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 ملخص البشح:

لألمواج قائمة عمى نظرية زيجمر  مقترحة تراتيجيةفاعمية اس يإلى تقص البحثىدؼ 
التحصيؿ وميارات التفكير التوليدي عمى تنمية ، في تدريس الدراسات االجتماعية المتداخمة

وقد تكونت عينة  ،االبتدائي لدى تالميذ الصؼ السادس التنبؤ( ،)الطالقة، المرونة، التوسع
تالميذ مدرسة "كفر قاسـ االبتدائية المشتركة" التابعة  مف ،وتمميذة ا( تمميذً 06مف ) البحث

وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وأخرى ضابطة، وقد  ،إلدارة العياط بمحافظة الجيزة
 استراتيجيةوتمميذة باستخداـ  ا( تمميذً 06) ثالثوف وحجميادرست المجموعة التجريبية 

( تمميذ 06)ثالثيف ت في حيف درست المجموعة الضابطة وضم   ،المقترحة األمواج المتداخمة
ـ   استخداـ منيج البحث التجريبي ذي التصميـ شبو التجريبي  وتمميذة بالطريقة المعتادة، وت

عداد أدواتياالبحثلتحقيؽ أىداؼ  واختبار ميارات  )اختبار تحصيمي ، :التي تمثمت في ،، وا 
 البعدي التطبيؽ في داللة احصائية ذات فروؽ وجود النتائج أوضحت وقد التفكير التوليدي(،

 يىوقد انت التجريبية، المجموعة تالميذ لصالحالتحصيمي  واختبار التوليدي، التفكير الختبار
األمواج  استراتيجيةبتقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات التي ترتبط بتوظيؼ  البحث

 .التعمـالتعميـ و المتداخمة في بيئة 

 التفكير التوليدي. -األمواج المتداخمة  استراتيجية –: نظرية زيجمر الدالةالكممات 
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The effectiveness of a Suggested strategy based on Seigler's Overlapping 

Waves Theory in developing achievement and generative thinking skills in 

teaching Social Studies among sixth grade primary school students 

Abstract: 

This research aimed to investigate the effectiveness of a Suggested 

strategy based on Seigler's Overlapping Waves Theory in developing 

achievement and generative thinking skills (Fluency, Flexibility, Expansion, 

Prediction) in teaching Social Studies among sixth grade primary school 

students. The sample of the research consisted of (60) male and female 

students from “Kafr Qasim Elementary Mixed School” which follows Al-Ayat 

administration in Giza Governorate. They were divided into two experimental 

and control groups.  The experimental group consisted of 30 students and 

studies using the suggested Overlapping Waves strategy whereas the other 30 

students of the control group studied using the traditional method. The 

experimental research method with the semi-experimental design was used to 

achieve the study objectives and to prepare its tools that were represented in 

(achievement test, and generative thinking skills test). The results showed that 

there are statistically significant differences in the post-application of the 

generative thinking test, and the achievement test for the favor of the 

experimental group students. The research ended with the presentation of a set 

of recommendations and suggestions related to the employment of the 

Overlapping Waves Strategy in the teaching and learning environment. 

Key words: Siegler's Theory - Overlapping Waves - Strategy –Achievement-  

Generative thinking. 
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 مكدمة:

صػػبح توليػػد المعمومػػات وتطويرىػػا سػػمة لمقػػرف الحػػادي فػػي ظػػؿ طبيعػػة مجتمػػع المعرفػػة أ
والعشػػريف، فقػػد اختمفػػت معػػايير القيػػاس لتقػػدـ الػػدوؿق فالمعيػػار الحقيقػػي ىػػو مػػا تمتمكػػو ىػػذه 

وجػب عمػى الػدوؿ أالدوؿ مف عقوؿ مفكرة قادرة عمى ىندسػة المعرفػة وتوليػدىا وتقيميػا، وىػذا 
قػػادرة عمػػى مواكبػػة الدراسػػية لتكػػوف وتحػػديث مناىجيػػا  البيػػداجوجي،ضػػرورة تطػػوير مجاليػػا 

 التغيرات وتمبية االحتياجات المتجددة.     
ومػف ىػذا المنطمػؽ ركػزت االتجاىػات الحديثػة فػي المنػاىج وطػرؽ التػدريس عمػى منحػػى 

ا ييػػل لممػػتعمـ فرًصػػاعػػادة التفكيػػر بػػالتطوير فػػي كافػػة المراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة، بحيػػث ت  
لمسػػػاعدتو عمػػػى االنسػػػجاـ مػػػع طبيعػػػة عصػػػر  االنتاجيػػػةقمتنوعػػػة لممارسػػػة ميػػػارات التفكيػػػر 

توليػد المعمومػات وتفسػيرىا وتقيميػا، وتوظيفيػا فػي مواقػؼ االكتشػاؼ، و  المعرفة، والقدرة عمػى
 .، وابتكار الحموؿ االبداعيةومجاالت عممية مختمفة

لدراسػػات االجتماعيػػة فػػي المراحػػؿ وتعػػد تنميػػة ميػػارات التفكيػػر مػػف أىػػـ أىػػداؼ تػػدريس ا
التعميمية المختمفة، وذلؾ لما لمناىج الدراسات االجتماعيػة مػف قػدرة عمػى اثػارة ممكػات التفكيػر 

بمكوناتيػا وعناصػرىا والبحث في المواقؼ التي تتفػؽ وطبيعتيػاق التػي تركػز عمػى دراسػة البيئػة 
وأوجػو سػموؾ تحفػز ميػارات  ،راتوجو التفاعؿ المختمفػة ومػا ينػتج عنيػا مػف ظػاىوعالقاتيا، وأ

    (.87، 8681)القحطاني،  ، والتي مف بينيا التفكير التوليديالتفكير عالي الرتبة
يتفاعػؿ فييػا الطالػب مػع  ،ذىنيػةالمصفوفة مػف القػدرات  أنو:بويوصؼ التفكير التوليدي 
بيػدؼ ربػط المعمومػات الجديػدة بالمعمومػات القديمػة الموجػودة  قالخبرات العديػدة التػي يواجييػا

أو  ، لمشػػكمة أصػػياًل يحقػػؽ بػػو حػػاًل  ،أو إنتػػاج جديػػد، فيػػـ جديػػدإلػػى لديػػو، مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ 
 .(370، 8662وراشد وعبد اليادي، اكتشاؼ شيء جديد" )النجدي 

ب يقػـو بتوليػد ( أف جوىر التفكير التوليدي يكمف في أف الطال32، 8661وترى المنير )
نتاج المعمومات تػتـ فػي ضػوء معطيػات  ،كانت ىػذه المعمومػات عبػارة عػف اسػتدالالتأسواء  ،وا 

و مواقػػؼ مفتوحػػة أ ،محػػددة )االستكشػػاؼ(، أو كانػػت بػػدائؿ إبداعيػػة تػػتـ كاسػػتجابة لمشػػكالت
 بداع واالبتكار(.اإلالنياية ومثيرة )
تنميػػة تشػػكيؿ و  كبيػػر فػػي يالحػػظ أف ليػػا دور منػػاىج الدراسػػات االجتماعيػػة،ل والفػػاحص

 توجيػو تفكيػرىـمػف خػالؿ وذلػؾ  منػذ المراحػؿ التعميميػة األولػىق التفكير لػدى المتعممػيفممكات 
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تفسػػير الظػػاىرات البشػػرية والطبيعيػػة المحيطػػة و مالحظػػة عناصػػر البيئػػة الطبيعيػػة والبشػػرية، ل
مفػػاىيـ، لمتوصػػؿ إلػػى  الظػػاىراتق لمتبادلػػة بػػيف مختمػػؼ ىػػذهباإلنسػػاف، واكتشػػاؼ العالقػػات ا

مػػر الػػذي يجعػػؿ المػػتعمـ يفعػػؿ األتحكػػـ ىػػذه العالقػػات وتوجييػػا،  وتعميمػػات، وقػػوانيف، ومبػػادئ
دراؾ العالقػػات الجغرافيػػة بػػيف عناصػػر البيئػػة ميػػارات طػػرح االسػػئمة، والتعميػػؿ، واالسػػتنباط ، وا 

 .(81-81، 8661)عطوه،  والبحث والتفكير فييا الطبيعية والبشرية
إلػػى أف  (Mohd& Mohan, 2016,65وفػػي ذات الوصػػؼ يشػػير موىػػاد وموىػػاف 

لممعمومػات التػي  ، وفمتػرة واعيػةحتاج إلى انطالقػة فػي األفكػار، وجيػًدا ذىنًيػاالتفكير التوليدي ي
 واستمرارية توليد المعمومات.  ،جؿ استكشاؼ أفضؿتـ التوصؿ إليياق مف أ

، والتوسػػع، والتنبػػؤ فػػي أنيػػا ميػػارات: الطالقػػةتوليػػدي عمػػى ؼ ميػػارات التفكيػػر الوتصػػن  
مػػف شػػانيا تحقيػػؽ الفيػػـ العميػػؽ  التػػي اتقضػػوء المعطيػػات، والتعػػرؼ عمػػى االخطػػاء والمغالطػػ

لمموضوعات المتضمنة في المػادة الدراسػية، والعمػؿ عمػي اإلفػادة مػف ىػذه المعمومػات فػي حػؿ 
عكس عمػي تعزيػز ثقػة مما ين ،مألوفةيا بطرؽ إبداعية، وجير يالكثير مف المشكالت التي تواج

بػػؿ وتمكينػػو مػػف  ،، وتنميػػة القػػدرة لديػػو عمػػي التكيػػؼ مػػع الظػػروؼ المحيطػػة بػػوالمػػتعمـ بنفسػػو
فػػي مقػػدمتيا ازديػػاد  والتػػي ،لمواجيػػة تحػػديات القػػرف الحػػادي والعشػػريف مطموبػػةميػػارات  تمثػػؿ

 .(88، 8680، )ىاني ، (88، 8688، منصور) وميارات التفكير التوليدي حجـ المعرفة
ضح أنو ثّمة أىمية كبرى لمتفكير التوليدي، وتنميتو لدى التالميذ، منذ يتواستناًدا لما سبؽ، 

م ـ التعميمي  ا مف الدراسات والبحوث السابقة، مثؿ كدت عميو نتائج عددً ، وىذا ما أبداية الس 
 .Geoffrey's) وآخروف جيوفرىي ودراسة ،)8661) وعبد اهلل(، 8663) دراسة: الجندي
et al,2010)، (وجوالف أف ،)8688ودراسة عصفور ( Ann,T & Golan, 2011 ) ، 

 والجيني ـ(، 8680، وخرازة )( Duncan & Tseng, 2011) وتسف دناكف كذلؾ دراسةو 
 ـ(.8681القحطاني )، و ((2017

 ا مػف النظريػات التأصػيمية التػي انبثػؽ منيػا طػرؽ واسػتراتيجيات تػدريسوقد ظير عددً 
الػذي يعػد فػي ىػذه الحالػة مركػز ، نقمت فاعمية العممية التعميمية مف المعمـ الى المتعمـ، حديثة

لػى تحقيػؽ أىػداؼ العمميػة التعميميػة، حيػث يكػوف التعمػيـ فػي إالتي تيدؼ  ،لمفعاليات المنظمة
 (.  878، 8686ا )ممحـ، ىذه الحالة حقاًل لمتعمـ الذاتي، وأبقى أثرً 
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ت نظرية زيجمػر لألمػواج المتداخمػة، التػي تعػد مػف النمػاذج واألطػر ومف بيف ىذه النظريا
التي تستند عمى االتجاه المعرفي في التعمـ والتفكيػر، يػتـ التركيػز فييػا عمػى العقػؿ، وعممياتػو، 

تمثػؿ  ،كإشارة لتفاعؿ ىذه المكونات في ضفيرة معرفية ،داء المعرفي، والبيئة، والمجاؿاألودور 
التػي توظػؼ  التدريسػية المعرفيػة،مي لممػتعمـ. فيػي تسػتند إلػى البيػداجوجيا داء المعرفي العقاأل

لحػػؿ مشػػكمة تعميميػػة تقػػـو عمػػى التبػػايف المعرفػػي الموجػػود فػػي جميػػع  قاسػػتراتيجيات متعػػددة
 )قطػامى ويحدث التبػايف المعرفػي حتػى داخػؿ التجػارب الفرديػة لػدى المػتعمـؿ، مستويات التحمي

 .(837، 8686وآخروف
( أف االمواج المتداخمة في التعمـ والتفكير 861، 8680تذكر حميد ) ،السياؽوفي ذات 

وامتدادىا في التفكير  ،مجموعة مف االفتراضات المنبثقة مف الناحية المعرفية إلىتستند 
 تتمثؿ في: الذىنية، والمعالجات 

 النمو والتطور المعرفي مستمر ودينامكي. -
 اختيار االستراتيجيات المناسبة لو في اكتساب المفاىيـ. إلىيميؿ المتعمـ  -
 يمتمؾ المتعمـ بطبيعتو االستعداد لتحديد موقفو مف أي معرفة. -
 المعرفية.لتعديؿ عممياتو  قةنشاط وحيوية المتعمـ مستمر  -
 تحقيؽ حالة التوازف ىدؼ المتعمـ مف عمميات التعمـ والتفكير. -
 خمة لتحقيؽ حالة االستقرار.تفكير المتعمـ باستخداـ أمواج متدا -
 متي، ماذا، كيؼ، لماذا.ػ: التساؤالت أساسية وتبدأ ب -
 تتضمف ىذه التساؤالت: تمثؿ، مواءمة، توازف، تعديؿ في البنية المعرفية. -

مف خالؿ الكشؼ  قمواج المتداخمة في تنمية ميارات التفٌكير لممتعمـاألة أىميوتتجمى 
يا تعطي أنكما  ،والمعالجات الالزمة ،والعمٌميات ،لقبٌميةعف االستعداد المدخمي لممفاىٌيـ ا

