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 البحح  ملخص

لــ  تــدريس الدراســات  (Swomسـوم  إلـ  تصيــ  لاعميــة إســتراتيجية  الحــال  البحــثىـد   
واــد تكونــت  ميــارات التيكيــر النااــد واتقــاذ الصــرار لــدي تبلميــذ المرحمــة اإلعداديــةاإلجتماعيــة لتنميــة 

تـــم تصســـيميم إلـــ   الثـــان  االعـــداديمـــن تبلميـــذ اليـــ   ة( تمميـــذ  52عينـــة البحـــث مـــن   
 اســتراتيجية ســومدرســت باســتقدام ة ( تمميــذ 53مجمــوعتينم مجموعــة تجريبيــة تكونــت مــن   

 Swom)تــم اــد درســت بالطريصــة المعتــادةم و ة ( تمميــذ 53تكونــت مــن   ومجموعــة بــابطة  م
عداد  ماستقدام منيج البحث شبو التجريب  لتحصيق أىدا  البحث أدواتـو التـ  تمثمـت مواده و وا 

 اقتبـار ميـارات التيكيـر النااـدمكتيب التمميذ المعد ولصا الستراتيجية سـومم ودليـل المعمـمم و ل : 
 .اتقاذ الصرارميارات واقتبار 

( بـــين 2023لـــرق دال إحيـــا يًا عنـــد مســـتوي   ودوجـــواـــد أوبـــحت نتـــا ج البحـــث   
ـــذاتمتوســـط  درجـــات  ـــارة باســـتقدام  تممي ـــ  درســـت الوحـــدة المقت ـــة الت المجموعـــة التجريبي
المجموعـة البـابطة التـ  درسـت الوحـدة نيسـيا  تمميذاتودرجات  م(Swom استراتيجية سوم 

ككـل ولـ  كـل ميـارة مـن مياراتـو  لتيكير النااـدالقتبار اابالطريصة المعتادة ل  التطبيق البعدي 
( بــين 2023لــرق دال إحيــا يًا عنــد مســتوي   ووجــود مالمجموعــة التجريبيــة تمميــذاتليــال  

ـــذاتمتوســـط  درجـــات  ـــارة باســـتقدام  تممي ـــ  درســـت الوحـــدة المقت ـــة الت المجموعـــة التجريبي
المجموعـة البـابطة التـ  درسـت الوحـدة نيسـيا  تمميذاتودرجات  م(Swom استراتيجية سوم 

ككـل ولــ  كـل ميــارة مــن  الصــرارالقتبــار ميــارات اتقـاذ بالطريصـة المعتــادة لـ  التطبيــق البعـدي 
ـــو ليـــال   ـــذاتميارات ـــة تممي ـــديم مجموعـــة مـــن م المجموعـــة التجريبي ـــ  البحـــث بتص ـــد انتي وا

إعــادة يــياتة وتنظــيم بعــض وحــدات منــاىج التــاريخ لــ  المرحمـــة :  التويــيات مــن أىميــا
بالمــدارس  تــدريب معممــ  الدراســات اإلجتماعيــةم (Swomاآلعداديــة ولصــًا إلســتراتيجية ســوم  

 .(Swomاإلعدادية عم  كييية التدريس بإستقدام إستراتيجية سوم  

ميـارات اتقـاذ  مميـارات التيكيـر النااـد م(Swomاستراتيجية سوم : الكممات الميتاحية 
 .الصرار
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Summary of research         

The aim of the current research is to investigate the effectiveness of the 

Swom strategy in teaching social studies to develop critical thinking skills and 

decision-making among middle school pupils. The sample of the research 

consisted of (70) second-grade pupils who were divided into two groups, an 

experimental group consisting of (35) A female student studied using the 

Swom strategy, and a control group consisted of (35) female students who 

studied in the usual way. The quasi-experimental research method was used to 

achieve the goals of the research, and to prepare its materials and tools which 

were represented in: The student booklet prepared according to the SOM 

strategy, and the teacher's guide, And test critical thinking skills, and test 

decision-making skills. 

The results of the research showed that there is a statistically significant 

difference at the level (0,05) between the mean scores of the experimental 

group pupils who studied the selected unit using the Swom strategy, and the 

degrees of the pupils of the control group that studied the same unit in the usual 

way in the post-application testing critical thinking as a whole and in Each of 

his skills is in favor of experimental group pupils, and there is a statistically 

significant difference at the level (0.05) between the mean scores of the 

experimental group pupils who studied the selected unit using the Swom 

strategy, and the grades of the control group pupils who studied the same unit 

in the usual way in post application To test decision-making skills as a whole 

and in each of his skills for the benefit of experimental group students, the 

research ended with a set of recommendations, the most important of which 

are: reformulating and organizing some units of history curricula in the 

preparatory stage according to the strategy of Swom, training social studies 

teachers in middle schools on how to Teaching using the Swom strategy. 

Key words: Swom strategy, critical thinking skills, decision-making 

skills. 
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 مكدمة :

ل  ظل الثورة التكنولوجية واالنيجار المعرل م ول  بوء المتغيرات الصومية والعالمية تتزايد       
بيية قاية لدي  الناادالحاجة إل  برورة االىتمام بتنمية التيكير بيية عامةم والتيكير 

اليا ل المتعممين ل  المراحل التعميمية المقتمية لمواكبة ىذه الثورة التكنولوجيةم وإلستيعاب الكم 
والبقم من المعرلة اإلنسانيةم ولمساعدة المتعممين عم  تصديم االلكار الغير نمطية والمبتكرة 

ممعرلة اإلنسانيةم ولمواجية مواا  الحياة عم  نحو إيجاب م كإبالات عممية وعممية جديدة ل
لمعالم ل   والتمكن من اتقاذ الصرارات والتغمب عم  المشكبلت الت  أيبحت أحد المبلم  الر يسة

 األليية الثالثة.
تعميم التيكير أحد المجاالت الميمة ل  تكوين شقيية المتعممم حيث أن اليد  األسم  يعد و           

لمتربية ىو إعداد ألراد مؤىمين عم  درجة عالية من الكياءة واإلبداع واادرين عم  تطوير المجتمعم 
ويؤكد م اكبة التغيرات ومستجدات العيرولدييم مرونة عالية تساعدىم عم  تطوير أنيسيمم ومو 

التربويون عم  أىمية تنمية ميارات التيكير كأحد االتجاىات الت  تتبناىا المشروعات العالمية ل  
 .   (25م 2222  وليد العيايرةم  تطوير المناىجم وكيد  ميم من أىدا  التربية

اىتمت التربية الحديثة بموبوع تنمية التيكير لدي المتعممينم وجعمتو ىدلًا أساسيًا من ولذلك         
أىدا  التربية والتعميمم وىو أحد األىدا  الر يسة الت  تسع  إلييا اآلن جميع المواد الدراسيةم عن 

كير طريق تعميميم تنظيم األلكار والمعموماتم والعمل عم  حل المشكبلتم وتنمية أشكال التي
المقتمية ومنيا: التيكير التصارب  والتباعديم واالستدالل م والناادم واالبداع   لاطمة عبلويم 

 (.247م 2223
التيكير النااد أحد أنماط التيكير العميا والت  من الممكن أن تساعد اليرد عم  الييم اليحي م و           

لو من مواا  حياتية ومشكبلت والتيكير المنطص  والعصبلن  ل  كل ما يدور حولوم ويتعرض 
لكونو من المصومات األساسية و عم  حسن التير  والويول إل  استنتاجات سميمةم  توساعدمو 

لممواطنة اليعالة ل  عير اتسعت ليو الدعايات واإلشاعاتم لكان البد لميرد من أن يكون اادراً عم  
 ,.Mirchandani,& et alت  التيكير النااد لك  يستطيع الحكم عم  ميدااية تمك المعموما

2005  .) 
( أن التيكير النااد تتب  أىميتو ل  عير العولمة حيث 22م 2227وتري ولاء القطيب        

يموج العالم بتيارات لكرية وثصالية متناابةم لالتيكير النااد بمثابة الميياة الت  تحدد لميرد ما الذي 
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م كما أنو يسيم ل  تحسين ادرة المتعممين عم  يصبموم وما الذي يرلبو ل  بوء معايير محددة
التحميل المنطص  لمصبايا والمشكبلت الت  تواجييمم ويحسن من ادراتيم عم  اتقاذ الصرارت ل  
مواا  الحياة المقتميةم واد أكد المؤتمر العمم  السابع لمتيكير والذي عصد بسنغالورة ل  المدة من 

كير النااد واإلبداع  إل  الناحية العممية التطبيصية لرلع م عم  برورة نصل التي2775يونيو  2-4
  مستوي المتعممينم وتيي تيم لمستصبل حالل بكثير من التغيرات والمستجدات واإلشكاليات.  

ومناىج الدراسات االجتماعية بيية عامةم ومنيج التاريخ بيية قاية تسع  لتنمية ميارات    
وذلك لما ليذه المناىج من طبيعة قاية ل  محتواىا وأنشطتيام حيث أن التاريخ الناادم التيكير 

بحكم طبيعتو يتطمب استقدام ميارات التيكير النااد المقتمية: كالتعامل مع المواا  واألحداث 
دراك معناىا ومصارنة بعبيا ببعضم واستقبلص الدروس والعبرم  التاريقيةم ولحييا وتحميميا وا 

يدار األحكام عم  المواا  وكل ىذا يتطم ب نصد وتحميل المعمومات وجمع األدلة التاريقيةم وا 
مادة (م كما أن 242م 2222  عيد الديب م  والحداث التاريقةم وتصويم الحجج المدعمة باألدلة

التاريخ من المواد الدراسية المنوطة بتنمية ىذا النمط من التيكير لدى التبلميذ؛ لتُمكنيم من ُمعالجة 
الصبايا والُمشكبلت االجتماعية الت  ُتواجييم؛ مما ُيساعد الُمتعممين عم  أن يكونوا أشقاًيا 

 (.257م 2226لاعمين ل  ُمجتمعاتيم عم  جودةم
وميارات التيكير النااد يمكن تعمميا واكتسابيا ل  آي مرحمة تعميميةم لي  ال ترتبط بمرحمة      

كن منيا ولق ادراتو العصميةم لتنمية التيكير النااد ليست عمرية معينةم لكل لرد اادر عم  التم
عممية عربية عيوية يمكن أن تتم دون ايد أو كناتج تمصا   لعممية التعميمم بل إنيا تحتاج إل  

م من قبلل ايام المعممين بتولير بي ة عممية التعميموع  وتقطيط من ابل المعمم لتحصيصيا أثناء 
 & ,Rugutt, John لمصيام بعمميات التيكير الناادم د من الدالعية لممتعممينالتعميم والتعمم الت  تزي

Chemosit, Caroline, 2009, 16 :و(م 2224  يبلح محمودم (م لذا أوي  كل من 
باستقدام ببرورة تنمية التيكير النااد لدى  (2226 وليد سالمم و(م 2225 ىالة يوس م 

 .اا مة عم  نشاط ولاعمية المتعممين ل  العممية التعميميةاستراتيجيات وطرا ق تدريسية حديثة 
لوجود ألىمية ميارات التيكير النااد بالنسبة لممتعممين ل  المراحل التعميمية المقتميةم و ونظرًا     

 مبع  ل  أداء الُمتعممين لميارات التيكير النااد ل  ُمقتم  المراحل الدراسية بيية عامةايور و 
لصد نشط عدد من الباحثين ل  إجراء مجموعة من الُبحوث   مبيية قاية اإلعداديةوالمرحمة 

من قبلل تدريس مادة  والدراسات الت  استيدلت تنمية ىذا النمط من التيكير لدى الُمتعممين
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 ومن ىذه الُبحوث والدراسات: مالدراسات االجتماعية بيية عامة ومادة التاريخ بيية قاية
 دراسة قالد عمرانو (م 2223(م ودراسة عادل النجدي  Marshall, 2005دراسة "مارشال"   

 دراسةو (م 2226لايزة السيد و يياء محمد   دراسةو م (2225طاىر محمد  دراسة و  م(2225 
م (2224يبلح محمود  دراسة (م و 2222دراسة أحمد يي  الدين  و  م(2222  محمود ىناء
     .(2225ىالة يوس   ة دراسو 
الذي يمتمك ميارات التيكير اليرد  يتميزحيث  صرارماتقاذ ال إرتباطاً وثيصاً بميارات التيكير النااديرتبط و 

ووبعيا حيز  بثصة وكياءة يااتقاذ الصرارات تجاىصييم البدا ل واقتيار البميام و تالنااد بصدرتو عم  
الصرار أيب  مطمب بروري م ويري العديد من التربويين أن االىتمام بتنمية ميارات اتقاذ التنييذ
إل  متعمم اادر عم  التعامل مع الجوانب المقتمية  ل  من متطمبات العير الحال  لمويوومم

نتصاء الحل األنسب لتحصيق األىدا  المطموبة.       لممشكبلتم ودراسة الحمول المتعددةم وا 
الصرار سموك أن اتقاذ إل  ( Hastie & Dawes, 2001, 65" ىاست  وداوس"   شيروي    

لبيانات بحثًا عن البديل وتصييميام ولًصا لممعمومات وا م  االقتيار بين البدا ل المتاحةيرتكز ع
حيث أشار ( Swartez,2008" سوارتز"   ويؤكد عم  ذلك  الذي يحصق اليد  المرتوبم  المناسب
واكتشا  البدا لم  أن ميارة اتقاذ الصرار تتبمن ادرة اليرد عم  تحديد الموا  والّبروراتمإل  

والتنبؤ بالنتا ج المرجحة لكل بديلم وتصييم ىذه النتا ج ل  بوء معايير محّددةم واقتيار الحل 
 المناسب الذي يمّثل ألبل بديل ممكنم مع الصدرة عم  تصديم المبررات.

وُتين  ميارات اتقاذ الصرار بأنيا ميارات تحيز النصد واإلبداع يجب إكسابيا لمطبلب؛ ألنيا      
م 2222ميطي   لييم  تمكنيم من تحديد المشكبلتم وحميا بالميابمة بين الحمول المتوالرة 

 (م األمر الذي جعل تنمية ميارات اتقاذ الصرار ال تييد الطبلب ل  ابايا الموبوعات الدراسية46
ونيا يوميًا من قبلل التعامل مع الموارد البي ية جميع أمورىم الحياتية الت  يمارسلحسبم بل ل  

 (.Sung, Hawang & Yen, 2015, 179المحيطة والوع  بأىميتيا  
تعد ميارة اتقاذ الصرار من الميارات األساسية الحياتية الت  يؤدييا اليرد ل  جميع مراحل لذا و      

حياتو؛ حيث تعد اوام الحياة بالنسبة لوم ألن الحياة عبارة عن سمسمة من الصرارات الت  يتقذىا 
أحد ك تنمية ميارات اتقاذ الصراريجب ومن ثم اليردم لي  تحتل جزءًا كبيرًا من نشاطو اليوم م 

بشكل مباشر ومصيودم وليس بشكل تنميتيا لدي المتعممن الميارات الوظييية األساسية الواجب 
بمن  تير مصيود من قبلل عممية التدريس لمساعدتيم عم  تحصيق اىداليمم ولمتكيي  مع 



  ..............................................................................................  ((SSwwoommتدريس الدراسات االجتماعية باستخدام استراتيجية سوم )تدريس الدراسات االجتماعية باستخدام استراتيجية سوم )

--  22252225  --  

 البي ة والمواا  الت  يتعامموا معيا.  
بوية اليامة الت  تسع  مادة الدراسات وتعد تنمية ميارات اتقاذ الصرار من األىد  التر      

االجتماعية إل  تحصيصيا لدي المتعممين لمساعدتيم عم  مواجية المواا  الحياتية والمشكبلت 
ألىمية ميارات اتقاذ نظرًا و م اليومية واتقاذ الصرارات حياليام وعم  النجاح ل  حياتيم المستصبمية

بويييا عممية عصمية رااية ل  تطور اليرد وتصدم المجتمع عم   وبرورة إكسابيا لممتعممينالصرار 
لصد نشط الباحثين ل  إجراء مجموعة من البحوث والدراسات الت  أىتمت بتنمية ميارات   حد سواء

اتقاذ الصرار لدي المتعممين ل  المراحل التعميمية المقتمية  من قبلل تدريس مادة الدراسات 
 :ث والدراساتاالجتماعيةم ومن ىذه البحو 

