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 الملخص
يرمي هذا البحث الى معرفة اثر استراتيجيتي التكتل وترشيح االفكار في تنمية التفكير التفاعلي لدى طالب 

تجريبيتين درست ( طالب قسم كل منها الى مجموعتين 99الصف الرابع االدبي , وتكونت عينة الدراسة من )

والثانية باستراتيجية ترشيح االفكار ,اما المجموعة الثالثة الضابطة درست بالطريقة االولى باستراتيجية التكتل , 

االحادي استخدم االختبار تحليل التباين  التقليدية وتم تطبيق اختبار التفكير التفاعلي قبل تطبيق التجربة وبعدها.

وجود فروق ذات داللة احصائية الختبارفرضيات الدراسة الصفرية وقدأظهرت النتائج (0,0,عند مستوى داللة )

 .في تنمية التفكير التفاعلي لصالح المجموعتين التجريبيتين ويعزى ذلك لطرق التدريس

 

 

 

  

The Two Strategies  of Effect of Grouping and Thought 

Optional to The Interaction Thinking  Developing for The 

Forth Grade Literary Students 
 

 

 

ABSTRACT 
The aim of this research is to know the effect of the strategies of clustering and the 

nomination of ideas in the development of interactive thinking among fourth grade 

students. The sample consisted of (99) students, each of them divided into two 

experimental groups, the first studied the cluster strategy, the second with the strategy 

of filtering ideas, the third group studied the method The interactive thinking test was 

applied before and after the experiment was applied.   The results showed that there 

were statistically significant differences in the development of interactive thinking in 

favor of the experimental groups due to the teaching methods. 
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 الفصل االول
 

 مشكلة البحث:

ب وأالخفاق في الرغبة للتفكير وأستعمال أزدادت أألنتقاداتالىالمؤسسات التعليمية بسبب التقصير في تعليم الطال

ألعقل , وحتى أن الباحثين في مجال التربية والتعليم يكاد يتفقون في األونه  األخيرة على قصور نظام التعليم 

 وبرامجة .

وال تستثير التفكير لدى الطالب , فقد بينت  وممايفاقم تعقيد المشكلة هوالطرق التقليدية القديمة التي التشجع      

نتائج الدراسات والبحوث مؤخرا أن الطريقة التقليدية أو المحاضرة  والتي يكون فيها المعلم هو محور المعلومات 

بينما الطالب متلقي فقط , بينت الدراسات أن هذه الطريقة ال تساهم في خلق تعلم حقيقي لدى الطالب,وقد دعت 

 وث الى تطوير طرائق التدريس بحيث يكون المتعلم فعاال مشاركا في تعلمة مشاركة أيجابية. نتائج البح

 (00: 8,02)جمل,

والتعليم في العراق يتطلب نقلة نوعية من التلقين ألى التمكين ومن التفكير المنفرد ألى المشاركة الواعية ,         

 (.01: 8,00أستجابة من الطالب ناجحة. )العجيلي وحمزة , ومن الخطاب وحيد األتجاه الى خطاب يؤدي الى 

وبما أنه قد أصبح العالم معقدا بوتيرة متسارعة , فأن أكساب مهارات التفكير أصبح ضروريا للمضي قدما في 

الحياة , بمعنى أن القرن الحادي والعشرين أألكثر تعقيدا بشكل اليسمح للمرء بمفردة بحل المشكالت بمفردة , 

حظى كل فرد بأمكانية الوصول الى كافة البيانات الالزمة التخاذ القرارات النهائية , واليمكن لشخص بمفردة والي

 (8,8:  8,02التفكير في بدائل متعددة وهذا مايدعى بالتفكير التفاعلي .                      )ألكبيسي وفائدة ,

سنا للتفكير وعملياتة , والتربية بحاجة الى وضع جديد فضال عن ذلك يجب أن نشير الى حاجة المتعلمين في مدار

يشجع على عمليات التفكير واالبتعاد عن التلقين والحفظ , لذا نحتاج تنمية قدرات الطلبة في التفكير وخاصة  

 التفكير التفاعلي. 

كتل وترشيح هل ألستعمال أستراتيجيتي ألت ونستطيع أن نصوغ مشكلة البحث الحالي في السؤال األتي:      

 األفكار أثر في تنمية التفكير التفاعلي لدى طالب الصف الرابع األدبي ؟

 اهمية البحث:

التربية هي وسيلة لحل المشكالت والنهوض باألفراد الى الرقي باألمم , فهي تربية شاملة من الجوانب ألروحية 

جانب على جانب أخر فهي تنمية متفرقة مع  والعقلية والجسدية والنفسية و أالجتماعية جميعا بحيث اليطغى

الشمول والتكامل , تهدف الى أعداد الفرد الصالح اعداد متكامال متزنا ليكون نافعا لنفسة ولمجتمعة سعيدا في 

 (80:  2,,8حياتة. )الحيلة, 

ة نحو التفاعل ويرى الباحث أن المدرس أو المعلم تقع علية مسؤلية تهيئة المناخ الصفي وأثارة الدافعي       

 واألنجاز وتحقيق االهداف.

وهنا يأتي دور االستراتيجيات الجديدة في التعلم النشط  والتي من صفاتها المرونة  ومساعدة المتعلم على 

المشاركة األيجابية  والجاذبية وتحقيق المتعة  في التعليم  وأرتباطها باالهداف التربوية  وتضمنها للمواقف 

 ( 082:  8,02ل ,واألحتماالت . )جم

وقد أظهرت الدراسات أن المتعلمين يفضلون األستراتيجيات التي تروج للتعلم النشط عن المحاضرات التقليدية , 

كونها ترفع من قدر المحاضرات  لتطوير مهاراتهم في التفكير والكتابة وبهذا أصبح تعديل المحاضرات التقليدية 

 ( 888: ,8,0عة الدرس. )بدوي, هي أحدى الطرق لدمج التعلم النشط في قا

ومن استراتيجيات التعلم النشط هي أستراتيجية ألتكتل والتي تعتبر مفيدة كأداة لتقل المفاهيم والحقائق بين       

الطالب وتشجيعهم على البحث عن أرتباطات بينها , كما أن هذه األستراتيجية مرنة ففي التخطيط المسبق لها 

احات الكبيرة للصف لتحرك الطالب وأستعمالها أيضا عندما اليكون هناك متسعا من يمكن أستعمالها في المس