مف خالؿ إعداده لمسوجات العمؿ لمموضوعات  قا لمشعور بالثقة بالنفس واسعً لممتعمـ مجاالً 
، يتـ مناقشتيا مع المجموعة الصفية المتعاونة ،تتضمف موجات متداخمة مف المعموماتوالتي 
مف خالؿ المناقشة الجماعية  قالتعبير عما يدور بعقموفرصة  ا تعطي المتعمـأني عف فضاًل 

 (.068، 8680)قطامي، 
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، التي اىتمت بتوظيؼ نظرية األمواج ا مف الدراسات والبحوث السابقةعددً جريت أوقد 
التحصيؿ  :مثؿ ،لتنمية نواتج تعمـ ميمة قالمتداخمة في تدريس المجاالت الدراسية المختمفة

 والتفكير، ومف ىذه الدراسات:
التي توصمت نتائجيا إلى فاعمية استراتيجية األمواج  :ـ(8680) دراسة حميد

 في تنمية التفكير المتشعب لدى طالب الصؼ الخامس األدبي في مادة التاريخ. ،المتداخمة
 ،أظيرت نتائجيا تفوؽ طالب المجموعة التجريبية (: التيـ8687) رافكطودراسة 
الذيف  ،طالب المجموعة الضابطة عمىاستراتيجية األمواج المتداخمة  باستخداـالذيف درسوا 

لدى طالب الصؼ األوؿ  ،وفي التنور العممي ،في التحصيؿ ،وفؽ الطريقة االعتياديةدرسوا 
 في مقرر االحياء.  ،المتوسط

كشفت نتائجيا عف تفوؽ المجموعة التجريبية  التي :ـ(8681دراسة السندي )كذلؾ 
ألنموذج نظرية زيجمر األمواج المتداخمة في تحصيؿ مادة الديمقراطية لدى  ًقاالتي درست وف

 .طالب كمية التربية وتفوقيـ في التفكير التأممي لدى طالب كمية التربية
بيف  ،ائيً توصمت نتائجيا إلى وجود فروؽ دالة إحصا (: التيـ8681)دراسة شكري و 

في اختبار ميارات التفكير  ،متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
يدؿ عمى أف التدريس  التجريبية، ممالصالح طالب لمجموعة  ،التوليدي في التطبيؽ البعدي

األمواج المتداخمة قد أدي إلى تنمية ميارات التفكير التوليدي، ومفاىيـ  استراتيجيةباستخداـ 
 .التربية الغذائية الصحية لدى طالب الصؼ الثالث اإلعدادي

( بدراسة توصمت نتائجيا إلى ىناؾ فرقا بيف 8681كما قامت الياسري والشكرى)
الجية، لصالح المجموعة المجموعتيف التجريبية، والضابطة في التحصيؿ واكتساب المفاىيـ الب

 التجريبية لدى طالبات المرحمة الثانوية ببابؿ. 
( التي أظيرت نتائجيا فاعمية االمواج المتداخمة في تنمية 8681ودراسة السعدي )

.  التفكير التأممي لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة العمـو
االمواج  عمى فاعمية  اً يمحظ أنيا حممت ب عدا تأكيديالسابقة  وباستقراء الدراسات

 ،تنمية التحصيؿ المعرفي، وميارات التفكير المتنوعة في مجاالت عممية متنوعة المتداخمة في
مراحؿ دراسية  في ،ـ، والعمو والبالجة والتربية الصحية، والديمقراطية، ، والتاريخ،االحياءمنيا: 

ولـ يكف مف بينيا  ،والجامعية، والمرحمة الثانوية، المرحمة المتوسطةتباينت بيف متنوعة 
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وجد الدافع أالمرحمة االبتدائية، ومجاؿ الدراسات االجتماعية عامة والجغرافيا منو بخاصة، مما 
  المصحوب بالحاجة العممية لتقصي فاعميتيا في الدراسات االجتماعية.

   البشح:مشكلة 

، 8660وريػػػاف )،  (33، 8668) (، والغبيسػػػي88، 8171يؤكػػػد التربػػػوييف المقػػػاني )
التالميػػذ منػػذ المراحػػؿ الدراسػػية  بخاصػػة لػػدىعمػػى تنميػػة التفكيػػر عامػػة، والتوليػػدي منػػو (، 11

تتناسػػب وطبيعػػة الدراسػػات  ،عقميػػة مطموبػػةاألولػػىق كونػػو يحفػػز المتعممػػيف لممارسػػة ميػػارات 
وفػػي ذات السػػياؽ يؤكػػد المقحػػـ،  ذات الصػػبغة العالئقيػػة، والتفسػػيرية، والتقييميػػة.االجتماعيػػة 
 ،الفكريػة، والمرونػػة فػي األفكػػار، واألصػػالة ميػػارات: الطالقػػة( عمػى 818، 8680وأبػو مغػػنـ )

تجعميػػـ  التػػيمػػف الضػػروري تزويػػد المتعممػػيف بمثػػؿ ىػػذه الميػػارات  أصػػبح والتفاصػػيؿق حيػػث
فكػػار التقاربيػػة وال تقتصػػر أنشػػطتيـ عمػػى األ ،األفكػػار إلػػى المسػػتويات التباعديػػة فػػيينطمقػػوف 

 المنتج تنصب عمى الجانب المعرفي دوف الجانب الميارى  التي
الجيود المبذولة لتطوير مناىج الدراسات االجتماعية، اال أنو مازاؿ المتعمميف في  ورجـ

ويفتقدوف  ،المراحؿ التعميمية عامة واالبتدائية منيا بخاصة يعانوف مف ضعؼ التحصيؿ
  توليديةتتطمب حموالً  التي المشكالت ميارات التفكير التوليدي في تعمميـ، بخاصة لممارسة
 في أجريت التي السابقة بعض الدراسات إلييا توصمت التي النتائج ذلؾ ومبتكرة، ويؤكد جديدة
، ) 8680الخراز ) دراسة: ومنيا، التعميـ العاـ المتعمميف بمراحؿ عمى مختمفة تعميمية بيئات
 ،(8680) ومحمد ،)8682) والصائغ والجبوري ،)8680) والسيد ،)8680وعماد ) ووالي

 .(8680(، والزبيدي )8680وخرازة )
بخاصػػة والتوليػػدي منػػو  ،تنميػػة ميػارات التفكيػػر عامػػة يواجػػو ،أخػػرىومػف زاويػػة ميدانيػػة 
الطرائػػؽ اعتمػػاد الكثيػػر مػػف معممػػي الدراسػػات االجتماعيػػة عمػػى  منيػػا:الكثيػػر مػػف الصػػعوبات، 

والتركيػز  ،التػي تعتمػد عمػى اإللقػاء مػف جانػب المعمػـق والسػمبية مػف جانػب المػتعمـ ،االعتيادية
ممػػػا أدى إلػػى ضػػػعؼ مسػػػتوي  ق مػػف تػػػوطيف ميػػػارات التفكيػػربػػػدالً  ،عمػػى الحفػػػظ واالسػػتظيار

وفػػي  ،التػي تسػعي الدراسػػات االجتماعيػة إلػى تحقيقيػا ،المتعممػيف فػي الكثيػر مػف نػػواتج الػتعمـ
 ـ التعميمي.م  مقدمتيا التمكف مف ميارات التفكير منذ المراحؿ االولى لمس  

تالميذ الصؼ لمتعرؼ عمى مستوى اكتساب  الباحثيفستكشاؼ مف ولمزيد مف اال
 يتكوف مف استكشافياختبار  وتطبيؽ تـ إعداد التفكير التوليدي،لميارات  السادس االبتدائي
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، التوسع)الطالقة، المرونة،  التفكير التوليديموزع عمى ميارات  ( سؤااًل،88اثنا عشر )
الصؼ تالميذ مف  تمميذاً ( 80) ستة وعشروف التنبؤ في ضوء المعطيات( عمى عينة قواميا

في  السادس االبتدائيالصؼ تالميذ أظيرت النتائج تدني مستوى ولقد ، السادس االبتدائي
  %(.08.8عمى االختبار ) التالميذ حيث بمغ متوسط استجابات  التفكير التوليديميارات 
 االجتماعية الدراسات مناىج تدريسالقائميف عمي عمى كاف  ،الكبير يماـ ىذا التحدوأ
 بفاعمية يمكف أف تسيـ ،تعمـتدريس قائمة عمى نظريات  واستراتيجيات تطوير طرائؽضرورة 

 ميارات عمى متعممييا تدريب عمى وتعمؿ تدريسيا، تعترض التي الصعوبات عمى التغمب في
 مستوى إلى وصواًل تدريجًيا،  الذىنية قدراتيـ توظيؼ فيو يتـ بشكؿ يميا،يتوليد المعمومات وتق

 مواج المتداخمة لزيجمر.النظريات التربوية نظرية األ بيف ىذه ومف الميارات، ىذه مف التمكف
 مف العرض السابؽ نستنتج اآلتي:

o   تالميذ المرحمة االبتدائية ميارات التفكير التوليدي لدى التحصيؿ المعرفي، و  تنميةعد ي
 لتدريس الدراسات االجتماعية. قىداؼ الرئيسةمف األ

o  ليو نتائج المتعمميف، وىذا ما أشارت إميارات التفكير التوليدي لدى  ىضعؼ مستو
 .(ـ8681القحطاني )ـ(، و 8680)خرازة(، ـ8680: الزبيدي )دراسة

o  مازاؿ تعميـ الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية يواجو عدة صعوبات تعوؽ تنمية
ركز حوؿ طريقة واحدة تتمثؿ في التم :وىي ،ميارات التفكير العمياالتحصيؿ، و 

عمميات التفكير لقاء، رجـ وجود طرؽ واستراتيجيات تدريس تتبني ضفيرة مف اإل 
 .ألمواج المتداخمةا :مثؿ ،التي تناسب البينة المعرفية المتنوعة

وانخفػاض ضػعؼ التحصػيؿ  :يمكف تحديػد مشػكمة البحػث الحػالي فػي ،في ضوء ما سبؽ
ويعػػزي ىػػذا الضػػعؼ إلػػى  قلػػدى تالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي التوليػػديمسػػتوى التفكيػػر 

ـ   ،قصػػور االسػػتراتيجيات المسػػتخدمة فػػي تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة البحػػث تحػػاوؿ  ومػػف ثػػ
اسػتراتيجية قائمػة  تطػويرمػف خػالؿ  قوبعض ميارات التفكيػر التوليػدي تنمية التحصيؿ، الحالي
مػػف فػػي مصػػر"،  فػػي تػػدريس وحػػدة " البيئػػة السػػاحمية ،مػػواج المتداخمػػةنظريػػة زيجمػػر األ :عمػى

 المقرر عمى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.  ،كتاب الدراسات االجتماعية
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   :البشح تضاؤالت
 يمكف صياجة المشكمة في السؤاؿ الرئيس التالي:

في تدريس الدراسات ، عمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة استراتيجية قائمةما فاعمية 
وميارات التفكير التوليدي لدى تالميذ الصؼ السادس  ،عمى تنمية التحصيؿ ،االجتماعية
 االبتدائي؟ 

 التساؤالت التالية:وتتفرع مف ىذه المشكمة 
 ما ميارات التفكير التوليدي الواجب توافرىا لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ؟ -8
ما التصور المقترح الستراتيجية قائمة عمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة، في تدريس  -8

الدراسات االجتماعية، عمى تنمية التحصيؿ، وميارات التفكير التوليدي لدى تالميذ 
 الصؼ السادس االبتدائي؟ 

 في  ،التحصيؿستراتيجية قائمة عمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة في تنمية اما فاعمية  -0
  الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟

عمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة في تنمية ميارات  استراتيجية قائمةما فاعمية  -3
 الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟ير التوليدي في التفك

   :فرضا البحث
 صحة الفروض التالية:سعى البحث إلى اختبار 

 ،ا بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبيةيوجد فرؽ داؿ إحصائيً ال  -8
 الختبار التحصيؿ. مجموعة الضابطة في التطبيؽ البعديوال

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة ال  -8
  .الختبار ميارات التفكير التوليدي ، في التطبيؽ البعديالضابطة
 أٍنية البشح:

 :يمي فيما الحالي البحث أىمية تتضح
بوصفيا  استراتيجية االمواج المتداخمة، :مثؿ ،أىمية تطوير استراتيجيات تدريس حديثة .8

 وليا استراتيجية متطورة مرنة في التدريس، تتناجـ وتتماشى مع العمميات العقمية لممتعمـ.
أىمية في محاكاة القدرات العقمية المختمفة وميارات التفكير العميا، وتوفير ضفيرة مف 
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مثؿ تدنى التحصيؿ وضعؼ ميارات  المشكالت التعميمية.بعض التفكير لحؿ  عمميات
 التفكير التوليدى لدى التالميذ .

 مقترحة استراتيجية تنفيذ خطواتنموذج إجرائي لكيفية  االجتماعية الدراسات لمعممي ي قدـ -8
 داخؿ استخداميا عمى يعينيـ بما التدريس، األمواج المتداخمة فيقائمة عمى نظرية 

 .في مراحؿ تعميمية مختمفة الفصؿ الدراسي
 ي مكف التوليدي، التفكير اختبار معرفي، تحصيؿ اختبار: في تتمثؿ تقويـ، أدوات ي قدـ -0

لدى تالميذ الصؼ السادس  االجتماعية الدراسات تعمـ تقويـ جوانب في منيا اإلفادة
 االبتدائي.

 االجتماعية، بماتعد استجابة لضرورة تطوير وتجويد العممية التعميمية في مادة الدراسات  -3
وخاصة  ،وتحقيؽ الغايات التربوية المرجوة ،يتماشى مع االتجاىات الحديثة في التدريس

 ذ المرحمة االبتدائية.والتحصيؿ لدى تالمي ،التفكير التوليدي مياراتتنمية 
تعمميف منذ بداية تأتي أىمية البحث مف أىمية تنمية ميارات التفكير التوليدي لدى الم -2

مف خالؿ مرورىـ  ،والتنبؤ ،والتوسع ،والمرونة ،السمـ التعميمي، وتحفيز قدرات الطالقة
 بالخبرات التعميمية في مجاؿ الدراسات االجتماعية.

