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 البخح مصتخلص

كفايات التكاصؿ المغكم في النصكص قياس تنمية بعض ىدؼ البحث الحالي 
المتشعب لدل الطالب  المعمميف شعبة الدراسات  )الجغرافية، كالتاريخية(، كميارات التفكير

؛ كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ االجتماعية خالؿ برنامج مقترح قائـ عمى مدخؿ المغة عبر المنيج 
كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية( المناسبة لمطالب المعمميف إعداد قائمة ببعض 

عداد قائمة بميارات التفكير المتشعب الكاجب  شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية، كا 
تنميتيا لدل الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية، كتـ إعداد البرنامج 

مدخؿ المغة عبر المنيج ؛ لتنمية كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، المقترح القائـ عمى 
كالنكعية( لدل الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية، كما تـ إعداد 
اختبار ميارات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية(، ككذلؾ إعداد اختبار التفكير المتشعب، 

؛ كلمتحقؽ مف فاعمية كأكراؽ العمؿ الخاصة بإعداد البرنامجكما تـ إعداد دليؿ المعمـ، 
طالب الفرقة الثالثة  شعبة التعميـ معممنا؛ مف طالبنا ( ٓٔعينة قكاميا )البرنامج تـ اختيار 

ة، كقسمت إلى مجمكعتيف؛ بكمية التربية جامعة المنصكر  األساسي )الدراسات االجتماعية(
( طالبنا، كقد أسفرت نتائج َّكاألخرل ضابطة قكاميا) ( طالبنا،ّٓاألكلى تجريبية قكاميا)

 البحث عف االتي:           
( بػيف متكسػطي درجػات َٓ.َ ≥د فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )ك كج .ُ

المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم، الختبػار كفايػات التكاصػؿ 
   .المغكم )العامة، كالنكعية( لصالح المجمكعة التجريبية

( بػيف متكسػطي درجػات َٓ.َ ≥فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ) كجكد .ِ
جمكعػػػة التجريبيػػػة، فػػػي اختبػػػار كفايػػػات التكاصػػػؿ المغػػػكم التطبيػػػؽ القبمػػػي، كالبعػػػدم لمم

 )العامة، كالنكعية( لصالح التطبيؽ البعدم.
( بػيف متكسػطي درجػات َٓ.َ ≥فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ) كجكد .ّ

طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  الختبػػار ميػػارات 
 الح المجمكعة التجريبية".التفكير المتشعب لص
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( بػيف متكسػطي درجػات َٓ.َ ≥فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ) كجكد .ْ
التطبيػػػؽ القبمػػػي، كالبعػػػدم لممجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر المتشػػػعب 

 لصالح التطبيؽ البعدم.
النصػكص الجغرافيػة،  حقؽ البرنامج المقترح فاعمية فى تنمية كفايات التكاصؿ المغكم فػى .ٓ

كالتاريخية لدل الطالب  المعمميف شػعبة الدراسػات االجتماعيػة؛ بنسػبة التقػؿ قيمتيػا عػف 
 (، كما تقاس نسبة الفاعمية لماؾ جكجياف.ٔ.َ)

حقؽ البرنامج المقترح فاعمية في تنمية ميارات التفكيػر المتشػعب لػدل الطػالب المعممػيف  .6
(، كمػا تقػاس نسػبة الفاعميػة ٔ.َالتقػؿ قيمتيػا عػف )شعبة الدراسات االجتماعية؛ بنسبة 

 لماؾ جكجياف.                                                                        

 الكممات المفتاحية: 
النصكص  -ت االجتماعيةالدراسا–-التفكير المتشعب  -كفايات التكاصؿ المغكم

 ر المنيج. مدخؿ المغة عب -كالتاريخية  الجغرافية
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A proposal Based on Language Introductory Through the Curriculum to 

Develop some Linguistic Communication Competencies within Geographical 

and Historical Texts and Branched Thinking Skills among Students of Social 

Studies Student Teachers. 

Prepared by: 

Dr. Amany Aly Elsayed Rajab 

Associate professor-Faculty of Education 

Mansoura University 

ABSTRACT 

The current research aimed to measure the development of some 

linguistic communication skills in texts (geographical and historical) and 

branched thinking skills among social studies student teachers through a 

proposed program based on Language Introductory through the curriculum, so 

as to achieve this goal, a list of some linguistic communication Competencies 

(specified and general) were prepared for the participants; in addition to 

preparing a list of branched thinking skills that should be developed for these 

participants. The proposed program has been prepared to develop language 

communication competencies (general and qualitative) for the participants. In 

addition, a test of language communication skills (general - specific) is 

prepared, as well as a test for branched thinking, a teacher's guide, and work 

papers for preparing the program. In order to verify the effectiveness of the 

program, the participants consisting of (65 student teachers) were selected from 

the third year students, elementary education department (Social Studies), 

Faculty of Education, Mansoura University. They were divided into two 

groups: the first is experimental, consisting of (35) students; and the other is a 

control group consisting of (30) students. Research results revealed the 

following: 

1- There are statistically significant differences at (>0.05) between the 

mean scores of the experimental group and the control group in the 

post administration of language communication competencies 

(general / qualitative) test in favor of the experimental group. 

2- There are statistically significant differences at (>0.05) between the 

mean scores of the experimental group in the pre and post 

administration of language communication competencies (general / 

qualitative) test in favor of the post administration. 

3- There are statistically significant differences at (>0.05) between the 

mean scores of the experimental group and the control group in the 

post administration of the branched thinking skills test in favor of the 

experimental group. 

4- There are statistically significant differences at (>0.05) between the 

mean scores of the experimental group in the pre and post 
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administration of the branched thinking skills test in favor of the post 

administration. 

5- The proposed program was effective in developing linguistic 

communication competencies in geographical and historical texts 

among student teachers, Social Studies department, with a 

percentage which is not less than (0.6).The effectiveness of Mac 

Geogian was also measured. 

6- The proposed program was effective in developing branched 

thinking skills among student teachers, Social Studies department, 

with a percentage which is not less than (0.6). The effectiveness of 

Mac Gojian was also measured. 

Key Words: Linguistic communication competencies - branched 

thinking - social studies - geographical and historical texts – introductory 

language through the curriculum 
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 مكدمة 

ف األمة العربية أمة بياف، كالعمؿ فييا مقترف بالتعبير كالقكؿ، المذاف اليستقيماف إال إ
بتكامؿ الميارات المغكية الالزمة ألداء لغكل سميـ؛ كاألداء المغكم مقترف بما يتضمنو مف 

األداء المغكم ال ينبغي أف تككف مقصكرةن عمى كتنمية إف صحة كفايات لغكية، كما أف 
المغة العربية فحسب؛ بؿ تنتقؿ أىمية  المتخصصيف فىالطالب المعمميف ك أالمتخصصيف 

؛ بؿ يجب أف تككف عامةن شائعةن بيف الب المعمميف في التخصصات اآلخرلممارستو إلى الط
الجامعة؛ ألنيـ  مفالذيف يتخرجكف المعممكف المتعمميف مف أبناء المجتمع؛ كبخاصة أكلئؾ 

 المجتمع، كنيضتو". يـ أبناءتعممف يحممكف العبء األكبر في 
تعميـ العربية كمياراتيا ال بد مف تنمية كفاياتيا لدل الطالب المعمميف ؛  كلكى يتـ

تنمية قدراتيـ عمى استخداـ المغة بصكرة تمقائية، كالقدرة عمى التعبير بيا عف أفكارىـ، ل
مكنيـ مف ميارات بما ينمي أداءىـ المغكم، كعالقة ذلؾ بمستكل ت ،كقدراتيـ عمى التكاصؿ 

 التدريس.
كىاني صبرم آؿ يكنس  ،*(َُ ،ٗٗٗكآخريف ) أحمدأشار رشدم فى ىذا السياؽ ك 

( بأف الكفاية المغكية تتيح لمتكمـ المغة، أالا يقع في الخطأ، كأف يعمـ ما إذا ُْٔ ، ََِٕ)
ا مكافقنا قكاعد لغتو، كأصكليا؛ أـ يأتي خالفنا  كاف الذم يصدر عف متكمـ آخر في لغتو صحيحن

 لما تكقعو.
إلى أف  ( اََِٖصفاء محمد )، ك (َُ:  ََِٕعبده الراجحى )أكد كؿ مف كقد
نيائي؛ أم أنيا غاية،  جميؿ إلى التركيز عمى المغة كمنتالتقميدية في التدريس تالممارسات 

كليست كسيمة لمتعمـ؛ مما ييمؿ الطبيعة البناءة لمغة؛ ليذا يجب أف يشمؿ المنيج المغكم 
 الكامؿ الجانبيف )البنائى، كاألدائي( لمغة.

"المغػة عبػر  بمدخؿيسمى كمف المداخؿ التي يمكف استخداميا في ىذا المجاؿ مدخػؿ 
؛ حيث يؤكد ىذا المدخؿ أىمية '' language Across The Curriculum ''المنيػج " 

نتاج المفاىيـ  المغكية، كالعممية، كاالجتماعية... ؛  بما يشير إلى العالقة  المغة في اكتساب كا 

                                                           
 APA Format (6thتن التىثُك فٍ هذا الثحث وفك لىاعد جوعُح علن الٌفش األهزَكُح،اإلصدار الضادس (( *

Edition) 
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، كتعبير، الكاسعة بيف المغة، كالعمكـ الطبيعية، كالنفسية، كاالجتماعية؛ فيي أداة فيـ
نتاج؛  كاكتساب، كا 

إلى عدة تعريفات  تعكس  Quong & Linder ( 2014 , 4 ) كقد أشار كؿ مف 
 مدخؿ المغة عبر المنيج كمالمحو؛ منيا أنو: خصائص
 اتجاه لدمج كؿٍّ مف: تعمـ المغة، كتعمـ المحتكل في آف كاحد. -
يرتكز عمى تطكير الكفاية المغكية في جميع المكاد، كليس مقرر بعينو؛ لتحسيف  -

 جكدة التعمـ كنتائجو.
يؤكد أف تعمـ المغة ال يقتصر عمى مكاد بعينيا فحسب؛ كلكف يمتد ليشمؿ جميع  -

 المكاد الدراسية، كجميع األنشطة التعميمية.
درِّسكف المكاد الدراسية يؤكد أف تطكير المغة مسؤكلية جميع المعمميف الذيف يي  -

 المختمفة.
المغة تؤدم  دكرنا ف ، أىمية العناية بالمغة عبر المنيجاستكماال لما سبؽ تتضح ك 

جكىرينا في عممية التعمـ؛  أياف كاف المجاؿ الدراسي أك التخصص؛ فالطالب يستكعب مفاىيـ  
التعمـ؛ لذا عمى قدر جكدة لغتو جديدةن عندما يستمع، كيتحدث، كيقرأ، كيكتب في أثناء عممية 

 مف عدميا، تككف جكدة تعممو مف عدمو.
كالطالب المعمـ في مجاؿ الدراسات االجتماعية،  ككفقا لطبيعة المادة يتعامؿ مع 
النصكص الجغرافية كالتاريخية؛ كىذه النصكص  تتسـ بالداللة المحددة،  كليا  تراكيب معينة  

 العرض. ذك منطقية في التنظيـ، ككضكح في
كباختالؼ المجاؿ الدراسي تختمؼ بنية النصكص ذاتيا؛ فيناؾ اختالؼ بيف النصيف: 

يمثؿ نمطنا لغكينا  -( ْٕ ،ََِٖكما ذكرت إيماف محمد ) -األدبى، كالعممى؛ فالنص األدبى 
كما  –"التأثير، كاإلمتاع"، أما النص العممي فيك كداخؿ المغة، كميمتو "اإلشارة، كاإلفياـ"، 

نص يتسـ بالداللة المحددة، خاؿو مف اإليحاء، كغير  -( ُٖٓ ،ُٕٖٗر محمد مفتاح )أشا
، كذات منطقية في التنظيـ، قابؿ لمترادؼ في استخداـ الكممات، كما أف تراكيبو غير مكررة

 في العرض. ككضكح
ف بشعبة الدراسات االجتماعية في التعميـ الجامعى م مطالب المعمـلكبذلؾ فإنو يمكف 
؛ فيك خير معيف لو في دراستو؛ التعامؿ المغكل السميـ  مع نصكص تخصصو؛ فيمنا، كتحميالن
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إلمداده بكفايات التكاصؿ المغكم مع النصكص العامة، كنصكص تخصصو؛ فيعينو عمى فيـ 
نتاج نصو مكاز لو؛ مراعيا قكاعد الكتابة، كتطبيقا ألنظمة المغة  ما يقرؤه مف نصكص، كا 

 المكتسبة.
بؽ يتضح أف تعميـ المغة العربية ال ييدؼ إلى صحة األداء المغكم كأسس مما س

ا فقط،  التمكف مف ميارات المغة العربية، كمفاىيميا، كمعارفيا، كاستخداميا استخدامنا صحيحن
كلكف إلى تقكية االنتماء إلى ثقافة األمة، كما يسيـ أيضا في اكتساب الفكر العممي، كأسس 

 رس بالمغة العربية بطريقة سميمة.تي ال تزدىر إال حيف تيماالتفكير المنطقي، كال
كتحتؿ مسألة التفكير في العمـك التربكية كالعمـك األخرل في الحياة بكجو عاـ مكانة 
رئيسة؛ ألف ميمة التفكير تكمف في إيجاد حمكؿ مناسبة لممشكالت النظرية كالعممية الممحة 

مع،  كتتجدد باستمرار؛ مما يدفعو لمبحث دكمان عف التي يكاجييا اإلنساف في الطبيعة كالمجت
مف استخداـ كال بد  طرائؽ كأساليب جديدة، تمكنو مف تجاكز الصعكبات كالعقبات، 

نتاج األفكار الجديدة، كتؤدم إلى تفعيؿ دكر  استراتيجيات تعمؿ عمى إعماؿ الفكر كالذكاء كا 
جابات مختمفة عف طريؽ استثارتيـ الطمبة، كحثيـ عمى التفكير بكؿ أنكاعو؛ لمكصكؿ إلى إ

تاحو الفرصة ليـ إلبداء الرأم في جك مف الحرية. )تغريد  (ِٕ،ََُِ،عبد اهلل باألسئمة، كا 
تقميدم غير  كأف البيئة المحيطة بنا ىي السبب في جعؿ أسمكب التفكير لدينا نمطي ا

ر؛ فيناؾ أكثر مف حؿ لمكثير مف فكلم اعماالتتطمب  التى نكاجييا فالمشكالت الحياتية
يسمى كمنيا ما مف التفكير امتالؾ األفراد لميارات عميا المشكالت، كىذه الحمكؿ تتطمب 

فالتفكير المتشعب كنمط مف أنماط التفكير يتيح لمفرد الفرصة لكى يفكر فى التفكير المتشعب؛ 
كنتيجة ليذة العمميات الفكرية  ممشكمة،لتيار البدائؿ كيبحث عف الحمكؿ المتنكعة كاخ اكتشاؼ

 التى تمت يستطيع التمميذ اكتشاؼ مجمكعة مف األفكار كاإلستجابات يمكف التعبير عنيا.
كيستند التفكير المتشعب عمى فمسفة مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ أك دراسات       

إما أف "كفؽ قانكف  المخ، كبالتالى فالتالميذ مطالبيف بتشغيؿ العقؿ، ، فالمخ البشرل يعمؿ
، ََِٓأبك السميد، سييمة عبيدات، ك ذكقاف . )”use it or lost”تستخدمو أك تخسره

ُْ) 
أنو: "قدرة شخص ما عمى خمؽ إنتاج، أك تركيب، أك  Drevdahl  كيعرفو دريفدىاؿ

يعرؼ اإلبداع عمى أنو: "القدرة عمى  Feldman فكرة جديد كضركرية". كما أف فيمد ماف
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 ,Gilhooly .مكاجية اإلسياب ، كالتعقيد، كالمثيرات الصعبة؛ بإعطاء نماذج فكرية متعددة. 

K. & Fioratou, I) ، (, ( 2007,35-43 
 ,.Sheikh Imran Ramzan & Shaheen Perveen,M كؿ مفكقد أشار 

 إلى دكر التفكير المتشعب  في التخمي عف المعتقدات الخاطئة، كالمساعدة في (2011,20)
حداث ربط بينو كبيف األداء،  إنجاز الميمات االبتكارية، كاالستجابات األصيمة كالمالئمة، كا 

 . كما تؤكد قدرة التالميذ عمى تطكير  فكرىـ كتحسينو لمخركج بو إلى التفكير المتشعب
أف التفكيػػػػػر المتشػػػػػعب يزيػػػػػد مػػػػػف التكقعػػػػػات كاالحتمػػػػػاالت، كمػػػػػف بػػػػػيف تمػػػػػؾ األفكػػػػػار       

بسػػػػؽ كاحػػػػدة مالئمػػػػة لحػػػػؿ المشػػػػكمة. كالدراسػػػػات التجريبيػػػػة أثبتػػػػت أف المنتجػػػػة سػػػػكؼ تن
كقػػػد متشػػػعب .الػػػذيف لػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى حػػػؿ المشػػػكالت، لػػػدييـ قػػػدرة عاليػػػة عمػػػى التفكيػػػر ال

 :Sheikh Imran Ramzan & Shaheen Perveen (أكػػد ذلػػؾ نتػػائج دراسػػة 

(2011) 
التفكيػػر المتشػػعب بأنػػو :" تمػػؾ تعربػػؼ ( إلػػى ُٕ ،ََِٗ) عبػػد اهللكائػػؿ  كمػػا أشػػار

، كمػػػا كراء معرفيػػػة  Cognitiveالميػػػارات العقميػػػة التػػػي تظيػػػر فػػػى صػػػكرة أنشػػػطة معرفيػػػة 
Metacognitive  إدراؾ عالقػػػات  –الطالقػػػة  –خػػػالؿ تشػػػعب التفكيػػػر، كتتضػػػمف : )المركنػػػة
ؤل جديػدة تقػديـ ر  –إدخاؿ تحسػينات كتفصػيالت  –التكليد المتزامف لألفكار  –جديدة كتركيبيا 

 التحكيؿ مف فكرة إلى أخرل(". –
(  أف ميػػػػارات التفكيػػػػر المتشػػػػعب: "مجمكعػػػػة  ُٓ ،َُِّكيػػػػرل  مػػػػاىر محمػػػػد ) 

الممارسات كالقدرات التي تربط بيف األفكػار كالمفػاىيـ كالمعمكمػات كالحقػائؽ، كالتػي تبػدأ بحػكار 
داخمػي فػي دمػاغ المػػتعمـ، كتظيػر قدراتػو عمػػى معالجػة المشػكالت كالمكاقػػؼ، مػف خػالؿ القػػدرة 

 عمى:
  أكبر قدر ممكف مف األفكار كالصػكر كالتعبيػرات التفكير الطمؽ: كيتضمف القدرة عمى إنتاج

 المالئمة في كحدة زمنية محددة .
  التفكير المرف: كيتضمف القدرة عمى تكليد أفكار متنكعة، ليست مف نكع األفكػار المتكقعػة

 عادة، كتكجيو مسار التفكير أك تحكيمو مع متطمبات المكقؼ.
 أك أشػػكاؿ أك صػػكر جديػػدة متميػػزة  التفكيػػر األصػػيؿ: كيتضػػمف القػػدرة عمػػى إنتػػاج أفكػػار

 كفريدة.
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  التفكيػػػر المكسػػػع : كيتضػػػمف القػػػدرة عمػػػى التكسػػػع كتفصػػػيؿ الفكػػػرة البسػػػيطة، كتحسػػػيف
 االستجابات العادية، كجعميا أكثر دقة ككضكح.

كممػػا سػػبؽ يتضػػح أف التفكيػػر المتشػػعب بمياراتػػو المختمفػػة التػػي تتطمػػب نكعػػا مػػف 
القػػدرات كالممارسػػات التػػى تتمثػػؿ فػػي  التػػرابط بػػيف األفكػػار كالمفػػاىيـ كالمعمكمػػات كالحقػػائؽ، 

-إنتػػاج األفكػػار كالصػػكر كالتعبيػػرات المالئمػػة، كتكليػػد أفكػػار متنكعػػة كمميػػزة  كالقػػدرة عمػػى 
، كتكجيػػػو مسػػػار التفكيػػػر أك تحكيمػػػو مػػػع متطمبػػػات المكقػػػؼ، كتفصػػػيؿ الفكػػػرة -غيرالمتكقعػػػة
كؿ ذلؾ مرتبط ارتباطا كثيقا بصحة األداء المغػكم  لمطالػب ميا أكثر دقة ككضكح، البسيطة كجع

المعمـ، مما دعى الباحثة لتبنى مػدخال يسػاعد فػى تحقيػؽ ذلػؾ لمطالػب المعمػـ شػعبة الدراسػات 
 االجتماعية.

 :اإلحصاط باملعهلة
التربية الحظت الباحثة في أثناء التدريس لطالب شعب الدراسات االجتماعية في كمية 

)التعميـ األساسي، كالتعميـ العاـ(عمى مدار عدة سنكات ضعؼ أدائيـ المغكم  بصفة عامة، 
كخاصة عند التعامؿ مع النصكص التاريخية كالجغرافية، كما يتطمبو مف ضركرة تكافر بعض 

 الكفايات المغكية. كلمتأكد مف ذلؾ قامت الباحثة بما يمي:
 ما يمى: حثة بإجراءقامت البا :الدراسة االستطالعية  -ُ
دراسة استطالعية عمى عينة مف طالب الفرقة الثالثة شعبة الدراسات االجتماعية تعميـ  -

( طالبا؛ لمتعرُّؼ عمى كاقع مستكاىـ فى ِٓبمغ عددىا ) –غير عينة البحث  –أساسي 
( سؤاال؛ ُُ، كتعرُّؼ آرائيـ نحكىا؛ حيث تـ إعداد استبانة؛ تككنت مف )*المغة العربية

(، ُ:ٖمقسمة إلى: أسئمة مقيدة بتقدير: )كبيرة، كمتكسطة، كصغيرة(؛ كىى األسئمة مف)
 (، لمطالب المعمميف في شعبة الدراسات االجتماعية.ُُ-ٗكأسئمة مفتكحة اإلجابة مف )

كما قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية عمى عينة مف الطالب المعمميف شعبة  -
( طالبنا معممنا؛ َْبمغ عددىا ) –غير عينة البحث  –ساسي الدراسات االجتماعية تعميـ أ

حيث طبقت الباحثة اختبارنا لبعض ميارات التفكير المتشعب
؛ لقياس مدل تكافر ميارات †

التفكير المتشعب اآلتية: )الطالقة، كالمركنة، كاألصالة( لدل طالب شعبة الدراسات 

                                                           
*
 أ(. -1( هلحك)( 

†
 (.ب -1(هلحك) (
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؛ مقسما عمى الميارات ُٖاالجتماعية تعميـ أساسي، كتككف االختبار مف )  ( سؤاالن
 الثالث السابقة. 

 كجاءت نتائج الدراستيف االستطالعيتيف كما ىك مكضح بالجدكليف اآلتييف:
 ( 1عذٚي )

ؽالة اٌفشلخ اٌؼشث١خ ٌذٜ ٚعٛد اٌىفب٠بد اٌؼبِخ ٚإٌٛػ١خ ٌٍغخ ٔزبئظ اٌذساعخ االعزطالػ١خ ٌّذٜ رٛافش 

 )رؼ١ٍُ أعبعٟ(اٌضبٌضخ شؼجخ اٌذساعبد االعزّبػ١خ 

 اٌّفشدح 
 دسعخ االعزغبثخ      

 طغ١ش ِزـٛعؾ وج١ش

 %11 %32 %06 ِٓ اٌؼشٚسٞ دساعخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌغبِؼخ. .1

 %16 %36 %06 ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ثٍغخ ػشث١خ طؾ١ؾخ.ِذٜ أ١ّ٘خ ِّبسعخ  .3

ػاللخ ث١ٓ إرمبْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚإرمبْ اٌزخظض رٛعذ  .2

 األوبد٠ّٟ.
21% 02% 0% 

 %12 %30 %01 ثزٛط١ً اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٌٍزال١ِز.ٌٗ ػاللخ اٌزّىٓ اٌٍغٛٞ   .4

ثبالعزمجبي األِضً ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ  ٌٗ ػاللخ األداء اٌٍغٛٞ  .6

ًِ اٌزال١ِز.  ِٓ لِجَ
16% 13% 11% 

    إٌٝ اٌؼٕظش اٌٍغٛٞ فٟ وً ِٓ: اٌؾبعخدسعخ  .0

 طفش% %40 %64 .اٌزخظض ِٛاد اعز١ؼبة ٚفُٙ -

 طفش% %24 %00 اٌؼ١ٍّخ. اٌّبدحإػذادن  -

 طفش% %17 %31 اٌؼ١ٍّخ. اٌّبدح ششػ -

 طفش% %66 %46 .فٝ اٌظف اٌذساعٝزال١ِز اٌزٛاطٍه ِغ اٌ -

 طفش% %63 %41 اٌؼ١ٍّخ. اٌّبدح رم٠ُٛ -

 %11 %13 %16 .زّىٓ ِٓ األداء اٌٍغٛٞ اٌظؾ١ؼ دسعخ اٌ .1

فؼ١ٍخ ػٍٝ األداء اٌٍغٜٛ ثؼذ دساعخ اٌ زغ١١شادِذٜ اٌ .1

 اٌّمشس٠ٓ.
14% 16% 10% 

 ؟األوبد٠ّٟ ظضزخاٌِغبي  ساػذ اٌّمشساد اٌٍغ٠ٛخً٘   .7

ِب اؽز١بعبره اٌٍغ٠ٛخ اٌزٟ رف١ذن فٟ ِغبي رخظظه  .16

 ٚدساعزه؟

ِب اٌؼٕبطش اٌٍغ٠ٛخ اٌفبػٍخ اٌزٟ رذػُ رٛاطٍه، ٚرفبػٍه  .11

اٌزال١ِز )داخً اٌظف ِٚغ اٌّؾزٜٛ )اٌىزبة اٌّمشس(، 

 اٌذساعــٟ(؟
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(3عذٚي )  

ٔزبئظ اٌذساعخ االعزطالػ١خ ٌّذٜ رٛافش ثؼغ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّزشؼت ٌذٜ اٌطالة اٌّؼ١ٍّٓ شؼجخ 

 اٌذساعبد االعزّبػ١خ

 
 
 

 ( النتائج التالية:ِ(، كجدكؿ )ُكيتضح مف النسب  المكجكدة في جدكؿ )
 أوًلا: اليتائج اخلاصة باشتباىة توافر نفايات اللغة العربية:

 اتفقت األغمبية العظمى مف العينة االستطالعية عمى: -
األىمية إلى أنيا لغة القرآف الكريـ، كمنيـ  أىمية المغة العربية؛ كقد فسر بعضيـ  تمؾ -ُ

مف أرجعيا إلى أنيا لغة اليكية القكمية، كمنيـ مف أرجعيا إلى أنيا لغة التكاصؿ مع 
 الناس.

 حاجة مقررات الدراسات االجتماعية إلي العناية بالمغة العربية.  -ِ
 عدـ كجكد أثر فعمي ليذا المقرر في أدائيـ المغكم باختالؼ أشكالو. -ّ
 ة الطابع النظرم عف العممي كخمكه مف عنصرم: التشكيؽ، كالجذب.غمب -ْ
لـ يغط ذلؾ المقرر حاجاتيـ الشخصية في استخداماتيـ األكاديمية في تخصصاتيـ  -ٓ

 العممية؛ كالدليؿ عمى ذلؾ عدـ تذكرىـ ما درسكه سابقنا برغـ قرب المرحمة.
 حاجة الطالب المعمميف لمممارسات المغكية الصحيحة. -ٔ
دراسة االستكشافية؛ إلى احتياجات الطالب المعمميف إلى مجمكعة مف الدكرات كشفت ال -ٕ

 التدريبية في ميارات المغة العربية.
منيا: ك  %( منيـ إلى صعكبة بعض المصطمحات كالمفاىيـ الكاردة في الكتب؛َٔأشار) -ٖ

في ، أما العنصر المغكم الفعاؿ  عالمات الترقيـ، الجمؿ كالتراكيب، القكاعد النحكية،
 التعامؿ مع تالميذ الصؼ؛ فقد تفاكت استخدامو لمغة بيف العامية، كالفصحى البسيطة.

%( مف الطالب الذيف قد طيبقت عمييـ الدراسة االستطالعية؛ عمى أف التمكف ٕٔاتفؽ) -ٗ
مف األداء المغكم الصحيح لدل الطالب المعمميف قسـ الدراسات االجتماعية عامؿ 

كذلؾ بدرجة كبيرة، كما  -مف قبؿ المعمميف  -ة مساعد في عرض المادة العممي

 ٔغجخ اٌزٛافش اٌّفشداد اٌّٙبسح

 %34 0 اٌطاللخ

 %37 0 اٌّشٚٔٗ

 %10 0 األطبٌخ
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%( مف الطالب المعمميف عمى أف األداء المغكم الصكاب ميـ بدرجة متكسطة ُٓاتفؽ)
استقباؿ التالميذ لمرسالة التعميمية؛ كفي ذلؾ إشارة كاضحة إلى أىمية العنصر المغكم في في 

 مف ًقبؿ التالميذ.كاستقباليا   -مف ًقبؿ المعمميف-إرساؿ المادة العممية 
( كجكد ضعؼ األداء المغكل فى مادة تخصصيـ، كقد ِيتضح مف النسب المكجكدة في جدكؿ ) -َُ

يرجع ذلؾ إلى:عدـ التدريب عمى االستخداـ األمثؿ لمغة، كعدـ االىتماـ بالمغة العربية كاالكتفاء 
جة إلى دراسة بمكاد التخصص، كالتركير عمى دراسة مكاد التخصص االكاديمي فقط،  دكف الحا

 المغة.  
كجكد ضعؼ في ميارات التفكير : ثاىيا: اليتائج اخلاصة باشتباىة توافر مَارات التفهري املتععب

المتشعب ، لدل الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية تعميـ أساسي، كقد يرجع ذلؾ 
إلى: تبني مداخؿ كأساليب تدريس تركز عمى نقؿ المعمكمات كتكصيميا، بدالن مف التركيز عمى 

ستثارة تفكير الطالب، تكليد األفكار كالمعمكمات مف جانب الطالب المعمـ، كالتي تعمؿ عمى ا
كعدـ طرح أسئمة تتحدل قدراتيـ كتشجعيـ عمى اإلبداع، كالتركير عمى نمط كاحد مف 

 األسئمة.  
 املكابلة : -0

أيجرت الباحثة  مقابمة مع  بعض أعضاء ىيئة التدريس، كالييئة المعاكنة بقسـ        
في  (لدراسات االجتماعيةا)المناىج كطرؽ تدريس قسـ ك االجتماعية )األكاديمى( ،الدراسات 

جامعة المنصكرة، كبسؤاليـ عف األداء المغكم المكتكب، أك المقركء لدل  –كمية التربية 
الطالب المعمميف شعبة التعميـ األساسى مكاد اجتماعية  بكمية التربية، اتفقت اإلجابات عمى 

 أف ىناؾ أخطاءن تظير في كرقة االمتحاف، كفي أدائيـ الشفكم.
ما سبؽ، كفي ضكء نتائج الدراسات االستطالعية التي قامت بيػا الباحثػة،  كبناء عمى

 –ضعؼ كفايات التكاصؿ المغكل لػدل الطػالب المعممػيف يمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في 
شػػعبة التعمػػيـ األساسػػي مػػكاد اجتماعيػػة، كمػػا أف ضػػعؼ الطػػالب المعممػػيف فػػي المغػػة العربيػػة، 

المغكيػة التػػي تسػاعدىـ عمػى تحميػػؿ نصكصػيـ المتخصصػة؛ يػػؤثر كعػدـ تمكػنيـ مػػف الكفايػات 
القػدرات كالممارسػات، عمى  التفكيػر المتشػعب بمياراتػو المختمفػة، التػي تتطمػب نكعػا مػف  سمبنا

كالقػػدرة عمػػى تكليػػد أفكػػار متنكعػػة  التػػي تػػربط بػػيف األفكػػار كالمفػػاىيـ كالمعمكمػػات كالحقػػائؽ،
نتاجيا،  باطػا كثيقػا بصػحة األداء المغػكل  لمطالػب المعمػـ، كتمكنػو كؿ ذلػؾ مػرتبط ارتكمميزة  كا 
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ا؛ ممػػا دعػػى  مػػف ميػػارات المغػػة العربيػػة، كمفاىيميػػا، كمعارفيػػا، كاسػػتخداميا اسػػتخدامنا صػػحيحن
 الباحثة لتبني مدخال يساعد في تحقيؽ ذلؾ.