غرفة الصف وعدم وجود مساحات كافية يمكن تقسيم الطالب الى مجاميع صغيرة وعمل تكتالت من خالل 

 (001: 8,00البطاقات, وكل مجموعةتقارنتكتالتها.             )الشمري ,

فتقوم على قيام الطالب بأعطاء أفكار متنوعة عن الظاهرة العلمية أو المادة  اماأستراتيجية ترشيح أالفكار

المطروحة في الدرس من خالل عملية عصف ذهني ثم يقوم الطالب بعد ذلك بعمل غربلة وترشيح لالفكار التي 
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ها وأستثمارها قدموها وفق معايير أو محكات معينة قدوضعها المعلم مسبقا , ليصلوا ألى افكار محددة يمكن توظيف

في الظاهرة أو المادة المطروحة , ومن مميزات ترشيح األفكار انها تجذب انتباه الطلبة وتثير دافعيتهم نحو 

موضوع الدرس , ووقت تنفيذ أالستراتيجية فغالبا يتم توظيفها في أثناء عرض الدرس , وتمتاز أستراتيجية  

توفرة حيث يحتاج فقط الى ورقة من نوع     أو     توزع لكل ترشيح أالفكار بحتياجاتها السهلة والبسيطة والم

 (02:  8,01طالب. ) أمبو سعيدي والحوسنية , 

أن التفكير التفاعلي يشير على ان قدرة الطالب  على العمل بنجاح والتفكير بأنتظام مع األخرين , ويتجلى ذلك      

ة للعمل بعيدا عن األنحياز الشخصي , والسعي للرئي من خالل االخذ بجدية لجميع المقترحات واألراء المختلف

الجماعي وأالتجاه نحو القيادة الجماعية و أأليثار الفكري من سمات األفراد الذين يعملون بعادة التفكير التفاعلي 

حيث يشاركون االخرين تفكيرهم وأنجازاتهم ويطورون أفكارهم من خالل التفاعل مع أفكار األخرين وذلك 

ـ  0,2:  8,00) الرابغي , فكار االخر.طورون تفكيرهم األجتماعي ويؤدي الى األنفتاح الفكري مع أيجعلهم ي

 نت ( 0,0

 وبناعلى ماسبق تتضح اهمية البحث باالتي:     

ـ أهمية أستراتيجيتي التكتل وترشيح أألفكار فهما من أستراتيجيات التعلم النشط وسهولة استخدام هذه  0

 وتجعالن منيفان من ألمتعة والحيوية في الصف,وعدم التكلفة في أحتياجات تطبيقهما وما يض األستراتيجينين

 .                             الطالب محورالعملية التعليمية

 ع في حل المشكالت وتحقيق االهداف.ـ أهمية التفكير التفاعلي والذي هو من عادات العقل , والتفكير ناف 8

مقياسا للتفكير التفاعلي لطلبة المرحلة األعدادية وهذا المقياس يتناسب للباحثين لألستفادة منه في  ـ تبني الباحث 3

 مجال تدريس مادة الجغرافية .                                       

تنمية ي كار فـ التوجد دراسة  ـ على حد علم الباحث ـ وأطالعة  تناولت أثر أستراتيجية التكتل وترشيح األف 2

 .علي لدى طالب الصف الرابع األدبيالتفكير التفا

 فرضيات البحث:

 وضع الباحث الفرضية االتية      

( بين متوسط درجات طالب المجموعة طالب ,, , 0اليوجد فرق ذوداللة أحصائية عند مستوى داللة ) 

وتقنياتهاباستراتيجية التكتل,ومتوسط درجات المجموعة التجريبية االولى الذين درسوا مادة اسس الجغرافية 

طالب المجموعة التجريبية الثانية الذين درسوا المادة ذاتها باستراتيجية ترشيح االفكار,ومتوسط درجات 

 المجموعة الضابطة التي تدرس المادة ذاتها بالطريقة التقليدية في اختبارالتفكير التفاعلي البعدي. 

 حدود البحث:

 ا البحث على:يقتصر هذ     

.طالب الصف الرابع االدبي في االعداديات والثانويات النهارية التابعة لمديرية تربية بغداد الكرخ /الثالثة  للعام 0

 .8,09 – 8,02الدراسي 

.تدريس موضوعات كتاب )اسس الجغرافية وتقنياتها( المقرر تدريسة لطلبة الصف الرابع االدبي في العراق 8

 . 8,01, الطبعة الثامنة 8,09 – 8,02للعام الدراسي 

 تحديد المصطلحات :

 حدد الباحث المصطلحات الواردة في عنوان البحث وكما يأتي :      

 االثر:

 (  9,,8عرفة أبراهيم )  

هو" قدرة العامل موضوع الدراسة على تحقيق  نتيجة أيجابية , لكن أذا أنتفت هذه النتيجة ولم تتحقق فأن      

 قديكون من األسباب المباشرة لحدوث تداعيات سلبية " العامل 

 (    ,81:  9,,8) أبراهيم ,                                                                              

 ويعرفة الباحث أجرائيا :           
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األفكار في تحصيل وتنمية ألتفكير التفاعلي هو مقدار التغير المرغوب ألذي أحدثتة أستراتيجية التكتل وترشيح      

لدى طالب المجموعتين التجريبيتين مقارنة بالمجموعة الضابطة مقيسا بالدرجات التي يحصلون عليها بعد 

 أستجابتهم الختبار التحصيل ومقياس التفكير التفاعلي ألذان أعدهما الباحث ويطبقهما في نهاية البحث . 

 أألستراتيجية : 

مجموعة من تحركات المدرس داخل غرفة الصف والتي تحدث بشكل منتظم  ")دعمس ( بأنها :  عرفها

 (  03:  8,03ومتسلسل, تهدف الى تحقيق األهداف التدريسية المعدة مسبقا " ) دعمس , 

 التعريفاألجرائي:  
ين التجريبيتين من مجموعة االجراءات التي يعتمدها الباحث في تدريس طالب الصف الرابع األدبي للمجموعت

عينة البحث يحاول من خالل هذة أألجراءات أستغالل االمكانيات المتاحة لتفعيل الموقف التعليمي الصفي وجعلة 

 نشطا لتحقيق األهداف المبتغاة.

