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 ملخص البشح باللغُ العسبًُ:

التفكير النشط في سياق اجتماعي  أثر استخدام نموذجعمى ىدف البحث إلى التعرف 
(TASC في تدريس المغة العربية عمى تنمية التحصيل المغوي والتفكير الناقد وميارة اتخاذ )

 .القرار لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية
وقد قامت الباحثة باختيار الوحدة األولى من كتاب المغة العربية المقرر عمى تبلميذ الصف 

 (TASCنموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي )ياغة محتواىا وفقًا لالرابع االبتدائي وص
وقامت الباحثة بإعداد أدوات ومواد البحث المتمثمة في: اختبار  من خبلل دليل المعمم،

التحصيل المغوي، واختبار التفكير الناقد، ومقياس اتخاذ القرار، ودليل المعمم، وتم التحقق من 
 صدق وثبات ىذه األدوات.

( تمميذًا وتمميذة من تبلميذ الصف الرابع االبتدائي، تم 03تكونت مجموعة البحث من )و 
تقسيميم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وتم تطبيق أدوات البحث قبميًا عمى عينة البحث، 

، ثم تطبيق أدوات (TASC)ثم التدريس باستخدام نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي
نفس العينة، وبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية تم التوصل إلى النتائج البحث بعديًا عمى 

 اآلتية:
( بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة 3.30وجود فروق دالة عند مستوى )

والمجموعة التجريبية في مقاييس: التحصيل المغوي والتفكير الناقد، والقدرة عمى اتخاذ القرار 
في تدريس المغة  (TASC)فكير النشط في سياق اجتماعيمما يشر إلى فاعمية نموذج الت

عمى تنمية التحصيل المغوي والتفكير الناقد، والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى تبلميذ  العربية
( وىي قيم تدل عمى حجم ...3 -0..3الصف الرابع االبتدائي. وتراوح حجم مرع إيتا بين )

في تدريس  (TASC)لنشط في سياق اجتماعيتأثير كبير مما يشير إلى أن نموذج التفكير ا
لو أثر كبير عمى كل من التحصيل المغوي والتفكير الناقد والقدرة عمى اتخاذ  المغة العربية

 القرار.
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Abstract: 

  This research aimed to investigate the effect of thinking actively in 

a social context model (TASC) in teaching the Arabic language on 

developing primary school students' linguistic achievement, critical 

thinking, and decision making skill. The researcher chose the first unit of 

primary four students' Arabic language curriculum (book). She 

reformulated the content according to thinking actively in a social context 

model, using the Teacher's Guide. The instrumentation and instructional 

materials of the research have been proved. 

Total (70) male/female primary four students participated in the 

research. They were assigned to two groups: experimental and control. 

The instrumentation and instructional materials of the research were 

applied on the subjects as pre-tests. The experimental group was taught 

according to thinking actively in a social context model. The 

instrumentation and instructional materials of the research were applied 

on the same subjects as post-tests. Data collected was statistically treated. 

The results revealed that there is a statistically significant difference at 

(0.01) between the mean scores of the control group students and those of 

their experimental group peers in the post assessment of their linguistic 

achievement, critical thinking, and decision making skill.  

This showed the effect of thinking actively in a social context model 

(TASC) in teaching the Arabic language on developing primary school 

students' linguistic achievement, critical thinking, and decision making 

skill. Additionally, the Eta2 values (0.84 –0.88) indicated that there were 

great significant effects. All of this led the researcher to conclude that 

thinking actively in a social context model (TASC) in teaching the Arabic 

language has great effect on linguistic achievement, critical thinking, and 

decision making skill. 
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 مكدمُ:

عرفة الجديدة وليس مجرد إن أحد مقومات الوجود اإلنساني ىو القدرة عمى إنتاج الم
   والتفكير ىو الذي يؤدي بنا إلى إنتاج معرفة جديدة.تخزين المعرفة السابقة، 

والتطور العممي المتسارع ونمو واضطراد المعرفة من التحديات التي تواجو التبلميذ، حيث 
 القضايا المعقدة والمتشابكة.

رىا يؤدي دائمًا إلى التقدم، ومن والعقول ىي الثروات الحقيقية في عصرنا ىذا، واستثما
المؤكد أننا في ضوء المتغيرات القومية والعالمية في أمس الحاجة إلى تنمية عقول تتسم 

 بالتفكير الناقد والقدرة عمى اتخاذ القرار.
وُتعد تنمية ميارات التفكير الناقد أمرًا حيويًا وضروريًا من أجل تمبية حاجات المجتمع من 

الواعية المسؤولة، التي تستطيع أن تتحمل مسؤولية تنمية وتطوير  الموارد البشرية
 (20، صم2330مجتمعاتيا. )عواطف زمزمي، 

ن تشجيع التفكير وتنمية مياراتو لدى المتعممين يتطمب أن تتحول المناىج إلى أنشطة  وا 
متعممين  سة عمميات التفكير المجرد ويصبحواتعميمية ذات قيمة حتى يتمكنوا من ممار 

ستقمين فعالين يتميزون بالقدرة عمى التفكير في الخيارات المتعددة واتخاذ القرارات الصائبة م
 (01، صم2330والقدرة عمى االبتكار. )عواطف زمزمي، 

( أننا بحاجة ماسة إلى إعادة ىيكمة المناىج 0-6، صم2331، ويرى )رشيد البكر
راتيجية واضحة لتأىيل المعمم القادر عمى الدراسية وتضمينيا ميارات التفكير العميا، وتبني است

المساىمة في تنمية ميارات التفكير، مع توفير البيئة التعميمية المشجعة والداعمة لمتفكير، 
عطاء المتعمم دورًا نشطًا في الموقف التعميمي ، ومنحو حرية التفكير والنقد والتجريب، وا 

يعية، حتي يتسنى لو تفكير بصورة طبوتذليل كافة العقبات التي تحول دون ممارستو لحق ال
 إبداعية تنعكس عمى بناء شخصيتو، وتسيم في رقي مجتمعو. توليد أفكار

ويؤكد ذلك أن ىدف التربية األساسي يجب أن يتمثل في خمق رجال قادرين عمى عمل 
أشياء جديدة، ال أن يعيدوا فقط ما توصمت إليو األجيال السابقة، رجال خبلقون، مخترعون، 

شفون. فظبًل عن أن التربية تسعى إلى تكوين أجيال لدييا المقدرة عمى التدقيق وال تقبل مكت
، وتعزز لدييم التعاون المعرفة كيف يبنونكل شيء كما يقدم ليا، وتسعى إلى تعميم التبلميذ 

مع آلخرين لكي يتبنوا تعدد الرؤى المختمفة تجاه مشكمة مطروحة، ومن ثم يمكنيم الوصول 
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مواقف شخصية صوب تمك المشكمة، ويتبنونيا بأنفسيم؛ مع إدراكيم لوجيات النظر الختيار 
 (.0، صم0112األخرى التي ال تتفق معيم.)حسن زيتون، وكمال زيتون، 

ىل يمكن لمتبلميذ التعامل مع زخم المعمومات اليائل في ىذا العصر دون  :وىنا نتساءل
أال يحتاج ىذا العصر إلى أفراد لدييم ميارات  القدرة عمى تحميميا وتقويميا؟ مأن يكون لديي

أال يحتاج ىذا العصر إلى أفراد  ؟تفكير تتعمق باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 لدييم القدرة عمى حل المشكبلت واتخاذ القرارات؟

ن الثمار الحقيقية لمتعمم ىي العمميات الفكرية الناتجة عن دراسة أي فرع من فروع إ
ة، وليست المعمومات المتراكمة، وذلك لمواجية التحديات التي تفرضيا تكنولوجيا المعرف

المعمومات واالتصاالت في شتى مناحي الحياة، والنجاح في مواجية ىذه التحديات يعتمد عمى 
يستدعي تعمم  والذيمع المستجدات،  لتسييل التكيف كيفية استخدام المعرفة وتطبيقيا

المعرفة في مواقف جديدة، مما يحتم عمى المؤسسات التعميمية  ميارات جديدة، واستخدام
 االىتمام بتوفير الفرص المبلئمة لتنمية ميارات التفكير لدى التبلميذ.

وفي ضوء االنفجار المعرفي اليائل الذي يشيده العصر الحالي، فإن ذلك يتطمب استخدام 
ناقد واتخاذ القرار تجاه الكم طرق واستراتيجيات وأساليب تشجع التبلميذ عمى التفكير ال

يجابية  البلمحدود من المعارف. وذلك ال يكون إال من خبلل بيئة تعمم تعتمد عمى نشاط وا 
 التبلميذ في جو من العمل الجماعي والتعاوني.

وىنا يجب النظر إلى بداية السمم التعميمي المتمثل في المرحمة االبتدائية، وخاصة تبلميذ 
ئي حيث تبدأ قدراتيم المغوية في االتساع وتحتاج إلى المساعدة في الصف الرابع االبتدا
 تنميتيا وتطويرىا.

وتبلميذ المرحمة االبتدائية في حاجة إلى تطوير قدراتيم عمى حل المشكبلت واتخاذ 
حيث أن خبرات الطفولة  القرارات، واكتساب ميارات العمل التعاوني والميارات الحياتية البلزمة،

وال يتم ذلك إال من خبلل إكساب التبلميذ ميارات التفكير  دائمة في شخصية الفرد، تترك آثاراً 
 وميارات العمل الجماعي، وتعميم المغة العربية ىو المفتاح األساسي لتنمية تمك الميارات.

( إلى أن عمق تفكير التمميذ أثناء التعمم يؤدي إلى 10، صم.233ويشير)حسن زيتون، 
  مما يؤدي إلى تحقيق الذات. إلى النجاح في الحياة بصفة عامة يؤدي كماتعمم فعال، 
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ويأتي تبلميذ الصف الرابع االبتدائي ضمن مرحمة الطفولة المتأخرة التي تزداد فييا قدرة 
التمميذ عمى اتقان الخبرات والميارات المغوية والطبلقة في التعبير والتذوق األدبي ، كما يزداد 

خاصة القدرة عمى التحصيل، كما يستثيره البحث عن الحقيقة وفيم  لديو النمو العقمي وبصفة
الظواىر الطبيعية، وأيضًا يكون التفاعل االجتماعي عمى أشده ويشوبو التعاون والتنافس 

بتوفير امكانات التعمم الذي يضمن نمو قدرات التمميذ  والنشاط والعمل الجماعي؛ لذا يوصى
والقدرة عمى التحميل واالستنتاج والنقد، وتنمية قدرتو  إلى أقصى حد ممكن كالقدرة المغوية

عمى اتخاذ قراراتو، وتوفير بيئة صفية تضمن التفاعل والتعاون االجتماعي ومشاركة الخبرات. 
 (2.3-203، صم0113، )حامد زىران

وقدرات  ،وُتعد المدرسة المكان المناسب الذي يوفر مناخًا خصبًا لنمو القدرة عمى النقد
ر الناقد لدى التبلميذ من خبلل ممارسة األنشطة التي تسيم في تنميتيا، ومن خبلل التفكي

المعرفة والخبرات والميارات التي يتعرض ليا التبلميذ في المدرسة بصورة منظمة مما يكون 
ليا األثر اإليجابي أو السمبي عمى نمو قدرات التفكير الناقد لدى التبلميذ أثناء تعمميم 

 المختمفة. لميارات المغة
وتكون  ،وممارستيا في سياق ما ويتضمن نموذج تاسك تعميم المستويات العميا لمتفكير

ويحدث التعمم ضمن مجموعات صغيرة متفاعمة، ويطمب من  ،المشكبلت مفتوحة النيايات
المتعممين تقديم إثباتات عمى استدالالتيم عند التوصل إلى حل ويقرر الطبلب الخيارات ضمن 

عمومات أثناء كمة، ويستخدمون عمميات متنوعة أثناء الحل، كما يكتشفون المسياق المش
 (0.0، صم2300البحث عن الحمول.)سي ميكر، وشيرلي شيفر، 

ويتمتع نموذج تاسك بمزايا عديدة فيو نموذج لحل المشكبلت يتكون من عدة مراحل 
مستويات التعمم والتفكير  ويضم ميارات التفكير األساسية وأدوات التفكير الفعال، وييدف لرفع

 & Adams).الموىوبين وغير الموىوبينالتبلميذ سواء  التبلميذوالتحصيل لجميع 
Wallace,1999 ) 

حيث يقوم كل  ؛ويعمل نموذج تاسك عمى إثراء الحصيمة المغوية والعممية لدى التبلميذ
قناعيم بيا واستعراض أسباب تأييده أو معا رضتو لؤلفكار منيم بشرح أفكاره لآلخرين وا 

، م2333)بيل واالس، . ، كما يساعدىم عمى حل المشكبلت وقير التحدياتالمطروحة
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والتعميم الناجح واكتساب ميارات حل المشكبلت والتفكير ال يمكن فصميا عن بعضيا  ،(03ص
 (3رابط Belle Wallaceالبعض.)

المتعممين بالعمميات ويوفر نموذج تاسك لممعممين إطارًا إبداعيًا لحل المشكبلت، ويزود 
 التي يحتاجونيا لمتقدم بشكل متزايد نحو التعمم المستقل الذي ييتم بمواىبيم المتنوعة.)

Caroline Esterhuizen  0، رابط رقم) 
(:تحسين Belle Wallace& Harvey Adams1993 : )وييدف نموذج تاسك إلى

عدادىم  في  ألدوار صنع القرار والقيادةالدافع لمتعمم، وتحسين اإلنجاز لدى المتعممين ، وا 
عدادىم لم  مارسة أدوارىم المستقبمية كمواطنين في المجتمع.المجتمع، وا 

 ,Belle, W, Alessio, B , Clare, M & Clareوتشير بيل واالس وآخرون )
F,2012 إلى أن المعممين والتبلميذ بحاجة إلى العمل بشكل تفاعمي لبناء المعرفة، ومن )

عل يتم تعزيز وتعميق التعمم، وعندما يشارك التبلميذ بشكل فعمي في بناء خبلل ىذا التفا
المعرفة بأنفسيم؛ فإن دوافعيم تكون عالية، ويتم توفير جيد كل من المعمم والتبلميذ، وىذا ما 

 يوفره نموذج تاسك. 
 & Simon.Chandler 2وتشير بيل واالس وسيمون كاندلر)رابط

Belle.Wallace,2000) مع  يصمح لجميع الفئات، فقد استخدم موذج تاسكإلى أن ن
، كما استخدم مع التبلميذ العاديين 00-1ومع التبلميذ من سن ، 0-0األطفال من سن 

 الموىوبين.و أيضًا 
الذي ُيعنى بالتعمم النشط في سياق اجتماعي إحدى النماذج  TASCوُيعد نموذج تاسك 

 لعقمية والذي يسيم في بناء المعرفة.)التي تصمح لجميع الفئات العمرية والمستويات ا
Fiona Johnstone,2008) 

يتطمب جيودًا ذىنية من التبلميذ،  TASCنموذج تاسك استخدام أن  مما سبق يتضح
مكانات وأدوات تساعد عمى التطبيق الفعمي لمتعمم.   ويوفر ليم وسائل وا 

من الدراسات التي  ونظرًا ألىمية التفكير النشط في سياق اجتماعي فقد أجريت العديد
وميارات  النموذج من أجل تحسين التعمم لدى التبلميذ وتنمية قدراتيمىذا تيدف إلى استخدام 

 ، ومن ىذه الدراسات :التفكير لدييم
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ثر استخدام أنموذج م(، والتي ىدفت إلى التعرف عمى أ2300دراسة )نسرين أبو صفية، 
ين ميارات حل المسألة الرياضية ( في تحسTASCاجتماعي )ي سياق التفكير النشط ف

والتفكير الرياضي لدى طالبات مرحمة التعميم األساسي، وأظيرت النتائج وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بين متوسطات أداء طالبات الصف العاشر األساسي في اختبار حل المسألة 

ت الصف العاشر الرياضية، وأيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء طالبا
وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي درست األساسي في اختبار ميارات التفكير الرياضي 

 باستخدام أنموذج التفكير النشط.
والتي ىدفت إلى التعرف  Ferial. M ,Intisar. K  & Saleh. M((2014 ودراسة 

عمى تطوير التعمم المنظم  عمى تأثير عجمة تاسك أي التفكير الفعال في السياقات االجتماعية
ذاتيًا والكفاءة الذاتية األكاديمية لدى عينة من تبلميذ الصف السابع في األردن، وتوصمت 
الدراسة إلى فعالية استخدام عجمة تاسك في تطوير التعمم المنظم ذاتيًا والكفاءة الذاتية 

الت وفي مختمف األكاديمية، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل عجمة تاسك في مختمف المجا
 المستويات.