كما سبؽ يؤكد أىمية  إعداد  برنامج مقترح قػائـ عمػى مػدخؿ المغػة عبػر المػنيج، قػد 
عمى تنمية بعض كفايات التكاصؿ المغكل في النصكص الجغرافيػة كالتاريخيػة، كميػارات  يساعد

 المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية. ل الطالبالتفكيرالمتشعب لد
 كعميو يمكف تحديد مشكمة البحث الحالي  في السؤاؿ الرئيس التالي: 

بعض كفايات التكاصؿ المغكم في النصكص الجغرافية كالتاريخية   كيؼ يمكف تنميػة
مف كميارات التفكير المتشعب لدل الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية 

 برنامج مقترح قائـ عمى مدخؿ المغة عبر المنيج؟ خالؿ 
 كيتفرع مف التساؤؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية اآلتية:

ما كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية( المناسبة لمطالب المعمميف شعبة الدراسات  -ُ
 االجتماعية بكمية التربية؟ 

ما ميارات التفكير المتشعب الكاجب تنميتيا لدل لمطالب المعمميف شعبة الدراسات  -ِ
 االجتماعية بكمية التربية؟  

بر المنيج لتنمية كفايات التكاصؿ المغكم ما البرنامج المقترح القائـ عمى مدخؿ المغة ع -ّ
لدل الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية  التفكير المتشعب ك )العامة، كالنكعية(

 بكمية التربية؟
ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية( لدل  -ْ

 ة بكمية التربية؟الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعي
ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات التفكير المتشعب لمطالب المعمميف شعبة  -ٓ

 الدراسات االجتماعية بكمية التربية؟  
 فروض البخح: 

 حاكؿ البحث الحالي التحقؽ مف صحة الفركض األتية:
( بيف متكسطي درجات َٓ.َ ≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -ُ

المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار كفايات التكاصؿ 
 المغكم )العامة، كالنكعية( لصالح المجمكعة التجريبية. 
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( بيف متكسطي درجات َٓ.َ ≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .ِ
لممجمكعة التجريبية في اختبار كفايات التكاصؿ المغكم  التطبيقيف القبمي، كالبعدم

 )العامة، كالنكعية( لصالح التطبيؽ البعدم.
( بيف متكسطي درجات َٓ.َ ≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .ّ

طالب المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات 
 شعب لصالح المجمكعة التجريبية.التفكير المت

( بيف متكسطي درجات َٓ.َ ≥تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .ْ
التطبيقيف القبمي، كالبعدم لممجمكعة التجريبية في اختبار ميارات التفكير المتشعب 

 لصالح التطبيؽ البعدم.
 النصكص فى المغكم التكاصؿ كفايات تنمية فى فاعمية المقترح البرنامج يحقؽ .ٓ

 التقؿ بنسبة االجتماعية؛ الدراسات شعبة المعمميف الطالب لدل كالتاريخية الجغرافية،
 .جكجياف لماؾ الفاعمية نسبة تقاس كما ،(ٔ.َ) عف قيمتيا

 المعمميف الطالب لدل المتشعب التفكير ميارات تنمية في فاعمية المقترح البرنامج يحقؽ .ٔ
 الفاعمية نسبة تقاس كما ،(ٔ.َ) عف قيمتيا التقؿ بنسبة االجتماعية؛ الدراسات شعبة
 .                                                                        جكجياف لماؾ

 أٍداف البخح:

 ييدؼ البحث الحالي إلى:
تكافرىا إعداد قائمة بكفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية( المناسبة كالكاجب  -ُ

 لمطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية.
اعداد قائمة بميارات التفكير المتشعب الكاجب تنميتيا لدل الطالب المعمميف شعبة  -ِ

 الدراسات االجتماعية بكمية التربية
نكعية( كميارات اعداد البرنامج المقترح؛ لتنمية كفايات التكاصؿ المغكم ) العامة، كال -ّ

 ؛ لدل الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية لتفكير المتشعبا
قياس فاعمية البرنامج المقترح، في تنمية كفايات التكاصؿ المغكم) العامة، كالنكعية(  -ْ

 لدل الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية.
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لدل الطالب المعمميف  ارات التفكير المتشعبفي تنمية ميقياس فاعمية البرنامج المقترح  -ٓ
 شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية.

 أٍنية البخح:

 فيما يمي:تتمثؿ أىمية البحث الحالي 
كفايات حاجة الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية لتكفير الحد المناسب مف  -ُ

كممارسة المغة العربية بتمكف يسيـ في إزالة الرىبة مف التحدث ؛ مما التكاصؿ المغكم
 .)قراءة، ككتابة، كتحدث(

تنمية كفايات التكاصؿ التي تطرقت إلى  -في حدكد عمـ الباحثة–البحكث العربية  ندرة -ِ
في برامج إعداد  لمطالب المعمميف في مجاؿ الدراسات االجتماعية؛ مما قد يعد المغكم 

 .إضافة ليذا المجاؿ
إفادة الباحثيف،  كذلؾ في الدراسات البينية بيف تخصصي المغة العربية، كالدراسات  -ّ

 االجتماعية  األخرل بما يالئـ احتياجاتيـ. 
في أثناء  كمخططي برامج إعداد معممي الدراسات االجتماعيةإفادة خبراء المناىج  -ْ

تياجات كؿ في إعداد تمؾ المقررات، في ضكء اح التطكير، ككضع تصكرات مقترحة لو
كسابيـ الطابع العممي اآلني،  شعبة عمى حدة؛ كفي ضكء اختالؼ نصكص كؿو منيا، كا 
كسابيـ ميارة التعمـ بالبحث عف نصكص تخصصاتيـ، كمطالبتيـ بنقدىا في ضكء  كا 

 مكضكعات المقرر.
 حدود البخح:

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدكد التالية: 
 .(ََِِ – َُِٗ)األكؿ مف العاـ الجامعيالحدكد الزمانية: الفصؿ الدراسي  -
 جامعة المنصكرة. –الحدكد المكانية: كمية التربية  -
الحدكد المكضكعية : مدخؿ المغة عبر المنيج،  كفايات التكاصؿ المغكم )العامة،  -

 كالنكعية(، كميارات التفكير المتشعب.
 لدراسات االجتماعيةمف شعبة التعميـ األساسي ا طالب الفرقة الثالثةالحدكد البشرية:  -

بكمية التربية جامعة المنصكرة، كيرجع سبب اختيار تمؾ العينة؛ ألف خريجييا يعممكف 
بقاء كبالتالى يستمر ، األكلى مف التعميـالنشء في مرحمة التعميـ االبتدائي، كالمراحؿ 
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المغكم تربية النشء عمى الصحة المغكية، كاألداء ك تمؾ المراحؿ؛ تالميذ أثر تعمـ المغة ل
 الصحيح.

 متغريات البخح:

 المتغير المستقؿ: البرنامج المقترح القائـ عمى مدخؿ المغة عبر المنيج.
 المتغيرات التابعة:

 بعض كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية( -
 المتشعب. بعض ميارات التفكير -

 :  البخحمواد وأدوات 

لإلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف صحة فركضو، قامت الباحثة بإعداد المكاد 
 كاألدكات التالية:

 مكاد البحث .أ 
 )إعداد الباحثة(  .               قائمة كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية(  -ُ
                                       الباحثة( )إعداد                                  قائمة ميارات التفكير المتشعب.  -ِ
    )إعداد الباحثة(                      البرنامج القائـ عمى منيج المغة عبر المنيج. -ّ
 )إعداد الباحثة(                                             .دليؿ الطالب المعمـ  -ْ
 )إعداد الباحثة(                                  أكراؽ العمؿ الخاصة بالبرنامج.  -ٓ
)إعداد .دليؿ المعمـ لتدريس الكحدة التجريبية المختارة مف التصكر المقترح لمبرنامج -ٔ

 الباحثة(
 أدكات البحث : .ب 

 )إعداد الباحثة(          بعض كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية(. اختبار -ُ
 )إعداد الباحثة(                                 ميارات التفكير المتشعب. اختبار -ِ
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 ميَج البخح:

 لتحقيؽ أىداؼ البحث تـ استخداـ كؿ مف:
المنيج الكصفي التحميمي: كذلؾ في استقراء البحكث كالدراسات السابقة التي تناكلت  -ُ

ميارات التكاصؿ المغكم،  كميارات التفكير المتشعب؛  لالستفادة منيا عند تحديد 
عداد أدكات البحث،  عداد التصكر المقترح لمبرنامجالكفايات العامة، كالنكعية، كا   كا 

 حث كتفسيرىا.المقترح، كمناقشة نتائج الب
المقترح في تنمية ميارات التكاصؿ المغكل  البرنامجالمنيج التجريبي: لتحديد فاعمية  -ِ

كذلؾ بقياسيف: قبمي، كبعدم، كقياس  كعية(، كميارات التفكير المتشعب؛)العامة، كالن
كقد اعتمدت الباحثة لبرنامج أـ ال، افاعمية ترجع إلى األثر، كمعرفة ما إذا كانت النتائج 

كما  البعدم(  لممجمكعتيف المتكافئتيف التصميـ القبمي /التصميـ شبو التجريبي )مى ع
 : (ُ) شكؿيكضحو 

 اٌزطج١ك اٌجؼذٞ اٌزغش٠ج١خ                اٌّؼبٌغخ  اٌزطج١ك اٌمجٍٟ ػ١ٕخ اٌجؾش

اٌّغّٛػخ 

 اٌؼبثطخ 

اخزجبس وفب٠بد  .1

 اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ.

اخزجبس ِٙبساد  .3

 اٌزفى١ش اٌّزشؼت. 

 

اخزجبس وفب٠بد  .1 اٌزذس٠ظ ثبٌطش٠مخ اٌّؼزبدح

 اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ.

اخزجبس ِٙبساد  .3

 اٌزفى١ش اٌّزشؼت. 

 

اٌّغّٛػخ 

 اٌزغش٠ج١خ

اٌزذس٠ظ ٚفمبً ٌجشٔبِظ 

 اٌٍغخ ػجش إٌّٙظ. 

 ( اٌزظ١ُّ شجٗ اٌزغش٠جٟ ٌٍجؾش1) شىً

 مصطلخات البخح: 

  الربىامج:

: مجمكعة اإلجراءات التعممية المخططة، كالمنظمة زمنينا، بأنو اجرائيا الباحػػثة تعرفوك  
مدخؿ كمتضمنة لمجمكعة مف الدركس كاألنشطة النظرية كالتطبيقية المتكاممة، في ضكء 

بعض كفايات التكاصؿ المغكم في النصكص الجغرافية كالتاريخية   لتنميةالمغة عبر المنيج؛ 
 ف شعبة الدراسات االجتماعية.كميارات التفكيرالمتشعب لدل الطالب  المعممي

 Linguistic Communication Competencies:  مدخل اللغة عرب امليَج
تطكير الكفاية المغكية  لدل الطالب المعمميف شعبة  : بأنو اجرائيا الباحػػثة تعرفوك 

 كدمج كؿ مف تعمـ المغة، كتعمـ  محتكل الدراسات االجتماعية، عف طريؽ  التعميـ األساسي،
العناية بالمغة العربية عبر منيج الدراسات االجتماعية في األنشطة المغكية، كالكفايات التي 
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يجب أف يمتمكيا  الطالب المعممكف؛ بدءنا مف التخطيط لممنيج كتأليفو، كمركرنا بعممية التنفيذ 
 كالتكاصؿ(، كحتى عممية التقكيـ؛ لتحسيف عممية التعمـ كنتائجو.  )الشرح،
   Linguistic Communication Competenciesلالتكاصؿ المغك كفايات 

 االجتماعيةبأنيا:  قدرة الطالب المعمميف شعبة الدراسات  اجرائيا الباحػػثة تعرفياك  
عمى تككيف جممة صحيحة، كمقبكلة لغكينا؛ شفاىة ككتابةن )كذلؾ في مجاؿ تخصصيـ(؛ 

)بالصحة، كالخطأ(؛ لتحقيؽ التكاصؿ يسمع مف جمؿ، كتراكيب  كالقدرة عمى الحكـ عمى ما
اختبار ي يحصمكف عمييا مف المغكم الفعااؿ، كيمكف قياس ذلؾ إجرائيا مف خالؿ الدرجة الت

 كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية(. 
 General Communication Competencies: ةنفايات التواصل العام

المغكية  )المتعمقة بالصكت، كالصرؼ،  :األنظمةبأنيا اجرائيا الباحػػثة تعرفياك 
تيا كالتركيب، كالداللة، كتحرير النص(، كالكفايات العامة لميارتي: )القراءة، كالكتابة(، كتطبيقا

، كتعامؿ الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية مع في مقررالدراسات االجتماعية
إجرائيا مف خالؿ اس ىذا التمكف النصكص  الجغرافية كالتاريخية في مجاؿ تخصصيـ؛ كييق

 خالؿ الجزء األكؿ مف اختبار كفايات التكاصؿ المغكم.الدرجة التي يحصمكف عمييا 
Qualitative Communication Competencies:   كفايات التكاصؿ النكعية

النصكص الجغرافية كالتاريخية : كفايات التعامؿ مع بأنيا اجرائيا الباحػػثة تعرفياك  
مما يعينيـ عمى  في مجاؿ تخصصيـ؛ المعمميف مف شعبة الدراسات االجتماعيةلمطالب 

)الفيـ، كما كراء النص، كما بو مف  تحميؿ نصكص تخصصيـ؛ شكالن )التراكيب(، كداللة
كييقاس ىذا  التمكف حقائؽ كآراء،...(؛ مما يحقؽ الفيـ كالقدرة عمى التعبير بمغة صكاب، 

كفايات التكاصؿ  الختبارحصمكف عمييا مف الجزء الثاني، يإجرائيا مف خالؿ الدرجة التي 
 المغكم.

 Branched Thinking : التفهري املتععب
تعرفػػو الباحثػػة إجرائينػػا: ىػػك نػػكع مػػف  التفكيػػر المػػرف الػػذم ينتيجػػو الطالػػب المعمػػـ ك 

بشػػعبة الدراسػػات االجتماعيػػة عنػػد تعاممػػو مػػع مشػػكالت أكمكضػػكعات أك قضػػايا جغرافيػػػة أك 
تاريخية ليا أكثر مف حؿ صحيح، كغايتو التكصؿ إلى أكبر عدد مف األفكار كالحمػكؿ، تسػاعده 

ديدة إبداعية، خاصة عندما ييطمب تعميػؿ أك أسػباب معينػة لظػاىرة مػا، في التكصؿ إلى أفكار ج
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ا حمكالن جديػدة متنكعػة لمشػكمة معينػة، كتغييػر طريقتػو كممػا تطمػب المكضػكع ىػذا التغػي،  منتجن
كىػػك يميػػؿ بػػالفرد إلػػى معالجػػة جميػػع االحتمػػاالت الممكنػػة لممكضػػكع القػػائـ، كيقػػاس إجرائيػػا 

 لب في اختبار التفكير المتشعب المعد لذلؾ.بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطا
 إجراءات البخح: 

بالكفايات العامة كالنكعية االطالع عمى األدبيات كالبحكث كالدراسات السابقة التي اىتمت  -ُ
 لميارات التكاصؿ المغكل، كميارات التفكير المتشعب؛ إلرساء اإلطار النظرم لمبحث.

تكاصؿ المغكم، كالتي تتككف مف جزئيف: )العامة إعداد الصكرة المبدئية لقائمة ميارات ال -ِ
النكعية(،  كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في مجاؿ مناىج  –

 كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية، ككضع القائمة في صكرتيا النيائية.
ف، إعداد الصكرة المبدئية لقائمة ميارات التفكير التي يجب تنميتيا لدل الطالب المعممي -ّ

كعرض القائمة عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في مجاؿ مناىج كطرؽ 
 تدريس الدراسات االجتماعية، ككضع القائمة في صكرتيا النيائية.

إعداد البرنامج  المقترح القائـ عمى مدخؿ المغة عبر المنيج، في ضكء آراء المحكاميف،  -ْ
قسميف؛ القسـ األكؿ: الكفايات العامة كتعديالتيـ، كمقترحاتيـ، كانقسـ البرنامج إلى 

)األنظمة المغكية، كالكفايات العامة لمقراءة كالكتابة (، كالقسـ الثاني: كىك الخاص ببنية 
النصكص لمدراسات االجتماعية كؿ عمى حدة، كالكفايات النكعية الالزمة لفيـ تمؾ 

 النصكص؛ كفقنا لخصائص كؿ منيا، كميارات التفكير المتشعب.
لبرنامج عمى السادة المحكميف في مجاؿ مناىج كطرؽ تدريس الدراسات عرض ا -ٓ

عداد الصكرة النيائية لمبرنامج.  جراء التعديالت المطمكبة، كا   االجتماعية، كا 
إعداد دليؿ الطالب المعمـ  لممساعدة في الدراسة باستخداـ البرنامج القائـ عمى مدخؿ  -ٔ

جراء التعديالت المطمكبة.  المغة عبر المنيج، كعرضو عمى مجمكعة مف الم  حكميف، كا 
اختبار الكفايات العامة )األنظمة المغكية، كالكفايات  بناء أدكات البحث، كتتمثؿ في: -ٕ

العامة لمقراءة كالكتابة(، كالكفايات النكعية الخاصة بالنصكص الجغرافية كالتاريخية؛ 
ا، كاختبار التفكير كذلؾ في ضكء قائمة الكفايات )العامة، كالنكعية( المعٌدة مسبقن 

جراء التعديالت  عة مف المحكميف؛ لمتأكد مف صدقو،المتشعب، كعرضو عمى مجمك  كا 
 المطمكبة، ككضع االختبار في صكرتو النيائية.
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 الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية.اختيار عينة البحث مف  -ٖ
 تطبيؽ أدكات البحث قبمينا عمى عينة البحث. -ٗ
 س البرنامج المقترح القائـ عمي المغة عبر المنيج لعينة البحث.تدري -َُ
 تطبيؽ أدكات البحث بعدينا عمى عينة البحث. -ُُ
 معالجة البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة.رصد النتائج ك  -ُِ
 مناقشة النتائج كتفسيرىا. -ُّ
 تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء نتائج البحث. -ُْ

 أدبيات البخح

نفايات التواصل اللغوي ومَارات التفهري املتععب لدى الطالب املعلنني ظعبة التعليه األشاشي 

 اد اجتناعية وتوظيفَا عرب امليَجمو

ا لإلطار النظرم، كالدراسات السابقة لمبحث الحالي، مف خالؿ   أربعةيتناكؿ ىذا الجزء عرضن
 محاكر ىي:

 المحكراألكؿ: كفايات التكاصؿ المغكم.
 الثاني: ميارات التفكير المتشعب. المحكر
 المغة عبر المنيج .  مدخؿ الثالث: المحكر
  كفاياتيا( الجغرافية كالتاريخية )طبيعتيا، أنكاعيا، بنيتيا، النصكصالرابع: ر المحك 

  كفيما يمى تعرض الباحثة لكؿ محكر منيا بالتفصيؿ:
 األول: نفايات التواصل اللغوي: احملور

المحكر مقدمة عف الكظيفة التكاصمية لمغة، كمقكمات عممية التكاصؿ يتضمف ىذا 
بيف الكفاية العالقة المغكم ككفاياتو، كالتكاصؿ المغكم )تعريفاتو، كسماتو، كمستكياتو، ك 

 المغكية ككفاية التكاصؿ(، كفيما يأتي عرض لذلؾ:  
 الكظيفة التكاصمية لمغة: 

أك  المعمكمات، تبادؿ خالليا يتـ  مف اجتماعية، كضركرة إنسانية حاجة التكاصؿ يعد
 تبدأ فردية، اجتماعية؛ فيي فردية عممية البشر بيف كالتكاصؿ أكثر، أك طرفيف بيف الفكر
ىذه  كتتأثر لمستقبؿ، ينقميا التي الطريقة عف يبحث ثـ لديو، كتتبمكر مرسؿ، لدل بفكرة

 مراحميا مف متغيرات.  يصاحب ما بكؿ الرسالة
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"مجمكعة مف  ىك (ُ، ُٗٗٗ، كآخركف)أحمدكما ذكره رشدم  –فمدخؿ التكاصؿ 
المنطمقات التي تعتمد عمى تعميـ المغة؛ مف خالؿ مكاقؼ حيكية كاقعية، يستطيع أف يمارس 
فييا الطالب المغة مف خالؿ فنكف أربعة؛ ىي: )االستماع، كالتحدث، كالقراءة، كالكتابة(، في 

كف تعمـ األساليب كالقكاعد ىدفنا في ذاتو؛ بؿ سبيالن لمممارسة في سياؽ لغكم صحيح؛ فال يك
 .الحياة اليكمية"

لكي تتحقؽ فاعمية عممية التكاصؿ المغكم؛ ينبغي عمى كؿ فرد أف يككف متمكننا مف ك 
 لغتو، قادرنا عمى الفيـ كاإلفياـ. 
 مكومات عنلية التواصل اللغوي:

 عممية التكاصؿ، فيما يأتي:  ( إلى مقكماتّْ، ََِّأشارت فايزة عكض )
المرسؿ: ينبغي أف يككف متمكننا مف المغة التي يستخدميا؛ فاىما الرسالة، كاعيا -ُ

بمضمكنيا، كًفكىرىا، كمعانييا، يكضح ًفكىره، كيقدميا بصكرة مناسبة لممستقبؿ، قادرا 
 عمى اختيار األلفاظ المناسبة. 

الرمكز التي كصمت إليو، كأف يككف متمكننا مف المستقبؿ: ينبغي أف يككف قادرنا عمى فؾ -ِ
المغة التي يستقبؿ بيا الرسالة، كأف تككف لو خبرة بمكضكع الرسالة، كمعرفة بعادات 

 المرسؿ في الحديث، كالكتابة.
المستقبؿ،  يفيميا - الصعكبات مف خالية - مناسبة لغتيا تككف أف ينبغي  :الرسالة-ّ

 حتى المناسب؛  الكقت في تنقؿ أك تقدـ، أف نبغيي كما غمكض، أك لبس دكف كيعييا
 .المخمة بالقصيرة كال المممة، بالطكيمة مناسبنا؛ فال الرسالة حجـ يككف كأف تؤدم مغزاىا،

 كال  مؤثرات جانبية، تكجد فال األصكات؛  نقؿ في كاضحة الكسيمة تككف أف ينبغي :الكسيمة-ْ
 الطباعة تككف أف ينبغي المكتكبة الكسيمة حاؿ كفي لمرسالة، يؤثر عمى المستمع تشكيش
 اإلخراج. جاذبية يشترط كماK قميمة األخطاء المطبعية تككف كأف دقيقة، كاضحة

فالتكاصؿ المغكم الصحيح يتطمب امتالؾ مجمكعة مف الكفايات، كالميارات المغكية 
التي تسيـ في  عمى المرسؿ أف يمتمؾ الحد األدنى مف الكفاياتك  المستندة إلى تمؾ الكفايات؛

انتقاؿ الرسالة )الشفاىية، كالمكتكبة(، في صكرتيا الصحيحة، كفي المقابؿ امتالؾ المستقبؿ 
؛ ، كقد أكضحت ريفيرا الحد األدنى مف الكفايات التي تسيـ في صحة استقباؿ تمؾ الرسالة

Rivera (1984, 54)  لؾ أف أف ىناؾ ثمة عالقة بيف الكفايتيف: )التكاصمية، كالمغكية(؛ ذ
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نجاحيا في مكاقؼ  امتالؾ الكفاية المغكية عنصر رئيس، كأساس في كفاية التكاصؿ، كا 
 التكاصؿ المغكم، كسياقاتو المختمفة. 

اختالؿ أم عنصر مف عناصر عممية  عمى أف(ُٕٔ، َُِْ)  محمد ىدلأكدت كما 
التكاصؿ المغكم كمقكماتيا؛ يترتب عميو خمؿ في الرسالة، كفي نتاج عممية التكاصؿ النيائية؛ 

ا عف خطأ طباعي، أـ إمالئي  .سكاء أكاف ذلؾ ناتجن
كىناؾ عالقة كثيقة بيف إنجاح عممية التكاصؿ، كبيف التمكف مف كفايات المغة؛ فيجب 

المستقبؿ كالىما عمى قدر كاؼو مف الكفاية التي تزيؿ عكائؽ المبس، أف يككف المرسؿ ك 
فإف المستقبؿ  -عمى سبيؿ المثاؿ  –، كتقدير المعنى؛ فإف كاف التكاصؿ مكتكبنا الفيـكسكء 

  .كجب عميو التمكف مف الكفايات المغكية المعينة لو عمى فيـ النص كتحميمو
 نفايات التواصل اللغوي: 

 تعريفاتَا: 

بأنيا: "القػدرة عمػى اسػتخداـ ميػارات المغػة؛ اسػتماعنا،  Trask (85 ,1991 ) عرفيا
كتحػػدثنا، كقػػراءة، ككتابػػة، ككػػذلؾ العنايػػة باإلطػػار الثقػػافي لمغػػة التػػي تيػػدٌرس؛ لػػربط الفكػػر، أك 

 إحداث الترابط فيما بينيا".
المتعمميف بأنيا: "الميارات المغكية التي تجعؿ  Stahl  (414 ,2006 )رفيا كع

قادريف عمى فيـ طبيعة المغة، كالقكاعد التي تضبطيا، كتحكـ ظكاىرىا، كالخصائص التي 
 تمتاز بيا مككناتيا".

( بأنيا: "قدرة الطالب عمى التكاصؿ ُِْ،َُِّكآخركف ) محمدكعرفيا إبراىيـ 
بداعينا، في مكاقؼ االتصاؿ المغكم، كأنشطتيا بكضكح، كطالقة، كفاعمية؛  المغكم؛ كظيفينا، كا 

؛ كاستماعنا، كتحدثنا؛ كقراءةن، ككتابةن، كتحقيؽ التأثيرات المطمكبة مستثمرنا  رساالن ، كا  استقباالن
 المعرفة المغكية الكامنة لديو". 

ذات جانبيف؛ أحدىما مما سبؽ تتضح اإلشارة إلى الكفاية المغكية بأنيا: قدرة كامنة 
؛ فتمكف الفرد مف الكفايات ر )األداء المغكم(باطف )الكفاية المغكية الكامنة(، كاآلخر ظاى

ع، كالتحدث، المغكية يعكسو أداؤه المغكم الظاىر الممٌثؿ في ميارات المغة األربع: )االستما
 .كالقراءة، كالكتابة(
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(، كخالد ْٖ، ََِٔ) كامؿ، كمحمكد أحمدكقد أشار كؿ مف: رشدم  
( إلى الفرؽ بيف الكفاية كاألداء؛ ُِٗ ،ََُِ(، ناعـك تشكمسكي )ْٔ ،ََِٗبسندم)

فالكفاية تعني القدرة المفترض كجكدىا، كالكامنة كراء األداء؛ فيما يعد األداء التكضيح 
الظاىر، أك المكشكؼ ليذه القدرة؛ فإف الكفاية ما تعرؼ، كاألداء ما تفعؿ، كىك الشيء الكحيد 

ـ. الذم يمكف مالحظتو؛ كفي ضكئو تتحدد مستكيات الكفاية  ، كتينٌمى، كتيقكا
؛ منيا دراسات كؿ لغير المتخصصيف كقد عنيت دراسات عدة بتنمية الميارات المغكية 

ركزت ك (؛َُِْ(؛ كنعمت محمد )ََِٗ)السيد (؛ كالشيماء ََِٓمف: محمد النصار )
جميعيا عمى الميارات المغكية؛ كبخاصة ميارتي: )القراءة، كالكتابة(، كما يؤديو ذلؾ في 

 يجب أال ةالمغميارات ، كأف دراسة  النياية إلى فيـ المقركء بصكرة صحيحة دكف لبس
غير المتخصص في المغة العربية إلتقاف أدائو بؿ ك تقتصر عمى متخصصي المغة العربية؛ 

 . تمكنو مف فيـ تخصصو كالمغكم؛ 
تيا؛ كفيما يخص الكفايات المغكية؛ فقد تعددت الدراسات الخاصة بيا، كتنكعت مجاال 

فمنيا ما عني بالكفايات المغكية لدل طالب المرحمة ما قبؿ الجامعية؛ كدراسات كؿ مف: 
 حممى(؛ كأماني ََِٕ) عبد اهلل(؛ كمحمد الخميفة ، أميف ََِٔ)  عبد اهللكسعيد 

براىيـ َُِِ(، كمحمكد السيد )َُُِ) ، كامؿ(؛ كجماؿ َُِّ، كآخريف ) محمد(؛  كا 
(، كمنيا ما تعدل ذلؾ إلى دراسة الكفايات المغكية لدل الناطقيف بمغات َُِْ) محمدماجد 

يماف ََِِأخرل ألغراض خاصة؛ كدراستي: محمكد عبد الحي )  (.ََِٕ)  أحمد(؛ كا 
 شرطاكاىتمت دراسات أخرل بالعالقة بيف الكفايات المغكية، كتحميؿ النص؛ كجعمتيا 

مو؛ كفقنا لمجمكعة مف الكفايات المغكية العامة تحمي يجبليا؛ فمتحقيؽ فيـ أفضؿ لمنص؛ 
 .    (َُِٖ) محمدالتي ييحمؿ النص في ضكئيا؛ كدراسة عبد اهلل 

عمى  تنمية -في حدكد عمـ الباحثة–اقتصرتانيا ىذه الدراسات  كيالحظ عمى 
؛ كلكف في الدراسة الحالية ييعنى بالتطبيؽ؛ عمى الكفايات المغكيةالنكاحي النظرية مف 

 الكفايات العامة كالنكعية. 
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 لهفاية اللغوية ونفاية التواصل: االعالقة بني 

إلى عدة تسميات لمكفاية  Baqari & Mihaljevic (98 ,2007) أشار كؿ مف 
المغكية ككفاية التكاصؿ؛ منيا: )كفاية التكاصؿ، كميارة التكاصؿ، كالقدرة المغكية عمى 
التكاصؿ، كالكفاية المغكية في التكاصؿ(؛ ألنيا جميعنا تتفؽ في أنو ال يقتصر دكر مستخدـ 

ى تكظيؼ تمؾ المغة عمى المعرفة المغكية فحسب؛ بؿ يجب أف يمتمؾ القدرة، كالميارة عم
 المعرفة المغكية في مكاقؼ التكاصؿ المختمفة.  

إلى أف الكفاية المغكية تتضمف المعرفة Frydrychova  (2014,4 )كقد أشار 
مالء، ككممات، كتراكيب؛ فضالن عف البنيتيف: النحكية، كالنصية، كأكد  المغكية؛ مف صكت، كا 

كاصؿ؛ مف غير الممكف أف يتمكف أم شخص أف الكفاية المغكية تؤدل دكرنا ميما في كفاية الت
 مف التكاصؿ؛ دكف التمكف مف لغتو.

كبيذا؛ فإف الدمج بيف الكفايتيف كاف مفاده اإلشارة إلى الكظيفة الرئيسة لمغة؛ كىي: 
التكاصؿ؛ فال تكاصؿ دكف لغة، كال أىمية لمغة دكف تكاصؿ؛ إال أف التمكف مف كفايات 
التكاصؿ المغكم مجتمعة تعيف عمى إنجاح الفيـ، كاإلفياـ، كتحقيؽ اإلنتاج المغكم النابع مف 

 المغكية. فيـ الرسالة 
 مسات نفاية التواصل اللغوي: 

( السمات الخاصة بالكفاية المغكية؛ ُِْ، َُِّ، كآخركف )محمداستخمص إبراىيـ 
 منيا: 
نكاحي التعمـ كافة مف المعارؼ، ، ك كاألداء المغكم معا القدرة المغكية :شمكليا -

 كالميارات، كاالتجاىات.
 اتصافيا بالثبات، كاالستمرارية. -
بالفعؿ؛ فإنيا ال تتجسد إال مف خالؿ األداءات المغكية التي يؤدييا الفرد؛ ارتباطيا  -

 سكاء أكانت مكتكبة، أـ منطكقة.
تمثؿ القدرة عمى استخداـ المغة ألغراض الحياة التي يعيشيا األفراد، دكف االرتباط  -

 ببرنامج دراسي معيف.
  



 ................................ برنامج مقترح قائم على مدخل اللغة عبر المنهج لتنمية بعض كفايات التواصل اللغوي

- َٖٓ - 

 مصتويات نفاية التواصل اللغوي: 

 ( كجكد أربعة أبعاد لكفاية التكاصؿ المغكم؛ كىي: ْٕ، ََِِمحمكد عبد الحي ) أكد        
 الكفاية النحكية: تشمؿ الصرؼ، كقكاعد النطؽ كالتيجي.  -
الكفاية االجتماعية: كتتطمب تمؾ الكفاية فيـ السياؽ االجتماعي الذم تيستعمؿ فيو  -

السياؽ الكامؿ  المغة؛ حيث يصعب الحكـ عمى مدل مالءمة أم حديث بعيدنا عف
 لمخطاب. 

كفاية التخاطب: كيقصد بيا القدرة عمى االستمرار في الحديث، كالقدرة عمى الفيـ  -
 كاإلفياـ؛ كىي ثمرة امتالؾ الكفايتيف السابقتيف. 

الكفاية االستراتيجية: كتشير إلى استراتيجيات شتى لمتكاصؿ؛ منيا ما ىك لفظي  -
مى المجيكؿ منيا؛ كاستخداـ المرادفات(، كمنيا )كاستخداـ المعمكـ مف المغة؛ لمتغمب ع

ما ىك غير لفظي )كاستخداـ اإلشارة، أك أعضاء الجسـ المختمفة بديالن عف األلفاظ؛ 
 لمتعبير عف الرأم(.  

( إلى كجكد مستكيات لكفايات المغة؛ ىي: ْٖ، ََِٗكأشار خالد بسندم ) 
يمكف تصنيؼ الكفايات بذلؾ ك  .الشفيي(التكاصؿ ك )إمالئية، قرائية، التكاصؿ المكتكب، 

كم التي يجب المغكية؛ كفقنا لما ذيكر إلى كفايات عامة، كنكعية؛ كتحديد كفايات التكاصؿ المغ
في حاجة إلى المعرفة المغكية،  –أكالن –؛ فيك  الدراسات االجتماعيةمعمـ أف يمتمكيا الطالب 

، كتكظيفيا في استخداـ المعينة لو في عممية التكاصؿ مع النصكص؛ استقباالن  رساالن ، كا 
الكفايات العامة لمقراءة كالكتابة، كنمكذجيف مف نماذج التكاصؿ المغكم مع النصكص 
المكتكبة، كبنيتييا: الظاىرة )السطحية(، كالعميقة )الخاصة بدالالتو، كًفكىرتو الضمنية(، كفيـ 

لو عمى التكاصؿ مع نصكص المقركء منياو؛ فضالن عف امتالكو الكفايات النكعية المعينة 
 تخصصو؛ فيتمكف منيا؛ لتحقيؽ التكاصؿ المغكم الصكاب مع النصكص.   

 أٍنية مَارات التواصل اللغوي:

ترل الباحثة مف خالؿ االطالع عمى العديد مف الدراسات أنو تكمف أىمية ميارات  
كتطبيقيا في البيئة  االتصاؿ في تأثيرات االتصاؿ الفعااؿ عمى بيئة مف يمتمؾ ىذه الميارات،

التي يعيش فييا، كعمى الجانب اآلخر يظير بعض األفراد عجزنا عف التكاصؿ بفاعمية مع 
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األفراد الذيف ينشطكف في البيئات المحيطة بيـ، كعميو يمكف بياف أىمية ميارات االتصاؿ مف 
 خالؿ النقاط التالية:

الذىني عند التكاصؿ مع األفراد مف خالؿ التكاصؿ  تشكيؿ حالة مف االىتماـ  كالحضكر  -ُ
البصرم، كاستخداـ لغة الجسد بشكؿ مناسب؛ حيث يشعر الطرؼ اآلخر بأىميتو في 

 أثناء الحديث. 
زيادة القدرة عمى التفاعؿ مع البيئة المحيطة، كفيـ كافة التعابير كطرائؽ عرض  -ِ

 المعمكمات، سكاء أكانت مف خالؿ الكممات المنطكقة أـ المكتكبة. 
زياد فيـ األفراد، كما تكحي بو أصكاتيـ ككمماتيـ المنطكقة؛ حيث إف لنبرة الصكت  -ّ

االتصاؿ يساعد عمى فيـ ىذه الدالالت بعض الدالالت التعبيرية، كما أف امتالؾ ميارات 
لمتعامؿ بشكؿ أفضؿ مع ما يعترض اإلنساف مف أحداث كمكاقؼ، كتزداد أىمية ذلؾ 

 .خالؿ التعامؿ مع األطفاؿ، كفيـ احتياجاتيـ خاصة في السنكات األكلى مف حياتيـ
ف تكاصؿ المغكم، كمكىناؾ العديد مف الدراسات التي أجريت كأكدت  أىمية ميارات ال

إلى أنو تتنٌكع ( كالتي أشارت ََِٗنايؿ عبداهلل، كسيؼ يكسؼ) دراسة كؿ مف ىذه الدراسات
استراتيجيات التكاصؿ بيف استراتيجيات لفظية كغير لفظية، كتنقسـ االستراتيجيات المفظية إلى 
تفاعمية، كأخرل تعكيضية، كيقصد باستراتيجيات التكاصؿ المفظي التعكيضية: كؿ األساليب 

مؿ كالتراكيب غير القياسية المستخدمة بغرض زيادة مستكل الفيـ المشترؾ لممضمكف كالج
المغكم، كسد الفجكة بيف المعمـ كالمتعمميف في مستكل استخداـ المغة المتعممة، كقد ىدفت 
الدراسة الحالية إلى تعميـ المغة العربية في مركز تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا في 

ـ، كتقييـ الكفاية المغكية ليذه ََِٖ-ََِٕخالؿ العاـ الجامعي  جامعة أسيكط
 االستراتيجيات.

