجارة  تتنوع-1
 اآلتي:الوسائل وفق الجدول 

        -A-                          -B-                   -C-                    -D- 

 
 

 المجموعة الثانية المجموعة األولى المجموعة

   اسم المجموعة

   عناصر المجموعة 

 

 الذي النمط وفق تصنيفها منك المطلوب السورية، العربية الجمهورية فيلعمل ا أنماط اآلتية الصور تمثل-5
 ( للمجموعتينح الصحي السما ذكر مع مجموعة كل في بعنصر )يكتفى المجموعة: اسم ذكر مع تمثله

                   -A-                           -B-                             - C- 
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 المجموعة الثانية المجموعة األولى المجموعة

   اسم المجموعة

   صور المجموعة 

 
 – اختبار خاص بمهارة المقارنة -

بمعيار واحد ونقطة تشابه  )يكتفىالخارجية وفق معيار معين تختاره  قارن بين التجارة الداخلية والتجارة -3
  واحدة(أو اختالف 

 
 :هوالفرق األساسي بين وسائل الري القديمة ووسائل الري الحديثة  -7

A.  نوع المحصول الزراعي. 
B. .التوفير بالمياه 
C. التوفير بالجهد. 
D. طبيعة األرض الزراعية. 
 

 والصناعة الحديثة:بين الصناعة القديمة  مقارنة يمثل الذي اآلتي الجدول امأل -3
 الصناعة الحديثة الصناعة القديمة السمة

   القوة المحركة

   عدد العاملين

 
 :الطبيعيةالمعيار األنسب للمقارنة بين السياحة للمناطق التاريخية والسياحة للمناطق  -4

A. طريقة التنقل بين المواقع. 
B. .طبيعة السكان الموجودة في تلك المناطق 
C.  الموجود والتراث الحضاريالمناظر. 
D. الجهة التي تقوم بتنظيم الرحلة. 
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المحاصيل  )نوعيةقارن بين الحاصالت الزراعية والحاصالت الصناعية حسب المعيارين التاليين  -5
  وطريقة االستخدام(

 
 –خاص بمهارة اتخاذ القرار اختبار  -

 :القرار اتخاذ مهارة استخدام يمثل الذي المقطع اختر  -1
A. نوعها، وفق السلع عرض ينظم المدينة، مركز في الغذائية المواد لبيع محال يملك تاجر رأفت سيدال 

 .آخر مكان في والحبوب محدد، مكان في الخضراوات يعرض إذ
B. األمين التاجر بصفات يتمتع المدينة، مركز في الغذائية المواد لبيع محال يملك تاجر رأفت السيد 

 .واحترام بلطف الزبائن ويعامل بالميزان، يتالعب وال باألسعار يغش ال الذي
C. الخضراوات بيع من ربحاا  يجني المدينة، مركز في الغذائية المواد لبيع محالا  يملك تاجر رأفت السيد 

 .الحبوب بيع من يجنيه الذي الربح من أكبر
D. في لبيعها عينةم سلعاا  يختار المدينة مركز في الغذائية المواد لبيع محالا  يملك تاجر رأفت السيد 

 .المال ورأس والطلب العرض علىمعتمداا  المحل
 
-الصناعة-الزراعة: )اآلتية الثالثة الخيارات بين من لتمارسه ما نشاط اختيار تريد أنك افترض -7

 الختيارك؟ سببين اذكر تختار؟ نشاط أي (.التجارة
.......................................................... 

 المتاحة الخيارات ما. سنوياا القمح محصول من ينتجه ما نقل بهدف نقل وسيلة شراء والدك أراد -0
 االختيار؟ في اعتمادها الواجب المعايير ما األنسب؟ الخيار ما أمامه؟

................................................................. 
 األجنبية األلبسة أم الوطنية األلبسة تختار يهماأ جديدة، ألبسة لشراء للسوق والدتك مع ذهبت  -4

 .الختيارك سببين اكتب .المستوردة
.......................................................................... 