لاطمة  دراسة م و (2222م إبراىيم رلعت دراسة (م و 2222معبدم و عم   النجديعادل  دراسة      
كرام   دراسة (م و 2223 ىالة يوس م دراسة (م و 2225الحنانم طاىر  دراسة م و (2222 ملودة

   .(2225 عيام أحمدم دراسة م و (2224 مأبو مغنم
لاعمية استقدام إل  أشارت وباستصراء نتا ج تمك المجموعة من البحوث والدراسات يتب  أنيا           

ستراتيجيات وطرق تدريس متنوعة ل  تنمية ميارات اتقاذ الصرار وجود إل  كما أشارت  منماذج وا 
ل  المراحل التعميمية المقتمية وبقاية  ميارات اتقاذ الصرار لدي المتعممينل  تدن  بع  و 

باستقدام استراتيجيات  لدي المتعممينتنميتيا العمل عم  برورة  م وأكدت عم المرحمة اإلعدادية
األمر الذي يدعم الصيمة التربوية لميارات اتقاذ الصرار كونيا ميارات لمتيكير المركب م تدريسية حديثة

تيم عم  انتصاء البديل از ادر ي؛ لتحيالمقتميةراحل التعميمية الم قبللوجب تدريب المتعممين عمييا 
 .األلبلم وحل المشكبلت الت  تواجييم

ميارات التيكير النااد و تناسب تالت  أحد االستراتيجيات الحديثة  (Swom وتعد إستراتيجية سوم       
تصوم عم  دمج ميارات التيكير والعمميات العصمية المنتجة بالمنيج الدراس   واتقاذ الصرارم حيث

العممية التعميمية وىدليا وتايتيام جعل المتعمم محور  وتعمل عم م بالمراحل التعميمية المقتمية
وتستند إل  ميارات التيكير العميام وبذلك تصدم حبًل لمتقمص من الدور السمب  الذي يؤديو المتعمم 

العممية التعميميةم وتسيم ل  تنمية ميارات التيكيرين النااد واالبداع م وتأت  ىذه االستراتيجية ل  
متماشية مع الدعوات المنادية ببرورة تحديث طرا ق التدريس واالستراتيجيات الت  تعمل عم  تنمية 

لتيكير ل  تدريس ميارات التيكير بالمنيج الدراس م حيث تصوم ىذه االستراتيجية عم  دمج ميارات ا
 المنيج الدراس .
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اقتياراً من الحرو  األول  من كل كممة  (Swom واد جاءت تسمية ىذه االستراتيجية سوم      
( باعتماد أول school Wide Optimum Modelوى  اقتيار لمعبارة  بالمغة االنجميزية 

االستراتيجيات الت  تمثل  إحديوى  حر  من كل كممة والت  تعن  النموذج الشامل لكل مدرسة 
تعد أحد االتجاىات الحديثة ل  تدريس الميارات كما  ماتجاه تعميم التيكير من قبلل المنيج الدراس 

نتاجوم إلعداد جيل واع  ييكر بطريصة شمولية  لوق المعرلية والت  تيد  إل  تحسين التعمم وا 
يتياعل معيام وتتميز ىذه االستراتيجية وناادة ومبدعةم بداًل من تمص  المعمومة بطريصة سمبية ال 

بالسيولة والداة ل  التياييل ووبوح القطوات والت  تمثل مجموعة من األلكار واألس مة المنظمة 
 لت  يوظييا المعمم أثناء تدريسو.واليادلة ا

( تسيم ل  تعمم swom( عم  أن استراتيجية سوم  Robert Swartezواد أكد روبرت سوارتز 
العمميات العصمية وتحسين التعمم ونتاجاتوم ومواكبة ما يستجد ل  عمميت  التعميم والتعممم وتعمل 
عم  تنمية ميارات التيكير؛ األمر الذي ينعكس عم  تحسين أداء المتعممين عم  مصاييس االبداع 

 (.32م 2222  نولل بكر وسعييان ااسمم  المقتمية 
ستراتيجيات التدريسية الحديثة الت  تُيسر لممعمم تحصيق األىدا  التعميمية وى  إحدي اال     

وتوظي  العمميات المعرلية والتياعل معيا بحماسم كما تجعل المعمم ييتم بإييال المادة التعميمية 
ل لممتعممين بكياءة ولاعمية كبيرةم ويكث  جيوده إل  إتصان ىؤالء المتعممين لممادة التعميمية والتياع

عم  عدة  ينتشجيع المتعممم كما (53م 2223ط وحماسة  حوراء حميدم معيا بحيوية ونشا
ميارات منيا استثمار المعمومات الواردة ل  المحتوي العمم  ل  حل المشكبلت القاية بالمادة 
الدراسيةم كما تساعد عم  تصديم أكثر من تساؤل وتوليد العديد من االحتماالت لحل ىذه المشكبلتم 

ق إتصان المتعمم لميارة كذلك تنم  لدي المتعممين ميارات النصد والتصويم والموازنة والتحميل عن طري
 (.545م 2226اتقاذ الصرار  زكريا حناويم 

ى : التيكير والتأمل ركن إل  مجموعة من المبادئ و  (Swom استراتيجية سوم وتستند      
أساس  لمتعممم والتعمم عممية مستمرة مدي الحياةم والعمل عم  دمج ميارات العصل المعرلية وعادات 

المنيجم ومراعاة قيا ص المتعممين المقتمية مثل أنماط التيكيرم  العصل المنتجة ل  تدريس
 وأساليب التعممم واالىتمام بالعواط  والمشاعر واألحاسيسم والتطبيق العمم  عبدالرحمن الياشم 

تساعد عم  تصديم قطوات لممتعمم تبمن لو بي ة تعميمية م لي  (222م 2226وطو الدليم م 
تزيد من دالعيتوم وتمكنو من اكتساب الميارات المعرليةم وتنم  ناجحةم وتنم  ثصتو بنيسوم و 
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لااة  تيكيرهم وتجعمو مبدعاًم وتساعده عم  اكتساب ميارة حل المشكبلت  عبدالواحد الكبيس  وا 
 (.542-545م 2222حسونم 

( أن استراتيجية سوم تيد  إل  إعداد جيل واعم ييكر 26م 2222واد أوبحت ىيام حسين      
شمولية وبشكل نااد ومبدعم من قبلل دمج الميارات العممية بالمعار  المكتسبة باستقدام بطريصة 

قطوات وأدوات وابحةم كما تيد  إل  تحويل العممية التعميمية من التمصين إل  التيكير والتحميلم 
مع واكتساب ميارات التعمم الذات  مدي الحياةم باإلبالة إل  جعل المتعمم اادرًا عم  التعامل 

 المشكبلت الحياتية واتقاذ الصرار.   
عم  تنمية العديد من الميارات من قبلل استقدام أنشطة  (Swom استراتيجية سوم  تركزو           

تعميمية تساعد عم  تجسيد األلكار الستيعابيام وى  تشتمل عم  ست ميارات تتمثل ل : التساؤلم 
يمكن (م Routman, 2012, 54المصارنةم توليد االحتماالتم التنبؤم حل المشكبلتم واتقاذ الصرار 

االجتماعية عن طريق دمج الميارات الت  تتبمنيا بمن محتوي توظيييا ل  تدريس الدراسات 
 موبوعات منيج الدراسات االجتماعية.

ل  العممية التعميمية لصد نشط عدد من  (Swom ونظرًا ألىمية استقدم استراتيجية سوم           
سوم  ل  إجراء مجموعة من الُبحوث والدراسات الت  استيدلت تصي  لاعمية استراتيجية الباحثين

 Swom)   تحصيق بعض النواتج التعميمية لدي ل تعددةالمتدريس الدراسات االجتماعية بيروعيا ل
 المتعممين ل  المراحل التعميمية المقتميةم ومن ىذه البحوث والدراسات:

دراسة و  (م2225ري ومجيد إبراىيمم دراسة   قبير ج(م و 2225دراسة  إحسان حمزةم           
دراسة  لاطمة أحمدم (م و 2226(م ودراسة  تيان  البنام 2223الشاذل م مية المحمدي وامل  سا

 .(2226دراسة   زيد العدوانم م و (2226
وبُمراجعة تمك المجموعة من الدراسات والُبحوث السابصة يتب  أنيا جميًعا اتيصت عم  لاعمية           

 كالتاريخ  المقتميةتدريس الدراسات االجتماعية بيروعيا ل   (Swom سوم استقدام استراتيجية 
كما يتب  عدم وجود أي دراسة عربية أو أجنبية م النواتج التعميميةالعديد من تحصيق والجغراليا( ل  

تدريس ل   (Swom سوم استيدلت تصي  لاعمية استراتيجية  -ل  حدود عمم الباحث –
م مما واتقاذ الصرار لدي تبلميذ المرحمة اإلعداديةالتيكير النااد ميارات  تنميةالدراسات االجتماعية ل

معالجة ىذا يذا البحث لمحاولة ب لمصيام؛ األمر الذي دلع الباحث ُيعد ايورًا بحثًيا ل  ىذا المجال
تدريس الدراسات االجتماعية ل   (Swom استراتيجية سوم الصيور؛ من قبلل تصي  لاعمية  
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  .التيكير النااد واتقاذ الصرار لدي تبلميذ المرحمة اإلعداديةتنمية ميارات ل
 كشللة البحح:اإلحساس مب

 : اآلتيةالشواىد  قبلل من الحال  البحث بمشكمة اإلحساس نبع   
بيا تنمية ميارات التيكير النااد لدي من المواد الدراسية المنوط الدراسات االجتماعية مادة  تُعد  --

ويؤكد   مإلعدادية بيية قايةبيية عامة والمرحمة ا التعميمية المقتميةالمتعممين ل  المراحل 
مادة الدراسات  أن من أىم أىدا  تدريس حيث يري (2222م 2225م قالد عمرانذلك  

التيكير الناادم واكتسابيم ميارات حل  االجتماعية ىو مساعدة التبلميذ عم  تنمية مياراتة
  م المشكبلت واتقاذ الصرار

من ناحيةم وتأكيد أىدا  مادة  تيكير النااد ل  حياة الُمتعممينمن أىمية ميارات ال عم  الرتم -
ل  المراحل التعميمية الدراسات االجتماعية عم  برورة االىتمام بيا وتنميتيا لدى التبلميذ 

ما زال ل  تدريس الدراسات االجتماعية ل  مدارسنا  ة أقرىم إال أن االىتماممن ناحيالمقتمية 
ُيركز عم  تزويد الُمتعممين بكم ىا ل من المعمومات والحصا ق والمياىيمم كما لو كان ىذا ىو 
 اليد  الوحيد لتعميم الدراسات االجتماعية وتعمميام ُدون االىتمام الكال  بتنمية ميارات التيكير

  .النااد لدييم
 الدراسيةم المراحل مقتم  ل  النااد التيكير لميارات المتعممين أداء ل  ممحوظوتدن   ايور -

 نتا ج ذلك واد أكد مقبلل دراستيم لمادة الدراسات االجتماعية اإلعدادية المرحمةقاية بو 
 وعم م سميمان ويحي م مدكور طمعت دراسةك : السابصة والدراسات البحوث من مجموعة
 وليد ودراسة م(2225  حامد أمال ودراسةم (2224  محمود يبلح ودراسةم (2222  الجمل
 ل  تدن  وجود ال  جميعيا اشارت حيث م(2227  يال  محمد ودراسة م(2226  محمد

 إل  التدن  ىذا لدراساتالبحوث وا تمك أرجعت واد تبلميذملدي ال التيكير الناادمستوي ميارات 
 المدارس. ل  المتبعة التدريس طرق

 التعميمية المراحل ل  لمتبلميذ إكسابيا يجب الت  الميمة الميارات من الصرار اتقاذ ميارة -
  بالمرحمة االجتماعية الدراسات لمناىج الحالية التدريس عممية ل  المتأمل إن إال المقتميةم
 اتقاذ ميارات بممارسة ليم تسم  الت  المناسبة اليرية لممتعممين تتي  ال أنيا يجد اإلعدادية

 الل م لتحية  دراسة: منيا نذكر والدراسات البحوث من العديد نتا ج أكدتو ما وىذا الصرار
 أحمد  ودراسة م(2222 الحيريم كامل  ودراسة م(2225 الحسين م لايزة  ودراسة م(2222
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 والت (  2226 عمارم سموي  ودراسة م(2224 شمب م تادة  ودراسة م(2223 كمالم
البحوث  تمك أعزت واد تبلميذمال لدي الصرار اتقاذ ميارة مستوى ل  تدن  وجود إل  تويمت

 بيية ينيب واىتماميا تركيزىا مازال والت  المتبعة التدريس طرق إل  التدن  ىذا الدراساتو 
ىمال والمعار م المعمومات وحيظ التمصين عم  اساسية  عامةم بيية التيكير ميارات تنمية وا 
 .قاية بيية الصرار اتقاذ وميارات

الحظ الباحث من قبلل اإلشرا  عم  طبلب التدريب الميدان  ببعض مدارس المرحمة  -
إعتماد معظم معمم  الدراسات االجتماعية عم  الطرق التصميدية م بمحالظة أسواناإلعدادية 

الصا مة عم  اإللصاء من جانب المعممم والحيظ واالستظيار من جانب التبلميذم وعدم االىتمام 
م واد تأكد الباحث من ذلك بعد تبلميذىملدي وميارات اتقاذ الصرار التيكير النااد بتنمية ميارات 

إجراء عدة لصاءات مع بعض معمم  وموجي  مادة الدراسات االجتماعيةم وتطبيق استبانة 
عمييمم واد أظيرت  م واستبانة آقري تتبمن ميارات اتقاذ الصرارتتبمن ميارات التيكير النااد

؛ األمر الذ أدي إل  انقياض اتقاذ الصرارالتيكير النااد و ميارات وعييم بنتا جيا انقياض 
   .تبلميذىم لديواتقاذ الصرار مستوي ميارات التيكير النااد 

 موزع سؤال( 23تبمن   اقتبارًا لمتيكير الناادالباحث طبق قبلليا  طبلعيةدراسة است إجراء -
 الُمنااشاتم تصييم التيسيرم بااللتراباتم وى  التنبؤعم  قمس ميارات لمتيكير النااد 

من تبلميذ الي  الثان   مجموعةعم  لكل ميارة  أس مةث بوااع ثبلم و االستنتاج م االستنباط
 مبإدارة اسوان التعميمية بنات اإلعدادية( تمميذة بمدرسة التجريبية 52بمغ عددىم  اإلعدادي 

الباحث ذلك إل   ميارات التيكير الناادم ويعزيالنتا ج وجود ُايور شديد لدييم ل  واد أظيرت 
د لدى تبلميذ المرحمة تدريسية تُنم  ميارات التيكير النااوطرق استراتيجيات  عدم استقدام

 .اإلعدادية
سؤال ( 23تبمن   لميارات اتقاذ الصراراقتبارًا الباحث طبق قبلليا  استطبلعيةدراسة إجراء   --

 إيدار البدا لم تحديد الُمشكلم الموا   ليم :ى و موزع عم  ميارات اتقاذ الصرار الثبلث 
عم  مجموعة من تبلميذ الي  الثان  اإلعدادي بمغ  ( بوااع قمس أس مة لكل ميارةالصرار

 المجموعة  وى  ( تمميذة بمدرسة التجريبية اإلعدادية بنات بإدارة اسوان التعميميةم52عددىم  
 شديد لدي بع النتا ج وجود  وأوبحتالتيكير الناادم  نيسيا الت  طبق عمييا اقتبار

وطرق استراتيجيات  م ويعزي الباحث ذلك إل  عدم استقداماتقاذ الصرارل  ميارات  التبلميذ
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المادة  تمصينلدى تبلميذ المرحمة اإلعداديةم والتركيز عم   اتقاذ الصرارتدريسية تُنم  ميارات 
  .لدييم اتقاذ الصرارتنمية ميارات ب دون اإلىتماملمتبلميذم 

 أكدت والت  مالتيكير النااد واتقاذ الصرار مياراتب القاية السايصة والدراسات البحوث توييات -
 عم  اا مة حديثة تدريسية استراتيجيات باستقدام الميارات ىذه بتنمية االىتمام برورة عم 

 . المتعمم ونشاط لاعمية
 سوم استراتيجية استقدام لاعمية عم جميعيا اتيصتوالت   السابصة توييات البحوث والدراسات -

 Swom ) لدي  التعميمية النواتج من العديد تحصيق ل  االجتماعية الدراسات تدريس ل
 االجتماعية الدراسات اإلىتمام باستقدام استراتيجية سوم ل  تدريسوعم  برورة  مالمتعممين
   المراحل التعميمية.مقتم  ل   بيروعيا