 :/عرفهاالتكتل 

 (8,01)أمبوسعيدي والحوسنية , 

" قيام الطلبة بتكوين تكتالت أو مجموعات حول مفهوم أو ظاهرة علمية معينة , بحيث ان هناك ارتباط      

واضح في الجمل أو المفاهيم التي يشكل الطلبة فيها مجموعات أو كتل "                                       

 (202:  8,01)أمبوسعيدي والحوسنية , 

 التعريف األجرائي :

"مجموعة األجراءات والخطوات التي يعتمدها الباحث في تدريس طالب المجموعة التجريبية األولى من      

عينة البحث طيلة فترة التجربة وتتضمن عدد من الخطوات تبدأ بتجهيز الطالب ببطاقات وتحرك الطالب وتكوين 

 كتل أو مجموعات  ومناقشة المعلم لكل كتلة "

 ترشيح االفكار/عرفها:

 ( 8,01مبوسعيدي والحوسنية , )أ

" قيام الطلبة بأعطاء أفكار متنوعة عن الظاهرة العلمية المطروحة في الدرس من خالل عملية عصف ذهني      

, ثم يقومون بعد ذلك بعمل غربلة وترشيح لألفكار التي قدموها وفق معايير أو محكات معينة قد وضعها المعلم 

ة يمكن توظيفها وأستثمارها في الظاهرة المطروحة "   )أمبوسعيدي والحوسنية , مسبقا , ليصلوا الى أفكار محدد

8,01  :02) 

 التعريف األجرائي :

مجموعة األجراءات والخطوات التي يعتمدها الباحث في تدريس طالب المجموعة التجريبية الثانية من عينة      

رسم قمع وكأس وعصف االفكار ثم كتابة األفكار البحث طيلة فترة التجربة وتتظمن عدد من الخطوات تبداء ب

 لموضوع الدرس في الكأس وأخيرا  ترشيح األفكار وكتابة األفكار المرشحة في ألكأس.

 التحصيل /عرفة:

 ـ )الكلزة( بأنه   0

الطالب لما تعلموه من خبرات معينة في موضوع معين مقاسا بالدرجات التي يحصلون عليها  " مدى أستيعاب     

 (0,8: 0929في األختبار التحصيلي "          )الكلزة ,

 ألتعريف األجرائي :

أالنجاز الذي يحققة طالب مجموعات البحث الثالث ـ عينة البحث ـ في المعلومات والمهارات التي تتضمنها      

ادة الخاصة لتجربة البحث مقاسا بالدرجة الكلية التي يحصلوا عليها بعد أدائهم األختبار التحصيلي الذي أعده الم

 الباحث ويطبق نهاية تجربة البحث . 

(" هي التغير الموجب الظاهر الذي يتحقق نتيجة أستعمال  )العامل( الذي سبق 9,,8التنمية/عرفها: )أبراهيم , 

ويمكن قياس هذا التغير باألختبارات التحصيلية أو أدوات المالحظة أو سواها من أساليب تحديده والتخطيط له 

 ( 290:  9,,8القياس " )أبراهيم , 
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 ألتعريف األجرائي :

لدى طالب الصف الرابع األدبي وتمكينهم من المهارات المطلوبة طيلة مدة تجربة البحث  " ألتغير األيجابي     

 ويمكن قياس هذا ألتغير من خالل مقياس محدد .

 ألتفكيرالتفاعلي/عرفة:

 (9,,8)قطامي وثابت ,  

جيا " قدرة الطالب على العمل ضمن مجموعات , وقدرتة على تبرير األفكار وأختبار مدى صالحية أستراتي

 الحلول والتفاعل والتعاون والعمل الجماعي وصوال لحل المشكلة " 

 (011: 9,,8)قطامي وثابت,                                                     

 

 

 ويعرفة الباحث أجرائيا 

علميا بعيدا عن  قدرة الطالب العقلية على حل المشكلة بعد التعاون والتحاور مع مجموعتة وأختيار الحل األمثل   

 االنا , وتقاس هذه القدرة بالدرجات التي يحصل عليها الطالب في المقياس المعد لذالك .

 ألصف الرابع أألدبي : 

" ألسنة االولى من مرحلة الدراسة االعدادية التي تلي مرحلة الدراسة المتوسطة , ويتخصص فيها الطلبة       

المرحلة أعداد الطلبة للدراسة الجامعية .                                    لدراسة المواد األنسانية , وهدف هذه 

 (2,,8)جمهورية العراق,وزارة التربية: 

 

 الفصل الثاني

 خلفية نظرية 

 
 استراتيجية التكتل: 

التعلم النشط , وتعتبر مفيدة كأداة لنقل المفاهيم والحقائق بين المتعلمين من خالل تكتلهم  هي من أستراتيجيات     

وتشجيع الطالب على البحث عن أرتباطات بين المفاهيم والحقائق , ومن خصائصها أنها مرنة فمن خالل 

الطالب وأستعمالها  التخطيط المسبق لهذة األستراتيجية يمكن أستعمالها في المساحات الكبيرة للصف لتحرك

أيضا عندما اليوجد متسعا من غرفة الصف ويمكن تقسيم الطالب الى مجاميع صغيرة وعمل تكتالت من خالل 

 (010: 8,00البطاقات الموزعة مسبقا للطلبة. )ألشمري ,

 خطوات تنفيذ أستراتيجية ألتكتل :

 هناك عدد من الخطوات للقيام بهذه االستراتيجية هي :     

ظر المعلم مجموعة من البطاقات أو االوراق يكتب فيها مفاهيم أوجمل من المادة مختلفة لكن بينها ارتباط ـ يح 0

 وليس شرطا أن يكون بينها ارتباط لكن أن وجد.

ـ يقوم المعلم بتوزيع البطاقات على الطالب ,وبعد ذلك يوجه الطالب الى قرأة مامكتوب في البطاقات  8

 وأدراكها.

الطالب للتحرك في الصف لمقارنة البطاقات الموجودة بينهم وبين زمالئهم وكلما وجد طالبين أو أكثر  ـ يوجة 3

 أرتباطا بين ماموجود في بطاقاتهم يشكلون مجموعة أو تكتل.