 لمصؼ العربية المغة كتاب تقكيـ إلى التى ىدفت (َُُِكدراسة ماجد الرياف )
 قائمة بناء تـ ذلؾ كلتحقيؽ المغكم، التكاصؿ مدخؿ ضكء في فمسطيف عشرفي الحادم
 الكتاب محتكل كتحميؿ بفمسطيف، العربية المغة كتاب محتكل في مراعاتيا ينبغي التي المعايير

 مدخؿ ضكء في الكتاب ضعؼ :أىميا نتائج، مجمكعة إلى الدراسة تكصمت كقد ضكئيا، في
 .المغكم التكاصؿ
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( التي قامت عمى بناء برنامج تدريبي تخاطبي َُِْ) فؤادكقد أسفرت دراسة إيماف 
ألميات األطفاؿ ضعاؼ السمع لتنمية بعض الميارات الحياتية ألطفاليف في مرحمة رياض 

عف فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات المغة الحياتية )تككيف الجمؿ كناتج األطفاؿ، 
اعية، كالمغة العممية الداللية الدارجة لمطالب الكالـ، كالترابط كالتسمسؿ، كالعالقات اإلجتم

 الحياة اليكمية في المنزؿ كالركضة كالمحيط الخارجي(.
 أثر( في دراستيما إلى َُِٗكما أشار أحمد عيسى داككد ، كرضا المكاضية )

األردف،  في األطفاؿ رياض مرحمة لدل المغكم التكاصؿ ميارات تحسيف في المغكية األلعاب
ج الدراسو إلى أثر األلعاب المغكية في تنمية ميارات التكاصؿ المغكم، بعد تطبيؽ كأشارت نتائ

 اختبار ميارات التكاصؿ المغكم لصالح المجمكعو التجريبية.
( التى ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج التدريب َُِٗ) عبدالكىابكدراسة ريـ 

الميارات االجتماعية لألطفاؿ الذيف التكاصمي لتطكير االتصاؿ المفظي كتأثيره عمى بعض 
يزرعكف قكقعة حديثة، ككشفت نتائج الدراسة عف فاعمية برنامج التدريب التكاصمي لتطكير 
االتصاؿ المفظي عمى بعض الميارات االجتماعية )ميارات العالقات االجتماعية، كالتعاكف 

أكضحت النتائج أف ىناؾ  كتككيف صداقات( لألطفاؿ الذيف يعانكف مف غرسات القكقعة حديثنا،
تأثيرنا كبيرنا لبرنامج التدريب التكاصمي لتطكير االتصاؿ المفظي عمى بعض الميارات االجتماعية 
)ميارة العالقات االجتماعية، كميارة التعاكف كتككيف صداقات( لألطفاؿ الذيف يزرعكف قكقعة 

 حديثة.
 مهوىات عنلية التواصل اللغوي:

 عناصر أف عمى التكاصؿ مكضكع تناكلت التي التربكية اتاألدبي مف العديد أجمعت
 كالتغذية كالمستقبؿ، كالكسيمة، كالرسالة، )المرسؿ،  :تتمثؿ في خمسة عناصر، ىي التكاصؿ

 كىذاف كالمستقبؿ(، ىما: )المرسؿ، أساسييف، طرفيف عمى المغكم التكاصؿ جعة(، كيعتمدراال
 قد كالمستقبؿ المغكم، التكاصؿ أثناء في المغكية الرسالة تككيف دكر عمييما يقع الطرفاف
 ىذا كعمى قارئا، مطبكعة، فيككف يتمقاىا كقد  مستمعنا، شفاىة فيككف الرسالة يتمقى

 كالتحدث، )االستماع،  ىي: ميارات، أربع المغكم التكاصؿ عممية في األساسية فالميارات
 استقباؿ، كالقراءة ميارتا فاالستماع قكية؛ الميارات ىذه بيف كالعالقة) كالكتابة كالقراءة،
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كماجد  ،)جماؿ الفميت.(ٔ، ُٖٗٗ،عبد البارل حسني ) إرساؿ ميارتا كالكتابة كالتحدث
  (َُُِ،محمد

 احملور الجاىي : التفهري املتععب:

تحتؿ مسألة التفكير في العمـك التربكية كفي الحياة بكجو عاـ مكانة رئيسة؛ ألف ميمة 
إيجاد حمكؿ مناسبة لممشكالت النظرية كالعممية الممحة التي يكاجييا التفكير تكمف في 

كالتفكير المتشعب أحد أنماط التفكير الذم ،اإلنساف في الطبيعة كالمجتمع، كتتجدد باستمرار
يجعؿ مف عممية التعميـ كالتعمـ نظاـ ديناميكي دائـ التغير كالتشكيؿ، يربط المعمكمات الجديدة 

 مف خالؿ قياـ الدماغ بممارسة أنشطة معرفية ويستحثالسابقة لدل المتعمـ ك بالبنية المعرفية 
  .كما كراء المعرفية

 مفَوو التفهري املتععب
أك   Neural Branching Thinkingمصطمح  التفكير المتشعب  يشير

Divergent Thinking Neural  يعني عصيب أك المناطؽ الدماغية الخاصة بتأثير
ني تع Divergتعني يتفرع أك يتشعب، ككذاؾ كممة  Branchالجيار العصبي، أما كممة 

 يتشعب كيتباعد. 
 & .Gilhooly, K) ك ،( ِْ ،ََِْجػػػػػكدت سػػػػػعادة )يؤكػػػػػد مػػػػػف ك 

Fioratou,2007) ٌ ُٙبأنػو: ذلػؾ النػكع مػف التفكيػر الػذم يتطمػب ٍزفى١رش اٌّزشرؼت فٝ رؼرش٠ف
 .االستجابات المختمفةك  فىبساألالعديد مف تكليد 

( بأنػػػو: "التفكيػػػر الػػػذم يجعػػػؿ المػػػتعمـ ينطمػػػؽ ِِْ، ََِٗكييعرفػػػو مجػػػدم عزيػػػز )
بتفكيره إلى آفاؽ غير محددة، كمسارات غير تقميدية، تسػاعده عمػى التكصػؿ إلػى أفكػار جديػدة 
إبداعيػػة، خاصػػة عنػػدما ييطمػػب تعميػػؿ، أك أسػػبابا معينػػة لظػػاىرة مػػا، كمػػا يتضػػمف حػػالن لمشػػكمة 

ا حمكالن جديدة متنكعة لمشكمة معينة". بأسمكب منفرد يتسـ بالخ  برة، منتجن
( التفكيػػر المتشػػعب بأنػػو: "أحػػد أنمػػاط التفكيػػر  ُٕ ،ََِٗكيكضػػح  كائػػؿ عبػػداهلل ) 

ػػػا، دائػػػـ التغيػػػر كالتشػػػكيؿ، يػػػربط  ػػػان ديناميكينػػػا مفتكحن التػػػي تجعػػػؿ عمميػػػة التعمػػػيـ كالػػػتعمـ نظامن
عرفيػة السػابقة لممػتعمـ؛ ممػا يػؤدم إلػى تعمػـ المعمكمات الجديػدة مزجػػنا كلػيس خمطنػا بالبنيػة الم

، كمػػا كراء Cognitiveذم معنػػى، كمػػا ييسػػتحث خػػالؿ قيػػاـ الػػدماغ بممارسػػة أنشػػطة معرفيػػة 
، كيحػػدث نتيجػػة التقػػاءات جديػػدة بػػيف الخاليػػا العصػػبية؛ لتشػػكؿ  Metacognitiveمعرفيػػة 
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لػػدماغ؛ ممػػا يػػؤدم لتنميػػة مسػػارات تسػػمح بالعديػػد مػػف االتصػػاالت بػػيف الخاليػػا المككنػػة لبنيػػة ا
 مياراتو".

 اليظرية اليت يكوو عليَا التفهري املتععب: 

ان معرفيان ىائالن في أبحاث المخ دملقد شيد عقد التسعينيات مف القرف الماضي تف
البشرم ) الدماغ( بحيث سمي ىذا العقد "بعقد الدماغ"، كقد استخدـ الخبراء مفيكمي 

دراسات العقؿ البشرم  أكضحتكمترادفيف؛ كقد  ”Mind“كالعقؿ  ”Brain“الدماغ"، 
، الكيفية التي يعمؿ بيا العقؿ عند  ,(Connell,2009) (Schiller, 2008)كأبحاثو

كتنظيمو   تفاعمو مع عكامؿ البيئة المعقدة كعف الكيفية التي يتـ بيا استيعاب محتكل التعمـ
ر كال مف الشعكر كالالشعكر في في بنية العقؿ عمى نحك فريد كمتميز، مؤكديف عمى دك 

عمميات التعمـ كدكر اإلنفعاالت كالمشاعر في تنظيـ المحتكل المعرفي لمعقؿ، كقابمية التعمـ 
عمى النمك داخؿ العقؿ، كأىمية االنتباه في مكاقؼ التعمـ، كفي مساعدة الذاكرة عمى رسـ 

تيا عمى جكدة التعمـ، خرائط عمى شبكة األعصاب بالمخ )خرائط العقؿ( كالتي تتكقؼ كفاء
 .كعمى قدرة االحتفاظ باالنتباه ، ككضكح معنى ما تـ تعممو

، الذكاء كاإلبداع كميارات التفكير العميا (Duman, 2010)دكماف كقد أشار 
تتكقؼ عمى اتصاؿ بيف الخاليا العصبية، فحيف تثار الخمية العصبية بكاسطة مثير جديد، 

ىذه التفريعات العصبية ىي سطح االستقباؿ الرئيسي  فأنيا تككف تفريعات عصبية شجرية،
لمخمية العصبية، كتقكـ ىذه التفريعات أك الكصالت العصبية بنقؿ اإلشارات فيما بينيا، كتزداد 
ىذه التفريعات أك تقؿ حسب استخداميا أك إىماليا مف خالؿ بيئة محفزة كمثيرة لممتعمـ أك 

البيئية يطمؽ ككيمياء المخ باالستجابة إلى المتغيرات  بيئة خاممة، ىذه القدرة عمى تغيير بنية
 عمييا مركنة المخ.

كىكذا يستطيع الفرد التفكير في اتجاىات متشعبة كمتنكعة كبطرؽ مختمفة، ككمما 
كانت البيئة محفزة كمثيرة لممتعمـ، كمما ساعدت عمى تنمية التفكير المتشعب لديو كالذم 

 ا العصبية المككنة لبنية العقؿ.يؤدم إلى فتح كصالت جديدة لمخالي
التربكية دراسات ال أمكف  استخالص التكصيات التالية بعد االطالع عمى العديد مف

(، ْٕ، ََِٗ(، )كائؿ عبداهلل، ََِٓ، )تغريد عمراف، العقؿ البشرم الخاصة بمجاؿ 
 : (Duman, 2010) (، ََُِ)أمينة بيمكؿ، 
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مكاناتو مف خالؿ استخداـ استراتيجيات يمكف رفع مستكم كفاءة العقؿ البشرم  - كا 
تعميـ كتعمـ ديناميكية تساعد عمي تشعب الخاليا العصبية كتككيف المزيد مف 

 ـ.تعمالتكافر التحديات كالتعزيز مف خالؿ بيئة ، ك  االرتباطات بينيا
لدم المتعمـ عاطفة حكؿ الميمة المكمؼ بيا،  تتكافر :العاطفةالمخ عندما يتعمـ  -

ماجو في التعمـ أسرع كأسيؿ، كما يككف تذكر المعمكمات المختزنة في كيككف اند
 الجياز العصبي المركزم أفضؿ.

المخ يستشعر السعادة عندما يرتب المعمكمات المشكشة كالعشكائية كينظميا ،   -
 كىذا يعني جعؿ بينة التعمـ تعكس العالـ الحقيقي كالسعادة.

(، ك محمػػد شػػحاتة ِٕٔ ،َُِْ)أشػػار كػػؿ مػػف  مصػػطفى عبػػد السػػميع كأخػػركف ك 
 ( إلى خصائص التفكير المتشعب كما يمي: ِٔ ،َُِّ)
متعدد الرؤل؛ حيث يزيد إمكانية التفكير في اتجاىات ككجيات نظػر متنكعػة تتكامػؿ فيمػا  -ُ

 بينيا؛ لتككف رؤية شاممة لكؿ عناصر المكقؼ.
 يساعد عمى تكليد كابتكارعدد مف االستجابات كالحمكؿ الجديدة. -ِ
 تنمية التفكير المتشعب تنمية إلمكانات العقؿ البشرم.تعد  -ّ
 يعتمد عمى فمسفة كنظريات الدماغ، مثؿ: نظرية النصفيف الكركييف. -ْ
 تفكير مرف كمتحرر، كمنفتح ييدؼ إلى التكصؿ إلى أكبر عدد مف األفكاركالحمكؿ.  -ٓ
 يزيد التفكير المتشعب مف فرص اإلبداع كاالبتكار لدل المتعمـ. -ٔ
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 : منيا كلمتفكير المتشعب العديد مف الميزات 
 (Ni et al, 2014, 163في تنظيـ المعمكمات كالمعرفة. ) المتعمميفيساعد   -ُ
ط خاليػػا المػػخ لمعمػػؿ ينشػػ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ ت. المػػتعمـ لػػدل الػػذىني العمػػؿ كفػػاءة زيػػادة -ِ

 أسػامة)بشكؿ جيد، عف طريؽ إحػداث ترابطػات كتشػابكات طبيعيػة بػيف الخاليػا العصػبية. 
 (َُٕ، َُِٓ)خالد الحربي، ،ك (ُُّ ،َُِٔ محمكد،

، كينمي ميارات التفكير لدييـ. )عمي الحديبي، المتعمميفيستثمر الطاقات اإلبداعية لدل  -ّ
َُِِ ،َْ) 

يشجع عمى التفكير في األحداث كالعكاقب كالنتائج المترتبة عمييا، لخمؽ أفكار جديدة  -ْ
 (Mark, 2008, 95)عف طريؽ عمؿ كصالت جديدة بالمخ. 

مختمفة كمسارات  كذلؾ بتحفيزىـ لمتفكير في إتجاىات المتعمميفيزيد مف إيجابية  -ٓ
 ,Gibson et al, 2009)كمتنكعة لمتفكير كاإلبداع كتكظيفيا في عممية التعمـ. 

163). 
ميارات التفكير اإلبداعي، كذلؾ عندما ينتج التمميذ استجابات أك حمكؿ متعددة  ينمي -ٔ

لمكقؼ ما، أك التفكير في اتجاىات مختمفة كمتنكعة إلطالؽ أفكار متعددة كمختمفة بناءن 
  (Shan et al, 2012, 9) عمى الخبرات كالبناء المعرفي السابؽ.

كؿ متعددة لممشكالت عف طريؽ يؤدم إلى خمؽ أفكار مبدعة عف طريؽ اقتراح حم -ٕ
 (Ni et al, 2014, 158)الحصكؿ عمى المعمكمات المتعددة مف المصادر المتعددة. 

( إلػػى مجمكعػػو مػػف المبػػادئ كاإلرشػػادات التػػي ِٓ ،ََِٗكمػػا أشػػار فتحػػي جػػركاف )
 يجب مراعاتيا عند تنمية ميارات التفكير المتشعب، ىي:

 كبير مف البدائؿ. عدد تكليدتأجيؿ إصدار األحكاـ كالتقييـ لحيف  .ُ
البحث عف عدد كبير مف األفكار دكف االىتماـ بالنكعية، مػف منطمػؽ أف األفكػار المتميػرة  .ِ

 تنتج مف بيف أفكار كثيرة. 
ف كانت غريبة. .ّ  تقبؿ جميع األفكار حتى كا 
 التفكير إلى أقصى مدل مف األفكار كاالنتظار قميال حتى تختمر األفكار في ذىف المتعمـ.  .ْ
 .محاكلة دمج األفكار حتى يمكف التكصؿ إلى أفكار أصيمو خالؿ دمج أفكار عديدة .ٓ
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 ، (ََِٔ) محمػد النجػار Christina Schwinn,2012)) أكضحت دراسة كػؿ مػف 
 كيمكف ايجاز ما سبؽ بأف التفكير المتشعب ىك: 

مرف يرتبط بكؿ مف )عممية اإلبداع. بالمعرفة العامة كالذكاء الشخصي لمفرد،  تفكير .ُ
 باألسئمة التي تمثؿ صكران داخؿ دماغ الفرد.

 يستدؿ عميو مف خالؿ مركنة الفكر، كحدكث استجابات غير نمطية. .ِ
 يحدث أكبر قدر مف الربط بيف األفكار كالمعمكمات المرتبطة بالمكضكع. .ّ
 ر كنظريات الدماغ كمنيا النصفيف الكركييف لمدماغ.يعتمد عمى فمسفة كفك .ْ
تظير فاعميتو عندما تتكافر لو بيئة مناسبة ثرية بالمثيرات كاألنشطة المحفزة ،كينمي  .ٓ

 مف خالؿ مجمكعة مف األنشطة مثؿ قائمة األسئمة، العصؼ الذىني، كالكتابة الحرة 
 .Gilhooly, K)دراسة ميارات التفكير المتشعببتنمية كمف الدراسات التي اىتمت 

&2007 Fioratou) التفكير استراتيجيات استخداـ أثر عمى التعرؼ التي استيدفت 
 التجريبية المجمكعة أف إلى النتائج أشارت قد اإلبداعي، كاألداء التفكير تنمية في المتشعب
 إلى إضافة اإلبداعي، لمتفكير رانستك  اختبار في الطالقة ك األصالة درجات في مكاسب حققت
 .الضابطة المجمكعة عمى كاقعية قصص في تمثمت التي المشكالت حؿ ميمات في التفكؽ

برنامج التدريبي المقترح في إكساب التى أكدت فعالية ( َُِِكدراسة أحمد زارع )
ميارات استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان كأثره عمى لمعممي الدراسات االجتماعية 

 ميارات التفكير المتشعب.التحصيؿ كتنمية 
 اسػتراتيجيات استخداـ فاعمية( حيث ىدفت إلى تحديد َُِّكدراسة نكرا أبك النجا )

 األكؿ الصػؼ تالميػذ لػدل اليندسة في كالتحصيؿ  البصرم الذكاء تنمية في المتشعب التفكير
اإلعػػػدادم، كأسػػػفرت النتػػػائج عػػػف الػػػدكر الكبيػػػر الػػػذم أحدثتػػػو اسػػػتراتيجيات ميػػػارات التفكيػػػر 

 المتشعب عمي تنمية الذكاء البصرل كالتحصيؿ. 
 إلػى لمتعػرؼ سػةراالد ىػذه (؛ حيث أجريتَُِْكدراسة عمي عبدالمحسف الحديبي )

 لػدل البالغػة نحػك التجػاهاك  البالغيػة المفػاىيـ تنميػة في المتشعب التفكير تيجياتااسر  فاعمية
 داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة نتائج أظيرت كقد ، أخر بمغات الناطقيف العربية المغة متعممي
 التطبيػؽ لصػالح كالبعػدم القبمػي التطبيقػيف، فػي الطػالب درجػات متكسػطي بػيف إحصػائية
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 ذات فػركؽ كجػكد إلػى أدل قػد المتشعب التفكير تيجياتااستر  استخداـ أف يؤكد كىذا البعدم، 
 أخرل. بمغات الناطقيف العربية المغة متعممي لدل البالغية المفاىيـ تنمية في إحصائية داللة

مػػع الدراسػػة السػػابقو فػػي فاعميػػو  (َُِٓخالػػد بػػف ىػػدباف الحربػػي)كاتفقػػت دراسػػة  
 لمتعرؼ الدراسة ىذه حيث أيجريت ارات؛مي تنمية عدة في المتشعب كأثرىا التفكير استراتيجيات

 المغػة متعممػي لػدل القرائػي الفيػـ اراتميػ تنميػة فػي المتشػعب التفكير استراتيجية فاعمية إلى
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد اسةر الد نتائج كقد أظيرت ،أخرل بمغات الناطقيف العربية

 ئػياالقر  الفيػـ تاميػار  الختبػار كالبعػدم  القبمي التطبيقيف في إجماالن  الطالب درجات متكسطي
 فػي كبيػر تػأثير إلػى أدت المتشػعب التفكير تيجياترااست استخداـ كأف البعدم، التطبيؽ لصالح
 أخرل. بمغات الناطقيف العربية المغة متعممي لدل ئيراالق الفيـ ميارات تنمية

 اسػػتخداـ التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة( َُِٔدراسػػة زينػػب أحمػػد ) فػػى حػػيف اسػػتيدفت
 كبعػض الدراسػي التحصػيؿ تنميػة فػي التسػكيؽ مػادة لتػدريس المتشػعب التفكيػر راتيجيةتاسػ

 ذات فػركؽ كجػكد إلػى النتػائج أشػارت كقػد التجػارم، الثػانكم التعمػيـ طػالب لػدل العقؿ عادات
 فػي كالضػابطة التجريبيػة الدراسػة مجمػكعتي طالبػات درجػات متكسػطات بػيف إحصػائية داللػة

 التسػكيؽ مقػرر درسػت التػي التجريبيػة المجمكعػة لصػالح سػةاالدر  ألداتػي التطبيػؽ البعػدم
 . المتشعب التفكير استراتيجيات باستخداـ

( فقػػػد ىػػػدفت إلػػػى تنميػػػة التحصػػػيؿ بمػػػادة َُِٕأمػػػا دراسػػػة مشػػػعؿ المنصػػػكرم )
الرياضػيات لمصػػؼ التاسػػع فػػي دكلػػة الككيػػت خػػالؿ اسػػتراتيجيات التفكيػػر المتشػػعب، كقػػد أكػػدت 

ي تنمية التحصػيؿ  باإلضػافة إلػى التركيػر نتائج الدراسة أىمية استراتيجيات التفكير المتشعب ف
 عمى الدكر الذم يقـك بو المعمـ كالمتعمـ خالؿ استراتيجيات التفكير المتشعب. 

 يجياتتراتاسػ اسػتخداـ أثػر( التػي ىػدفت إلػى معرفػة َُِٕكدراسػة )كجػداف عيسػى،
األساسػي،   ؼ الرابػعالصػ تمميػذات لػدل ئػيقراال ميػارات الفيػـ تنميػة فػي المتشػعب التفكيػر

 عمػى ككزعػت األساسػي، بػعاالر  الصػؼ مػف تمميػذة (ُٕراسػة عمػى )الد كاشػتممت عينػة
تمميػذة، كأكصػت الدراسػة بتكظيػؼ ميػارات  ( ّْ) كضػابطة ( تمميذة،ّٕ) تجريبية مجمكعتيف

 التفكير المتشعب في تدريس المغة العربية بكؿ فركعيا.
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 المتشػعب التفكيػر راتاميػ ةالتػى اسػتيدفت تنميػ( َُِٗ)كدراسة مي يكسؼ المغني
 المعػزز المتمػايز التعمػيـ عمػى قػائـ برنػامج خػالؿ اإلعداديػة المرحمػة تالميػذ لػدل كالتحصػيؿ
تالميػذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادل  لػدل كالتحصػيؿ المتشػعب التفكيػر راتاميػ لتنميػة بالحاسػكب
 (َٔراسة عمى )الد كاشتممت عينة االجتماعية، الدراسات مادة في المختمفة التعمـ ذكم أنماط

كضػابطة،  تجريبيػة مجمػكعتيف عمػى ككزعػت الثػاني اإلعػدادم، الصػؼ مػف تمميػذات تمميػذة
   كأكصت الدراسة بضركرة تنمية ميارات التفكير المتشعب خالؿ البرنامج المقترح.

تنميػو بعػض ميػارات التفكيػر المتشػعب (  التػى اسػتيدفت ََِِ) كدراسة بسمة سيد
، مػف خػالؿ  لػدل تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة كرفع مستكل الطمكح األكػاديمي فى مادة التاريخ 

، كقد تـ إعداد أدكات الدراسة )إختبار ميػارات (7Es)إستراتيجية دكرة التعمـ المعدلو  استخداـ
مقيػاس مسػتكل الطمػكح( تػـ تطبيقيمػا عمػى عينػة  الدراسػة ككػاف قكاميػا  –التفكير المتشػعب 

كقػد  كضػابطة تجريبيػة مجمػكعتيف عمػى كزعػتالثػاني اإلعػدادم ، ( تمميػذة مػف الصػؼ َٖ)
 .تنمية ميارات التفكير المتشعبالمستخدمة  ستراتيجيةأشارت النتائج الى فعالية اإل

 استراتيجيات التفكير المتشعب:
 & .Christina Schwinn ( 2012, 673) ،( Gilhooly, K حػدد كػؿ مػف

Fioratou, I) ، (, ( 2007,35-43 ، ( مجمكعػة اسػتراتيجيات ٖ، ََِِتغريػد عمػراف )
 لمتفكير المتشعب كما يمي:

 العهصي:  اشرتاتيجية التفهري-1

تيػػتـ ىػػذه االسػػتراتيجية بتنميػػة قػػدرة المػػتعمـ عمػػى النظػػرة الشػػاممة كالكميػػة لممكقػػؼ 
عػػػػادة صػػػػياغتو، كتسػػػػمح  التعميمػػػػي خػػػػالؿ النظػػػػر بعمػػػػؽ إلػػػػى محتػػػػكل المػػػػادة الدراسػػػػية، كا 

بتكجيو تفكير المتعمـ بأف يبدأ مف النياية، كينتيى بالبدايػة فػي المكقػؼ التعميمػي  االستراتيجية
كيػػذىب إلػػى مػػا كراء الخبػػرات المتضػػمنة فػػي المػػادة الدراسػػية إلػػى مػػا ىػػك  -بعكػػس الكضػػع  –

 جديد، كىذا يساعد عمى تشعب التفكير.
 اشرتاتيجية التفهري االفرتاضي:  -0

عمػػى تكجيػػو األسػػئمة االفتراضػػية لممػػتعمـ عمػػى أف تكػػكف ىػػذه األسػػئمة متتابعػػة،  تعتمػػد
كتعمػػػؿ عمػػػى إثػػػارة المػػػتعمـ كدفعػػػو إلػػػى التفكيػػػر كاالبتكػػػار، كتكػػػكيف العالقػػػات بػػػيف األحػػػداث 

 كالمكاقؼ، كاستنتاج القكاعد كالقكانيف، كىذا يساعد عمى تشعب التفكير.
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 اشرتاتيجية التهنلة:  -3

تعمـ عمػػى التفكيػػر بطرائػػؽ متعػػددة فػػي اتجاىػػات مختمفػػة، كذلػػؾ تعتمػػد عمػػى حػػث المػػ
خػػالؿ تكجيػػو المػػتعمـ إلػػى تكممػػة األشػػياء الناقصػػة كمحاكلػػة إليجػػاد العالقػػات بػػيف العناصػػر، 

 كاألحداث كاكتشاؼ عالقات جديدة، كتكاصؿ التفكير.
 اشرتاتيجية التياظر:  -4

لػدل المػتعمـ، كذلػؾ خػالؿ تػكفير تعتمد ىذه االستراتيجية عمى تنشيط القدرات الذىنيػة 
فػػرص البحػػث كدعميػػا، كالتقصػػى عػػف العالقػػات كالػػركابط بػػيف األشػػياء، كتحديػػد أكجػػو التشػػابو 
كاالخػتالؼ بينيمػػا، فػإف البحػػث عػف التنػػاظر كالتماثػػؿ بػيف األشػػياء يعمػؿ عمػػى دفػع العقػػؿ إلػػى 

 المزيد مف تشعب التفكير.
 اشرتاتيجية األىظنة الرمسية املختلفة:  -5

تـ ىػػذه االسػػتراتيجية بتنميػػة قػػدرة المػػتعمـ عمػػى التعبيػػر بإسػػتخداـ أنظمػػة رمزيػػة تيػػ
مختمفػػة كمتعػػددة، كىػػذا ينػػتج مػػف قػػدرة المػػتعمـ عمػػى فيػػـ المكقػػؼ التعميمػػي كعناصػػره بدقػػة، 
دراؾ العالقػػات بػػيف العناصػػر كاألفكػػار، كمياراتػػو فػػي التعبيػػر عػػف المكقػػؼ التعميمػػي بأسػػمكبو  كا 

 الخاص. 
 التخليل العبهي:  اشرتاتيجية -6

ىناؾ العديد مف األحداث كالظكاىر المعقدة كالمترابطة بطرائؽ معقدة، كلمحاكلة جعؿ 
معنى ليذا التعقيد يسعى العقؿ لتبسيط االرتباطات، أك العالقات التي تشكؿ الظاىرة كاكتشاؼ 

 ىذا التعقيد بمثابة تدريب يساعد عمى تشعب الخاليا العصبية.
 العكل: اشرتاتيجية خرائط  -7

صممت ىذه الخرائط عمى شكؿ يشبو عمؿ العقؿ عند استقبالو لممعمكمات عمى شكؿ 
شبكي، يقترب مف المعمكمة أك يبتعد عنيا اعتمادنا عمى ما لديو مف خبرات ترتبط بيذه 

 المعرفة أك ال ترتبط بيا مطمقػنا.
 اشرتاتيجية حتليل وجَات اليظر: -8

أف يفكػػر فػػى آرائػػو كمعتقداتػػو، كتشػػجعو عمػػى تسػػاعد ىػػذه االسػػتراتيجية المػػتعمـ عمػػى 
التعبيرعف كجيػة النظػر كاألفكػار كالمبػادئ كالقػيـ كالمعتقػدات كاآلراء التػي يػؤمف بيػا فػي شػتى 

 المكاقؼ، كالتي تؤثر بدكرىا عمى رؤيتو لألمكر كتفاعمو مع األحداث.
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نة فػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ يتضػػح أنػػو لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر المتشػػعب، يتطمػػب االسػػتعا
باسػػتراتيجيات تدريسػػية تيسػػيـ فػػي تنميػػة ىػػذا التفكيػػر، كالتػػي أكػػد التربكيػػكف فػػي ضػػكء نتػػائج 
أبحاث العقؿ البشرل عمى أىميتيا فػي إحػداث التشػعب فػي خاليػا األعصػاب بػالمخ، كدكر ىػذا 

 التشعب في تطكير إمكانات العقؿ البشرم.  
 مَارات التفهري املتععب: 

( إلى ميػارات التفكيػر المتشػعب بأنيػا: "تمػؾ  ُّ-ٖ ، ََِٓأشارت  تغريد عمراف )
عػادة التصػنيؼ فػي ضػكء مػا تػـ  الميارات العقمية التي تظيػر خػالؿ إدراؾ العالقػات الجديػدة، كا 

دخاؿ التحسينات". جراء عمميات تأليؼ كتركيب، تقديـ رؤل جديدة، كا   إدراكو، كا 
ات العقميػة التػي تظيػر ( أنيا: "تمؾ الميػار ُٕ ،ََِٗكائؿ محمد ) في حيف يكضحيا 

خػػالؿ تشػػعب  Metacognitive، كمػػا كراء معرفيػػة Cognitiveفػػي صػػكرة أنشػػطة معرفيػػة 
التكليػػد المتػػزامف  –إدراؾ كتركيػػب عالقػػات جديػػدة  –الطالقػػة  –التفكيػػر، كتتضػػمف: )المركنػػة 

 التحكيؿ مف فكرة إلى أخرل(". –تقديـ رؤل جديدة  –إدخاؿ تحسينات كتفصيالت  –لألفكار 
(  أف ميػػارات التفكيػػر المتشػػعب ىػػي: "مجمكعػػة  ُٓ ،َُِّكيػػرل مػػاىر محمػػد )  

الممارسات كالقدرات التي تربط بيف األفكػار كالمفػاىيـ كالمعمكمػات كالحقػائؽ، كالتػى تبػدأ بحػكار 
 داخمي في دماغ المتعمـ، كتظير قدراتو عمى معالجة المشكالت كالمكاقؼ، خالؿ القدرة عمى:

  :كيتضمف القدرة عمى إنتاج أكبر قدر ممكف مف األفكار كالصػكر كالتعبيػرات التفكير الطمؽ
 المالئمة في كحدة زمنية محددة.

  التفكير المرف: كيتضمف القدرة عمى تكليد أفكار متنكعة ليسػت مػف نػكع األفكػار المتكقعػة
 عادة، كتكجيو مسار التفكير أك تحكيمو مع متطمبات المكقؼ.

  القػػدرة عمػػى إنتػػاج أفكػػار أك أشػػكاؿ أك صػػكر جديػػدة متميػػزة التفكيػػر األصػػيؿ: كيتضػػمف
 كفريدة.

  التفكيػػػر المكسػػػع: كيتضػػػمف القػػػدرة عمػػػى التكسػػػع كتفصػػػيؿ الفكػػػرة البسػػػيطة كتحسػػػيف
 االستجابات العادية كجعميا أكثر دقة ككضكح.