م(، والتي ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية تدريب معممي 2300دراسة الفرحاتي محمود )و 
وخرائط التفكير في تنمية  TASCالعموم والرياضيات عمى التعميم الدامج في سياق اجتماعي 

لدى  TIMSSر والمستويات المعرفية الختباقدرات االستدالل واليقظة العقمية ودافعية التعمم 
تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي، وأسفرت نتائج الدراسة عن نمو ممارسات المعممين في التعميم 

وخرائط التفكير، وىذا بدوره أدى إلى النمو المفظي  الدامج لمتفكير النشط في سياق اجتماعي
مية وتنمية لمتبلميذ وكذلك نمو قدراتيم عمى االستدالل الكمي والبصري، وتعزيز اليقظة العق

 .TIMSSالدافعية لمتعمم ونمو المستويات المعرفية الختبار 
عمى تطوير الطالب من حيث زيادة قدراتو إلى أقصى  TASCأىداف نموذج تاسك تركز  و

مدى، وتدريب المعممين وزيادة كفاياتيم كميسرين لتعمم طبلبيم، وتطوير المنيج ليسيم في 
 (000م، ص2300، .)سي ميكر، وشيرلي شيفرطبلبإنجاز األىداف العامة لممعممين وال

وتعمم المغة العربية ال يتم بفعالية إال من خبلل سياق اجتماعي وعمل تعاوني بين التبلميذ 
تزداد قدرة التبلميذ عمى والمعمم والتبلميذ وبعضيم البعض، حيث تنمو الميارات المغوية و 
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حل  :كالقدرة عمى ليم بلزمةالحياتية الميارات القدرتيم عمى تعمم تزداد وأيضًا التحصيل، 
 المشكبلت واتخاذ القرار والعمل التعاوني.

بوزن واىتمام بصفة خاصة التفكير الناقد بصفة عامة و تعميم التفكير وينبغي أن يحظى 
في أي نظام تعميمي، وأن يصبح ىدفًا من أىداف البرامج التعميمية، ألننا بحاجة إلى متعممين 

ل وجيات النظر، واالستنتاج من المقدمات، والتفسير، والتقويم، وقادرين قادرين عمى تحمي
ونو ويسمعونو، ؤ عمى حسن التوافق مع الظروف الحاضرة، وعمى فحص وتمحيص ما يقر 

 (003، صم2330راء.)كوثر بمجون، التأثر باألىواء أو اآلوالحكم عميو وتقويمو دون 
اسات لتنمية مياراتو في مجال تدريس المغة فقد أجريت در تنمية ميارات التفكير وألىمية 

 العربية، ومن ىذه الدراسات:
باستخدام م(، والتي ىدفت التعرف عمى فاعمية برنامج مقترح 2300بكر محمود ) دراسة

ة الثانوية، لتنمية التفكير والتعبير لدى طبلب المرحمطريقتي القبعات الست والتعمم التعاوني 
في ضوء  ات التعبيرية البرنامج، وأوصت بضرورة صياغة موضوعاسة فعالوأثبتت نتائج الدر 

ميارات التفكير والتعبير، وتشجيع معممي المغة العربية عمى استخدام طرق تسيم في تنمية 
 التفكير مثل القبعات الست والتعمم التعاوني.

م(، والتي ىدفت إلى التعرف عمى فعالية استراتيجية 2330) دراسة محمود سميمانو 
رحة لتدريس كتاب القراءة ذي الموضوع الواحد في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طبلب مقت

الصف األول الثانوي، وأظيرت نتائج الدراسة أن االستراتيجية المقترحة أسيمت في تنمية 
الدراسة بأنو آن األوان لبلنطبلق بتعميم المغة  عقبتكما  يذ.ميارات التفكير الناقد لدى التبلم

معالجات تستنفر قدرات الطبلب العقمية وتدفعيم إلى ربية إلى آفاق أوسع وأرحب من خبلل الع
ويغير نظرة الطبلب إلى التفكير بمستوياتو، مما يغير النظرة إلى المغة عمى أنيا تراث يدرس، 

، ويحقق طفرات في النيوض بالمستويات المغوية من خبلل إجراءات وممارسات وأنشطة المغة
 طم نمطية األداء في دروس المغة العربية وتقميدية الطرق المستخدمة في معالجاتيا.لغوية تح

وتبلميذ المرحمة االبتدائية في حاجة إلى التعمم ذي المعنى؛ وال يتم ذلك إال من خبلل 
عطائيم الفرصة لتحديد  توظيف خبراتيم السابقة ومشاركتيم بفعالية في المواقف التعميمية وا 

وه، وكيف ومتى يفعمونو، وتوليد األفكار البلزمة وطرح األسئمة والمشاركة في ما يجب أن يفعم
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التجارب التخطيط والتنفيذ والتواصل واتخاذ القرار والتقويم، كل ذلك يساعدىم عمى التعمم من 
 أخرى.  تطبيقيا في مواقف حياتية وحسن التي تعممونيا

في مراحل مختمفة  بياراسات السابقة وألىمية تنمية ميارات اتخاذ القرار فقد اىتمت الد
 تخصصات مختمفة، ومن ىذه الدراسات:و 

والتي ىدفت إلى استقصاء أثر طريقة  ،م(2331) دراسة ماىر الزيادات، وزيد العدواني
العصف الذىني في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى طمبة الصف التاسع األساسي في مبحث 

ن، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية التربية الوطنية والمدنية في األرد
 امتبلك التبلميذوصت بضرورة ريقة العصف الذىني، وأنمية ميارة اتخاذ القرار ُتعزى لطفي ت

 .ميارة اتخاذ القرار، وأيضًا تضمينيا المقررات الدراسية المختمفة
فعالية نموذج مقترح قائم  م(، والتي ىدفت إلى التعرف عمى2303) ودراسة إبراىيم إبراىيم

عمى األنشطة المرتبطة بالميارات الحياتية لتنمية التفكير االحتمالي وميارات اتخاذ القرار لدى 
 تبلميذ المرحمة االبتدائية، وأظيرت النتائج فعالية النموذج في تنمية ميارات اتخاذ القرار.

تقصي أثر استراتيجيات  م(، والتي ىدفت إلى2303) أبو عواد، وآخرون الفري  دراسة و 
التعمم النشط في تنمية ميارة اتخاذ القرار والدافعية لمتعمم لدى طالبات كمية العموم التربوية 
بوكالة الغوث، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج 

الت الطالبات في مجموعتي الدراسة في ست من ميارات اتخاذ القرار، وخمس من مجا
، وأوصت بضرورة تدريب المعممين عمى توظيف استراتيجيات التعمم النشط الدافعية لمتعمم

 كوسيمة لتنمية التفكير والدافعية لمتعمم.
م(، والتي ىدفت إلى التعرف 2306دراسة دعاء البنا، ومديحة خضير، وصبلح أبوزيد)و 

جتماعية في تنمية ميارة اتخاذ عمى أثر استخدام استراتيجية المناظرة في تدريس الدراسات اال
القرار لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي، وأظيرت نتائج الدراسة فعالية االستراتيجية 

 المستخدمة في تنمية ميارة اتخاذ القرار.
 مشهلُ البشح:

ال تولي اىتمامًا كبيرًا بالمرحمة االبتدائية تبرز مشكمة البحث في أن المناىج الدراسية 
ثارة التفكيرلتفكير العميا كميارات اب لدى المتعممين، كما أن  ، واتخاذ القرارالتحميل والتقويم وا 

الحشو الزائد في معظم المناىج الدراسية ال يتيح الوقت لممعمم كي ينمي تفكير التبلميذ بداًل 
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الحفظ والتمقين، وأيضًا ال تدرب التبلميذ عمى استخدام المعرفة في حل المشكبلت،  مجرد من
، مما يؤدي إلى (المعمم يقول والتبلميذ يستمعونا أن أداء المعمم محصور في نموذج)كم
 .حباط قدرات التبلميذ لمتعمم في المستقبلا

إلى تدني مستوى تبلميذ التي أشارت م( 2303) خالد النجار دراسة ومما يؤكد ذلك
القرائي، وكذلك عدم القدرة  الصفوف الثبلثة األولى من المرحمة االبتدائية في القدرة عمى الفيم

 وذلك في ضوء المعايير القومية لتعميم القراءة. ،عمى تعرف ونطق الكممات
فروع لليس لجميع المواد الدراسية و ية ىي أداة التحصيل أن المغة العربمن رغم وعمى ال

ي عمى اتقان المغة التي ىيتوقف التحصيل في جميع المواد الدراسية و المغة العربية فحسب؛ 
، أداة التفكير، إال أنو يوجد ضعف في التحصيل المغوي لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي

قدرة عمى التفكير، وقد ُيعزى سبب ذلك إلى النقل اآللي في الصفوف اليتبعو عدم  والذي
 .ليم ةبلميذ الميارات المغوية البلزمالثبلثة األولى مما يتبعو عدم الجدية في اكساب الت

تركز في المدارس االبتدائية بعض الدراسات السابقة أن أساليب  التدريس السائدة وأثبتت 
عمى المستوى األدنى لمتفكير مثل التذكر واالسترجاع، مع إىمال المستويات العميا من التفكير 

، م(2330) ريما الجرف دراسة، حيث أسفرت نتائج كالقدرة عمى المقارنة والتصنيف والتحميل
لمادة المغة معممي المغة العربية عمى ميارات التفكير العميا عند تدريسيم  عن عدم تركيز

 . العربية وخاصة القراءة
والتمميذ ليس بمعزل عن التطورات المعرفية والثورة التكنولوجية والتي يتطمب التعامل معيا 

يس قدرات عالية من التفكير، ومن خبلل الدراسات السابقة يتضح أن  طرق وأساليب التدر 
المستخدمة ال تساعد عمى تنمية ميارات التفكير العميا وال تشجع عمى التأمل والنقد 
واالستنتاج والربط ؛ مما ينجم عنو تمميذ غير قادر عمى مواكبة متطمبات العصر الذي يعيش 

 فيو.
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مـن وجـود  (م2331 ) وكريمـة المزروعـي ،محمـد قاسـم دراسةويؤكد ذلك ما أظيرتو نتائج 
ة العربيــة وخاصــة القــراءة يتمثــل فــي: عــدم القــدرة عمــى تحديــد الفكــرة الرئيســة ضــعف فــي المغــ

   األفكار الرئيسة.لمموضوع، والقصور في تحديد تفاصيل الموضوع، وتدني القدرة عمى استنتاج 
مما يشجع  ،أن خبرات الطفولة تترك أثارًا دائمة في شخصية الفردعمماء النفس  ويؤكد

الستراتيجيات التي تسيم في نمو قدراتيم المختمفة كالقدرة عمى عمى استخدام األساليب وا
)حامد زىران، التحصيل المغوي والقدرة عمى التفكير الناقد واتخاذ القرار والعمل التعاوني.

 م(0111
كما أنو ال يمكن التحدث عن ارتقاء المغة ونموىا لدى التبلميذ واكتسابيا بشكل صحيح 

 فالعبلقة وثيقة بين المغة والفكر. دون إدخال ميارات التفكير؛ 
الواقع الحالي لتدريس مادة المغة العربية يغمب عميو طابع الجمود والقصور مما يجعميا و 

عاجزة عن تحقيق أىدافيا، كما أن طرق التدريس التقميدية المعتمدة عمى الحفظ والتمقين 
عمى التحصيل المغوي والتفكير جعل منيا مادة جوفاء ال تحقق أىدافيا في تنمية قدرة التبلميذ 

أحمد عمايره  مثل دراسة الناقد واتخاذ القرار، ويتضح ذلك من خبلل نتائج الدراسات السابقة
م( التي تشير إلى أن تنمية التفكير من األىداف الرئيسة في التربية والتعميم، إال أن 2333)

عيا فقط ال تؤدي بالضرورة إلى الطرق التقميدية التي تركز عمى حفظ المادة الدراسية واسترجا
 تطوير ميارات التفكير.

نادرا ما تييئ لمتبلميذ فرصًا كي يقوموا بميمات تعميمية االبتدائية ويبلحظ أن المدارس 
نابعة من فضوليم أو مبنية عمى تساؤالت يثيرونيا بأنفسيم، ومع أن غالبية العاممين بالحقل 

مية تنمية ميارات التفكير لدى الطبلب، ويؤكدون عمى التعميمي والتربوي عمى قناعة كافية بأى
أن ميمة المدرسة ليست عممية حشو عقول التبلميذ بالمعمومات، بقدر ما يتطمب األمر الحث 
عمى التفكير واإلبداع، إال أنيم يتعايشون مع الممارسات السائدة في مدارسنا، ولم يحاول 

 واحد منيم كسر جدار المألوف أو الخروج عنو. 



 ............ اللغة العربية( في تدريس TASCأثر استخدام نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي )

- 000 - 

، وأيضًا ناء اإلشراف عمى التربية العمميةمن المدارس أثومن خبلل زيارة الباحثة لمعديد 
الذين يقومون بالتطبيق  -تخصص المغة العربية  –من واقع تقارير الطبلب المعممين 

وجود  الحظت ؛الميداني في المدارس االبتدائية وكثرة شكواىم من ضعف مستوى التبلميذ
غوي وتدني في ميارات التفكير العميا لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ضعف في التحصيل الم

بصفة عامة وتبلميذ الصف الرابع االبتدائي عمى وجو الخصوص، وقد يرجع ذلك أن األساليب 
واالستراتيجيات التي يستخدميا المعممون تقوم عمى تمقين المعرفة دون االىتمام بتنمية 

المعمم ىو مركز ف وتحفيز التبلميذ وتشجيعيم عمى التعمم، ميارات التفكير والبحث والتقصي
الفعل ويحتكر معظم وقت الحصة والتبلميذ متمقون سمبيون، كما أنو يعتمد عمى عدد قميل من 
التبلميذ يوجو إلييم األسئمة دون بقية الفصل، كما ال يعطي التبلميذ الوقت الكافي لمتفكير، 

دنية، وال ينوع في أساليب ميارات تفكير متعنيا ب اإلجابةكما أنو يطرح أسئمة تتطمب 
  .تدريسو، وال يتقبل األفكار الغريبة أو األسئمة الخارجة عن نطاق الدرس

ت ونظرًا ألن التحصيل المغوي، وميارات التفكير الناقد وميارة اتخاذ القرار من الميارا
وانفعالية وحركية، وألن وتتطمب معالجات معرفية  الميمة التي تتضمن عمميات عقمية عميا

المرحمة االبتدائية من المراحل الميمة التي تنمو فييا قدرات التبلميذ وتييئتيم لممستقبل الذي 
يتطمب أن يكون ىؤالء التبلميذ قادرين عمى التكيف مع التغيرات الحادثة من خبلل قدرتيم 

دراك العبلقات واتخاذ القرارات الصائبة؛ لذا فقد ىدف البحث الحالي  عمى النقد واالستنتاج وا 
في تمكين التبلميذ من  (TASCالتفكير النشط في سياق اجتماعي)تقصي أثر نموذج 

الميارات التي تساعدىم عمى مواجية التحديات في عالم سريع التغير كالقدرة عمى التفكير 
 الناقد واتخاذ القرار.

ىي أقل الفئات التفكير  اتكتساب ميار او وانطبلقًا من أن أكثر الفئات حاجة إلى تعمم 
فض ىم أكثر الفئات حاجة إلى تعمم حصواًل عميو، وأن التبلميذ ذوي التحصيل العممي المنخ

التفكير النشط في م( فإن استخدام نموذج .233، 10التفكير)حسن زيتون، ص ميارات
ة ُيعد مناسبًا في محاولة لمتغمب عمى المشكمة البحثية الحالي (TASCسياق اجتماعي )



 ............ اللغة العربية( في تدريس TASCأثر استخدام نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي )

- 002 - 

والمحددة في ضعف مستوى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي في التحصيل المغوي، وعدم القدرة 
 عمى التفكير الناقد وبالتالي عدم القدرة عمى اتخاذ القرار. 