 اذكر ،الذهاب في رحلة سياحية ،أيهما تفضل المناطق الطبيعية أم المناطق األثرية أسرتك قررت -5
 الختيارك؟ سببين

................................................................ 
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 (4ملحق رقم )

 قائمة مهارات التفكير األساسية

 المؤشرات ةالمهارة األساسي  

 رمهارة التذك  
 .يذكر األحداث والحقائق والتواريخ عند الحاجة إليها -

 .دةد  ر األساليب والطرائق الخاصة بمعالجة معلومات محتذك   -

 يربط المعلومات السابقة بالمشكلة موضوع المعالجة. -

 مهارة المالحظة
 أكثر من الحواس للحصول على معلومات عن ظاهرة ما. يستخدم واحدة أو -

 تركيز االنتباه على المشكلة موضوع الدرس. -

 ن في الظواهر لتحديد التغيرات التي طرأت عليها.التمع   -

 مهارة الوصف

 األشخاص بأسلوب شفهي أو المواقف أو بير عن صفات وخصائص األشياء أوالقدرة على التع -

 كتابي.

 تقديم فكرة صحيحة عن ظاهرة ما لتعرفها من قبل آخرين. -

 استخدام ألفاظ التعبير الوصفي لوصف الظاهرة. -

 المقارنة بموجبه. تحديد المعيار الذي ستتم   - مهارة المقارنة

 إلى المعيار المحدد. شياء استنادا  بيان أوجه الشبه واالختالف بين األ -

 مهارة التصنيف
 األشياء. السمات المشتركة بين الظواهر أو تحديد الصفات أو  -

 على صفاتها المشتركة الظواهر في مجموعات بناء   تجميع األشياء أو -

 ترميزها. تسمية المجموعات المشتركة بصفات معينة أو -

مهارة اتخاذ 

 القرار

 فيها. القرار اتخاذ المطلوب المشكلة أو الهدف حديدت -

 المحددة.راسة البدائل المتوافرة جميعها، وتقييمها في ضوء األهداف د -

 اختيار أفضل البدائل المتاحة له في موقف لتنفيذه. -
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 الزراعة        * الحاصالت الزراعية* 
  الحبوب        * األشجار المثمرة* 
 األسمدة       * الحاصالت الصناعية* 

  لتنقيط*الري بالرش   * الري با

 

 قيم واتجاهات: الحفاظ على الثروة النباتية

 ( 5الملحق رقم )
 IDEALمة وفق نموذج فية المصم  الخطة الص  

 ة ة السوري  ربي  ة العالعمل في الزراعة في الجمهوري  
 :أهداف الدرس

 :ه قادراا للقيام باألعمال اآلتية: أنيكون الطالب بعد نهاية هذا الدرس واألنشطة المرافقة ل

 ر(.تذك  ة في سورية )الحاصالت الزراعي   هم  د أعد  ي   -3
 (.ا )فهمة الزراعة في سورييستنتج أهمي   -7
 (.فهم) ة من منطقة إلى أخرىر اختالف الحاصالت الزراعي  فس  ي   -0
 (. )تحليل يقارن بين المحاصيل الزراعية والحاصالت الصناعية -4
 (. ة )تطبيقة السوري  ة العربي  صور الجمهوري  د مناطق زراعة الحمضيات على محد  ي   -5
ا يقت -6  (. لزيادة إنتاج الحمضيات )تركيبرح حال 
 . ()تقويم يبدي رأيه بالجهود التي يبذلها اإلنسان لتحسين الزراعة -1

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 مفاهيم الدرس
 

  الوسائل التعليمية

 

  .مصور الجمهورية العربية السورية
يوضح مناطق انتشار األراضي 

 الزراعية. 
  الصناعيةصور المحاصيل الزراعية و.  
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 .عدد أهم الحاصالت الزراعية في سوريا المرحلي:التقويم                                     د.             1الزمن:
 

جمع ب وذلكللمشكلة  عقلي   بتحليل   متعلمينحيث يقوم ال)الخطوة األولى: تحديد المشكلة( 
 .في تحديد أو تعيين ما هي المشكلةر الفرد ويفك  حولها  معلومات  
 التمهيد:

يطرررررح المعل ررررم السررررؤال التررررالي: أي نرررروع مررررن الفواكرررره تفضررررلون؟ مررررن أيررررن تررررأتي هررررذه الفواكرررره الترررري    
ذكرتموهرررررا؟ مرررررن يقررررروم بزراعتهرررررا؟ وبعرررررد إتاحرررررة الفرصرررررة ألكبرررررر عررررردد ممكرررررن مرررررن اإلجابرررررات وتقرررررديم 