 املتععب: التفهري يف نل مً املعله واملتعله دوارأ

 & Zalar )المتشػعب ) التفكيػر فػي كالمػتعمـكػؿ مػف المعمػـ  دكارأيمكػف إيجػاز 
Waston2006,، (( كما يمي:ٔٔ،َُِْتيانى محمد )،  (َُِّ،ّّ)،طاىرمحمكدك 
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بيئة يتمكف التالميذ مف خالليا االشتراؾ بطريقة مريحة تحتكم عمى الثقة كاالحتراـ  خمؽ -ُ
المتبادؿ، كىك يكحد التالميذ معان كيسيؿ عمييـ فيـ كجيات النظر الجمية التي تثير 

 (ِْٓ، ََِٖالخالؼ. )فراس السميتي، 
تككف جميع أسئمتو تنكيع المعمـ ألسئمتو بيف األسئمة الصريحة كالرمزية لتالميذه، بحيث  -ِ

 (Nicol Luther, 2001, 39)مثيرة لذىف التمميذ كمحفزة لخيالو. 
يقـك المعمـ بتشجيع األفكار غير المألكفة مف التالميذ، كتقديـ األسئمة العميقة ليـ  -ّ

الستخراج ىذه األفكار، كترؾ مساحة مف الكقت لمتفكير في األسئمة. )نكرا محسف، 
َُِّ ،ّٕ-ّٖ) 

نجازاتيـ كيقدر إمكاناتيـ.يظير اىتمامو  -ْ  بأعماؿ التالميذ كا 
عطائيـ الفرصة لمتعامؿ  -ٓ الكشؼ عف أنماط التعمـ كأساليبو كالقدرات الدماغية لمتالميذ، كا 

 مع المشكالت العممية كاالجتماعية.
 يخمؽ جك مف المشاركة كالتعاكف بينو كبيف تالميذه كيشجعيـ عف التعبير عف أرائيـ. -ٔ
ميمية التي تعمؿ عمى جذب انتباه التالميذ إلكسابيـ المعارؼ يستخدـ األنشطة التع -ٕ

 كالميارات المختمفة.
تفكيرىـ في جميع اإلتجاىات  يكجويحرر عقكؿ التالميذ مف التفكير في إتجاه كاحد، ك  -ٖ

 لمتكصؿ إلى حمكؿ مختمفة كمبتكرة لممشكالت المختمفة التي تكاجييـ.
(، )فتحي جركاف، ِٓ، ََِْ(، )محمكد طافش، ٖٕ-ٕٕ، ََِّ)جكدة سعادة، 

 & Hugert)(، ِٕٗ-ِْٗ، ََِٗ(، )إبراىيـ الحارثي، ُِّ-ُِٗ، ََِٕ
Kortam, 2015, 448) 

 أدوار املعله:-1

 .االجتماعي التفاعؿ لتكفير لمتعمـ؛ المالئـ الصفي المناخ تييئة -
نشاء  الكجدانية الجكانب تنمية -  كبيف الطالب  كالمعمـ  الطالب بيف اجتماعية عالقات كا 

 . كبعضيـ
 تكفير مناخ عف رأييـ خالؿ لمتعبير لمطمبة الفرصة كاتاحة التعمـ أثناء التيديد في تجنب -

 . اإلبداعية األفكار انطالؽ عمى يساعد لمتالميذ آمف
 . العقمية لميقظة فرصة التالميذ إعطاء -
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 . كاالجتماعية  العممية المشكالت مع التعامؿ مف المتعمميف تمكيف -
المتشعب  التفكير استراتيجيات عمؿ آلية حكؿ المتعمميف أماـ عممي بتطبيؽ القياـ -

 . معيا التعامؿ ككيفية
 . معينة محاكر كفؽ كتنظيميا  كترتيبيا  أفكارىـ رصد نحك التالميذ تكجيو  -
 .ألداءاتيـ الراجعة بالتغذية التالميذ كتزكيد لألفكار، المستمر التعزيز  -

 ضمف كميامو بأدكاره معرفة عمى المعمـ يككف أف ضركرة الباحثة تؤكد كىنا
 المناقشة دفة إدارة عمى كقادرا االستراتيجيات الخاصة بتنمية ميارات التفكير المتشعب،

 .ثمارىا تؤتي االستراتيجيات حتى ىادؼ بشكؿ البناء كالحكار
 المتعمـ: أدكار
 . النتائج إلى لمكصكؿ معو المعمـ يبحثيا التي لألسئمة االستجابة -
 في كتطبيقيا كالمعرفة المعمكمات استبقاء عمى لممساعدة األفكار؛ كتبادؿ المناقشة -

 . جديدة مكاقؼ
 . المكضكع عناصر بيف كاالختالؼ التشابو أكجو إدراؾ -
 راتميا لتنمية كتبسيطيا؛ كالنظريات كالمبادئ المفاىيـ بيف كالعالقات إدراؾ االرتباطات -

 . جديدة عقمية
النظرة إلى التعميـ مف المعرفة السطحية إلػى المعرفػة العميقػة،  مما سبؽ يتضح تحكؿ

كًلككف التعمـ مرتبط بالػدماغ اىتمػت العديػد مػف الدراسػات العمميػة الحديثػة بإلقػاء الضػكء عمػى 
االسػػتفادة مػػف نتػػائج أبحػػاث المػػخ البشػػرم فػػي تحسػػيف عمميػػة التعمػػيـ، مثػػؿ دراسػػات كػػؿ مػػف: 

 ،ََِٗجييػػػاف مكسػػػى ،( )ُّّ ،ََِْالسػػػمطي ،( )ناديػػػا ََِّ)محمػػػد عبػػػد اليػػػادم ،
رم (؛  حيػػػث أظيػػػرت بحػػػكث الػػػدماغ أف المػػػخ البشػػػُْْ ،َُِٓ( )طػػػارؽ عػػػامر، ُٗ-ُٕ

(، كىمػا جػزأف اليمكػف الفصػؿ بينيمػا، كيعمػالف معنػا كبشػكؿ ينقسـ إلػى نصػفيف )أيمػف، كأيسػر
ػا بتحميػؿ األفكػار، كبخاصػة ذ ات العالقػة بالمغػة متكامؿ ككمي، فييتـ النصؼ األيسػر لممػخ دائمن

التعمـ ىػػك فػػكالتمخػػيص. كالمنطػػؽ، أمػػا النصػػؼ األيمػػف فيػػرتبط بالمكسػػيقى كالصػػكر كاأللػػكاف 
تحػػدث عػػف التفكيػػر، كالتحػػدث عػػف التفكيػػر يعنػػي التحػػدث عػػف فسػػيكلكجيا الػػدماغ، كقػػد أكػػدت 
 األدبيػػات أنػػو كممػػا زادت ممارسػػة عمميػػات التفكيػػر كمياراتػػو، زادت عػػدد الكصػػالت العصػػبية،
كأصبحت أكثر تماسكػنا مع بعضيا البعض، األمر الذم يؤدم إلى حدكث تعمـ فعػاؿ، كيؤكػد  أف 
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ة عنػدما يستثارنصػفي الػدماغ النصفيف يرتبطاف معنا بشكؿ كثيػؽ، كأف الػتعمـ يكػكف أكثػر فاعميػ
 معنا.

 المتشػعب، التفكيػر بتنميػة التربػكييف قبػؿ مػف اىتمامػان  العشػريف القػرف نيايات شيدت
 يسػػاعد التفكيػػر فػػى التشػػعب أف عمػػي أكػػدت حيػػث نتػػائج، مػػف األبحػػاث عنػػو كشػػفت لمػػا نتيجػػة
 قبػؿ مػتف يسػمكيا لـ جديدة مسارات فى يسير بأف لمتفكير تسمح عصبية اتصاالت حدكث عمى

عمػػاؿ  إصػػدار تحسػػيف فػػى المتشػػعب التفكيػػر دكر عػػف فضػػالن  أفضػػؿ بإمكانيػػة كالػػذىف العقػػؿ كا 
 التػي العقميػة العمميػات فػإف ىػذا كعمػى اإلبػداع ظيػكر عمى تساعد كالتي التباعدية اإلستجابات

 كتركيػػب إدراؾ) فػػى تتمثػػؿ حػػدكثيا عمػػى التشػػعب يسػػاعد التػػي أك المتشػػعب، التفكيػػر تعكػػس
دخػاؿ فكػرة، إلػى فكػرة مػف كالتحػكؿ جديػدة، عالقات  المتػزامف التكليػد كتفضػيالت، التحسػينات كا 
 (.جديدة رؤل تقديـ لألفكار،

سػػبؽ أف تنميػػة التفكيػػر المتشػػعب تجعػػؿ المػػتعمـ متفتحػػان كديناميكيػػان فػػي كيتضػػح ممػػا 
تفكيره، مما قد ييسر عممية التعمـ، كتقبميا مػف جانػب المتعممػيف، مػف خػالؿ إدراكيػـ لعالقػات، 
كتقػديميـ رؤل متعػددة، ممػا يػؤدم إلػى تعميػؽ فيميػـ لممفػاىيـ كالتعميمػات كالميػارات كتتفػػؽ 

الحاضػػر حيػػث أنيػػا تعتمػػد عمػػى ع طبيعػػة الدراسػػات االجتماعيػػة ة التفكيػػر المتشػػعب مػػطبيعػػ
القيػاـ بعمميػة تشػعبية التفكيػر مػف خػالؿ الخاليػا العصػبية ك البحث الى  الماضي ككالىما يحتاج

فػػػي اتجاىػػػات متشػػػعبة كمتنكعػػػة كبطػػػرؽ مختمفػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػى الحقيقػػػة مػػػف خػػػالؿ إدراؾ 
 اط الحقيقة.المعمكمات كتركيبيا كتككيف مفاىيـ جديدة الستنب

 : مدخل اللغة عرب امليَج: احملور الجالح

إف المغة ميزة اإلنساف الكبرل، كىي الخاصية التي تميز بيا اإلنساف عف غيره مف 
المخمكقات، فيى كعاء األفكار، فالمغة بمفيكميا الحقيقي مف خصائص اإلنساف، كالمغة 

 قكلوفى  ذلؾ  إليالحؽ عز كجؿ العربية مف أقدـ المغات كأغناىا عمى اإلطالؽ؛ كما أشار 
ناوي لى تعالى  مىى قىٍمًبؾى ًلتىكيكفى ًمفى اٍلميٍنًذًريفى ًبًمسىافو : }كىاً  كحي األىًميفي عى ؿى ًبًو الرُّ تىٍنًزيؿي رىبِّ اٍلعىالىًميفى نىزى

{، )الشعراء :   (.ُّٗ-ُِٗعىرىًبيٍّ ميًبيفو
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خالل مدخل اللغة عرب )ظعبة الدراشات االجتناعية( تعليه اللغة العربية للطالب املعلنني   

 :امليَج

 االستخداـىك  معممي الدراسات االجتماعيةمف تعميـ المغة العربية لمطالب  إف اليدؼ
أنيا تعينيـ عمى اكتساب المعرفة كالعمـ في مياديف  ك أداة تعميـ كتعٌمـ، الصحيح ليا ك

تخصصاتيـ المختمفة، كعمى ممارسة ألكاف النشاط المختمفة في أثناء دراستيـ، كقد أشار 
إلى تمؾ األىمية بشكؿ ( بقكلو: "َُ ، ََِٕعبده الراجحى )،( ََُ ،ََِّ) أحمدرشدم 

 أكثر تفصيالن كما يمي: 
 رفع مستكل األداء المغكم لطالب الجامعة في مكاجية العامية التي طغت عمى الفصحى.  -
 مكاجية كـ األخطاء المغكية، كالنحكية، كاألسمكبية التي سادت بيف الطالب المعمميف.  -
قكاعد النحك العربي بطرائؽ ميسرة؛ مف حيث المعالجة كالتكاصؿ؛ مما ييسر عمى  تقديـ -

 الدارس الكصكؿ إلى مستكل معقكؿ مف سالمة األداء المغكم. 
 ميارات استخداـ المغة العربية ، مع التركيز عمى الجانب الكظيفي لمغة. تنمية  -
 محاكلة تفادم الخطأ في المغة المنطكقة كالمكتكبة.  -
 ميارات التمخيص، كالتحميؿ، كالعرض، كالتقكيـ لدل الدارسيف.  تنمية -
 تنمية ممكة التذكؽ االدبي لدل الطالب المعمميف؛ مما يحببيـ في المغة كأساليبيا. -

إلى: " أف ىناؾ عامميف Korkas & Pavlides( 2004, 1 )  كأشار كؿ مف
ؽ بالكفاءة المينية منيا ما يتعم -باختالؼ تخصصاتيـ-أساسييف في تدريب المعمميف 

)مجاؿ تخصصو، كعمكمو(، كمنيا ما يتعمؽ بالكفاية المغكية المعينة إياه في التعامؿ مع 
 نصكص اختصاصو، كاإللماـ بالمفيكمات األساسية، كالبنى المغكية، كتفسيرىا المغكم. 

غير –ما سبؽ مف أىمية امتالؾ المعمميف   Selvi ( 2010, 170 )كقد أكد 
لكفايات التكاصؿ المغكم؛ لما ليا مف أثر في ميارات المعمـ،  –المغة  المتخصصيف في

كتعاممو مع النصكص المختمفة الخاصة بمجاؿ اختصاصو؛ مما يسيؿ عمميتي التعميـ كالتعمـ 
 ك ما سييسرد تفصيالن بعد ذلؾ(.  )كى

مرىكف الدراسات االجتماعية  ـ ميارات المغة العربية لمطالب معمميكييعٌد تعمي
، كتحميميا، كفيـ  ـنصكص تخصصي معلمتعامؿ المغكية، ككفاياتو الخاصة  ـحاجاتيب

 .المقركء، كما كراءىا مف ًفكىر ضمنية، كيعبر عنيا في صكرة مكتكبة بشكؿ صكاب 
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تعمـ لغة ضركرة إلى  Wellington & Osborne( 2001, 24)كأشار كؿ مف  
بأىمية تعميـ  Vollmer(2009, 25)تعمـ ، كتعميميا، كأكدت الف جكدة يس؛ لتحالتخصص

؛ فتعميـ المغة يحدث في جميع المكاد  المغة في كؿ مادة لمتعمـ كأساس لتعمـ المقررات ذاتيا
الجغرافية ،كالتاريخية، عبر المكضكعات  يمكف أف يتـالدراسية األخرل، فتعميـ المغة 

؛ سكاء أكنا عمى دراية بيا أـ ال؛ بعبارة أكثر عمقنا: البيكلكجية، كالرياضية، ... كغيرىاك 
 "ينطكم تعميـ المكاد دائمنا عمى تعمـ المغة في الكقت ذاتو". 

: مابقكلي ما سبؽ ( إلىُ ،ََِٗ) عمى( ،كفتحي َْٓ ،ََُِ) عمىكأشار فتحي 
إف االتجاه إلى ربط منيج المغة العربية بالمكاد األخرل يؤدم إلى التكامؿ المعرفي ، كالعالقة 

تحصيؿ ىذه العمـك كثيقة بيف المغة كالعمـك األخرل؛ ألف المغة ىي الكسيمة األساس في 
سية يؿ في المكاد الدرا؛ فالعالقة إيجابية بيف القدرات المغكية، كمستكل التحصكالسيطرة عمييا 

 األخرل. 
بتعميـ المغة العربية لممتخصصيف في غيرىا؛  ييتـ "عبر المنيج"  مدخؿ كبيذا فإف 

ًعينىة عمى فيـ مختمؼ النصكص  (ُٖ ،َُِْ،إيفا فرحة ) .كمادة تعميـ كتعمـ مي
في حاجة إلى المغة العربية؛ لفيـ مجاؿ  الدراسات االجتماعية معمـ الطالباف 

تخصصو، كالتكاصؿ مع نصكصو؛ قراءةن، ككتابةن  كعمى مقدار نمكِّىـ في النكاحى المغكية 
 المكاد مف معارؼ كميارات.  المختمفة، يتكقؼ اكتسابيـ عمى ما تشممو ىذه

عمكـ ( إلى أف معمـ التاريخ ىك معمـ لغة، كمعمـ الٓٓ ،َُِِكأشار عبد الكريـ )
كذلؾ، كجميع معممي المكاد الدراسية األخرل؛ فيـ جميعنا معممك لغة؛ كذلؾ عمى غرار ما 

و، كال أم معمـ في أم تصنعو األمـ المتقدمة؛ إذ ال يجكز مطمقنا أف يتياكف معمـ العمكـ بمغت
  تخصص آخر. 

 خصائص تعليه اللغة لغري املتخصصني: 

 احمدلتعميـ المغة لغير المتخصصيف مجمكعة مف الخصائص التي أكردىا عشارم  
 ( فيما يمي: ِْ: ُّٖٗ)

 حاجات الدارسيف التكاصمية. مراعاة  -
 التركيز عمى القدرة اإلبالغية.  -
نما  -  ستحدث الطريقة المالئمة لمدارس، كأغراضو. تعدـ التزاـ طريقة تدريس بعينيا؛ كا 
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 دؼ ال المغة في ذاتيا. المادة العممية ىى الي -
 في ضكء تحميؿ حاجات الدارسيف.  تيعد برامج تعميـ المغة العربية  -
 يصمـ  لمكاجية حاجات معينة لممتعمـ. ك الكقت المخصص لتمؾ البرامج قصير؛  -

عمميف؛ فال كمما سبؽ، فإف قكاـ عممية تعميـ المغة ألغراض خاصة ىي حاجات المت
عف حاجاتيـ، كدكافعيـ، كفركقيـ الفردية، كىذا ما أكده عمي  بعيدا تيدرس تمؾ المقررات 

 ( ُّْ ،َُِٔكآخركف ) أحمد
الدراسات معمـ ىك امتالؾ الطالب )فى ىذه الدراسة ( إف العنصر الرئيس ىنا 

كفايات لغكية عامة، تعينو عمى قراءاتو، كمكتكباتو في مجاؿ تخصصو، كتعينو االجتماعية 
عمى فيـ المقركء مف تمؾ النصكص، كاالرتباط بعمميات التفكير؛ كاستجابة لما تمقاه مف 

أركاف تمؾ الرسالة في ضكء خمفياتو المعرفية، كعدـ تمكنو مف كمفٌسرنا رسالة مكتكبة؛ محمالن 
 . عف تمؾ النصكص خطأ في الفيـ كاالستيعاب في التعبير سيككف ىناؾكفايات تحميؿ النص ف
األكثر صعكبة ىى تمؾ  ةالعقبأف  Meyer& Rice,(2002, 319)  كيرل كؿ مف

فيـ النص؛ فجزء مف المشكمة يتمثؿ في تعقيد عممية القراءة؛ ألف القراءة ما ىى ب المرتبطة
يحمؿ النص، كيحمؿ سماتو مع تنكع إال عممية تفاعؿ ذىني بيف القارئ كالنص؛ فيك 

 النصكص، كمحتكاىا؛ كفقنا لتنكع التخصصات.
 نفاياتَا(: )طبيعتَا، أىواعَا، بييتَا،اليصوص اجلغرافية والتارخيية  :احملور الرابع

 طبيعة اليصوص اجلغرافية والتارخيية:

كفؽ الدراسات االجتماعية مع نصكص جغرافية كتاريخية عدة ى يتعامؿ الطالب معمم
تخصصيـ؛ مما يتكجب امتالكيـ لمجمكعة مف الكفايات المغكية الالزمة؛ لمتكاصؿ مع تمؾ 
النصكص المكتكبة أك المنطكقة؛ فكمما كاف القارئ _الطالب المعمـ_  كاعيا بقكاعد النصكص، 

 متمكننا مف المفاىيـ المتضمنو بيا؛ كاف ذلؾ معينا لو لمزيد مف الفيـ.
( أنو لكي ييفيـ النص جيدنا؛ فال بد مف ُٓ ،ُُٗٗ) كقد أكد ذلؾ محمد خطابي

 تحميمو، كتمكنو مف تحميؿ عالمات النص، كالتدرج نحك دالالتو، ثـ تككيف صكرة كمية لمنص.
( النص بأنو: "عممية الكتابة، كما يتبعيا مف قراءة، ّْٖ ،ََُِ)إبرير كعرؼ بشير       

كتحميؿ، كتفسير، كتأكيؿ، كىك كحدة تعميمية تمثؿ محكرنا تمتقي فيو العمـك كالمعارؼ المغكية 
 .)الصرؼ، التركيب، البالغة(، كعمكـ أخرل: )كالجغرافيا، كالتاريخ، كالعمكـ(
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ميمو، كتقسيـ تمؾ البنيتيف: كمما سبؽ، يتضح أف فيـ النص ال يتأتى إال بتح
)المعرفية، كالمغكية( إلى أجزائيا تفصيال، كذكر محتكل النص العممي، كتحميؿ ظاىره المغكم 

 إلى تركيباتو.
كباختالؼ البنية المعرفية لكؿ نص تختمؼ البنية المغكية لمنص ذاتو؛ فمكؿ نص 

غير معني بخصائص  ةالدراسات االجتماعيخصائصو؛ كالطالب المعمـ المتخصص في تدريس 
 المكاد فىتأتى النكعية المعرفية المغكية، أك دكر المغة ؛ كمف ىنا  مثال  النص الفيزيائي

قادرا عمى اإللماـ بخصائص  (الدراسات االجتماعية )؛ فيصير الطالب المعمـ المختمفة
 النصكص التي يتعامؿ معيا؛ معرفينا، كلغكينا. 

، كربى عبد عمىالتمييز بيف نكعيف أساسيف مف النصكص كما يمي: )خالد  يمكفك 
 (ُٗٓ: َُِٔ) الرضا

تراكيبو ك النص العممي: كىك نص خاؿ مف اإليحاءات، كالتراكمات، كىك محدد الداللة،  -
 .دقيقةغير مكررة، كال تعيد نفسيا، كاستعماؿ المصطمحات الخاصة بالنص 

متمئ كي ، كالتركيب، كالمعنى، كالتداكؿداؿ، عناصره األصكات نصالنص األدبي:   -
 مغة مجاز، ال حقيقة.  ال الالت المغكية المختمفة، كما أفباإلشارات المغكية، كالد

كعمى تبايف النصكص يختمؼ تعامؿ المتمقي معيا؛ حيث يتفاعؿ القارئ مع المعنى  
الذم يحممو النص، كتبايف معناه، كتختمؼ كسائؿ التعامؿ مع النصكص باختالؼ طبيعة 

التاريخي عف النص  كالنصكص، كبنيتيا، كمباشرتيا، فتختمؼ طبيعة النص الجغرافي 
 طبيعتو، كبنيتو. النص الفمسفي، كؿه حسب  أكالرياضي، 
ص الجغرافية مع النصك لكى يتعامؿ الطالب معمـ الدراسات االجتماعية ك 

القدرة عمى القراءة المعمقة، كتحديد العناصر بما يتتطمب تحميؿ النص مف  كالتاريخيةالبد
كالفكر، كالميارات المغكية كتصنيفيا، كاكتشاؼ األنظمة المغكية، كاستخالص القيـ كاالتجاىات 
المراد إنماؤىا، أك حذفيا. فالتحميؿ عممية ذىنية، ؛ كىك ما يشير في النياية إلى فيـ المقركء 

 .مف النصكص
  



 ................................ برنامج مقترح قائم على مدخل اللغة عبر المنهج لتنمية بعض كفايات التواصل اللغوي

- ِٕٓ - 

 الهفايات )العامة، واليوعية( للغة الكراءة، والهتابة نينوذجني الشتكبال اللغة، وإىتاجَا: 

 : أوال :الهفايات العامة للكراءة، وفَه املكروء )نينوذج الشتكبال اللغة(

إلى القراءة األكاديمية عمى أنيا استيعاب (Bender, 2001: 214 ) أشار بيندر          
ما ييقرأ؛ عبر اكتساب الطرائؽ، كاألساليب التي تمكف القارئ مف الحصكؿ عمى المعمكمات، 
كالًفكىر، كالحقائؽ األساسية في المجاالت عامة؛ عبر مجمكعة مف العمميات الذىنية؛ 

 كالتحميؿ، كالتفسير، كالتقكيـ، كاالستنتاج
فيـ البأنو: قدرة القارئ عمى (Donahue, 2001, 23) كعرفو دكناىك كآخركف 

بخبراتيـ  كربطيااالستنتاجات، ك  عبر إنتاج االستدالالت عاـ لمنص، كالقدرة عمى االستنتاج؛ال
 الخاصة. 

كمركاف ، (ِٖٗ ،ََِٖ) الحميدفتحي عبد  أشار اليو كؿ مفكما  –ففيـ المقركء 
ممية ذىنية معرفية تقـك عمى فيـ معنى الكممة، كالجممة، ع ( بأنيإَ ،َُِْ) أحمد

دراؾ المتعمقات المغكية،  كالتمييز بيف المعقكؿ كغير المعقكؿ،  كالفقرة، كتمييز الكممات، كا 
دراؾ العالقة بيف السبب كالنتيجة، مع إدراؾ القيمة المتعممة مف النص، ككضع عنكاف  كا 

 .لمقطعة، التمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع، كما ال يتصؿ بو مناسب
( بأنو: "عممية ذىنية يصؿ بيا القارئ إلى ّٖ: َُِٕ)عبد الظاىركعرفو أحمد 

ربطو بيف ك معرفة المعاني التي يتضمنيا النص المقركء اعتمادنا عمى خبراتو السابقة؛ 
 الكممات، كالجمؿ، كالفقرات ربطنا يعتمد عمى التفسير، كالمكازنة، كالتحميؿ، كالنقد". 

( بأنو: عممية تفاعؿ بيف القارئ كالنص؛ حيث ِٗ: َُِٖ)السيدكعرفتو الشيماء 
 .يبدأ القارئ بالنص،محاكالن النفاذ إلى البنية العميقة الكامنة كراءىا

 مَارات فَه املكروء: 

 ( إلى ميارات فيـ المقركء بأنيا:ٖٗ:ََِْ) أحمدرشدم أشار 
عطاء الرمز معناه.             -  القراءة في كحدات فكرية كا 
الكممات مف  (،كفيـالعبارة، كالجممة، كالنص، كالقطعة كميا )فيـ الكحدات األكبر -

 المعاني المقصكدة لمكممة.     ،كفيـ  السياؽ، كاختيار المعنى المناسب
 التنظيـ الذم اتبعو الكاتب.   إدراؾ -
 استنتاج الًفكىر الرئيسة كفيـ اتجاه الكاتب.                 -
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 تقكيـ المقركء، كمعرفة األساليب األدبية، كغرض الكاتب مف النص. -
 تفسير النص في ضكء الخبرة السابقة. -

ترح عبر كيمكف تكظيؼ تمؾ الكفايات العامة لمقراءة تكظيفا تطبيقيا في البرنامج المق 
تخصصات لمطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية؛ حيث تيكٌظؼ في التعامؿ مع بنية 

 النصكص المعرفية كالمغكية لمنصكص الجغرافية كالتاريخية في الدراسة الحالية.  
 الهفايات العامة للهتابة )نينوذج إلىتاج اللغة(: 

براىيـ ٓ ،ُٖٗٗعصر) كما أكردىا كؿ مف  حسني –كلمكتابة بعداف رئيساف  (، كا 
الشكؿ )البعد المفظي(: كيقصد بو األلفاظ، كالتراكيب، كاألساليب، (؛ كىما:  ٗ ،َُِٓ) محمد

أما المضمكف )البعد المعنكم المعرفي(: كيقصد بو المعمكمات كالحقائؽ، كالفكر، كالمعاني، 
: ى، ىعدة أنكاعمكتابة ما أف لككالخبرات التي يحصؿ عمييا اإلنساف؛ عبر قراءاتو الكاعية، 

الكتابة الكتابة الكظيفية: )العامة، كالرسمية(، كالكتابة اإلبداعية: )الكتابة األدبية، كالفنية(، ك 
 (.صمة بمكضكع الدراسة كعينتياالذم ) األكاديمية

أف الكتابة األكاديمية ىي أحد أنكاع الكتابة التي تيمارس داخؿ األنظمة التعميمية في 
تيدؼ الكتابة األكاديمية إلى إبراز قدرة الطالب في مجاؿ تخصصو، ،ك  الجامعيالمستكل 

 كمدل إلمامو بالمفيكمات كالمصطمحات كالنظريات التي تحكـ مجاؿ التخصص. 
 تعريف الهتابة األنادميية : 

نكع معقد مف الكتابة يعكس قدرة الطالب عمى  بأنيا:  Hogue( 2008, 2 )تعرفيا  
تكظيؼ المصادر المختمفة في كتاباتو؛ فضالن عف االستناد إلى جماع خبراتو االجتماعية 

 المكتسبة خالؿ التطكر المعرفي في المراحؿ المختمفة".  
تنمي فى ككنيا إلى أىميتيا لمطالب المعمميف   Hines (2004, 24)كأشارت    

خالؿ استخداـ الحجج، كدعـ مكتكباتيـ بالكقائع، كاألدلة مف مستكل أدائيـ المكتكب؛ 
المكثقة، كما تزكدىـ بمغة الخطاب األكاديمي الالزمة لمتكاصؿ داخؿ كمياتيـ، كتساعدىـ في 

 كتابة التقارير، كالبحكث العممية.  ى ك تفكقيـ العمم
 ما يمي:  يمكف استنتاج سبؽ مماك 
 .ا عمى مدل تفكؽ الطالب في تخصصوميارات الكتابة األكاديمية مؤشرا حقيقين  -
 الكتابة عمى قدر المعنى؛ دكف زيادة أكتكرار.بتشير الى  الكتابة األكاديمية -
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نطباعات الذاتية، كاألساليب البيانية، كتعنى بعيدة عف اال الكتابة األكاديمية  -
 . تي تستخدـ في سياؽ خاص؛ فمكؿ عمـ مصطمحاتو الالعمميةبالمصطمحات 

 الهتابة األنادميية: ومَارات خصائص 

ية، :  المكضكعمنيامما سبؽ تتضح مالمح الكتابة األكاديمية، كخصائصيا  
، كالترابط كالتماسؾ العضكم، لنمك الخطي لعناصر المحتكل، كاكالكضكح، كالتعقيد، كالتنظيـ

دارة المعمكمات داخؿ النص.  معنىه  معمـ الدراسات االجتماعيةمعمـ كبيذا فإف الطالب كا 
بدراسة الميارات العامة لمكتابة التي تشترؾ فييا مجاالت المعرفة كافة، كدراسة الميارات 

 النكعية الخاصة بكتاباتو في مجاؿ تخصصو المعرفي. 
( عمى َِِ ،ََِٖ) العبد، كريحاب  Spycher( 2007, 239 )اتفقت كؿ مف ك      

 مجمكعة مف ميارات الكتابة األكاديمية، منيا: 
 الكتابة في نظاـ الفقرة كتماسؾ النص كترابطو.  -
 البناء المنطقي لمنص عمى جممة رئيسة تكضح ىدؼ الكاتب كفكره.  -
 معالجة كؿ فكرة فرعية لمنص في فقرة.  -
 ترتيب الفكر الفرعية لمنص في السياؽ الفكرل لمفكرة الرئيسة.  -
 دعـ فكر النص بالشكىد، كاألدلة، كالحجج، كالبراىيف.  -
 استخداـ المغة الفصحى في الكتابة.  -
ب المغكم، كتكظيؼ عالمات الترقيـ في النص كاستخداـ أدكات يصك تمراعاة ال -

 الربط المناسبة. 
 تحديد االقتباسات داخؿ النص كالبعد عف الكممات السطحية في الكتابة.  -
لمطالب معممي الدراسات لمغة العربية ا تنمية كفاياتأىمية  كمما سبؽ، يظير      

 ؛ مما يجعميـ قادريف عمى التكاصؿ بشكؿ صكاب. االجتماعية
 : الهفايات اليوعية للكراءة، والهتابة لليصوص اجلغرافية والتارخيية: ثاىيًا

مف المعمكمات ة بأنيا نصكص تحتكل عمى مجمكعة النصكص الجغرافي تعرؼ
زمانية تتعمؽ بمتطمبات الحياة  أك ،كمكانيةأ ،طبيعية ،أكة بشريةذات طبيع كالكمية،الكصفية 

 (ٔ،َُِٖ.)خمؼ حسيف ،رؼ كالمعمكمات ليا عالقتيا بالعمكـ االخرلااليكمية كىذه المع
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فتعرؼ بأنيا نصكص تحتكل عمى مجمكعة مف المعمكمات تـ  أما النصكص التاريخية
أك قريبا مف زمف كقكعيا كىك مصدر بداية المعمكمة كالنص تدكينيا  فى زمف كقكع الحادثة 

معركؼ كاتبو فى األغمب فرد لو القدرة المغكية كالفكرية صادرا عف كعى كاختيار حر لصاحبو 
 (ِّّ،َُِٔ، اسماعيؿ سمعىكلو معرفة بالكاقع .)

كصفيا، أك قد يككف التاريخي( ك  )الجغرافي، كمما سبؽ نخمص الى اف النص بنكعيو
األحداث، أك الشخصيات،... كغير ذلؾ مف المكضكعات،  أك الظكاىر،تفسيريا لعدد مف 

 النصكص الجغرافية، كالتاريخية في الجدكؿ اآلتي: النكعية بيف كيمكف تمخيص الفركؽ بيف 
(2عذٚي )  

اٌفشٚق إٌٛػ١خ ث١ٓ إٌظٛص اٌغغشاف١خ، ٚاٌزبس٠خ١خ.   

 ٚعٗ اٌّمبسٔخ
 إٌظٛص اٌزبس٠خ١خ إٌظٛص اٌغغشاف١خ 

األعٍٛة 

 اٌّغبصٞ
 ٠ُغزخذَ اٌّغبص فٟ ٌغخ إٌظٛص اٌغغشاف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ.

 ٌغخ اٌؼبؽفخ

 )اٌزار١خ(

رزؼّٓ ؽمبئك ِٚفب١ُ٘ صبثزخ ال ِغبي 

 ف١ٙب ٌٍّشبػش ٚاٌشأٜ.

رؾًّ ثؼغ اٌّجبٌغبد فٟ ا٢ساء؛  لذ

وْٛ إٌظٛص اٌزبس٠خ١خ لذ رؾٛٞ سأٜ 

اٌىبرت أٚ إٌبلذ ٚرزأصش ثّشبػشٖ 

 ٚارغب٘برٗ.

اٌزغٍغً 

 اٌضِٕٟ

رشرجؾ إٌظٛص اٌغغشاف١خ ِؼظُ 

رطٛس ظب٘شح ثبٌزغٍغً اٌضِٕٟ؛ِضً  

 ثؼ١ٕٙب أٚ ػظش ع١ٌٛٛعٝ.

ششؽ فٟ دساعخ األؽذاس ػشٚسح ٚ 

 اٌزبس٠خ١خ.

 اٌٛطف

ف١ّب ٠خض اٌٛطف، ٚرٌه فٟ ٚطف شخظ١بد أٚ أؽذاس ثٕٛػ١ٙب  رشزشن إٌظٛص

ربس٠خ١خ، أٚ ٚطف ظب٘شح عغشاف١خ ثؼ١ٕٙب، أٚ ٚطف ِفَٙٛ أٚ ؽم١مخ ٚاػؾخ 

 اٌّؼبٌُ.