 البشح: أسئلُ

 تحددت مشكمة البحث في األسئمة التالية:
ي تدريس المغة ف  (TASC)نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعيــ ما أثر استخدام 0

 العربية عمى تنمية التحصيل المغوي لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي؟
في تدريس المغة   (TASC)نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعيــ ما أثر استخدام 2

 العربية عمى تنمية التفكير الناقد لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي؟
في تدريس المغة   (TASC)ر النشط في سياق اجتماعينموذج التفكيــ ما أثر استخدام 0

 لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي؟ ميارة اتخاذ القرارالعربية عمى تنمية 

 البشح: أٍداف

 :التعرف عمى البحث الحالي إلى ىدف
في تدريس المغة العربية   (TASC)التفكير النشط في سياق اجتماعيــ أثر استخدام نموذج 0

 لتحصيل لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي.عمى تنمية ا
في تدريس المغة العربية   (TASC)نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعيــ أثر استخدام 2

 عمى تنمية التفكير الناقد لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي.
العربية في تدريس المغة   (TASC)نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعيــ أثر استخدام 0

 عمى تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي.

 البشح: سدود

 قتصر البحث عمى الحدود التالية:ا
( 03يناير بمدينة طيطا مكونة من ) 23ــ عينة من تبلميذ الصف الرابع االبتدائي بمجمع 0

تمثل المجموعة و  ،ةوتمميذ( تمميذًا 03تمثل المجموعة الضابطة و) ،وتمميذة تمميذاً 
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أي  -، وتم اختيار الصف الرابع ألن التبلميذ في عمر العاشرة بنفس المدرسة التجريبية
 يكون لدييم اضطراد في النمو المغوي قراءة وكتابة. - بداية الطفولة المتأخرة

الوحدة األولى من كتاب المغة العربية لمفصل الدراسي األول المقرر عمى تبلميذ الصف ــ 2
ألنيا تتضمن الكثير من المواقف التي تتطمب من  بعنوان )أىبًل وسيبًل( رابع االبتدائيال

 .التبلميذ ميارات تفكير عميا، مما يسيم في تحقيق أىداف البحث
 م..2300/230لمعام  ألولتطبيق البحث في الفصل الدراسي ا تمــ 0

 أٍنًُ البشح:

ر النشط في سياق نموذج التفكيتكمن أىمية البحث في أن استخدام 
 يساعد في اتجاىات ثبلثة ىي:  (TASC)اجتماعي

 التلنًر:ــ 0

تطوير أداء التبلميذ وتنمية مياراتيم المغوية وزيادة حيث يسيم استخدامو في 
تحصيميم في مادة المغة العربية باإلضافة إلى تنمية العديد من الميارات الحياتية لدييم 

 خاذ القرار، والتفكير الناقد وحل المشكبلت.كالقدرة عمى العمل التعاوني وات
 :ــ املعله8

من حيث التواصل مع التبلميذ باستخدام المعمم  حيث يسيم استخدامو في تطوير أداء
 نموذج تاسك وتدريبيم عميو مما يكسبو ميارات عديدة منيا: تعميم التبلميذ وفقًا لخبراتيم

 .معنى السابقة وبالتالي يصبح تعمميم ذي
 ملياٍر الدزاسًُ:ــ ا3

من خبلل تحويل وحدة من وحدات مقرر المغة العربية بالصف الرابع االبتدائي   
باستخدام نموذج تاسك الذي يعنى بالتفكير في سياق اجتماعي، وبالتالي يمكن تنفيذه في 

 مقررات دراسية أخرى مما يسيم في تطوير المناىج الدراسية.
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 مىاد وأدوت البشح:

 بإعداد مواد وأدوات البحث التالية: الباحثة قامت
 . المغوي لمصف الرابع االبتدائي تحصيلالــ اختبار 0
 .لمصف الرابع االبتدائي ــ مقياس اتخاذ القرار2
 .لمصف الرابع االبتدائي التفكير الناقد اختبارــ 0
 .  (TASC)نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعيـ دليل المعمم الستخدام 0

 البشح: مصطلشات

 الينىذز ٍى:

ك بصورة محكمة شكل تخطيطي تمثل عميو األحداث والوقائع والعبلقات بينيا، وذل
 م0110سير تمك األحداث أو الوقائع غير المفيومة. )كمال زيتون، بغرض المساعدة في تف

 (0.ص
 : (TASC)منىذز التفهري اليشط يف سًام ادتناعٌ

جتماعي، وييتم بتطوير إمكانات األطفال في ُيقصد بو التفكير بشكل فعال في سياق ا
 (Belle المجتمعات الفقيرة والتي يعاني فييا التبلميذ من انخفاض في التحصيل الدراسي.

Wallace& Harvey Adams,1993.) 
ويقصد بو أيضًا التفكير بنشاط في سياق اجتماعي، وىو أداة قوية لتعزيز خبرات 

  Belle, W, Alessio, B , Clare, M & Clare, F,2012 ).)التعمم المختمفة
  :إجرائيًا بأنو  (TASC)نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي وُيعرف

لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي عينة البحث، م التفكير وحل المشكبلت واإلبداع يعممية تدع
إطار جماعي،  ويتم فييا تحديد الموضوع )الميمة( وتوليد األفكار البلزمة ومناقشتيا في

حول مناسبة األفكار وأفضميتيا، وتقييم وتنفيذىا بالتعاون مع المجموعة، ثم اتخاذ القرار 
في مواقف أخرى من خبلل التبلميذ العمل بصورة ذاتية وبصورة جماعية، ثم تطبيق ما تعممو 

 االستفادة من التجربة.
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 اللغىٍ: التشصًل

ن التحصيل المغوي يشمل ميارات المغة ( أ20، صم2331، يشير )عبد المنعم بدران
 األربع: القراءة والكتابة والقواعد النحوية والنصوص األدبية. 

مقدار ما يحصل عميو تبلميذ الصف الرابع االبتدائي  :تعرفو الباحثة إجرائيًا بأنوو  
 تسيم في تنمية الميارات المغوية المستيدفة من تعميم المغة وميارات  من معمومات ومعارف

عند دراستيم لوحدة )أىبًل وسيبًل( في العربية في القراءة والنصوص والنحو والكتابة، وذلك 
مادة المغة العربية، ويعبر عنو بالدرجة التي يحصمون عمييا في االختبار التحصيمي المعد 

 لذلك.
 التفكير الناقد:

متحقيق ىو عممية تفكيرية مركبة عقبلنية أو منطقية يتم اخضاع فكرة أو أكثر ل
قامة األدلة والشواىد بموضوعية وتجرد عن مدى صحتيا ومن ثم إصدار حكم  والتقصي وا 

 ( 03، صم.233بقبوليا من عدمو اعتمادًا عمى معايير أو قيم معينة.)حسن زيتون، 
من التفكير يتضمن عممية عقمية يقوم بيا التمميذ  نمط :تعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو 

التعرف عمى  :مشكبًل يمارس خبلليا الميارات العقمية المتمثمة فيعندما يواجو موقفًا 
االستنتاج واالستنباط، وتقويم الحجج والبراىين، ويعبر عنو بالدرجة االفتراضات، والتفسير، و 

  التي يحصل عمييا التمميذ في اختبار التفكير المعد لذلك.
 :اختاذ الكساز

قرار بأنو: عممية تفكير مركبة ( اتخاذ ال033، صم2330يعرف )فتحي جروان، 
تيدف إلى اختيار أفضل البدائل أو الحمول المتاحة لمفرد في موقف معين من أجل الوصول 

 إلى تحقيق اليدف المرجو، وىو يصنف ضمن عمميات التفكير العميا.
أو مشكمة ما يقوم  ،عممية ذىنية ترتبط بموقف ما :تعرفو الباحثة إجرائيًا بأنوو  

اختيار أفضل البدائل والحمول الصف الرابع بعد التمحيص الدقيق لمبدائل المقترحة بتمميذ  فييا
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، ويقاس في ىذا البحث بالدرجة بين عدة حمول من أجل الوصول إلى قرار مناسب ،المتاحة
 د لذلك.عالتي يحصل عمييا التمميذ في مقياس اتخاذ القرار الم

 خطىات السري يف البشح:

 وات التالية:البحث وفقًا لمخط سار
ــ لبناء أدوات البحث تم الرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت التحصيل 0

المغوي وميارات التفكير الناقد وميارات اتخاذ القرار وذلك: لتحديد ميارات التفكير الناقد 
 وميارات اتخاذ القرار البلزمة لتبلميذ الصف الرابع االبتدائي.

 أراء الخبراء والمختصين ومن ثم التوصل إلى بناء أدوات البحث التالية: التعرف عمى ــ2
 أــ اختبار التحصيل المغوي.
 ب ــ اختبار التفكير الناقد.
 جـ ــ مقياس اتخاذ القرار.

لنموذج التفكير النشط في سياق وفقًا بعنوان)أىبًل وسيبًل( ــ لتدريس الوحدة المختارة 0
دليل المعمم وأوراق عمل التمميذ وذلك من خبلل: االطبلع  تم إعداد،  (TASC)اجتماعي

، ثم عرضيا عمى الخبراء عمى األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث
 والمختصين إلبداء الرأي ومن ثم إقرارىا.

 ــ تطبيق أدوات البحث قبميًا عمى عينة من تبلميذ الصف الرابع االبتدائي.0
 المختارة باستخدام نموذج تاسك لتبلميذ الصف الرابع االبتدائي.ــ تدريس الوحدة 3
 ــ تطبيق أدوات البحث بعديًا.6
 ــ التوصل إلى النتائج ومعالجتيا إحصائيًا وتفسيرىا وتقديم التوصيات والمقترحات.0
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 اإلطاز اليظسٍ للبشح:

 : (TASC)منىذز التفهري اليشط يف سًام ادتناعٌ ىبرَ عً

األبحاث التي قام بيا ستيرنبرج، وتمك التي قام بيا بوركوسكي  استنادًا عمى
عام  (Adams( بالتعاون مع الباحث آدامز)Wallace(، اصدرت الباحثة واليس )01.3)
( ويعرض ىذا TASC( نموذجًا عرف باسم التفكير البناء في بيئة اجتماعية صحية )0110)

ر البناء والقدرة عمى حل المشكبلت لدى النموذج ىيكبًل أساسيًا يتضمن سبل تنمية التفكي
( Vygotskyعمى مدار العام، كما قام الباحثان بتضمين ودمج أفكار فيجوتسكي ) الطبلب

الذي ذىب إلى أن عممية التفكير تعد عممية ديناميكية تبمغ غايتيا القصوى عندما يكون 
 لمنقاشب بعضيم البعض بين الطبلالمشاركة بين الطبلب والمعمم أو ىناك نوع من التفاعل و 

 (03، صم2330حول معنى إحدى الكممات أو داللة أحد النصوص.)بيل واالس، 
الذي يعني التعمم في سياق اجتماعي استجابة لمقمق  TASCقد طور نموذج تاسك و 

 TASC تاسكنموذج ُيعد ، حيث من ضعف التحصيل وأسموب الحفظ وارتفاع نسب التسرب
المشكبلت؛ ويتضمن ميارات وأدوات التفكير األساسية لمتفكير  نموذجًا متعدد المراحل لحل

 (003، صم2300 ،.)سي ميكر، وشيرلي شيفرالفعال
 : (TASC)منىذز التفهري اليشط يف سًام ادتناعٌأٍداف 

 ( إلى أن أىداف نموذج تاسك تتمثل في:000م، ص2300، يشير)سي ميكر، وشيرلي شيفر
 تعمم.ــ تحسين االتجاىات والدافعية لم0
 ــ تحسين تعمم الطالب وتحصيمو.2
 ــ توفير الفرص لمطبلب لتعمم اتخاذ القرار.0
 ــ مساعدة الطبلب عمى مواجية المشكبلت وحميا في جميع أوجو حياتيم.0
ــ إعداد الطبلب ليكونوا مواطنين ناجحين في مجتمع محكوم بتغيرات سريعة وعميقة في 3

 المستقبل.
 لذاتو. ــ تحسين تقدير الطالب6
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 زيادة قدرات الطبلب إلى أقصى مدى، واالستفادة من خبراتيم والتعمم منيا.ــ 0
 ــ مساعدة الطبلب الضعفاء عمى ممارسة أدوار مجتمعية..
أىداف نموذج أن من  (2رابط Simon.Chandler& Belle.Wallace,2000) منتضيف كل و 

تعميمية إيجابية، والتحسين السريع رفع الثقة بالنفس، وتحفيز التبلميذ، وخمق بيئة  تاسك
 .لمتعمم مما يزيد من فخر التبلميذ وشعورىم باالنتماء لمجتمع المدرسة

 :  (TASC)نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعياالفتراضات التي يقوم عمييا 
 عمى عدة افتراضات منيا:  TASCيقوم نموذج تاسك

 مم.ــ المغة ىي األداة الرئيسة لمتواصل والتع0
 ينضج المتعممون بشكل أساسي من خبلل التفاعبلت مع اآلخرين والتأمبلت الذاتية.ــ 2
ــ يجب أن يرفع المعممون من خبرات المتعممين إلى أن يصبحوا قادرين عمى االعتماد عمى 0

 أنفسيم.
 ــ التدريب ضروري لتعمم ميارات التفكير العميا.0
 فس.ــ ترتبط دافعية الطالب بالثقة في الن3
التعمم مع التمرين المتواصل ضمن سياق التعمم.)سي ميكر، وشيرلي أثر ــ يحدث انتقال 6

 (002، صم2300شيفر، 
 يف التدزيس:  (TASC)منىذز التفهري اليشط يف سًام ادتناعٌأٍنًُ استخداو 

 تظير أىمية نموذج تاسك في أنو:
 ــ يساعد التبلميذ عمى تحقيق مستويات عالية من اإلنجاز.0
 ــ يعمل عمى توليد الدافعية والمثابرة لدى التبلميذ.2
 ــ يحسن دافعية التبلميذ الذاتية لمتعمم.0
 ــ يرغب التبلميذ في المدرسة ويزيد انتمائيم ليا.3
 ــ يجعل التبلميذ يحبون العمل الجماعي.6
 ــ يسيم في تحسين سموك التبلميذ.0
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 كنيم استخدامو بمرونة.ــ يزود التبلميذ بييكل لمراحل تفكيرىم يم.
 .ــ ينمي قدرة التبلميذ عمى اتخاذ القرار بأنفسيم1

 ــ ُيعد وسيمة قوية لتقويم التعمم السابق من خبلل جمع وتنظيم ما يعرفو التبلميذ بالفعل.03
 Simon.Chandler & Belle.Wallace,2000) 2)رابط

يم اسك في التدريس يسنموذج ت ( إلى أن استخدام0رابط Belle.Wallace,2000)وتضيف
 في:

 ــ زيادة حماس المتعممين.
 ــ تحسين ثقتيم بأنفسيم.