 مكشللة البحح :

تمثمت مشكمة البحث الحال  ل  بع  ميارات التيكير النااد واتقاذ الصرار لدي تبلميذ الي       
من شأنيا تنمية ىذه  األمر الذي يستمزم استقدام استراتيجيات تدريسية حديثة مالثان  اإلعدادي

السؤال البحث الحال  التيدي لمعالجة ىذه المشكمة من قبلل اإلجابة عم  لذا يحاول  الميارات
 الر يس التال :

التيكير ميارات لتنمية  (Swom باستقدام استراتيجية سوم الدراسات االجتماعية تدريس ما لاعمية 
 ؟ اإلعداديةلدي تبلميذ المرحمة  اتقاذ الصرارو النااد 

 ىذا السؤال الر يس األس مة اليرعية التالية: عنويتيرع 
لتنمية ميارات  (Swom ما لاعمية تدريس الدراسات االجتماعية باستقدام استراتيجية سوم  -

 ؟ الي  الثان  اإلعداديلدي تبلميذ  التيكير النااد
ميارات لتنمية  (Swom باستقدام استراتيجية سوم الدراسات االجتماعية  تدريسما لاعمية  -

 ؟ تبلميذ الي  الثان  اإلعداديلدي  اتقاذ الصرار
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 أٍداف البحح:

  ::استيد  البحث الحال استيد  البحث الحال 
من قبلل استقدام استراتيجية الي  الثان  اإلعدادي لدي تبلميذ  التيكير الناادميارات تنمية  -

 ل  تدريس الدراسات االجتماعية. (Swom سوم 
من قبلل استقدام استراتيجية الي  الثان  اإلعدادي لدي تبلميذ  ميارات اتقاذ الصرارتنمية  -

 ل  تدريس الدراسات االجتماعية. (Swom سوم 
 البحح: اضفس

  ::ين التاليينين التاليينببإل  إقتبار يحة الير إل  إقتبار يحة الير سع  البحث الحال  سع  البحث الحال  
( بين متوسط  درجات تبلميذ المجموعة 2.23يوجد لرق دال إحيا يًا عند مستوي   -

(م Swomسوم  باستقدام استراتيجية ( "ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد   الت  درست وحدةالتجريبية 
ل  التطبيق الت  درست الوحدة نيسيا بالطريصة المعتادة المجموعة البابطة تبلميذ ودرجات 

ليال  تبلميذ المجموعة  ميارة من مياراتوم ول  كل ككل ميارات التيكير الناادالبعدي القتبار 
 التجريبية.

بين متوسط  درجات تبلميذ المجموعة ( 2.23دال إحيا يًا عند مستوي   يوجد لرق -
(م Swomباستقدام استراتيجية سوم  ( "ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد   التجريبية الت  درست وحدة

 المجموعة البابطة الت  درست الوحدة نيسيا بالطريصة المعتادة ل  التطبيقتبلميذ ودرجات 
ليال  تبلميذ المجموعة  ميارة من مياراتوككلم ول  كل  اتقاذ الصرارميارات البعدي القتبار 

  التجريبية.
 أٍنية البحح:

  ترجع أىمية البحث الحال  إل  أنو:ترجع أىمية البحث الحال  إل  أنو:
سوم  استراتيجية باستقدام الدراسات اإلجتماعية دروس تدريس لكييية نموذجاً  يصدم -

 Swom)بإستقدام دروسيم تنييذ عم  المادة ىذه معمم  مساعدة ل  يسيم اد الذي االمر ؛  
 .اإلستراتيجية تمك

ل  تدريس دروس الدراسات اإلجتماعية اد يؤدي ال   (Swom استقدام استراتيجية سوم  -
 إثراء المواا  التعميميةم وتشجيع المتعممين عم  التياعل النشط االيجاب .
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 تطبيق عم  المعممين تدريب برورة إل  التعميمية العممية عم  الصا مين نظر يوجو -
النااد واتقاذ الصرار التيكير ميارات  تنمية ل  تسيم أن شأنيا من الت  الحديثة االستراتيجيات

 .لدي المتعممين ل  المراحل التعميمية المقتمية 
 التدريس  الوااع ل  والتحديث التجديد ببرورة تنادي الت  الحديثة لبلتجاىات يعد إستجابة -

 .المتعمم إيجابية تحصيق ل  تسيم تعميمية حديثة ونماذج واستراتيجيات مداقل وتجريب
 التعميمية النتاجات من بويييما النااد واتقاذ الصرارالتيكير ميارات  تنمية ل  يسيم أن يمكن -

 . اإلجتماعية الدراسات مادة لتدريس الميمة
باستقدام استراتيجية سوم  يوب  كييية تدريس مادة الدراسات اإلجتماعية لممعمم دليل يصدم -

 Swom)لدي تبلميذ ميارات التيكير النااد واتقاذ الصرار  تنمية ل  بو االستعانة يمكن م
 .اإلعداديةالمرحمة 

يوب  ليم كييية دراسة مادة الدراسات اإلجتماعية باستقدام استراتيجية  لمتبلميذ كتيب تولير -
  .لدييمواتقاذ الصرار  الناادالتيكير ميارات  تنمية ل  بو االستعانة يمكن م(Swom سوم 

يمكن استقدامو لصياس  التاريخلممعممين ومصوم  منيج  الناادلتيكير ميارات ال اقتبار تولير -
 .اإلعداديةالمرحمة تبلميذ لدى  الناادالتيكير مدى نمو 

لصياس  يمكن استقدامو التاريخلممعممين ومصوم  منيج  تولير اقتبار لميارات اتقاذ الصرار -
 عم  اتقاذ الصرار.   اإلعداديةادرة تبلميذ المرحمة 

 :البحح حدود

  ::التاليةالتالية  بالحدودبالحدود  الحال الحال   البحثالبحث  التزمالتزم
"ممحصة التجريبية اإلعدادية  مدرسة اإلعدادي من الثان  الي  تمميذات من مجموعة .المعتادة -

 (. م 2227/2222الدراس  لمعام اسوان بمحالظة بنات "   
 الي  الثان  تبلميذ عم  المصرر االجتماعية الدراسات كتاب ( من"ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد  وحدة -

 (. م 2227/2222الدراس  لمعام اإلعدادي
 تنمية بعض ميارات التيكير النااد البلزمة لتبلميذ الي  الثان  اإلعدادي. -
 .الثان  اإلعداديتنمية بعض ميارات اتقاذ الصرار لدي تبلميذ الي   -

                                                           
()

 انثحث فٍ انفصم انشاتغ  يٍ انثحث انحانٍ .ش أسثاب إختُاس يذسسح اإلػذادَح انًشتشكح نتطثُك تجشتح اَظ  
()

 . " فٍ انفصم انثانث يٍ انثحث انحانٍاَظش أسثاب إختُاس وحذج "   
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 :وأداتيُ البححمواد 

 :التاليةالبحث  وأدات مواد  اام الباحث بإعداد
 مواد البحح: - أ

من قبلل  الثان  اإلعدادياا مة بميارات التيكير النااد الت  يمكن تنميتيا لدي تبلميذ الي   -
 (.Swom( ولصاً الستراتيجية سوم "ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد   تدريس وحدة

من قبلل  الثان  اإلعداديالصرار الت  يمكن تنميتيا لدي تبلميذ الي   اا مة بميارات اتقاز -
 (.Swom( ولصاً الستراتيجية سوم "ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد  تدريس وحدة

 (.Swom(والمعدة ولصاً الستراتيجية سوم  "ملسو هيلع هللا ىلص"كتيب التمميذ ل  وحدة  حياة محمد  -
 (.Swom( باستقدام استراتيجية سوم  "ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد   دليل المعمم لتدريس -

 أداتا البحح.  - ب
الثان  اقتبار ميارات التيكير النااد: ل  بعض ميارات التيكير النااد البلزمة لتبلميذ الي   -

 .اإلعدادي
الثان  اقتبار ميارات اتقاذ الصرار: ل  بعض ميارات اتقاذ الصرار البلزمة لتبلميذ الي   -

 .  اإلعدادي
 ميَر البحح:
 وأداتيوم لمبحثم وموادهم النظري اإلطار إعداد: ل  الويي  المنيج عم  الحال  البحث اعتمد
 شبو المنيج الباحث استقدم كما م والمصترحات التوييات وتصديم وتيسيرىا النتا ج وتحميل
 المقتارة الوحدة تدرس تجريبية إحداىما متكال ين مجموعتين إستقدام عم  الصا م التجريب 
 الوحدة البابطة االقري المجموعة تدرس حين ل  (مSwomسوم   استراتيجية باستقدام
 بالطريصة نيسيا

 مصطلحات البحح:

   :(Swom  اسرتاتيذية سوو -1

ل  البحث الحال  بأنيا: " مجموعة من اإلجراءات  (Swom استراتيجية سوم ُيصيد ب       
والممارسات المترابطة والمتسمسمة الت  تصوم عم  دمج ميارات التيكير بالمحتوي الدراس  لمنيج 

والمشكبلت التاريقية بما يحصق تياعل التبلميذ مع الموبوعات  لمي  الثان  اإلعداديالتاريخ 
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النااد ميارات التيكير تنمية بيد  والميردات المتناسصة مويول إل  أكبر ادر ممكن من األلكار ل
 لدييم".   واتقاذ الصرار

 :الياقدالتفلري مَازات  -2
الت   األداءات العصميةمجموعة من : "ال  البحث الحال  بأني الناادالتيكير ُيصيد بميارات       

 مالتاريقية المكتسبة األحداثو الربط بين المعمومات من  الثان  اإلعداديتُمكن تبلميذ الي  
جراء المصارناتوالعمل عم  تيسيرىا وتحميميا وتصييميام   والصيام باالستنتاجات واالستنباطات وا 

م وتدعيميا باألدلة والشواىد الموبوعيةم ومن ثم ياالدلاع عنو األلكار  وتصديم مجموعة منبينيام 
بالدرجة الت  يحيل  وتُصاس معينةمايدار حكم بصبوليا من عدمو اعتماًدا عم  معايير أو ايم 

   .ليذا الغرض"عد الم الناادالتيكير ميارات  اقتبارعم   استجابتو قبلل من التمميذعمييا 
 اختاذ الكساز:مَازات  -3

 ادرة تبلميذ الي  الثان  اإلعدادي"  :ااتقاذ الصرار ل  البحث الحال  بأنيميارات ُيصيد ب     
الميابمة و  مالمشكمةىذه لحل  بدا لبعض ال دتحديم و المرتبطة بموا  معين تحديد المشكمةعم  
يسيم ل  حل ارار من أجل الويول إل  إيدار  ؛القتيار ألبميا المطروحةبدا ل ىذه البين 

ميارات اتقاذ  اقتبار عم  استجابتو قبلل من التمميذ عمييا حيلي الت  بالدرجة صاسوتُ  مالمشكمة
 .الغرض ليذا المعد الصرار

 :وخطواتُ البحح إدساءات 

القطوات  الباحث تبعا الحال  والتحصق من يحة لربيو البحث اس مةلئلجابة عن  
 التالية:

االطبلع عم  األدب التربوي والُبحوث والدراسات السابصة ذات اليمة بُمتغيرات البحث الحال   -1
 اإللادة منيا ل  إعداد اإلطار النظري وبناء مواد البحث.و 

المرتبط بالمتغير المستصل وىو استراتيجية سوم والمتغيرات التابعة  النظري لمبحث رإعداد اإلطا -2
  .التيكير النااد واتقاذ الصرارميارات وى  

لي  عم  تبلميذ ا تاب الدراسات االجتماعية الُمصرركمن ( "ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد   وحدةقتيار ا -3
 .الثان  اإلعدادي

 الُمقتارة بيد :تحميل ُمحتوي الوحدة  -4
 ماإلعدادي الثان الُمناسبة والبلزمة لتبلميذ الي   النااداا مة بميارات التيكير إعداد  -
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 والتأكد من يحتيا المغوية والعممية. موعربيا عم  مجموعة من الُمحكمين إلارارىا
الُمناسبة والبلزمة لتبلميذ الي  الثان  اإلعداديم وعربيا  اتقاذ الصرارإعداد اا مة بميارات  -

 عم  مجموعة من الُمحكمين إلارارىام والتأكد من يحتيا المغوية والعممية.
 م كتيب التمميذ( (Swom سوم ولًصا الستراتيجية  إعادة يياتة موبوعات الوحدة الُمقتارة  -5

 حكمين لمتأكد من يبلحيتياوعربيا عم  مجموعة من المُ  مالبحث  اىدأل  بوء طبيعة و 
 .ويبلحيتيا لمتطبيقم وتعديمو ل  بوء آرا يم مالمغوية والعممية

 (Swom الستراتيجية سوم ولصًا  لتدريس موبوعات الوحدة الُمقتارة ملمُمعمم إعداد دليل -6
ويبلحيتو  ملمتأكد من يبلحيتو المغوية والعممية حكمينعم  مجموعة من المُ و عربو 

 .لمتطبيقم وتعديمو ل  بوء آرا يم
وعربو عم   ماتتبعة إلعداد االقتبار ا لمشروط المُ ولصً  ميارات التيكير الناادإعداد اقتبار  -7

 .مجموعة من الُمحكمين وببطو إحيا ًيا وتعديمو ل  بوء آرا يم
وعربو عم   ماالقتباراتتبعة إلعداد ولصًا لمشروط المُ  اتقاذ الصرار اقتبار مياراتإعداد  -8

 .م وتعديمو ل  بوء آرا يموببطو إحيا ًيا محكمينمجموعة من المُ 
 معم  عينة استطبلعية لمتأكد من يدايما النااد واتقاذ الصرارميارات التيكير تطبيق اقتباري  -9

 وجاىزيتيما؛ لمتطبيق عم  عينة البحث. موثباتيما
 بإحدى مدارس محالظة أسوان الثان  اإلعداديالي   تبلميذ مجموعة البحث مناقتيار   -11

 واألقرى بابطة. موتصسيميا إل  مجموعتين إحداىما تجريبية
 .ابمًيا مجموعت  البحث التبلميذ عم  النااد واتقاذ الصرارالتيكير ميارات تطبيق اقتباري   -11
ل   مالتجريبيةلممجموعة  (Swom الستراتيجية سوم عدة ولصًا المُ  الُمقتارة تدريس الوحدة   -12

 نيسيا بالطريصة الُمعتادة.الوحدة المجموعة البابطة س يتدر حين 
 .بعدًيا مجموعت  البحث التبلميذ عم تطبيق اقتباري ميارات التيكير النااد واتقاذ الصرار   -13
 وتيسيرىا. موتحميميا ماعالجتيا إحيا يً ومُ  مريد النتا ج   -14
 .ل  بوء نتا ج البحث صترحاتالمُ و تصديم التوييات   -15
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 اإلطاز اليظسي

 الدزاسات االدتناعية لتينية مَازات التفلري الياقد واختاذ الكسازتدزيس اسرتاتيذية سوو يف    

لما كان البحث الحال  ييد  إل  تنمية ميارات التيكير النااد واتقاذ الصرار من قبلل استقدام 
( ل  تدريس الدراسات االجتماعية لتبلميذ الي  الثان  االعداديم لذا swom إستراتيجية سوم  

(م وميارات التيكير النااد واتقاذ swomكان من البروري إلصاء البوء عم  إستراتيجية سوم  
 :( م واد شمل ذلك النصاط التالية الصرار وعبلاتيم بتدريس الدراسات االجتماعية

 وتضنً ذلم اليكاط التالية:( swomأواًل: إسرتاتيذية سوو )

 قطواتاألساسيةم( Swom  سوم استراتيجية مبادئ م(Swom  سوم استراتيجية مييوم  

 سوم استراتيجية أىمية م(Swom  سوم استراتيجية ميارات م(Swom  سوم استراتيجية
 Swom )لييا والُمتعمم الُمعمم وأدور م.)   