تالميرررررررررذ أن المرررررررررزارعين والفالحرررررررررين يقومرررررررررون بزراعرررررررررة التعزيرررررررررز المناسرررررررررب يتوصرررررررررل المعل رررررررررم مرررررررررع ال
، فيسررررألهم مررررا العمرررررل الررررذي يقرررروم بررررره المزارعررررون؟ يتوقررررع المعلرررررم أن هاألشررررجار والخضررررراوات والفواكررررر

 يجيب الطالب )العمل في الزراعة(.
رررر ثررررم    زة لمنطقررررة الباديررررة؟ مرررراذا لررررو كانررررت سرررروريا م السررررؤال اآلترررري: مررررا الصررررفة الممي رررره المعل رررريوج 

التالميرررررذ  ع أن يجيرررررب؟ ويتوق رررررالناجمرررررة عرررررن الجفررررراف وقلرررررة األمطرررررار يرررررة؟ مرررررا هررررري اآلثرررررارهرررررا بادكل  
لنرررررراس علررررررى الغررررررذاء امررررررن أيررررررن سيحصررررررل  ...إلخ،أو نرررررردرة المزروعررررررات بترررررردهور الغطرررررراء النبرررررراتي،

مرررررررا هررررررري األخطرررررررار التررررررري يمكرررررررن أن تنرررررررتج عرررررررن تررررررردهور الغطررررررراء النبررررررراتي؟ يعررررررررض المعلرررررررم إذاا؟ 
واآلفرررررررات التررررررري تسرررررررببها تررررررردهور الزراعرررررررة ويطلرررررررب مرررررررن  مجموعرررررررة مرررررررن الصرررررررور تمث رررررررل األمرررررررراض

وبعررررررد إتاحررررررة الفرصررررررة ألكبررررررر عرررررردد المتعل مررررررين تأملهررررررا ومعرفررررررة السرررررربب الرئيسرررررري لهررررررذه األمررررررراض، 
ة األساسرررررية الترررري سرررررنبحث ممكررررن مررررن اإلجابرررررات وتقررررديم التعزيرررررز المناسررررب يسرررررأل مررررا هررررري المشرررركل

ررررربهررررا اليررررروم،  وسررررربل الحفررررراظ  الزراعدددددة فدددددي سدددددورياتددددددهور  ل التالميرررررذ مرررررع المعلرررررم إلرررررى أن  ويتوص 
المشرررررركلة واضررررررحة لجميررررررع  د أن  ة الترررررري سرررررريبحثون بهررررررا وبعررررررد التأك ررررررهرررررري المشرررررركلة األساسرررررري  عليهررررررا 

 .الطالب ينتقل للخطوة التالية
  

 -1-اإلجراء 
 : أن يعد د التلميذ أهم  الحاصالت الزراعي ة في سوريا.تعليمي التعل ميالهدف ال

 

 

 إجراءات الدرس
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 استنتج أهمية الزراعة. :التقويم المرحلي          د.                       7 :الزمن   
 
 
 
 
 

يعررررررض المعلرررررم مصرررررور يمثرررررل تررررروزع األراضررررري الزراعيرررررة للجمهوريرررررة العربيرررررة السرررررورية  
التررررررري تشرررررررير إلرررررررى  لملونرررررررة بررررررراللون األخضررررررررويطلرررررررب مرررررررن التالميرررررررذ مالحظرررررررة األقسرررررررام ا

خضرررررر يشرررررير إلرررررى خصررررروبة األراضررررري الزراعيرررررة وصرررررالحية فررررراللون األالمنررررراطق الزراعيرررررة، 
تربتهرررررررا للزراعرررررررة ويسرررررررتنتج الطرررررررالب أن الزراعرررررررة منتشررررررررة فررررررري األراضررررررري السرررررررورية علرررررررى 

فهرررررل ثرررررم يسرررررأل المعلرررررم إذا كانرررررت الزراعرررررة منتشررررررة فررررري األراضررررري السرررررورية  سرررررع،نطررررراق وا
؟ ويتوصررررل التالميررررذ إلررررى الزراعررررة مررررن تلقرررراء نفسررررها؟ أم أنهررررا بحاجررررة لمررررن يعمررررل بهرررراتنمررررو 

 ن.أن الزراعة توفر فرص عمل عديدة للسكا
 يسأل المعلم ماذا يفعل المزارعين بالمحاصيل المنتجة بعد نموها؟  

يترررررررريح المعلررررررررم الفرصررررررررة ألكبررررررررر عرررررررردد ممكررررررررن مررررررررن اإلجابررررررررات ويقرررررررردم التعزيررررررررز المناسررررررررب 
ن المرررررزارعين يبيعرررررون المنتجرررررات الزراعيرررررة فهررررري مصررررردر دخرررررل لهرررررم، فيتوصرررررل الطرررررالب برررررأ

ومررررن هنررررا جرررراءت أهميررررة العمررررل بالزراعررررة، تررررامين الحاجررررات األساسررررية للسرررركان مررررن الغررررذاء 
 كما أنها مصدر دخل للعاملين بها.