اعزخذاَ 

األسلبَ 

 ٚاإلؽظبءاد

رشزشن إٌظٛص اٌغغشاف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ ف١ّب ٠خض اعزخذاَ األسلبَ؛ ٚرٌه فٟ اٌزؼج١ش 

 ٚاٌّؼٍِٛبد.ػٓ اٌؾمبئك 

كما ، فيـ المقركء؛ فالنصكص التاريخية ، تختمؼ استراتيجياتكباختالؼ طبيعة النص
( ليا طبيعة، كمتطمبات قرائية خاصة، ُُٓ ،ُٖٔٗأشار إلييا ركبرت بارك، كآخركف )

فطبيعة المادة الدراسية تحدد أسمكب القراءة المالئـ، كالمناسب إياىا؛ كما ذكرىا كؿ مف يحيى 
 القدرة عمى: فى (؛ ُٓٓ ،ََِْمحمد، عادؿ إبراىيـ )

 تصنيؼ مادة معينة، كتجميعيا، كتنظيميا؛ كفقنا لبعض األسس.  -
 مني لسمسمة مف األحداث. اكتشاؼ أنماط التتابع الز  -
دراؾ أكجو الشبو، كاالختالؼ بيف شيئيف، أك أكثر.  -  بناء المقارنات، كا 
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 التمييز بيف الرأل، كالحقيقة، ككذلؾ اشتقاؽ المعاني الضمنية.  -
 النقد التاريخى لمنصكص المتضمنة في كتب التاريخ.  -
  

المعينة عمى فيـ باختالؼ النصكص تختمؼ الكفايات النكعية أنو  مما سبؽ يتضح
نص التخصص، كاستيعابو؛ فالطالب المعمـ مف شعبة الدراسات االجتماعية في حاجة إلى 

 .كفايات نكعية: )تاريخية، كجغرافية(
 كىناؾ مجمكعة مف الكفايات النكعية المعينة عمى فيـ النصكص التاريخية؛ منيا: 

االستشياد ،ك  المقارنة بيف الحدث الحقيقي، كبيف رأم الكاتب الحكـ عمى مصداقية النص -
 بمجمكعة مف األدلة كالبراىيف؛ كدليؿ عمى صدؽ الحدث.  

بداء رأيو في كؿ األحداث. -  نقد النص، كا 
 الربط بيف األحداث كالشخصيات المتشابية بيف ما مضى، كالكقت الحالي. -
 ترتيب األحداث التاريخية زمنينا.          -
 د الشخصيات التاريخية، كأدكارىا، كما يدكر حكليا مف أحداث.تحدي -
 .المقارنة بيف حدثيف تاريخييف، أك كضعيف في زمانيف مختمفيف متنبأ بالتطكرات -
 تحديد النتائج المترتبة عمى األحداث التاريخية . -

التى يمكف أف تعيف الطالب معمـ الدراسات االجتماعية كمف الكفايات النكعية 
 عمى فيـ نصكصو الجغرافية: 

 المقارنة بيف بعدم الظاىرة: األفقي )المحيط الجغرافي(، كالرأسي )السياؽ الزمني(. -
 تحديد طابع النص، كمجالو ) بشرم، تاريخي، سياسي، ...(. -
 استخراج المصطمحات التقريرية الخاصة بتخصصو، كحقمو الدراسي )مفاتيح النص(. -
 مشكالت تخصصو. طرح رأيو الخاص فيما يراه مف -
 تحميؿ الظاىرة إلى أبعادىا.ك  تحديد السبب كالنتيجة -
 كصؼ الظكاىر لفظنا، ككمنا، متناكال مراحؿ تطكرىا، كنمكىا. -
 تحديد الحقائؽ الثابتة كالمتغيرة. -

ا كفايات نكعية لفيـ النص، بنكعييا الجغرافية كالتاريخية كتتطمب النصكص  أيضن
 كتحميمو؛ منيا:

 تحديد الكممات المفتاحية الخاصة بمجاؿ اختصاصو.  -
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 بيف الحقائؽ كاآلراء. التمييز -
 تفسير الظكاىر تفسيرا عمميا مدٌققا. -
 تحديد الغرض مف استخداـ األفعاؿ المضارعة في النصكص العممية. -
 الحكـ عمى أىمية النص بتحميؿ المعرفة المتضمنة بالنص. -
 مى أحداث كمعطيات النص.اتخاذ قرار بشأف النتائج المترتبة ع -
 مف المعمكمات المعطاة لو.  تكظيؼ المعرفة في المكاقؼ الحياتية الجديدة -
 جديدة لـ ترد بالنص، مستفيدا مف المقدمات المعطاة لو. أفكارإنتاج  -

ظفت الكفايات العامة، كالنكعية المذككرة في بناء البرنامج المقترح عبػر المػنيج؛  كقد كي
عامػػة، كنكعيػػة كفيمػػا يػػأتي كصػػؼ تفصػػيمي لمبرنػػامج المقتػػرح؛ لتنميػػة مقسػػمة إلػػى كفايػػات 

 كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية(؛ لدل لطالب المعمميف شعبة الدراسػات االجتماعيػة؛
   .الالزمة لفيـ النصكص الجغرافية كالتاريخية التكاصؿ المغكمكبناء قائمة كفايات 

المغة ميارات مف تعميـ  اليدؼ يمكف القكؿ افكبعد ىذا العرض ألدبيات البحث 
أداة تعميـ كتعٌمـ، ىك االستخداـ الصحيح ليا ك _معممي الدراسات االجتماعية_العربية لمطالب 

اكتساب المعرفة كالعمـ في مياديف تخصصاتيـ، كممارسة ألكاف النشاط المختمفة في أثناء ك 
عة في مكاجية العامية التي طغت عمى رفع مستكل األداء المغكم لطالب الجامك دراستيـ، 

، مف سالمة األداء المغكم قبكؿالفصحى؛ مما ييسر عمى الدارس الكصكؿ إلى مستكل م
تنمية ميارات التمخيص، كالتحميؿ، ، ك محاكلة تفادم الخطأ في المغة المنطكقة كالمكتكبةك 

 .لدل لدل الطالب المعمميف ،كالعرض، كالتقكيـ
 الجغرافية النصكص مع االجتماعية_ الدراسات مـ_مع الطالب يتعامؿ كلكي

 العناصر كتحديد العميقة، القراءة عمى القدرة يتطمب النص، الذم تحميؿ مف كالتاريخية، ال بد
 كاالتجاىات القيـ كاستخالص المغكية، األنظمة كاكتشاؼ كتصنيفيا، المغكية كالميارات كالفكر،
بدءنا النصكص  مف المقركء فيـ تسعى إلى ذىنية، عممية فالتحميؿ حذفيا، أك إنماءىا، المراد
دراؾ المتعمقات المغكية، ثـ الجممة، ثـ فيـ معنى الكممة، مف  الفقرة، كتمييز الكممات، كا 

دراؾ العالقة بيف السبب كالنتيجة، مع إدراؾ القيمة  كالتمييز بيف المعقكؿ كغير المعقكؿ، كا 
كتضيؼ الباحثة أنو ، يتصؿ بالمكضكع، كما ال يتصؿ بوالتمييز بيف ما ك  المتعممة مف النص،

ال بد أف يككف الطالب المعمـ نشط كمفكر كلديو القدرة عمى تعديؿ أفكاره كمعمكماتو؛ أم 
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يتمتع بالتفكير المرف في اتجاىات متعددة، كيدرؾ العالقات بيف األفكار كالحقائؽ؛ مما يزيد 
ع ضمف سمات التفكير المتشعب، الذم تظير مف دافعية لمتعمـ، كىذه السمات جميعيا تق

فاعميتو عندما تتكافر لو بيئة مناسبة ثرية بالمثيرات كاألنشطة المحفزة، يستدؿ عمييا خالؿ 
مركنة الفكر، كاالستجابات غير النمطية؛ مما يؤدم في النياية إلى أكبر قدر مف الربط بيف 

 األفكار كالمعمكمات المرتبطة بالمكضكع.
عمػى إصػدار  الطالػب المعمػـاإلشارة إلى أف التفكير المتشعب لو دكر فى تنمية قدرة كىنا تجدر 

استجابات تتميز بالطالقة الفكرية، كالمركنة العقميػة؛ أم أف صػدكر االسػتجابات اإلبداعيػة ىػك 
تعمػؽ بإيجػاد حمػكؿ التػى تمؤشر عمى حدكث تشعب التفكير، كمػا أنػو ييحسػف العمميػات العقميػة 

 الت المقدمة لممتعمـ. متعددة لممشك
برنامج مما سبؽ تتضح العالقة بيف متغيرات البحث، كعميو فقد قامت الباحث ببناء ال

، الطالب المعمـ مع النصكص في مجاؿ تخصصو ليتكاصؿ ؛(عبر المنيجالمقترح )المغة 
 لطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية؛ا يو، كخاصةتنمية كفايات التكاصؿ المغكم لدك 

         لفيـ النصكص الجغرافية كالتاريخية. ؛الالزمة التكاصؿ المغكمكبناء قائمة كفايات 
 :امليداىية إجراءات البخح

عداد برنامج مقترح قائـ عمى مدخؿ المغة عبر المنيج لتنمية إ استيدؼ البحث الحالي
ميارات كالتاريخية( ك النصكص )الجغرافية فى )العامة كالنكعية( بعض كفايات التكاصؿ المغكل 

لذا تـ إجراء الخطكات ؛ شعبة الدراسات اإلجتماعيةالمتشعب لدل الطالب المعمميف  التفكير
 :اآلتية
 :نفايات التواصل اللغوي لدى الطالب املعلنني ظعبة الدراشات االجتناعية حتديدأوًلا: 

ما  ينص عمى:كؿ مف أسئمة البحث الذم عف السؤاؿ األ إلجابة جراء ليأتى ىذا اإلك 
مطالب المعمميف شعبة الدراسات المناسبة ل )العامة كالنكعية(كفايات التكاصؿ المغكم

قائمة بكفايات التكاصؿ المغكم  عدادإقامت الباحثة بكلتحقيؽ ذلؾ  جتماعية بكمية التربية؟اإل
 :اآلتية، كفقنا لمخطكات لدل الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية)العامة كالنكعية( 

الكفايات العامة، كالنكعية  لتحديد قائمةالأيعدات  :الكفاياتتحديد اليدؼ مف قائمة  ( أ
في استقباؿ المغة )ميارة  ياماستخدا كمساعدتيـ عميالمناسبة لمطالب  لمتكاصؿ المغكم
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ـٌ تكظيؼ ذلؾ كمو  في ( )فيما بعدالقراءة(، كتعينو في إنتاجيا )ميارة الكتابة(؛ كمف ث
 .جتماعيةالدراسات اإلة مف شعبالتاريخية كالجغرافية نصكص الفيـ كمعالجة 

خصائص  مف عدة مصادر، منيا: يا: تـ اشتقاقالكفاياتمصادر اشتقاؽ قائمة تحديد  ( ب
الدراسات برنامج معمـ مراجعة أىداؼ ، كحاجاتيـفى تمؾ المرحمة  الطالب المعمميف

التي التربكية البرامج األدبيات ك كفحص  مراجعة ،التعميـ األساسى جتماعية بمرحمةاإل
كباالستعانة بالمصادر السابقة تـ التكصؿ إلى قائمة مبدئية  .بذلؾ المجاؿاىتمت 
عمى مجمكعة  *عرضيا في صكرة استبانة ثـفي صكرتيا األكلية،  عدادىاتـ إ لمكفايات

تـ ظات حأبدكه مف مالفي ضكء آراء السادة المحكميف، كما ك ؛ (†) مف السادة المحكميف
لتكرارىا، كألنيا تحمؿ نفس ؛ الفرعية الكفاياتحذؼ بعػض ثؿ إجراء بعض التعػديالت، م

في صكرتيا )العامة، كالنكعية( كفايات التكاصؿ المغكلكبذلؾ أصبحت قائمة  .المعنى
الجدكؿ ؛ كما ىك مبياف في )فيما بعد(التى بينى البرنامج المقترح في ضكئياك ( ‡)النيائية
 ( اآلتي:ْرقـ )

 (4)عذٚي

 فٟ طٛسرٙب إٌٙبئ١خ)اٌؼبِخ، ٚإٌٛػ١خ( لبئّخ وفب٠بد اٌزٛاطً اٌٍغٜٛ

 لبئّخ وفب٠بد اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ ) اٌؼبِخ ٚإٌٛػ١خ( 

أٚالً: األٔظّخ 

 اٌٍغ٠ٛخ
 

 . اٌؾشٚف اٌزٝ رُٕطك ٚال رُىزت 

 . اٌؾشٚف اٌزٝ رُىزت ٚال رُٕطك 

 . اٌّشزمـــــــبد 

 . اٌّجٕٝ، ٚاٌّؼشة ِٓ األعّبء، ٚاألفؼبي 

 . ػالِبد اإلػشاة األط١ٍخ ٚاٌفشػ١خ 

 . اٌغًّ: أٔٛاػٙب، ٚأسوبٔٙب 

 .إٌٛاعخ ٚاٌزٛاثغ 

 . ٖاٌؼذد، ٚر١١ّض 

 اٌّغبص ٚاٌؾم١مخ 

 .ُػالِبد اٌزشل١ 

  (اثزذاًء، ٚٚعطًب، ٚؽشفًب  )سعُ اٌّٙضح. 

 . اٌزبءاْ: اٌّفزٛؽخ، ٚاٌّشثٛؽخ 

  ب طؾ١ًؾبسعُ اٌّٙضح ًّ  اٌّزٛعطخ،ٚاٌّزطشفخ سع

 األخطبء اإلِالئ١خ ٚاٌٍغ٠ٛخ اٌّٛعٛدح فٟ  ث١ٓ ١ّضاٌز

                                                           
*
 اصتثاًه تحدَد كفاَاخ التىاصل اللغىٌ لدي الوعلوُي. (1( هلحك)( 

†
 لائوح تأصواء الضادج الوحكوُي علً أدواخ الثحث.( 2) (هلحك (

‡
 .الٌهائُح صىرتها فٍ( والٌىعُح العاهح،)اللغىي التىاصل كفاَاخ لائوح( 3( هلحك)( 
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 إٌظٛص

 أ٘ب أٚ ٠غزّغ إ١ٌٙب ثظٛسح ض األؽذاس اٌزٟ ٠مشرٍخ١

 طؾ١ؾخ

 َاألعب١ٌت اٌخجش٠خ ٚاألعب١ٌت اإلٔشبئ١خ ثشىً  اعزخذا

 ِٕبعت.

اٌىفب٠بد 

اٌؼبِخ 

العزمجبي 

اٌٍغخ 

 )اٌمشاءح(

 ِغز٠ٛبد فُٙ اٌّمشٚء، ٚاٌزٍخ١ض .

اٌىفب٠بد 

اٌؼبِخ 

الٔزبط 

اٌٍغٗ 

 )اٌىزبثخ(

 . اٌخظبئض -اٌّشاؽً -األثؼبد

 

صب١ٔبً: 

اٌىفب٠بد 

إٌٛػ١خ 

ٌٍٕظٛص 

اٌزبس٠خ١خ 

 ٚاٌغغشاف١خ

 ٠ؾىُ ػٍٝ ِظذال١خ إٌض. .1

ب؛ ِزٕبٚال ِشاؽً رطٛس٘ب. .3 ًّ  ٠ظف اٌظٛا٘ش ٌفظًب، ٚو

ث١ٓ اٌظٛا٘ش ٚاألؽذاس ٚاٌشخظ١بد اٌّزشبثٙخ  ٠شثؾ .2

 ث١ٓ ِب ِؼٝ، ِٚب ٠ؼ١شٗ فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش.

 ٠شرت اٌظٛا٘ش ٚاألؽذاس اٌزبس٠خ١خ ص١ًِّٕب. .4

 ٠فشق ث١ٓ اٌؾذس اٌؾم١مٝ، ٚسأٜ اٌىبرت. .6

 ٠ؾذد اٌؾمبئك اٌضبثزخ ٚاٌّزغ١شح. .0

وذ١ًٌ ػٍٝ  )٠غزشٙذ ثّغّٛػخ ِٓ األدٌخ ٚاٌجشا١٘ٓ .1

 .اٌّظذال١خ(

٠ؾذد اٌظٛا٘ش ٚاألؽذاس ٚاٌشخظ١بد  ٚأدٚاس٘ب، ِٚب  .1

 ٠ذٚس ؽٌٛٙب ِٓ أؽذاس.

 ٠ؾذد ؽبثغ إٌض، ِٚغبٌٗ. .7

 ٠غزخشط اٌّظطٍؾبد اٌزمش٠ش٠خ اٌخبطخ ثزخظظٗ. .16

 ٠ؾذد اٌغجت ٚإٌز١غخ. .11

٠ؾذد اٌغشع ِٓ اعزخذاَ األفؼبي اٌّبػ١خ،ٚاٌغًّ  .13

 االع١ّخ فٟ إٌظٛص.

ِب١ٔٓ ٠مبسْ ث١ٓ ظب٘شر١ٓ أٚؽذص١ٓ فٟ أِبوٓ ٚص .12

 ِخزٍف١ٓ؛ ِزٕجأً ثبٌزطٛساد.

 ٠ؾذد إٌزبئظ اٌّزشرجخ ػٍٝ األؽذاس ٚاٌظٛا٘ش. .14

٠مبسْ ث١ٓ أثؼبداٌظب٘شح أٚ اٌؾذس )اٌجؼذ اٌّىبٔٝ(، ٚ  .16

 )اٌغ١بق اٌضِٕٝ(.

 ٠ٕمذ إٌض، ٠ٚجذٜ سأ٠ٗ فٟ األؽذاس اٌّزؼّٕخ ف١ٗ. .10
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 :مَارات التفهري املتععبقائنة  حتديد: ثاىيًا

ما  الذم ينص عمى:ك مف أسئمة البحث  الثانىعف السؤاؿ جراء لإلجابة يأتى ىذا اإلك  
جتماعية اإللطالب المعمميف شعبة الدراسات كير المتشعب الكاجب تنميتيا لدل اميارات التف

 :خطكات اآلتيةبال قامت الباحثةكلتحقيؽ ذلؾ , بكمية التربية؟
لطالب الكاجب تنميتيا لدل ا كير المتشعب: تحديد ميارات التفقائمةالتحديد اليدؼ مف  .أ 

 .جتماعية بكمية التربيةالمعمميف شعبة الدراسات اإل
مف  ارات التفكير المتشعبمي تـ اشتقاؽ قائمة :مياراتال مصادر اشتقاؽ قائمةتحديد  .ب 

يارات التفكير بصفة ملبعض الدراسات التى تناكلت  النظرم اإلطالع عمي اإلطار خالؿ
 المتصمة بذلؾ السابقة كالدراساتبصفة خاصة، التفكير المتشعب عامة كميارات 

ارات التفكير كبعض اختبارات مي بصفة عامة، التفكير اختبارات بعضعمى االطالع ك 
 جتماعيةلطالب المعمميف شعبة الدراسات اإلا طبيعةك  ،بصفة خاصة المتشعب

 بإعداد الباحثة قامت المصادر ىذه ضكء فيك  ،المرحمة ىذه في المعرفية كخصائصيـ
 مف مجمكعة عمي كعرضيا ارات التفكير المتشعبمف مي بمجمكعةمبدئية   قائمة
طبيعة ك  ،الطالب المعمميف لطبيعة الميارات المالئمة تحديد بيدؼ المحكميف السادة

ضافةك  .الدراسات اإلجتماعيةالخاصة بمقررات ال بعض الميارات التى  أك حذؼ  ا 
 يجدكنيا مالئمة لطبيعة الطالب المعمميف.

 بعد ،(*)النيائية صكرتيا في ميارات التفكير المتشعب قائمة أصبحت كبذلؾ
 رقـ الجدكؿ في مبياف ىك كما  المحكميف السادة آراء عمى بناءن  عمييا أجريت التي التعديالت

     :اآلتي( ٓ)
  

                                                           
*
 .الٌهائُح صىرتها فٍ الوتشعة التفكُز ههاراخ لائوح( 4( هلحك) (
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 (6) عذٚي

 لبئّخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّزشؼت اٌٛاعت ر١ّٕزٙب ٌذٜ اٌطالة اٌّؼ١ٍّٓ شؼجخ اٌذساعبد االعزّبػ١خ

 

َ 

 

 اٌّٙبسح
اٌزؼش٠ف االعشائٝ 

 ٌٍّٙبسح
 اٌّٙبساد اٌزٝ اشزٍّذ ػ١ٍٙب

اٌزفى١ش  (1)

 اٌطٍك

 )اٌطاللخ(

اٌمذسح ػٍٝ ر١ٌٛذ 

أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ 

االعزغبثبد 

اٌّزٕٛػخ فٝ فزشح 

 .ص١ِٕخ ِؾذدح 

اعزخذاَ اٌخشائؾ ٚاٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ ٌزٛػ١ؼ ثؼغ  .1

 اٌظب٘شاد اٌغغشاف١خ.

 رفغ١ش اٌغذاٚي ٚاٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ . -3

 إٔزبط أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ األفىبس إٌّبعجخ. -2

إلزشاػ أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌؾٍٛي ٌّشىٍخ ِؼطبٖ  -4

 فٝ صِٓ ِؾذد.

اعزٕزبط أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ األفىبس ٚاٌؾٍٛي  -6

 ِؼ١ٕخ .اٌغ١ٍّخ ٌفىشح 

اعزٕزبط أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ إٌزبئظ اٌّزشرجخ ػٍٝ  -0

 فىشح ِؼ١ٕخ.  

رفغ١ش األؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٚاٌغغشاف١خ اٌّٛالف  -1

 اٌّخزٍفخ. 

اٌزفى١ش  (3)

 اٌّشْ

 )اٌّشٚٔخ(

اٌمذسح ػٍٝ ر١ٌٛذ 

أفىبس ٚؽٍٛي 

ِزٕٛػخ رغبٖ أٞ 

ِشىٍخ ِب أٚ ؽذس 

)رغ١١ش ِذاخً ؽً 

 اٌّشىٍخ(

اٌزؾٛي ِٓ سأٜ ٢خش ػٓ الزٕبع ٚثال  إػبدح  -1

رٕظ١ُ ٚرشر١ت األفىبس ٚاٌّؼٍِٛبد .رؼظت ؽٛي 

 ثؼغ اٌّشىالد

 اٌزخٍٝ ػٓ األفىبس اٌغبِذح. -3

اثذاء اٌشأٜ فٝ اٌمؼب٠ب ٚاألؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٚ -2

 اٌغغشاف١خ .

 إػبدح رٕظ١ُ ٚرشر١ت األفىبس ٚاٌّؼٍِٛبد .-4

 ٔمذ األفىبس اٌّمذِخ ٚاٌّطشٚؽخ .-6

اطذاس األؽىبَ ؽٛي اٌمؼب٠ب ٚاٌّشىالد اٌغغشاف١خ -0

 ٚاٌزبس٠خ١خ  .

اعزخذاَ األفىبس اٌغذ٠ذح ٚرٛظ١فٙب ٌؾً ثؼغ -1

 اٌّشىالد ٚاٌمؼب٠ب.

اٌزفى١ش  (2)

 األط١ً

 )األطبٌخ(

اٌمذسح ػٍٝ أزبط 

ؽٍٛي عذ٠ذح ٚٔبدسح 

ٚغ١ش ِٛعٛدح ٌذٜ 

اٌّغّٛػخ اٌزٝ 

٠ٕزّٝ إ١ٌٙب ، ٚاٌزٝ 

 .رمً دسعخ ش١ٛػٙب 

 ادِبط اٌّؼٍِٛبد اٌغذ٠ذح ِغ اٌمذ٠ّخ. .1

أزبط أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ األفىبس اٌغذ٠ذح غ١ش  -ُ

 اٌّأٌٛفخ .

الزشاػ ؽٍٛي ٚرفغ١شاد غ١ش ِأٌٛفخ ٌٍّشىالد  .3

 ٚاالؽذاس اٌغغشاف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ .

أزبط أوجش ػذد ِٓ األفىبس رزغُ ثبٌغذح ٚاألطبٌخ  .2

 فٝ ؽً اٌّشىالد .

إلٔزبط شئ عذ٠ذ غ١ش اٌز١ٌٛف ث١ٓ ػٕبطش ِزؼذدح  .4

 ِزىشس.

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾمك ِٓ طالؽ١خ األفىبس. .6

 اٌزٛطً ٌزؼ١ّّبد ِٓ اٌؾمبئك اٌّغزخذِخ. .0
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ظعبة الدراشات املعلنني  لطالبل عرب امليَجكرت  الكائه عل  مدخل اللغة املربىامج العداد إ: اثالًج

 ة:االجتناعي

ما  مف أسئمة البحث الذم ينص عمى: الثالثعف السؤاؿ جراء لإلجابة يأتى ىذا اإلك  
 البرنامج المقترح القائـ عمى مدخؿ المغة عبر المنيج لتنمية كفايات التكاصؿ المغكم )العامة/

لدل الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بكمية  كميارات التفكير المتشعب النكعية(؛
 :لخطكات اآلتيةباقامت الباحثة كلتحقيؽ ذلؾ التربية ؟ 

 بياء الربىامج املكرت  عل  اليخو التالي: ومصادر وضع أشض .أ 

الدراسات كالبحكث السابقة جتماعية لطالب المعمميف شعبة الدراسات اإلمقررات ا .ُ
تعميـ المغة ك  كتعميـ المغة العربية عبر المنيج .كفايات التكاصؿ المغكمل المتضمنة
 .جتماعيةفى مجاؿ الدراسات اإل العربية

 األنشطة كتصميـ متنكعة، تدريس كاستراتيجيات طرؽ) مف كؿ استخداـ يتـ أف .ِ
 بحيث ،(الػتعمـ جكانب لجميع الشامؿ المستمر التقكيـ تعميمية، ككسائؿ التعميمية
 استقباؿ في ايستخداميا عمي كمساعدتيـ  المقترح البرنامج أىداؼ تنفيذ في تسيـ
 في كمو ذلؾ تكظيؼ ثـٌ  كمف ؛(الكتابة ميارة) إنتاجيا في كتعينو ،(القراءة ميارة) المغة

 نصكص في كذلؾ جتماعية؛اإل الدراسات شعبة مف كالجغرافية التاريخية النصكص
 النصكص، طبيعة الختالؼ كفقنا النكعية؛ كالكفايات العامة، الكفايات بيا تيعالج نكعية،

 .  منيا كؿ كخصائص
أىػداؼ، كمحتػكل، كطػرؽ تػدريس، )يراعي البرنامج المقترح بجميع مككناتو مػف  .ّ

 .طبيعة الطالب المعمميف كمناىجيـ (كأنشطة، ككسائؿ تعميمية، كأساليب التقكيـ
ٌز١ّٕخ وفب٠بد اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ أف تسيـ مكضكعات محتكل البرنامج المقترح في تنمية  .ْ

 ؛ ِٚٙبساد اٌزفى١ش اٌّزشؼت ٌذٜ اٌطالة اٌّؼ١ٍّٓ شؼجخ اٌذساعبد(إٌٛػ١خ/اٌؼبِخ)

 . المحددة بالبحث الحػالي اٌزشث١خ االعزّبػ١خ ثى١ٍخ
؛ بدءنا مف األنظمة لكفايات التكاصؿ المغك أف يتضمف المحتكل مكضكعات حكؿ   .ٓ

يتناكؿ  –كفقنا ألىدافو  –التركيب، كالداللة، كتحرير النص؛ ألف البرنامج مثؿ  المغكية:
 محكـ، ال يتطرؽ إلى دالالتجتماعية؛ فالنص الذل يدرسكنو نص الدراسات اإل ةشعب
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 تاريخية كالجغرافية، تفيـ مف كراء النصكص؛ فالنصكص البطريقة غير مباشرة 
 .نصكص صريحة

ى تحكـ قكاعد الكتابة مف بطرح األنظمة التالمقترح في البرنامج  ةالباحث يتكقد عن 
أقساـ الكممة، الجممة الفعمية كاالسمية، )تركيبية ، صرفية ) المشتقات(، ك أنظمة: صكتية

 يداللية: كتناكؿ المجاز العقم،  (....كغيرىاكالمبنى كالمعرب مف األسماء كاألفعاؿ، النكاسخ، 
تحرير النص: مف حيث العناية بالنص ك كالذم ييعنى بمغة العمـ،  -مف عمـ المعانى –

كاستخداـ عالمات الترقيـ؛ بما  المكتكب، أك المنتكج النيائي كما يحتاجو مف قكاعد رسـ،
ا يختص بالعالقات ا فحسب؛ بؿ أمرن ا شكمين يخدـ المعنى، كيكظفو؛ فعالمات الترقيـ ليست أمرن 

جماؿ، كتفصيؿ؛ فبيا يتحقؽ الفيـ، كاإلفياـ بما ينعكس  بيف الجمؿ، مف أسباب، كنتائج، كا 
لفرعية في ذلؾ النص؛ سة، كاا، كتحديد العناصر الرئيعمى عممية استقباؿ النص؛ قراءة، كفيمن 

ـا االتجاه إلى تكظيؼ تمؾ المعرفة باألنظمة  الطالب يبما يمثؿ كع بالنص، كخصائصو. كمف ث
، جتماعيةتخصص الدراسات اإل؛ كفقنا لطبيعة الجغرافية كالتاريخيةنصكص الغكية في المي 

االتجاه إلى تكظيؼ كخصائص النص ذاتو؛ ليذا عنيت الدراسة بالكفايات العامة لمقراءة، ثـ 
الكفايات النكعية الخاصة بطبيعة كؿ نص عمى حده؛ كالتعبير عف فيمو المقركء، كتحميمو 
النص عبر كتابة صكاب؛ متبعنا فييا األنظمة المغكية، كالكفايات العامة الخاصة بالكتابة، 

 .كتكظيؼ فيمو النص النكعى؛ مف خالؿ كفايات نكعية الزمة لفيمو نص تخصصو
 : املكرت فلصفة الربىامج  حتديد  .ب 

 مف خالؿ؛ في ضكء مدخؿ التكاصؿ المغكم (عبر المنيجالمغة )برنامج بناء ال تـ
التخصصات المختمفة كالمقررات، كأنو ال ييعنى بتعميـ المغة العربية المتخصص فييا كحده؛ 

ف اختمفت طب  غيرىا.يعة تعميميا لممتخصصيف في ألنيا لغة تعميـ كتعمـ في كؿ األحكاؿ، كا 
مما يتطمب ضركرة الطالب المعمـ مع النصكص المكتكبة في مجاؿ تخصصو؛  حيث يتكاصؿ

 نكعيف مف الكفايات:  وامتالك
غكية، كامتالكو ميارات تحميؿ كفايات عامة تتمثؿ في معرفتو باألنظمة المي  :األكلى -

ب النص، كفيـ تراكيبو؛ كصكالن إلى فيـ المقركء، كالقدرة عمى إنتاج نص مكتك 
 ميحكـ. 
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عبر تخصص الطالب المعمـ؛ فيك في حاجة لتعرُّؼ كذلؾ  كفايات نكعيةالثانية:  -
جتماعية ) الدراسات االكطبيعة النصكص التى يدرسيا في مجاؿ تخصصو 

، كقدرتو عمى تحميؿ ذلؾ النص؛ كفقنا المتالكو مفاتح فيـ ذلؾ الجغرافيا، كالتاريخ(
 ؛ مراعينا فيو فيـ طبيعة تخصصو. النص، كالتعبير عنو في نصو مكازو 

التواصل اللغوى  نفاياتبعض تينية لعرب امليَج كائه عل  مدخل اللغة الالربىامج املكرت   عدادإ .ج 

ظعبة املعلنني  لدى الطالب املتععب  مَارات التفهرياليصوص )اجلغرافية والتارخيية( وف  

 يلي: نناشات االجتناعية، الدرا

فٝ  ٞاٌزٛاطً اٌٍغٛ وفب٠بدفي ضكء قائمة  لمبرنامج المقترح:تحديد األىداؼ العامة  -ُ

أسس بناء قائمة ك  لبئّخ ِٙبساد اٌزفى١شاٌّزشؼتك .(اٌغغشاف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ)إٌظٛص 
اشتقت األىداؼ كمنيا تـ تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج المقترح، ،البرنامج المقترح
  .حمف كحدات البرنامج المقتر  أكلقاء الخاصة بكؿ كحدة

  تحديد اإلطار العاـ لمحتكل البرنامج المقترح: -ِ
 د مف النصكص المقترحو لمتدريب عمىفى تحديد عدمثؿ التصكر المقترح لمبرنامج ي  

مجمكعة مف  البرنامج يشمؿ ىذا ك  تنمية ميارات التكاصؿ المغكم كميارات التفكير المتشعب،
معمميف شعبة الدراسات عمييا عف طريؽ المقاءات مع الطالب الالنصكص التى يتـ التدريب 

، كذلؾ لتناكؿ بعض النصكص التى ( لقاءاتٖد المقاءات مع الطالب )كبمغ عد ،االجتماعية
   .تعمؿ عمي تنمية ميارات التكاصؿ المغكم

 -مجمميافي  -استغرقت الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج في ثمانية لقاءات،  تمثمتك      
أىداؼ البرنامج، كمحتكاه، كخصائص الطالب  ساعة، كركعي في اقتراح ىذه الخطة: (ِْ)

 اآلتي: ، كما يكضحيا الجدكؿالمعمميف
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 ( 0عذٚي)

 عزّبػ١خظ اٌّمزشػ فٟ اٌذساعبد اإلٌجشٔبٌِمبءاد ا

 اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌّٛػٛع اٌٍمبء

 األٚي

 اٌزؼش٠ف ثبٌجشٔبِظ ، ٚأ٘ذافٗ 

 رُٕطك ٚال رُىزت . * اٌؾشٚف اٌزٝ

 * اٌؾشٚف اٌزٝ رُىزت ٚال رُٕطك . 

 * اٌّشزمـــــــبد ، ٚإػّبٌٙب . 

 عبػبد 2

  ٌىً ٌمبء

 اٌضبٔٝ

 * اٌّجٕٝ، ٚاٌّؼشة ِٓ األعّبء، ٚاألفؼبي . 

 *  ػالِبد اإلػشاة األط١ٍخ ٚاٌفشػ١خ . 

 * اٌغًّ: أٔٛاػٙب، ٚأسوبٔٙب .

 اٌضبٌش

 * إٌٛاعخ ٚاٌزٛاثغ. 

 * اٌؼذد، ٚر١١ّضٖ . 

 .* اٌّغبص ٚاٌؾم١مخ

 اٌشاثغ

 * ػالِبد اٌزشل١ُ. 

 * سعُ اٌّٙضح ؛ اثزذاًء، ٚٚعطًب، ٚؽشفًب . 