 وتبمن ذلك النصاط التالية: ثاىيًا: التفلري الياقد
ميارات التيكير  تنمية أىمية قيا ص التيكير الناادم ميارات التيكير الناادم الناادم مييوم التيكير   

ميارات  تنمية ل  والُمتعمم الُمعمم أدوار ميارات التيكير الناادم تنمية ل  ُتسيم الت  العوامل الناادم
 (.التيكير النااد

 وتبمن ذلك النصاط التالية: الكساز ثالجًا: اختاذ
 التقاذ التربوية األىمية الصرارم اتقاذ ميارات قيا ص الصرارم اتقاذ ميارات الصرارم اتقاذ مييوم 

 (.الصرار اتقاذ ميارات تنمية ل  المعمم دور الصرارم
  

                                                           

 .  يتم ىنا عرض النصاط الت  تناوليا اإلطار النظريم والشرح بالتيييل موجود ل  أيل البحث الحال ) 
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 إدساءات البحح:

 : اإلجراءات التاليةلئلجابة عن أس مة البحث والتحصق من يحة لربييام اتبعت   
 إعداد مواد البحح:  -أواًل

تتمثل مواد البحث الحال  ل  اا مت  ميارات التيكير الناادم وميارات اتقاذ الصرارم وكتيب      
 التمميذم ودليل الُمعممم وليما يم  قطوات إعدادىا:

 قائنة مَازات التفلري الياقد:إعداد   -1
اام الباحث بإعداد اا مة ميارات التيكير النااد البلزمة والمناسبة لتبلميذ الي  الثان       

 اإلعداديم واد اتبع الباحث ل  إعدادىا التال :
تحديد اليد  من الصا مة: تيد  الصا مة إل  تحديد ميارات التيكير النااد البلزمة   -أ 

ة منيا عند إعادة يياتة الوحدة والُمناسبة لتبلميذ الي  الثان  اإلعداديم لبلستياد
(؛ مما ُيسيم ل  تنميتيا لدي التبلميذ مجموعة Swomالمقتارة ولصُا الستراتيجية سوم  

 البحث الحال .
تم االعتماد عم  الميادر والمراجع التالية عند اشتصاق  تحديد ميادر اشتصاق الصا مة: -ب 

 اا مة ميارات التيكير النااد:
ة الت  تناولت ىذه الميارات ل  مجال الدراسات االجتماعية الدراسات والبحوث السابص -

  (م ودراسة 2226  لايزة السيد ويياء محمدم  قايةم مثل دراسة:  والتاريخعامةم 
ودراسة   يبلح محمودم (م 2222(م ودراسة   عيد الديبم 2227أمير الصرش م 

 .(2226(م ودراسة  وليد سالمم 2225ودراسة  ىالة يوس م (م 2224
االطبلع عم  األدبيات العربية واألجنبية سواء  الصراءات أم الكتب أم المراجع ( الت  عالجت  -

 موبوع التيكير النااد.
 ُمراجعة االطار النظري القاص بالبحث الحال . -
 طبيعة وقيا ص تبلميذ الي  الثان  اإلعدادي. -
 طبيعة مادة الدراسات االجتماعية. -
 االجتماعية وتعمميا بالمرحمة االعدادية.أىدا  تعميم الدراسات  -
 أىدا  تعميم التاريخ وتعممو بالي  الثان  اإلعدادي. -
 دليل معمم الدراسات االجتماعية لمي  الثان  اإلعدادي.  -
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تحديد الداللة الميظية لميارات التيكير النااد: تم تحديد الداللة الميظية لميارات التيكير  -ج 
 والمراجع الُمتقيية.الناادم وذلك بالرجوع لمكتب 

التويل إل  الصا مة المبد ية لميارات التيكير النااد: تم إعداد الصا مة المبد ية لميارات  -د 
 التيكير النااد بما تم تحديده ل  القطوات السابصة.

ببط الصا مة المبد ية لميارات التيكير النااد: بعد أن تم التويل إل  اليورة األولية لصا مة  -ه 
تم عربيا عم  مجموعة من السادة الُمحكمين ل  مجال المناىج  ر الناادميارات التيكي

حول  م؛ وذلك لمتعر  عم  أرا يم وتوجيياتي( وطرق تدريس الدراسات االجتماعية 
م واد أشاروا إل  إجراء بعض التعديبلت عم  بعض ميارات التيكير النااد ويياتة الصا مة

بعض التعرييات اإلجرا ية ليذه الميارات؛ واد اام الباحث بإجراء التعديبلت الت  أشار إلييا 
 السادة الُمحكمين. 

ُمحكمين تم التويل إل  الصا مة النيا ية لميارات التيكير النااد: ل  بوء تعديبلت السادة ال -و 
لتبلميذ الي  الثان  اإلعدادي  ةالتويل لمصا مة النيا ية لميارات التيكير النااد البلزم

 .( ميارات( قمس والت  احتوت عم  
 قائنة مَازات اختاذ الكساز: -2

اام الباحث بإعداد اا مة ميارات اتقاذ الصرار المناسبة والبلزمة لتبلميذ الي  الثان  اإلعداديم      
 اتبع الباحث ل  إعدادىا التال : واد
تحديد اليد  من الصا مة: تيد  الصا مة إل  تحديد ميارات اتقاذ الصرار المناسبة والبلزمة  -أ 

لتبلميذ الي  الثان  اإلعداديم لبلستيادة منيا عند إعادة يياتة الوحدة المقتارة ولُصا 
 التبلميذ مجموعة البحث الحال .(؛ مما ُيسيم ل  تنميتيا لدي Swomالستراتيجية سوم  

تحديد ميادر اشتصاق الصا مة: تم االعتماد عم  الميادر التالية عند اشتصاق اا مة  -ب 
 ميارات اتقاذ الصرار:

الدراسات والبحوث السابصة الت  تناولت ىذه الميارات ل  مجال الدراسات االجتماعية  -
(م دراسة  إبراىيم 2222ممعبدعم  حماد و عادل   قايةم مثل دراسة:   والتاريخعامةم 
(م 2225ودراسة  لايزة الحسين م م (2225 طاىر الحنانم دراسة و م (2222رلعتم 

                                                           

   اا مة بأسماء السادة الُمحكمين لمواد البحث وأداتيو.2( ممحق رام ) 
   الصا مة النيا ية لميارات التيكير النااد.2( ممحق رام ) 
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دراسة  عيام أحمدم م (2223دراسة  ىالة يوس م م (2222ودراسة  كامل الحيريم 
 .( 2226 سموي عمارم م (2225

 االطبلع عم  الكتب والمراجع الت  اىتمت بموبوع اتقاذ الصرار. -
 ُمراجعة االطار النظري القاص بالبحث الحال . -
 طبيعة وقيا ص تبلميذ الي  الثان  اإلعدادي. -
 طبيعة مادة الدراسات االجتماعية. -
 أىدا  تعميم الدراسات االجتماعية وتعمميا بالمرحمة االعدادية. -
قاذ الصرارم تحديد الداللة الميظية لميارات اتقاذ الصرار: تم تحديد الداللة الميظية لميارات ات -ج 

 وذلك بالرجوع لمدراسات والبحوث السابصة ولمكتب والمراجع الُمتقيية.
التويل إل  الصا مة المبد ية لميارات اتقاذ الصرار: تم إعداد الصا مة المبد ية لميارات اتقاذ  -د 

 الصرار بما تم تحديده ل  القطوات السابصة.
ن تم التويل إل  اليورة األولية لصا مة ببط الصا مة المبد ية لميارات اتقاذ الصرار: بعد أ -ه 

اتقاذ الصرار تم عربيا عم  مجموعة من السادة الُمحكمين ل  مجال المناىج ميارات 
حول  م؛ وذلك لمتعر  عم  أرا يم وتوجيياتي( وطرق تدريس الدراسات االجتماعية 

م واد أشاروا إل  تعديل بعض الميارات لتتناسب مع طبيعة تبلميذ الي  الثان  الصا مة
اإلعدادي مجموعة البحثم كما أشاروا إل  حذ  بعض الميارات الت  ال تتناسب مع 
التبلميذ مجموعة البحثم واد اام الباحث بإجراء التعديبلت الت  أشار إلييا السادة 

 الُمحكمين. 
نيا ية لميارات اتقاذ الصرار: ل  بوء تعديبلت السادة الُمحكمين تم التويل إل  الصا مة ال -و 

لتبلميذ الي  الثان   ةالتويل لمصا مة النيا ية لميارات اتقاذ الصرار المناسبة والبلزم
 .( ميارات(  ثبلث اإلعدادي والت  احتوت عم  

  

                                                           

   لسادة الُمحكمين لمواد البحث وأداتيو.( اا مة بأسماء ا2( ممحق رام 
   الصا مة النيا ية لميارات اتقاذ الصرار.5( ممحق رام ) 
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 :()إعداد ُكتيب التلنير  -3
من كتاب  المقتارة موحدةلتطمب البحث الحال  إعداد كتيب لمتمميذ يسترشد بو ل  دراستو    

م م 2227/2222اإلعدادى م لمعام الدراس   الثان الدراسات االجتماعية المصرر عم  تبلميذ الي  
 بإستقدام المقتارة ويحتوي الكتيب عم  يورة متكاممة لدور التمميذ اثناء تدريس دروس الوحدة 

(من Swomواد تم يياتة كتيب التمميذ ولصًا إلستراتيجية سوم  م (Swomإستراتيجية سوم  
 :قبلل اإلجراءات التالية

اام الباحث بمراجعة ُمحتوى كتاب الدراسات االجتماعية لمي  الثان  : اقتيار وحدة الدراسة  -أ 
اإلعدادي؛ وذلك القتيار الوحدة الُمناسبة لتنمية ميارات التيكير الناادم وميارات اتقاذ الصرارم 

( من كتاب الدراسات االجتماعية الُمصرر عم  تبلميذ "ملسو هيلع هللا ىلص"واد تم اقتيار وحدة  حياة محمد 
  .يالي  الثان  اإلعداد

م واد اام الباحث بالقطوات (Swomسوم  إعادة يياتة الوحدة الُمقتارة ولًصا الستراتيجية  -ب 
 التالية:

 تحديد األىدا  العامة لموحدة الُمقتارة. -2
 تحديد األىدا  السموكية لموحدة الُمقتارة. -2
 . وميادر التعممتحديد الوسا ل التعميمية  -5
 تحديد األنشطة التعميمية. -2
 أساليب التصويم. تحديد -3

الُمقتيين ل   عم  السادة الُمحكمين تمييًدا لعربوالتويل لميورة المبد ية لُكتيب التمميذ:  -ج 
 م واد تبمن الكتيب ما يم :لتدريسالمناىج وطرق ا

 :اللتيبمكدمة -1
عطاء ( م"ملسو هيلع هللا ىلص"المقتارة  حياة محمد  الوحدة بموبوعات التمميذ تعري  وتشمل  التمميذ وا 

 عم  يجب الت  الميمة والتوجييات التعميمات عرض وكذلك (مswomسوم   إستراتيجية عن لكرة

                                                           

   سوم  ( ُكتيب التمميذ لدراسة الوحدة الُمقتارة  الُمياتة ولًصا الستراتيجية 2( ممحق رامswom) الي  الثان   ذلتبلمي
 اإلعدادي.



  ..............................................................................................  ((SSwwoommتدريس الدراسات االجتماعية باستخدام استراتيجية سوم )تدريس الدراسات االجتماعية باستخدام استراتيجية سوم )

--  22252225  --  

سوم  إلستراتيجية متييم وىو دراستو التمميذ يبدأ بحيث الوحدةم دراسة أثناء مراعاتيا التمميذ
 swomالتدريس  الموا  يتطمبو وما (م. 

 دزوس الوحدة:حيح تضنً كل دزس ما يلي: -2
 التعمم التعميمية وميادر الوسا لم الدرس عنايرم السموكية األىدا م الدرس عنوان  

 (.أساليب التصويمم اإلقتيارية اإلثرا ية األنشطةم الدرس ل  السير قطواتم البلزمة
من إعداد كتيب التمميذ تم عربو  بعد اإلنتياء: ( عرض ُكتيب التمميذ عم  السادة الُمحكمين -د 

 معم  مجموعة من السادة المحكمين المقتيين ل  مجال المناىج وطرق التدريس
أرا يم ومبلحظاتيم حول بيد  إبداء  ومجموعة من موجي  ومعمم  الدراسات االجتماعية

 وبعت ل  االعتبار عندوالمصترحاتم  ن بعض المبلحظاتيالمحكمالسادة واد أبدي الكتيبم 
واد تم إجراء التعديبلت ولًصا لممبلحظات واآلراء الت   إعداد اليورة النيا ية لكتيب التمميذم

 أبداىا السادة الُمحكمين.
: بعد إجراء التعديبلت ولق المبلحظات والمصترحات ( التويل لميورة النيا ية لُكتيب التمميذ -ه 

ورتو النيا يةم وجاىزًا لمتطبيق عم  الت  أبداىا السادة الُمحكمينم أيب  ُكتيب التمميذ ل  ي
 مجموعة البحث.

 دليل امُلعله: -4
المصررة ل  و م ("ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد تم إعداد دليل لممعمم لمدروس المتبمنة ل  وحدة  

اإلعداديم والميوتة بإستقدام استراتيجية سوم  الثان كتاب الدراسات اإلجتماعية لمي  
 Swom)  االعداديم وىذا  الثان لدي تبلميذ الي   واتقاذ الصرارميارات التيكير النااد لتنمية

الدليل يوب  لممعمم كييية تدريس دروس الوحدة المقتارةم ودوره ومس ولياتو أثناء عممية التدريس 
ولق ىذه اإلستراتيجيةم واد تبمن الدليل مجموعة من العناير الت  تكاد تتيق عمييا معظم 

  المناىج وطرق التدريس وى  كالتال : الدراسات والبحوث السابصة ل  مجال

                                                           

   الُمحكمين لمواد البحث وأداتيو.( اا مة بأسماء السادة 2( ممحق رام 
   ُكتيب التمميذ لدراسة الوحدة الُمقتارة  الُمياتة ولًصا الستراتيجية سوم  2( ممحق رام )SWOMالي  الثان   ذ( لتبلمي

 اإلعدادي.
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استراتيجية سوم إرشادات عامة لممعمم عند التدريس باستقدام م  مصدمة الدليل   
 Swom) األىدا  العامة لوحدة  حياة محمد م ("ملسو هيلع هللا ىلص"المحتوي العمم  لوحدة  حياة محمد م
األنشطة تقدمة ل  تدريس الوحدة المقتارةم وميادر التعمم المس التعميمية الوسا ل(م "ملسو هيلع هللا ىلص"

القطة الزمنية لتدريس موبوعات وحدة  حياة محمد م التعميمية المصترحة لدراسة الوحدة المقتارة 
حُاج )أسانُة انتمىَى نىحذج م (Swomسوم  ( بعد إعادة يياتتيا باستقدام استراتيجية "ملسو هيلع هللا ىلص"

 حياة  وحدة دروس لتنييذ (Swomسوم  قطوات التدريس باستقدام استراتيجية ، ("ملسو هيلع هللا ىلص"يحًذ 
 .("ملسو هيلع هللا ىلص" محمد

( والمياتة ولصًا الستراتيجية سوم "ملسو هيلع هللا ىلص"واد تبمن دليل المعمم لوحدة  حياة محمد  
 Swom:عم  أربعة موبوعات دراسيةم واد اشتمل كل موبوع منيم عم  العناير التالية) 
م ميادر التعمم البلزمةو  التعميمية  الوسا لم عناير الدرسم  األىدا  السموكية عنوان الدرسم  

 األنشطة اإلثرا ية اإلقتياريةم التصويم(.قطوات السير ل  الدرسم 
ل  عم  مجموعة من السادة الُمحكمين و عربوبعد اإلنتياء من إعداد دليل الُمعمم تم    

الدراسات ومجموعة من موجي  ومعمم   مجال المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعيةم و
لة أرا يم معر  ؛ من قبللاالجتماعية لببطو والتأكد من يبلحيتو لمتطبيق عم  مجموعة البحث

وبعت ل   موالمصترحات ن بعض المبلحظاتيالمحكمالسادة واد أبدي م ومبلحظاتيم حول الدليل
والُمصترحات الت   إجراء التعديبلت ولًصا لآلراء بعدو  ماالعتبار عند إعداد اليورة النيا ية لدليل المعمم

م ويالحًا لمتطبيق عم  مجموعة ( أيب  دليل الُمعمم ل  يورتو النيا ية أبداىا السادة الُمحكمينم
 البحث.