 :البشحميَذية 

 Quasi-experimental البحث عمى المنيج شبو التجريبي يعتمد ىذا  
Research   حث، لضبط متغيرات الب وتنفيذ التصميـ التجريبي المناسبقوذلؾ في اختيار

عمى  قائمة مقترحة  استراتيجيةوذلؾ لتعرؼ مدى فاعمية  مع التطبيقيف القبمي والبعديق
وميارات التفكير التوليدي في تدريس  ،في تنمية التحصيؿ ،نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة

 .(عينة البحث)الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي 
 :سدود البشح

 اقتصر ىذا البحث عمى الحدود اآلتية: 
 االبتدائي.وىي عينة مف تالميذ الصؼ السادس  ،الحدود البشرية: عينة البحث الحالي -8
العياط الحدود المكانية: عينة عشوائية مف مدارس المرحمة االبتدائية التابعة إلدارة  -8

 بمحافظة الجيزة. التعميمية
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الحدود الزمنية: تـ إجراء البحث في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  -0
 ـ.8681ـ/8681

 الحدود الموضوعية:  -3
مف كتاب الدراسات االجتماعية " في مصر اقتصر البحث عمي وحدة " البيئة الساحمية -

وذلؾ لما ليا مف وزف نسبي كبير مف الكتاب االبتدائي.المقرر عمي الصؼ السادس 
 المدرسي باإلضافة الى تعدد موضوعاتيا مما يساىـ في تصميـ األنشطة االثرائية 

 الفيـ، التطبيؽ. التذكر،تنمية التحصيؿ المعرفي عند مستويات:  -
والتي تـ التنبؤ. و فكير التوليدي: الطالقة، المرونة، التوسع، تنمية بعض ميارات الت -

 تحديدىا في القائمة مسبقًا.
   :مواد وأدوات البشح

 قاـ الباحثاف بإعداد المواد واألدوات اآلتية: 
 قائمة ميارات التفكير التوليدي.  -8
قائمة عمى نظرية زيجمر  مقترحة دليؿ معمـ الدراسات االجتماعية وفؽ استراتيجية  -8

 لألمواج المتداخمة.
 أوراؽ عمؿ التمميذ وفؽ استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية األمواج المتداخمة. -0
 .اختبار تحصيمي لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي  -3
 .اختبار ميارات التفكير التوليدي لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي  -2

 مصطلشات البشح:

 Overlapping Waves Theory              :املتداخلةاألمواز  .8
مجموعػة خطػوات تسػتند إلػى االتجػاه المعرفػي فػي  :( أنيا068، 8680) عرفيا قطامي

وعممياتػو ودور األداء المعرفػي  العقػؿ،سػتراتيجية عمػى فػي ىػذه اال التعمـ والتفكير ويتـ التركيػز
كإشارة لتفاعؿ ىذه المكونػات فػي ضػفيرة معرفيػة تمثػؿ األداء المعرفػي العقمػي  ،والبيئة والمجاؿ

 لممتعمـ.
مجموعػة إجػراءات مخططػة ينفػذىا الباحػث بيػدؼ  :( أنيا8687بينما يعرفيا الزركانى )

 )الزركػانىالعقمية والمعارؼ الجديدة لػدى الطػالب  عمة، ما بيف البنىإحداث تغيرات معرفية متفا
،8680 ،80.) 
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بأنيػػا:  ،فػػي االمػػواج المتداخمػػة اجرائًيػػاتعػػرؼ االسػػتراتيجية القائمػػة عمػػى نظريػػة زيجمػػر و 
فػي ، الصػؼ السػادس االبتػدائي تمميػذالمقننػة التػي يمارسػيا مف الخطػوات االجرائيػة  مجموعة

" المقػررة ضػمف مػنيج الدراسػات في مصر ادة صياجة محتوى وحدة " البيئة الساحميةإع ضوء
تحديػػد المعالجػػة الذىنيػػة، و  األىػػداؼ، ىػػي: تحديػػداالجتماعيػػة، وفػػؽ سػػت خطػػوات متسمسػػمة، 

وتطبيؽ الكشؼ عف االستعداد الداخمي، تقػديـ حومػة متداخمػة، تفعيػؿ المجموعػات المتعاونػة، 
  التقويـ وتقصي األخطاء.و 

         Generative Thinking skills: مَارات التفكري التوليدي .8
العمميػات التػي  :( ميػارات التفكيػر التوليػدي عمػى أنيػا827، 8661يعرؼ عبد العزيػز )

تمكػػف المػػتعمـ مػػف توليػػد أكبػػر عػػدد مػػف االفكػػار والمعمومػػات أو حمػػوؿ كاسػػتجابة لمثيػػرات مػػع 
 مراعاة السرعة والسيولة في توليدىا.

القػػدرة التفكيريػػة التػػي تتوصػػؿ ألفكػػار جديػػدة مػػف  :( بأنػػو80، 8688تعرفػػو عصػػفور )
   .ولكف أضيؼ إلييا عالقات وارتباطات جديدة ،معمومات متاحة وموجودة مف قبؿ

مجموعػة األنشػطة : " االتفكير التوليػدي إجرائيػًا، بأنيػ ميارات البحث الحاليعرؼ وي       
 العمميػػة،بكفػػاءة خػػالؿ تعاممػػو مػػع المػػادة الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي  تمميػػذالتػػي يسػػتخدميا 

بطريقػػة تمكنػػو مػػف  معمومػػات المتاحػػة، ومعالجتيػػا ذىنًيػػاعمػػى اسػػتخداـ ال تػػوكشػػؼ عػػف قدر ت
ميػارات:  لجديدة لػبعض المشػكالت وتتضػمف التوصؿ لبعض األفكار، أو العالقات، أو الحموؿ ا

حصػؿ عمييػا يالطالقة، المرونػة، التوسػع، والتنبػؤ فػي ضػوء المعطيػات، ويقػاس بالدرجػة التػي 
ليػػػذا  حثػػػافالبا هالػػػذي أعػػػد الدراسػػػات االجتماعيػػػةفػػػي اختبػػػار التفكيػػػر التوليػػػدي فػػػي  التمميػػػذ
 الغرض.

 ثاىيا: االطار اليظزي للدراصة

 وتعليه الدراصات االدتناعية األمواز املتداخلةىظزية احملور األول: 

  (: (Overlapping Waves Theoryالمتداخمةاألمواج نظرية 
التوجيات المعرفية في عممية التعمـ مف خالؿ  عمى نظرية االمواج المتداخمةستند ت
تعطي  ،باستراتيجيات متنوعة ومختمفة والتفكيرالتغير المعرفي في عممية التعمـ  عمىالتركيز 

االستراتيجيات البديمة،  استخداـ لممتعمـ فرصة الستكشاؼ بيئة العمؿ ولمراقبة النتائج مف 
والتي تكوف تـ استخداميا ومف ىذا المنظور يبدأ المتعمـ بمراجعة االستراتيجيات السابقة التي 
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ستفادة مف التعمـ الممرتبطة بشكؿ ايجابي بمواقؼ التعمـ وكمية المعرفة 
(Siegler,1995,23.) 

ف بؤرة تركيز زيجمر في نظريتو أ( 068، 8680يشير قطامي ) ،وفي البؤرة نفسيا
مجموعة  عمميات تفكير في ضفيرة واحدة  تعتمد عمى استخداـ المتعمـ  في التعمـ والتفكير

لمتوافؽ  استراتيجيةأو استخداـ  ،أو إكماؿ معمومة ناقصة ،لموصوؿ إلي حؿ  مشكمة تعميمية
ذىنية مناسبة  باستثارةف المعمومات المحددة األولية تزود أمع اليدؼ والمعرفة الالزمة، و 

تصغر وتكبر الموجة المعرفية في التعمـ  ،ثـ تتوسع وىكذا ،ثـ تضمر ،لتوسيع موجة المعرفة
ف فيـ الموجة المعرفية يرتفع حينما تكوف المعمومة ، وىكذا في الموقؼ الصفي، وأوالتفكير

عدد مف  وتنخفض حينما تكوف بحاجة إلى ،المتعمـ بيامناسبة لممرحمة النمائية التي يمر 
الخبرة لتناسب مستواه، وىكذا يسير التطور المعرفي وفؽ موجة وراء لكى يتزود  باألشير 

 .يةستراتيجية الموجة المعرفاموجة  لدى المتعمـ  في 
 ثالث عمىالقائمة ، (Siegler) زيجمرنظرية  ستند نموذج األمواج المتداخمة إلىوي

 :(.Siegler,1996 (26فرضيات ىي 

 
 ( فزضُبث َظزَت سَزهز نأليىاد انًتذاخهت1شكم)

تعرؼ ميوليـ واىتماماتيـ، وأنماط تعمميـ وأنواع ذكاءاتيـ،  التنوع والتبايف: -8
 يتـ فيو توظيؼ ،واالستجابة ليذه المتغيرات مف خالؿ تقديـ محتوى متنوع

 .بداعيةسواء بالطرؽ العادية أـ اإل استراتيجيات متعددة ومتنوعة عند حؿ المشكالت
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 مع  Mental Actsة فعاؿ العقميبمجموعة مف األبمعنى أف يقـو المتعمـ التكيؼ:  -8
بيدؼ حدوث حالة مف االستقرار والتوازف الذي يعد  قاالستراتيجيات التي يختارىا

 وتفاعمو. ،اا إلثرائو عمميً اساس جوىريً 
ألجؿ الوصوؿ إلى  قاستخداـ االستراتيجية التي يستعمميا المتعمـالتغيير التدريجي:  -0

االستراتيجية الواحدة او ضفيرة  االنتقاؿ التدريجي بيف اطوارفي النتائج بشكؿ دقيؽ 
 التفكير المتبعة.
ا مف األشكاؿ، ( أف تفكير المتعمـ المتموج لو عددً 068، 8680ويوضح قطامي )

ربما  ،يمكف أف تظير في استراتيجية التعمـ القائمة عمى األمواج المتداخمة لمتعمـ والتفكير
 تكوف: 
 تنخفض.موجو ترتفع وموجو  -8
 جزر.موجو مد وموجو  -8
  تضمحؿ.جو تثرى وموجو مو  -0
  والثبات.موجو بعيدة عف االستقرار  -3
  الريح.الموجو في ميب  -2
الموجو ىي تقديـ معالجة جديدة وتكوف نيائية لمعالجة سابقة وىكذا يكوف تعمـ  -0

 معرفية،ودوائر  صورة حواماتالتفكير في موجات معرفية متداخمة ومتشابكة عمى 
أو  ،تصؼ حاالت ذىف المتعمـ وتفكيره وتفاعالتو ومعالجاتو في مواقؼ حياتية

 مواضيع تعميمية ودراسية. 
في الفصوؿ ( أف نظرية االمواج المتداخمة 881-888، 8681ويضيؼ السندى )

 وىي: لمتدريس باستخداميا، ابعادً تمثؿ أ خمس عمى عممياتتعتمد  ،الدراسية
 معينة.يستخدـ المتعمـ استراتيجيات متنوعة يختارىا لحؿ مشكمة تعميمية  -
وتؤدي ياـ المبتكرة التي يتطمب حميا، يكتسب المتعمـ استراتيجيات جديدة مف خالؿ الم -

تغيير تدريجي في االستراتيجيات التي يختارىا المتعمـ، والتكيؼ وممارسة  إلىالتجربة 
 مياـ المعروفة لديو.التجارب المثيرة لالىتماـ مع ال

المياـ االبتكارية، التي  نجازفي إ concept mapping توظيؼ الخرائط المفاىيمية -
  بيئة تعميمية مبتكرة.في تقدـ 
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 ،ومنع استرجاع األفكار القديمة ،اإدخاؿ استراتيجيات تعمـ جديدة لممتعمـ أكثر تقدمً  -
ويتـ  ،ويحدث التغيير في استراتيجيات المتعمـ مع تبني استراتيجيات جديدة أكثر فعالية

 قؿ فعالية. مة األتجاىؿ االستراتيجيات القدي
وىي  ،ستراتيجية احتياطيةااختيار المتعمـ بيف استرجاع االستجابة أو استخداـ  -

مما يزيد مف احتماؿ األداء  قستراتيجية واضحة تختمؼ عف استرجاع االستجابةا
  .والتقميؿ مف األخطاء ،الدقيؽ

 على األمواز املتداخلة: قائنة مكرتسة اصرتاتيذيةخطوات تيفيذ 

ا مف الخطوات الستراتيجية ( عددً 820-828، 8686وشريـ وجرابية )تذكر قطامي 
 األمواج المتداخمة، تتمثؿ في: 

ا، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ منيج الدراسات سموكيً ا أىداؼ المادة الدراسية تحديدً  تحديد -8
 خاصة. الساحمية بصفةاالجتماعية بصفة عامة وتحديد أىداؼ وحدة البيئة 

مف خالؿ تدريس وحدة البيئة  المراد تنميتياتحديد العمميات والمعالجات الذىنية   -8
 الساحمية لكؿ درس تعميمي بيا.

 ،يا لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائيتحديد ميارات التفكير التوليدي المراد تنميت  -0
 والتي تـ تحديدىا في القائمة.

، وميارات التفكير ،تطبيؽ أسموب الكشؼ عف االستعداد المدخمي لممفاىيـ القبمية -3
 والمعالجات الالزمة لدى التالميذ.والعمميات، 

 متعاونة.صورة مجموعات  عمىاالبتدائي عينة البحث  تالميذ الصؼ السادستنظيـ  -2
والتي تتضمف موجات متداخمة  مناسبة لموضوع الدرس ينفذىا التالميذ،إعداد أوراؽ عمؿ  -0

المناقشة بيا مع  وتكوف تدريسية، وتتـ ،واحدي الموجات تضـ معمومات كاممة
 المجموعات الصفية المتعاونة.