 : اٌّفزٛؽخ، ٚاٌّشثٛؽخ .* اٌزبء

 .اٌىفب٠بد اٌؼبِخ العزمجبي اٌٍغٗ )اٌمشاءح( اٌخبِظ

 .اٌىفب٠بد اٌؼبِخ الٔزبط اٌٍغٗ )اٌىزبثخ( اٌغبدط

 .اٌىفب٠بد إٌٛػ١خ ٌٍٕظٛص ) اٌغغشاف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ( اٌغبثغ

 .اٌىفب٠بد إٌٛػ١خ ٌٍٕظٛص ) اٌغغشاف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ( اٌضبِٓ

االنتياء مف إعداد اإلطار العاـ لمحتكل البرنامج المقترح في صكرتو األكلية،  كبعد
تـ عرضو عمى مجمكعة مف السادة المحكميف؛ كفي ضكء آراء كتكجييات السادة المحكميف، 

 .(*)أصػبح اإلطار العاـ لمحتكل البرنامج المقترح في صكرتو النيائية
 يعد حيث برنامج، أم بناء في اأساسين  اركنن  المحتكم يمثؿ محتكل البرنامج:تحديد  -ّ

 أف ينبغي فإنو أجمو، مف كضع الذم الغرض المحتكم يؤدم كلكي ألىدافو، ترجمة
ببعض النصكص التى  لتزاـاإل  ىعم الباحثة تحرص لذلؾ ،طالب المعمميفال قدرات يراعي

 طمعتـ ، كبعض النصكص المقترحو التى ايدرسيا الطالب المعمميف فى مجاؿ تخصصي
 المراد اكسابيا لمطالب المعمميف فى كؿ لقاء، التعمـ جكانب لتحديدكذلؾ  ،عمييا الباحثة

 كذلؾ ،احثةنص مف النصكص التى عرضتيا الب لكؿ العممي المحتكل حسب ذلؾ ككؿ
 :ىي أسباب لعدة

ة، كحتي ال حتي تتمكف الباحثة مف تطبيؽ البرنامج دكف أم إرباؾ لمعممية التعميمي -
 . بيف ما يدرس ليـ بالفعؿالبرنامج ك  لبيف محتك  تضيع الجيكد

                                                           
*
 .الٌهائُح صىرته فٍ الومتزح الثزًاهج لوحتىي العام اإلطار( 5( هلحك) (
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 لفي أثناء التطبيؽ، فيككف المحتك  كفاعميتيـ طالبحتي تضمف الباحثة نشاط ال -
 ىتماـ بالبرنامج.ا لإلحافزن 

 لتنمية ميارات التكاصؿ المغكل كميارات التفكير المتشعبمكضكعات مناسبة ال -
 .لمطالب المعمميف ا البحثالمحددة في ىذ

 املصتخدمة يف الربىامج : لتدريضواشرتاتيجيات احتديد طرم   -4

راعت الباحثة عند تحديد استراتيجيات التعميـ، في ضكء فمسفة المغة عبر المنيج، 
 متنكعة كتككف تتناسب مع) محتكم كأىداؼ البرنامج، المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج(.أف 

تـ تحديد تراعي إمكانات الطالب، كقدراتو  تيدؼ إلى إشراؾ الطالب في عممية التعمـ.
جتماعية مف التدريس فيما يعد، اإلستراتيجيات التدريس المالئمة كالتي تمكف معمـ الدراسات إ

 ستراتيجيات: اإلكمف ىذه 
شراؾ  .أ  التدريس المباشر: كذلؾ عبر شرح عناصر المقاءات، كالعركض التقديمية، كا 

ابة عف بعض التدريبات الممثمة في أكراؽ العمؿ، كاإلجالطالب المعمميف في اإلجابة عف 
  .المقاء محتكلاألمثمة الخاصة ب

طرح األسئمة كاإلجابة عنيا، ككتابة تمؾ اإلجابات، كتكضيح  ة كالحكار: عبرالمناقش .ب 
 صكاب أك خطأ كؿو منيا.

لسابقة حكؿ عناصر العصؼ الذىنى: كذلؾ قبؿ بدء كؿ لقاء؛ الستخالص معرفتيـ ا .ج 
 .المقاء

 ف إلى مجمكعات عمؿ، كالمشاركة فيالتعمـ التعاكنى: كذلؾ بتقسيـ الطالب المعممي .د 
 المقاءات بشكؿ جماعى. 

التعمـ الذاتى: كذلؾ عف طريؽ البحث عمى اإلنترنت عف عناصر المقاءات، كالتمييد ليا،  .ق 
  كاالستعداد لشرحيا، كالمشاركة في المناقشة كالحكار. 

 إىل ىوعني؛ ٍنا:  قصنت وقد التعليه والتعله الالزمة للربىامج املكرت :حتديد أىعطة   -5

  أنشطة صفية: كاإلجابة عف بعض األسئمة الشفيية، كالمكتكبة )كرؽ العمؿ الخاص بكؿ
 لقاء(، كتقديـ التغذية الراجعة الفكرية ليا. 

 أنشطة الصفية: تكظيؼ ما يدرسو مف أنظمة لغكية في مكاقؼ لغكية مكتكبة في 
مؾ ، كتصكيب بعض األخطاء الكاردة في تنصكص تاريخية كجغرافية خاصة بو
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؛ مكًظفنا ما درسو في المقاء، كاإلعداد الذاتى لبعض محتكيات المقاء التالي؛ النصكص
 عبر البحث عمى اإلنترنت. 

  مت  حتديد األشاليب التالية لتكويه الربىامج:: حتديد أشاليب تكويه الربىامج املكرت  -6

 ؛ ىى: كيـالبرنامج ألنكاع ثالثة مف التقخضع 
  :في بداية البرنامج بعد أكؿ لقاء، كالرجكع إلى نتائج التقكيـ المبدئي/ القبمي

 ؛ لتعرُّؼ إمكاناتيـ، كقدراتيـ. بحثالطالب في التطبيؽ القبمى الختبارم ال
   :يكمؼ الطالب المعمـ في أثناء البرنامج؛ بعض األداءات التقكيـ التككينى

المغكية، كاإلجابة عف األسئمة الخاصة بالتقكيـ الجزئى ككرؽ العمؿ لكؿ جزء 
 مف أجزاء المقاءات؛ لتقديـ التغذية الراجعة المناسبة. 

 في نياية البرنامج، كبعد االنتياء مف جميع خطكات  :التقكيـ النيائي/ البعدم
لمحكـ عمى مدل فاعميتو، كما حققو مف أىداؼ؛ مف خالؿ اختبارم  البرنامج؛

 جتماعية. الدراسات اإلة الكفايات: العامة، كالنكعية لمطالب المعمميف شعب
لمخطة  امقترحن  ارن الباحثة تصك  قدمتالخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج المقترح: كضع   -ٕ

الزمنية الالزمة لتنفيذ البرنامج المقترح، تمثمت الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج في 
( ساعة، كركعي في اقتراح ىذه ِْ) -في مجمميا -لقاءات، استغرقت  (ٖ)

 الخطة: أىداؼ البرنامج، كمحتكاه، كخصائص الطالب المعمميف.
 :ةعليافاللكياط إجراءات الدراشة التجريبية للربىامج املكرت  

  ، كالتي تنص عمى:لإلجابة عف السؤاليف الرابع كالخامس مف أسئمة البحث 
ما فاعمية البرنامج المقترح؛ في تنمية كفايات التكاصؿ المغكم )العامة ك النكعية( 

 لدل الطالب المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية ؟
ميارات التفكير المتشعب لمطالب المعمميف ما فاعمية البرنامج المقترح فى تنميو 

  شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية ؟
  



 ................................ برنامج مقترح قائم على مدخل اللغة عبر المنهج لتنمية بعض كفايات التواصل اللغوي

- ْْٓ - 

 :كذلؾ عمى النحك اآلتي ،مت الباحثة بمجمكعة مف اإلجراءاتقا
 اشتخداو الربىامج :  أدلةإعداد  ( أ

ىدؼ إعداد الدليؿ تقديـ خطة، تكضح لممدرِّب كيفية  :)المعمـ( إعداد دليؿ المدرِّب (ُ
، كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منو، كخطط الدليؿ، كنيظـ في  استخداـ البرنامج بشكؿو فعاؿو

 ضكء ما يأتي:
 طبيعة البرنامج، كأىدافو، كمحتكاه، كأنشطتو. -
 بساطة لغة الدليؿ، ككضكحيا. -
 تأكيد دكر المدرِّب؛ كمكجو، كمييسر، كمينظـ، كمراقب لعممية التعميـ كالتعمـ. -
 نفيذ كؿ لقاء لمبرنامج.التدقيؽ في تحديد إجراءات ت -
 المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ البرنامج. -

  ليشمؿ العناصر اآلتية: كأعد دليؿ المدرِّب؛
 اليدؼ العاـ لمبرنامج. -أسس بناء البرنامج.                      -
 استراتيجيات التعميـ، كالتعمـ. -البرنامج.            لاإلطار العاـ لمحتك  -
 كسائؿ التعميـ، كالتعمـ. -مناشط التعميـ، كالتعمـ.                   -
 إرشادات استخداـ البرنامج. -أساليب تقكيـ البرنامج.                   -
 إجراءات السير في لقاءات البرنامج. -الخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج.            -

ـ خطة، تكضح لمطالب المعمميف في يدؼ إعداد الدليؿ تقديي* دليؿ الطالب الميعمـ: (ِ
، كتحقيؽ األىداؼ اإل شعبة الدراسات جتماعية، كيفية استخداـ البرنامج بشكؿو فعاؿو
 المرجكة منو.

 ما يأتي:كعي عند تخطيط الدليؿ، كتنظيمو كر 
 طبيعة البرنامج، كأىدافو، كمحتكاه، كأنشطتو. -
 بساطة لغة الدليؿ، ككضكحيا. -
 خصائص الطالب المعمميف. -
 تأكيد الدكر النشط لمطالب المعمـ في تنفيذ أنشطة البرنامج. -
 المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج. -

                                                           
*
 الُوعلن الطالة دلُل (6( هلحك)( 
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 ؛ ليشمؿ العناصر اآلتية:الطالب المعمـكأعد دليؿ 
 اليدؼ العاـ لمبرنامج. -أسس بناء البرنامج.                            -
 مناشط التعميـ، كالتعمـ. -البرنامج.                  لاإلطار العاـ لمحتك  -
 تنفيذ مناشط البرنامج. -أساليب تقكيـ البرنامج .                         -
 إعداد أدوات البخح ( ب

كالتى لتنفيذ تجربة البحث، كقياس فاعمية البرنامج المقترح، تـ إعداد أدكات البحث  
كقد مر  كاختبار ميارات التفكير المتشعب لمكفايات )العامة، كالنكعية(؛ راختباتمثمت فى 

 إعداد األداتيف بالخطكات اآلتية: 
اختبار كفايات عداد مر إ :كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية( اختبار (ُ

شعبة الدراسات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية( لمطالب المعمميف 
 :اآلتية بالخطكات جتماعيةاإل

 تحديد اليدؼ مف االختبار:  -ُ
تتكافؽ أىداؼ االختبار مع أىداؼ البرنامج؛ فقد صيغ في األساس؛ ليقيس ما حققو 

الكفايات المغكية الالزمة لمطالب بعض البرنامج مف أىداؼ عامة، كنكعية؛ لقياس مدل تكافر 
 المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية.

شعبة  –الكفايات )العامة، كالنكعية( لمطالب المعمميف إعداد جدكؿ مكاصفات اختبار  -ِ
 الدراسات االجتماعية، كصكغ مفرداتو:

صيغت بنكد االختبار؛ لترجمة كؿ نظاـ إلى مجمكعة أسئمة، صيغت؛ لتقيس ما كيضع 
ا لكؿ كزف نسبي، كقد بمغ البرنامج لو مف أىداؼ، كقد قيسمت المفردات عمى االختبار كفقن 

 أربع نصكص ) نصيف تاريخ كنصيف جغرافيا ( –عة بيف مفردة مكز  ٗٓتبار عدد مفردات االخ
ٌضح في الجدكؿ  :التالى كما ىك مكى
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 (1عذٚي )

 عزّبػ١خ()شؼجخ اٌذساعبد اإلعذٚي ِٛاطفبد اخزجبس وفب٠بد اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ؛ ٌٍطالة اٌّؼ١ٍّٓ  

 اٌىفب٠بد )اٌؼبِخ، إٌٛػ١خ(  إٌظٛص 
اٌؼذد 

 اٌىٍٟ

اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

إٌض اٌغغشافٟ  -1

 األٚي

 ( ِفشدح 11)

 %16.61 13 11-14-16-7-1-1-0-6-4-2-3-1 اٌؼبِخ

 %37.41 6 10-16-12-13-11 إٌٛػ١خ 

إٌض -3

 اٌغغشافٟ اٌضبٟٔ

 ( ِفشدح14)

 %11.4 16 12-11-16-7-1-1-6-4-3-1 اٌؼبِخ 

 %31.6 4 14-13-0-2 إٌٛػ١خ

إٌض اٌزبس٠خٟ -2

 ٚي األ

 ( ِفشدح14)

 %11.4 16 16-7-1-1-0-6-4-2-3-1 اٌؼبِخ

 %31.6 4 14-12-13-11 إٌٛػ١خ 

إٌض اٌزبس٠خٟ -4

 اٌضبٟٔ

 ( ِفشدح 14)

 %16.1 13 14-11-16-7-1-1-0-6-4-2-3-1 اٌؼبِخ 

 %14.3 3 12-13 إٌٛػ١خ 

 اٌّغّٛع
 44 اٌؼبِخ

67 
 16 إٌٛػ١خ 

 إٌغجٗ اٌّئ٠ٛخ
 %14.6 اٌؼبِخ

 
 %166 %36.4 إٌٛػ١خ

صيغت تعميمات االختبار مع مراعاة اإليجاز، كالكضكح، كأف تؤدل إلى فيـ كقد 
 ىدفييما، كطريقة اإلجابة عنيما.

 :االختبار إلى نكعيف قسـ نظاـ تقدير الدرجات:  تحديد -ّ
 . (، كالصكاب كالخطأعراباإل)المكضكعى: كتعددت أشكالو -
اإلجابات، كركعى عند تقدير درجتو كضع المقاؿ: كتيقدر درجتو بالصكاب مف  -

 . Rubricمقياس تقدير متدرج
 -لمتأكد مف صالحياتو -عيرضت الصكرة األكلية لالختبار: طذق االخزجبس اٌزؾمك ِٓ -4

 لتعرُّؼ آراًئًيـ؛ استعانة باالستمارة المرفقة، كقد أبدعمى مجمكعة مف المحكِّميف؛ ل
 في تنقيح الصكرة األكلية لالختبار.كعيت المحكمكف مجمكعة مف الممحكظات، ري 

جراءات ،كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية(ختبار ال االستطالعيةو التجرب -ٓ  كا 
 :تطبيقيا

جراء التعديالت الالزمة في ضكء  بعد عرض االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف، كا 
( طالبنا معممنا مف شعبة َّؽ االختبار استطالعينا عمى عيِّنة مككنة مف )يطيبتـ تآرائيـ 
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جامعة المنصكرة لحساب كؿٍّ مف: معامالت السيكلة،  –جتماعية بكمية التربية ت اإلالدراسا
كالصعكبة، كالتمييز لكؿ مفردة مف مفردات االختبار؛ فضالن عف ثبات االختبار، كزمنو؛ كفيما 

 يأتي عرض ممخص ليذه النتائج:

 حساب االتساؽ الداخمي:  (ُ-ٓ)   
بعد تطبيقو عمى المغكم  التكاصؿ الختبار كفايات الداخميحساب صدؽ االتساؽ  تـ  

اط بارت معامؿ حساب :غير عينة الدراسة، كذلؾ مف خالؿ مف (َّ) اعينة عشكائية عددى
 كمستكيات االرتباط معامالت قيـ التالي الجدكؿ كيكضح بالدرجة الكمية لالختباربعد درجة كؿ 
 :داللتيا

 ( 1عذٚي )

 ِؼبِالد اسرجبؽ وفب٠بد اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ ثبٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالخزجبس 

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ِؼبًِ االسرجبؽ وفب٠بد اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ

 6.61 6.121 اٌىفب٠بد اٌؼبِخ

 6.61 6.133 اٌىفب٠بد إٌٛػ١خ

داللة إحصائية عند  السابؽ أف معامالت االرتباط مكجبة كذات الجدكؿ يتضح مف
 المغكم. التكاصؿ كفايات ، مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي الختبارَُ.َمستكل داللة 

 حساب ثبات االختبار: (ِ-ٓ)
تـ حساب ثبات االختبار بطريقة ألفا كركنباخ حيث تقـك ىذه الطريقة عمى حساب         

تبايف مفردات االختبار، كالتي يتـ مف خالليا بياف مدل ارتباط مفردات االختبار ببعضيا 
 البعض، كارتباط كؿ مفردة مع الدرجة الكمية لالختبار كذلؾ مف خالؿ المعادلة التالية:

 ( =αمعامؿ )  
ى

ى

ع

عهج

ن

ق
















1
1

2

2

  

نع      االختبارحيث ف: عدد بنكد 
 االختبارفي  الطالب: التبايف الكمى لدرجات 2

قعمجػ  

 .االختبار فقرة مف فقراتعمى  الطالب: مجمكع تبايف درجات 2
 كجاءت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:

 ( 7عذٚي )

 اٌٍغٛٞ اٌزٛاطً وفب٠بد ِؼبِالد اٌضجبد أٌفب الخزجبس

 ِؼبًِ اٌضجبد أٌفب ػذد اٌّفشداد االخزجبس وىً

 6.142 44 اٌؼبِخ اٌىفب٠بد

 6.167 16 اٌىفب٠بد إٌٛػ١خ

 6.101 67 االخزجبس وىً
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 ، كىك معامؿٕٖٔ.َالسابؽ أف معامؿ الثبات لالختبار ككؿ =  الجدكؿ يتضح مف
 ثبات مقبكؿ أللفا، مما يدؿ عمى مالئمة االختبار ألغراض البحث. 

المغكم  التكاصؿ حساب ثبات االختبار بإعادة تطبيؽ اختبار كفاياتكما تـ حساب 
عمى طالب العينة االستطالعية بعد فترة )ثالثة أسابيع( مف التطبيؽ األكؿ، بيدؼ حساب 

االرتباط بيف درجات التطبيؽ األكؿ كالثاني، كجاءت ثبات االختبار عف طريؽ حساب معامالت 
 النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:

 ( 16عذٚي )

 ِؼبِالد االسرجبؽ ث١ٓ دسعبد ؽالة اٌؼ١ٕخ االعزطالػ١خ فٟ اٌزطج١ك األٚي ٚاٌضبٟٔ الخزجبس وفب٠بد

 اٌٍغٛٞ اٌزٛاطً

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ِؼبًِ االسرجبؽ أثؼبد االخزجبس

 6.61 6.066 اٌؼبِخ اٌىفب٠بد

 6.61 6.167 اٌىفب٠بد إٌٛػ١خ

 6.61 6.17 اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 بيف ،(َُ.َ) عند إحصائية دالة ارتباطية عالقة كجكد السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 حيث ؛(كمية كدرجة أبعاد) كفايات التكاصؿ المغكل اختبار لدرجات ،(كالثاني األكؿ،) التطبيقيف
 يتمتع االختبار أف عمى يدؿ مما ،(َٕٗ) ك ،(ٓٓٔ.َ) بيف االرتباط معامالت قيـ تراكحت
 .الثبات مف عالية بدرجة

 االختبار، مفردات عمى لإلجابة الالـز الزمف حساب تـ :تحديد زمف االختبار (ٓ-ّ) 
 أسئمة عف اإلجابة في االستطالعية العينة مف طالب كؿ استغرقو الذل الزمف بتسجيؿ كذلؾ

 االختبار تطبيؽ زمف بمغ كقد االختبار، عف لإلجابة الالـز الزمف متكسط حساب ثـ االختبار،
 .دقيقة( َٓ)

 إعداد الصكرة النيائية لالختبار:  -ٔ
مف عمى مجمكعة  بعرضو اختبار كفايات التكاصؿ المغكلبعد التأكد مف صدؽ 

كالتمييز؛ لصعكبة، ، كحساب معامالت السيكلة، كاالمحٌكميف، كالتحقؽ مف ثباتو، كصدقو
تكاصؿ لمتطبيؽ، حيث شمؿ اختبار كفايات ال اصالحن  –ةالنيائي وفي صكرت–صار االختبار 

؛ كبذلؾ تككف النياية العظمي لالختبار *( مفردةن ٗٓجتماعية )المغكم لشعبة  الدراسات اإل
 ( دقيقةن. َٓ( درجةن، كالزمف المتاح لإلجابة عف كؿ اختبار )ٗٓ)

                                                           
*
 اللغىٌ التىاصل كفاَاخ اختثار( 7(هلحك)( 
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   :اختبار التفهري املتععب (0

ارات التفكير مي اختبار بناء بيا مر التي المختمفة لمراحؿا عرض يتـ ييم فيما
 : كىىالدراسة  ىذه في المستخدـالمتشعب 

الطالب  لدل ارات التفكير المتشعبميتنمية  االختبار ىذا استيدؼ :اليدؼ مف األختبار -ُ
 .(البحث عينة) جتماعيةاسات اإلالمعمميف شعبة الدر 

 ػٛء فٝارات التفكير المتشعب مي ثزؾذ٠ذ اٌجبؽضخ لبِذ األختبار :تحديد ميارات  -ِ

 :اٌّظبدس اٌزب١ٌخ
كميارات التفكير بصفة عامة كميارات التفكير المتشعب  النظرم، اإلطاراإلطالع عمي  -

 بذلؾ. المتصمة السابقة كالدراسات, ،بصفة خاصة
ارات التفكير المتشعب ميكبعض اختبارات  بصفة عامة، التفكير اختبارات بعضاالطالع   -

 بصفة خاصة.
بكمية التربية الطالب المعمميف  عمى ةالمقرر  الدراسات اإلجتماعية بعض مقررات فحص -

 تنميتيا يمكفبعض الميارات التى  كتحديد ،(االجتماعية التعميـ األساسى )المكادشعبة 
 .خالليا مف

ارات التفكير ميمف  بمجمكعة قائمة بإعداد الباحثة قامت المصادر ىذه ضكء في -
بعض أك حذؼ إضافة  :بيدؼ المحكميف السادة مف مجمكعة عمي كعرضيا ،المتشعب

بشعبة الدراسات  لطبيعة الطالب المعمميفكمناسبة يجدكنيا مالئمة الميارات التى 
لميارات  النيائية لمقائمة الباحثة تكصمت التحكيـ لجنة أراء ضكء كفياالجتماعية، 

 .أساسيا عمي االختبار مفردات صياغة كتـ التفكير المتشعب،
 السابقة؛ لمبحكث التفكير اختبارات بعض بفحص الباحثة قامت :االختبار مفردات صياغة -

 بالبحث الخاصارات التفكير المتشعب مي اختبار بناء في اراتاالختب ىذه مف لالستفادة
 المناسبة التعديالت جراءا  ك  ، اراتاالختب ىذه مفردات ببعض باالستعانة كذلؾ الحالي،

الدراسات  مادة بعض مقررات تدريس كأىداؼ ، ة الطالب المعمميفطبيع مع تتناسب لكى
( ِّ) عمي ليشتمؿ ارات التفكير المتشعب،مي اختبار مفردات صياغة كتـ ،اإلجتماعية 
ارات التفكير مي ع طبيعة نكعة بيف أنكاع األسئمة المقالية التى تتناسب متمفردة م
كتشتمؿ كؿ ميارة عمي عدد مف ( صالةاأل ،المركنة ،الطالقة ات)ميار  كىى: المتشعب
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ـ عمي لبرنامج القائاألسئمة تقيس مدل نمك الميارة عند الطالب المعمميف بعد استخداـ ا
 .المغة عبر المنيجمدخؿ 

 كمختصرة كاضحة تعبارا فى االختبار تعميمات صياغة تـ  االختبار: تعميمات صياغة -
 جابة عف أسئمة االختبار .مجمكعة مف اإلرشادات الخاصة باإل تضمنت ك 

 األسئمة، نكع تحديد عمى بناءن  :عداد جدكؿ مكاصفات اختبار ميارات التفكير المتشعبإ -
 األكلية صكرتو في االختبار كيتككفميارات التفكير المتشعب،  فى  صياغتيا ككيفية

 لكؿ النسبية كزافاأل  يكضح مكاصفات جدكؿ بإعداد الباحثة قامت كلقد ( سؤاؿ ،ِّ)
 ميارات التفكير المتشعب. مف ميارة

 (11)عذٚي

 عذٚي ِٛاطفبد اخزجبس ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّزشؼت

 اٌٛسْ إٌغجٟ اٌّغّٛع االطبٌخ اٌّشٚٔخ اٌطاللخ اٌّٙبسح اٌّؾزٜٛ 

إٌض اٌغغشافٟ 

 ٚياأل

4 1-3 2 4 11.2% 

إٌض اٌغغشافٟ 

 اٌضبٔٝ

6-1 0-1 7 6 31.1% 

إٌض اٌزبس٠خٟ 

 ٚياأل

13-12 14-16-

10 

16-11 1 26.6% 

إٌض اٌزبس٠خٟ 

 اٌضبٟٔ

36-33-32 17-31 11-11 1 26.6% 

 %166 32 0 7 1 اٌّغّٛع

ميارات التفكير  اختبار ألسئمة إجابة نمكذج إعدادتـ االختبار:  تصحيح مفتاح إعداد -3
 . المتشعب

 تـ إلختبار ميارات التفكير المتشعب األكلية الصكرة إعداد عدباالختبار:  صدؽ تحديد -4
 المناىج بقسـ التدريس ىيئة أعضاء مف المحكميف السادة مف مجمكعة عمى عرضو
 إلبداءكمكجيى مادة الدراسات اإلجتماعية  كمدرسي الدراسات اإلجتماعية تدريس كطرؽ
 تـ ذلؾ ضكء كفى العممي، كالمضمكف الصياغة حيث مف االختبار سالمة مدل فى الرأل
 ليأخذ ،ةالساد آراء ضكء في العينة طبيعة مع يتناسب بما تاراالعب بعض صياغة إعادة

 .*النيائية صكرتو االختبار
 إلختبار ميارات التفكير المتشعب: االستطالعية الدراسة -5

                                                           
*
 .الوتشعة التفكُز ههاراخ اختثار( 8( هلحك)( 
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جراء ، المحكميف مف مجمكعة عمى االختبار عرض بعد  في الالزمة التعديالت كا 
مف الطالب المعمميف شعبة الدراسات  استطالعية عينة عمى االختبار ؽيطبت تـ يـآرائ ضكء

 مف اليدؼ كاف كقد اإلجابة أكراؽ تصحيح كتـ األساسية البحث عينة غيراالجتماعية 
 : يمى ما ختبارإلل االستطالعية التجربة
 الختبار التفكير الداخميحساب صدؽ االتساؽ  تـ حساب االتساؽ الداخمي: (ُ-ٖ

غير عينة الدراسة،  مف (َّ) ابعد تطبيقو عمى عينة عشكائية عددى المتشعب
 بالدرجة الكمية لالختبارميارة اط درجة كؿ بارت معامؿ حساب :كذلؾ مف خالؿ

 :داللتيا كمستكيات االرتباط معامالت قيـ التالي الجدكؿ كيكضح
 ( 13عذٚي )

 ثبٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالخزجبس  اٌّزشؼت اٌزفى١ش ِؼبِالد اسرجبؽ ِٙبساد

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ِؼبًِ االسرجبؽ اٌّزشؼت اٌزفى١ش ِٙبساد

 6.61 6.167 اٌطاللخ

 6.61 6.121 اٌّشٚٔخ

 6.61 6.063 األطبٌخ

السابؽ أف معامالت االرتباط مكجبة كذات داللة إحصائية عند  الجدكؿ يتضح مف
 التفكير صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار ميارات ، مما يدؿ عمىَُ.َمستكل داللة 

 المتشعب.
تـ حساب ثبات االختبار بطريقة ألفا كركنباخ حيث تقكـ  حساب ثبات االختبار: (ِ-ٖ

ىذه الطريقة عمى حساب تبايف مفردات االختبار، كالتي يتـ مف خالليا بياف 
درجة مدل ارتباط مفردات االختبار ببعضيا البعض، كارتباط كؿ مفردة مع ال

 الكمية لالختبار، كجاءت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:
 (12عذٚي )

 اٌّزشؼت ِؼبِالد اٌضجبد أٌفب الخزجبس ِٙبساد اٌزفى١ش

 ِؼبًِ اٌضجبد أٌفب ػذد اٌّفشداد اٌّزشؼت اٌزفى١ش ِٙبساد

 6.106 1 اٌطاللخ

 6.10 7 اٌّشٚٔخ

 6.071 0 األطبٌخ

 6.131 32 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالخزجبس

، كىك معامؿ ُِٕ.َالسابؽ أف معامؿ الثبات لالختبار ككؿ =  الجدكؿ يتضح مف
 ثبات مقبكؿ أللفا، مما يدؿ عمى مالئمة االختبار ألغراض البحث. 
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بإعادة تطبيؽ اختبار  بحساب ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيؽ قامت الباحثةكما 
االستطالعية بعد فترة )ثالثة أسابيع( مف التطبيؽ األكؿ، المتشعب عمى طالب العينة  التفكير

بيدؼ حساب ثبات االختبار عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بيف درجات التطبيؽ األكؿ 
 كالثاني، كجاءت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:

 ( 14عذٚي )

 األٚي ٚاٌضبٟٔ الخزجبس اٌزفى١ش ِؼبِالد االسرجبؽ ث١ٓ دسعبد ؽالة اٌؼ١ٕخ االعزطالػ١خ فٟ اٌزطج١ك

 اٌّزشؼت

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ِؼبًِ االسرجبؽ اٌّزشؼت اٌزفى١ش ِٙبساد

 6.61 6.743 اٌطاللخ

 6.61 6.111 اٌّشٚٔخ

 6.61 6.061 األطبٌخ

 6.61 6.114 اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌالخزجبس

 بيف ،(َُ.َ) عند إحصائينا دالة ارتباطية عالقة كجكد السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 حيث ؛(كمية كدرجة ميارات)المتشعب اختبار التفكير لدرجات ،(كالثاني األكؿ،) التطبيقيف
 يتمتع االختبار أف عمى يدؿ مما ،(ِْٗ.َ) ك ،(ٖٓٔ.َ) بيف االرتباط معامالت قيـ تراكحت
  .الثبات مف عالية بدرجة
الزمف الذم بتسجيؿ كذلؾ  : التفكير المتشعباختبار تحديد الزمف الالـز ألداء  (ّ-ٖ

استغرقو كؿ تمميذ في مجمكعة البحث االستطالعية إلنياء اإلجابة عف مفردات 
 كاتضح أف الزمف الالـز لتطبيؽ االختبار، ثـ حساب متكسط مجمكع تمؾ األزمنة:

 ( دقيقة.ْٓىك ) :التفكير المتشعباختبار 
 :  بخحإجراءات جتربة ال :رابعًا

أكراؽ العمؿ الخاصة المنيج، كدليؿ الطالب المعمـ ك عبر المقترح بعد إعداد البرنامج 
عدادىا في صكرتيا النيائية، بدأ بحثجراء التجربة االستطالعية ألدكات الا  ، ك بالبرنامج ، كا 

 ؛ شمؿ ذلؾ اإلجراءات التالية:بحثتنفيذ تجربة ال
  مف طالب الفرقة الثالثة شعبة التعميـ األساسي بحثاختيرت مجمكعة ال: بحثمجمكعة ال .أ 

 /َُِٗاسى األكؿ مف العاـ الجامعى جامعة المنصكرة في الفصؿ الدر  -بكمية التربية 
 :تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف ( طالبنا كطالبةن ٖٔ، كقد بمغ عدد أفراد العينة )ـََِِ

  (.ّّكاألخرل ضابطة ) (،ّٓاحداىما تجريبية )
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البعدم  /القبميالتصميـ  ةالباحث تاستخدم: بحثتحديد التصميـ التجريبي لم .ب 
كمعرفة ما إذا  ، كقياس األثرم، كبعدي؛ كذلؾ بقياسيف: قبملممجمكعتيف المتكافئتيف

 كانت النتائج تيعزل لمبرنامج أـ ال.
، : طيبؽ اختبار كفايات التكاصؿ المغكم )العامة، كالنكعية(قبمينا أدكات البحثتطبيؽ   .ج 

 المجمكعتيف التجريبية مف بحثعينة العمى أفراد ا قبمين  كاختبار ميارات التفكير المتشعب
 ـ.َُِٗ/َُ/ِّ، كذلؾ في يكـ األربعاء المكافؽ كالضابطة

 التخكل مً تهافؤ اجملنوعتني التجريبية والطابطة

 كبعد كالتجريبية، الضابطة المجمكعتيف طالب عمى األدكات بتطبيؽ ةالباحث تقام 
 كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف تكافؤ مف كلمتأكد الدرجات، كرصد اإلجابات تصحيح تـ ذلؾ
 استخداـ تـالتفكير المتشعب، ك ميارات المغكم كاختبار  التكاصؿ كفايات اختبار مف كؿو  في

 تمؾ عمى المجمكعتيف درجات متكسطات بيف لممقارنة لممجمكعات المستقمة" ت " اختبار
 الضابطة المجمكعتيفدرجات  متكسطات بيف الفركؽ ةالتالي الجداكؿ كضحتك  األدكات،

المغكم كاختبار  التكاصؿ اختبار كفايات الختبار كذلؾ اإلحصائية الداللة كمستكل كالتجريبية،
 .ميارات التفكير المتشعب

 (16) عذٚي

اٌزغش٠ج١خ  اٌّغّٛػخ ؽالة دسعبد ِزٛعطٟ ث١ٓ ٌٍفشٚق اإلؽظبئ١خ ٚدالٌزٙب " د " ل١ّخ

 لج١ًٍباخزجبس وفب٠بد اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ  فٟ اٌؼبثطخ ٚاٌّغّٛػخ

وفب٠بد 

اٌزٛاطً 

 اٌٍغٛٞ

 اٌّزٛعؾ ْ اٌّغّٛػخ
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ )د(

دسعبد 

 اٌؾش٠خ
ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اٌىفب٠بد 

 اٌؼبِخ

 3.161 12.0 26 اٌزغش٠ج١خ
 غ١ش داٌخ 00 6.714

 0.216 13.40 22 اٌؼبثطخ

اٌىفب٠بد 

 إٌٛػ١خ

 1.271 2.71 26 اٌزغش٠ج١خ
 غ١ش داٌخ 00 1.220

 1.466 2.63 22 اٌؼبثطخ

اٌذسعخ 

 اٌى١ٍخ

 2.662 11.61 26 اٌزغش٠ج١خ
 غ١ش داٌخ 00 1.12

 1.613 16.71 22 اٌؼبثطخ
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 (10) عذٚي

اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ؽالة دسعبد  ث١ٓ ِزٛعطٟ ٌٍفشٚق اإلؽظبئ١خ ٚدالٌزٙب " د " ل١ّخ

 اٌزفى١ش اٌّزشؼت ِٙبسادٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ فٟ اخزجبس

ِٙبساد 

اٌزفى١ش 

 اٌّزشؼت

 اٌّزٛعؾ ْ اٌّغّٛػخ
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ )د(

دسعبد 

 اٌؾش٠خ
ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌطاللخ
 1.112 3.47 26 اٌزغش٠ج١خ

 غ١ش داٌخ 00 6.446
 1.614 3.20 22 اٌؼبثطخ

 اٌّشٚٔخ
 1.431 3.64 26 اٌزغش٠ج١خ

 غ١ش داٌخ 00 1.101
 6.761 3 22 اٌؼبثطخ

 األطبٌخ
 6.704 3.3 26 اٌزغش٠ج١خ

 غ١ش داٌخ 00 6.411
 6.714 3.67 22 اٌؼبثطخ

اٌذسعخ 

اٌى١ٍخ 

 ٌالخزجبس

 3.466 1.30 26 اٌزغش٠ج١خ

 غ١ش داٌخ 00 1.160
 1.111 0.20 22 اٌؼبثطخ

 داللة مستكل عند إحصائينا دالة غير" ت " قيـ أفيتضح مف الجدكليف السابقيف        
 المجمكعتيف طالب درجات متكسطي بيف إحصائينا دالة فركؽ كجكد عدـ، مما يشير ل(َٓ.َ)

 يشير كىذاالمتشعب،  التفكير كاختبار المغكم التكاصؿ كفايات في اختبار الضابطةك  التجريبية
 . التابعة الدراسة متغيرات في التجريبية كالضابطة المجمكعتيف تكافؤ إلى

بعد االنتياء مف التطبيؽ القبمى الختبار كفايات التكاصؿ  : المقترح تنفيذ البرنامج  .د 
لمطالب المعمميف  ، كاختبار ميارات التفكير المتشعبالمغكم )العامة، كالنكعية(

شعبة الدراسات االجتماعية ؛ طيبِّؽ البرنامج المقترح؛ بكاسطة الباحثة في الفترة 
كحتى إلى السبت المكافؽ  ـ َُِٗ/ُُ/ِالزمنية مف السبت المكافؽ 

 ( اآلتي:ُٕ؛ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )ـ َُِٗ/ُُ/َّ
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  (11عذٚي )

  اٌّمزشػاٌجشٔبِظ اٌض١ِٕخ ٌزٕف١ز خطخ اٌ

 اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌّٛػٛع اٌٍمبء

 األٚي

 اٌزؼش٠ف ثبٌجشٔبِظ ، ٚأ٘ذافٗ 

 * اٌؾشٚف اٌزٝ رُٕطك ٚال رُىزت .