  

                                                           

   دليل المعمم لتدريس الوحدة الُمقتارة الُمياتة ولًصا الستراتيجية سوم  3( ممحق رام )SWOMالي  الثان   ذ( لتبلمي
 اإلعدادي .
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 إعداد أداتي البحح: -ثاىيًا

ميارات التيكير الناادم واقتبار ميارات اتقاذ الصرار وليما اقتبار تتمثل أدات  البحث الحال  ل        
                      إعداد كل منيا:يم  قطوات 

 إعداد اختباز مَازات التفلري الياقد:  -1

 :تبعاً لمقطوات التالية ميارات التيكير الناادتم إعداد اقتبار      
 تبلميذ تمكن اياس مدى إل  االقتبار ييد  :  ميارات التيكير النااد تحديد اليد  من اقتبار

 ."(ملسو هيلع هللا ىلص"لوحدة  حياة محمد  مدراستيبعد  التيكير الناادمن ميارات الي  الثان  اإلعدادي 
 ميارات تبمن االقتبار قمسة أبعاد ر يسة تمثل  :ميارات التيكير النااد حديد أبعاد اقتبارت 

 تصييم الُمنااشاتم ميارة التيسيرم ميارة التنبؤ بااللتراباتم وميارة ميارةم وى : لمتيكير النااد
 االستنتاج. االستنباطم ميارة

 نوع من االقتبارات  ميارات التيكير الناادستقدم ل  إعداد اقتبار اُ : تحديد نوع ُميردات األس مة
م وتتكون ىذه النوعية من األس مة  Multiple Choiceالموبوعية وىو االقتيار من متعدد 

من المتن الذي يشرح المشكمةم ويتبعو ثبلثة بدا ل أو أكثرم أحد ىذه البدا ل ىو اإلجابة 
  .اليحيحةم وباا  البدا ل مموىات تير يحيحةم وتُعد أنسب االقتبارات وأكثرىا ثباتاً 

  :ؤال أو عبارة أماميا أربعة س ل  يورةيياتة ُميردات االقتبار  تم يياتة ُميردات االقتبار
 موبوعاتُميرداتو   م وروع  عند إعداد االقتبار أن تغطقاطئ بدا ل أحدىا يحي  والباا  

( 23م واد تكون االقتبار من  التبلميذم وأن تكون األس مة ُمناسبة لمستوى المقتارة الوحدة
ة عم  الميارات القمس سؤااًل يصيس كل منيا ميارة معينة من ميارات التيكير الناادم وموزع

( أس مة م تصييم 3( أس مةم التيسير 3لمتيكير النااد كما يم :  التنبؤ بااللترابات  
 ( أس مة.3( أس مةم االستنتاج 3( أس مة م االستنباط  3الُمنااشات 

  تحديد نظام تصدير الدرجات وطريصة التيحي : تم تحديد  درجة واحدة( لكل ُميردة من ُميردات
ر تكون إجابة التمميذ عنيا يحيحةم و يير( لكل ُميردة متروكة أو أجاب عنيا التمميذ االقتبا

 .( درجة23لبلقتبار  إجابة قاط ةم وبذلك تكون الدرجة العظم  
 عرض االقتبار ل  يورتو األولية عم  مجموعة من الُمحكمين ) بعد االنتياء من إعداد :

 مجموعة من الُمحكمين المتقييين ل  تدريساالقتبار ل  يورتو األوليةم تم عربة عم  
                                                           

   اا مة بأسماء السادة الُمحكمين لمواد البحث واداتيو .2( ممحق رام ) 
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آراء  كانتاد و م وُمبلحظاتيمم والتأكد من يبلحية االقتبار إلبداء آرا يم الدراسات االجتماعية؛
ؤيدة لما جاء باالقتبارم وبذلك أيب  االقتبار ل  يورتو النيا ية مكوناً مُ  السادة الُمحكمين

تم تطبيق االقتبار ل  يورتو  النااد القمسم كماميارات التيكير عم   سؤااًل وزعت (23 من 
 تتكون من من تير عينة البحث  ُممثمة لمعينة األيل(النيا ية عم  مجموعة استطبلعية 

التابعة إلدارة أسوان  "بنات ممحصة الييول التجريبية اإلعدادية بمدرسة " تمميذًا  (52 
إلجراءات الببط اإلحيا   تمييًدا ء من التطبيق تم ريد الدرجات وبعد االنتيا مالتعميمية
 األتية:

حساب  تم: Cronbach ( كرونباخ aباستقدام ُمعادلة أليا   ُمعامل ثبات االقتبارحساب  - أ
ألبعاد و  مالقتبارا أبعادمن  بعدلكل  ( كرونباخaباستقدام ُمعادلة أليا  االقتبار ثبات معامل 

ألبعاد االقتبار ككل بمغت أن ايم ُمعامبلت الثبات  أشارت النتا ج إل واد  مالقتبار ككلا
 اً من الثبات؛ مما جعل الباحث ُمطم ن مرتيعأن االقتبار يتمتع بُمستوى  ( مما يعن 2.65 

 الستقدامو كأداة اياس.
: المصيود بيدق االقتبار ىو: "أن يصيس حساب ُمعامبلت يدق اقتبار التيكير النااد - ب

يدق ُمعامبلت قدم الباحث الطرق التالية لحساب ولصد استاالقتبار ما وبع لصياسوم 
  :االقتبار

 تم عرض االقتبار عم  مجموعة الُمحتوي أو المبمون أو الُمحكمين  يدق الظاىريال  :)
م الدراسات االجتماعية تدريس المناىج وطرق تقييين ل الُمحكمين المُ السادة من 

واد م ( االقتبار بشأن آرا يمإلبداء  ومعممييا الدراسات االجتماعية ومجموعة من ُموجي 
 أن كل ُميردة من ُميردات االقتبار تصيس ما وبعت لصياسو. أكدوا

  ُبغرض تحديد ما  ادايصً و  امنطصيً  احتوى االقتبار لحيً صيد بو لحص مُ اليدق المنطص : ي
الصدرة أو الميارة أو ُمحتوى الُمصرر الدراس   أو غط  باليعل عينة مماثمة لمسموكإذا كان يُ 

( الُمصررة ل  ملسو هيلع هللا ىلص حياة محمد " ى وحدةلذا اام الباحث بتحميل ُمحتو  مالذي ينوي اياسو
عم   م2227/2222لمييل الدراس  األول لمعام الدراس   تماعيةكتاب الدراسات االج

                                                           

   درجات التبلميذ ل  التجربة االستطبلعية القتبار ميارات التيكير النااد.6ممحق رام ) 

 )  اا مة بأسماء السادة الُمحكمين لمواد البحث وأداتيو . (2 ممحق رام 
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؛ وتم التأكد  من تغطيو اقتبار ميارات التيكير النااد لُمحتوى تبلميذ الي  الثان  اإلعدادي
 الوحدة الُمقتارة.

  يصيد بو يدق الدرجات التجريبية لبلقتبار بالنسبة لمدرجات :  اإلحيا  ( اليدق الذات
الحصيصية الت  قميت من أقطاء الصياسم وىذا النوع من اليدق ُيمثل الحد األعم  ليدق 

حساب يدق االقتبار عن طريق اليدق  (م واد تم424م 2776ماالقتبار كمال زيتون
شير مما يُ  م(2.72 لُمعامل الثبات لوجد إنو ُيساوى  التربيع  الذات  الذي ُيساوى الجذر

 .ُمربيةإل  أن االقتبار يادق بيورة 
  بلقتبارم وذلك االتساق الداقم  لتم حساب يدق  :  التكوين ( يدق االتساق الداقم

لبلقتبارم مع الدرجة الكمية  االقتبارميارات ة كل ميارة من ارتباط درج ُمعاملبحساب 
 أنالنتا ج أظيرت األقرىم و  المياراتبدرجات  ميارةكذلك حساب ُمعامل ارتباط درجة كل و 

(م وىذا ُيعن  2.3جميع ُمعامبلت ارتباط أبعاد االقتبار بالمجموع الكم  دالة عند ُمستوى  
 االقتبار بُمستوى يدق عال مصبول تربوًيا. تمتع
تم حساب ُمعامبلت السيولة ولة واليعوبة لُميردات االقتبار: حساب ُمعامبلت السي - ج

 واليعوبة باستقدام ُمعادلة ُمعامبلت السيولة واليعوبة م وُتشير ُمتبمنات الجدول

يورة بين السيولة واليعوبة لُميردات االقتبار جاءت مح ُمعامبلتإل  أن جميع 
(؛ وجميعيا ُمعامبلت مصبولة تربوًيا؛ مما جعل الباحث ُمطم ًنا 2.55م 2.25 

 الستقدامو كأداة اياس.
تم حساب معامبلت التمييز لميردات االقتبارم    :االقتبارحساب ُمعامبلت التمييز لُميردات  - د

العميا من درجات %( 25قتيرت نسبة  التبلميذ ترتيبَا تنازليًا حيث اوذلك بعد ترتيب درجات 
%( من العينة الكمية لمتبلميذ 25%( الدنيا من درجات التبلميذ م وكانت نسبة  25التبلميذم و 

م تم إيجاد معامبلت تمييز ميردات اإلقتبار ميذ م وبإستقدام معادلة التمييز( تبل22تمثل  
 .  كميا مميزة وىذا يدل عم  أن ميردات اإلقتبار  (2.22 -2.56والت  تراوحت بين  

م تحديد الزمن البلزم لبلقتبار بعد ريد الزمن الذي استغراتو ت :زمن تطبيق االقتبارحساب  - ه
من ألراد المجموعة ل  اإلجابة عن أس مة االقتبارم ول  نياية التجربة  تمميذوآقر  تمميذأول 

م باإلبالة إل  دايصة( 23( =  2  ÷( 32+22بمغ  واد  ماالقتبارتم حساب متوسط زمن 
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( داا ق لتوبي  تعميمات االقتبارم وبذلك 3الزمن البلزم إللصاء التعميمات اذ ُيمكن إبالة  
 ( دايصة.32ييب  الزمن الكم  لبلقتبار  

  بعد إجراء التعديبلت ل  بوء آراء التيكير الناادالتويل إل  اليورة النيا ية القتبار :
مكوناً  التيكير النااداقتبار أيب   مويداو االقتبار ثبات م وحساب( السادة الُمحكمين

م وبذلك أيب  االقتبار يالًحا لمتطبيق عم  ) ل  يورتو النيا ية ( ُميردة23  من
 مجموعة البحث النيا ية.

 :الكساز اختاذمَازات  اختبازاعداد  -2
 :ةيولصا ًلمقطوات التالاتقاذ الصرار تم إعداد إقتبار    

  تبلميذ الي  س مدي تمكن ايا إل  الصرار اتقاذ اقتبار ىد   :اإلختثاس هذفتحذَذ
 .ميارات اتقاذ الصرارمن الثان  اإلعدادي 

 واشتصاق الصرار اتقاذ ميارات اقتبار بناء عتمد ل تم اال  :اإلقتبار بناء ميادر تحديد 
 بتنمية اىتمت الت  واألجنبية العربية والبحوث لدراسات: االتالية الميادر عم  مادتو
 اتقاذ ميارات تناولت الت  النيس وعمم التربية ل  النظرية الكتاباتم الصرار اتقاذ ميارات
 .الصرار اتقاذ ميارات لصياس يممت الت  واألجنبية العربية اإلقتبارات بعضرم الصرا

   اتقاذ الصرارم إقتبار يصيسيا الت  الميارات قتباراإل بأبعاد يصيد :اإلختثاس أتؼادتحديد 
 مليم الموا  الُمشكل الموبوع( :وى  أساسية مياراتثبلث  اإلقتبار ىذا تبمن ولصد
إيدار الصرار اقتيار الحل األلبل من بين البدا ل  م الحمول الممكنة( البدا ل تحديد

 وتطبيصو(. 
 نوع من  ميارات اتقاذ الصرارستقدم ل  إعداد اقتبار اُ : اإلختثاس يفشداخ َىع تحذَذ

م وتتكون ىذه Multiple Choiceاالقتبارات الموبوعية وىو االقتيار من متعدد 
 اقتيار ل  روع  واد ةممشكم يورة ل النوعية من األس مة من المتن الذي تم يياتتو 

يعيش  بي ة الت بال ةمتعمص تكون وأن التبلميذم لتيكير مثيرة تكون أن مشكمةال أو الموا 
 من وجية نظره.  ليألبل بد اريالتمميذ باقت صومي ثيبحلييا التمميذ ويتبعو ثبلثة بدا ل 

                                                           

 )   اا مة بأسماء السادة الُمحكمين لمواد البحث وأداتيو.2ممحق رام ) 
(   4ممحق رام.)اقتبار ميارات التيكير النااد  اليورة النيا ية ) 
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  :أماميا  مشكمةسؤال أو  ل  يورةيياتة ُميردات االقتبار  تميياتة ُميردات االقتبار
م وروع  عند إعداد االقتبار أن تكون األس مة قاطئ بدا ل أحدىا يحي  والباا   ثبلثة

 كما روع  عند يياتة ُميردات االقتبار: م التبلميذُمناسبة لمستوى 
 .ةالداة العممية والمغوي -
 تجنب التمميحات الميظية الت  ُتؤدي إل  اإلجابة اليحيحة. -
 ارتباط ُميردات وبنود االقتبار باألىدا  المحددة لبلقتبار. -
 مات واأللياظ لمستوى التبلميذ.ُمناسبة المعمو  -
 أن يكون لكل سؤال بديل واحد يحي  . -
 . ُمقيية لذلك أن تكون اإلجابات ل  وراة  -
 اعداد ميتاح لتيحي  االقتبارم وتحديد توزيع درجتو. -

( سؤااًل يصيس كل منيا ميارة معينة من ميارات اتقاذ الصرارم 52تكون االقتبار من   واد 
 تحديد م( أس مة22ليم الموا  الُمشكل   وموزعة عم  الميارات الثبلث التقاذ الصرار كما يم :  :

 ( أس مة.22إيدار الصرار   م( أس مة22  البدا ل
 :الموجية التعميمات تتناول اإلقتبار مصدمة ل  ييحة إعداد تم يياتة تعميمات االقتبار 

 قبلليا من التبلميذ يستطيع بحيث ودايصة وابحة التعميمات تكون أنوتم مراعاة  لمتبلميذم
 .لبس أو تموض دون منيم مطموب ىو بما الصيام

  تحديد نظام تصدير الدرجات وطريصة التيحي : تم تحديد  درجة واحدة( لكل ُميردة من
االقتبار تكون إجابة التمميذ عنيا يحيحةم و يير( لكل ُميردة متروكة أو أجاب ُميردات 

( درجةم كما تم 52عنيا التمميذ إجابة قاط ةم وبذلك تكون الدرجة العظم  لبلقتبار  
 إعداد ُميتاح لتيحي  االقتبار؛ وذلك لسرعة وتسييل عممية ريد الدرجات.

  عة من الُمحكمينعرض االقتبار ل  يورتو األولية عم  مجمو ) بعد االنتياء من :
إعداد االقتبار ل  يورتو األوليةم تم عربة عم  مجموعة من الُمحكمين المتقييين 

وُمبلحظاتيمم والتأكد من  إلبداء آرا يم المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية؛ل  
 االقتبارمعظم ميردات ؤيدة لمُ  السادة الُمحكمينمعظم آراء  وجاءتم يبلحية االقتبار

اليياتة  لكن أشار البعض منيم إل  إجراء تعديبلت عم  بعض البدا ل وعم م و وبدا مو
                                                           

   اا مة بأسماء السادة الُمحكمين لمواد البحث واداتيو2( ممحق رام ). 
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م وبذلك أيب  اعاة ذلك ل  اليورة النيا ية لبلقتبارر وتم مم الميرداتالمغوية لبعض 
 ميارات اتقاذ الصرار.سؤااًل وزعت عم   (52 االقتبار ل  يورتو النيا ية مكوناً من 

 تم تطبيق االقتبار ل  يورتو  :ميارات اتقاذ الصرار قتبارال االستطالػُح نتجشتحا
 تتكون من من تير عينة البحث  ُممثمة لمعينة األيل(النيا ية عم  مجموعة استطبلعية 

" التابعة إلدارة أسوان بنات ممحصة الييول التجريبية اإلعدادية بمدرسة " تمميًذا (52 
وبعد االنتياء من التطبيق تم تيحي  االجابات بُمعدل درجة واحدة لكل إجابة  مالتعميمية
( درجةم ثم تم ريد الدرجات 52وتحددت الدرجة النيا ية العظم  لبلقتبار من   يحيحةم
 إلجراءات الببط اإلحيا   األتية:تمييًدا 

باستقدام ُمعادلة تم حساب معامل ثبات االقتبار  :اقتبار اتقاذ الصرارُمعامل ثبات حساب  - أ
( كرونباخ لكل بعد من أبعاد االقتبارم وألبعاد االقتبار ككل واد أشارت النتا ج إل  أن aأليا  

( مما يعن  أن االقتبار يتمتع بُمستوى 2.62ايم ُمعامبلت الثبات ألبعاد االقتبار ككل بمغت  
 مرتيع من الثبات؛ مما جعل الباحث ُمطم ناً الستقدامو كأداة اياس.