ـ من الممكن أن ينضم طالب أو طالبين الى المجموعة أو الكتلة السابقة عندمايكون بين بطاقاتهم  2

 الكتلة وتتجزء الى كتل أصغر حسب الضرورة للمادة العلمية. أرتباط,وقدتنهدم

 ـ يتاقش المعلم كل كتلة من الطالب فيما تم بناءه من مفاهيم ومحتوى.  0

 (                                                                              200: 8,01)أمبوسعيدي والحوسنية ,
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 كار:استراتيجية ترشيح االف

وتستند أستراتيجية ترشيح االفكار على أساس قيام الطالب بطرح أفكار متعددة ومتنوعة عن الموظوع أو 

الظاهرة العلمية موضوع الدرس وهذه األفكار المتنوعة يعطيها الطالب من ةخالل العصف الذهني , وبعدذلك 

حكات ومعايير موضوعة مسبقا من يعمل الطالب على فرز وترشيح االفكار التي طرحها الطالب على حسب م

قبل المعلم , وبعد ترشيح االفكار يصلوا الى االفكار المناسبة والمحددة الصحيحة حيث يتم أستعمالها في الظاهرة 

 (02: 8,01أو موضوع  الدرس. )أمبوسعيدي والحوسنية , 

 خطوات تنفيذ أستراتيجية ترشيح االفكار

عصف الذهني الذي يريد من طالبة قيامهم بعملية العصف الذهني لهذا ـ يحظرالمعلمموضوع المادةأوسؤال ال 0

 الموضوع أو السؤال بأعطاء أفكار متنوعة مرتبطة بالموضوع.

ـ يطلب من المتعلمين تكوين مجموعات تعاونية )ثنائية أو ثالثية (ويوزع على الطالب االوراق ثم يوجههم الى  8

 رسم شكل قمع مع كأس في الورقة.

 ة الطالب الى وضع االفكار )كتابتها( التي خرجت بعملية العصف الذهني والتي يتفقون عليها في القمع.ـ يوج 3

ـ بعد عملية العصف الذهني وكتابة االفكار المتعددة يوجة المعلم الطالب الى غربلة تلك االفكار على أساس  2

 محددة من قبل المعلم ومن ثم يسجلوا االفكار المرشحة في الكأس. محكات

 ـ يبدأ المعلم بمناقشة الطالب فيما توصلوا أليه من أفكار مغربلة. 0

 التفكير التفاعلي:

تسلط الدراسة الحالية الضؤ على عادة من عادات العقل وهي عادة التفكير التفاعلي أو التبادلي, حيث تبرز أهميتة 

ر الحالي لتعقد مشكالت الحياة بصورة التسمح للمتعلم بحلها لوحدة , بل يتحكم علية أن يتفاعل مع في العص

زمالئة للوصول الى الحل, واليتمكن كل فرد بقدرة الوصول بمفردة الى البيانات الكفيله التخاذ القرار المصيري, 

تفكير التفاعلي الذي هو قدرة الطالب على واليستطيع الفرد لوحدة التفكير في بدائل متعددة وهذا مايسمى بال

أختيار مدى صالحية أستراتيجيات الحلول وتبرير األفكار, و أالخذ بالتغذية الراجعة والتعاون والتفاعل والعمل 

ضمن المجموعات واألشتراك في المهمة من خالل األفعال الدالة أو األقوال الداله, ومن الممكن تعويد الطالب 

 (91: 3,,8)كوستاوكاليك,    وجعلهم يكتسبونها. على هذه العادة

 ألدراسات السابقة 

يعرض الباحث هنا الدراسات السابقة التي تناولت أستراتيجيتي التكتل وترشيح االفكار والتفكير التفاعلي أن      

 أوال الدراسات التي تناولت أستراتيجية التكتل : وجدت . 

ية تخص أستراتيجية التكتل )بحدود فهم الباحث ( أنما وجد دراسة أجنبية لم يعثر الباحث على دراسات عرب     

 واحدة وهي :

  (Hun Zhang,And others,2017)ـ دراسة  0

م  8,01وهي دراسة هوان تشانغ وأخرون أجريت هذه الدراسة في احد مختبرات علم النفس في الصين عام  

ألتكتل في عملية أنجاز االستدعاء من الذاكرة , األفراد  وقد هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر أستراتيجية

 03( فردا عادي وقد بلغت  أعمارهم )22( فردا موهوبا و)32الموهوبين  واالفراد العاديين , وقد جند للبحث )

 سنة ( .

معها طرديا , وقد أظهرت الناتئج أن أستراتيجية التكتل لها أثر كبير في عملية االستدعاء من الذاكرة يتناسب      

 وهي مفيدة للموهوبين والعاديين أيضا .

(Hun Zhang,And others,2017: 143 ) 

 ثانيا ألدراسات التي تناولت أستراتيجية ترشيح أالفكار:

 .تناولت أستراتيجية ترشيح األفكارالتوجد دراسة  عربية أو أجنبية )في حدود علم الباحث (      

 تفكير التفاعلي :ثالثا ألدراسات التي تناولت ال

 :التوجد دراسات أختصت بالتفكير التفاعلي لوحده بل جأت مع متغير أخر وهي      
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 ( 8,08دراسة )يوسف ,  - 0

وهي الدراسة التي أجريت في مصر وكانت تهدف الى قياس فاعلية أستراتيجية ألخرائط الذهنية في تنمية      

( طالبة 92ت المرحلة األعدادية في مادة العلوم وبلغت العينة )التفكير التخيلي وبعض عادات العقل لدى طالبا

وهن مقسمات بالتساوي بين مجموعتين األولى التجريبية , درست بأستراتيجية الخرائط الذهنية , والثانية ضابطة 

نا , أبدا( ( عبارة في مقابيل تدرج )دائما , أحيا,2درست بالطريقة التقليدية , وشتمل مقياس عادات العقل فيها ب)

وتضمن المقياس أربع عادات هي ) التفكير التفاعلي , والمثابرة , وتطبيق المعرفة السابقة , التسائل ( وكانت 

 النتيجة :

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة 0.01الوجود لفروق ذي دالله أحصائية عند مستوى )     

 8,02التبادلي .      )الكبيسي وفائدة, ة في نتائج التفكيروبين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبي

:8,01) 

 ( 8,03دراسة ) العتيبي ,  – 8

هذه الدراسة أجريت في المملكة العربية السعودية , وقد هدفت الى التعرف على فاعلية خرائط التفكير في      

( ,9تنمية عادات العقل ومفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات قسم األحياء بكلية التربية , وشملت عينة البحث )

رست باستعمال خرائط التفكير, وقد أعد مقياسان لهذه طالبة لمجموعة تجريبية ذات األختبار القبلي والبعدي , د

الدراسة هي أوال مقياس عادات العقل والذي أشتمل على خمس عادات فقط هي ) المثابرة , التفكير بمرونة , 

التفكير التفاعلي , التفكير حول التفكير , الكفاح من أجل الدقة ( , ثانيا مقياس مفهوم الذات وأستعملت الوسائل 

( في متوسط  0,.,وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة أحصائية لدى مستوى )صائية المالئمة,األح

درجات مقياس عادات العقل ككل ) وأيضا التفكير التفاعلي على حدة ( بين التطبيق القبلي والبعدي ولصالح 

هوم الذات , وكذلك بين ( بين عادات العقل ومف0,.,البعدي كذلك وجود عالقة طردية موجبة عند مستوى )

 التفكير التفاعلي ومفهوم الذات على حدة . 