 د المطموب مف المجموعات القياـ بيا،تعطي كؿ مجموعة حومة متداخمة يتـ فييا تحدي -7
وخرائط  ة،وتزويدىـ بخرائط معرفية ومفاىيمي ،والخبرات الالزمة ،مات بالمعرفة الحواومثاًل 
 .الباحثمف تصميـ  ذىنية

 مناقشة كؿ مجموعة أماـ الزمالء واالستماع آلراء اآلخريف. -1
 قياس األخطاء والسرعة وتقديـ التعزيز. -1
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 مواز املتداخلة وتدريط الدراصات االدتناعيةاألاصرتاتيذية 

المػواد الدراسػية الميمػة فػي مراحػؿ التعمػيـ المختمفػة، التػي  الدراسػات االجتماعيػة أحػد ت عد
تسػػاعد فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ التربيػػةق مػػف خػػالؿ المسػػاىمة فػػي بنػػاء شخصػػية الطالػػب المتكاممػػة 

، وتزويػده بػالقيـ والحقػائؽ طني واإلسػياـ فػي تنشػئتو اجتماعًيػابربطو ببيئتو وتنميػة شػعوره الػو 
 .ات السميمة التي تجعؿ منو مواطًنا صالًحااالتجاىوالمفاىيـ و 

القيمػػػػة التربويػػػػة لمدراسػػػػات عمػػػػى الػػػػرجـ مػػػػف  ( أنػػػػو368، 8688ويػػػػذكر الشػػػػربيني )
كأوعيػػة فارجػػة  المتعممػػيفق فػػالنظرة إلػػى المفظيػػة عميػػو مػػازاؿ يغمػػب تدريسػػياإال أف  ،االجتماعيػػة

عمػػى أنيػػـ متعممػػوف نشػػطوف لػػدييـ احتياجػػات فطريػػة،  إلػػييـتمػػأل بالمعمومػػات، وعػػدـ النظػػر 
 قيحتاج الى التبايف في عمميػات التفكيػروبينيـ فروؽ جوىرية تجعؿ نمط استيعابيـ لممعمومات 

 .مف أجؿ التوازف
الدراسات في تحقيؽ أىداؼ تدريس  تساعديمكف أف االمواج المتداخمة ونظرية 

مف خالؿ إتاحة  تدريسيافي التغمب عمى صعوبات تسيـ ، و المرحمة االبتدائيةفي  االجتماعية
 لممفاىيـ القبمية المدخميبخبرات الكشؼ عف االستعداد  الفرصة أماـ المعمـ والمتعمـ لممرور

نيا رفع مستوى ثقة المتعمـ في إعداد أوراؽ العمؿ التي مف شأو  ،والعمميات والمعالجات
يتـ نقاشيا  ،التي تتضمف موجات متداخمة مف المعمومات ،لموضوعات الدراسات االجتماعية

 (.07، 8687، )كطراففي مجموعات تعمـ تعاوني 
 عامة بالواليات( أف الجمعية األمريكية لتطوير المناىج 810ـ، 8683عبد اهلل ) ويذكر

المتحدة حددت قائمة تتضمف مجموعة كبيرة مف ميارات التفكير يمكف تنميتيا بشكؿ افقي او 
سي كونيا تحظى بأىمية كبيرة في جميع المراحؿ الدراسية، والتي يمكف تنميتيا وتعزيزىا را

األمواج المتداخمة  استراتيجيةومنيا  ،داخؿ الفصوؿ الدراسية مف خالؿ االستراتيجيات الحديثة
 (.8683،810عبد اهلل ،زيجمر )المبنية عمى افتراضات نظرية 

ضػفيرة التػي تحتػاج فػي تدريسػيا إلػى اسػتخداـ  المنػاىجمػف  الدراسات االجتماعيػةلذا ت عد 
ات طبيعػة مجػردة، ق كونيػا ذات بنيػة تتضػمف حقػائؽ ومفػاىيـ وتعميمػات ذمف عمميػات التفكيػر

البنيػة المعرفيػة المتمػايزة تدريس تناسب  استراتيجياتتحتاج إلى إدراؾ العالقات بينيا بأساليب و 
لمػتعمـ مػف ناحيػة أخػرى. وىػذا مػا سػعى إليػو ر مسػتقوتحقيػؽ وصػوؿ  ،مػف ناحيػة لػدى المػتعمـ
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قائمػة عمػى نظريػة زيجمػر  مقترحػة فاعميػة اسػتراتيجيةالكشػؼ عػف فػي محاولتػو  الحػاليالبحث 
 المرحمة االبتدائية. تالميذ والتفكير التوليدي لدى ،لتنمية التحصيؿ في االمواج المتداخمة

 احملور الجاىي : مَارات التفكري التوليدي:

 التفكري التوليدي:تعزيف 
أنو أحد أنماط التفكير الذي بإلى التفكير التوليدي  (88، 8668) يشير الزيات 

عادة صياجة  يختص باسترجاع  ،المدى الذاكرة بعيدالماثمة في  األبنية والتراكيب المعرفيةوا 
حداث تحويالت بينيا  والتأليؼ بيف مكوناتيا. ،وا 
 ((Chin & David , 2009: 109و  (763، 8662 مف حسف )بينما اتفؽ كاًل 

نتاج حموؿ أو إجابات جير إالطالب البنائية في  أنو قدرة عمى تعريؼ التفكير التوليدي
 خالؿ افكارىـ السابقة في ابنية المعرفية.   لدييـ مفمتوقعة لمواقؼ تعمـ جير مألوفة 

العممية التي يتـ مف خالليا التوصؿ إلى  تمؾ( بأنو 318، 8661ويعرفو عبد الجميؿ )
التعميمية التي لـ يتعرض ليا المتعمـ مف قبؿ، وجالبا يتـ ذلؾ مف خالؿ حموؿ لممشكالت 

 جديدة. موؿتوظيؼ المعطيات الكامنة في البنية المعرفية لموصوؿ لح
نو القدرة عمى وضع الفرضيات لحؿ المشكالت ( فيرى بأ817، 8683أما الصعيدي )

نتاج أفكار وعالقات وأوتينية وجير الروتينية، واالر  نماط لتنبؤ بنتائج في ضوء المعطيات، وا 
 .مألوفةتعمـ متنوعة وجير 

ومف التعريفات السابقة يرى الباحثاف أف التفكير التوليدي ربط لمسابؽ بالخبرات 
 الالحقة مف أجؿ إنتاج حموؿ وابتكارات جديدة، وىو تفكير يتسـ باآلتي:

 يعتمد عمى العالقات بيف الخبرات السابقة والالحقة. بنائي تفكير -
 تخاذ القرارات.تفكير إحاطي لحؿ المشكالت وا   -
 (.التقييـ-المرونة –معالجة  –الطالقة  – الخياؿ- )التحميؿ تفكير مياري -
 .البعد االبداعي( –االستكشافي  )البعدىما  ،تفكير ذو بعديف  -
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 انتىنُذٌ( أبؼبد انتفكُز 2شكم)

 :لدى التالميذ التوليدي التفكري أٍنية

جاد الحؽ  :فيما يمي تتضح أىمية تنمية التفكير التوليدي لمتالميذ في اآلتي
 (: 360، 8681) الجرجري.(، 80، 8680)

  تساعد الطالب عمى االبتكار وتنمى لدييـ االعتزاز والثقة بالنفس مف خالؿ الشعور
 والتركيز عمى أىمية التفكير بدال مف نتاج التفكير.بأىمية ما ينتجو العقؿ 

  التعمـ.تساعد الطالب عمى تعمـ كيؼ يتعمموف لتحسيف عممية  
 قدرة التالميذ عمى التنبؤ المبنى عمى المعرفة.  ينمي 
  والتعمـ.إعطاء التالميذ مزيد مف المسئولية في عممية التعميـ 
  التعمـالبعد عف السطحية واالىتماـ بالعمؽ في.  
  ينمى قدرة التالميذ عمى التميز بيف المعمومات الصحيحة والخاطئة وبيف الحقيقة

  .والرأي
  نفسيا.مف المعمومة  المعمومة أىـتعمـ كيفية الحصوؿ عمى 
  وظيفة التفكير أىـ مف التركيز عمى نتائج التفكير. عمىالتركيز 

 مَارات التفكري التوليدي:  
 عدة ىناؾ أف تبيف السابقة والدراسات التربوية، األدبيات بعض عمى باالطالع

 الميارات متضمنة مجمميا في التصنيفات ىذه جاءت وقد التوليدي، التفكير لميارات تصنيفات
 :(888، 8681شاىرة القحطاني،  (ق802-886، 8667جرواف ) التالية الرئيسة
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 االستجابة عند البدائؿ أو األفكار، مف ممكف عدد أكبر توليد عمى القدرة وتعني: الطالقة -8
 في تتمثؿ الطالقة، مف أشكاؿ أربعة وىناؾ ،توليدىا في والسرعة والسيولة معيف، لمثير

 .األشكاؿ التعبير، طالقة طالقة المعاني، طالقة الكممات، طالقة :
 والمواقؼ واألحداث، لألشياء، الذىنية رؤاه زوايا تغيير عمى الطالب قدرة وتعني: المرونة -8

 فكرة عند توقفو أو جموده دوف األفكار، فئات أو بيف وحدات الحر واالنتقاؿ المتعددة،
 .األفكار مف محدد إطار أو معينة،

 ذات والمعمومات والشرح، التفاصيؿ، مف المزيد إيراد عمى الطالب قدرة وتعني : التوسع -0
 .الفيـ عممية تحسيف السابقة بيدؼ بالمعرفة العالقة

 ىذه تكوف وربما معيف، موقؼ مف معينة نتائج توقع عمى الطالب قدرة وتعني: التنبؤ -3
 .مستقبمية أحداث النتائج

 صورتيا بتغيير وذلؾ لممعموماتق جديد معنى إضافة عمى الطالب قدرة وتعني: التمثيؿ -2
 .البيانية الرسوـ أو أو المخططات، الرموز، مستخدًما

 بحيث منظمة، بطريقة المعطاة المعمومات وضع عمى الطالب قدرة وتعني:  االستدالؿ -0
 :ىي أنواع، ثالثة إلى االستدالؿ وي صنؼ مشكمة محددة، حؿ أو استنتاج إلى تؤدي

 .تمثيمي استدالؿ استنباطي، استدالؿ استقرائي، استدالؿ
 لمفحص، ي خضعو مبدئي الستنتاج التوصؿ عمى الطالب قدرة وتعني: وضع الفرضيات -7

 أو الموقؼ يكتنؼ الذي الغموض تفسرق نتيجة معقولة إلى التوصؿ أجؿ مف والتجريب
 .المشكمة

 األخطاء تعرؼ عمى الطالب قدرة الميارة ىذه التعرؼ عمي األخطاء والمغالطات: تشمؿ -1
 والحقيقة، الرأي بيف الخمط :التالية الفرعية الميارات عمى وتشتمؿ والمغالطات،
 .االتساؽ وعدـ والتناقض

وممارسة مياراتو في  التمميذ،لدى  يمحظ أف تنميتو التفكير التوليديميارات وبتأمؿ 
معنى بالنسبة لو وقيمة وظيفية في حياتو مما يشجعو عمى  يعطي لمتعمـمواقؼ مختمفة 

التي تحتاج في  ذات الطبيعة وبخاصة في المقررات ،التعمـعممية  فيمشاركة الفعالة ال
، وكشؼ سباب والحكـ عمى المواقؼاألبداء إدراستيا إلى مزيد مف المرونة والطالقة في 

 واتخاذ قرارات بشأنيا. المغالطات،
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 التفكري التوليدى وأٍداف تدريط الدراصات االدتناعية

 لمساعدتو في، وذلؾ التالميذ قدراتيع د التفكير مف أىـ األىداؼ التربوية التي تنمى 
، حيث تمكف مياراتو لحؿ المشكالت الحالية والمستقبمية سبياًل  فيو قالتوافؽ المجتمعي

لمتماشي مع طبيعة التطور المعرفي الالزمة  والفنياتمف اكتساب المعارؼ  التالميذالمتنوعة 
 والتكنولوجي الراىف.