 
 
 

  -2-اإلجراء 
 أن يستنتج التلميذ أهمية الزراعة.: التعليمي التعل ميالهدف 

 

في معرفة  الدليل األهم   مشكلة بعد المشكلة يعد  تعريف ال ()الخطوة الثانية: تعريف المشكلة 
راتها واالعتبارات التي يجب مراعاتها في أسبابها وحجمها ووضع الخطط لمعالجتها وتحديد متغي  

 .تلك المشكلة حل  
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 الحمضيات                               التفاح                            الزيتون          

   
 الحبوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -3-اإلجراء 
 ى أخرى. أن يفسر التلميذ اختالف الحاصالت الزراعية من منطقة إل: التعليمي التعل ميالهدف 

 

 

 

 ، ثررررررم  لمحاصررررريل الزراعيرررررة ليالحظهرررررا المتعل مرررررينيعررررررض المعلرررررم مجموعرررررة مرررررن الصرررررور لررررربعض ا 
ررررر ة الموجرررررودة فررررري ه السرررررؤال اآلتررررري: مررررراذا تحتررررراج المزروعرررررات لتنمرررررو؟ ومرررررا أشررررركال المررررروارد المائي ررررريوج 

 سوريا؟ 
رررررح أن  يتررررريح الفرصرررررة ألكبرررررر عررررردد ممكرررررن مرررررن اإلجابرررررات مرررررع تقرررررديم التعزيرررررز المناسرررررب الرررررذي     يوض 

المحاصررررريل الزراعيرررررة تترررررأثر برررررالحرارة والميررررراه فبعضرررررها يحتررررراج إلرررررى حررررررارة معتدلرررررة وميررررراه وفيررررررة مثرررررل 
أشررررجار الحمضرررريات الموجررررودة فرررري الصررررورة األولررررى، ثررررم  يسررررأل أي  البيئررررات تشررررتهر بررررالحرارة المعتدلررررة 

يات تنتشرررررررر والميررررررراه الررررررروفيرة وأيرررررررن تنتشرررررررر علرررررررى المصرررررررو ر؟ ويتوصرررررررل المتعل مرررررررين إلرررررررى أن  الحمضررررررر
 زراعتها في المناطق الساحلية.

ررررر  ؟ وبعرررررد تلقررررري كرررررون حررررررارة وأمطرررررار السرررررفوح الجبليرررررةل الصرررررورة الثانيرررررة ويسرررررأل كيرررررف تيطلرررررب تأم 
الزيتررررررون يررررررزرع فرررررري السررررررفوح الجبليررررررة وكررررررذلك فرررررري  اإلجابررررررات وتقررررررديم التعزيررررررز المناسررررررب موضررررررحاا أن  

ا مررررنوبعررررد عرررررض جميررررع الصررررور يسررررأل المعلررررم أيررررن نجررررد . درعررررا ؟ التفرررراح والحمضرررريات والزيتررررون كررررال 
 .جميع ما تعرفنا إليه يسمى أشجار مثمرة وبعد تلقي إجابات الطالب يتوصل معهم إلى أن  
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  .اختالف الحاصالت الزراعية من منطقة إلى أخرىفسر  :المرحليالتقويم                  د.7 الزمن:

 

 

 

 

 

 

  .حدد منطقة زراعة الحمضيات على المصور :المرحليالتقويم                  د.      3الزمن:            

 

 

  :-4-اإلجراء 
  .رد التلميذ منطقة زراعة الحمضيات على المصو  يحد   : أنالتعليمي التعل ميالهدف 

يعرض المعل م مصو ر للجمهوري ة العربي ة السوري ة ويطلب من التالميذ الخروج إلى السبورة وتحديد  
اه البيئات المناطق التي تشتهر بزراعة الحمضيات على المصو ر المثب ت في ضوء دراستهم لمناخ ومي

 الطبيعي ة لكل  منطقة من مناطق الجمهوري ة العربي ة السوري ة.