 ــ زيادة التعمم المستقل والثقة في حل المشكبلت.
قبال  عمى إنجاز الميام. يمــ زيادة دافعية التبلميذ وا 

 قدرة التبلميذ عمى اتخاذ القرار حول اتجاه تعمميم. ــ
 ميذ.زيادة مستوى التحصيل لدى التبلــ 
 توفير قدر من حرية التعمم.ــ 

 & Belle, W, Alessio, B , Clare, Mو ) (Fiona Johnstone,2008) أيضاً  وتضيف

Clare, F,2012) تحفيز التبلميذ لمسيطرة في التدريس أن من أىمية استخدام نموذج تاسك ،
ويشجع عمى  التقييم الذاتي والبناء عمى أفكار األخرين،عمى ما يفعمونو وتشجيعيم عمى 

النجاح المستمر ويشعر التبلميذ بأىمية إنجازاتيم من خبلل أنيم مسؤولون عن تعمميم، وُيعد 
الناقد واإلبداعي، كما أنو يوفر لحل المشكبلت ومساعدة التبلميذ عمى التفكير  نيجًا مبتكراً 

ن العمل التبلميذ ميمكن ، كما أنو مرونة كبيرة لمتعامل مع جميع التبلميذ وفق قدراتيم
 التعاوني وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار.
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نموذج التفكير النشط في سياق مبررات استخدام وترى الباحثة أن من 
 أنو:  (TASC)اجتماعي

يجابية التبلميذ في بيئة اجتماعية، كما يساعد التبلميذ عمى توليد  يستند إلى نشاط وا 
ضميا، ويكون فيو التمميذ مبتكرًا ومبدعًا األفكار حول الميمة التي يقومون بيا وتقرير أف

وقادرًا عمى التفكير الناقد واإلبداعي، ولديو القدرة عمى اتخاذ القرار، والمعمم يتقبل ذاتية 
التبلميذ، ويؤكد عمى التعمم ال عمى التدريس، والنظر إلى المتعممين عمى أنيم اصحاب إرادة، 

ع بعضيم البعض ومع المعمم، ويدعم التعمم ويشجعيم عمى االستقصاء واالندماج في حوار م
التعاوني، ويييأ ليم الفرصة لبناء المعرفة الجديدة وفقًا لخبراتيم السابقة، وىذا جوىر النظرية 

 البنائية.
 :(TASC)منىذز التفهري اليشط يف سًام ادتناعٌمهىىات 

 من:( TASCنموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي )يتكون 
  التفكيرThinking الذي ينبع من الكفاءة الذاتية لمفرد والتنظيم : التفكير الفعال

 ضروري لتحقيق التعمم.الذاتي 
  النشطActively : ويشمل حرية التعمم، بحيث يمعب التبلميذ أدوارًا فاعمة في صنع

يجب تطبيق المعرفة المكتسبة عن التفكير القرار حول كيفية التعمم وما يتعممونو. و 
 .التبلميذ وادماجيم وتمكينيم زمن خبلل تحفي

  االجتماعيSocial تصبح األفكار عممية عندما تنقل إلى اآلخرين في جو من :
لى بعضيم التفاعل والمشاركة والتعاون ، حيث يحتاج التبلميذ إلى التعمم من وا 

 .البعض، وال بد أن يدركوا أنيم المسؤولون
  السياقContext مرتبط بالحياة الحقيقية، لذا : يحدث التفكير دائمًا ضمن سياق

حتى يتمكن التبلميذ  يجب فيم اليدف أو المعنى أو الموقف من وراء أي فعل أو فكرة
.)سي ميكر، وشيرلي شيفر، من التواصل واستدعاء خبراتيم السابقة في حالة التعمم
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 ,Belle, W, Alessio, B , Clare, M & Clare ))، و(م2300، 000ص
F, 2012  

 : (TASC)بينىذز التفهري اليشط يف سًام ادتناعٌوصف العنل 

نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي يتم التعمم وتنمية التفكير باستخدام 
(TASC )باتباع الخطوات التالية(: Caroline Esterhuizen  0، رابط رقم) (وFiona 

Johnstone,2008 ) ( وBelle, W, Alessio, B , Clare, M & Clare, 
F,2012) 

تبلميذ، ثم تبدأ كل مجموعة من خبلل طرح السؤال) ماذا   .ــ 0من  تشكيل المجموعاتــ 0
أعرف عن ىذا بالفعل؟(، وعند ىذه النقطة تأتي استراتيجيات العصف الذىني، ويبدأ 
التبلميذ بطرح كل ما يعرفونو عن الموضوع، ويتم تشجيعيم عمى تقديم أكبر قدر ممكن 

بعض ن التبلميذ سعداء عندما يكتشفون أنيم كانوا يعرفون من األفكار؛ حيث يكو
 .يطرح عمييم بالفعل عن أي موضوعالمعمومات 

ثم يطمب منيم تنقيح أفكارىم بحيث تكون قابمة لمتنفيذ، ثم التأمل في الميمة وما الذي ــ 2
ج التي يتوقع منيم القيام بو، ثم وضع الشكل النيائي لمموضوع أو الفكرة المقترحة والنتائ

 .تم التوصل إلييا
ما تم التوصل إليو من االنتياء من العمل لمتعرف عمى  دوذلك بعثم تأتي مرحمة التقويم  ــ0

وىنا يشعر التمميذ أنو يمكن أن يتعمم أفضل في  والكشف عن أوجو القوة والضعف، نتائج
 المرة القادمة، ويمكنو أن يتعمم بشكل مختمف.

 ة.قف جديدانقل أثر التعمم والخبرة إلى مو ل تحسين فرص التفكير في النجاح وسبــ 0
 يف البشح احلالٌ:  (TASC)ينىذز التفهري اليشط يف سًام ادتناعٌبالعنل وصف 

في البحث الحالي تحقيقًا ( TASCنموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي )يتم استخدام 
 ر المغة العربية لمصف الرابعلمبدأ التعميم من أجل التفكير من خبلل تدريس وحدة من مقر 

، عمى أن يتم من خبللو تعميم عمميات التفكير ضمنيًا في أثناء تدريس الوحدة، وذلك االبتدائي
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من خبلل القيام بممارسات تدريسية معينة في إطار خطوات النموذج، مع تييئة البيئة 
نة من شأنيا تنمية الصفية، واستخدام أساليب وطرائق واستراتيجيات تدريسية وتقويمية معي

 وفقاً  ، وتنمية التفكير الناقد وميارة اتخاذ القرار لدييم.المغوي قدرة التبلميذ عمى التحصيل
)أ( بعنوان أسئمة لتنشيط ميارات التفكير لدى التبلميذ، والنموذج  ين التاليين: النموذجمنموذجل

، م2330)بيل واالس،TASC أدوات التفكير التي يمكن استخداميا في نموذج )ب( بعنوان 
 :(00-02ص 

 
 َّ٘رج )أ(

 أعئيخ ىزْشٞظ ٍٖبساد اىزفنٞش ىذٙ اىزالٍٞز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

  
 

 

 

 َّ٘رج )ة(

 TASCجْبء اىزٜ َٝنِ اعزخذاٍٖب فٜ َّ٘رج أدٗاد اىزفنٞش اى
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 :(TASC)منىذز التفهري اليشط يف سًام ادتناعٌاملبادئ اليت يكىو علًَا 

أفضل أساليب تعرض عمييم عمى كيفية تعمم األطفال، و  TASCتبنى مبادئ تاسك 
 التعميم، ومن ىذه المبادئ:

 ــ االعتماد في التدريس عمى عممية حل المشكبلت.0
يجابية المتعممين.ــ االع2  تماد عمى نشاط وا 
 ــ التركيز عمى التعمم التعاوني في  مجموعات صغيرة.0
 عممين عمى مراقبة الذات وتقويميا.تــ تشجيع الم0
 ــ إعطاء تمرينات كافية.3
 ــ وضع مفردات تناسب المتعمم.6
 ــ تحديد االستراتيجيات والميارات البلزمة.0
فيزية من خبلل الثناء والتعزيز اإليجابي لمتفكير وأسموب حل ــ االىتمام بالجوانب التح.

 (Belle, W, Alessio, B , Clare, M & Clare, F, 2012)المشكبلت. 
 :(TASC)منىذز التفهري اليشط يف سًام ادتناعٌاملبادئ األساسًُ للتدزيس باستخداو 

 2( و)رابط Belle Wallace& Harvey Adams,1993أشار كل من )
(Simon.Chandler & Belle.Wallace,2000) (وFiona Johnstone, 2008) 

 ما يمي: يانموذج تاسك، ومنباستخدام تدريس الإلى أىم المبادئ التي يتم في ضوئيا 
من خبلل وجود عقبة أمام ىدف يرغب التمميذ في  اعتماد نموذج عممية حل المشكبلت: ــ0

صياغة المشاكل ذات الصمة بأنفسيم من خبلل تحقيقو، وىنا يتم تدريب التبلميذ عمى تحديد و 
 الخطوات التالية:  

)ويتم فيو جمع ما يعرفو التبلميذ بالفعل حول الموضوع،  ـــ جمع وتنظيم: ماذا تعرف بالفعل؟
وىذه ىو مفتاح التمايز، حيث يقوم التبلميذ بتنظيم ما عرفوه بالفعل في خرائط ذىنية، وأيضًا 

التي يرغبون في استكشافيا واالقتراحات التي تكون مفيدة تشجيعيم عمى طرح األسئمة 
 لمبحث.
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)وىنا يتم توجيو التبلميذ الختيار أي جانب من جوانب الموضوع الذي  ـــ تحديد: ما المشكمة؟
 يريدون استكشافو، ومن الميم ترك الفرصة لمتبلميذ الختيار ما يريدون القيام بو.

)وفيو يسمح لمتبلميذ عرض موضوعاتيم بأي  األفكار. منن كـــ توليد: فكر في أكبر عدد مم
 شكل يريدون مع تشجيعيم عمى التعبير عن أفكارىم حسبما تسمح بو قدراتيم(

 )مرحمة صنع القرار( ـــ تقرر: ما ىي أفضل فكرة؟
أعضاء المجموعة وعرض الخطة وبدء )وفيو يتم توزيع الميام بين ـــ تنفيذ: القيام بالعمل.

 العمل.
 التقييم: ىل فعمنا جيدًا؟ وكيف يمكننا أن نفعل أفضل؟ـــ 

)وفيو يعرض التبلميذ عمميم مع بعضيم البعض،  كيف يمكننا مشاركة أفكارنا؟ـــ التواصل: 
 وتتم المناقشة الجماعية حول كيفية إنجاز الميمة(

خطيط المسبق )وىذه تمثل مرحمة التفكير والتدعيم والت تعممناه؟الذي : ما تعمم من التجربةـــ 
 لمتبلميذ(

ــ تحديد مجموعة من الميارات واالستراتيجيات )تحديد األولويات، المقارنات، العصف 2
 الذىني(.

 ــ المتابعة: ما مدى نجاح حمنا؟0
 وافرة في كل من الميارات واالستراتيجيات.ــ إعطاء ممارسات 0
 ير التعزيز اإليجابي المستمر.ــ االىتمام بالجوانب التحفيزية لحل المشكبلت عن طريق توف3
 ــ تطوير التدريس من قبل المعمم وتوجيو النشاط من قبل المتعمم. 6

حلل املشهالت يف   (TASC)منىذز التفهري اليشط يف سًام ادتناعٌاخلطىط العسيضُ لعنلًات 

 :التعلًه والتعله

 ,Belle, W, Alessio, B , Clare, M & Clare, F)بيل واالس وآخرونتشير 

 إلى مجموعة من الخطوات التي يتم اتباعيا لمتدريس باستخدام نموذج تاسك ومنيا: (2012
 ــ األنشطة والتدريبات العممية التي تسيم في حل المشكمة.0
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 ــ جمع وتنظيم ما تعرفو بالفعل حول الموضوع أو المشكمة.2
ع التبلميذ لدييم ، حيث أن جميــ ثم تقرر كيف وأين يمكنك معرفة المزيد من المعمومات0

مخزن من المعرفة والخبرات السابقة ويمكنيم االستفادة منيا بشكل فعال من خبلل جمب 
 مجموعة من األفكار والمعارف.

 حدد موضوع المشكمة.ــ 0
 أفضل األفكار. ــ حدد3
من ىو المسؤول عن تنفيذ كل مرحمة من مراحل  حددمراحل الميمة بوضوح و  ــ حدد6

 التخطيط.
فيذ األفكار من خبلل اتخاذ القرارات في العمل، حيث أن تحمل المسؤولية والقدرة عمى ــ تن0

 اتخاذ القرار يترتب عميو الفعالية الذاتية وتحقيق الذات.
 أي متابعة التقدم وتقييم التقدم والنجاحات. ــ رصد التقدم وتعديل الخطط:.
 ــ التفكير والتعمم من الخبرة.1

 ستراتيجيات المستخدمة.ــ مناقشة نجاح اال03
 ــ تقييم نوعية التفاعل الجماعي.00
 ــ التفكير في كيفية نقل االستراتيجيات الناجحة إلى حاالت أخرى.02
 ــ مناقشة التغييرات التي يجب إجراؤىا في الموضوعات لجعل العمل أكثر فعالية.00

 :(TASC)يف سًام ادتناعٌ منىذز التفهري اليشط ز نل مً املعله واملتعله وأىشطتَنا يفادوأ

نموذج التفكير النشط في دور كل من المعمم والمتعمم وأنشطتيما في يتم عرض 
م 2300رلي شيفر، : )سي ميكر، وشيمن خبلل الجدول التالي (TASC)سياق اجتماعي

 (0.0-.00ص
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 (1خذٗه )

 TASC أدٗاس مو ٍِ اىَؼيٌ ٗاىَزؼيٌ ٗأّشطزَٖب فٜ َّ٘رج ربعل

 أّشطخ اىَؼيٌ دٗس اىَؼيٌ أّشطخ اىَزؼيٌ اىَزؼيٌ دٗس اىؼْبصش

ّشظ فٜ خَغ مو  .ٍشبسك ظٌ/ ّاخَغ

ٍب ٕ٘ ٍؼشٗف ػِ 

 اىَ٘قف اىَشنو

اىؼصف اىزْٕٜ ىيَؼيٍ٘بد ٗاألفنبس، 

 ٍغاىؼَو فٜ ٍدَ٘ػبد صغٞشح 

 رْظٌٞ اىَؼيٍ٘بد اىَز٘فشح

ٍ٘خٔ ٍٗصذس 

ىيَؼيٍ٘بد 

 ٍٗٞغش

ٗضغ ق٘اػذ ىيؼصف اىزْٕٜ، 

ٗاإلشبسح إىٚ عئيخ األٗطشذ 

 .األفنبس

 ٍشبسك زذد

 ّشظ

رسذٝذ خ٘اّت اىَشنيخ ٍغ ٍدَ٘ػزٔ 

 .اىصغٞشح

ٍٞغش ٍٗصذس 

 ىيَؼيٍ٘بد

ٍشاقجخ اىَدَ٘ػبد ٗطشذ 

األعئيخ إلثجبد االعزذاله، ٍغ 

ٍالزظخ ٍْبقشبد اىصف 

 ثأمَئ

 ٍشبسك ٗىذ

 ّشظ

اىؼصف اىزْٕٜ ٍغ اىَدَ٘ػخ 

  .اىصغٞشح ىيسي٘ه اىََنْخ

ٍٞغش ٍٗصذس 

 يٍ٘بدىيَؼ

رغدٞو أفنبس اىَدَ٘ػخ ٍغ 

 .طشذ أعئيخ ر٘ضٞسٞخ

 ٍشبسك قشس

اىَؼبٝٞش  ّشظ فٜ اخزٞبس

ألفضو  ٗرشرٞت األٗى٘ٝبد

 األفنبس ٗرذػٌٞ االخزٞبس.

ٗضغ ٍؼبٝٞش ىالخزٞبس ثٌ اعزخذاٍٖب 

ىزشرٞت األفنبس ٗاخزٞبس أفضيٖب، ٍغ 

 إٝدبد اىذػٌ ٗاىزشرٞت.

ٍٗصذس 

ىيَؼيٍ٘بد 

 ٍٗ٘خٔ ٍٗٞغش

ىطالة فٜ ٗضغ ٍغبػذح ا

ٍؼبٝٞش اخزٞبس األفنبس، ٍغ 

طشذ أعئيخ ىزجشٝش االعزذاله 

ػيٚ أفضو األفنبس 

 ٗاألٗى٘ٝبد.

 ٍشبسك ّفز

 ّشظ

اىزخطٞظ ىسو اىَ٘قف اىَشنو اىزٛ 

 رٌ اخزٞبسٓ.

ٗضغ ٍؼٞبس ىيسنٌ ػيٚ اىسو 

ٗرفبػالد األفشاد ضَِ اىَدَ٘ػخ 

 اىصغٞشح.

 ر٘صٝغ اىََٖبد ثطشٝقخ ػبدىخ.

ػخ فٜ اىْزبئح شبسك اىَدَ٘

 ٗاىَؼيٍ٘بد اىزٜ رٌ خَؼٖب.

، ثٌ أػذ رسذٝذ اىَشنيخ ٗاىزؼذٝو ّقر

 ٗاىسو.