 التالميػػػذ( أف التفكيػػػر التوليػػػدي وتنميػػػة مياراتػػػو لػػػدي 881ـ، 8680جػػػرواف ) ويؤكػػػد 
بمختمؼ مراحميـ التعميمية أصبح حاجة ممحة أكثر مف أي وقت مضيق وذلؾ نتيجػة التحػديات 

بػدور نشػط فػػي العمميػة التعميميػة مػػف خػالؿ ممارسػة عمميػػات  قيػػاميـوالتعقيػدات التػي تتطمػب 
التفسػػير وفحػػص الفرضػػيات والبحػػث عػػف االفتراضػػات، واالنشػػغاؿ فػػي حػػؿ مشػػكالت حقيقيػػة، 

بشػكؿ يتػػيح الفػرص أمػػاـ الطػػالب  ،أف يغيػر مػػف أنمػاط التفاعػػؿ الصػفي التقميػػدي وعمػي المعمػػـ
 بداًل مف اقتصار دورىـ عمي االستماع ألفكار المعمـ. ،لتوليد أفكارىـ ومعموماتيـ

ضػرورة أف تػولى منػاىج  يؤكػدا عمػى( 880، 8683وىذا ما جعػؿ المقحػـ، وأبػو مغػنـ )
، بحيػث يصػبحوف قػادريف عمػى متعممييػااىتماماتيػا بتنميػة التفكيػر لػدى  الدراسات االجتماعية

وتكػػػػػويف اتجاىػػػػات التربيػػػػػة االسػػػػتدالؿ، والنقػػػػد، واالستقصػػػػػاء، وتوليػػػػد المفػػػػػاىيـ الجديػػػػدة، 
 وتكػرار مػا ،ولػيس فقػط المفظيػة واكتساب ميارات حياة صػالحة لكػؿ زمػاف ومكػاف، المستقبمية،

 .قامت بو األجياؿ السابقة
 التوليديػة، مسػاعدةنمػاط التفكيػر ميػارات التفكيػر العميػا عامػة، وأولما كاف أىـ ما يميػز 

متعػدد عمى إثراء معموماتيـ وتنميػة ميػاراتيـ العقميػة العميػا، وتػدريبيـ عمػى التفكيػر  المتعمميف
نتاج األفكػار الجديػدة والمتنوعػة وعػدـ  المسارات،  التحػريالواحػدة بػؿ  عمػى اإلجابػة االقتصػاروا 

، األمػػر الػػذي جعػػؿ التعميمػػيبطالقػػة ومرونػػة لتوليػػد أكبػػر كػػـ مػػف المعمومػػات والحمػػوؿ لمموقػػؼ 
)عطيػػػة،  التوليػػػدييتوافػػػؽ مػػػع طبيعػػػة التفكيػػػر  الدراسػػػات االجتماعيػػػةطبيعػػػة ومجػػػاؿ تػػػدريس 

8688 ،70.) 
( بػأف طبيعػة الدراسػات االجتماعيػة مجػاال 860، 8681ليو القحطاني )إىذا ما اشارت و 
عميػػو مػػف  تحتػػويبا لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر التوليػػدي لػػدى التالميػػذق وذلػػؾ مػػف خػػالؿ مػػا خصػػ

سػتقبؿ معارؼ ومعمومات ومفػاىيـ، وميػارات تركػز عمػى البعػد الزمػاني والمكػاني وتستشػرؼ الم
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دراؾمر الذي يعطي المتعمـ القػدرة عمػى فيػـ في ضوء الماضي والحاضر، األ البيئػة المحيطػة  وا 
   .وبالتالي التكيؼ ومواجية تحديات العصر

الدراسات تحتؿ مكانًة متميزًة ضمف أىداؼ تدريس  التوليديلذا نجد أف تنمية التفكير 
، وىذا  ما أكدت عميو نتائج العديد مف الدراسات التي اىتمت بتنمية التفكير االجتماعية
إلى ( التي ىدفت 8688يماف عصفور )اسة إدر  :في الدراسات االجتماعية، مثؿ التوليدي

تقصي فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجيات التفكير الجانبي لتنمية ميارات التفكير التوليدى 
( التي ىدفت 8680) دراسة الزبيديلمطالبات المعممات شعبة الفمسفة واالجتماع، و  ،والذات

تقصي  فاعمية استراتيجية التعمـ المدمج في تنمية ميارات التفكير التوليدي والتحصيؿ في 
( التي ىدفت 8680ودراسة خرازة ) مادة الجغرافيا لدى طالب الصؼ الخامس االعدادي ،

ارات استخداـ طريقة قبعات التفكير الست في تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيؿ المعرفى ومي
( التي 8681شاىرة القحطاني ) و دراسةالتفكير التوليدى لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 
( في تدريس الدراسات االجتماعية PQ4Rىدفت التعرؼ عمى فعالية استخداـ استراتيجية )

والوطنية عمى التحصيؿ المعرفي، وتنمية بعض ميارات التفكير التوليدي لدى طالبات الصؼ 
 .سطالثالث متو 

 :وعييتُ البشح جمتنع

تـ اختيار مدرسة " كفر قاسـ االبتدائية المشتركة " بالطريقة العشوائية مف مجتمع 
مف  البحثوتكونت مجموعة  العياط،، وىـ تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بمدينة البحث
السادس االبتدائي موزعيف عمى فصميف، وتـ اختيار أحد  بالصؼ ا وتمميذةً ( تمميذً 06ستيف )

واآلخر يمثؿ المجموعة الضابطة، والجدوؿ  ،الفصميف عشوائيًا ليمثؿ المجموعة التجريبية
 ( يوضح توزيع أفراد العينة:8)

 (1رذول)

 تىسَغ أفزاد ػُُت انبحج 

 ػذد انطالة انفصم انًزًىػت

 33 6/2 انتززَبُت

 33 6/3 انضببطت

 63 ارًبنٍ انؼُُت
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 :البشحاملواد التعلينية وأدوات 

عمى نظريػة زيجمػر لألمػواج المتداخمػة فػي تنميػة  قائمة مقترحة استراتيجيةلتقصي فاعمية 
 التحصيؿ وميارات التفكير التوليدي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي تـ إجراء ما يأتي:

 الصف الضادظ االبتدائى: لتالميذا: حتديد مَارات التفكري التوليدي وًلأ

 اشتقت ميارات التفكير التوليدي مف خالؿ الرجوع إلى المصادر اآلتية:
الدراسات والبحػوث السػابقة التػي تناولػت ىػذه الميػارات فػي مجػاؿ الدراسػات االجتماعيػة  -

(، 8680وخػػػػػػرازة )(، 8680الزبيػػػػػػدي ) (،8688عصػػػػػػفور ) عامػػػػػػة، مثػػػػػػؿ دراسػػػػػػة:
  .  (8681القحطاني )و 

 أىداؼ تدريس الدراسات االجتماعية في المرحمة االبتدائية. -
 الكتب، والمراجع الميتمة بميارات التفكير عامة، والتفكير التوليدي بخاصة. -

يتبعيػػا عػػدد مػػف الميػػارات  ،وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ تػػـ التوصػػؿ إلػػى أربػػع ميػػارات رئيسػػة
الفرعية وضعت في صػورة أوليػة، ثػـ ع رضػت عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف المختصػيف إلبػداء 

ضػافة االبتدائي السادسالصؼ  لتالميذالرأي حوؿ مناسبتيا  ، وقػد أسػفرت النتػائج عػف دمػج وا 
التفكيػر  وتعديؿ صياجة بعض الميارات، حيث تـ التوصؿ إلػى الصػورة النيائيػة لقائمػة ميػارات

   وبذلؾ يكوف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث. (.8)ممحؽ التوليدي
 قائمة عمى نظرية زيجمر: مقترحة : إعادة صياجة وحدة الدراسة وفؽ استراتيجيةثالثًا

تـ اختيار وحدة "البيئة الساحمية" المقررة ضمف مػنيج الدراسػات االجتماعيػة لمصػؼ الثالػث  -أ
 – 8681البتػػػدائي،  وتشػػػغؿ الوحػػػدة الثالثػػػة مػػػف الكتػػػاب المقػػػرر لمعػػػاـ الدراسػػػي السػػػادس ا

 ػ. م8681
" بمقػرر الدراسػات االجتماعيػة لمصػػؼ فػي مصػر وقػد تطمػب إعػداد وحػدة "البيئػة السػاحمية     

اسػتراتيجية مقترحػة وفػؽ  التفكيػر التوليػديالسادس االبتدائي لتنمية التحصػيؿ وبعػض ميػارات 
 ، مراعاة األسس اآلتية:نظرية زيجمر لألمواج المتداخمةقائمة عمى 
  المتداخمة.تتسؽ االستراتيجية مع نظرية زيجمر لألمواج 
 كيؼ، لماذا(. ماذا، متى،)ػ التساؤالت أساسية وتبدأ ب 
  حالة الثبات واالستقرار واالنتاج  إلىىدؼ المتعمـ تفكير أمواج متداخمة لموصؿ

 العممي.
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  التوليدي.تحديد مصادر التعمـ التي تدعـ تنمية ميارات التفكير 
  المقترحة.تنمية وعي التالميذ بالخطوات المرحمية لالستراتيجية 
 نتاج المعمومات.التقويـ الذاتي المستمر لخطوات إ 
  لألىداؼ.التحقؽ مف الوصوؿ 
 .تفعيؿ التغذية الراجعة 

 على ىظزية سجيلزاخلطوات املكرتسة لالصرتاتيذية الكائنة 

واالستراتيجيات المقترحة التي تستند الى أسس نظرية  النظريطار بعد االطالع عمى اإل
 وفمسفية لتنمية ميارات التفكير قاـ الباحثاف بتطوير االستراتيجية التالية:

 
 ( خطىاث االستزاتُزُت انًمتزحت انمبئًت ػهً َظزَت سَزهز نأليىاد انًتذاخهت3شكم )

وذلؾ مف خالؿ  سموكيا،: ويتـ فييا تحديد أىداؼ المادة الدراسية تحديدا األىداؼتحديد  -8
الساحمية تحميؿ منيج الدراسات االجتماعية بصفة عامة وتحديد أىداؼ وحدة البيئة 

 خاصة. بصفة
 المراد تنميتيافييا تحديد العمميات والمعالجات الذىنية  الذىنية: ويتـتحديد المعالجة  -8

 بيا.مف خالؿ تدريس وحدة البيئة الساحمية لكؿ درس تعميمي 
تطبيؽ الكشؼ عف االستعداد الداخمي: ويتـ فييا تطبيؽ أسموب الكشؼ عف االستعداد  -0

 التالميذ.المدخمي لممفاىيـ القبمية وميارات التفكير والعمميات والمعالجات الالزمة لدى 
تداخمة يتـ فييا تحديد المطموب مف تعطي كؿ مجموعة حومة م تقديـ حومة متداخمة: -3
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مات بالمعرفة والخبرات الالزمة وتزويدىـ بخرائط بيا ومثال الحواالمجموعات القياـ 
 الباحث.مف تصميـ  وخرائط ذىنية ةمعرفية ومفاىيمي

تفعيؿ المجموعات المتعاونة: مناقشة كؿ مجموعة أماـ الزمالء واالستماع آلراء  -2
 اآلخريف.

 استراتيجيةالتقويـ وتقصي األخطاء: يتـ فييا التقويـ وتقديـ التغذية الراجعة بعد تنفيذ  -0
يمي: طبيعة المعرفة يممؾ مقابؿ كيؼ ومتى  دروس الوحدة كما عمىاألمواج المتداخمة 

 والسرعة وتقديـ التعزيز والتغذية الراجعة. وقياس األخطاءوأيف؟، 
 دليؿ المعمـ لموحدة: إعداد-ب

إعداد دليؿ لممعمـ يوضح كيفية تنفيذ موضوعات الوحػدة باسػتخداـ  البحث الحاليتطمبت 
 ويتضمف ىذا الدليؿ ما يأتي: زيجمر،االستراتيجية القائمة عمى نظرية 

 ا، والخطػػوات اإلجرائيػػة لتنفيػػذىنظريػػة زيجمػػرمقدمػػة: توضػػح أىػػداؼ الػػدليؿ، ومفيػػـو  -
 داخؿ الصؼ الدراسي.

ة لممعمػػػػـ، يجػػػػب أف يراعييػػػػا عنػػػػد التػػػػدريس باسػػػػتخداـ إرشػػػػادات وتوجييػػػػات عامػػػػ -
، وتػػـ تقسػػيميا االسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػة عمػػى نمػػوذج زيجمػػر لألمػػواج المتداخمػػة

 وبعده. ثناءهوأإلى إرشادات قبؿ التدريس، 
 الدراسية. األىداؼ العامة لموحدة  -
 ".في مصر البيئة الساحميةخريطة ذىنية لمحتوى وحدة "  -
الخطػة الزمنيػة  عمػىالخطة الزمنية لتنفيذ دروس الوحدة المختارة، وذلؾ بعػد االطػالع  -

 ػ.م8681 –ػ م8681لمعاـ الدراسي  التربية والتعميـالتي وضعتيا وزارة 
 الوسائؿ التعميمية المقترحة لتنفيذ دروس الوحدة. -
 األنشطة التعميمية المقترحة لتنفيذ دروس الوحدة. -
 د اشتممت أساليب لمتقويـ المبدئي، والمرحمي، والنيائي.أساليب التقويـ، وق -
االسػػػتراتيجية المقترحػػػة تخطػػػيط مقتػػػرح لتنفيػػػذ دروس الوحػػػدة المختػػػارة باسػػػتخداـ "  -

وتضػػمف كػػؿ درس العناصػػر اآلتيػػة:  القائمػػة عمػػى نظريػػة زيجمػػر لألمػػواج المتداخمػػة
 -( كػؿ درسالعممػي )عناصػر المحتػوى -درسالسػموكية لكػؿ  األىداؼ-الدرسعنواف 

خطػوات السػير فػي  -بالػدرس التفكير التوليدي المستيدفةميارات  -الوسائؿ التعميمية
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 –تحديػػد المعالجػػة الذىنيػػة  –لالسػػتراتيجية المقترحػػة ) تحديػػد األىػػداؼ الػػدرس وفقػػًا 
 –المجموعػات المتعاونػة  –تطبيػؽ حومػة متداخمػة  –الكشؼ عف االستعداد المػدخمى 

 (.  التقويـ وتقصى االخطاء
أيضا تنشيط المػتعمـ مػف خػالؿ إعػداد أوراؽ عمػؿ  البحث تطمب :التمميذإعداد أوراؽ عمؿ  -جػ

السػػتراتيجية يسترشػػد بيػػا أثنػػاء دراسػػتو لموضػػوعات الوحػػدة التػػي تمػػت صػػياجتيا وفقػػًا  لمتمميػػذ
   مقترحة قائمة عمى نظرية زيجمر االمواج المتداخمة.