 ( ,80 – 021:  8,03) العتيبي , 

 ( 8,02دراسة ) الطائي والسليفاني ,  – 3

ايلي هذه الدراسة أجريت في العراق وهدفت الى معرفة فاعلية تصميم تعليمي تعلمي وفق نموذج جير الك و     

وأعدت ثالث أدوات أختبار لقياس أكتساب المفاهيم ومقياس لقياس عادات العقل ية,في أكتساب المفاهيم الزمن

ومقياس لقياس التعاطف التأريخي وأستعمل االختبار التائي وكان من النتائج وجود فروق ذات داللة أحصائية 

المفاهيم ومقياس عادات العقل ومقياس التعاطف  (في متوسط درجات أختبار أكتساب0,0,عند مستوى )

 (                                               023 -088:  8,02التاريخي بين المجوعة التجريبية والضابطة ولصالح التجريبية .  ) الطائي والسليفاني ,

 ( 8,02ـ دراسة ) الكبيسي وفائدة , 2

فاعلية أستراتيجية الدعائم التعليمية في التحصيل والتفكير التفاعلي لدى هدفت هذه الدراسة الى معرفة      

( طالبة وزعت بالتساوي , وقد أجري ,0طالبات الصف األول المتوسط لمادة الرياضيات ,وقد بلغت العينة )

لمجموعة ( وجود فرق ذو داللة أحصائية لصالح ا0,0,أختبار التفكير التفاعلي وقد أثبتت النتائج عند مستوى )

 ( 092: 8,02ألتجريبية.)الكبيسي وفائدة ,

 

 الفصل الثالث

 همنهجية البحث واجراءات

 
 اوال التصميم التجريبي :

التجريبي ذو الضبط الجزئي( وهو من التصاميم التجريبية الحقيقية ,وذلك ألن البحث  وقد أختار الباحث )ألتصميم

يحتوي على متغيرين مستقلين ومتغيرين تابعين , ويكون التصميم بمجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة من 

.خالل األختيار العشوائي وأختبارين قبلي وبعدي للمتغير التابع  

 ( 312: 2,,8) الحسيني وعادل,                                                     
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(0ويوضح ذلك من خالل الشكل رقم )  

 

 

 المجموعة  االختبار المتغير المستقل  المتغير التابع االختبار 

 بعدي
 تنمية التفكير

 التفاعلي

 أستراتيجية التكتل

 قبلي التفكير

 التجريبية االولى 

ترشيح االفكار أستراتيجية التجريبية الثانية     

 الضابطة -

( التصميم التجريبي للبحث2شكل )    

 : همجتمع البحث وعينت: ثانيا 

يشمل مجتمع البحث مدارس طالب الصف الرابع االدبي في المديريات التابعة لمحافظة بغداد, وبعد االختيار      

العشوائي للمديرية كانت مديرية تربية بغداد الكرخ الثالثة واختار الباحث منها عشوائيا اعدادية الخطيب للبنين, 

(.0ا موضح في الجدول )وقام بتعيين الشعب التجريبية والضابطة عشوائيا وكم  

 

عدد الطالب قبل  عددالطالب الراسبين عدد الطالب بعد االستبعاد

 األستبعاد

 المجموعة 

 التجريبية االولى )أ( 34 2 33

33 2 34 
المجموعة التجريبية الثانية 

 )ج(

 المجموعة الضابطة )ب( 33 3 33

 (0) جدول

 

 ثالثا تكافؤ افراد عينة البحث:

احصائيا في )الذكاء,اختبارالتفكير التفاعلي القبلي,اختبار المعرفة تمت مكافأة مجموعات البحث الثالث      

(,وقد حصل الباحث على اغلب هذه المعلومات من رللطالبالجغرافية السابقة,العمر الزمني محسوبا بالشهو

عرفة السابقة ,ومن ثم طبق تحليل التباين االحادي ادارة المدرسة اما الذكاء فقد طبق اختبار رافن وبعده اختبار للم

 ( يوضح النتائج:8والجدول )

 

المجموعة التجريبية  المتغيرات

 االولى 

المجموعة التجريبية 

 الثانية 

 القيمة الفائية  المجموعة الضابطة 

  

مستوى 

الداللة 

(,0,0) 
لمحسوا االنحراف الوسط االنحراف الوسط  االنحراف الوسط 

 بة 

 الجدولية 

غير  30,1 0,0, 0,0922 3,011 ,00020 30081 000,10 3,039 اختبارالذكاء

التفكير  دالة 

التفاعلي 

 القبلي

23001 908,1 23033 2003, 2309, 20310 ,0,31 30,1 

المعرفة 

الجغرافية 

 السابقة 

320828 10082 32020 10399 300,1 300,1, ,0081 30,1 

 30,1 0,21, 10811 0210919 10000 0210111 10032 0210000 العمرالزمني

 



 
 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.41.16 

 

 
843 

 
  

.( يتضح تكافؤ المجموعات الثالث في المتغيرات الداخلية التي قدتؤثر على نتائج التجربة8ومن الجدول )  

 رابعا/السالمة الخارجية للتصميم التجريبي:

ويعني بها مدى تمثيل افراد التجربة لمجتمع البحث ومدى القدرة على تعميم نتائج التجربة , وقد تمت      

 االجراءات التالية:

تين التجريبية والمجموعة الضابطة, اذ تكون حصص مادة تنظيم الجدول االسبوعي للدروس للمجموع     

لحصص على مدار االسبوع , واالجواء الصفية لكل الجغرافية بحصص متساوية زمنيا , ولعدد متكافء من ا

المجموعات متكافئة من حيث التهوية وتوزيع الوقت واالضائة , وقد درست مجموعات البحث الثالث من قبل 

 الباحث , ولمدة زمنية واحدة وللمادة نفسها.