اىخطظ ىزخصٞص ٗقذ ىيؼَو  ٍْظٌ

اىفشدٛ، االخزَبع ٍغ 

اىَدَ٘ػبد ٍٗغبػذرٌٖ فٜ 

ٗضغ اىَؼبٝٞش. ٍشاقجخ األفشاد 

ٗاىَدَ٘ػبد. قٞبدح اىَْبقشبد 

اىصفٞخ ىزسقٞق أمجش قذس ٍِ 

جشٝش اىزؼيٌ. طشذ أعئيخ ىز

 االعزْزبج زغت اىضشٗسح.

 ٍشبسك قً٘

 ّشظ

اىزقٌ٘ٝ اىزارٜ ىيؼَيٞبد ٗاىزفبػالد 

 ٗاىَشبسمبد ثْبًء ػيٚ اىَؼٞبس 

ٍغبػذح األفشاد ٗاىَدَ٘ػبد  ٍذسة ٍٗٞغش

فٜ اىزقٌ٘ٝ ثْبًء ػيٚ اىَؼبٝٞش. 

ٍشاقجخ زبخخ اىطالة 

ىيَؼيٍ٘بد ٗاىَغبػذح 

 .ٗاىز٘خٞٔ

ّشظ فٜ اخزٞبس شبسك. ٍ ر٘اصو

ؼيٍ٘بد اىزٜ عزقذً، اىَ

 ٗإػذاد أعبىٞت اىزقذٌٝ

اىَغبػذح فٜ إػذاد ػشض. اعزخذاً 

رؼنظ ٍب خشٙ رؼئَ  زيفخٗعبئو ٍخ

 ٍٗشبسمخ خَٞغ أفشاد اىَدَ٘ػخ.

ٍٞغش ٍٗصذس 

ىيَؼيٍ٘بد 

 ٍٗذٝش

خَغ اىَؼيٍ٘بد اىزٜ ٝسزبخٖب 

اىطالة ىيزقذٌٝ. إػطبء 

اىَدَ٘ػبد ٗقزبً مبفٞبً ىيزذسٝت 

ٌٕ ػيٚ ػيٚ اىزقذٌٝ. عبػذ

 االىزضاً ثبى٘قذ اىَخصص.

رؼيٌ ٍِ 

 اىخجشح

ٍشبسك ّٗشظ فٜ اىزأٍو 

اىزارٜ فٜ ٍب عجق رؼئَ، 

ٗفٜ خ٘اّت اىزسغِٞ. 

ٗرأٍو فٜ ٍدَ٘ػبد 

صغٞشح مٞف َٝنِ أُ 

 رزسغِ فٜ اىَشح اىقبدٍخ.

اىزأٍو فٜ اىؼَيٞخ ٗاىْزبئح 

ٗاىزفبػالد ٍغ اٟخشِٝ ٗفٜ إٌٔ ٍب 

ٜ خشٙ رؼئَ. امزت اىزأٍالد ف

 عدو.

ٍٞغش ٍٗصذس 

 ىيَؼيٍ٘بد

إٝدبد ثٞئخ ٕبدئخ ٗإٝدبثٞخ. 

 ر٘فٞش اىَثٞشاد. 

دور لو متعمم فال مدى االنسجام بين أدوار كل من المعمم والمتعمم، يتضح من الجدول السابق
دور المعمم ال ينحصر و نشط ومخطط ومنفذ ومقوم،  فيو مشارك ؛فعال في الموقف التعميمي

نما يشارك  أيضًا في التخطيط والتنفيذ والتقويم، مما يسيم  التبلميذفقط في التوجيو واإلرشاد وا 
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لعديد من إيجابيًا يبني تعممو في ضوء خبراتو السابقة، مما يسيم في تنمية ا التمميذفي جعل 
نجاح مما يسيم في  العميا،التفكير الميارات لدى التبلميذ مثل: الميارات المغوية وميارات 

 الموقف التدريسي وتحقيق األىداف. 

 التفهري الياقد:

 مفَىو التفهري الياقد:

اخضاع فكرة أو أكثر لمتحقيق فييا ىو عممية تفكيرية مركبة عقبلنية أو منطقية يتم 
قامة األدلة والشواىد بموضوعية وتجرد عن مدى صحتيا ومن ثم إصدار حكم  والتقصي وا 

من عدمو اعتمادًا عمى معايير أو قيم معينة، ويرتبط بيذا النوع من التفكير العديد من  بقبوليا
األفعال من أبرزىا: طرح التساؤالت، والجدل، واالستيضاح، والتحقق، والتبرير، والرجوع 
لممصادر، وجمع األدلة والشواىد عمى صحة أمر ما وتقويميا، وبناء معايير لمحكم، والتعميل، 

اج، ومعرفة االفتراضات، واالستنباط، وتحميل األفكار، والبحث عن األسباب، والتقييم، واالستنت
صدار األحكام.)حسن زيتون،   ( 03، صم.233وا 
( التفكير الناقد بأنو: تفكير تأممي يركز 033، صم2330ويعرف )فتحي جروان، 

من فرضيات وأسئمة عمى اتخاذ قرار بشأن ما نصدقو ونؤمن بو أو ما نفعمو، وما يتطمبو ذلك 
التحميل  :وبدائل وخطط لمتجريب، وىو تفكير يتطمب استخدام المستويات المعرفية الثبلث العميا

 والتركيب والتقويم.
( التفكير الناقد بأنو: عممية عقمية 003، صم2330وتعرف )عواطف زمزمي، 

متكاممة تيدف ومعرفية معقدة ومركبة، تتطمب أنشطة وميارات معرفية متداخمة ومتفاعمة و 
إلى إصدار األحكام، واتخاذ القرارات، وحل المشكبلت في ضوء عمميات التقييم واستخدام 

 محكات معينة داخمية أو خارجية، وخصائص عقمية مميزة.
 مربزات تعلًه مَازات التفهري: 

 ىناك العديد من المبررات لمتعميم من أجل التفكير منيا أن تعميم ميارات التفكير:
 ورة إلعمال عقل المتعمم في التفكر والتدبر.ــ ضر 0
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 ــ ُيعين في تطوير قدرات التمميذ وتنمية مياراتو التي تؤدي إلى النجاح الدراسي والحياتي.2
ــ ضرورة الكتساب المعارف والميارات والقدرات التي تؤىل التبلميذ لمعيش في عصر 0

فيم منتجات ىذا العصر والتعامل المعموماتية الراىن، حيث أصبح التفكير ضرورة لتزايد 
 معيا بطريقة فاعمة.

تفضي إلى تحقيق  ،ــ ضرورة لحياة مدرسية فاعمة ومنتجة ومؤثرة يسودىا النظام والترتيب0
 األىداف المرغوبة وىو إعداد إنسان يفكر ويبدع ويسيم في تنمية مجتمعو.

ابع من تنمية فيمو وقدرتو ــ يمنح التمميذ الثقة بالنفس والشعور بتحقيق الذات، وذلك ن3
 الصائبة. اتعمى حل المشكبلت وعمى اتخاذ القرار 

سماعيل  ــ التنبؤ باألشياء واألحداث التي قد تحدث في المستقبل.6 )مصطفى زيادة ، وا 
 (03، صم2336( و )جمال عمي، 06، صم.233الفقي، وأحمد سالم وآخرون، 

( أن من مبررات تعميم 2.0ص  ،م2330وتضيف ) إحسان أحمد، وعبد الرحيم محمد، 
 ميارات التفكير أنو يوفر:

 ــ خبرات متنوعة تحسن فيم التبلميذ.0
 متميز.و ــ  فرص إلنتاج خبلق 2
 ــ أنشطة متميزة ومعمومات وأسئمة تتحدى تفكير التبلميذ.0
 ــ معالجة المعرفة ومكوناتيا بعمق أكبر.0
 حل المشكبلت في الواقع اليومي.  ــ فرص لتمكين التبلميذ من تطبيق قدراتيم عمى3

يتضح مما سبق أىمية التعميم من أجل التفكير؛ حيث أنو يسيم في تنمية قدرة التبلميذ 
عمى التحصيل والتفكير بأنواعو، وحل المشكبلت واتخاذ القرار؛ فتبلميذ المرحمة االبتدائية في 

دييم، باإلضافة إلى انتاج حاجة إلى إعمال العقل واستخراج الطاقات اإلبداعية الكامنة ل
 المعرفة وتطبيقيا بداًل من استيبلكيا.
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 خصائص التفهري الياقد

توفير العادات العقمية مثل: االىتمام بالدقة والوضوح والنظر إلى مختمف وجيات النظر، ــ 0
 وتغيير المواقف في ضوء األسباب والمبررات الجديدة.

 من أجل التفكير بطريقة سميمة. وتطبيقيا توفير المعايير والمحكات المناسبةــ 2
العبلقات المنطقية بين البيانات والمعمومات  صباالستنباط أو االستنتاج: أي فح االىتمامــ 0

 المتوفرة.
االىتمام بوجيات النظر األخرى.. أي النظر إلى المشكمة أو القضية من زوايا مختمفة، مع ــ 0

 رى.األخذ في االعتبار وجيات النظر األخ
توفر اإلجراءات لتطبيق المعايير أو المحكات البلزمة لمتفكير الناقد مثل: طرح األسئمة ــ 3

 ( 033-030، صم2330والتوصل إلى األحكام، وتحديد االفتراضات. )جودت سعادة، 
 مَازات التفهري الياقد:

، م2330ىنــاك العديــد مــن ميــارات التفكيــر الناقــد يمكــن تحديــدىا كمــا يمــي: )فتحــي جــروان، 
 ( .0-00، صم.233)حسن زيتون، ( و 62ص
 ـ التمييز بين الحقيقة والرأي . 0
 ـ التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل بو. 2
 ـ تقويم األدلة والبراىين التي ساقيا. 0
صدار الحكم عميو. 0 بداء الرأي فيو وا   ـ تقويم المقروء وا 
 .التعرف عمى المغالطات المنطقيةـ  3
 .التعرف عمى االفتراضات غير الظاىرة أو المتضمنة في النصـ  6
 .تحري التحيز أو التحاملـ  0
   ـ استخبلص النتائج من المقدمات. .
 ــ تحديد مستوى دقة الرواية أو الموضوع.1

 ــ تحديد مصداقية مصدر المعمومات.03
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رح والتفســير، والتمييــز، ميــارات: الــربط، واالســتنتاج، والشــ ومــن ميــارات التفكيــر الناقــد أيضــًا:
دراك العبلقـات، والتقـويم.  والتصنيف، والمقارنة، والتعريف، واالسـتنباط، والتعميـل، والتمخـيص، وا 

 (63 -36، ص م2333)محمد ريان، 
منىذز التفهري اليشط يف سًام باستخداو  دوز املعله يف تينًُ مَازات التفهري الياقد

 :(TASC)ادتناعٌ

العربيــة فــي تنميــة ميــارات التفكيــر الناقــد لــدى تبلميــذه أثنــاء  يتمثــل دور معمــم المغــة
 استخدام نموذج تاسك من خبلل تدريبيم عمى:

 ــ إجراء المقارنات، والموازنات، وبيان الفروق وأوجو الشبو واالختبلف.
 التحديد واالستيعاب واالنتقاء. :ــ التمخيص، حيث تشمل ميارة التمخيص

 تقديم المبررات واألدلة.ــتفسير األحداث من خبلل 
 ــ النقد بحثًا عن العمل وتقويمًا لمحجج.

 جمع المعمومات وتنظيميا.
 ــ تقديم أسئمة مفتوحة النياية.

مما سبق يمكن القول أن من أىم أىداف تدريس المغة العربية بالمرحمة االبتدائية 
ستدالل، واتخاذ القرار، وحل تنمية ميارات التفكير العميا كالقدرة عمى المقارنة والتحميل، واال

المشكبلت، حيث أن التطور اليائل في جميع مجاالت المعرفة يفرض عمى العممية التعميمية 
التحول من مجرد التمقين إلى القدرة عمى التفكير، وُيعد التفكير الناقد ضمن عمميات التفكير 

 لدى التبلميذ. االعميا التي يجب تنميتي
 

 اختاذ الكساز: 

يارة اتخاذ القرار من الميارات العقمية العميا التي ينبغي تنميتيا لدى التبلميذ، وتعمل ُتعد م
عمى تحقيق العديد من األىداف التربوية والتعميمية التي تجعل التمميذ قادرًا عمى تقييم 

وتطبيق ىذه الميارة  ،اختياراتو والتنبؤ بنتائجيا، واختيار بديل أو حل يقوم عمى معايير دقيقة
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 ،ميدانيًا والحكم عمى فعاليتيا في ضوء تطبيقيا وتنفيذىا لمرات عديدة. )مجدي حبيب
 (23، صم2330

 

 اختاذ الكساز:مفَىو 

ويكصد بعنلًُ  .االختيار الذي تم التوصل إليو بعد المفاضمة بين عدة اختيارات يكصد بالكساز:

ل البدائل أو الحمول المتاحة : أنيا عممية تفكيرية مركبة تيدف إلى اختيار أفضاختاذ الكساز
لمفرد في موقف معين؛ اعتمادًا عمى ما لدى ىذا الفرد من معايير وقيم معينة تتعمق 

 (00، صم.233.) حسن زيتون، ؛ وىي من عمميات التفكير العمياباختياراتو
تيدف صياغة أفضل البدائل والحمول المتاحة في واتخاذ القرار عممية تفكير مركبة 

وتتضمن استخدام العديد من ميارات التفكير العميا كالتحميل والتقويم، ويتضمن  ،موقف معين
لمحكم عمى البدائل  االلتزام بخطوات مدروسة ومتدرجة، وتستخدم فيو معايير كمية ونوعية

إلصدار حكم معين عما يجب أن يفعمو  ن بينيا أكثر من بديل واحد مقبولالتي قد يكون م
لك بعد التمحيص الدقيق لمبدائل المقترحة.)حسن شحاتو، وزينب وذ ،في موقف معين الفرد
 (06، صم2330 ،النجار

( اتخاذ القرار بأنو: عممية تفكير مركبة 033، صم2330ويعرف )فتحي جروان، 
تيدف إلى اختيار أفضل البدائل أو الحمول المتاحة لمفرد في موقف معين من أجل الوصول 

 نف ضمن عمميات التفكير العميا.إلى تحقيق اليدف المرجو، وىو يص
 مساسل اختاذ الكساز: 

 بعدة مراحل ىي:مر ياتخاذ القرار ( أن 033، صم2330يذكر )فتحي جروان، 
 ــ وجود موقف أو قضية تفرض عمى الفرد اتخاذ قرار.0
 ــ وجود عدة اختيارات عمى الفرد االختيار منيا.2
 ــ جمع معمومات عن كل اختيار.0
 اختيار في ضوء معايير أو قيم معينة قد تختمف من شخص إلى آخر.ــ تقييم كل 0
 ــ ترتيب االختيارات بحسب أفضمية اختيارىا.3
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 ــ اختيار أفضل البدائل.6
 الختاذ الكساز: الالشمُاملَازات 

 ما يمي: ومنيا البلزمة لمتبلميذالمرتبطة بميارة اتخاذ القرار من الميارات ىنا العديد 
 ًا مستقمة.ــ يصدر أحكام0
 ــ تطبيق النتائج في مواقف متشابية.2
 ــ يحدد األدلة التي توصل إلييا.0
 ــ ينتقد الموضوعات دون تعصب.0
 ــ يفسر األحداث التي تجري حولو.3
 ـــ يعطي تصورًا لمموقف.6
 ــ يعرف واجباتو وحقوقو.0
 ــ يساىم في حل المشكبلت في بيئتو..
 ــ ُيقدر جيود اآلخرين.1

 امل املؤثسَ يف اختاذ الكساز:العى

ومعتقداتو وتكوينو  والشخصية: أي أن التكوين الشخصي لمتخذ القرار من حيث قيمــ 0
االجتماعي لو أثر في عممية اتخاذ القرار؛ فمتخذ القرار قد يميل لمبديل األكثر انسجامًا مع 

 ذاتو بغض النظر عن األسس العممية التي تحكم اختيار البديل.
ثقة الزائدة: حيث أن اإلفراط في الثقة دون إعمال حقيقي لمميارات ذات الصمة قد يؤدي ــ ال2

 إلى نتائج سيئة في اتخاذ القرار.
ــ الميل لمقرارات السابقة: حيث أن ألفة الفرد بقرارات سابقة تم اتخاذىا وتجريبيا والتعايش 0

 جديد. معيا قد يؤثر في المقاومة الطبيعية التي تحدث التخاذ قرار
شخاص المتصمين ــ رد الفعل: تجنبًا لرد الفعل المعارض أو شديد لمقاومة من جانب األ0

بالقرار فإن متخذ القرار يمجأ إلى اتخاذ القرار بشكل معين ربما يتعارض مع األسس 
 العممية التخاذه، وذلك بغرض الحصول عمى رضا المستفيدين من القرار.
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طرة في تنفيذ القرار في الكيفية التي يتم بيا اتخاذ القرار، المخاطرة: تؤثر نسب المخاــ 3
ويزداد ىذا التأثير في حالة القرارات ذات الصمة بأعداد كبيرة من األفراد، أو في حالة 
 التكمفة االقتصادية المرتفعة، أو حساسية الموضوعات التي يتم فييا اتخاذ القرار.