ق لمتأكػػد مػػف مػػدى عمػػي مجموعػػة مػػف المحكمػػيف التمميػػذعػػرض دليػػؿ المعمػػـ وأوراؽ عمػػؿ  -د(
صالحيتيما لالستخداـ، وقد أجمع المحكمػوف عمػى صػالحيتيما وكفايتيمػا لمتطبيػؽ، مػع إبػداء 
بعض المالحظػات التػي و ضػعت فػي االعتبػار عنػد إعػداد الصػورة النيائيػة، وبػذلؾ أصػبح دليػؿ 

رتيما النيائيػة صػالحيف لمتطبيػؽ ( فػي صػو 2(، وأوراؽ عمػؿ الطػالب )ممحػؽ 3المعمـ )ممحػؽ 
 .البحثمف أسئمة  الثانياألساسية. وبذلؾ يكوف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ  البحثعمى عينة 

 :البشح: إعداد أدوات ارابًع

 (. اختبار التحصيؿ المعرفي: وقد مر بالخطوات اآلتية:8)
كؿ مف المجموعة تحديد ىدؼ االختبار: ىدؼ االختبار إلى قياس مستوى تحصيؿ طالب  -أ(

 التجريبية والضابطة في المحتوى العممي لوحدة " البيئة الساحمية".
، مػف نػوع االختيػار سػؤاالً ( 88) أحػد وعشػريف وصؼ االختبار ونوعو: تكوف االختبار مف -ب(

تطبيػؽ(، موزعػة  –فيػـ  –مف متعػدد، تقػيس مسػتويات بمػـو المعرفيػة الثالثػة ) تػذكر 
 ( اآلتي:   0كما ىو مبيف بجدوؿ )
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 (2رذول )

 انىسٌ انُسبٍ نًفزداث اختببر انتحصُم انًؼزفٍ بًستىَبته انخالث فٍ وحذة "انبُئت انسبحهُت"

                                                               و

 األهذاف

                 

 انذروص

انتطبُ انفهى انتذكز

 ق

 يزـ

انخصبئص انطبُؼُت نهبُئت  1

 انسبحهُت

8 6 4 18 

انخصبئص انسكبَُت نهبُئت  2

 انسبحهُت

5 7 5 17 

انًىارد واألَشطت االلتصبدَت فٍ  3

 انسبحهُتانبُئت 

4 6 5 15 

 53 14 19 17 انًزًـــــــىع.

 %133 3.28 3.38 3.34 انىسٌ انُسبٍ نألهذاف.

صدؽ االختبار: مػف خػالؿ عػرض االختبػار عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف المختصػيف فػي  -جػ(
مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وفي مجاؿ عمـ النفس، وقد أوصى المحكموف بالتعػديؿ 
عمى بعض الصياجات ونقؿ بعض األسئمة بػيف المسػتويات المكونػة لالختبػار، وأ جريػت 

 المحكموف.   التعديالت الالزمة التي أشار إلييا 
تمميذًا ( 81التطبيؽ االستطالعي لالختبار: ط بؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف )
 ,SPSSوبعد التصحيح والرصد أجريت العمميات الحسابية واإلحصائية باستخداـ برنامج )

 ( لممعالجات اإلحصائية، وذلؾ بيدؼ حساب معامالت:"23"
-Splitبراوف" لمتجزئة النصفية ) -معادلة "سبيرماف ثبات االختبار: وذلؾ باستخداـ -

Half Method)   لكؿ جزء مف أجزاء االختبار عمى حدة، ولالختبار ككؿ، وقد أشارت
" وىذا يشير إلى أف اختبار 6.13النتائج إلى أف معامؿ ثبات االختبار ككؿ يساوى "

 التحصيؿ لو درجة ثبات عالية.
 (3رذول )

 انذاتٍ نًستىَبث اختببر انتحصُم ، واالختببر ككم يؼبيالث انخببث وانصذق

 انبُبَبث

 انًستىَبث
 يؼبيم انصذق انذاتٍ (11يؼبيم انخببث )ر

 3.84 3.71 انبؼذ األول

 3.83 3.64 انبؼذ انخبًَ
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 3.85 3.73 انبؼذ انخبنج

 3.92 3.84 االختببر ككم.

(، ومف ثـ 6.03 -6.88السيولة ما بيف )السيولة والصعوبة لمفردات االختبار: وقد تراوحت  -
، (، وىى قيـ مناسبة لمعامالت السيولة والصعوبة6.71 -6.00كانت الصعوبة ما بيف )

 (.1) جدوؿ
 (4) رذول

 يؼبيالث انسهىنت وانصؼىبت وانتًُُش ألسئهت اختببر انتحصُم

 يؼبيالث انسهىنت وانصؼىبت ألسئهت االختببر 

يؼبيم  و
 انسهىنت

يؼبيم 
 انصؼىبت

يؼبيم  و
انسهى

 نت

يؼبيم 
 انصؼىبت

   

1 0.21 
 

0.79 
 

15 0.36 
 

0.64 
 

   

2 0.57 
 

0.43 
 

16 0.54 
 

0.46 
 

   

3 0.32 
 

0.68 
 

17 0.25 
 

0.75 
 

   

4 0.36 
 

0.64 
 

18 0.29 
 

0.71 
 

   

5 0.21 
 

0.79 
 

19 0.32 
 

0.68 
 

   

6 0.46 
 

0.54 
 

20 0.32 
 

0.68 
 

   

7 0.32 
 

0.68 
 

21 0.39 
 

0.61 
 

   

8 0.36 
 

0.64 
 

      

9 0.29 
 

0.71 
 

      

10 0.21 
 

0.79 
 

      

11 0.21 
 

0.79 
 

      

12 0.25 
 

0.75 
 

      

13 0.64 
 

0.36 
 

      

14 0.21 
 

0.79 
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(، وىذا يدؿ عمى أف 6.78-6.00التمييز لمفردات االختبار: ووجد أنيا تتراوح بيف ) -
 االختبار كميا مميزة.مفردات 

حساب زمف تطبيؽ االختبار: تـ حساب زمف تطبيؽ االختبار وذلؾ عف طريؽ استخداـ  -
 ( دقيقة تقريبًا.36معادلة حساب متوسط زمف االختبار، وقد بمغ )

تكوف  االختبار، وبذلؾطريقة تصحيح االختبار: تـ تحديد درجة واحدة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة  -
 ( درجة.88الدرجة النيائية لالختبار )

  اختبار ميارات التفكير التوليدي: وقد مر بالمراحؿ اآلتية: -8
تحديد ىدؼ االختبار: ىدؼ االختبار إلى قياس ميارات التفكير التوليدي لدي تالميذ  - 

 .الصؼ السادس االبتدائي في الدراسات االجتماعية
 -الطالقة –أبعاد االختبار في ميارات التفكير التوليدي )المرونة أبعاد االختبار: تمثمت  -

 التنبؤ(. -التوسع
إعداد جدوؿ مواصفات االختبار: تـ بناء جدوؿ مواصفات اختبار ميارات التفكير التوليدي  -

 (:2في ضوء األبعاد، كما ىو موضح في الجدوؿ )
 (: 5رذول)

 يىاصفبث اختببر يهبراث انتفكُز انتىنُذٌ

 % يذ أرلبو انًفزداث يهبراث اختببر انتفكُز انتىنُذي و

 25 5 5 ،4 ،3 ،2 ،1 انًزوَت 1

 25 5 10 ،9 ،8 ،7 ،6 انطاللت 2

 25 5 15 ،14 ،13 ،12 ،11 انتىسغ 3

 25 5 20 ،19 ،18 ،17 ،16 انتُبؤ 4

 %100 20 انًزًىع

 صياجة بنود االختبار: تـ صياجة أسئمة االختبار في صور أسئمة موضوعية.  -
حساب صدؽ المحكميف: رأى المحكموف صالحية االختبار، وبناء عمى ذلؾ بمغ عدد  -

 ( مفردة.86) التفكير التوليديمفردات اختبار ميارات 
(، 6.18) التفكير التوليديحساب معامؿ الثبات: بمغت قيمة معامؿ الثبات الختبار ميارات  -

 (.6.12وىو معامؿ ثبات مناسب، كما بمغت قيمة الصدؽ الداخمي لالختبار )
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 (6رذول )

 يؼبيالث انخببث وانصذق انذاتٍ نًستىَبث اختببر انتفكُز انتىنُذي، واالختببر ككم

 انبُبَبث             

 انًستىَبث
 يؼبيم انصذق انذاتٍ (11يؼبيم انخببث )ر

 3.84 3.71 انطاللتيهبرة 

 3.84 3.73 يهبرة انًزوَت

 3.82 3.67 يهبرة انتىسغ

 3.82 3.68 يهبرة انتُبؤ

 3.95 3.91 االختببر ككم.

ما  التفكير التوليديحساب معامؿ التمييز: تراوحت قيمة معامالت التميز الختبار ميارات  -
 (.7) ، جدوؿ(، وىي معامالت تمييز مناسبة6.11 -6.01بيف )

 (7رذول )

 يؼبيالث تًُُش يفزداث اختببر انتفكُز انتىنُذٌ

 يؼبيم انتًُُش و يؼبيم انتًُُش و يؼبيم انتًُُش و

1 3.24 8 3.29 15 3.57 

2 3.38 9 3.38 16 3.29 

3 3.29 13 3.57 17 3.57 

4 3.38 11 3.38 18 3.33 

5 3.52 12 3.48 19 3.38 

6 3.24 13 3.33 23 3.62 

7 3.52 14 3.38  

زمف االختبار: تـ حساب متوسط زمف إجابة جميع الطالب عمى االختبار، وقد بمغ زمف 
 ( دقيقة.76االختبار )
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 ا: رصد اليتائر ومياقشتَا خامًض 
 اختبار صشة الفزض األول للدراصة الذي ىص على: -1

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية ال " 
والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي". والختبار صحة ىذا الفرض تـ 
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب المجموعتيف في التطبيؽ 
البعدي الختبار التحصيؿ ككؿ ولكؿ مستوى مف المستويات المكونة لو، ثـ استخداـ اختبار " 

لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية، وكانت النتائج كما  8ف=8مرتبطيف ف رت" لمتوسطيف جي
 ىي موضحة بالجدوؿ اآلتي:

 (7رذول ) 

انتطبُك انبؼذي نالختببر  فٍدالنت انفزوق بٍُ يتىسظ درربث طالة انًزًىػت انتززَبُت وانضببطت  

 انتحصُهً

   انضببطت انتززَبُت 

 ع و ٌ انبؼذ
َت

حز
ان
ت 

ر
در

 
 ع و ٌ

ت 
ر

در
َت

حز
ان

 

لًُت 

"ث" 

انًحسى

 بت

يستى

ي 

 انذالنت

  األول

3

0 

6.13 0.9

0 

 

2

9 

 

3

0 

3.97 1.1

0 

 

2

9 

دانت  8.53

ػُذ 

يستى

ي 

3.31 

0.6 6.23 انخبًَ

8 

4.63 1.2

7 

6.73 

1.0 5.87 انخبنج

7 

4.77 1.5

0 

3.57 

االختبب

 ر ككم

18.2

3 

1.9

8 

13.3

7 

2.4

1 

10.78 

 2.46(=   29،    3.31لًُت "ث" انزذ ونُت ) 

( بيف 6.68( أف ىناؾ فرقًا دااًل إحصائيًا عند مستوى )7يتضح مف جدوؿ )
متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية، وطالب المجموعة الضابطة في التطبيؽ 
البعدي الختبار التحصيؿ ككؿ وفي كؿ مستوى مف مستوياتو عمى حدة، حيث بمغت قيمة " 

لة الطرفيف ودرجة حرية ( في حيف وجدت قيمة " ت" الجد ولية لدال 86.71ت" المحسوبة )
رفض الفرض الصفري (. األمر الذي يقود إلى: 6.68( عند مستوى )8.30( تساوي )81)

وقبوؿ الفرض البديؿ، والذي نصو " يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب 
 المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي".
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 الذي ىص على: البشحمً أصئلة  الجالحالضؤال إدابة  -0
عمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة في تنمية  قائمة مقترحة استراتيجيةما فاعمية 

ولإلجابة عف ىذا  االبتدائي؟الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصؼ السادس  في التحصيؿ 
عمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة في  االستراتيجية القائمةالسؤاؿ تـ حساب حجـ التأثير 

(، وكانت النتائج كما ىو مب يف في جدوؿ n2التحصيؿ المعرفي، وذلؾ تـ بحساب مربع إيتا)
 ( اآلتي:1)

 (8رذول )

لبئًت ػهً َظزَت سَزهز فٍ انتحصُم  يمتزحت " وحزى تأحُز استزاتُزُت n2"  ولًُت " dلًُت " 

 انًؼزفٍ

 انًتغُز انًتغُز انًستمم

 انتببغ

T-

test 

Cohen's 

d  

Effect 

Size 

 

يمذار 

 انتأحُز

 يمتزحت  استزاتُزُت

 لبئًت ػهً َظزَت سَزهز

2.149280 8.53 انتذكز

3 

 كبُز 0.732073

1.570704 6.73 انفهى

7 

0.617645

5 

 كبُز

0.844294 3.57 انتطبُك

9 

0.388913

6 

 كبُز

االختببر 

 ككم

10.7

8 

2.203577

5 

0.740483

8 

 كبُز

( وىي نسبة " كبيرة " ،وىذا ي عد 6.73( أف نسبة حجـ األثر تساوي )1يتضح مف جدوؿ )
في التحصيؿ المعرفي  قائمة عمى نظرية زيجمر مقترحة استراتيجيةمؤشرًا الرتفاع حجـ تأثير 

 لطالب المجموعة التجريبية.
ما ، الذي نص عمى: البحثمف أسئمة  األوؿوبذلؾ يكوف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ  -8

قائمة عمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة في تنمية  مقترحة فاعمية استراتيجية
 التحصيؿ،في  الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟ 

 استراتيجية، ونتائج اختبار صحة الفرض األوؿ أف استخداـ الثالثيتضح مف إجابة السؤاؿ 
" أدى إلى زيادة في مصر قائمة عمى نظرية زيجمر في تعميـ وحدة " البيئة الساحمية مقترحة

 المجموعة التجريبية.تالميذ التحصيؿ المعرفي لمحتوي الوحدة لدى 
 ويمكف أف ت عزى النتيجة السابقة إلى: 
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قائمة عمى نظرية زيجمر  مقترحة  استراتيجيةطبيعة عرض المادة العممية وفؽ استخداـ (. 8
أسيـ في تنظيـ المادة، وتحصيميا بشكؿ أفضؿ مف المجموعة الضابطة التي درست 

 بالطريقة المعتادة.
تقديـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية زيجمر أدى إلى  زيادة الدافعية والحماس (. 8

نيـ أثناء المواقؼ التعاونية والمشاركة لدى التالميذ في العممية التعميمية والتفاعؿ بي
 المعدة، مما اسيـ في زيادة تحصيميـ المعرفي.