وبعرررررد  ؟أخررررررى نحصرررررل عليهرررررا مرررررن غيرررررر األشرررررجار يسرررررأل هرررررل هنررررراك مزروعرررررات ومحاصررررريل 
برررروب إتاحررررة الفرصررررة ألكبررررر عرررردد ممكررررن مررررن اإلجابررررات وتقررررديم التعزيررررز المناسررررب يوضررررح أن الح

التررررري ال نحصررررررل عليهرررررا مررررررن األشرررررجار يمكننررررررا زراعتهررررررا فررررري مختلررررررف المنررررراطق ألننررررررا ال نعتمررررررد 
نمرررررا يمكرررررن زراعتهرررررا مرويرررررة ويطلرررررب مرررررنهم أن يعرررررددوا بعرررررض أنرررررواع  فقرررررط علرررررى ميررررراه األمطرررررار واو

 .الحبوب التي يعرفونها
 .يطلب من الطالب تعداد محاصيل زراعية أخرى غير التي تم التعرف إليها 
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 اصيل الصناعيةالمحاصيل الزراعية والمح : قارن بينالتقويم المرحلي          د.       8: الزمن       

 

 -5-اإلجراء 
  .: أن يقارن التلميذ بين المحاصيل الزراعية والمحاصيل الصناعيةالتعليمي التعل ميالهدف 

ومعرفة المصدر األساسي التي  ويطلب من التالميذ لمسها قماش قطنييعرض المعلم قطعة  
؟ لقطن يسأل من أين نحصل على القطنالقطعة وبعد التوصل إلى أنها مصنوعة من ا صنعت منه

ويتيح الفرصة ألكبر عدد ممكن من اإلجابات معززاا أن هناك حاصالت صناعية نستخدمها كمواد خام 
يتوقع أن يجيب ؟ ما هي الحاصالت الصناعية األخرى للصناعة كالقطن والذي يزرع مروياا ثم يسأل

الخبز الذي يصنع من القمح ويعزز المعلم أن القمح هو من الحبوب الذي يمكن أن نستخدمه الطالب ب
في الغذاء مباشرة كما يمكن أن يكون مادة خام يصنع منها الخبز وبالتالي هو يشترك بالمحاصيل 

 الزراعية والصناعية 

الذي نستخدمه ما هو المحصول الصناعي  ؟ماذا يصنع السكر منيوجه المعلم السؤال اآلتي:  
اإلجابات وتقديم التعزيز المناسب يطلب من التالميذ تحديد  وبعد تلقيكمادة خام لصناعة السكر؟ 

 أوجه الشبه واالختالف بين المحاصيل الزراعية والمحاصيل الصناعية.

وبعد االنتهاء من هذا اإلجراء يكون المعلم قد أنهى الخطوة الثانية من البرنامج وبعد التأكد أن  
 .جميع الطالب تعرفوا المشكلة بشكل دقيق وأسبابها وحجمها وأهميتها، ينتقل للخطوة الثالثة
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 -6-اإلجراء 
 : أن يقترح التلميذ حلوالا لتنويع الحاصالت الزراعية والصناعية. التعليمي التعل ميالهدف 

لخطوة مرحلة عقلية هذه المرحلة أو ا المشكلة(الخيارات المختلفة لحل  )استكشافالخطوة الثالثة 
تراح والتفكير في خيارات أو بالدرجة األولى حيث يقوم فيها الفرد الذي يحاول حل المشكلة بطرح واق

 حلول متعددة للمشكلة
تطرح مشكالت مختلفة والمطلوب منهم  أوراقمجموعات ويوزع عليهم  أربعيقسم المعلم التالميذ إلى 

يجاد الحلول وتدوينها  اقتراح الحلول المناسبة لهذه المشكالت ويعطيهم فترة من الزمن للتشاور واو
 .على الورقة

 
 

 

 

 

 تتضمن الورقة األولى:

 
 من شروط زراعتها توافر: زراعة الحمضيات والتي تشتهر المناطق الساحلية ب

3-............................. 
7-............................ 

لنحقق منطقة الجبال ما هي المقترحات التي تراها مناسبة إذا أردنا أن نزرع الحمضيات في 
 نجاح هذه الزراعة:

3-.......................... 
7-.......................... 
0-......................... 
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 تتضمن الورقة الثانية:

 
 يزرع الزيتون في السفوح الجبلية وله فوائد عديدة منها:

3-.................. 
7-.................. 
0-.................. 