 خامسا مستلزمات البحث:

تحديد المادة العلمية : –أ   

مية التي سيدرسها وقد أشتملت على مفردات المنهج   لكتاب أسس الجغرافية وتقنياتها حدد الباحث المادة العل     

.8,09-8,02المقرر للصف الرابع األدبي  للعام الدراسي   

صياغة األهداف السلوكية   ب  -

ويعبر عن هذه الصياغات بنتائج قابلة  ويقصد بالهدف السلوكي هو تحقيق المدرس لصياغات محدودة ,     

( 98:  0923للتكميم والقياس.  )جابر ,   

(فقرة أختبارية من الفصول األول والثاني 018( هدفا سلوكيا بواقع)821وقد كانت االهداف بشكلها النهائي )     

(, توزعت 2لحق )(فقرة أختبارية من الفصل الرابع والخامس للكورس الثاني م22والثالث للكورس األول و)

بحسب تصنيف بلوم لست مستويات في المجال المعرفي )معرفة , فهم , تحليل , تركيب , تقويم ( وضمنت 

 جميعها في الخطط التدريسية 

وقد قام الباحث بعرض األهداف السلوكية على عدد من الخبراء والمتخصصين لمادة الجغرافية وطرائق      

وتغطيتها و مدى مالئمتها للمستويات المعرفية وسالمة صياغتها , وعلى أساس  التدريس لمعرفة شمولها للمادة

مالحظاتهم وأرائهم أجرى الباحث التعديالت المنصوص عليها لتخرج بصيغتها االخيرة , ويبقى عددها بشكلة 

هدفا, وقد تضمنها الباحث جميعها في الخطط اليومية للدروس. (822النهائي )  

:دريسية أعداد الخطط الت –د   

أعد الباحث خططا تدريسية لموضوعات المادة التي سيدرسها طول زمن التجربة لكتاب أسس الجغرافية وتقنياتها 

( خطة يومية للمجموعة الواحدة من مجموعات البحث , 28م  بواقع )8,09 – 8,02للصف الرابع األدبي للعام 

ة التكتل للمجموعة التجريبية األولى وترشيح االفكار وعلى أساس االهداف السلوكية ومحتوى الكتاب وبأستراتيجي

للمجموعة الثانية والطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة , وقد وضع نماذج لهذه الخطط بين يدي المختصين 

دريسها وقد قام الباحث بأجراء بعض التصويبات على هذه الخطط لتكون خبراء في مادة الجغرافية وطرائق توال

.ها النهائيةجاهزة بصورت  

: أداة البحث – ـه  

, واألدات األولى هي أختبار للتفكير التفاعلي, وقد  هذا البحث يحتاج الى أعداد أدات لقياس المتغير التابعأن      

 يتمثل بما يلي : ع الباحث أجراءات ألعداد أالداتأتب

 أختبار التفكير التفاعلي :

من أجل معرفة أثر المتغيرات المستقلة المستخدمة في البحث على التفكير التفاعلي لدى طالب العينة ,      

أستعمل الباحث مقياس جاهز بعد التأكد من صدقة وثباتة وهو )مقياس عادات العقل ( الذي تبناه )عمران حسين 

فكير التفاعلي )التبادلي( فستعمل فقط مايقيس ( عادة ومنها عادة الت01( ,وبما أنة المقياس مجزء الى )8,02,

 التفكير التفاعلي )بعد الرجوع للخبراء ( والدراسات السابقة وذلك للمبررات االتية :

أن هذا المقياس يمكن تطبيقة لمستويات مختلفة من االعدادي الى الجامعي حسب دراسة  -0

(.                                      8,02)عمران , ( فضال عن دراسة8,03)أسماء,حسين,( ودراسة2,,8)محمودشبيب,

 ( 000: 8,02)عمران,
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أن هذا المقياس قد تم استعمالة في البيئة العربية في العديد من الدراسات , كذلك البيئة العراقية من قبل  -8

 العديد من الباحثين في قياس عادات العقل مجتمعة أو منفردة .

 فاعلي :تعليمات أختبار التفكير الت

قام الباحث بتطبيق اختبار التفكير التفاعلي على نفس العينة االستطالعية األولى والتي طبق أختبار      

, للكشف عن  01/2/8,09الكورس الثاني عليها )أعدادية العراق للبنين ( يوم الثالثاء الموافق ل 

بة عن مهارة التفكير التفاعلي , وضوح التعليمات والفقرات ومعرفة الزمن الذي يحتاجة الطالب لألجا

وقد تبين ان التعليمات والفقرات واضحة ومفهومة لجميع الطالب , وتبين أن متوسط الزمن التقريبي 

 ( دقيقة.80الذي أستغرقة الطالب لألجابة عن المقياس )

 ألخصائص السيكومترية للمقياس :

لتفاعلي طبق الباحث االختبار على عينة بغية استخراج الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير ا     

 ( طالب من اعدادية العراق للبنين.,,8التحليل االحصائي المكونة من )

الصدق الظاهري : عرض الباحث فقرات المقياس مع تعريف التفكير التفاعلي على مجموعة من  – 0

%( على فقراتة ,,0الخبراء لعلم النفس وطرائق التدريس والجغرافية ونال موافقة الخبراء )بنسب 

 وبذلك يحقق الصدق الظاهري لالختبار.

 ثبات األداة : – 8

يرة من الدقة واألتقان واألتساق واالطراد فيما يعطينا من بيانات عن ويعني ان يكون على درجة كب     

 (003:  0,,8سلوك الطالب . ) الجبلي ,

 وقد حسب الباحث الثبات بالطريقة األتية :     

 كرونباخ : –تحليل التباين بأستعمال معادلة ألفا 

ألفا ,وتنطبق هذة الصيغة العامة أقترح كرونباخ معادلة لحساب ثبات األختبار وقد سميت بمعادلة      

لحساب الثبات أذا كانت أجزاء االختبار عبارة عن نصفين أو كانت أجزاء االختبار تشمل بنود االختبار 

( وعلى هذا األساس طبق الباحث أختبار التفكير التفاعلي على 011:  8,00كلها . )الكتاني وجابر , 

يلي السابق الذكر , اليجاد معامل الثبات بهذه الطريقة ذات عينة التحليل االحصائي لألختبار التحص

( وهي تعتبر قيمة مرتفعة تدل على أن ,021,لمقياس فقرات التفكير التفاعلي فبلغ معامل الثبات )

 المقياس يتمتع بدرجة عاليه من الثبات تسمح للباحث بتطبيقة .