Gerald,24-51, 2003)) 
أىمية تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى تبلميذ الصف الرابع  في ضوء ما سبق تظير

االبتدائي في ظل مستجدات العصر وتحديات القرن الحادي والعشرين الذي يتسم بالتغير 
السريع الذي يحمل في طياتو الكم المعرفي اليائل والعديد من المتناقضات في القيم 

مما يتطمب أن يكون التبلميذ عمى قدر  والمفاىيم، حيث تعقدت القضايا واختمطت المفاىيم؛
ي من الوعي والتفكير الذي يساعدىم عمى االختيار من البدائل المتعددة التي يتعرض ليا ف

عممية اتخاذ القرار تنطوي عمى عناصر إبداعية كثير من مواقف الحياة المختمفة؛ حيث أن 
دراك متمثمة في: توليد البدائل، والتنبؤ باآلثار المترتبة عمى اخ تيار بديل معين دون غيره، وا 

 القيم واألولويات.
 العالقُ بني متغريات البشح:

لقدرة عمى  ( وبين اTASC)توجد عبلقة ارتباطية بين نموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي
التحصيل وميارة اتخاذ القرار والتفكير الناقد؛ حيث يعتمد نموذج تاسك عمى تنمية ميارات 

وميارة اتخاذ القرار التفكير الناقد  وُيعد لتبلميذ من خبلل المادة الدراسيةلدى ا التفكير العميا
وذلك كما أن اتخاذ القرار مكون رئيس من مكونات النموذج ضمن الميارات العميا لمتفكير، 

عمى اتخاذ  لدى التبلميذ، كما يسيم في مساعدتيميساعد عمى تنمية التحصيل المغوي بدوره 
 . القرار السميم
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 إدساءات البشح:

 يسير البحث وفقًا لمخطوات التالية : 
 أواًل :إعداد اختباز التشصًل اللغىٍ:

( TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)لما كان البحث يستيدف تقصي أثر 
في تنمية التحصيل المغوي لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي ؛ لذا يتطمب ذلك بناء اختبار 

 تحصيل المغوي لدييم وذلك باتباع الخطوات التالية: لقياس ال
ييدف ىذا االختبار إلى قياس التحصيل المغوي لدى تبلميذ  اهلدف مً االختباز:ــ 0

الصف الرابع االبتدائي في موضوعات الوحدة األولى من كتاب المغة العربية المقرر عمى 
بعنوان )أىبًل  م.2300/230لمعام  تبلميذ الصف الرابع االبتدائي في الفصل الدراسي األول

 .وسيبًل(
في صورة اختيار من متعدد  حيث تم صياغة مفردات االختبار :صًاغُ مفسدات االختبازـــ  2

  في صورة مقال قصير.و 
وذلك من خبلل عرضو عمى السادة المحكمين المتخصصين في  :التأند مً صدم االختبازـــ  0

لعربية، وكذلك موجيي المغة العربية بالمرحمة مجال المناىج وطرق تدريس المغة ا
االبتدائية، لمحكم عمى مدى مناسبة األسئمة لمتبلميذ، ومدى وضوح المفردات، والتأكد من 
صبلحيتو لقياس ما وضع من أجمو، وفي ضوء أراء المحكمين تم حذف وتعديل بعض 

 ( 0األسئمة، ليصبح االختبار في صورتو النيائية. ممحق )
تمميذًا وتمميذة من  03حيث تم تطبيق االختبار عمى االتسام الداخلٌ لالختباز:  سسابــ 4

م، وبحساب ارتباط درجة كل .2300/230تبلميذ الصف الرابع االبتدائي لمعام الدراسي 
 مفردة بالدرجة الكمية لبلختبار أسفر ذلك عن بيانات الجدول التالي:
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 (2خذٗه)

 ىزسصٞو اىيغ٘ٛ ٍغ اىذسخخ اىنيٞخ ىالخزجبسٍؼبٍالد اسرجبط ٍفشداد اخزجبس ا

سقٌ 

 اىَفشدح

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

ٍؼبٍو 

 االسرجبط

12524 12682 12325 12657 12654 12662 12549 12658 12525 12627 

 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1215 1211 1211 اىذالىخ

سقٌ 

 اىَفشدح

11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

و ٍؼبٍ

 االسرجبط

12752 12625 12643 12723 12712 12621 12632 12545 12757 12627 

 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 اىذالىخ

سقٌ 

 اىَفشدح

21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 

ٍؼبٍو 

 االسرجبط

12563 12612 12652 12752 12625 12668 12542 12752 12635 12714 

 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 خاىذالى

سقٌ 

 اىَفشدح

31 32 33 34 35 36     

ٍؼبٍو 

 االسرجبط

12712 12621 12632 12545 12625 12721     

     1211 1211 1211 1211 1211 1211 اىذالىخ

ختبار أن معامبلت االرتباط لمفقرات مع الدرجة الكمية الالسابق يتضح من الجدول 
مما يشير إلى االتساق  3.30، وعند مستوى 3.33التحصيل المغوي دال عند مستوى 

 الداخمي لبلختبار وأن فقراتو تقيس ما تقيسو الدرجة الكمية.
تمميذًا وتمميذة من تبلميذ الصف  03حيث تم تطبيق االختبار عمى  سساب ثبات االختباز:ــ 3

لك عن بحساب معامل ألفا كرونباخ أسفر ذم، و .2300/230الرابع االبتدائي لمعام الدراسي 
مما يشير إلى  3.30وىي قيمة لمعامل ارتباط دال عند مستوى  3.606معامل ثبات قيمتو 

التالي يوضح مواصفات  والجدولالمغوي عمى عينة الدراسة الحالية، التحصيل  اختبارثبات 
 :االختبار
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 (3خذٗه )

 اىزسصٞو اىيغٍ٘ٛ٘اصفبد اخزجبس 

 اىذسخبد اى٘صُ اىْغجٜ اىؼذد  أسقبً األعئيخ أثؼبد االخزجبس ً

 6 %16.66 6 33-21-16-15-13-1 اىززمش 1

 9 %16.66 6 35-26-22-11-3-2 اىفٌٖ  2

 8 %13.9 5 34-29-23-11-9 اىزطجٞق 3

 12 %22.22 8 36-31-24-23-19-18-8-1 اىزسيٞو 4

 8 %16.66 6 32-21-14-13-5-4 اىزشمٞت 5

 1 %13.9 5 33-28-25-12-6 قٌ٘ٝاىز 6

 53 %133 36  اىَدَ٘ع 

( 03)عينة مكونة من عمى حيث تم تطبيقيا  :تطبًل التذسبُ االستطالعًُ لالختبازـــ  3
، وذلك لمتأكد من وضوح مفردات االختبار الرابع االبتدائيتمميذًا من تبلميذ الصف 

ة االختبار، وأسفرت نتائج التجربة وتعميماتو، وتحديد الزمن المناسب لئلجابة عن أسئم
 .( دقيقة63االستطبلعية عن وضوح مفردات االختبار وتعميماتو، والزمن المناسب )

 ثاىًًا: إعداد اختباز مَازات التفهري الياقد:

( TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)لما كان البحث يستيدف تقصي أثر 
تبلميذ الصف الرابع االبتدائي؛ لذا يتطمب ذلك بناء  في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى

 اختبار لقياس ميارات التفكير الناقد لدييم وذلك باتباع الخطوات التالية: 
ــ إعداد قائنُ بأٍه مَازات التفهري الياقد يف دلال اللغُ العسبًُ والالشمُ لتالمًر الصف 0

 التالًُ:السابع االبتدائٌ، وقد ساز إعدادٍا وفكًا للخطىات 

أ ــ تحديد اليدف من القائمة: حيث تيدف القائمة إلى التعرف عمى أىم ميارات التفكير 
 الناقد البلزمة لتبلميذ الصف الرابع االبتدائي.

ب ــ مصادر اشتقاق القائمة: اعتمد البحث الحالي في بناء القائمة عمى األدبيات 
لناقد وتنمية مياراتو، وأيضًا كتاب المغة والدراسات السابقة التي أجريت في مجال التفكير ا
 العربية المقرر عمى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي.
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جـ ــ عرض القائمة بعد إعدادىا في صورة ميارات رئيسة وميارات فرعية عمى السادة 
المحكمين في مجال المناىج وطرق تدريس المغة العربية، ومجال عمم النفس التربوي، وكذلك 

 غة العربية بالمرحمة االبتدائية.موجيي الم
د ــ القائمة في صورتيا النيائية: بعد تحكيم القائمة واالطمئنان عمى سبلمتيا أصبحت 
في صورتيا النيائية تتمثل في خمس ميارات رئيسة وىي: التعرف عمى االفتراضات، 

 فرعية. ( ميارة00والتفسير، واالستنباط، واالستنتاج، وتقويم الحجج، ويندرج تحتيا )
ــ  إعداد اختباز مَازات التفهري الياقد الالشمُ لتالمًر الصف السابع االبتدائٌ، وقد ساز 8

 إعداده وفكًا للخطىات التالًُ:

أ ــ تحديد اليدف من االختبار: ييدف االختبار إلى قياس ميارات التفكير الناقد لدى 
بية المقرر عمييم، حيث تم مسبقًا تبلميذ الصف الرابع االبتدائي من خبلل كتاب المغة العر 

إعداد قائمة بأىم ميارات التفكير الناقد البلزمة، وفي ضوء ىذه القائمة يسعى االختبار 
الحالي إلى قياس مدى توافر تمك الميارات لدى التبلميذ، وذلك لمحكم عمى مدى نجاح 

 النموذج المستخدم.
ورتو المبدئية في ضوء االختبارات ب ــ مصادر بناء االختبار: تم بناء االختبار في ص

التي تقيس ميارات التفكير الناقد، والدراسات والبحوث السابقة التي اىتمت بتنمية ميارات 
التفكير الناقد، وأيضًا من خبلل قائمة ميارات التفكير الناقد البلزمة لتبلميذ الصف الرابع 

 االبتدائي التي تم إعدادىا.
ار: وذلك من خبلل عرضو عمى السادة المحكمين المتخصصين جـ ــ التأكد من صدق االختب

في مجال المناىج وطرق تدريس المغة العربية، وكذلك موجيي المغة العربية بالمرحمة 
االبتدائية، لمحكم عمى مدى مناسبة األسئمة لمتبلميذ، ومدى وضوح المفردات، والتأكد من 

محكمين تم حذف وتعديل بعض صبلحيتو لقياس ما وضع من أجمو، وفي ضوء أراء ال
 ( 2األسئمة، ليصبح االختبار في صورتو النيائية. ممحق )
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تمميذًا وتمميذة من  03عمى  االختبارتم تطبيق لبلختبار: حيث االتساق الداخمي  دــ حساب
م، وبحساب ارتباط درجة كل .2300/230تبلميذ الصف الرابع االبتدائي لمعام الدراسي 

 أسفر ذلك عن بيانات الجدول التالي: لبلختبارية مفردة بالدرجة الكم
 (4خذٗه)

 ٍؼبٍالد اسرجبط ٍفشداد اخزجبس اىزفنٞش اىْبقذ ٍغ اىذسخخ اىنيٞخ ىالخزجبس

سقٌ 

 اىَفشدح

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

ٍؼبٍو 

 االسرجبط

12353 12362 12387 12557 12397 12425 12463 12389 12381 12426 

 1211 1215 1215 1211 1211 1215 1211 1215 1215 1215 اىذالىخ

سقٌ 

 اىَفشدح

11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 

ٍؼبٍو 

 االسرجبط

12583 12612 12594 12724 12625 12534 12378 12557 12587 12387 

 1215 1211 1211 1215 1211 1211 1211 1211 1211 1211 اىذالىخ

سقٌ 

 اىَفشدح

21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 

ٍؼبٍو 

 االسرجبط

12363 12372 12389 12567 12624 12658 12389 12378 12463 12557 

 1211 1211 1215 1215 1211 1211 1211 1215 1215 1215 اىذالىخ

أن معامبلت االرتباط لمفقرات مع الدرجة الكمية الختبار التفكير  السابق يتضح من الجدول
 لبلختبارمما يشير إلى االتساق الداخمي  3.30ى ، وعند مستو 3.33الناقد دال عند مستوى 

 وأن فقراتو تقيس ما تقيسو الدرجة الكمية وىي التفكير الناقد.
تمميذًا وتمميذة من تبلميذ  03عمى  االختبارتم تطبيق : حيث ثبات االختبارحساب  ه ــ

خ أسفر بحساب معامل ألفا كرونبام، و .2300/230الصف الرابع االبتدائي لمعام الدراسي 
مما  3.30وىي قيمة لمعامل ارتباط دال عند مستوى  .3.60لك عن معامل ثبات قيمتو ذ

  عمى عينة الدراسة الحالية. اختبار التفكير الناقديشير إلى ثبات 
 التالي يوضح مواصفات اختبار التفكير الناقد:والجدول 
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 (5خذٗه )

 اىزفنٞش اىْبقذٍ٘اصفبد اخزجبس 

 اىذسخبد اى٘صُ اىْغجٜ اىؼذد  سقبً األعئيخأ أثؼبد االخزجبس ً

 6 %23 6 26-23-15-13-13-4 اىزؼشف ػيٚ االفزشاضبد 1

 6 %23 6 33-28-24-21-12-1 اىزفغٞش 2

 5 %16.61 5 29-21-25-8-5 االعزْجبط 3

 6 %23 6 23-18-16-1-6-2 االعزْزبج 4

 1 %23.33 1 22-19-11-14-11-9-3 رقٌ٘ٝ اىسدح 5

 33 %133 33  اىَدَ٘ع 

( تمميذًا من تبلميذ 03)عينة مكونة من تطبيق التجربة االستطبلعية لبلختبار عمى تم ىـ ــ 
، وذلك لمتأكد من وضوح مفردات االختبار وتعميماتو، وتحديد الزمن الرابع االبتدائيالصف 

مفردات المناسب لئلجابة عن أسئمة االختبار، وأسفرت نتائج التجربة االستطبلعية عن وضوح 
 .( دقيقة33االختبار وتعميماتو، والزمن المناسب )

 ثالجًا: إعداد مكًاس اختاذ الكساز:

( TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)لما كان البحث يستيدف تقصي أثر 
في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي؛ لذا يتطمب ذلك بناء مقياس 

 ذ القرار لدييم وذلك باتباع الخطوات التالية: ميارة اتخا
مقياس إلى قياس مدى تنمية ميارة اتخاذ القرار لتبلميذ الــ اليدف من المقياس: ييدف 0

الصف الرابع االبتدائي نتيجة دراستيم لموحدة األولى من كتاب المغة العربية المقرر، وذلك 
 .(TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)باستخدام 

 ــ حدود المقياس: اقتصر المقياس في البحث الحالي عمى قياس الميارات الفرعية التالية:2
 -يحدد األدلة التي توصل إلييا -يطبق النتائج في مواقف متشابية -)يصدر أحكامًا مستقمة

 -يعطي تصورًا لمموقف -يفسر األحداث التي تجري حولو -ينتقد الموضوعات دون تعصب
يقدر جيود اآلخرين(، ويندرج تحتيا  -يساىم في حل المشكبلت -تو وحقوقويعرف واجبا

 ( موقفًا.03مجموعة من المواقف )
 ــ صياغة مفردات المقياس: روعي في صياغة أسئمة مقياس اتخاذ القرار ما يمي:0

 ــ ارتباط أسئمة المقياس بأىداف الوحدة.
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 الرابع االبتدائي.ــ التأكد من مبلئمة األسئمة لمستوى تبلميذ الصف 
 ــ التأكد من السبلمة المغوية والصحة العممية لعبارات المقياس.