 وللحفاظ على هذه الثروة الهامة من المحاصيل البد من القيام بما يلي:
3-  ، ...................7- ،...................0-................... 
 
 
 

 الثالثة:تتضمن الورقة 

 

، فإذا أدرنا أن نستثمرها للزراعة ما هي من أكثر الصفات المميزة للبادية ندرة الغطاء النباتي
 اإلجراءات والشروط التي تقترح توفيرها:

3-....................... 
7-....................... 
3-....................... 

 ومن المحاصيل التي يمكن زراعتها:
3-............،........7-،...................0-................. 

 بسبب: وذلك
3-...................... ،7-...................... ،0-...................... 
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 .لتنويع الحاصالت الزراعية والصناعية : اقترح حلوالا التقويم المرحلي                   د.7الزمن:         

 

 

يعطرررري المعلررررم الوقرررررت الكررررافي للمجموعرررررات للتفكيررررر فرررري حلرررررول للمشرررراكل المطروحرررررة  
للخطددددددوة الرابعددددددة )تنفيددددددذ عنررررردهم فررررري أوراق العمررررررل وبعرررررد انتهرررررراء الوقرررررت ينتقررررررل المعلرررررم 

التوصررررررل إليهررررررا والحلررررررول حيررررررث يقرررررروم قائررررررد  لطرررررررح األفكررررررار الترررررري تررررررم الحددددددل المطلددددددوب(
المجموعرررررة بطررررررح الحلرررررول التررررري توصرررررلت لهرررررا مجموعتررررره بالنسررررربة للمشررررركلة الموجرررررودة فررررري 
الورقررررررررة األولررررررررى مررررررررع إنصررررررررات برررررررراقي المجموعررررررررات للحلررررررررول ومناقشررررررررتها واختيررررررررار الحررررررررل 

، وهكرررررذا بالنسررررربة لجميرررررع المجموعرررررات بيرررررت اإلجابرررررة الصرررررحيحة علرررررى السررررربورةاألنسرررررب وتث
ينتقرررررل المعلرررررم للخطررررروة وبعرررررد مناقشرررررة والتشررررراور فررررري جميرررررع الحلرررررول المطروحرررررة  .األخررررررى

 الخامسة من البرنامج.
 

 تتضمن الورقة الرابعة:
 من المحاصيل التي ال تزرع في سوريا:

3-.................. 
7-.................. 
0-.................. 

 رادها:اقترح بعض الحلول ليتم زراعتها محلياا بدالا من استي
3-..................... 
7-..................... 
0-..................... 
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 التي يبذلها اإلنسان لتحسين الزراعةبالجهود أبِد رأيك  :التقويم المرحلي  د.             5: الزمن      

 التقويم الختامي:
 :ستكمل العبارات الجغرافية اآلتيةفي ضوء ما درست ا -3
 هناك نوعان من المحاصيل: ،............................. 
 :تتنوع المحاصيل الزراعية ومن أهمها ..............،..............،............. 
 :ارة الصحيحة و)خطأ( إلى جانب العبارة الخاطئةإلى جانب العب ضع )صح( -7
 يقصد بالحاصالت الصناعية التي تستخدم كمواد خام للصناعة. 
 تعتبر الحبوب من الحاصالت الصناعية. 

 
 
 
 

الب بتقويم ما توصلوا إليه حيث يقوم الط الخطوة األخيرة من البرنامج )النةر في النتائج(  
مدى مناسبة الحلول للمشكالت المطروحة ومدى مشاركة كل طالب في هذه  فيوالنظر 
 الحلول.

يوجه المعلم السؤال اآلتي: ما هي النتائج السلبية لزراعة الحمضيات في المناطق الجبلية؟  
 بيئات الطبيعية؟وما هي النتائج التي نحصل عليها من تغيير بعض الشروط الموجودة في ال

يتيح الفرصة ألكبر عدد ممكن من اإلجابات معززاا إجاباتهم أن اإلنسان يعمل دائماا على 
تحسين حياته وتسخير الخيرات الموجودة في البيئة لخدمته وتأمين مستلزمات ومتطلبات حياته 

حسب رأيكم؟ وبعد فما هي النتائج اإليجابية والسلبية لما يقوم به اإلنسان من تغييرات في بيئته 
تلقي اإلجابات وتقديم التعزيز المناسب يوضح أخيراا أن الجمهورية العربية السورية تشتهر منذ 

 القديم بالزراعة وتنو ع المحاصيل الزراعية نتيجة التنوع في البيئات الطبيعية.