: المصيود بيدق االقتبار ىو: "أن يصيس حساب ُمعامبلت يدق اقتبار اتقاذ الصرار - ب
يدق ولصد استقدم الباحث الطرق التالية لحساب  ُمعامبلت االقتبار ما وبع لصياسوم 

 االقتبار:
 تم عرض االقتبار عم  الُمحتوي أو المبمون أو الُمحكمين  يدق الظاىريال  :)

الدراسات  تدريس المناىج وطرق تقييين ل مين المُ الُمحكالسادة مجموعة من 
أن كل ُميردة من ُميردات  واد أكدوام ( االقتبار بشأن آرا يمإلبداء االجتماعية 

  االقتبار تصيس ما وبعت لصياسو.
  بحساب الجذر وذلك : تم حساب اليدق الذات  لبلقتبار  اإلحيا  ( اليدق الذات

وبما أن معامل ثبات اإلقتبار الذي تم حسابو ىو  م ككل لمعامل ثبات اإلقتبار ع يالترب
إل  أن  ريشي.( وىو معامل يدق مرتيع مما 72.( لإن يداو الذات  ىو 62 

 .ومطم نة ةياإلقتبار يادق بدرجة عال
  بلقتبارم وذلك االتساق الداقم  لتم حساب يدق  : التكوين ( يدق االتساق الداقم

لبلقتبارم مع الدرجة الكمية  الثبلثة كل ميارة من الميارات ارتباط درج بحساب ُمعامل
                                                           

 )  اا مة بأسماء السادة الُمحكمين لمواد البحث وأداتيو. (2 ممحق رام 
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وأظيرت النتا ج األقرىم  المياراتبدرجات  ميارةكذلك حساب ُمعامل ارتباط درجة كل و 
(م وىذا 2.3أن جميع ُمعامبلت ارتباط أبعاد االقتبار بالمجموع الكم  دالة عند ُمستوى  

 ول تربوًيا.ُيعن  تمتع االقتبار بُمستوى يدق عال مصب
حساب ُمعامبلت السيولة واليعوبة لُميردات االقتبار: تم حساب ُمعامبلت السيولة واليعوبة  - ج

باستقدام ُمعادلة ُمعامبلت السيولة واليعوبةم وُتشير ُمتبمنات الجدول إل  أن جميع 
(؛ 2.55م 2.25السيولة واليعوبة لُميردات االقتبار جاءت محيورة بين   ُمعامبلت
 ُمعامبلت مصبولة تربوًيا؛ مما جعل الباحث ُمطم ًنا الستقدامو كأداة اياس. وجميعيا

تم حساب معامبلت التمييز لميردات االقتبارم وذلك : االقتبارحساب ُمعامبلت التمييز لُميردات  - د
%( العميا من درجات التبلميذم 25بعد ترتيب درجات التبلميذ ترتيبَا تنازليًا حيث اقتيرت نسبة  

%( من العينة الكمية لمتبلميذ تمثل 25%( الدنيا من درجات التبلميذ م وكانت نسبة  25و 
ز م تم إيجاد معامبلت تمييز ميردات اإلقتبار والت  ( تبلميذ م وبإستقدام معادلة التميي22 

 .  وىذا يدل عم  أن ميردات اإلقتبار كميا مميزة ( 2.22 -2.57تراوحت بين  
و تم تحديد الزمن البلزم لبلقتبار بعد ريد الزمن الذي استغرات زمن تطبيق االقتبار:حساب  - ه

من ألراد المجموعة ل  اإلجابة عن أس مة االقتبارم ول  نياية  تمميذةوآقر  تمميذةأول 
م دايصة( 32( =  2  ÷( 33+23بمغ  واد  مالتجربة تم حساب متوسط زمن االقتبار

( داا ق لتوبي  تعميمات 3باإلبالة إل  الزمن البلزم إللصاء التعميمات اذ ُيمكن إبالة  
 ( دايصةم وذلك كما ُيوبحو الجدول التال :33 االقتبارم وبذلك ييب  الزمن الكم  لبلقتبار 

  بعد إجراء التعديبلت ل  بوء آراء اتقاذ الصرارالتويل إل  اليورة النيا ية القتبار :
اقتبار اتقاذ الصرار ل  يورتو أيب   موثباتو السادة الُمحكمينم وحساب يدق االقتبار

موزعة عم  الميارات الثبلث األساسية إلتقاذ الصرارم   ( ُميردة52 مكونًا من   النيا ية
 وبذلك أيب  االقتبار يالًحا لمتطبيق عم  مجموعت  البحث النيا ية.

  

                                                           

 )    اقتبار ميارات اتقاذالصرار  اليورة النيا ية(. 5ممحق رام ) 
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 :جتسبة البحح وىتائذَا

تدريس الدراسات االجتماعية باستقدام لاعمية "  تصي   تجربة البحث الحال  إل تىدل -1
التيكير النااد واتقاذ الصرار لدى تبلميذ  ( لتنمية مياراتSwomاستراتيجية سوم  

المرحمة اإلعدادية "م وذلك بُمصارنة نتا ج تبلميذ مجموعت  البحث: المجموعة التجريبية 
م (Swom باستقدام استراتيجية سوم "ملسو هيلع هللا ىلص"الت  درست الوحدة المقتارة "حياة محمد 
البعدي ألدات  ا بالطريصة المعتادة ل  التطبيق والمجموعة البابطة الت  درست نيسي
الناادم واقتبار  راقتبار ميارات التيكيوالمتمثمة ل  البحثم والت  ُأعدت لغرض البحثم 

( ل  تنمية Swomثم بيان لاعمية استقدام استراتيجية سوم  ميارات اتقاذ الصرارم 
عة التجريبيةم وتم إقتيار ليمين المجمو   تبلميذ ميارات التيكير النااد واتقاذ الصرار لدي

 بنات ممحصة الييول التجريبية اإلعدادية "من ليول الي  الثان  اإلعدادي بمدرسة 
( كمجموعة تجريبية تدرس 2/2م حيث واع االقتيار عم  ليل  التعميمية أسوان بإدارة
 سوم بإستقدام إستراتيجية ( "ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد وحدة 

 swom)  تادة م واد ( كمجموعة بابطة تدرس الوحدة نيسيا بالطريصة المع2/2م وليل
 .  ( تمميذة52البحث  ت بمغ عدد تبلميذ مجموع

دراسات إجتماعيةم لم( لترات  22( أسابيعم أي بوااع  3 استغرق تنييذ تجربة البحث  -2
( لترات لمتاريخ لتدريس ىذه 3تدرس بالتبادل بين التاريخ والجغراليام أي بمعدل  

 االثنين الُموالق يوم م إلــ 25/22/2227يوم األحد الُموالق:  منوالت  امتدت  الوحدة.
 .م24/22/2227

تم اإلتياق مع إدارة المدرسة عم  اقتيار أحد معمم  الدراسات االجتماعية تقيص "  -3
 تاريخ " لمتدريس لكمتا المجموعتين التجريبية والبابطة.

 تيفير جتسبة البحح: 
الناادم واقتبار تم التطبيق الصبم  إلقتبار ميارات التيكير  :االبحح قبلًي أداتيتطبيل  -2

وذلك بيد  الواو  عم  المستويات المبد ية لمجموعت  البحثم  ميارات اتقاذ الصرارم
والتأكد من عدم وجود لرق دال إحيا يًا بين متوسطات درجات مجموعت  البحث ابل 

م (Swomسوم بإستقدام إستراتيجية ( "ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد البدء ل  تدريس وحدة 
-Tحساب المتوسطات وتباينيا م واستقدام اقتبار "ت" وتم التيحي  وريد الدرجات و 
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Testم واد أظيرت النتا ج أن اليرق (( لعينتين تير مرتبطتين مع تساوييما ل  العدد
أن  بين متوسط  المجموعتين التجريبية والبابطة تير دال إحيا يًام وىذا يشير إل 

  المجموعتين متكال تان تصريبًا ل  ميارات التيكير النااد واتقاذ الصرار.
 ( جملنوعيت البحح: " ملسو هيلع هللا ىلص ")حياة حمند تدزيس وحدة  -2

 (:swomتدزيس الوحدة للنذنوعة التذسيبية باستخداو إسرتاتيذية سوو ) - أ
استراتيجية باستقدام  لممجموعة التجريبية ( "ملسو هيلع هللا ىلص" حياة محمد تدريس وحدة  تم     
وابل البدء ل  عممية التدريس التص  الباحث مع معمم الييمين عدة مراتم  م(Swom سوم

ستقدام كتيب التمميذ ودليل  بيد  تدريبو عم  كييية التدريس بإستقدام إستراتيجية سومم وا 
 .المعمم
 تدزيس الوحدة للنذنوعة الضابطة باستخداو الطسيكة املعتادة: - ب
الت   لممجموعة البابطة بإستقدام الطريصة المعتادةنيسيا  تم تدريس الوحدة المقتارة     
بدأ التدريس لممجموعة البابطة ل  نيس واد م بعيا المعمم مع تبلميذه ل  التدريس المعتاديت

 الوات الذي بدأ ليو التدريس لممجموعة التجريبيةم كما انتي  التطبيق ل  نيس الموعد. 
 اـج وتيسيرىـنتا الميل ـتحلروض البحث و  إقتبار يحة:  

 التحكل مً مدى صحة الفسض األول: 
يوجد لرق دال إحيا يًا عند عم  أنو: "البحث  األول من لروض يرضينص ال          
( بين متوسط  درجات تبلميذ المجموعة التجريبية الت  درست وحدة  حياة 2.23مستوي  
المجموعة البابطة تبلميذ (م ودرجات Swomسوم  "( باستقدام استراتيجية ملسو هيلع هللا ىلصمحمد "

الت  درست الوحدة نيسيا بالطريصة المعتادة ل  التطبيق البعدي القتبار ميارات التيكير 
والقتبار يحة م "ليال  تبلميذ المجموعة التجريبية ميارة من مياراتوككلم ول  كل  اادالن

المعيارية لدرجات تبلميذ  المتوسطات الحسابية واالنحرالاتىذا اليرض تم حساب 
المجموعتين التجريبية والبابطة ل  التطبيق البعدي لكل ميارة من ميارات التيكير النااد 

لمعرلة اتجاه "ت" ثم استقدام اقتبار  مول  اقتبار ميارات التيكير النااد ككل معم  حده
 تيييمًيا: ( ذلك2وُيوب  جدول  اليروق وداللتيا اإلحيا يةم 
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 (1جذول )

دسجاخ تاليُز يجًىػتٍ انثحث فٍ انتطثُك انثؼذٌ الختثاس يهاساخ انتفكُش يتىسطٍ دالنح انفشق تٍُ 

 انُالذ ككم، ونكم يهاسج يٍ يهاساته.

 ع و ٌ انًجًىػح انتفكُش انُالذ يهاساخ
 لًُح

 )خ(

انذالنح 

 اإلحصائُح

 انتُثؤ تاإلفتشاضاخ
 .11 4.34 53 انتجشَثُح

14.41 
دانح ػُذ 

 ..4 ...0 ضاتطحان 3...

 انتفسُش
 .31 4.41 53 انتجشَثُح

11.11 
دانح ػُذ 

 .11 1.11 انضاتطح 3...

ُالشاخ ًُ  تمُُى ان
 انتجشَثُح

 انضاتطح

53 4.54 

1.11 

14. 

11. 
11.04 

دانح ػُذ 

...3 

 االستُثاط
 انتجشَثُح

 انضاتطح

53 4.05 

1.51 

13. 

33. 
11.14 

دانح ػُذ 

...3 

 االستُتاج
 انتجشَثُح

 انضاتطح

53 4..5 

1.45 

13. 

3.. 
11..1 

دانح ػُذ 

...3 

اختثاس يهاساخ 

 انتفكُش انُالذ

 .1.3 .01.1 53 انتجشَثُح
54.51 

دانح ػُذ 

 1.40 4.05 انضاتطح 3...

 2.45( = 2.23ايمة ت الجدولية عند مستوي     
ايمة "ت" المحسوبة لكل ميارة من ميارات  أن : السابق:( 2جدول  يتب  من   

 27.76م  24.26م  24.55م  22.67التيكير الناادم ولميارات التيكير النااد ككل ى :  
 ىعند ُمستو ا دال إحيا يً  ًاالر ( عم  الترتيبم مما ُيعن  وجود 56.54م  25.27م 
المجموعتين التجريبية والبابطة ل  التطبيق البعدي  تبلميذبين ُمتوسط  درجات  (2.23 

ككلم ولكل ميارة من ميارتو ليال  تبلميذ المجموعة  القتبار ميارات التيكير النااد
 ابول اليرض األول من لروض البحث. : التجريبية وىذا يصود إل 
 ويمكن إرجاع ذلك إل :

ية عم  ( تبلميذ المجموعة التجريبSwomشجع التدريس باستقدام استراتيجية سوم    -
ؤلحداث والمواا  التاريقية الت  يدرسونيام وحثيم عم  التيكير الييم والتحميل والتيسير ل

الماب م وبناء االستيساراتم وربط األلكارم بطريصة ناادة ل  األحداث التاريقية ل  
يدار األحكام عمييام وكل ذلك أسيم ل  تنمية ميارات  وُمصارنة وجيات النظر الُمتنوعةم وا 

 التيكير النااد.
و مجموعة من   يورة ُمشكبلت أ( تصديم الُمحتوى لSwomإتاحة استراتيجية سوم    -

أو ل  األجابة عن األس مة  الموا  الُمشكل ىيأ اليرية أمام التبلميذ لمتيكير ل األس مة 
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يدار أحكام عمييامجموعة من طرح  المطروحة وبالتال   األلكارم والربط بينيام ونصدىام وا 
شجع التبلميذ عم  أن ييبحوا ُميكرين ناادينم وبالتال  تنمية  كل ذلكم إلقتيار ألبميا

 .لدييم ميارات التيكير النااد
( عم  نشاط التبلميذم وسمحت ليم بالبحث واالستكشا  Swomركزت استراتيجية سوم    -

بأنيسيمم والتياعل بعمق مع المحتوىم وتبادل ما يعرلونو من معموماتم واستنباط 
جديدةم وتيسيرىام وتحمييام وتينيييام والُمصارنة بينيام ونصدىام  تواستنتاج معموما

ميارات التيكير تنمية   اعد عممما سالت  ُتؤيدىام  نولحييا ل  بوء الُحجج والبراىي
 النااد.