 

 ثبات التصحيح :

( أستمارة بطريقة عشوائية من أستمارات 00بأختيار ) من أجل أيجاد ثبات التصحيح قام الباحث     

األجابة على األختبار القبلي , وبعد ذلك أعيد تصحيحها بعد مدة أسبوعين من تاريخ التصميم األول 

اليجاد الثبات عبر الزمن , وبأستخدام )معادلة كوبر( وقد بلغت نسبة االتساق بين تصحيح الباحث مع 

( هية نسبة عالية ملحق 021,وكان تصحيح االختبارمع باحث أخر قد بلغ )( , 098,نفسة عبر الزمن )

. ) عودة والخليلي , عني وجود ارتباط جدا عالي( ي0-,( , حيث أن قيمة معامل االرتباط بين ),8)

0922 :021 ) 

 أجراءات تطبيق التجربة : –ثامنا 

 طبق الباحث التجربة على وفق األجراءات األتية :     

بدء التدريس الفعلي على عينة البحث للمجموعتين التجريبيتين والضابطة يوم  - 0

بعد تطبيق أجراءات التكافؤ المتمثلة بأختبار الذكاء وأختبار المعرفة السابقة  8,02/,01/0االربعاء

 لي.والعمر الزمني للطالب محسوبا بالشهور ,ومستوى تحصيل االبويين , وأختبار التفكير التفاعلي القب

قام الباحث بتدريس مجموعات البحث الثالث بنفسة وكال حسب الطريقة المحددة لها بواقع ثالث  –8

 حصص أسبوعيا لكل مجموعة وكمايلي :

المجموعة التجريبية األولى : درست هذه المجموعة باستراتيجية التكتل وعلى وفق الخطط  –أ 

 الدراسية اليومية المعدة لذلك .
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 جريبية الثانية : درست هذه المجموعة بأستراتيجية ترشيح االفكار .المجموعة الت –ب 

 المجموعة الضابطة : درست هذه المجموعة بالطريقة التقليدية . –ج 

بعد االنتهاء من تدريس المجموعات الثالث للبحث لموضوعات مادة الجغرافية المقررة في  – 3

طبق  8,09 – 8,02ام الدراسي والثاني للع التجربة في طول مدة التجربة للكورس الدراسي األول

 البحث للمجموعات الثالث للبحث سويتا وعلى مايأتي : ادات

االختبار البعدي للتفكير التفاعلي : أذ طبق األختبار البعدي للتفكير التفاعلي على مجموعات البحث 

للحفاظ على سالمة  , مع أتخاذ األجراءات الالزمة8,09/  0/  2الثالث يوم األربعاء الموافق ل 

 أجراءات تطبيقة وتوفير الجو المناسب ألدائة.

أستمرت التجربة لعام دراسي كامل وفق نظام الكورسات المعمول به في وزارة التربية العراقية ومتدت 

,  8,09/  0/  2م الى يوم االربعاء الموافق ل  9/8,02/ 81للفترة من يوم االربعاء الموافق ل 

 العطلة الربيعية وأستثنى من ذلك 

 الوسائل األحصائية : –ثامنا 

,  (Spss)أستخدم الباحث في أجراءات البحث وتحليل النتائج , الوسائل والبرنامج األحصائي      

 والوسائل األحصائية على النحو األتي :

 تحليل التباين االحادي : أستعمل من أجل عمل التكافؤ بين مجموعات البحث الثالث وتحليل – 0

 النتائج.

أختبار مربع كا – 8
8

: أستعملت هذه الوسيلة لكشف دالالت الفروق بين مجموعات البحث عند التكافؤ  

 االحصائي في متغيري التحصيل الدراسي لألمهات واألباء .

 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

 
فروق ذات داللة أحصائية بين متوسط درجات  من أجل التحقق من هذة الفرضية التي نصت على انة : التوجد

المجموعة التجريبية األولى التي تدرس مادة أسس الجغرافية وتقنياتها بأستراتيجية التكتل, ومتوسط درجات 

طالب المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس المادة نفسها باستراتيجية ترشيح االفكار, ومتوسط درجات طالب 

 لتي تدرس نفس المادة بالطريقة التقليدية في أختبار التفكير التفاعلي.المجموعة الضابطة ا

 نتائج الفرضية الرئسية:

 وعند أجراء المقارنة بين متوسط الدرجات الكلية التي حصل عليها الطالب هي كما يأتي:

( 18022التكتل) متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى الذين درسوا مادة الجغرافية بأستراتيجية

( في حين بلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية للذين درسوا المادة 0,0202بانحراف معياري )

( أما متوسط درجات طالب المجموعة 080190( وبانحراف معياري)10020نفسها باستراتيجية ترشيح االفكار )

(وكما هو مبين في 20102( وبانحراف معياري )02082ية هو)الضابطة الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليد

 الجدول األتي:
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( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب مجموعات البحث الثالث في أختبار 32الجدول )

 التفكير البعدي

 

عدد افراد  المجموعة 

 العينة 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي 

 22,224 38,42 33 التجريبية االولى 

 28,322 32,42 33 التجريبية الثانية 

 2,224 24,84 33 الضابطة 

 

ومن اجل اختبار معنوية الفروق بين المجموعات الثالث ,أستعمل الباحث تحليل التباين االحادي ,وذلك موضح 

 في الجدول االتي :

 

اختبار التفكير ( نتائج تحليل التباين االحادي لمتوسط درجات طالب مجموعات البحث الثالث في 38جدول )

 التفاعلي البعدي

 

 مستوى الداللة

2,22 

متوسط مجموع  القيمة الفائية 

 المربعات 

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

 مصدرالتباين

 بين المجموعات  322222,282 8 222824,232 المحسوبة  الجدولية 

 داخل المجموعات  22383,4242 23 222,224 22,428 3,22 غيردالة 

 المجموع الكلي 332234,323 22   

 

( يتضح وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعات الثالث  حيث بلغت القيمة الفائية 38ومن الجدول )

( وبدرجتي 0,0,( عند مستوى داللة )30,1(, وهي اكبر من القيمة الفائية الجدولية البالغة )000218المحسوبة )

لبحث قام الباحث بأستعمال أختبار شيفية ( ومن اجل كشف داللة الفروق بين المجموعات الثالث ل91 -8حرية )

 ألجراء المقارنة بين المجموعات الثالث ألختبار التفكير التفاعلي البعدي وهي كما يلي :

 المقارنة بين المجموعات الثالث

 

( قيم شيفية المحسوبة للمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين االولى والثانية والمجموعة الضابطة 33الجدول )

 اختبار التفكير البعديفي 

 

 الضابطة  التجريبية الثانية  التجريبية االولى  المجموعة 

    التجريبية االولى 

   2,23 التجريبية الثانية  

  2,82 2,84 الضابطة 

 

( عند مستوى 1018للمقارنة بين المجموعة التجريبية االولى والمجموعة الضابطة ) القيمة الحرجة لشيفية-0

 ( .0,0,داللة )

( عند مستوى داللة 1018القيمة الحرجة لشيفية للمقارنة بين المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة )-8

(,0,0.) 