(. تعدد مصادر عرض المعمومات ما بيف صور وأشكاؿ ومرئيات ومواد تعميمية مسموعة 0
أسيـ في إثراء المعمومات لدى التالميذ مما زاد مف تذكرىـ لحقائؽ ومفاىيـ وتعميمات 

 الدراسات االجتماعية.
" واألىداؼ السموكية الخاصة في مصر األىداؼ العامة لوحدة " البيئة الساحمية صياجة(. 3

بكؿ درس مف دروس الوحدة وعرضيا في بداية الدراسة ساعد المعمـ عمى تحقيؽ ىذه 
األىداؼ، وتقويـ جوانب تعمميا لدى التالميذ عمى نحو موضوعي، مما رفع مف 

 مستوى التحصيؿ المعرفي لدييـ.
التجريبية مف خالؿ  تمميذ المجموعة المتداخمة ساعدتالقائمة عمى االمواج  يجيةستراتاإل(. 2

مما مكنو مف  الواحد،توفير حومات مف التفكير واستراتيجية بديمة الستيعاب الموضوع 
 ربط السابؽ بالالحؽ مف المعمومات وزيادة تحصيمو المعرفي منيا.

زيجمر لألمواج المتداخمة بما تنطوي عميو مف ستراتيجية القائمة عمى نظرية اإل(. استخداـ 0
المجموعة التجريبية عمى  ت ونصوص مكتوبة وصور وخرائط ساعدت تالميذ رسوما

 مما أدى إلى زيادة تحصيميـ. المفاىيـقإدراؾ العالقات بيف 
لمنقاش والحوار مف خالؿ المرور بمراحؿ استراتيجية االمواج المتداخمة  (. إتاحة فرًصا7

المجموعات  –تقديـ حومة  – المدخميالكشؼ  –تحديد المعالجة  –)تحديد االىداؼ 
ساىـ في حدوث تعمـ حقيقي نوعى  راجعة(تقصي االخطاء وتقديـ تغذية  –المتعاونة 

مومات المتعممة في مواقؼ تعميمية تعممية لدى التالميذ وزيادة قدراتيـ عمى تطبيؽ المع
 جديدة.

وتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج بعض الدراسات التي استيدفت تنمية التحصيؿ 
السندي (، و 8680الزركاني ) دراسة: المعرفي باستخداـ نظرية االمواج المتداخمة، مثؿ
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الحالي  تمايز البحثبيد اف  . (8681(، والياسري والشكرى )8687(، وكطراف )8681)
الخطوات االجرائية لالستراتيجية القائمة عمى نظرية زيجمر، وتصميـ  التطبيؽ، بيئةيأتي في 

 .والفئة المستيدفة
 اختبار صشة الفزض الجاىي للدراصة الذي ىص على: -3 

المجموعتيف التجريبية والضابطة  تالميذيوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات ال " 
في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير التوليدي". والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب 

المجموعتيف في التطبيؽ البعدي  تالميذالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
، ثـ استخداـ اختبار " ت" الفرعية مياراتومف  ميارةككؿ ولكؿ  التفكير التوليديالختبار 

لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية، وكانت النتائج كما ىي  8ف=8لمتوسطيف جير مرتبطيف ف
 موضحة بالجدوؿ اآلتي:

 ( 9رذول )

دالنت انفزوق بٍُ يتىسظ درربث طالة انًزًىػت انتززَبُت وانضببطت فً انتطبُك انبؼذي نالختببر 

 انتفكُز انتىنُذي

   انضببطت انتززَبُت 

دررت  ع و ٌ انبؼذ

انحز

 َت

دررت  ع و ٌ

انحز

 َت

لًُت 

"ث" 

 انًحسىبت

يستى

ي 

 انذالنت

يهبرة 

 انطاللت

 

3

0 

10.93 1.51  

29 

 

3

0 

9.60 2.13  

29 

دانت  3.20

ػُذ 

يستى

ي 

3.31 

يهبرة 

 انًزوَت

10.67 1.52 8.97 2.16 4.33 

يهبرة 

 انتىسغ

10.23 1.87 9.10 2.06 2.77 

يهبرة 

 انتُبؤ

10.30 1.80 8.77 2.31 4.10 

االختببر 

 ككم

42.13 4.58 36.43 7.35 5.03 

 2.46(=   29،    3.31لًُت "ث" انزذونُت ) 

( بيف متوسطي 6.68( أف ىناؾ فرقًا دااًل إحصائيًا عند مستوى )1يتضح مف جدوؿ )
درجات تالميذ المجموعة التجريبية، وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 
ميارات التفكير التوليدي ككؿ، وفي كؿ ميارة مف مياراتو الفرعية عمى حدة، حيث بمغت 

جدت قيمة " ت" الجدولية لداللة الطرفيف ودرجة ( في حيف و 2.60قيمة " ت" المحسوبة )
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رفض الفرض  (. األمر الذي يقود إلى6.68( عند مستوى )8.30( تساوي )81حرية )
 قبوؿ الفرض البديؿ.الصفري و 

 الذي ىص على: البشحمً أصئلة  الزابعإدابة الضؤال  -4
قائمة عمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة فى تنمية  مقترحة استراتيجيةما فاعمية 

الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟  ..  فىميارات التفكير التوليدي 
عمى نظرية  قائمة مقترحة الستراتيجيةولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب حجـ التأثير 

(، 8، وذلؾ تـ بحساب مربع آيتا)توليديتنمية التفكير الزيجمر لألمواج المتداخمة في 
 :( اآلتي86وكانت النتائج كما ىو مب يف في جدوؿ )

 ( 13رذول)

لبئًت ػهً َظزَت سَزهز نأليىاد  يمتزحت  استزاتُزُت" وحزى تأحُز  2"  ولًُت " dلًُت "

 انًتذاخهت فٍ يهبراث انتفكُز انتىنُذٌ

انًتغُز 

 انًستمم

 T-test Cohen's انًتغُز انتببغ

d  

Effect Size 

2 

يمذار 

 انتأحُز

 

 استزاتُزُت

 يمتزحت 

لبئًت ػهً 

َظزَت 

سَزهز 

نأليىاد 

 انًتذاخهت

 يهبرة انطاللت
 كبُز 0.3388835 0.7203938 3.20

يهبرة 

 انًزوَت

 كبُز 0.4142401 0.91025 4.33

 يهبرة انتىسغ
 كبُز 0.2760379 0.5743927 2.77

 يهبرة انتُبؤ
 كبُز 0.3465381 0.7388589 4.10

 كبُز 0.421947 0.9308129 5.03 االختببر ككم

قائمة عمى نظرية  استراتيجية مقترحة ( السابؽ أف حجـ تأثير 86يتبيف مف جدوؿ )
، وفى مياراتو األربع، التوليدي ككؿزيجمر لألمواج المتداخمة كبير في اختبار ميارات التفكير 

قائمة عمى نظرية  استراتيجية مقترحةوىذا يدؿ عمى ارتفاع مؤشر حجـ التأثير باستخداـ 
 زيجمر لألمواج المتداخمة في التدريس لدي تالميذ المجموعة التجريبية.

، الذي نص البحث الحاليمف أسئمة  الرابعوبذلؾ يكوف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ 
عمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة في تنمية  قائمة مقترحة استراتيجيةعمى: ما فاعمية 

 ؟االبتدائيالدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصؼ السادس  فىميارات التفكير التوليدي 
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االستراتيجية ، ونتائج اختبار صحة الفرض الثاني أف الرابعيتضح مف إجابة السؤاؿ 
الصؼ السادس االبتدائي  تالميذعمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة لدى  القائمةالمقترحة 

لدى  ى" أدى إلى تنمية ميارات التفكير التوليدفي مصر في تعميـ وحدة " البيئة الساحمية
 تالميذ المجموعة التجريبية. 

 ويمكف أف ت عزى النتيجة السابقة إلى: 
فػػػي ضػػػوء خطػػػوات  "فػػػي مصػػػر السػػػاحميةاعػػػادة بنػػػاء انشػػػطة وبنيػػػة وحػػػدة " البيئػػػة  -1

االسػػتراتيجية المقترحػػة القائمػػة عمػػى نظريػػة زيجمػػر سػػاعد عمػػى تنميػػة ميػػارت التفكيػػر 
 فكار.االالتوليدي مف طالقة في المفاىيـ المتضمنة بالوحدة ومرونة في 

قائمة عمػى نظريػة زيجمػر لألمػواج المتداخمػة خػالؿ خطواتيػا  مقترحة تقديـ االستراتيجية  -2
ـ المبتكػػػػرة التػػػػي يتطمػػػػب حميػػػػا التجربػػػػة التػػػػي تػػػػؤدي الػػػػي تغييػػػػر تػػػػدريجي فػػػػي الميػػػػا

االسػػتراتيجيات التػػي يختارىػػا المػػتعمـ، والتكيػػؼ وممارسػػة التجػػارب المثيػػرة لالىتمػػاـ مػػع 
 المياـ المعروفة لديو، ادى إلى اثراء التفكير التوليدي في جانبو االستكشافي. 

 اسػػتراتيجيات تعمػػـ جديػػدة بتوظيػػؼ" فػػي مصػػر مراعػػاة تضػػميف وحػػدة " البيئػػة السػػاحمية  -3
ووضػػع االنشػػطة العمميػػة لموحػػدة فػػي ، ومنػػع اسػػترجاع األفكػػار القديمػػة متنوعػػة لممػػتعمـ

اء التفكيػػر التوليػػدي فػػي صػػورة مشػػكالت تسػػتدعي األفكػػار جيػػر التقميديػػة أسػػيـ فػػي اثػػر 
 بداعي لدى تالميذ المجموعة التجريبية. جانبو اإل

قائمػة عمػى األمػواج المتداخمػة مقترحػة  المجموعة التجريبيػة السػتراتيجيةتالميذ استخداـ  -4
 لمدرس وفػيعف أفكارىـ في صورة أىداؼ  لمتالميذ أسيـ في أوؿ مراحميا بالتعبير الحر 

ثػاني مراحميػػا بتحديػد المعالجػػات الذىنيػة، األمػػر الػػذي أوجػد نوعػػًا مػف المرونػػة والطالقػػة 
 ميارة المرونة لدييـ. أثريار مما والتبايف في وجيات النظر واألفك

االمػػواج المتداخمػػة تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى تػػوفير منػػاخ  اسػػتراتيجيةسػػاعدت  -5
( األمر الػذي أوجػد طالقػة ومرونػة فػي تػوارد األيسر-األيمفيسمح بتفعيؿ جانبي الدماغ )

فػػي  لسػػاحميةاالفكػػار المرتبطػػة بػػالخرائط والصػػور واألشػػكاؿ البيانيػػة فػػي وحػػدة "البيئػػة ا
 ".مصر

تنمية  المتداخمة مفالمزايا التي توفرىا االستراتيجية القائمة عمى نظرية زيجمر لألمواج   -6
روح الفريؽ بمرحمة المجموعات المتعاونة، ووجود تغذية راجعة وتصحيح االخطاء 
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تاحة الفرص  والتعمـ، والتقميؿ مف ىيمنة المعمـ ومساعدة التالميذ عمى التعمـ بأنفسيـ وا 
ليـ لممارسة األدوار المتعددة أدى إلى تفوؽ تالميذ المجموعة التجريبية عمى الضابطة 

 في نمو ميارات التفكير التوليدي.
ـو بيانية، " ما بيف رسفي مصر وحدة " البيئة الساحمية والوسائط لتدريستعدد األنشطة  -7

وصور، وخرائط، وفيديوىات، ومواقع ذات صمة عبر اإلنترنت خاطب الحواس المختمفة 
لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي واستجاب ألنماط التعمـ والتفكير المتباينة بينيـ 

 في التوسع والتنبؤ لدى التالميذ. أسيـاألمر الذي 
تي ساىمت في شحذ عممية التفكير توفر المحفزات سواء كانت معنوية اـ تعممية ال -8

ساسيا توفير حومات مف فكرًيا أالتوليدي لدى التالميذ في ظؿ بيئة تعميمية تعممية قوية 
 التفكير واستراتيجيات بديمة لتعمـ الموضوع.

وتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج بعض الدراسات التي استيدفت تنمية التفكير 
(، 8680الزركاني )(، و 8680حميد ) دراسة: المتداخمة، مثؿباستخداـ نظرية االمواج 

  .(8681والسعدي )(، 8681(، والسندي )8687) شكريودراسة 
اتفقت مع نتائج الدراسات التي اىتمت بتوظيؼ استراتيجيات وطرؽ ومف ناحية أخرى 

 جوفيري تدريس لتنمية التفكير التوليدي في مجاالت دراسية مختمفة مثؿ دراسة:
Geoffrey,2010)( عصفور ،)وجوالف أفـ(، 8688 ( Ann,T & Golan, 2011 ) ، 

والجيني ـ(،  8687ـ(، أحمد )8680ـ(، جاد الحؽ )8680صادؽ ) ـ(،8680و ىاني )
ـ(،  الصعيدي 8681ـ(، القحطاني )8681والوىابة )ـ(، 8687أبوشرخ ) ـ(،8687)
 ـ(، 8681خمؼ )ـ(، 8681)

 :البحثثالثًا: توصيات 
 ، يمكف تقديـ التوصيات اآلتية:البحث الحاليفي ضوء النتائج التي أسفرت عنيا 

عادة بناء وحدات تدريسية مف مقرر الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في ضوء إ -8
بعض نماذج التدريس المعرفية التي تحفز التفكير واالبداع لدى التالميذ في المراحؿ 

 التعميمية الدنيا.
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لألمواج المتداخمةق  زيجمراالىتماـ باستخداـ االستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية  -8
الحومات المعرفية  تعددمواقؼ تعميمية تسيـ في  توفرحيث إف استخداـ ىذا االستراتيجية 

 والبدائؿ واالستراتيجيات التي تسيـ في حؿ المشكمة وتوليد المعمومات.
عمى توليد بما يساعدىـ  التالميذلدى  التفكير التوليدية ميارات ضرورة االىتماـ بتنمي -0

 .بشأنيا واتخاذ قرارات سميمة في حياتيـ األفكار وتقويميا
تدريب المعمميف عمى توظيؼ المعمومات التي تتضمنيا المقررات الدراسية في صورة  -3

 .التوليديالتفكير يمكف مف خالليا تنمية ميارات  استراتيجيات تفكير وبدائؿ
 رابعا: حبوخ مكرتسة:

 اآلتي: اف، يقترح الباحثالبحث الحاليفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا 
بمناىج الدراسات االجتماعية عمى  لألمواج المتداخمة زيجمرنظرية وحدة مقترحة في ضوء  -8

 .االبتدائيةتالميذ المرحمة لدى  وميارات معالجة المعمومات تنمية عادات العقؿ المنتجة
درجة توافر ميارات التفكير التوليدي في كتب الدراسات االجتماعية بالصؼ السادس  -8

 االبتدائي وتصور مقترح لتنميتيا.
فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة في تنمية ميارات توليد  -0

 المعمومات والدافعية لمتعمـ لدى تالميذ المرحمة االعدادية.
مواج المتداخمة في تدريس الجغرافيا عمى سة طولية الستخداـ استراتيجية األجراء دراإ -3

 تنمية ميارات التفكير التركيبي لدي طالب المرحمة الثانوية.
تطوير وحدة مف مقرر الدراسات االجتماعية في ضوء نظرية زيجمر لألمواج المتداخمة  -2

وفاعميتيا في تنمية وعمؽ المعرفة الجغرافية وميارات التفكير االبداعي لدى طالب 
 الصؼ السادس االبتدائي.
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باستخدام التعمم اإللكتروني التشاركى عمى تنمية التفكير التوليدى لدى الطالب الفائقين بالمرحمة 
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 . 226 - 211: 3، ع6المتخصصة: دار سمات لمدراسات واألبحاث مج
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132. 
لوارث، و فكري حسن عمي خرارزة، صالح عمر محمد، دعاء محمد محمود درويش، إيمان محمد عبدا
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م(. "استخدام طريقة قبعات التفكير الست فى تدريس الجغرافيا لتنمية التحصيل 2116ريان.)
المعرفي وميارات التفكير التوليدى لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية." مجمة البحث العممي في 

 . 593 - 577: 2، ج17كمية البنات لآلداب والعموم والتربية ع -التربية: جامعة عين شمس 
م(. "فاعمية برنامج قائم عمى الخريطة الذىنية في تنمية بعض المفاىيم 2118خمف، أمل السيد.)

البيولوجية وميارات التفكير التوليدي لدى أطفال الروضة." مجمة الطفولة العربية: الجمعية 
 . 67 - 39: 75، ع19الكويتية لتقدم الطفولة العربية مج

م(. "فاعمية استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة فى تدريس 2116الحميد.)دياب، رضا أحمد عبد
الرياضيات فى تنمية التفكير التوليدى والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي." 

 . 252 - 164: 3، ع19مجمة تربويات الرياضيات: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات مج
(. فاعمية استراتيجية التعمم المدمج في تنمية ميارات التفكير 2116و .)الزبيدى، ساىر حسن عم

التوليدي والتحصيل في مادة الجغرافيا لدى طالب الصف الخامس االعدادي بالعراق. رسالة 
 دكتوراه، كمية التربية، جامعة المنصورة.

تحصيل طالب األول  م(." أثر استراتيجية األمواج المتداخمة في2116الزركاني، محمد كاظم حسن.)
المتوسط لمادة الفيزياء وتفكيرىم العممي"، كمية التربية لمعموم الصرفية )ابن الييثم( ، قسم العموم 

 التربوية والنفسية، جامعة بغداد ، العراق ،رسالة ماجستير.
(. "برمجية تفاعمية قائمة عمى التمميح البصرى وأثرىا فى تنمية 2115زنقور، ماىر محمد صالح.)

ميارات التفكير التوليدى البصرى وأداء ميام البحث البصرى لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ذوى 
اإلعاقة السمعية فى الرياضيات." دراسات عربية في التربية وعمم النفس: رابطة التربويين العرب 

 . 78 - 17: 61ع
(. "فاعمية استراتيجية األمواج المعرفية المتداخمة في تنمية التفكير 2118السعدي، ناظم تركي عطية. )

التأممي لدى طالب الصف األول المتوسط في مادة العموم." مجمة كمية التربية لمعموم اإلنسانية: 
 . 247 - 193: 2، ع8كمية التربية لمعموم اإلنسانية مج -جامعة ذي قار 

م( . " فاعمية أنموذج األمواج المتداخمة في تحصيل مادة الديمقراطية 2118، وناز بدر خان .)السندي
والتفكير التأممي لدي طالب كمية التربية"، دراسات عربية في التربية وعمم النفس، رابطة التربويين 

 .128-111، ص94العرب ، ع
لمتداخمة في تدريس االقتصاد المنزلي عمي م( ." أثر إستراتيجية األمواج ا2117شكري ، تريزا إميل .)

تنمية ميارات التفكير التوليدي وبعض مفاىيم التربية الغذائية الصحية لطالبات المرحمة 
-233، ص86اإلعدادية"، دراسات عربية في التربية وعمم النفس، رابطة التربويين العرب ، ع

281. 
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ستراتيجية أنتج، أفرز، أربط، توسع ) (. "التفاعل بين التفكير ال2116صادق، منير موسى. ) مكاني وا 
GSCE  ".فى تحصيل العموم وتنمية ميارات التفكير التوليدى لطالب الصف العاشر األساسى )

 . 128 - 75: 3، ع19المجمة المصرية لمتربية العممية: الجمعية المصرية لمتربية العممية مج
الجغرافيا وفق رؤية االقتصاد المعرفي ) النظرية ( . تدريس 2114صالح محمد أمين العمري .)

 والتطبيق( ، عمان.
(. "فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى أدوات الويب الداللية 2118الصعيدي، منصور سمير السيد. )

(Web 3.0 في تدريس الرياضيات عمى تنمية ميارات التفكير التوليدي لدى التالميذ ذوي )
عدادية." في المؤتمر العممي السنوي السادس عشر: تطوير تعميم صعوبات التعمم بالمرحمة اإل

وتعمم الرياضيات لتحقيق ثقافة الجودة: الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات القاىرة: جامعة 
 . 186 - 141الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،:  -كمية التربية  -بنيا 

مج مقترح قائم عمى األنشطة اإلثرائية في تدريس التاريخ (." برنا2111عبد العزيز، السعيد الجندي )
وأثره عمى تنمية بعض الذكاءات المتعددة المرتبطة بيا وميارات التفكير التباعدي لدي طالب 

 .177-91(، أكتوبر، 84المرحمة اإلعدادية." مجمة كمية التربية ببنيا، جامعة بنيا، العدد )
فكير من خالل القراءة ، تقديم أ.د حامد عمار ، الدار المصرية ( ، تعميم الت2114عبد اهلل ، رشا )

 المبنانية ، القاىرة.
م(. "برنامج قائم عمى استراتيجيات التفكير الجانبي لتنمية 2111عصفور، إيمان حسنين محمد. )

ميارات التفكير التوليدي وفاعمية الذات لمطالبات المعممات شعبة الفمسفة واالجتماع." دراسات 
الجمعية المصرية لممناىج  -كمية التربية  -المناىج وطرق التدريس: جامعة عين شمس  في

 . 65 - 13:  177وطرق التدريس ع 
(. تدريس الدراسات االجتماعية: النظرية والتطبيق رؤية معاصرة. القاىرة: 2119عطوة، محمد أمين .)

 دار السحاب لمنشر والتوزيع.
ر استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الجغرافيا (." تأثي2111عطية، عمى حسين .)

عمى التحصيل وتنمية التفكير التباعدي لدى طالب الصف األول الثانوي  مجمة الجمعية 
 .124 – 71(، 28مصر ،ع) -التربوية لمدراسات االجتماعية 

يطو وتنفيذه وتقويم عائده (. تدريس الدراسات االجتماعية. تخط2111الغبيسي، محمد عبد المقصود )
 التعميمي. الكويت، مكتبة الفالح.

مداخل ونماذج ونظريات ، الجزء الثاني ،  –(. عمم النفس المعرفي 2111فتحي مصطفي الزيات .)
 القاىرة : دار النشر لمجامعات .

اعية ( في تدريس الدراسات االجتم PQ4Rم(. "فعالية استراتيجية ) 2118القحطاني، شاىرة سعيد. )
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والوطنية عمى التحصيل المعرفي وتنمية التفكير التوليدي لدى طالبات الصف الثالث متوسط 
 115: 14، ع2بمدينة الرياض." مجمة العموم التربوية والنفسية: المركز القومي لمبحوث غزة مج

- 128 . 
توزيع ، عمان ، ، دار المسيرة لمنشر وال1(. النظرية المعرفية في التعمم ،ط2113قطامي ، يوسف .)

 األردن .
( ، عمم النفس التربوي النظرية والتطبيق ،عمان 2111. )قطامي، نايفة؛ شريم، رغدة، غرابية ، عايش 

 : دار وائل .
 ( ، عمان : دار مسيرة لمنشر والتوزيع .1(، النظرية المعرية في التعمم ، ط)2113قطامي، يوسف .)

ام إستراتيجية األمواج المتداخمة في التحصيل والتنور العممي م(." أثر استخد2117كطران، رائد بايش .)
عند طالب الصف األول المتوسط في مادة األحياء"، بحوث العموم النفسية والتربوية 

، جامعة سومر ، كمية 25واالجتماعية، الرك لمفمسفة واإلنسانيات والعموم االجتماعية ، العدد 
 التربية األساسية.

 (. المواد االجتماعية وتنمية التفكير. القاىرة: عالم الكتب.1979ين .)المقاني ، احمد حس
في تنمية التفكير  SCAMBERم(.  "فعالية استراتيجية سكامبر 2118محرم، ىبة عبدالحميد محمد. )

كمية  -التوليدي في الفيزياء لدى طالب المرحمة الثانوية." مجمة كمية التربية: جامعة بورسعيد 
 . 723 - 716: 23التربية ع

 TRIZم(. "فاعمية استراتيجية قائمة عمى بعض مبادئ نظرية تريز 2114محمد، شرين السيد إبراىيم.  )
في تنمية التحصيل و ميارات التفكير التوليدي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة العموم." 

 . 186 - 157: 53دراسات عربية في التربية وعمم النفس: رابطة التربويين العرب ع
 االردن. عمان، الميسرة، دار النفس، وعمم التربية في البحث مناىج .م(2111سامي .) ممحم،

م(. فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى قراءة الصور في تنمية 2119المنير، راندا عبد العميم .)
(، 78العدد ) ميارات التفكير التوليدي البصرى لدى أطفال الروضة. مجمة القراءة والمعرفة،

29-74. 
(. "فاعمية استراتيجية سكامبر في تنمية التحصيل و ميارات التفكير 2113ىاني، مرفت حامد محمد. )

التوليدي في العموم لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي." دراسات تربوية واجتماعية: جامعة 
 . 292 - 227: 2، ع 19كمية التربية مج  -حموان 

م(. "أثر استخدام نموذج االستقصاء المتوازن فى تدريس العموم 2118بداهلل عمي. )الوىابة، جميمة ع
عمى تنمية التفكير التوليدى وعمميات العمم لدى طالبات المرحمة المتوسطة." مجمة كمية التربية: 

 . 543 - 498: 116، ع29كمية التربية مج -جامعة بنيا 



 .........................................................لى نظرية زيجلر لألمواج افاعلية استراتيجية مقترحة قائمة ع

- 8181 - 

 دراسية وتطويرىا. الكويت: مكتبة الفالح.(. تخطيط المناىج ال2113ريان ، فكرى حسن .)
(. أثر االمواج المتداخمة في التحصيل 2118الياسري، وفيو جبار؛ والشكري، سمى عبد الرسول. )

واكتساب المفاىيم البالغية لدى طالبات الصف الخامس االدبي. مجمة كمية التربية األساسية 
 .1578 -1547(، 38)لمعموم التربوية واإلنسانية / جامعة بابل، العدد 

السعدي، ناظم تركي عطية. "فاعمية استراتيجية األمواج المعرفية المتداخمة في تنمية التفكير التأممي لدى 
طالب الصف األول المتوسط في مادة العموم." مجمة كمية التربية لمعموم اإلنسانية: جامعة ذي 

 .247 - 193(: 2118) 2، ع8كمية التربية لمعموم اإلنسانية مج -قار 

 األديبية: ثاىيًا: املزادع

Geoffrey, S. et al. (2010). Supporting Generative Thinking about the Integer 

Number Line in Elementary Mathematics. Cognition and Instruction, 

28,(4),433-474. 

Siegler, R. S. (1995). How does change occur: A microge-netic study of 

number conservation. Cognitive Psychology, 28, 225. 

Siegler, R. S. (1996). Emerging minds: The process of change in children’s 

thinking. New York: Oxford University Press. 

Rittle-Johnson, B., & Siegler, R. (1999). Learning to spell: Variability, choice, 

and change in children’s strategy use. Child Development, 70, 332-

348. 

Duncan, R & Tseng, K. (2011). Designing project-based instruction to foster 

generative and mechanistic understandings in genetics.  Science 

Education 95(1):21 - 56 . 

Gladstone, M.(2006). Generative Thinking and Generative Communication. 

Paper Presented in Meeting American Society for Quality Columbia 

Basin Section 614, November . 

Mohd , T. N.; Mohan.C. (2016). The Link between Higher Order Thinking 

Skills, Representation and Concepts in Enhancing TIMSS Tasks. 

international Journal of Instruction, v9, n2 ,199-214 . 