( التبلميذ من إيجاد بي ة تعميمية تياعميةم استطاع Swomكنت استراتيجية سوم  مَ   -
الُمتبمنة داقل الوحدة الُمقتارةم مما ولر  التعميميةالتبلميذ من بموجبيا الصيام باألنشطة 

عم  ذلك ُمدعمة باألدلة والشواىد  تلرًيا لمتنبؤ باألحداث التاريقيةم وتصديم تبريرا
المنطصيةم ومنااشتيام وتيسيرىام ومن ثم حل تمك التنااباتم والتويل إل  استنتاجات 

 .وُمصترحاتم مما أسيم ل  تنمية ميارات التيكير النااد
م باإلبالة إل  التعميمية أثناء العمل مع المجموعات التعاونية لؤلنشطة التبلميذمارسة مُ   -

تبادل اآلراء واأللكار  اتم وعمل عم ثمر بين ألراد المجموعاون اإليجاب  والمُ التع دعم
وتيسيرىام  مبينيم من جية والمجموعات األقرى داقل الي  الدراس  من جية أقري

وتحمييام وتينيييام والُمصارنة بينيام ونصدىام ولحييا ل  بوء األدلة والشواىد والحجج 
 تنمية ميارات التيكير النااد.الت  تؤيدىام مما أسيم ل  

استيدلت تنمية ميارات التيكير النااد ل  مجال تدريس الدراسات االجتماعية عامةم   -
طاىر وتدريس التاريخ قاية باستقدام استراتيجيات ونماذج تدريسية حديثة مثل: دراسة 

 ويبلحم سعادة جودت دراسة(م  و 2225ودراسة ولاء منيور   م(2225محمد  
 ويحي م مدكور طمعت (م ودراسة2222م ودراسة أحمد يي  الدين  (2225  الظييري
(م ودراسة ىالة يوس  2224ودراسة يبلح محمود  ( 2222  الجمل وعم م سميمان

 .(2226(م ودراسة   أشر  عم م 2226(م ودراسة وليد محمد  2225 
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  الجاىي:التحكل مً مدى صحة الفسض 

يوجد لرق دال إحيا يًا عند عم  أنو: "البحث  الثان  من لروض يرضينص ال 
( بين متوسط  درجات تبلميذ المجموعة التجريبية الت  درست وحدة  حياة 2.23مستوي  
المجموعة البابطة تبلميذ ودرجات  (مSwom"( باستقدام استراتيجية سوم  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد "

 اتقاذ الصرارالت  درست الوحدة نيسيا بالطريصة المعتادة ل  التطبيق البعدي القتبار ميارات 
والقتبار يحة ىذا م "ليال  تبلميذ المجموعة التجريبية ميارة من ميارتوككلم ول  كل 

ميذ المتوسطات الحسابية واالنحرالات المعيارية لدرجات تبل اليرض تم حساب ما يم :
اتقاذ الصرار المجموعتين التجريبية والبابطة ل  التطبيق البعدي لكل ميارة من ميارات 

اتجاه ككلم ثم استقدام اقتبار "ت" لمعرلة  اتقاذ الصرارعم  حدهم ول  اقتبار ميارات 
 :( التال  ذلك تيييمًيا2م وُيوب  جدول  اليروق وداللتيا اإلحيا ية

 (0جذول )

دسجاخ تاليُز يجًىػتٍ انثحث فٍ انتطثُك انثؼذٌ الختثاس يهاساخ اتخار انمشاس دالنح انفشق تٍُ 

 ككم، ونكم يهاسج يٍ يهاساته.

 ع و ٌ انًجًىػح اتخار انمشاس يهاساخ
 لًُح

 )خ(

انذالنح 

 اإلحصائُح

ًُشكم  فهى انًىلف ان
 15.. 1.14 53 انتجشَثُح

 3...دانح ػُذ  53.14
 15.. 5.51 ضاتطحان

 تحذَذ انثذائم
 14.. 1.11 53 انتجشَثُح

 3...دانح ػُذ  54.14
 11.. 5.11 انضاتطح

 إصذاس انمشاس
 انتجشَثُح

 انضاتطح

53 1.51 

0.45 

..14 

..11 
3...دانح ػُذ  .3..4  

اختثاس يهاساخ اتخار 

 انمشاس ككم

 .1.1 01.31 53 انتجشَثُح
 3...دانح ػُذ  .1..3

 1.40 1.01 انضاتطح

 1.11( = 3...لًُح خ انجذونُح ػُذ يستىٌ)

اتقاذ  أن ايمة "ت" المحسوبة لكل ميارة من ميارات: السابق( 2جدول  يتب  من  
عم  ( 32.52م  22.32م  52.72م  53.42  ى : ككل ولميارات اتقاذ الصرارم الصرار

( بين ُمتوسط  درجات 2.23دال إحيا ًيا عند ُمستوى   الترتيبم مما ُيعن  وجود لرًاا
اتقاذ تبلميذ المجموعتين التجريبية والبابطة ل  التطبيق البعدي البعدي القتبار ميارات 

ابول  :م وىذا يصود إل م ولكل ميارة من ميارتو ليال  تبلميذ المجموعة التجريبيةالصرار ككل
 اليرض الثان  من لروض البحث.
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 إرجاع ذلك إل :ويمكن 
ل  التدريس وطرح العديد من التساؤالت ساعد  (Swomاستقدام استراتيجية سوم    -

ببعض الميادر  الُمتعممين عم  بناء معارليم بأنيسيم من قبلل اتقاذىم لصرار اإلستعانة
التاريقية لمبحث عن المعمومات المرتبطة بيذه التساؤالت؛ األمر الذي ساعد عم  تنمية 

 ميارات اتقاذ الصرار لدييم.
التبلميذ عم  الُمنااشة بينيم ليما  (Swomشجع التدريس باستقدام استراتيجية سوم    -

يةم مع إتاحة اليرية تويموا إليو من معمومات مرتبطة بالموبوعات واألحداث التاريق
ليم لمتعبير عن وجيات نظرىم المقتمية ليما يقص ىذه الموبوعات واألحداثم مما 
ساعد عم  ترتيب األولويات ل  عرض ىذه المعمومات وتصييم اآلراءم وبالتال  تنمية 

 ميارات اتقاذ الصرار لدي ىؤالء التبلميذ.     
الوحدة الُمقتارة والت  تتوالق مع قطوات  محتوىتبمنة ل  المُ  االنشطة التعميميةتنوع   -

وزيادة استيعابيم لموبوعات  (م ساعد ل  ليم التبلميذSwomاستراتيجية سوم  
الوحدة؛ مما أدي إل  تنمية ادراتيم عم  تحديد المشكبلت ذات العبلاة بالموبوعات 

ال  واألحداث التاريقيةم وعم  وبع االحتماالت القاية بحل ىذه المشكبلتم وبالت
 تنمية ميارات اتقاذ الصرار لدييم.

كان لو دور ُمؤثر  ستقدمة ل  عرض المعموماتالتعميمية المُ  الوسا ل والموادتنوع   -
ولعال ل  عممية التعمم؛ حيث إنيا استقدمت ل  تيي ة المواا  واألنشطةم وساعدت 

يجابيةم عم  تصديم الُمحتوى ل  يور ُمشكبلت لمتبلميذم وحثتيم عم  الُمشاركة اإل
وتصديم الحمول والبدا ل لحل ىذه المشكبلتم واقتيار أنسب ىذه الحمول لمتغمب عمييام 

 واد أنعكس ذلك عم  تنمية ميارات اتقاذ الصرار لدي التبلميذ. 
أساليب التصويم الُمتنوعة والموجودة ل  كل درس من دروس الوحدةم والُمياحبة   -

التبلميذ من التياعل معيا ومحاولة اإلجابة مكنت  (Swomالستقدام  استراتيجية سوم  
عنيام واتقاذ الصرار بشأن ما يمتمكو من معرلة يحيحة مرتبطة بيذا التصويمم ومعرلة 
قاط ة تحتاج إل  تيحيحيا والبناء عمييا؛ مما نتج عنو تنمية ميارات اتقاذ الصرار لدي 

 التبلميذ.
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لبحوث السابصة الت  استيدلت تنمية وتتيق نتا ج ىذا البحث مع نتا ج بعض الدراسات وا -
ميارات اتقاذ الصرار ل  مجال تدريس الدراسات االجتماعية عامةم وتدريس التاريخ 

 ملاطمة لودةقاية باستقدام استراتيجيات ونماذج تدريسية حديثة مثل: دراسة  
(م ودراسة 2222(م ودراسة  كامل الحيريم 2225(م ودراسة  طاىر الحنانم 2222
(م 2224(م ودراسة  تادة شمب م 2223(م ودراسة  أحمد كمالم 2223وس م  ىالة ي

(م ودراسة   سموي 2225(م ودراسة  كرام  أبومغنمم 2225ودراسة   عيام أحمدم 
   (.2226عمارم 

 ( قياس فاعلية إسرتاتيذية سووswom:يف تينية مَازات التفلري الياقد ) 

"( ملسو هيلع هللا ىلص حياة محمد "( ل  تدريس وحدة Swomسوم  لصياس لاعمية إستراتيجية 
واد جاءت م (black عدل لبميك عادلة الكسب المُ تم استقدام مُ لتنمية ميارات التيكير النااد 
 (:5النتا ج كما ُيوبحيا جدول  

 (5جذول )

 دالنح انكسة انًؼذل نًجًىػح انثحث انتجشَثُح فٍ اختثاس يهاساخ انتفكُش انُالذ

 انثُاٌ           

 انتطثُك

 ػذد انتاليُز

ٌ 

 انًتىسظ

 و

 انُهاَح انؼظًً

 د

َسثح 

 انكسة

 انًؼذل

 دالنح انكسة

 انًؼذل

 انتطثُك انمثهً
53 

4..5 
 راخ دالنح 1.34 03

 .01.1 انتطثُك انثؼذي

( 2.32تساوي   "بميك" ـ لكسب المعدل لنسبة ا أن :( السابق5الجدول  يتب  من      
وىذا يدل عم  أن  (م2.2كما أنيا أكبر من   "بميك"تصع ل  المدى الذي حدده وىذه النسبة 

( ل  تدريس الدراسات االجتماعية ذات درجة عالية من swomاستقدام إستراتيجية سوم  
 الياعمية ل  تنمية ميارات التيكير النااد لدي تبلميذ المجموعة التجريبية.

 ( قياس فاعلية إسرتاتيذية سووswom:يف تينية مَازات اختاذ الكساز ) 
لتنمية "( ملسو هيلع هللا ىلص حياة محمد "( ل  تدريس وحدة Swomسوم  لصياس لاعمية إستراتيجية    

واد جاءت النتا ج م (black عدل لبميك عادلة الكسب المُ تم استقدام مُ ميارات اتقاذ الصرار 
 (:2كما ُيوبحيا جدول  
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 (4) جذول

 اختثاس يهاساخ اتخار انمشاس انثحث انتجشَثُح فٍنًجًىػح انكسة انًؼذل  دالنح

 انثُاٌ           

 انتطثُك

 ػذد انتاليُز

ٌ 

 انًتىسظ

 و

 انُهاَح انؼظًً

 د

َسثح 

 انكسة

 انًؼذل

 دالنح انكسة

 انًؼذل

 انتطثُك انمثهً
53 

4.45 
 راخ دالنح 1.11 .5

 01.31 انتطثُك انثؼذي

( 2.45تساوي   "بميك" ـ لكسب المعدل لنسبة ا أن :( السابق2الجدول  يتب  من      
وىذا يدل عم  أن  (م2.2كما أنيا أكبر من   "بميك"تصع ل  المدى الذي حدده وىذه النسبة 

( ل  تدريس الدراسات االجتماعية ذات درجة عالية من swomاستقدام إستراتيجية سوم  
 عة التجريبية.الياعمية ل  تنمية ميارات اتقاذ الصرار لدي تبلميذ المجمو 

 :التعليل العاو علي ىتائر البحح

 كما يم :من قبلل استعراض النتا ج السابصة يمكن إيجاز أىم ىذه النتا ج 
 تبلميذبين ُمتوسط  درجات  (2.23 وجود لروق ذات داللة إحيا ية عند ُمستوي  -

ككلم  الناادالقتبار ميارات التيكير  البعديالتجريبية والبابطة ل  التطبيق  :المجموعتين
 المجموعة التجريبية. تبلميذ ليال  ول  كل ميارة من مياراتو 

 تبلميذبين ُمتوسط  درجات  (2.23 وجود لروق ذات داللة إحيا ية عند ُمستوي  -
ككلم  القتبار ميارات اتقاذ الصرار البعديالتجريبية والبابطة ل  التطبيق  :المجموعتين

 المجموعة التجريبية. تبلميذ ليال  ول  كل ميارة من مياراتو 
ميارات التيكير الناادم  بيية عامة ل  مرتيعةكانت  "بميكــ "لالُمعدل نسبة الكسب  -

 وميارات اتقاذ الصرار.
ميارات  :لاعمية ل  تنمية كل من اتذ( Swomسوم   ةالستراتيجي الوحدة الميوتة ولًصا -

مجموعة التجريبية بالي  الثان  لدي تبلميذ ال التيكير الناادم وميارات اتقاذ الصرار
 .اإلعدادي
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 :توصيات البحح
 :يمكن تصديم التوييات اآلتية الت  أسير عنيا البحث الحال م نتا جالل  بوء      

إعادة يياتة وتنظيم بعض وحدات منيج التاريخ بالمرحمة اإلعدادية ولًصا استراتيجية سوم  -
 Swom ومشارًكا ل  مس ولية تعممو؛ مما يزيد من (؛ بحيث ُييب  الُمتعمم ايجابًيا

 تحييمو الدراس م وينم  ميارات التيكير النااد واتقاذ الصرار لديو.
ُمتتابع  تبمين محتوى مناىج التاريخ بالمرحمة اإلعدادية بميارات التيكير النااد بشكل   -

 وُمتكامل وُمستمرم بحسب ُمستويات وُمتطمبات كل ي  دراس . 
اريخ بالمرحمة اإلعدادية باألنشطة المتنوعة الت  تتطمب من التبلميذ أثناء تزويد مناىج الت -

 تنييذىا اتقاذ الصرارات تجاه الصيام بيا بنشاط ولاعمية.
 الناادميارات التيكير معمم  الدراسات االجتماعية والتاريخ عم  تنمية االىتمام بتدريب  -

 عادات عصمية.  ول إلوالمداومة عمييا لتتحواتقاذ الصرار لدي تبلميذىمم 
لُمعمم  الدراسات االجتماعية والتاريخ ل  أثناء القدمة بالمرحمة عصد برامج تدريبية  -

اإلعدادية؛ بيد  اكسابيم الميارات والكيايات البلزمة الستقدام استراتيجية سوم 
 Swom بنجاح ل  التدريسم وتطوير ادرتيم عم  تيميم التدريس بيذا األسموب؛ مما )

 أكثر ادرة عم  تحصيق أىدا  تدريس مادتيم. يجعميم
ُمراجعة أساليب التصويم الحالية؛ بحيث تحتل ميارات التيكير الناادم وميارات اتقاذ الصرار  -

 جانًبا ميًما ل  عمميات التصويم.
 البحوخ املكرتحة:

مزيد إجراء الحاجة إل   م تبدواعنو والنتا ج الت  أسير مل  بوء اليد  من ىذا البحث     
التربوية ل  ىذا المجال؛ مما يزيده عمًصا وثراء؛ لذا يصترح الباحث  بحوثالدراسات و من ال

 :البحوث التاليةالصيام بإجراء 
ميارات تنمية  ل  تدريس الدراسات االجتماعية عم  (Swomاستراتيجية سوم   لاعمية -

 .لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية التيكير المتشعب
دى معمم التدريسية ل الكياياتتنمية ل تدريب  مصترح ل  تدريس التاريخبرنامج  لاعمية -

 (.Swomالتاريخ ل  بوء استراتيجية سوم  
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 االجتماعيةتنمية الميارات  عم  ( ل  تدريس التاريخSwomاستراتيجية سوم   لاعمية -
 .لدى التبلميذ لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدا ية

تنمية ميارات  ل  (Swomاا م عم  استراتيجية سوم  برنامج ُمصترح ل  التاريخ  لاعمية -
 .المستصبم  والوع  التاريق  لدى تبلميذ المرحمة الثانويةالتيكير 

عادات تنمية  ل  (Swomبرنامج ُمصترح ل  التاريخ اا م عم  استراتيجية سوم   لاعمية -
 .العصل لدى تبلميذ المرحمة الثانوية
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 املسادع

 أواًل: املسادع العسبية:

ر (. فاعمية نموذج مقترح لتنمية التفكير االحتمالي ومهارات اتخاذ القرا2212إبراهيم رفعت إبراهيم ) .1
الجمعيــة الميــرية مجمــة  راسددات فددي المندداه  وطددرس التدد ريس،  ،لدد ت تيميددذ المرحمددة االبت ا يددة

 .99-68، ص ص(159   )عال،لممناىج وطرق التدريس
فدي التحيدي  واسدتبقال المعمومدات  SWOMإسدتعما  إسدتراتيةية (. اثر 2213إحسان ستار حمزة) .2

، كميدة التربيدة رسـالة ماجسـتيرل ي طالبات اليف الخامس اال بي في ما ة الةغرافيدة الطبيعيدة، 
 االساسية، ةامعة باب ، العراس. 

(. فاعميدددة وحددد ة مقترحدددة  ا مدددة عمدددي المواطندددة بمدددنه  ال راسدددات 2215أحمددد  بددد وي أحمددد  كمدددا  ) .3
تماعيددة فددي تنميددة بعددض  دديم ا مددن الفكددري ومهددارات اتخدداذ القددرار لدد ي تيميددذ اليددف الثدداني االة

-153(، مدايو، ص ص 72، العد   )مجمـة الجمعيـة التربويـة لمدراسـات االجتماعيـةاإلع ا ي، 
191. 