ــ التأكد من صدق المقياس: وذلك من خبلل عرضو عمى السادة المحكمين المتخصصين  0
في مجال المناىج وطرق تدريس المغة العربية، ومجال عمم النفس، وكذلك موجيي المغة 

ئية، لمحكم عمى مدى مناسبة األسئمة والمواقف لمتبلميذ، ومدى وضوح العربية بالمرحمة االبتدا
المفردات، والتأكد من صبلحيتو لقياس ما وضع من أجمو، وفي ضوء أراء المحكمين تم حذف 

 ( 0وتعديل بعض األسئمة والمواقف، ليصبح المقياس في صورتو النيائية. ممحق )
تمميذًا وتمميذة من  03تطبيق المقياس عمى تم  حيث، ممقياســ حساب االتساق الداخمي ل3

م، وبحساب ارتباط درجة كل .2300/230تبلميذ الصف الرابع االبتدائي لمعام الدراسي 
 مفردة بالدرجة الكمية لممقياس أسفر ذلك عن بيانات الجدول التالي:

 (6خذٗه)

 ىيَقٞبط ٍؼبٍالد اسرجبط ٍفشداد ٍقٞبط اىقذسح ػيٚ ارخبر اىقشاس ٍغ اىذسخخ اىنيٞخ

سقٌ 

 اىَفشدح

1 2 3 4 5 6 1 8 9 13 

ٍؼبٍو 

 االسرجبط

3.463 3.382 3.399 3.661 3.624 3.642 3.499 3.358 3.415 3.651 

 3.31 3.31 3.35 3.31 3.31 3.31 3.31 3.35 3.35 3.31 اىذالىخ

سقٌ 

 اىَفشدح

11 12 13 14 15 16 11 18 19 23 

ٍؼبٍو 

 االسرجبط

3.652 3.512 3.532 3.624 3.631 3.511 3.625 3.561 3.681 3.881 

 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 اىذالىخ

سقٌ 

 اىَفشدح

21 22 23 24 25 26 21 28 29 33 

ٍؼبٍو 

 االسرجبط

3.663 3.512 3.589 3.561 3.628 3.558 3.549 3.428 3.524 3.624 

 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 اىذالىخ

أن معامبلت االرتباط لمفقرات مع الدرجة الكمية لمقياس القدرة عمى  السابق يتضح من الجدول
مما يشير إلى االتساق الداخمي  3.30، وعند مستوى 3.33اتخاذ القرار دال عند مستوى 

 لممقياس وأن فقراتو تقيس ما تقيسو الدرجة الكمية.
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تمميذًا وتمميذة من تبلميذ  03حيث تم تطبيق االمقياس عمى ، ثبات المقياس ــ حساب6
بحساب معامل ألفا كرونباخ أسفر و م، .2300/230الصف الرابع االبتدائي لمعام الدراسي 

مما  3.30وىي قيمة لمعامل ارتباط دال عند مستوى  3.003لك عن معامل ثبات قيمتو ذ
 ى عينة الدراسة الحالية.يشير إلى ثبات مقياس القدرة عمى اتخاذ القرار عم

( ميارات فرعية، يندرج تحتيا مجموعة من 1ــ تكون المقياس في صورتو النيائية من )0
 التالي: الجدولسؤااًل موزعة كما في  03األسئمة 

 (1خذٗه)

 ٍقٞبط ارخبر اىقشاسٍ٘اصفبد 

 اىذسخبد اى٘صُ اىْغجٜ اىؼذد  أسقبً األعئيخ اىَٖبساد اىفشػٞخ ً

 4 %13.33 4 23-9-1-1 ٍبً ٍغزقيخ.ٝصذس أزنب 1

 2 %6.61 2 23-13 ٝطجق اىْزبئح فٜ ٍ٘اقف ٍزشبثٖخ. 2

 2 %6.61 2 3-2 ٝسذد األدىخ اىزٜ ر٘صو إىٖٞب. 3

 4 %13.33 4 33-16-14-4 ْٝزقذ اىَ٘ض٘ػبد دُٗ رؼصت. 4

 4 %13.33 4 29-25-11-6 ٝفغش األزذاس اىزٜ ردشٛ ز٘ىٔ. 5

 5 %16.61 5 21-24-19-18-12 ٝؼطٜ رص٘ساً ىيَ٘قف 6

 3 %13 3 28-13-5 ٝؼشف ٗاخجبرٔ ٗزق٘قٔ 1

 4 %13.33 4 26-21-11-15 ٝغبٌٕ فٜ زو اىَشنالد. 8

 2 %6.61 2 22-8 ٝقذس خٖ٘د اٟخشِٝ. 9

 33 %133 33  اىَدَ٘ع اىنيٜ 

 الرابع( تمميذًا من تبلميذ الصف 03عمى ) لممقياســـ تطبيق التجربة االستطبلعية  0
وتعميماتو، وتحديد الزمن المناسب  المقياس، وذلك لمتأكد من وضوح مفردات االبتدائي

، وأسفرت نتائج التجربة االستطبلعية عن وضوح مفردات المقياسلئلجابة عن أسئمة 
 ( دقيقة .63والزمن المناسب ) .وتعميماتو المقياس

 

 زابعًا: إعداد دلًل املعله

نموذج التعمم يب المعمم الذي يقوم بالتدريس عمى كيفية استخدام تم إعداد دليل المعمم لتدر ــ 0
الخطوط العريضة ، و تاسك ، وتضمن الدليل تعريفًا بنموذج(TASCالنشط في سياق اجتماعي)

لعمميات نموذج تاسك لحل المشكبلت في التعميم والتعمم، ووصف العمل بنموذج تاسك ، 
ي نموذج تاسك، باإلضافة إلى نماذج من تحضير وأدوار كل من المعمم والمتعمم وأنشطتيما ف
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لمتعمم دروس من الموضوعات الواردة في الوحدة الدراسية، باإلضافة إلى األنشطة الداعمة 
 باستخدام النموذج.

بعد ( TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)ــ عرض دليل التدريس باستخدام 2
مختصين في مجال مناىج المغة العربية وطرائق عمى مجموعة من السادة المحكمين ال هإعداد

تدريسيا، وأيضًا عدد من المشرفين التربويين والمعممين ذوي الخبرة، وذلك إلبداء أرائيم في 
إضافة  وأوحذف  وصحة النماذج التدريسية، الدليل من حيث سبلمة المغة وصدق المعمومات،

كما ىو مبين  في صورتو النيائية لدليلتم تعديل اوبناًء عمى ذلك  ،إضافتوحذف أو ما يرون 
   .(0في ممحق )

 : تطبًل جتسبُ البشح خامسًا

 لتطبيق تجربة البحث تم إتباع الخطوات التالية :
من مدرسـة مجمـع مبـارك التعميمـي   الرابع االبتدائيـ اختيار عينة البحث من تبلميذ الصف ـ 0

ما يمثــل المجموعــة الضــابطة، أحــدى فصــمينبمدينــة طيطــا بمحافظــة ســوىاج، والمتمثمــة 
 ( تمميذًا .03والثاني يمثل المجموعة التجريبية، وكان عدد التبلميذ في كل مجموعة )

كما أنيا أبـدت الرغبـة فـي  لكـفاءةبا امشيود ليال مات معمإحدى الـ أسند تطبيق البحث إلى ـ 2
مـم بـدليل المع ا، حيـث تـم تزويـدىوات( سن03يد عن )، وليا خبرة في التدريس تز التدريس

 .واإلرشادات الشفوية البلزمة
ـ ضبط المتغيرات وذلك من خبلل تطبيق أدوات البحث قبميًا لمتحقق من فرض التطابق ـ 0

في كل من اختبار  والتجريبية( ،الضابطة)المجموعتينال توجد فروق بين درجات " :التالي

تم حساب الفروق بين و ،قرار"الناقد، ومقياس اتخاذ ال، واختبار التفكير مغويالتحصيل ال
متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية وتبلميذ المجموعة الضابطة عمى مقاييس: 
التفكير الناقد والقدرة عمى اتخاذ القرار والتحصيل المغوي، في التطبيق القبمي، باستخدام 

 لجدول التالي:وأسفر ذلك عن بيانات ا  T- testاختبار الفروق بين المتوسطات المستقمة 
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 (8خذٗه)

 اىَز٘عطبد ٗاالّسشافبد اىَؼٞبسٝخ ٗقَٞخ "د" ٍٗغز٘ٙ دالىزٖب ػيٚ ٍقبٝٞظ اىذساعخ اىسبىٞخ

 ٍغز٘ٙ اىذالىخ قَٞخ د اىَدَ٘ػخ اىضبثطخ اىَدَ٘ػخ اىزدشٝجٞخ اىَزغٞشاد

 ع ً ع ً

 غٞش داىخ 3.2 4.36 8.33 4.28 1.83 اىزسصٞو اىيغ٘ٛ

 غٞش داىخ 3.193 1.62 1.14 1.81 1.82 اىزفنٞش اىْبقذ

اىقذسح ػيٚ ارخبر 

 اىقشاس

 غٞش داىخ 3.361 1.11 1.95 1.83 1.95

يتضح من الجدول أن قيم "ت" لمفروق بين المتوسطات لدرجات المجموعة الضابطة 
والمجموعة التجريبية في مقاييس : التحصيل المغوي والتفكير الناقد، والقدرة عمى اتخاذ القرار 

مما يشر إلى التكافؤ بين المجموعتين في القياس القبمي قبل  3.33دالة عند مستوى غير 
 .TASCتطبيق برنامج 

من  ، وبعد االنتياءخطط الزمني لذلكوفق الم ةالتجريبي ةعـ تم إجراء التجربة عمى المجمو ـ 0
 التجربة طبقت أدوات البحث بعديًا لمحصول عمى النتائج .

 ، وتقديم التوصيات والمقترحات.إحصائيًا وتفسيرىا تم معالجة النتائج ــ 3

 ىتائر البشح :

 أواًل: اإلدابُ عً السؤال األول:

في ( TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)"ما أثر استخدام والذي ينص عمى:
 تدريس المغة العربية عمى تنمية التحصيل المغوي لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي"؟

ىذا التساؤل تم حساب الفروق بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  عنلئلجابة 
وتبلميذ المجموعة الضابطة عمى التحصيل المغوي، في التطبيق البعدي، باستخدام اختبار 

 وأسفر ذلك عن بيانات الجدول التالي:  T- testالفروق بين المتوسطات المستقمة 
 (9خذٗه )

 اخزجبس اىزسصٞو اىيغ٘ٛبد اىَؼٞبسٝخ ٗقَٞخ "د" ٍٗغز٘ٙ دالىزٖب ػيٚ اىَز٘عطبد ٗاالّسشاف

ٍغز٘ٙ  قَٞخ د اىَدَ٘ػخ اىضبثطخ اىَدَ٘ػخ اىزدشٝجٞخ اىَزغٞش

 ع ً   ع ً اىذالىخ

 3.31 11.56 5.41 11.31 5.43 43.28 اىزسصٞو اىيغ٘ٛ
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لمجموعة الضابطة "ت" لمفروق بين المتوسطات لدرجات ا ةأن قيمالسابق يتضح من الجدول 
مما يشر إلى  3.30: التحصيل المغوي دالة عند مستوى اختباروالمجموعة التجريبية في 

عمى تنمية التحصيل المغوي لدى  في تدريس المغة العربية  TASCتاسك نموذجفاعمية 
 تبلميذ الصف الرابع االبتدائي.

 :الجاىٌ: اإلدابُ عً السؤال ثاىًًا

في ( TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)ستخدام "ما أثر اوالذي ينص عمى:
 تدريس المغة العربية عمى تنمية التفكير الناقد لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي"؟

لئلجابة ىن ىذا التساؤل تم حساب الفروق بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية 
ر الناقد في التطبيق البعدي، باستخدام اختبار وتبلميذ المجموعة الضابطة عمى اختبار  التفكي

 وأسفر ذلك عن بيانات الجدول التالي:  T- testالفروق بين المتوسطات المستقمة 
 (13خذٗه )

 اىَز٘عطبد ٗاالّسشافبد اىَؼٞبسٝخ ٗقَٞخ "د" ٍٗغز٘ٙ دالىزٖب ػيٚ اخزجبس اىزفنٞش اىْبقذ

َٞخ ق اىَدَ٘ػخ اىضبثطخ اىَدَ٘ػخ اىزدشٝجٞخ اىَزغٞش

 د

ٍغز٘ٙ 

 ع ً ع ً اىذالىخ

23.1 2.15 13.83 2.89 23.42 اىزفنٞش اىْبقذ

1 

3.31 

أن قيمة "ت" لمفروق بين المتوسطات لدرجات المجموعة السابق يتضح من الجدول 
مما يشر  3.30الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد دالة عند مستوى 

عمى  في تدريس المغة العربية( TASCم النشط في سياق اجتماعي)نموذج التعمإلى فاعمية 
 تنمية ميارات التفكير الناقد لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي.

 :الجالح: اإلدابُ عً السؤال ثالجًا

في ( TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)"ما أثر استخدام والذي ينص عمى:
 ميارة اتخاذ القرار لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي"؟ تدريس المغة العربية عمى تنمية
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لئلجابة عن ىذا التساؤل تم حساب الفروق بين متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية 
وتبلميذ المجموعة الضابطة عمى مقياس اتخاذ القرار في التطبيق البعدي، باستخدام اختبار 

 وأسفر ذلك عن بيانات الجدول التالي:  T- testالفروق بين المتوسطات المستقمة 
 (11خذٗه )

 اىَز٘عطبد ٗاالّسشافبد اىَؼٞبسٝخ ٗقَٞخ "د" ٍٗغز٘ٙ دالىزٖب ػيٚ ٍقبٝٞظ اىذساعخ اىسبىٞخ

ٍغز٘ٙ  قَٞخ د اىَدَ٘ػخ اىضبثطخ اىَدَ٘ػخ اىزدشٝجٞخ اىَزغٞش

 ع ً ع ً اىذالىخ

اىقذسح ػيٚ ارخبر 

 اىقشاس

22.14 3.39 13.51 2.52 18.39 3.31 

أن قيمة "ت" لمفروق بين المتوسطات لدرجات المجموعة الضابطة السابق يتضح من الجدول 
مما يشر  3.30والمجموعة التجريبية في مقياس القدرة عمى اتخاذ القرار دالة عند مستوى 

عمى  في تدريس المغة العربية( TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)إلى فاعمية 
 القدرة عمى اتخاذ القرار لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي. تنمية

 ولحساب القيمة العممية ألثر البرنامج تم حساب قيمة مربع إيتا من خبلل المعادلة التالية:
 :+ درجات الحرية( وأسفر ذلك عن بيانات الجدول التالي 2)ت÷  2مربع أيتا= ت

 (12خذٗه )

 ٞو اىيغ٘ٛ، ٗاىزفنٞش اىْبقذ ٗاىقذسح ػيٚ ارخبر اىقشاسقٌٞ  "ٍشثغ إٝزب " ىَقبٝٞظ اىزسص

 دسخبد اىسشٝخ 2قَٞخ د قَٞخ د اىَزغٞشاد

ُ(1ُ+2 )-2 

دالىخ ٍشثغ  ٍشثغ إٝزب

 إٝزب

 مجٞش 3.84 58 338.35 11.56 اىزسصٞو اىيغ٘ٛ

 مجٞش 3.88 58 428.93 23.11 اىزفنٞش اىْبقذ

 مجٞش 3.85 58 321.25 18.39 اىقذسح ػيٚ ارخبر اىقشاس

وىي قيم تدل عمى حجم  ...3 -0..3يتضح من الجدول أن حجم مربع إيتا تراوح بين 
في تدريس ( TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)تأثير كبير مما يشير إلى أن 

لو أثر كبير عمى كل من التحصيل المغوي والتفكير الناقد والقدرة عمى اتخاذ  المغة العربية
 القرار.
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 :ىتائر البشح تفسري

  التجريبية التي درست باستخدام نموذج أشارت نتائج البحث إلى تفوق المجموعة
( عمى المجموعة الضابطة التي درست TASCالتعمم النشط في سياق اجتماعي)

 بالطريقة التقميدية في التحصيل المغوي.
لقيام بدور فعال ويمكن تفسير ذلك بأن: العمل في جماعة أكسب التبلميذ الثقة بالنفس وا 

وأتاح الفرصة لمتبلميذ لمتحرر من سيطرة المعمم عمى الحصة، وكذلك البعد عن اإللقاء  ،ونشط
( التي تعتمد عمى TASCوالتمقين، كما أن طبيعة نموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي )

دراك ما بينيا من عبلق ات، ونقل جمع المعمومات وترتيبيا، وتحديد اليدف، وجمع األفكار وا 
 المعمومات، واالستفادة من التجربة؛ كل ذلك ساىم في تنمية التحصيل المغوي لدى التبلميذ. 