   -7 –اإلجراء 
  .: أن يبدي التلميذ رأيه بالجهود التي يبذلها اإلنسان لتحسين الزراعةالتعليمي التعل ميالهدف 
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 (6ملحق رقم )
 مفتاح إجابات أسئلة االختبار التحصيلي

 مفتاح اإلجابة رقم السؤال

1 C 

2 C 

3 B 

4 B 

5 C 

6 D 

7 B 

8 B 

9 B 

11 C 

11 B 

12 D 

13 A 

14 C 

15 D 

16 C 

17 C 

18 C 

19 B 

21 A 

21 A 

22 B 

23 C 

24 C 

25 C 

26 C 

27 A 

28 B 

 أي إجابة يراها مناسبة 29

31 A 

 عند البند عن الصفر درجة وينال السؤال، أو البند عن صحيحة إجابة ينال المتعلم درجتان لكل(
 .(الخاطئة اإلجابة
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 (7ملحق رقم )
 مفتاح إجابات أسئلة اختبار مهارات التفكير األساسية

االختبار  الرقم

 الفرعي

رقم 

 البند

 نوع البند مفتاح اإلجابة

 متعدد من اختيار D 1 االختبار 

 متعدد من اختيار C 2 الخاص أوالا 

 متعدد من اختيار C 3 بمهارة 

 متعدد من اختيار D 4 التذكر 

  5 C متعدد من اراختي 

 متعدد من اختيار B 1 االختبار  

 مقالي تقبل أي خصائص صحيحة 2 الخاص 

 مقالي تقبل أي خصائص صحيحة 3 بمهارة  ثانياا 

 مقالي تقبل أي خصائص صحيحة 4 المالحظة 

 مقالي تقبل أي خصائص صحيحة 5  

 متعدد من اختيار B 1 االختبار 

 متعدد من اختيار C 2 الخاص 

 مقالي جميعها المحددة وصفه العناصر يتضمن أن بشرط التلميذ إجابة تقبل 3 بمهارة لثاا ثا

 متعدد من اختيار A 4 الوصف 

 مقالي جميعها المحددة وصفه العناصر يتضمن أن بشرط التلميذ إجابة تقبل 5  

 متعدد من اختيار A 1 االختبار 

 تكملة جلد-صوفانية: ، موارد حيوزيتون-قطنموارد نباتية:  2 الخاص 

 تكملة (3-2(، الري الحديث صورة رقم)4-1الري القديم صورة رقم) 3 بمهارة رابعاا 

 تكملة A-D، تجارة خارجية: B-Cتجارة داخلية:  4 التصنيف 

 تكملة C، عمل في التجارة B، عمل في الصناعة Aعمل في الزراعة  5  

 مقالي كون المعيار صحيحا  وذكر نقطة اختالف أو تشابهتقبل إجابة التلميذ بشرط أن ي 1 االختبار 

 متعدد من اختيار B 2 الخاص 

 تكملة تعتمد على المجهود العضلي، تعتمد على الطاقة الكهربائية،..إلخ 3 بمهارة  خامساا 

 متعدد من اختيار C 4 المقارنة 

 تكملة للصناعةنوعية المحاصيل: تعتمد على كمية األمطار، طريقة االستخدام:  5  

 متعدد من اختيار D 1 االختبار 

 مقالي تقبل أي إجابة صحيحة تعبر عن قرار المتعلم 2 الخاص  سادساا 

 مقالي تقبل أي إجابة صحيحة تعبر عن قرار المتعلم 3 بمهارة 

 مقالي تقبل أي إجابة صحيحة تعبر عن قرار المتعلم 4 اتخاذ 

 مقالي عبر عن قرار المتعلمتقبل أي إجابة صحيحة ت 5 القرار 

 عند البند عن الصفر درجة وينال السؤال، أو البند عن صحيحة إجابة ينال المتعلم درجتان لكل (
 .(الخاطئة اإلجابة
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 (8ملحق رقم )
 توزع أسئلة االختبار التحصيلي حسب مستويات بلوم لألهداف التعليمية

 رقم السؤال المستوى

 1 

 9 تذكر

 16 

 18 

 25 

 2 

 3 فهم

 11 

 17 

 28 

 4 

 5 

 11 تحليل

 19 

 21 

 6 

 13 

 22 تطبيق

 26 

 27 

 8 

 12 

 15 تقويم

 24 

 31 

 7 

 14 

 21 تركيب

 23 

 29 

 