 * اٌؾشٚف اٌزٝ رُىزت ٚال رُٕطك . 

 * اٌّشزمـــــــبد ، ٚإػّبٌٙب . 

ب ثأْ ِذح اٌٍمبء ًّ  ػٍ

 عبػبد  2اٌٛاؽذ 

 اٌضبٔٝ

 * اٌّجٕٝ، ٚاٌّؼشة ِٓ األعّبء، ٚاألفؼبي . 

 ػالِبد اإلػشاة األط١ٍخ ٚاٌفشػ١خ . *  

 * اٌغًّ: أٔٛاػٙب، ٚأسوبٔٙب .

 اٌضبٌش

 * إٌٛاعخ ٚاٌزٛاثغ. 

 * اٌؼذد، ٚر١١ّضٖ . 

 * اٌّغبص ٚاٌؾم١مخ

 اٌشاثغ

 * ػالِبد اٌزشل١ُ. 

 * سعُ اٌّٙضح ؛ اثزذاًء، ٚٚعطًب، ٚؽشفًب . 

 * اٌزبءاْ: اٌّفزٛؽخ، ٚاٌّشثٛؽخ .

 اٌؼبِخ العزمجبي اٌٍغٗ )اٌمشاءح(اٌىفب٠بد  اٌخبِظ

 اٌىفب٠بد اٌؼبِخ الٔزبط اٌٍغٗ )اٌىزبثخ( اٌغبدط

 اٌىفب٠بد إٌٛػ١خ ٌٍٕظٛص ) اٌغغشاف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ( اٌغبثغ

 اٌىفب٠بد إٌٛػ١خ ٌٍٕظٛص ) اٌغغشاف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ( اٌضبِٓ

 :ٚلذ سٚػٟ فٟ أصٕبء رٕف١ز اٌجشٔبِظ االػزجبساد ا٢ر١خ 

، كتحديد مكاعيد بحثعمى نظاـ التدريس مع الطالب المعمميف عينة تجربة ال االتفاؽ -
 المقاءات؛ بما يتناسب مع جدكليـ الدراسي.

 المكاد، كالمراجع الالزمة. لؾ، ككذاألنشطةتكفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذ  -
 . األنشطةعمى تنفيذ يـ تشجيعك ،المعمميف  إشاعة جك مف الثقة، كالمكدة مع الطالب -
 ، كمناقشتيـ في خطكات تنفيذىالالنشطة الالصفيةمراجعة تنفيذ الطالب المعمميف  -

 اإلجابة عف استفسارات الطالب.ك 
بالبرنامج في كؿ لقاء؛ كفقنا لمخطة  نصكص التاريخية كالجغرافية المقترحةتقديـ ال -

 .السابؽ الزمنية لتطبيؽ البرنامج المكضحة في الجدكؿ
 : فٟ أصٕبء رطج١ك اٌجشٔبِظ ِب ٠أرٟ  ٌٚٛؽع

بيف الطالب المعمميف كبعضيـ البعض كالمعمـ، كتغمبت  تفاعؿعدـ كجكد مر األ فى بداية -
مما أدل اشتراؾ التالميذ بحماس في ممارسة األنشطة الباحثة عمى ذلؾ مف خالؿ 

 التفاعؿ بينيـ . حدكث تحسف ممحكظ فيل
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 ةقاعفى لى اآلحاسب الأجيزة )لعطؿ العركض التكضيحية المقررة؛ طباعة بعض  -
 كتكزيعيا عمى الطالب المعمميف قبؿ بدء المقاءات.  طباعتياك  (التدريس

 بناء عمى مقترحات الطالب المعمميف .  –المقاءات فى بعض شرح تكرار ال -
غذية ( كعنصر ميـ في تقديـ التWhatsAppاستيخدـ تطبيؽ التكاصؿ االجتماعى ) -

 ما ىك غير مفيـك في المقاءات.  تكضيحالراجعة ، كأكراؽ العمؿ، 
ا لمف لـ يحضر   - استيخدـ بعض مقاطع الفيديك؛ لتكضيح بعض عناصر المقاءات؛ عكضن

 بعذر.
تبارات نصؼ الفصؿ بعض المقاءات في أثناء تطبيؽ البرنامج؛ نظرنا لظركؼ اخ دمج -

 البرنامج. الستغالؿ الكقت في تطبيؽك  الدراسى األكؿ،
 ، كمعالجة األخطاء. ا يدرسكنو عممينا في أكراؽ العمؿممارسة م -
الخاصة بتعميمات اإلجابة عف  يجتماعإمدادىـ بالمقاطع الصكتية عمى مكقع التكاصؿ اإل -

 التقكيمات. 
ميف أنفسيـ، كمدل مناسبتيا اعتيًمد في تحديد مكاعيد المقاءات عمى آراء الطالب المعم -

عمت ، إياىـ   .المقاءات في مكاعيد محددةكجي
 : يف التخكل مً صخة الفروض املصتخدمة اإلحصائية األشاليب

المجمكعة التجريبية كالضابطة في  بيف المقارنة في لممجمكعات المستقمة: " ت " اختبار -
 .المتشعب التفكير كاختبار المغكم التكاصؿ كفايات اختبار

التطبيؽ القبمي كالبعدم لممجمكعة  بيف المقارنة في لممجمكعات المرتبطة: " ت " اختبار -
 .المتشعب التفكير كاختبار المغكم التكاصؿ كفايات التجريبية في اختبار

 مدخؿ عمى القائـ المقترح( لقياس فاعمية البرنامج ماؾ جكجيافػػػػ )نسبة الفاعمية لحساب  -
 الجغرافية النصكص في المغكم التكاصؿ كفايات بعض لتنمية المنيج عبر المغة

 اإلجتماعية.  الدراسات شعبة المعمميف الطالب لدل التفكير المتشعب كميارات كالتاريخية
 المنيج عبر المغة مدخؿ عمى القائـ المقترح البرنامجحجـ التأثير: تـ حساب حجـ تأثير  -

التفكير  كميارات كالتاريخية الجغرافية النصكص في المغكم التكاصؿ كفايات بعض لتنمية
 (η2باستخداـ مربع إيتا )جتماعية، اإل الدراسات شعبة المعمميف الطالب لدل المتشعب
 المعادلة التالية:  مف خالؿ 
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                          (η2) = 

 
 = قيمة )ت( المحسكبة في اختبار )ت(  t  حيث

df درجات الحرية =                   

 فصريٍاوت ىتائج البخحمياقعة 

عرضان لنتائج تطبيؽ أدكات البحث، التي تـ التكصؿ إلييا خالؿ  الجزءيتناكؿ ىذا 
 .البحث الحالي؛ كذلؾ لإلجابة عف أسئمة البحث، كمعرفة مدل صحة الفركض

 داللة ذات فركؽ تكجد": كالذل ينص عمى  صحة الفرض األكؿ أكال الختبار  
المجمكعة التجريبية  درجات متكسطي بيف (َٓ.َ ≥إحصائية عند مستكل داللة )

 (النكعية/العامة) المغكم التكاصؿ التطبيؽ البعدم الختبار كفايات كالمجمكعة الضابطة في
 لتحديد المستقمة لممجمكعات"  ت"  اختبار الباحثة استخدمت .المجمكعة التجريبية" لصالح
 في الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة درجاتطالب  متكسطي بيف الفركؽ داللة

، كيتضح ذلؾ مف خالؿ (النكعية/العامة) المغكم التكاصؿ الختبار كفايات البعدم التطبيؽ
 الجدكؿ التالي:

 (11) عذٚي

ث١ٓ ِزٛعطٟ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌّغّٛػخ  ٌٍفشٚق اإلؽظبئ١خ ٚدالٌزٙب " د " ل١ّخ

 اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ )اٌؼبِخ/ إٌٛػ١خ(اٌؼبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ الخزجبس وفب٠بد 

وفب٠بد 

اٌزٛاطً 

 اٌٍغٛٞ

 اٌّزٛعؾ ْ اٌّغّٛػخ
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ )د(

دسعبد 

 اٌؾش٠خ
ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اٌىفب٠بد 

 اٌؼبِخ

 2.116 21.70 26 اٌزغش٠ج١خ
33.1 00 6.61 

 2.107 11.11 22 اٌؼبثطخ

اٌىفب٠بد 

 إٌٛػ١خ

 1.642 12.27 26 اٌزغش٠ج١خ
16.314 00 6.61 

 3.610 6.67 22 اٌؼبثطخ

اٌذسعخ 

 اٌى١ٍخ

 2.761 61.26 26 اٌزغش٠ج١خ
36.011 00 6.61 

 6.601 32.37 22 اٌؼبثطخ

 :ما يمىالسابؽ مف الجدكؿ يتضح         
التجريبية  المجمكعةطالب  درجات تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي

بعديان لصالح المجمكعة  (النكعية/ العامة) المغكم التكاصؿ كفاياتاختبار  في كالضابطة

t² 

t² + df 
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حيث جاءت قيـ "ت" تساكم  (،ّٓ.ُٓ -ّٗ.ُّ -ٔٗ.ّٕالتجريبية )المتكسط األكبر=
 .َُ.َ(، كىي قيـ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة ٖٕٔ.ِٓ -ُِْ.ُٓ -ُ.ِِ)

التجريبية كالضابطة المجمكعة طالب كيمكف تكضيح الفركؽ بيف متكسطات درجات 
، مف خالؿ الشكؿ (النكعية/ العامة) المغكم التكاصؿ كفايات في التطبيؽ البعدم الختبار

 التالي:

 
 (3شىً )

اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ الخزجبس وفب٠بد اٌزٛاطً ؽالة ِزٛعطبد دسعبد 

 اٌٍغٛٞ )اٌؼبِخ/ إٌٛػ١خ(،

 داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد" األكؿ كمف ثـ نقبؿ الفرض       
 التطبيؽ في الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة درجات متكسطي بيف( َٓ.َ≥)

 ".التجريبية المجمكعة لصالح (النكعية/ العامة) المغكم التكاصؿ كفايات الختبار البعدم
 داللة ذات فركؽ تكجد ": الثانى كالذل ينص عمى صحة الفرض  ثانيا: الختبار

التطبيؽ القبمي كالبعدم  درجات متكسطي بيف (َٓ.َ ≥) داللة مستكل عند إحصائية
التطبيؽ  لصالح (النكعية/ العامة) المغكم التكاصؿ كفايات اختبار لممجمكعة التجريبية في

 .البعدم"
بيف  الفركؽ داللة لتحديد المرتبطة لممجمكعات"  ت"  اختبار الباحثة استخدمت

 التكاصؿ كفايات اختبار في التجريبية لممجمكعة كالبعدم القبمي التطبيؽ درجات متكسطي
 ، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:(النكعية/ العامة) المغكم

  

37.96 

17.71 13.39 
5.59 

51.35 

23.29 

 الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية

 الدرجة الكلية الكفايات النوعية الكفايات العامة

 المتوسط
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 (11) عذٚي

 ٌٍّغّٛػخ ٚاٌجؼذٞ اٌمجٍٟ اٌزطج١ك دسعبد ِزٛعطٟ ث١ٓ ٌٍفشٚق اإلؽظبئ١خ ٚدالٌزٙب " د " ل١ّخ

 (إٌٛػ١خ/ اٌؼبِخ) اٌٍغٛٞ اٌزٛاطً وفب٠بد اخزجبس فٟ اٌزغش٠ج١خ

 وفب٠بد

 اٌزٛاطً

 اٌٍغٛٞ

 اٌّزٛعؾ ْ اٌزطج١ك
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ )د(

دسعبد 

 اٌؾش٠خ
ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اٌىفب٠بد 

 اٌؼبِخ

 لجٍٟ
26 

12.06 3.161 
31.3 24 6.61 

 2.116 21.70 ثؼذٞ

اٌىفب٠بد 

 إٌٛػ١خ

 لجٍٟ
26 

2.71 1.271 
23.12 24 6.61 

 1.642 12.27 ثؼذٞ

اٌذسعخ 

 اٌى١ٍخ

 لجٍٟ
26 

11.61 2.662 
20.10 24 6.61 

 2.761 61.26 ثؼذٞ

 مف الجدكؿ السابؽ يتضح أنو:
التطبيؽ  التجريبية في المجمكعة درجات تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي      

لصالح التطبيؽ البعدم  (النكعية/ العامة) المغكم التكاصؿ القبمي كالبعدم الختبار كفايات
 -ِ.ِٕ)حيث جاءت قيـ "ت" تساكم  (،ّٓ.ُٓ -ّٗ.ُّ -ٔٗ.ّٕ)المتكسط األكبر=

 .َُ.َ(، كىي قيـ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة ُٔ.ّٔ-ّٖ.ِّ
كيمكف تكضيح الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ          

 ، مف خالؿ الشكؿ التالي:(النكعية/ العامة) المغكم التكاصؿ كفايات مي كالبعدم الختبارالقب

 
 (2شىً )

ِزٛعطبد دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ الخزجبس وفب٠بد اٌزٛاطً اٌٍغٛٞ 

 )اٌؼبِخ/ إٌٛػ١خ(

13.6 

37.96 

3.98 

13.39 
17.58 

51.35 

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

 الدرجة الكلية الكفايات النوعية الكفايات العامة

 المتوسط



 ................................ برنامج مقترح قائم على مدخل اللغة عبر المنهج لتنمية بعض كفايات التواصل اللغوي

- َٓٔ - 

 عند إحصائية داللة ذات فركؽ الذم ينص عمى: "تكجد الثانى كمف ثـ نقبؿ الفرض
التطبيؽ القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية  درجات متكسطي بيف( َٓ.َ ≥) داللة مستكل

 .التطبيؽ البعدم" لصالح (النكعية/ العامة) المغكم التكاصؿ كفايات اختبار في
يحقؽ البرنامج المقترح ثالثا: الختبار صحة الفرض الخامس كالذل ينص عمى :"

كفايات التكاصؿ المغكل فى النصكص الجغرافية  كالتاريخية لدل الطالب   فاعمية فى تنمية
( كما تقاس نسبة َٔالمعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بنسبة التقؿ قيمتيا عف ).

كلمتأكد مف "تحقيؽ البرنامج المقترح القائـ عمى مخؿ المغة عبر  الفاعمية لماؾ جكجياف.
( في تنمية كفايات التكاصؿ المغكم العامة ُْ.َ) المنيج حجـ تأثير كبير ال تقؿ عف

 كالنكعية لدل الطالب المعمميف
التجريبية )البرنامج المقترح القائـ عمى مخؿ المغة عبر  المعالجة تأثير قكة لبياف     

 تـ حساب المنيج( في تنمية كفايات التكاصؿ المغكم العامة كالنكعية لدل الطالب المعمميف،
 :التالي الجدكؿ يكضحو كما كذلؾ، (η2التأثير ) حجـ

 (17)  عذٚي

 اٌٍغٛٞ اٌزٛاطً وفب٠بد ر١ّٕخ فٟ إٌّٙظ ػجش اٌٍغخ ِخً ػٍٝ اٌمبئُ اٌّمزشػ اٌجشٔبِظ رأص١ش ؽغُ

 اٌّؼ١ٍّٓ اٌطالة ٌذٜ ٚإٌٛػ١خ اٌؼبِخ

 عبر المغة مخؿ عمى القائـ المقترح يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ تأثير البرنامج
المعمميف كبير، حيث  الطالب لدل كالنكعية العامة المغكم التكاصؿ كفايات تنمية في المنيج

 (.ٕٓٗ.َ -ٔٓٗ.َتراكحت قيـ حجـ التأثير مف )
ر١ّٕخ فٝ  ػجش إٌّٙظ ئُ ػٍٝ ِذخً اٌٍغخ القا المقترحالبرنامج  فاعميةكلحساب 

قامت الباحثة بحساب  المجمكعة التجريبية ٌذٜ اٌطالة اٌّؼ١ٍّٓ فٝاٌزٛاطً اٌٍغٜٛ  وفب٠بد
 :التالي لجدكؿا ايكضحي كما النتائج  كانتك  .ٔغجخ اٌفبػ١ٍخ ٌّبن عٛع١بْ

  

 ؽغُ اٌزأص١ش (η2 ل١ّخ ) اٌٍغٛٞ اٌزٛاطً وفب٠بد

 وج١ش 6.760 اٌىفب٠بد اٌؼبِخ

 وج١ش 6.71 إٌٛػ١خاٌىفب٠بد 

 وج١ش 6.716 اٌذسعخ اٌى١ٍخ



 ................................ برنامج مقترح قائم على مدخل اللغة عبر المنهج لتنمية بعض كفايات التواصل اللغوي

- ُٓٔ - 

 (36) عذٚي

 ثبعزخذاَ ِبن عٛع١بْ اٌّمزشػاٌجشٔبِظ  فبػ١ٍخ

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف البرنامج المقترح حقؽ درجة فاعمية في تنمية كفايات 
التكاصؿ المغكم العامة كالنكعية لدل الطالب المعمميف كبير، حيث كانت نسبة الفاعمية أكبر 

"يحقؽ ( بمقياس ماؾ جكجياف كبذلؾ تـ قبكؿ الفرض الخامس كالذل ينص عمى ٔمف ).
فى تنمية كفايات التكاصؿ المغكل فى النصكص الجغرافية كالتاريخية  البرنامج المقترح فاعمية

( كما تقاس ٔ.َلدل الطالب  المعمميف شعبة الدراسات االجتماعية بنسبة التقؿ قيمتيا عف )
 نسبة الفاعمية لماؾ جكجياف."

ئـ عمى مدخؿ المغة عبر المنيج لتنمية النتائج الخاصة بالبرنامج المقترح القا مناقشة
 :كتفسيرىابعض كفايات التكاصؿ المغكل فى النصكص )الجغرافية كالتاريخية( 

ئـ عمى مدخؿ المغة عبر المنيج لتنمية بعض المقترح القاع أثر البرنامج يرج أف يمكف
 :يمي ما إلىكفايات التكاصؿ المغكل فى النصكص )الجغرافية كالتاريخية( 

، األنظمة المغكيةالبرنامج المقترح بالكفايات العامة الممثمة في ثالثة انكاع كىى)عناية  -ُ
الكفايات العامة لمقراءة، كفيـ المقركء ) االستيعاب /فيـ المقركء(، الكفايات العامة 

 لمكتابة(
عناية البرنامج المقترح لمطالب شعبة الدراسات االجتماعية بالنصكص الجغرافية،  -ِ

فصار الطالب المعمـ قادرا عمى تحديد الجمؿ كأنكاعيا، كأركانيا، كتحديد كالتاريخية، ؛ 
 الحركؼ التى تينطؽ كال تيكتب ، كالحركؼ التى تيكتب كال تينطؽ.

فيـ المقركء(؛  /قراءة، كفيـ المقركء ) االستيعابالكفايات العامة لمبعناية البرنامج  -ّ
، كتحديد أركانيا، كالتماسؾ النصى كذلؾ جزءنا مف استقباؿ المغة؛ فبعد تحميمو النصكص

،  -بعد ىذا كمو  -كركابطو، كتحديد المعانى الظاىرة كالضمنية، كالخركج  بنص مكازو
كفيـ مدقؽ لذلؾ النص؛ كمف ثـ االعتناء بإنتاجيا كذلؾ بشكؿ صكاب، يعكس فيمو 

ا في تمخيصو؛ دكف  النص؛ دكف خمؿ، كال لبس، كالقدرة عمى اإللماـ بنصو إلمامنا كاضحن
 إيجاز مخؿ، كال إسياب مطرد في كتاباتو العامة، كالنكعية. 

 عٛع١بْ جخ اٌفبػ١ٍخ ٌّبنٔغ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٝ اٌزطج١ك

 11.61 اٌمجٍٝ
0.82 

 61.26 اٌجؼذٜ
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أثر كبير؛ فمـ ييعرض في  فاعميكاف لبناء البرنامج ) في كتاب الطالب المعمـ ( بشكؿ ت  -ْ
صكرة صمبة؛ كلكف عرضت فيو خرائط مفيكمات بعناصر المقاءات كافة، كالمقارنات، 

ؤاؿ، أك إمداده بمعمكمة إثرائية لمبرنامج اإلجابة عف س -في بعض األحياف-كطيمب إلييـ 
كمككناتو، كما شمؿ بعض األجزاء العممية؛ كتحميؿ النصكص، كنقدىا؛ كفقنا لمعطيات 

 البرنامج . 
اتخاذ البرنامج مجمكعة مف أكراؽ العمؿ؛ لمتطبيؽ اآلنى لما تعممو عبر نصكصو  -ٓ

كيستخرج النصكص، المختصة، أك أف ييطمب إليو أف يحضر كتابنا في تخصصو، 
كينقدىا؛ كفقا لمكفايات العامة بشقييا، كمطالبنا بتمخيصيا؛ في ضكء شركط الممخص 
المستكفي قكاعد المغة، كأنظمتيا المدرجة في البرنامج، ككذلؾ التقكيمات، كتقديـ التغذية 

 الدراسة.جتماعى التى كانت داعمة تمؾ عة الفكرية عبر كسيمة التكاصؿ اإلالراج
، كاإلجابة عف أكراؽ العمؿ، كاالستفسار عف بعض عينة الدراسةلطالب المعمميف تفاعؿ ا -ٔ

صاصو، كالتمييد عناصر المقاءات، كالبحث عف النصكص المطالب بيا في مجاؿ اخت
، كأف يشرح الطالب ذاتو ما فيمو عف عناصر المقاء، كاإلجابة عف أكراؽ لمقاءات التالية

 العمؿ، كالتقكيمات؛ دكف تأخر. 
الذىف، كخرائط  يس، كطرائقو المستخدمة؛ منيا: عصؼكع استراتيجيات التدر تن -ٕ

 المفيكمات، كالتعمـ التعاكنى، كالتعمـ الذاتى، كالطريقة االستقرائية، كالمناقشة كالحكار. 
الفرض الثالث" تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الختبار صحة : ارابعن 

( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ َٓ.َ ≥داللة )
 .المجمكعة التجريبية"البعدم  الختبار ميارات التفكير المتشعب لصالح 

 لتحديد المستقمة لممجمكعات"  ت"  اختبار الباحثة استخدمت كالختبار ىذا الفرض
 التطبيؽ في الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة درجات بيف متكسطي الفركؽ داللة
 المتشعب، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي: التفكير ميارات الختبار  البعدم
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 (31) عذٚي

دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌّغّٛػخ  ث١ٓ ِزٛعطٟ ٌٍفشٚق اإلؽظبئ١خ ٚدالٌزٙب " د " ل١ّخ

 اٌؼبثطخ فٟ اخزجبس ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّزشؼت ثؼذ٠ًب

ِٙبساد 

اٌزفى١ش 

 اٌّزشؼت

 اٌّزٛعؾ ْ اٌّغّٛػخ
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ )د(

دسعبد 

 اٌؾش٠خ
ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌطاللخ
 6.111 0.71 26 اٌزغش٠ج١خ

10.130 00 6.61 
 6.122 2.66 22 اٌؼبثطخ

 اٌّشٚٔخ
 6.717 1.61 26 اٌزغش٠ج١خ

10.461 00 6.61 
 1.314 2.67 22 اٌؼبثطخ

 األطبٌخ
 6.671 6.21 26 اٌزغش٠ج١خ

12.121 00 6.61 
 6.731 3.17 22 اٌؼبثطخ

اٌذسعخ 

اٌى١ٍخ 

 ٌالخزجبس

 1.62 17.1 26 اٌزغش٠ج١خ

33.02 00 6.61 
 3.361 7.43 22 اٌؼبثطخ

 مف الجدكؿ السابؽ يتضح أنو:   
 كالضابطةالتجريبية  المجمكعة درجات تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي       

 -ُٗ.ٔلصالح المجمكعة التجريبية )المتكسط األكبر= بعدينا المتشعب التفكير ميارات في
 -َْٖ.ُٔ -ُِٔ.ُٔ)حيث جاءت قيـ "ت" تساكم (، ٖ.ُٗ -ّٕ.ٓ -ُٓ.ٕ

 .َُ.َداللة  قيـ ذات داللة إحصائية عند مستكل (، كىئّ.ِِ -ُّٕ.ُّ
لمجمكعة التجريبية كالضابطة في كيمكف تكضيح الفركؽ بيف متكسطات درجات ا      

 المتشعب، مف خالؿ الشكؿ التالي: التفكير ميارات التطبيؽ البعدم الختبار

 
 (4شىً )

ِزٛعطبد دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخ فٟ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ الخزجبس ِٙبساد اٌزفى١ش 

             اٌّزشؼت

6.91 3.55 
7.51 

3.09 5.37 2.79 

19.8 
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الدرجة الكلية  األصالة المرونة الطالقة
 لالختبار

 المتوسط
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 بيف( َٓ.َ≥) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد" الثالث كمف نقبؿ الفرض
الختبار   البعدم التطبيؽ في الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة درجات متكسطي

 ".التجريبية المجمكعة لصالح المتشعب التفكير ميارات
 درجات متكسطي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد"الفرض الرابع "الختبار صحة خامسنا: 
 لصالح المتشعب التفكير ميارات اختبار القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية فيالتطبيؽ 

 .التطبيؽ البعدم"
 لتحديد المرتبطة لممجمكعات"  ت"  اختبار الباحثة استخدمت كالختبار ىذا الفرض

 اختبار في التجريبية لممجمكعة كالبعدم القبمي التطبيؽ درجات بيف متكسطي الفركؽ داللة
 المتشعب، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي: التفكير ميارات

 (33) عذٚي

 ٌٍّغّٛػخ ٚاٌجؼذٞ اٌمجٍٟ اٌزطج١ك دسعبد ِزٛعطٟ ث١ٓ ٌٍفشٚق اإلؽظبئ١خ ٚدالٌزٙب " د " ل١ّخ

 اٌّزشؼت اٌزفى١ش ِٙبساد اخزجبس فٟ اٌزغش٠ج١خ

 ِٙبساد

 اٌزفى١ش

 اٌّزشؼت

 اٌّزٛعؾ ْ اٌزطج١ك
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 ل١ّخ )د(

دسعبد 

 اٌؾش٠خ
ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌطاللخ
 لجٍٟ

26 
3.47 1.112 

11.326 24 6.61 
 6.111 0.71 ثؼذٞ

 اٌّشٚٔخ
 لجٍٟ

26 
3.64 1.431 

11.110 24 6.61 
 6.717 1.61 ثؼذٞ

 األطبٌخ
 لجٍٟ

26 
3.3 6.704 

16.234 24 6.61 
 6.671 6.21 ثؼذٞ

اٌذسعخ 

اٌى١ٍخ 

 ٌالخزجبس

 لجٍٟ

26 

1.30 3.466 

34.271 24 6.61 
 1.62 17.16 ثؼذٞ

 مف الجدكؿ السابؽ يتضح أنو:        
التطبيؽ  التجريبية في المجمكعة درجات تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي

المتشعب كالدرجة الكمية ليا بعديان لصالح التطبيؽ  التفكير ميارات القبمي كالبعدم لميارات
حيث جاءت قيـ "ت" تساكم (، ٖ.ُٗ -ّٕ.ٓ -ُٓ.ٕ -ُٗ.ٔالبعدم )المتكسط األكبر=

قيـ ذات داللة إحصائية عند  (، كىيُّٗ.ِْ -ِّْ.ُٓ -ٖٕٔ.ُٕ -ِّٓ.ُٕ)
 .َُ.َداللة  مستكل
ريبية في التطبيؽ القبمي كيمكف تكضيح الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التج     

 المتشعب، مف خالؿ الشكؿ التالي: التفكير ميارات كالبعدم الختبار
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 (6شىً )

 ِزٛعطبد دسعبد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ الخزجبس ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّزشؼت

 بيف  إحصائية داللة ذات فركؽ كمف ثـ نقبؿ الفرض الرابع الذم ينص عمى: "تكجد 
 التفكير اختبار ميارات التطبيؽ القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية في درجات متكسطي
  .التطبيؽ البعدم" لصالح المتشعب

يحقػػؽ البرنػػامج  : الختبػػار صػػحة الفػػرض السػػادس كالػػذل يػػنص عمػػى :"اسادسنػػ 
المقتػػرح فاعميػػة فػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر المتشػػعب لػػدل الطػػالب  المعممػػيف شػػعبة الدراسػػات 

 س نسبة الفاعمية لماؾ جكجياف" ( كما تقأ.َجتماعية بنسبة التقؿ قيمتيا عف )اإل
خؿ المغػػة عبػػر المػػنيج دلمتأكػػد مػػف "تحقيػػؽ البرنػػامج المقتػػرح القػػائـ عمػػى مػػكػػذلؾ ك           

( فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر المتشػػػعب لػػػدل الطػػػالب ُْ.َحجػػػـ تػػػأثير كبيػػػر ال تقػػػؿ عػػػف )
التجريبيػة  المعالجػة تػأثير قكة لبيافكذلؾ  ،(η2التأثير ) حجـ حسابب قامت الباحثة، المعمميف

المتشػػعب  )البرنػػامج المقتػػرح القػػائـ عمػػى مخػػؿ المغػػة عبػػر المػػنيج( فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر
 :التالي الجدكؿ يكضحو كما كذلؾ لدل الطالب المعمميف،

 (32)  عذٚي

رأص١ش اٌجشٔبِظ اٌّمزشػ اٌمبئُ ػٍٝ ِخً اٌٍغخ ػجش إٌّٙظ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّزشؼت  ؽغُ

 ٌذٜ اٌطالة اٌّؼ١ٍّٓ

   

2.49 
6.91 

2.54 
7.51 

2.2 
5.37 7.26 

19.8 

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

 الدرجة الكلية لالختبار األصالة المرونة الطالقة

 المتوسط

 ؽغُ اٌزأص١ش (η2 ل١ّخ ) ِٙبساد اٌزفى١ش اٌّزشؼت

 وج١ش 6.177 اٌطاللخ

 وج١ش 6.762 اٌّشٚٔخ

 وج١ش 6.114 األطبٌخ

 وج١ش 6.740 اٌذسعخ اٌى١ٍخ
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 المغة خؿدم عمى القائـ المقترح يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ تأثير البرنامج            
المعمميف كبير، حيث تراكحت قيـ  الطالب المتشعب لدل التفكير ميارات تنمية في المنيج عبر

 (.ْٔٗ.َ -ْٕٖٔٓٗحجـ التأثير مف )
ِٙبساد ر١ّٕخ فٝ  ػجش إٌّٙظ ئُ ػٍٝ ِذخً اٌٍغخ القا المقترحالبرنامج  كلحساب فاعمية

ٔغجخ المجمكعة التجريبية قامت الباحثة بحساب  ٌذٜ اٌطالة اٌّؼ١ٍّٓ فٝ اٌزفى١ش اٌّزشؼت

 :التالي لجدكؿا ايكضحي كما النتائج  كانتك  .اٌفبػ١ٍخ ٌّبن عٛع١بْ
 (34)  عذٚي

 ثبعزخذاَ ِبن عٛع١بْ اٌّمزشػاٌجشٔبِظ  فبػ١ٍخ

 ٕٔٗ.َ =      ِٔ.ٕ – َٖ.ُٗ          نسبة الفاعمية =      

                                                    
ِّ- ٕ.ِٔ 

ميارات  تنمية في حقؽ درجة فاعمية المقترح مف الجدكؿ السابؽ أف البرنامج كيتضح
( بمقياس ماؾ جكجياف كبذلؾ تـ ٔ.َالتفكير المتشعب ، حيث كانت نسبة الفاعمية أكبر مف )

٠ؾمك اٌجشٔبِظ اٌّمزشػ فبػ١ٍخ فٝ ر١ّٕخ ِٙبساد " قبكؿ الفرض السادس كالذل ينص عمى 

ثٕغجخ الرمً ل١ّزٙب ػٓ  االعزّبػ١خ اٌذساعبد شؼجخ اٌّؼ١ٍّٓ  اٌطالة اٌزفى١ش اٌّزشؼت ٌذٜ

 .                                                                        وّب رمبط ٔغجخ اٌفبػ١ٍخ ٌّبن عٛع١بْ (ٔ.َ)
 وتفصريٍا : التفهري املتععبمياقعة اليتائح اخلاصة بتينية مَارات 

 بطريقة كالمفاىيـ األفكار عرض المغة عبر المنيج فى ئـ عمىالقاأسيـ البرنامج  -ُ
 مف لممعمكمات التالميذ كتمقى كاإلستدعاء، التخزيف في عمميات يسيؿ مما بصرية،
 يساعد مما طكيمة لفترة العقؿ في تثبت كاالفكار المتشعبة المختمفة يجعميا الصكر خالؿ
 كقت الحاجة إلييا . بسيكلة استدعائيا عمى

 المشتركة البصرية المغة مف نكع إيجاد في ـ عمى المغة عبر المنيج ئساىـ البرنامج القا -ِ
يجابية، صفية بيئة كتكفير العممي، كالتالميذ كالمحتكل الباحثة بيف  النتيجة كىذه كا 

 مثؿ مف التفكير مختمفة أنكاع تنمية في كدكرىا التعميـ البصرم بيف العالقة تكضح
 .المتشعبالتفكير 

 اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٝ اٌزطج١ك
ٔغجخ اٌفبػ١ٍخ ٌّبن             

 عٛع١بْ

 1.30 اٌمجٍٝ
.80 

 17.16 اٌجؼذٜ
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 تكليد كابتكارعدد مف االستجابات كالحمكؿ الجديدة. البرنامج القائـ عمى المغةساعد  -ّ
، كربػػػط السػػػبب قابمػػػة كالتحقيػػػؽ ككزف قيمػػػة األدلػػػةإثػػػارة النقػػػد كالمأسػػػيـ البرنػػػامج فػػػى  -ْ

رجاع الحكادث إلى دكافعيا األصمية مف خالؿ التفكير المتشعب.  بالنتيجة ، كا 
، كمتعػددة سػتخداـ عقػكليـ فػى اتجاىػات متشػعبةتعممػيف الالفرصة أمػاـ المأتاح البرنامج  -ٓ

إمكانيػػة رفػػع كفػػاءة  باالضػػافة إلػػى ،حػػةإليجػػاد إجابػػات مختمفػػة كمتنكعػػة لألسػػئمة المطرك 
مكاناتو مف خالؿ ميارات كتحسػيف  ،تساعد عمى تشػعب تفكيػر المتعممػيف العقؿ البشرل كا 

 .نكاتج تعمميـ
ػا لإلبػداع نحك التأمؿ كالبحث كاالكتشاؼميف إثارة دكافع المتعمعمؿ البرنامج  -ٔ ، كيكفر فرصن

تدريب المتعمميف عمى البحث كالتنقيب عػف فكػرة أك حػؿ لممشػكمة  ، باالضافة إلىكالمركنة
 ، كالخركج عما ىك مألكؼ بالنسبة لو .