فعالية نتائجيا م( التي أثبتت 2300مع نتائج دراسة )الفرحاتي محمود  ىذه النتائجتتفق و 
وخرائط التفكير في تنمية قدرات  TASCاستخدام التعميم الدامج في سياق اجتماعي 

ودراسة )نسرين  الل واليقظة العقمية ودافعية التعمم والمستويات المعرفية لدى التبلميذ.االستد
م(، التي أثبتت نتائجيا فعالية استخدام أنموذج التفكير النشط في سياق 2300أبو صفية، 
دراسة وكذلك ( في تحسين ميارات حل المسألة الرياضية والتفكير. TASCاجتماعي )

(Ferial. M ,Intisar. K  & Saleh. M,2014 التي أثبتت ) فعالية استخدام نتائجيا
  عجمة تاسك في تطوير التعمم المنظم ذاتيًا والكفاءة الذاتية األكاديمية لدى التبلميذ.

  أشارت نتائج البحث أيضًا إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
لمجموعة الضابطة التي ( عمى اTASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)
 درست بالطريقة التقميدية في التفكير الناقد.

أتاح المشاركة ( TASCنموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي ) ويمكن تفسير ذلك بأن:
الفاعمة مع ممارسة التفكير بمستوياتو من خبلل المناقشات واألسئمة المثيرة لمتفكير؛ حيث أن 

ج لتنشيط الميارات الفكرية ساىمت في دفع التبلميذ لمبحث األسئمة المستخدمة في النموذ
والتحميل والمقارنة واالستنتاج ونقل المعمومات  ،واالطبلع واالكتشاف واإلتيان بأفكار جديدة
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لدى تبلميذ الصف الرابع رات التفكير الناقد، واالستفادة منيا؛ كل ذلك أدى إلى تنمية ميا
 االبتدائي.

  يضًا إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام أشارت نتائج البحث أو
( عمى المجموعة الضابطة التي TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)

 درست بالطريقة التقميدية في القدرة عمى اتخاذ القرار.
التدريس باستخدام نموذج تاسك أدى إلى زيادة استقبللية التبلميذ  :أنويمكن تفسير ذلك ب

، اصبح لدييم حرية االختيار في تعمميم وبالتالي أصبح لدييم القدرة عمى اتخاذ القرار حيث
كما أن طبيعة نموذج تاسك التي تعتمد عمى جمع المعمومات وترتيبيا وتحديد اليدف وجمع 
األفكار واتخاذ القرار والتنفيذ والتقييم ونقل المعمومات واالستفادة من التجربة كل ذلك ساىم 

 ية القدرة عمى اتخاذ القرار.في تنم
م( التي أثبتت نتائجيا فعالية 2303وتتفق ىذه النتائج مع دراسة )فلاير أبو عواد وآخرين، 

استراتيجيات التعمم النشط في تنمية ميارات اتخاذ القرار والدافعية لمتعمم، وتشجيع المتعممين 
م( بأن 2300، وشيرلي سيفر عمى اتخاذ القرارات بأنفسيم. وكذلك ما أشار إليو )سي ميكر

 نموذج تاسك يوفر الفرص لمتبلميذ لتعمم اتخاذ القرار.
 & Simon.Chandlerما أشار إليو كل من:  مع نتائج البحث الحالي تتفقوكل 

Belle.Wallace,2000)و )Belle.Wallace,2000)و )(Fiona 
Johnstone,2008) (وBelle, W, Alessio, B , Clare, M & Clare, 

F,2012بأن نموذج ) ( التفكير النشط في سياق اجتماعيTASC)  يحفز التبلميذ ويزيد من
 لدييمويعمل عمى توليد الدافعية والمثابرة ، تعمم ويعودىم عمى التفكير الناقدفاعميتيم لم

كما أنو يوفر مرونة كبيرة لمتعامل مع  تحقيق مستويات عالية من اإلنجاز، ويساعدىم عمى
 وفق قدراتيم، ويمكنيم من العمل التعاوني وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار.جميع التبلميذ 

والقدرة عمى اتخاذ القرار والتفكير الناقد تحقق من المغوي القول: أن زيادة التحصيل  وخبلصة
والعمل في وجود األنشطة، و تحمل المسؤولية والحماس وااللتزام، و خبلل وضوح األىداف، 
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جعيم عمى اتخاذ الثقة بالنفس والقيام بدور نشط وفعال وش ميذأكسب التبلمما جماعة 
 ، والقيام بدور نشط وفعال.القرارات بأنفسيم

 استيتادات ٍامُ:

 من خبلل إجراء التجربة ونتائج البحث يمكن استنتاج ما يمي:
 يعمل عمى:( TASCبنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)ــ  أن التدريس 0

 ــ توفير الوقت.
 ـ إيجاد بيئة تعميمية مبتكرة.ـ

 ــ زيادة استقبللية التبلميذ.
والنضج لدى التبلميذ بعد أن أصبح ليم قدرًا من حرية االختيار في  بالنفس ــ زيادة الثقة
 تعمميم.

ــ إتاحة الفرصة لمتبلميذ لمتحرر من سيطرة المعمم عمى الحصة، وكذلك البعد عن اإللقاء 
 والتمقين.

لممشاركة الفاعمة مع ممارسة التفكير بمستوياتو، والمناقشات  لمتبلميذ صةــ إتاحة الفر  
 واألسئمة المثيرة لمتفكير.

ال ييدف فقط إلى تنمية قدرات  :(TASCنموذج التعمم النشط في سياق اجتماعي)ــ أن 2
 المتعممين إنما ييدف أيضًا إلى تدريب المعممين وتطوير المناىج.

 س بنموذج تاسك أن:ــ اتضح من خبلل التدري0
 ــ التبلميذ متحمسون، ولدييم دافعية عالية ال تنتيي عند حد.

 ــ لدييم أفكار كثيرة أكثر مما كنا نتوقع.
 ــ يمكنيم شرح االستراتيجية التي كانوا يستخدمونيا.
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  :تىصًات البشح

 من خبلل ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات التالية:
نموذج باستخدام  ـ ضرورة تدريب المتعممين في مراحل التعميم المختمفة عمى التفكير الناقدـ0

واستراتيجيات التدريس التي من شأنيا ( TASCالتفكير النشط في سياق اجتماعي )
 تنمية ميارات التفكير لدييم.

ل تنمية التفكير ــ تقديم دورات تدريبية لممعممين يتم من خبلليا تبصيرىم بأىم اساليب ووسائ2
 بأنواعو، تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى التبلميذ.

ــ تضمين المناىج والمقررات الدراسية وخاصة مناىج المغة العربية ومقرراتيا ميارات التفكير 0
 الناقد وميارات اتخاذ القرار. 

عل تنمية ــ تقديم دورات تدريبية لمعممي المغة العربية من شأنيا مساعدتيم في القدرة 0
 أثناء الحصة الدراسية )التعميم من أجل التفكير(.ميارات التفكير لدى المتعممين 

ــ تقديم دليل لمعممي المغة العربية في مراحل التعميم المختمفة من شأنو مساعدة المعمم في 3
تنمية ميارات التفكير لدى المتعممين من خبلل المحتوى التعميمي تحقيقًا لمبدأ التعميم 

 أجل التفكير. من
 ــ تضمين مناىج المغة العربية موضوعات وأسئمة تتحدى تفكير المتعممين.3
 ـ تضمين برامج إعداد المعمم مقررات تؤىميم )لمتعميم من أجل التفكير(. 6
ــ ضرورة تدريب المعممين عمى األخذ بمبدأ )دع الطالب يعمل( حيث تتاح لو الفرصة 0

ل طاقاتو إلى أقصى حد بغرض تنمية ميارات التفكير لمتساؤل وحب االستطبلع واستغبل 
 العميا لديو.

تدريب معممي المغة العربية عمى كيفية تنظيم المحتوى وتصميم األنشطة في ضوء خطوات ــ .
 (.TASCنموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي )
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 البشىخ املكرتسُ:

لتنمية التحصيل المغوي ( TASCنموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي )ــ استخدام 0
 وميارات التفكير الناقد في مراحل تعميمية مختمفة.

لتنمية ميارات حل ( TASCنموذج التفكير النشط في سياق اجتماعي )ــ استخدام 2
 المشكبلت لدى طبلب المرحمة الجامعية.
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 مسادع البشح:

ير االحتمالي وميارات اتخاذ القرار لدى تبلميذ ــ إبراىيم رفعت إبراىيم، فعالية نموذج مقترح لتنمية التفك
المرحمة االبتدائية، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة عين شمس، 

 م.2303(، 031مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس، العدد)
، الرياض: 0ميارات التفكير،طــ إحسان آدم الطيب أحمد، وعبد الرحيم دفع السيد عبد اهلل محمد، تنمية 

 م.2330مكتبة الرشد، 
أثر دورة التعمم وخرائط المفاىيم في التفكير التأممي والتحصيل لدى طمبة " أحمد عبد الكريم عمايرة،ــ   

ة التربية، جامعة "، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمياشر في التربية الوطنية والمدنيةالصف الع
 .م2333اليرموك، 

كر إسماعيل أبوبكر محمود، فاعمية برنامج مقترح لتنمية التفكير والتعبير لدى طبلب المرحمة ــ ب  
 م.2300الثانوية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة  عين شمس، 

 ،القاىرة: دار الفاروق لمنشر والتوزيع ــ بيل واالس، التدريس لمطمبة المتفوقين، ترجمة خالد العامري،  
 .م2330

ــ جمال محمد عمي، التفكير، المفاىيم ــ النظريات ــ الميارات ــ االستراتيجيات ــ القياس، الرياض: مكتبة 
 م.2336الرشد، 

 .م2330، والتوزيع لمنشر الشروق دار: اهلل رام ،0ط التفكير، ميارات تدريس ،سعادة أحمد جودت ــ
 م.0113، القاىرة: عالم الكتب، 3ط الطفولة والمراىقة، -ــ حامد عبد السبلم زىران، عمم نفس النمو 

ــ حسن حسين زيتون، تعميم التفكير ــ رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة، سمسمة اصول التدريس، 
 م..233، القاىرة: عالم الكتب، 0الكتاب الخامس، ط

، اإلسكندرية، 0ط ي،ــ حسن حسين زيتون، وكمال زيتون، البنائية منظور ابستمولوجي وتربو 
 .م0112

ــ حسن شحاتو، وزينب النجار، معجم المصطمحات التربوية والنفسية، تقديم حامد عمار،  القاىرة: 
 .م2330الدار المصرية المبنانية، 
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ــــ خالــد محمــد محمــود النجــار، قيــاس مســتوى القــدرة القرائيــة لــدى تبلميــذ الصــفوف الثبلثــة األولــى مــن 
الجمعيــة المصــرية لمقــراءة والمعرفــة، كميــة  فــي ضــوء المعــايير القوميــة لمتعمــيم،المرحمــة االبتدائيــة 

 .م2303أبريل (،032التربية، جامعة عين شمس، مجمة القراءة والمعرفة، العدد )
ــ دعاء عمي حسن فرج السيد البنا، ومديحة قرني معبد خضير، وصبلح محمد جمعة أبو زيد، أثر 

في تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية ميارة اتخاذ القرار لدى  استخدام استراتيجية المناظرة
 م.2306(، 0(، الجزء)6تبلميذ الصف السادس االبتدائي، مجمة كمية التربية بالفيوم، العدد)

 .م2331، الرياض: مكتبة الرشد، 0ــ رشيد النوري البكر، تنمية التفكير من خبلل المنيج المدرسي ،ط
ميارات تحميل السياق في كتب القراءة لمراحل التعميم العام لمبنات بالمممكة العربية  ريما سعد الجرف، ــ

السعودية، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، مجمة دراسات في المناىج، كمية التربية، 
 م.2330(، 00جامعة عين شمس، العدد)

يم الموىوبين، ترجمة داود سميمان سي. جون ميكر، وشيرلي دبميو شيفر، نماذج تدريسية في تعمــ 
 م.2300، 0الرياض: مكتبة العبيكان، إصدارات موىبة العممية، 0القرنة، ط

دار العمم +++:  ،2ــ عبد المنعم أحمد بدران، التحصيل المغوي وطرق تنميتو ــ دراسة ميدانية،ط
 م.2331واإليمان لمنشر والتوزيع، 

ــ التفكير الناقد، الرياض: مكتبة  تنمية قدراتو، الجزء األولــ عواطف أحمد زمزمي، تعميم التفكير و 
 م2330الرشد، 

 م2330، عمان: دار الفكر، 0ــ فتحي عبد الرحمن جروان، تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات، ط
ــ الفرحاتي السيد محمود، فاعمية تدريب معممي العموم والرياضيات عمى التعميم الدامج في سياق 

وخرائط التفكير في تنمية قدرات االستدالل واليقظة العقمية ودافعية التعمم  TASCاجتماعي 
(، 0، القاىرة: المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية، العدد)TIMSSوالمستويات المعرفية الختبار 

 م. 2300الجزء األول، يناير 
تنمية ميارة اتخاذ القرار والدافعية فلاير محمد أبو عواد، وآخرون، أثر استراتيجيات التعمم النشط في 

لمتعمم لدى طالبات كمية العموم التربوية بوكالة الغوث، مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية، 
 م.2303(، 0(، العدد)03جامعة الزرقاء، مجمد)
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لتوزيع، لنشر واتر وايو ــ كمال زيتون، التدريس نماذجو ومياراتو، اإلسكندرية: المكتب العممي لمكمب
 م.0110

لدار الصولتية لمنشر والتوزيع، ــ كوثر جميل سالم بمجون، تدريس ميارات التفكير، الرياض: ا
 .م2330

 م.2330، القاىرة: دار الفكر العربي، 2ــ مجدي عبد الكريم حبيب، سيكولوجية صنع القرار، ط
سماعيل محمد الفقي، وأحمد محمد سالم، ا لمعمم وتنمية ميارات التفكير، مصطفى عبد القادر زيادة، وا 

 م..233، الرياض: مكتبة الرشد، 0ط
ــ محمود جبلل الدين سميمان، فعالية استراتيجية مقترحة لتدريس كتاب القراءة ذي الموضوع الواحد في 
تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طبلب الصف األول الثانوي، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، 

 .م2330(، يناير 2ية، جامعة عين شمس، مجمة القراءة والمعرفة، العدد)كمية الترب
القرائـي لـدى  فاعمية حمقات األدب في تنمية ميارات الفيـم ،محمد جابر قاسم، وكريمة مطر المزروعيــ 

 طالبات المرحمة اإلعدادية، الجمعيـة المصـرية لمقـراءة والمعرفـة، كميـة التربيـة، جامعـة عـين شـمس،
 م .2331(، 6.العدد ) اءة والمعرفة،مجمة القر 

ــ محمد ىاشـم ريـان، اسـتراتيجيات التـدريس لتنميـة التفكيـر عنـد الطمبـة وحقائـب تدريبـو عمييـا، عمـان: 
 م.2333دار الفكر، 

( فـي TASCنسرين غازي حسن أبو صفية، أثر استخدام أنموذج التفكير النشـط فـي سـياق اجتمـاعي)ـ 
ياضـية والتفكيـر الرياضـي لـدى طالبـات مرحمـة التعمـيم األساسـي فـي تحسين ميارات حل المسـألة الر 

مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن، رسالة دكتوراه غير منشـورة، عمـان: كميـة الدراسـات العميـا، 
 م2300جامعة العموم اإلسبلمية العالمية، 
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