"أثر استخ ام القيص اإللكترونيدة فدي تد ريس ال راسدات االةتماعيدة  (. 2218أشرف حسن عمي ) .4
رســـالة ي  المعرفدددي وتنميدددة التفكيدددر النا ددد  لددد ي تيميدددذ اليدددف الثددداني اإلعددد ا ي"، عمدددي التحيددد

 ، كمية التربية ةامعة سوهاج.ماجستير
(. "فاعميددة برنددام  تدد ريبي  ددا م عمددي بعددض اسددتراتيةيات الددتعمم 2229أميددر إبددراهيم أحمدد  القرشددي ) .5

ية بمرحمة التعميم الثانوي العام"، النشط في تنمية مهارات التفكير النا   لمعممي ال راسات االةتماع
 .139-122(، مارس، ص ص 22، الع   )لمدراسات االجتماعية  مجمة الجمعية التربوية

فددي تنميددة مهددارات  SWOMأثددر إسددتخ ام نمددوذج سددوم  .(2218تهدداني عطيددة محمددو  أحمدد  البنددا ) .6
  يدة فدي مدا ة ال راسدات اإلةتماعيدة،ح  المشكيت والتفكيدر اإليةدابي لد ي تيميدذ المرحمدة اإلع ا

 .543 -489(، يوليو، ص ص 53، كمية التربية، ةامعة سوهاج، المةم )المجمة التربوية
(. أثددددر اسددددتخ ام نمددددوذج التحددددري الةمدددداعي   "ثيمددددين" ) 2227خالدددد  عبدددد المطيف محمدددد  عمددددران ) .7

Thelen ض مهدددارات ( فدددي تددد ريس ال راسدددات االةتماعيدددة عمدددي التحيدددي  المعرفدددي وتنميدددة بعددد
(، يناير، ص ص 23، الع   )م المجمة التربويةالتفكير النا   ل ي تيميذ اليف ا و  اإلع ا ي

195- 274. 
(. أثدر تد ريس التدخريل عمدي وفدس إسدتراتيةية سدوم 2213خضير عباس ةري ومةي  حميد  إبدراهيم ) .8

(swom ،في تحيي  طيب الخامس ا  بدي )(، ص 2  )(، المةمد225، العد   )مجمـة األسـتاذ
 .314-281ص 
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فددي تدد ريس التدداريل  SWOM(. أثددر اسددتخ ام اسددتراتيةية سددوم 2218زيدد  سددميمان محمدد  العدد وان) .9
عمي التحيي  واكتساب مهدارات التفكيدر فدوس المعرفيدة لد ي طديب اليدف التاسد  ا ساسدي فدي 

(، 19ةمدد  )، ةامعددة البحددرين، مركددز النشددر العممددي، الممجمــة العمــوم التربويــة والنيســيةا ر ن، 
 .448-425(، يونيو، ص ص 2الع   )

(. استراتيةية ت ريس مقترحة  ا مة عمدي اسدتخ ام 2215سامية المحم ي فاي  وأم  شحاتة الشاذلي) .12
في ت ريس التاريل لتنمية بعض أبعا  التنور التاريخي واالتةدا  نحدو المدا ة  SWOMنموذج سوام 

 -145(، ص ص 57، ةامعدة طنطدا، العد   )تربيةمجمة كمية الل ي تيميذ المرحمة اإلع ا ية. 
197. 

(. فاعمية نموذج التعمم القا م عمي الموا ف المز وةة فدي تيدويب الفهدم 2218سموي محم  عمار ) .11
الخطخ لممفاهيم التاريخية وتنمية مهدارات اتخداذ القدرار لد ي تيميدذ اليدف ا و  اإلعد ا ي، مةمدة 

 .159-96(، يوليو، ص ص 122، الع   )الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
"فاعمية برنام  ت ريبي  ا م عمي استخ ام القية في تنمية مهدارات  (.2216ييح محم  محمو  ) .12

، ةامعددددة المنوفيددددة، مجمــــة كميــــة التربيــــةالتفكيددددر النا دددد  لدددد ي تيميددددذ اليددددف ا و  االعدددد ا ي"، 
 .488-455(، يناير، 125)27

"فعاليددة اسددتخ ام اسددتراتيةية التدد ريس التبددا لي لتدد ريس التدداريل فددي  (.2227طدداهر محمددو  محمدد  ) .13
المــؤتمر العممــ  األول تنميددة التحيددي  ومهددارات التفكيددر النا دد  لدد ي تيميددذ المرحمددة االع ا يددة"، 

 .57-51، كمية التربية، ةامعة أسيوط، أبري ، لشباب الباحثين
حدة لتد ريس التداريل باسدتخ ام إسدتراتيةيات (. فاعمية وحد ة مقتر 2213طاهر محمو  محم  الحنان ) .14

التفكيدددر المتشدددعب فدددي تنميدددة مهدددارات اتخددداذ القدددرار والدددوعي التددداريخي بتددداريل القددد س لددد ي تيميدددذ 
(، يناير، ص 48، الع   )مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةاليف الثاني اإلع ا ي، 

 .75-13ص 
"تطوير منه  ال راسات  (.2214مي أحم  الةم  )سميمان، وع طمعت ييح م كور، ويحيي عطه .15

االةتماعية في ضول أبعا  الثقافدة اإلعيميدة لتنميدة الدوعي الثقدافي وبعدض مهدارات التفكيدر النا د  
ــةلدد ي تيميددذ المرحمددة اإلع ا يددة،  ــة لمدراســات االجتماعي ــة الجمعيــة التربوي (، يونيدده، 62، )مجم

174-196. 
. مهدددارات التفكيدددر النا ددد  فدددي منددداه  ال راسدددات االةتماعيدددة (2225عدددا   رسدددمي حمدددا  النةددد ي ) .16

ــة بمرحمددة التعمدديم ا ساسددي بسددمطنة عمددان ومدد ي إلمددام التيميددذ بهددا،  ــاىج مجم دراســات لــ  المن
(، أكتددوبر، ص ص 127، الةمعيددة الميددرية لممندداه  وطددرس التدد ريس، العدد   )وطــرق التــدريس

143-177. 
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(. "أثدددر اسدددتخ ام نمدددوذج الدددتعمم البندددا ي 2224عبددد  )عدددا   رسدددمي حمدددا  النةددد ي و عمدددي كمدددا  م .17
االةتماعي في ت ريس ال راسات االةتماعية عمدي التحيدي  وتنميدة مهدارات اتخداذ القدرار وخفدض 

(، الةددزل 2، العدد   )مجمــة كميــة التربيــة بأســيوطالقمددس لدد ي تيميددذ اليددف الخددامس االبتدد ا ي، 
 (،ص ص 22ا و ، المةم  )

اســــتراتيجيات حديثــــة لــــ  لــــن (. 2228ي وطدددده عمددددي حسددددين الدددد ليمي)عبددد الرحمن عمددددي الهاشددددم .18
 ، عمان:  ار الشروس.التدريس

فا دددة حةيدد  حسددون) .19 تـــدريس الريابــيات ولـــق اســـتراتيجيات (. 2214عب الواحدد  حميدد  الكبيسددي واح
 ، عمان:  ار االعيار العممي لمنشر والتوزي .النظرية البنا ية  المعرلية وما لوق المعرلية(

(. "فاعمية وح ة مقترحة في التاريل  ا مة عمي ا زمات لتنميدة بعدض 2217   أحم  )عيام محمو  .22
ــــة لمدراســــات مهددددارات اتخدددداذ القددددرار لدددد ي تيميددددذ المرحمددددة اإلع ا يددددة ــــة التربوي ــــة الجمعي "م مجم

 .  216-197(، يناير، ص ص 87، الع   )االجتماعية
ــدريس التــاريخ (.2228عمددي ةددو ة محمدد  ) .21 ــة لــ  ت ، بنهددا: مركددز الشددرس ا وسددط اتجاىــات حديث

 لمخ مات التعميمية . 
(. "فاعميدددة اسدددتراتيةية المرا بدددة الذاتيدددة فدددي إكسددداب معممدددي 2212عيددد  عبددد الغني الددد يب عثمدددان ) .22

ال راسات االةتماعية كفايات تخطيط ال روس اليومية لتنمية مهارات التفكير النا   وأثر ذلك عمدي 
(، 164، العددد   )دراســـات لـــ  المنـــاىج وطـــرق التـــدريسمجمـــة تنميدددة تفكيدددر تيميدددذهم النا ددد "، 

 .191-162نوفمبر، ص ص 
(. "فاعميددددة نمددددوذج الددددتعمم البنددددا ي االةتمدددداعي فددددي تدددد ريس مددددا ة 2216غددددا ة عددددوا  أحمدددد  شددددمبي ) .23

ال راسدددات االةتماعيدددة لتنميدددة مهدددارات حددد  المشدددكيت واتخددداذ القدددرار لددد ي تيميدددذ اليدددف الثددداني 
-272(، مدايو، ص ص 82، العد   )تربويـة لمدراسـات االجتماعيـةمجمة الجمعية الاإلع ا ي"، 

282. 
(.فاعميدة إسدتخ ام إسدتراتيةية التد ريس التبدا لي فدي تنميدة 2211فاطمدة الزهدرال إبدراهيم حامد  فدو ة ) .24

مهددددارات حدددد  المشددددكيت واتخدددداذ القددددرار فددددي مددددا ة ال راسددددات االةتماعيددددة لدددد ي تيميددددذ المرحمددددة 
 كمية التربية ، ةامعة المنيورة فرع  مياط.، رسالة ماجستير ماالع ا ية

( فدي SWOM(. فاعمية ت ريس التداريل باسدتخ ام اسدتراتيةية سدوم )2218فاطمة عب الفتاح أحم  ) .25
ـــة تنميدددة التفكيدددر عدددالي الرتبدددة وبعدددض عدددا ات العقددد  لددد ي طددديب اليدددف الثددداني الثدددانوي،  مجم

 .122-82سطس، ص ص (، أغ123، الع   )الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
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(. أثددر اسددتراتيةية القبعددات السددت فددي تنميددة التفكيددر االسددت اللي لدد ي 2215فاطمددة محمدد  عدديوي ) .26
مجمـة كميـة التربيـة األساسـية لمعمـوم التربويـة  الرابد  ا  بدي فدي مدا ة الةغرافيدة،طالبات اليف 

 (.21، ةامعة باب ، الع  )واإلنسانية
(. "فاعميددة وحد ة مقترحددة فددي ال راسددات 2228مدد  عمدي محمدد  )فدايزة أحمدد  أحمدد  السدي  و يددفال مح .27

االةتماعيدددة عمدددي ضدددول المعدددايير القوميدددة لمتعدددايم فدددي رفددد  مسدددتوي التحيدددي  واكتسددداب المفددداهيم 
وبعددددض مهدددددارات التفكيددددر النا ددددد  والميدددد  نحدددددو العمددددد  الةمدددداعي لددددد ي تيميددددذ اليدددددف الخدددددامس 

 -12(، فبرايددر، ص ص 14، العدد   )تماعيــةمجمــة الجمعيــة التربويــة لمدراســات االجاالبتد ا ي"، 
67. 

(.أثدر  مد  أةدزال مدن برندام  كدورت لتعمديم التفكيدر فدى محتدوت 2213فايزة أحم  الحسينى مةاهد  ) .28
مجمـة ر لد ت تيميدذ المرحمدة اإلع ا يدة، ما ة التاريل عمى تنميدة عدا ات العقد  ومهدارة إتخداذ القدرا

 .171: 113(، ص ص 53،الع   ) الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
(.فعالية برنام  مقترح في تد ريس مدا ة التداريل  دا م عمدي عدا ات العقد  لتنميدة 2211فتحية الفي )  .29

، كميددة  رســالة دكتــوراةلدد ي تيميددذ المرحمددة اإلع ا يددة،  مهددارات اتخدداذ القددرار والتحيددي  ال راسددي
 التربية بالعريش ، ةامعة  ناة السويس .

 ، القاهرة:  ار الفكر العربي.ميارات التيكير ل  مراحل التعميم العام(. 2222فهيم ميطفي) .32
(. فاعميدددة اسدددتخ ا م اسدددتراتيةيتي خدددرا ط التفكيدددر و بعدددات التفكيدددر 2214كامدد   سدددو ي الحيدددري ) .31

السددددتة فددددي تنميددددة مفدددداهيم المواطنددددة وبعددددض مهددددارات اتخدددداذ القددددرار لدددد ي تيميددددذ اليددددف ا و  
-55(، يونيدده، ص ص 62، العدد   )جمــة الجمعيــة التربويــة لمدراســات االجتماعيــةماإلعدد ا ي، 

83. 
(. وحدددددددد ة  راسددددددددية فددددددددي الةغرافيددددددددا فددددددددي ضددددددددول أ ي وشدددددددداير 2216كرامددددددددي بدددددددد وي أبددددددددو مغددددددددنم ) .32

(Adey&Shayer  لتنميددددة التحيددددي  المعرفددددي ومهددددارات اتخدددداذ القددددرار والددددوعي بخهميددددة المددددوار )
، كميددة مجمــة دراسـات لــ  المنـاىج وطــرق التـدريسطة، اال تيدا ية لد ي طديب المرحمددة المتوسد

 .141-86(،  يسمبر، ص ص 217التربية، ةامعة عين شمس، الع   )
اإلسدددكن رية: المكتدددب العممدددي  التـــدريس  نماذجـــو وميارتـــو(م (.1998كمدددا  عبددد  الحميددد  زيتدددون ) .33

 لمنشر
( فدددي تددد ريس PDEODE" فاعميدددة اسدددتراتيةية ا بعدددا  الس اسدددية ) .(2219محمددد  ةمدددا  يدددال  ) .34

رســـالة التددداريل عمدددى تنميدددة المفددداهيم ومهدددارات التفكيدددر النا ددد  لددد ت تيميدددذ المرحمدددة اإلع ا يدددة"، 
 ، كمية التربية، ةامعة أسوان.   ماجستير
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،  ار دمـج ميـارات التيكيـر لـ  المحتـوي الدراسـ  (.2211حم  بكر وسعيفان محمد   اسدم)نوف  م .35
 ن. المسيرة لمنشر والتوزي : عمان، ا ر 

(. "فعاليدة اسدتراتيةية الخدرا ط الذهنيدة فدي تد ريس التداريل عمدي 2215هالة الشحات عطية يوسف ) .36
مجمــة تنميددة بعددض مهددارات التفكيددر المنظددومي واتخدداذ القددرار لدد ي طدديب اليددف ا و  الثددانوي"، 

 .273-222(، يونية، ص ص 71، الع   )الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
 Web)"فاعمية استراتيةيات الرحيت المعرفية عبدر الويدب  .(2217طية يوسف )هالة الشحات ع .37

Quests) فددي تدد ريس ال راسددات االةتماعيددة عمددي تنميددة بعددض مهددارات التفكيددر النا دد  والتعدداطف
، مجمــة الجمعيــة التربويــة لمدراســات االجتماعيــةالتداريخي لدد ي تيميددذ اليدف الثالددث اإلعدد ا ي، 

 .65-1(، سبتمبر، ص ص 93ين شمس، الع   )كمية التربية، ةامعة ع
"تيددميم برنددام   ددا م عمددى الوسددا ط المتعدد  ة وأثددر  فددي تنميددة  (.2212هنددال عبدد  العزيددز محمددو  ) .38

رســــالة بعددددض مهددددارات التفكيددددر النا دددد  لدددد ت طدددديب اليددددف ا و  الثددددانوي فددددي مقددددرر التدددداريل"، 
 معه  ال راسات والبحوث التربوية، ةامعة القاهرة. ماجستير

(. "فاعمية تطوير وح ة مدن مقدرر التداريل فدي ضدول الدذكالات المتعد  ة عمدي 1429وفال الخطيب ) .39
رسالة التحيي  ال راسي والتفكير النا   ل ي طالبات اليف الثالث الثانوي بم ينة مكة المكرمة"، 

 ، كمية التربية، ةامعة أم القري.دكتوراه
 ،  ار أسامة لمنشر والتوزي .إلبداع التيكير السابر وا(. 2211ولي  رفيس العيايرة) .42
"وح ة مقترحة  ا مة عمي ح  المشكيت المرتبطة بالتطرف الفكري  .(2218ولي  سي  سالم محم  ) .41

"م مجمة الجمعية التربوية لتنمية  يم االنتمال الوطني والتفكير النا   ل ي تيميذ المرحمة اإلع ا ية
-197(، أبريدد ، ص ص 99ة عددين شددمس، العدد  )، كميددة التربيددة، ةامعددلمدراســات االجتماعيــة

235. 
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