  تعليل عاو عل  اليتائج:

كمتغيرات باستعراض نتائج البحث في حدكد العينة، كأدكات البحث، ككحدة التجريب،  
بعض ميارات التكاصؿ كاف لو أثر في تنمية  ..التصكر المقترح يمكف اإلشارة إلى -البحث

ىذا إلى جانب  ،العامة ، النكعية( باإلضافة إلى تنمية ميارات التفكير المتشعبالمغكم ) 
، كاستعدادىـ لمتعمـ، كقد الطالب المعمميفالتنكيع في الكسائؿ المستخدمة، لزيادة دافعية 

كؿ مف التطبيؽ القبمي، كالبعدم في  الطالب المعمميفظير ذلؾ في كجكد فركؽ بيف درجات 
 .مدخؿ المغة عبر المنيج ع ذلؾ الي البرنامج المقترح القائـ عمىصالح التطبيؽ البعدل كيرجل
  وصيات البخح:ت

 الباحثة التكصيات التالية: في ضكء ما أشارت إليو نتائج ىذا البحث تقدـ 
تدريسػػية حديثػػة تسػػيـ فػػي تنميػػة  سػػتراتيجياتالطػػالب المعممػػيف عمػػى اسػػتخداـ إيب تػػدر  .ُ

ـ كالتػػي مػػف بينيػػا مػػدخؿ المغػػو عبػػر المػػنيج كميػػارات التكاصػػؿ لػػديي المغكيػػةالميػػارات 
 .  المغكم العامة

ميػارات التكاصػؿ المغػكم  أف يككف مف بػيف أدكات تقيػيـ الطػالب المعممػيف بكميػات التربيػة .ِ
 .العامة

ممػػيف بكميػػات التربيػػة مػػف السػػنة األكلػػى كحتػػى السػػنة لمطػػالب المع العربيػػةتػػدريس المغػػة  .ّ
 مع مراعاة االرتباط بالتخصص.الرابعة 



 ................................ برنامج مقترح قائم على مدخل اللغة عبر المنهج لتنمية بعض كفايات التواصل اللغوي

- ٖٓٔ - 

ا مػػف كاحػػدن  شػػراؼ عمػػى الطػػالب المعممػػيف فػػى التػػدريب الميػػدانىاإلمػػف بػػيف  أف يكػػكف  .ْ
 مدارس التدريب الميدانى.داخؿ المغة العربية  متخصصي ساتذةاأل

جتماعيػػة نصػػكص جغرافيػػة الدراسػػات اإل ضػػركرة تضػػميف مقػػررات محتػػكل طػػرؽ تػػدريس .ٓ
 .كتاريخية

تنظيـ محتكل مقػررات طػرؽ التػدريس بصػكرة تسػيـ فػي تنميػة ميػارات التػدريس كتركػز   .ٔ
 .فى المغة الطالب المعمـ كفاءاتمما يسيـ في تحسيف  المغكلعمى الجانب 

كرش مػف خػالؿ  المغكيػةميػارات الأثنػاء الخدمػة عمػى فػي بػرامج تدريبيػة لممعممػيف  عدادإ .ٕ
 تدريبية.

كفقنػػػا لكػػػؿ تخصػػػص عمػػػى حػػػده؛ فيختمػػػؼ مقػػػرر المغػػػة العربيػػػة المقػػػررات المغكيػػػة عػػػداد إ .ٖ
 .  الرياضيات عمى سبيؿ المثاؿعنو في شعبة جتماعية اإل الجامعى لشعبة الدراسات

لمتأكػد مػف  (قػراءة، ككتابػة ) مقػرراتكالتػدريب الميػدانى لتمػؾ ل العناية بػالنكاحى التطبيقيػة .ٗ
 لتطبيقات المقررات.  األداء المثالي

تػػدريب الطػػالب المعممػػيف فػػي أثنػػاء دراسػػتيـ عمػػى الممارسػػة الميتقنىػػة لمغػػة فػػي أداءاتيػػـ  .َُ
 المغكية في تخصصاتيـ المختمفة، ككتابة تقاريرىـ العممية. 

المقػػررات الحاضػػرة لغيػػر المتخصصػػيف، كمػػدل تكافقيػػا مػػع تقػػكيـ الكفايػػات التػػى تكفرىػػا  .ُُ
 تخصصاتيـ المختمفة.

االتجاه إلى دراسة الكفايات المغكية الخاصة بميارة التحدث؛ مما يكسػب غيػر المتخصػص  .ُِ
 لغة صكابنا يعبر بيا عف مقصكده؛ دكف لبس، كال خمؿ. 

تػػػدريس المغػػػة تطبيػػػؽ اختبػػػار المغػػػة العربيػػػة لمطػػػالب المعممػػػيف غيػػػر المتخصصػػػيف فػػػي  .ُّ
 العربية؛ شرطنا لمتخرج. 

العنايػػػة بكفايػػػات التكاصػػػؿ المغػػػكم النكعيػػػة لمشػػػعب المختمفػػػة: األدبيػػػة، كالعمميػػػة بكميػػػة  .ُْ
 التربية. 

إعػػداد دكرات لغكيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس، كالييئػػات المعاكنػػة بكميػػة التربيػػة فػػي أثنػػاء  .ُٓ
تخصصػاتيـ؛ كػأف تكػكف دكرات  خدمتيـ؛ لتدريبيـ عمى الممارسػة الصػكاب لمغػتيـ، كلغػة

   .ترؽو 
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  :ات البخحمكرتح

في تدريب الطالب المعمميف فى تخصصػات أخػرل   عبر المنيجالمغةأثر استخداـ نمكذج   .ُ
 .الجغرافياك مثؿ التاريخ 

الطػػػالب  لػػػدل كفايػػػات التكاصػػػؿ المغػػػكمفعاليػػػة نمػػػاذج كاسػػػتراتيجيات أخػػػرل فػػػي تنميػػػة   .ِ
 بكميات التربية.جتماعية بفركعيا المعمميف فى الدراسات اإل

عمػػػى تحصػػػيؿ  كفايػػػات التكاصػػػؿ المغػػػكممػػػف  جتماعيػػػةأثػػػر تمكػػػف معممػػػي الدراسػػػات اإل  .ّ
 .المراحؿ الدراسية المختمفةجتماعية بالدراسات اإلفى  التالميذ

شػعبة لػدل الطػالب المعممػيف   برنامج عبر المنيج  لتنمية كفايات التكاصؿ المغكمفعالية  .ْ
 .بكميات التربية الجغرافيا /الناريخ 

لػدل  الجكانػب المعرفيػة العميػا فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ التكاصػؿ المغػكم  فػي تنميػة .ٓ
 الجغرافيا /التاريخ بكميات التربية . شعبة الطالب المعمميف

 الطػالب الفيػـ العميػؽ لػدل تنميػة فػي ؛ المغػكم التكاصػؿ مػدخؿ عمػى قائـ برنامج فاعمية .ٔ
   شعبة التعميماالساسى بكميات التربية. المعمميف

بكميػػات  )الجغرافيػػا / التػػاريخ (لػػدل الطػػالب المعممػػيف   تنميػػة ميػػارتى االسػػتماع كالتحػػدث .ٕ
 .في ضكء مدخؿ التكاصؿ المغكم  التربية

كفايػػات التكاصػػؿ الدراسػػات االجتماعيػػة ل إكسػػاب الطػػالب معممػػي فػػي كميػػات التربيػػةدكر  .ٖ
 دراسة تقكيمية".  "المغكم 

 : دراسة تقكيمية"بكميات التربيةلمطالب المعمميف  مقرر المغة العربية الجامعى تقكيـ  .ٗ
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 املراجع

 ا: املراجع العربيةأوًل

 . األردن: األلوكة لمنشر. ميارة الكتابة ونماذج تعمميا(. 5105إبراىيم عمى ربابعة )
(. ميارات الكتابة األكاديمية الالزمة لطالب ماجستير المناىج وطرق تدريس 5107)إبراىيم محمد عمى

جامعة -مجمة كمية التربيةالمغة العربية لكميات التربية، وتقويم خططيم البحثية في ضوئيا. 
 .(430:395) .(3)67طنطا، 

غوية الالزمة لمدراسة (. مستوى الكفاءة الم5103إبراىيم محمد عمى، محمد عيسى، وليد أبو المعاطى ) 
-417) .( 055) 0جامعة األزىر، ، مجمة كمية التربيةالجامعية لدى طالب جامعة الطائف . 

354) . 
 استخدام ميارات االجتماعية الدراسات معممي إكساب في مقترح تدريبي برنامج (.5105)أحمد زارع 

المتشعب لدى   التفكيرميارات  وتنمية التحصيل عمى وأثره تياً ذا المنظم التعمماستراتيجيات 
 .(5( .ع)58م) .أسيوط جامعة.  التربية كمية مجمةتالميذىم. 

(. برنامج تدريسى لتنمية ميارة الكتابة األكاديمية لدى طالب كمية التربية. 5105أحمد سعيد األحول )
 .(045-85(. ) 064.ع)مجمة القراءة والمعرفة

(. فاعمية وحدة مقترحة قائمة عمى استراتيجية العصف الذىنى في تنمية 5107)أحمد عبد الظاىر عزت
مجمة ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب الصف التاسع بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 .(008 - 65) (.39ع) دراسات في التعميم الجامعى،
 المغوي التواصل ميارات تحسين في المغوية األلعاب أثر .(5109أحمد عيسي داوور،رضا المواضية)

،جامعة عمان مجمة البمقاء لمبحوث والدراساتاألردن،  في األطفال رياض مرحمة لدى
 .(0)،ع 55االىمية،م

 . القاىرة: دار سحاب لمنشر والتوزيع.استراتيجيات التفكير المتشعب(. 5106أسامة محمود الحنان)
 .الماهزج :هزكز الكتاب األكادَوٍ  ،الوٌاهج والوصادرعلن التارَخ دراصح فً (.6102) اصواعُل صوعً

(. فاعمية برنامج قائم عمى المدخل البرجماتى في تحسين الكفاءة 5100أمانى حممى عبد الحميد )
 (.5:38) .31ج  .المجمة التربوية المغوية االتصالية لتالميذ الصف األول اإلعدادى.

لتنمية الذكاء الوجداني وعادات العقل المنتجة لدى تالميذ ( فاعمية برنامج 5101أمينة بدلول مصطفى )
 الحمقة الثانية من التعميم األساسي رسالة دكتوراة غير منشورة، معيد الدراسات التربوية.

مجمة كمية اآلداب (. المغة العربية ألغراض خاصة : اتجاىات جديدة ، وتحديات . 5104إيفا فرحة )
 .   (76:94. ) 8ج، والعموم اإلنسانية

(. تصور لبرامج تعميم المغة العربية وتعمميا لمناطقين بغيرىا عن بعد في 5117إيمان أحمد ىريدى )
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 .001. ع  دراسات وبحوث مؤتمر تكنولوجيا التعميم والتعمم.  ضوء الكفايات المغوية
(059:80). 

ل ضعاف السمع لتنمية بعض برنامج تدريبي تخاطبي الميات االطفا( 5104إيمان فؤاد موافي ) 
جامعو  -كمية التربيو .ماجستير ةرسال .الميارات الحياتية الطفالين فى مرحمة رياض االطفال

 المنصورة
(. أثر تنوع بنية النص واستراتيجيات تعميمو في تنمية األداء الغوى لدى 5118إيمان محمد صبرى )

 ، كمية التربية، جامعة حموان. طالب الصف األول الثانوى. رسالة دكتوراه غير منشورة
 فى تنميو بعض (7Es)إستخدام إستراتيجية دورة التعمم المعدلو (.5151) بسمة سيد احمد  برجالة

المرحمة  لدى تالميذ ميارات التفكير المتشعب فى مادة التاريخ ورفع مستوى الطموح األكاديمي
 طنطا.جامعو  -كمية التربيو غير منشورة . ماجستير ةرسال .اإلعدادية

(. استراتيجية التبميغ في تدريس النحو. أعمال ندوة تيسير النحو. منشورات المجمس 5110بشير إبرير)
إبريل، وىو متاح  54 -إبريل5األعمى لمغة العربية بالجزائر ، مؤتمر منعقد في الفترة ما بين 

 عمى الرابط التالى: 
https://books.google.com.eg/books?id=KR72DQAAQBAJ&pg=PA74&lpg 

التدريس باستخدام بعض اساراتيجيات التفكير المتشعب فى تنمية  ةفاعمي .(5115تغريد عبداهلل عمران )
المؤتمر العممي حمة االعدادية واتجاىاتيم نحو مادة التربيو االسري، مستويات أداء تمميذات المر 

 (.561-499)، 5، مناىج التعميم فى ضوء مفاىيم االداء يوليو ، مجمد الرابع عشر
. القاىرة: وارىاصات قرن جديد( –نحو أفاق جديدة لمتدريس )نيايات قرن  (.5110تغريد عبداهلل عمران)

 دار القاىرة لمكتاب.
نحو آفاق جديدة في واقعنا التعميمي "التدريس وتنمية التفكير المتشعب" (. 5115تغريد عبداهلل عمران)

 . القاىرة: دار القاىرة لمكتاب.التدريس وتنشيط خاليا األعصاب بالمخ
برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجيات التفكير التشعبي لتنمية األداء (.  5104تياني محمد سميمان )

مجمة التربية يسي المنمي لمتفكير لدى معممي العموم والتفكير التوليدي لدى تالميذىم، التدر 
 (.47-88)(،0)ج(،07 ع )السادس ، العممية

(. الكفايات المغوية الالزمة لمطمبة المعممين تخصص 5104جمال كامل الفميت ، ماجد محمد الزيان )
 .(5)06 .عمجمة جامعة األزىرالتعميم األساسي في ضوء مداخل التواصل المغوي. 

(374:345). 
دار الشروق  :، عمان (من االمثمة التطبيقيو مياراتتدريس ميارات  التفكير ) .(5114جودت سعادة )

 .لمنشر والتوريع

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.
https://books.google.com.eg/books?id=KR72DQAAQBAJ&pg=PA74&lpg
https://books.google.com.eg/books?id=KR72DQAAQBAJ&pg=PA74&lpg
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أثر برنامج محوسب فى ضوء نظرية جانيية الدماغ عمي  .( 5119جييان موسي اسماعيل يوسف)
تنمية ميارات التفكير فوق لمعرفي لدى طالبات الصف الحادى عشر بمادة تكنولوجيا 

 .جامعة غرة -ةكمية التربي .رسالة ماجستير .المعمومات بمحافة غرة
.  دمشق: متدريس والتقويمتنمية ميارات القراءة والكتابة استراتيجيات متعددة ل(. 5100حاتم البصيص )

 منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب. 
. القاىرة: الدار المصرية معجم المصطمحات التربوية والنفسية(. 5113حسن شحاتة، وزينب النجار )

 المبنانية. 
 . القاىرة : دار المعارف .منيج البحث التاريخى(. 5111حسن عثمان )

اعمية برنامج مقترح لتنمية فيم الخصائص المغوية لمنصوص (. ف0998حسني عبد البارى عصر )
 . مجمة التربية المعاصرةالمكتوبة لدى طالب المغة العربية في شعبة التعميم األساسي. 

 (.49)(.ع05ج)
، اإلسكندرية: نحو نظرية في تعميم القراءة العميا العامة والنوعية(. 0998حسني عبد البارى عصر )

 المكتب العربى الحديث. 
(. فاعمية برنامج مقترح قائم عمى الخصائص المغوية لتحسين الفيم في 5101حنان محمد سمير )

الدراسات االجتماعية لطالب الصف الثانى اإلعدادى، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، 
 جامعة اإلسكندرية. 

المجمة األردنية لمغة فاية وتداخل المفيوم في المسانيات التطبيقية ، مصطمح الك. (5119خالد بسندى )
 .(81: 49.) (0)5 . عالعربية وآدابيا

فاعمية استراتيجية التفكير المتشعب في تنمية ميارات الفيم . (5105خالد بن ىدبان ىالل الحربي)
م جامعة أسيوط،  ،تربيةمجمة كمية الالقرائي لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى، 

 (.095 -059. )يوليو (.4) (. ع30)
مجمة (. مفيومات نظرة القراءة والتمقى،  5105خالد عمى مصطفى، ربى عبد الرضا عبد الرزاق )

 .(065:053) .69. ع ديالى
المؤتمر الدولي األول العموم االجتماعية ( .الجغرافيا عمم جامع ونافع، 5108خمف حسين عمي الدليمي)

 ، تركيا.واإلنسانية
. اإلسكندرية: عالم المعرفة لمنشر في نحو المغة وتراكيبيا )منيج، وتطبيق((. 0984خميل أحمد عمايرة )
 والتوزيع. 

، األردن: دار ديبونو لمنشر الدماغ والتعمم والتفكير، (. 5115ذوقان عبيدات، سييمة أبو السميد )
 والتوزيع.
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 .، العراقالميارات المغوية ودورىا في التواصل المغوي .(5105رافد التميمي، بالل يعقوب)
. القاىرة: دار الفكر الميارات المغوية مستوياتيا، تدريسيا، صعوباتيا(. 5114رشدي أحمد طعيمة )

 التربوى. 
(. المغة العربية في إطار 0999رشدي أحمد طعيمة، عبده الراجحى، فتحى يونس، محمود الناقة )

، متاح عمى الرابط : دوة تدريس المغة العربية في الجامعات المصريةنمتطمبات الجامعة، 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=252018 

 المناىج واالستراتيجيات.تعميم المغة اتصاليا بين (. 5116رشدي أحمد طعيمة، محمود كامل الناقة )
 إصدار المنظمة اإلسالمية لمتربية، والعموم، والثقافة. 

مجمة جامعة  (. نظرية التواصل؛ المفيوم، والمصطمح.5117رضوان القضمانى ، أسامة العكش ) 
 . (9-048. )( 0)59ع  تشرين لمدراسات والبحوث العممية،

. ترجمة: فاطمة طبيعة المواد االجتماعية(. 0986روبرت بارو، جيمس بارز، صامويل شيرمس )
 حميدة، القاىرة: دار النيضة العربية . 

(. فعالية استراتيجية التدريس التبادلى في تنمية الكفاءة المغوية في 5118ريحاب العبد مصطفى ) 
 .(545:556) .83ع ، مجمة القراءة والمعرفة الكتابة األكاديمية.

فعالية برنامج التدريب التواصمي لتطوير االتصال المفظي  .(5109ريم عبدالوىاب حسن عمى فودة)
رسالو دكتوراه  .وتأثيره عمى بعض الميارات االجتماعية لألطفال الذين يزرعون قوقعة حديثة

  .جامعو المنصورة  -ةكمية التربي غير منشورة.
دة التسويق في تنمية ( : فاعمية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب لتدريس ما5106ينب أحمد )ز 

مجمة القراءة  التحصيل الدراسي وبعض عادات العقل لدى طالب التعميم الثانوي التجاري .
 .039 – 79. (074)ع . والمعرفة مصر
(. أثر التدريس الخصوصى باستخدام الحاسب اآللى في تنمية الكفاءة 5116سعيد عبد اهلل الفي )

دراسات في المناىج  االبتدائية وتنمية اتجاىاتيم نحو المغة العربية.المغوية لدى تالميذ المرحمة 
 . (64:04) (.055) . عوطرق التدريس

(. فاعمية تعميم القراءة والكتابة عبر المواد الدراسية في تنمية ميارات 5119الشيماء السيد عبد الجواد )
كمية  .ير غير منشورة التفكير األساسية لدى طالب الصف األول اإلعدادى . رسالة ماجست

 جامعة اإلسكندرية.  -التربية 
في تنمية ميارات  DR-TA(. استخدام نشاط التفكير الموجو بالقراءة 5108الشيماء السيد عبد الجواد )

 .مجمة القراءة والمعرفة فيم المقروء العامة، والنوعية لدى طالب الصف الثانى اإلعدادى.
 .(80:046.)514ع

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=252018
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=252018
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(. تصور مقترح لمقرر المغة العربية لغير المتخصصين في تدريسيا عمى 5118)صفاء محمد محمود 
ضوء أبعاد اليويَّة في نظرية فيرث المغوية. المؤتمر العممى العشرون " مناىج التعميم واليوية 

 4) . عيوليو 30-31، في الفترة ما بين الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريسالثقافية"، 
(.)0334.0591)  . 

 .ط الذىنية وميارات التفكير)طريقك الي بناء االفكار الذكية (ئالخرا (.5105طارق عبدالرءوف عامر)
 .المجموعو العربية لمتدريب والنشر :القاىرة

وحدة مقترحة لتدريس التاريخ باستخدام استراتيجيات التفكير المتشعب  .(5103طاىر محمود الحنان )
في تنمية ميارات اتخاذ القرار والوعي التاريخي بتاريخ القدس لدى تالميذ الصف الثاني 

 . (03 – 75(.)48 ) ع ،جتماعيةمجمة الجمعية التربوية لمدراسات اال عدادي .اإل
الموسم الثقافي الثالثون لمجمع المغة  لنيوض بالمغة العربية.مؤتمر سبل ا(. 5105عبد الكريم خميفة )

http://k-، متاح عمى الرابط55/00إلى  51/00العربية األردنى، األردن، في الفترة من 
tb.com/book/Arabi02316 

7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84D8%A 
(. استراتيجية مقترحة قائمة عمى مدخل التحميل المغوي؛ لتنمية ميارات 5108عبد اهلل محمد الجنيد )

 (.097ع ) .مجمة القراءة والمعرفةالكفاءة المغوية لدى طالب المرحمة الثانوية في سورية. 
(045.054)  . 

 . اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية. ة التطبيقى وتعميم العربيةعمم المغ(. 0995عبده الراجحى )
 . بيروت: دار النيضة العربية.العربية الجامعية لغير المتخصصين(. 5117عبده الراجحى )

، المجمة العربية لمدراسات المغوية(. تعميم المغة العربية ألغراض محددة. 0983عشاري أحمد محمود )
 . (005- 057. )(5)ع

(. تنمية ميارات األداء المغوي 5106عمى أحمد مدكور، أحمد حمدى مبارك، صابر عبد المنعم محمد )
التحميل المغوي،  لالشفيى لتالميذ الصف السادس من التعميم األساسي  في ضوء مدخ

 .(054-053. )(3)(.ج54ع)،مجمة العموم التربوية والتواصل المغوي.
دراسة لمتعرف إلى فاعمية اسراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية (: ال5104عمي عبدالمحسن الحديبي)

مجمة المفاىيم البالغية واالتجاه نحو البالغة لدى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى، 
 (.014  -0) (. 04)ع .معيد تعميم المغة العربية .العربية لمناطقين بغيره

(. مدى فاعمية استخدام مدخل ما وراء اإلدراك في اكتساب الطالبات المعممات 0996فاطمة حميدة )
ع  .دراسات في المناىج وطرق التدريسلبعض الميارات القرائية في المواد االجتماعية . 

(38(.)91:45) . 

http://k-tb.com/book/Arabi02316%20D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://k-tb.com/book/Arabi02316%20D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://k-tb.com/book/Arabi02316%20D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://k-tb.com/book/Arabi02316%20D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://k-tb.com/book/Arabi02316%20D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
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رة: ايتراك لمنشر . القاىاالتجاىات الحديثة في تعميم القراءة وتنمية ميوليا(. 5113فايزة عوض )
 والتوزيع. 

 دار الكتاب الجامعى . :.األردنتعميم التفكير . مفاىيم وتطبيقات (. 5119فتحى جروان )
(. فاعمية برنامج تدريبى قائم عمى نظرية الذكاءات المتعددة في 5118فتحى عبد الحميد عبد القادر )

السادس االبتدائى ذوى صعوبات الفيم القرائي وفعالية الذات في القراءة لدى تالميذ الصف 
 . 305:581،  60، جامعة الزقازيق، مجمة كمية التربيةالتعمم. 

. القاىرة: مطبعة استراتيجيات تعميم المغة العربية في المرحمة الثانوية(. 5110فتحى عمى يونس )
 الكتاب الحديث. 

ابط . مقال متاح عمى الر التواصل المغوي والتعميم(. 5119فتحى عمى يونس )
  https://www.majma.org.jo/?p=3168اآلتي:

دار المعرفة  :، االسكندريةف المخ البشريائالنماذج  التدريسية وتفعيل وظ.( 5119فواد سميمان قالدة)
 .الجامعية

لمصف الحادي عشر  (المطالعة واألدب والنقد)(: دراسة تقويمية لكتاب المغة العربية 5100ماجد الزيان)
 –بع "التواصل والحوار التربوي االمؤتمر التربوي الر بفمسطين في ضوء مدخل التواصل المغوي، 

غرة  (30 -3. )اكتوبر .، كمية التربية، الجامعة اإلسالميةنحو مجتمع فمسطيني أفضل"
 .فمسطين

جية التصور الذىنى في تنمية ميارات الفيم القرائى (. فاعمية استراتي5119ماىر شعبان عبد البارى )
 (. 74-004(. )045ع) .مجمة دراسات المناىج وطرق التدريسلتالميذ المرحمة اإلعدادية. 

(: استخدام المدخل المقترح القايم عمي حل المشكالت فى تدريس الرياضيات 5103ماىر محمد رنقور)
لتنمية ميارات التفكير المتشعب وبعض عادات العقل لدى تالميذ الصف السادس االبتداءي، 

  (.058 -6)، يوليو (3ع )، (09)م .مجمة تربويات الرياضيات 
 .عالم الكتاب :، القاىرة التعميم والتعمم االبداع وتطوير (:5119)عزبزمجدي 

 ، عمان: دار المناىج لمنشر. ميارات االتصال المغوي وتعميميا (.5119محسن عمى عطية )
المغوية؛ آثارىا، مظاىرىا لدى طالب  (. الكفاءة5117محمد الخميفة محمد، أمين عبد اهلل الحاورى )

 .(01)(.ع5م )، مجمة دراسات حوض النيل :اليمن –الميرة–قسم المغة العربية بكمية التربية 
(537-508) . 

 . القاىرة: مؤسسة حورس الدولية.  مصطمحات في المناىج وطرق التدريس(. 5111محمد السيد عمى )
(. واقع أداء معممى المغة العربية من المتخصصين  5115محمد بن عبد العزيز بن سميمان النصار )

 وغيرىم في الصفوف األولية. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممك سعود.

https://www.majma.org.jo/?p=3168


 ................................ برنامج مقترح قائم على مدخل اللغة عبر المنهج لتنمية بعض كفايات التواصل اللغوي

- ٕٓٔ - 

 بيروت: المركز الثقافي العربى.  لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، (.0990محمد خطابى ) 
يب فى تحقيق التكامل بين نصفي المخ الكرويين لعينة من دورة التدر  .(5116ميل النجار)خمحمد 

طالب وطالبات الصف الثانى المتوسط ، رسالو دكتوراه ، معيد الدراسات التربوية ، جامعة 
 .القاىرة

ورقة مقدمة . (. متطمبات التقويم المغوي في ظل حركة المعايير التربوية5115محمد رجب فضل اهلل ) 
 ، جامعة عين شمس. (0)مج ."ناىج التعميم والمستويات المعيارية( "م07لممؤتمر العممى )
برنامج مقترح قايم عمي بعض استراتيجيات التفكير المتشعب  ةفاعمي .(5103محمد عبدالمنعم شحاتو) 

العريش، ،مجمة كمية التربية ية،ئفى تنمية ميارات التواصل الرياضي لدى تالميذ المرحمة االبتدا
 (.59 - 03) (.39ع)جامعو قناه السويس، 

 .دار الفكر لمطباعة والنشر :عمان  . تربويات المخ البشري .(5113محمد عبداليادى حسين) 
نجاز (.0987محمد مفتاح )  . بيروت: المركز الثقافي العربى.دينامية النص؛ تنظير، وا 

سوريا،  –قبل التعميم الجامعى. التعريب  (. الكفايات المغوية لطالب ما5105محمود أحمد السيد )
 .(31-5.)(43)(.ع55م)

(. فاعمية برنامج قائم عمى استخدام بعض استراتيجيات تعمم المغة في 5115محمود عبد الحى إبراىيم )
زيادة كفاءة التواصل المغوي لدى درسى العربية من الناطقين باإلنجميزية في مصر، رسالة 

 ة التربية، جامعة اإلسكندرية.دكتوراه غير منشورة، كمي
(. نموذج تدريسى قائم عمى تجييز المعمومات في ضوء الذاكرة 5104مروان أحمد محمد السمان )

العامة لتنمية ميارات القراءة لمدراسة والكتابة األكاديمية لدى الطالب معممى المغة العربية 
 . (97:50. )(514) . عدراسات في المناىج وطرق التدريسبكميات التربية. 

(. فاعمية استراتيجية موحدة لعمميات القراءة والكتابة في تنمية ميارات 5118مصطفى عبد العال أحمد )
التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، 

 جامعة اإلسكندرية. 
المرجع فى المناىج وطراءق التعميم  (5104فواد)مصطفي عبدالسميع، شادية عبدالحميم، صالح أحمد 

 .، القاىرةوالتعمم الحديثة
  اراتمي لتنمية بالحاسوب المعزز المتمايز التعميم عمى قائم برنامج( 5109مي محمد يوسف المغنى)

 مادة فى المختمفة التعمم أنماط ويذ اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى والتحصيل المتشعب التفكير
 .جامعة المنصورة كمية التربية ،. االجتماعية ساتدراال

 ، عمان، دار المسيرة لمنشر والتوزيع .التعمم المستند إلى الدماغ .(5114ناديا سميح السمطي )
 غريب لمطباعة. )ترجمة: سعيد بحيري( القاىرة: دارالمغة كفاءة.(. 5101ناعوم تشومسكي )
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المعممين استراتيجيات التواصل المفظي التعويضية  (: أثر استخدام5119نايل عبداهلل ، سيف يوسف) 
عمى كفاية اإلنتاج المغوي لدى متعممي المغة العربية من الناطقين بغيرىا، كمية التربية ، الوادى 

 . (3ج)، (5) الجديد ، جامعو أسيوط، مجمة كمية التربية ببور سعيد ،ع
المغوية لتنمية بعض ميارات القراءة الدراسة (. برنامج تدريبى في الثقافة 5104نعمت محمد الدمرداش )

، جامعة مجمة كمية التربيةوميارات الكتابة األكاديمية لمطمبة المعممين غير المتخصصين ، 
 . (460-480(.)06) . عبورسعيد

 البصري الذكاء تنمية في المتشعب التفكير استراتيجيات استخدام فاعمية.( 5103نورا محسن أبو النجا)
رسالة ماجستير غير منشورة ،اإلعدادي األول الصف تالميذ لدى اليندسة في التحصيل و
 معيد الدراسات التربوية ، جامعو القاىرة،

مجمة (. الكفاءة المغوية وتعيين االنزياح. 5117ىاني صبري آل يونس، سموى خضر فتحي النعيمي )
 .(075-045. )(4)ع، جامعة الموصل، التربية والتعميم

(. فاعمية برنامج تدريبى قائم عمى االحتياجات التدريبية لتنمية ميارات 5104لى )ىدى محمد ىال
، جامعة األزىر، مجمة التربيةالتواصل المغوي لدى المعمم الجامعى في ضوء التعمم الذاتى. 

4(059)( .063-518) . 
( فاعميو استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب فى رفع مستوي 5119عبداهلل محمد عمي ) ئلوا

التحصيل فى الرياضيات وتنميو بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتداءي، 
، جامعو مجمة دراسات فى المناىج وطرق التدريس الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، 

 (.007-46)، ديسمبر، (053) ععين شمس، 
(. الكفاءة المغوية وعالقتيا باالتجاه نحو المغة العربية، دراسة عمى 5116وفاء بنت عايض الحارثى )

طالبات مرحمة الثانوية العامة بالمدينة المنورة. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية 
 والعموم اإلنسانية، جامعة طيبة، السعودية. 

(. فاعمية استخدام استراتيجيتى: التعميم التعاونى، 5114عادل إبراىيم الشاذلى ) يحيى محمد نجم،
 والفردى؛ في تنمية بعض ميارات قراءة النصوص التاريخية لدى طالب الصف الثانى الثانوى.

 .(074-030(. )95) ع ،مجمة جامعة األزىر
 : األجيبية: املراجع ثاىيًا

 Available at: https://eric.ed.gov/?id=EJ780427 
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