 وللــــفــصـــل األا

 اإلطار املنهجي للبحث

 



 الثالثالــــفــصـــل 
 اإلطار النظري

 



 الثانيالــــفــصـــل 

 دراسات السابقة

 



 اخلامسالــــفــصـــل 
حتليل نتائج البحث 

 ومناقشتها

 



 

 

 

 

 الــــفــصـــل الرابع

 منهج البحث وإجراءاته
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   The curricula of social studies are one of the most appropriate curricula in 
developing the learners thinking skills due to its richness regarding the topics, 
life problems and the changing phenomena, which give the students an 
opportunity to treat them in order to comprehend their interrelated relations. 
However, we cannot achieve that without using the appropriate teaching 
strategies, which enable the learners to learn and apply thinking skills. 
   this research aims basically to identify the efficiency of IDEAL model in 
the achievement and development of basic thinking skill that 4th basic 
education graders have. Following sub-aims are branches of that main aim: 

 Preparing a program based on IDEAL model to improve thinking skills 
through social studies subject for the basic fourth-grade students. 

 Measuring IDEAL model effect on the basic fourth-grade students 
achievement at social studies subject at Bloom's six levels of knowledge 
(memory, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation) in 
comparison with the prevalent and traditional strategy used in teaching this 
subject. 

 To measure IDEAL model effect on developing thinking skills (as a 
whole 
and in every skill separately) through social studies subject for the basic fourth 
grade students in comparison with the traditional strategy used in teaching this 
subject. 
   Current research consists of two parts: 

 The theoretical section: include the first three chapters The first chapter 
includes introducing the research and its importance, introduction, the problem, 
importance, aims, questions, hypotheses, approach and actions, action terms 
and definitions. 
   The second chapter discussed a number of previous foreigner and Arabic 
researches and a commentary, in addition to defining similarities and 
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differences between the current study and the previous studies, and benefits of 
the previous studies. 
   When the third chapter discussed the practical frame as it included four 
interlocutors as follows: Social studies terms, Structural philosophy, Posner 
conceptual change model, thinking skills. 

 The practical section; includes chapters four and five 
   Chapter four discussed Research Methodology and the tools used to achieve 
the specified aims, the experimental method was used because it fits the 
current research nature, as it basically depend on practical experiment which 
provides a practical opportunity to discover facts through these experiments, 
and it permits controlling the independent variable (teaching method) and 
studying its effects on the two dependent variables (the two-sided conceptual 
test, and basic thinking skills test); and to measure the experimental model 
efficiency, a sample of 4th graders were used in the city of  damascuse, and 
were divided into two experimental groups each of (60) students (males and 
females) learned according to the experimental model, and anther control 
group of (60) students learned according to the traditional method. 
   In the light of the research specified objects a group of tools were used as 
follows: 

 An experimental program designed according to IDEAL Model. 
 Achievement test. 
 Basic thinking skills test. 

   Chapter five showed the results that were achieved; the research came to a 
group of results could be summarized into: found statistically significant 
differences between the average of marks of the experimental group students 
in the direct measurement tribal and post to achievment test, in favor of the 
post measurement, and the presence of  statistically significant differences 
between the average marks of the experimental group students and the 
average marks of control group students in the direct measurement post to the 
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total mark of basic thinking skills test and its sub skills in favor of experimental 
group, in addition to the presence of statistically significant differences between 
the average marks of experimental group students on the total mark of basic 
thinking skills test and its sub skills in the  direct measurements trial and post 
in favor of direct measurement post; when results did not report any statistically 
significant differences between the average marks of experimental group 
students on the total mark of basic thinking skills test and its sub skills in the  
direct measurements trial and post in favor of direct and delayed measurement 
post, and results reported a statistically significant correlation between the 
average marks of experimental group students of the conceptual two sided test 
and their marks of basic thinking skills test in the direct measurement post. 
The research offers a group of suggestions, among which: 

1. Adopt IDEAL model as a way of teaching effective and successful in 
raising the achievement level of the students. 

2. Work on the development of thinking skills among students of teachers in 
institutions to prepare them, and train them on the use of strategies and 
methods to develop the thinking skills of their students. 

3. Paying attention to educators from parents and teachers to the 
development of thinking skills with their children and their students, as one of 
the factors affecting academic achievement. 
 

 