 (.0,0,(عند مستوى داللة )1018المجموعة الثانية )القيمة الحرجة لشيفية بين المجموعة التجريبية االولى و-3

وباستعمال اختبارشيفية وكشف داللة الفروق منها بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية االولى والضابطة 

المحسوبة كانت  ظهر ان الفرق دال احصائيا ولمصلحة طالب المجموعة التجريبية االولى ,حيث ان قيمة شيفية
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( وعند كشف داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة الثانية 1018( أكبر من قيمة شيفية الحرجة )2082)

( ولصالح طالب 0,0,والمجموعة ىالضابطة باستعمال اختبار شيفية ,تبين ان الفرق دال احصائيا عند مستوى )

(, 1018( أكبر من قيمة شيفية الحرجة )1080محسوبة بلغت )المجموعة التجريبية الثانية ,حيث أن قيمة شيفية ال

وعند كشف داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية االولى والمجموعة التجريبية الثانية 

(, حيث كانت قيمة شيفية 0,0,باستخدام اختبار شيفية تبين ان الفرق ليس بذي داللة احصائية عند مستوى )

 (.1018( أصغر من قيمة شيفية الحرجة )00,3المحسوبة )

 ثانيا تفسير النتائج:

نتائج البحث أظهرت تفوق طالبي المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في التفكير التفاعلي ,حيث 

( ولصالح المجموعتين التجريبيتين , ويعلل الباحث أسباب 0,0,عند مستوى ) وجود فروق ذو ات داللة أحصائية

 تفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة الى مايأتي:

 أسباب تتعلق بأستراتيجية التكتل:    

في أن أستراتيجية التكتل وفرت للمجموعة التجريبية التي درسوا على ضوئها فرصة التعمق والتأمل  – 0

فهم المواضيع الجغرافية والتعمق بها من خالل أيجاد عالقات بين المفاهيم أو الجمل العلمية المتباينة 

 ( وذلك مما ساعد على تنمية التفكير والتفكير التفاعلي لديهم.002: 8,01)أمبوسعيدي والحوسنية , 

التعاوني بين الطالب من خالل  عملت هذة االستراتيجية على بناء عالقات بين الطالب وأشاعة المناخ – 8

 عمل تكتالت فيما بينهم وذلك ينمي التفكير التفاعلي لديهم حيث التعاون والعمل الجمعي .

وتعمل هذه االستراتيجية الى جعل الطالب مفكرا , في الربط بين المفاهيم والجمل ولتنتهي بالوصول  – 3

 لي .الى نتائج كلية ,وهذا مما يساعد على التفكير التفاع

للتكتل دور في تحسين مهارات التفكير والوصول الى حل المشكالت لدى الطالب ممايساعدهم في  – 2

 تنمية التفكير التفاعلي لدى طالب المجموعة التجريبية االولى .

تجمع الطالب في كتل حسب الجمل والمعلومات والمفاهيم أدى الى بحث الطالب بأنفسهم وبمساعدة  – 0

وفير معلومات أضافية لدى طالب المجموعة التجريبية األولى واالستعانه بها عند االجابة زمالئهم الى ت

 عن فقرات اختبار التفكير التفاعلي البعدي وهذا الدور ساعد على التفكير التفاعلي .

أن نقل المفاهيم والحقائق بين المتعلمين من خالل تجمعهم وتشجيع الطالب على البحث عن أرتباطات  – 1

( وهذا بدورة يساعد التفاعل فيما بين الطالب وذلك مما 010: 8,00ين الحقائق والمفاهيم )الشمري , ب

 .لي لديهم حيث التفاعل بين الطالبينمي التفكير التفاع

بما انه الطريقة التقليدية تعتمد على التلقين والحفظ , كما وعدم تقديمها أثر او أنشطة او فعاليات  – 1

كير التفاعلي ادى ذلك الى ضعف مهارات التفكير التفاعلي لدى المجموعة الضابطة تساعد على التف

 وارتفاعة لدى المجموعة التجريبية .

كذلك يعزى الباحث أثرها الكبير في التفكير بشكل عام والتفكير التفاعلي خاصة الى طبيعة  – 2

النشط في زيارة فاعلية المتعلم وشدة  أستراتيجية التكتل والتي هي من االستراتيجيات الحديثة في التعلم

 نحو المادة العلمية وزيادة تفكيرة في مفرداتها.

 أسباب تتعلق باستراتيجية ترشيح االفكار:

تعمل استراتيجية ترشيح االفكار على تنمية قدرة الطالب على غربلة وفرز االفكار األولية وتقيمها ,  – 0

 عطي مرونة وسرعة في تنمية التفكير التفاعلي لدى الطالب .( مما ي20: 8,01)أمبوسعيدي والحوسنية , 

أن أستراتيجية ترشيح االفكار من استراتيجيات التعلم النشط الحديثة وهي تستدعي استعمال مستويات  – 8

 التفكير العليا من تصنيف بلوم فضال عن الدنيا منها , وذلك مما ينمي بعادة التفكير التفاعلي .

رشيح االفكار تعطي الحرية والمرونة واالستقاللية لدى الطالب لتوليد االفكار حول أستراتيجية ت – 3

موضوع الدرس , وهذا النوع من الطرق يثير التفكير لدى الطالب ليربط ويحلل ومن ثم يرشح ويميز 

 وينظم االفكار للوصول الى الحل المناسب وهذا بدورة ينسجم مع التفكير التفاعلي وينمية .

عل الطالب مع الموضوع وشدة وزيادة انتباهة بفضل أستراتيجية ترشيح االفكار مما ينمي لدية هذا تفا – 2

 النوع من التفكير .
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ان ترشيح االفكار يتطلب من الطالب الحيوية والتفكير أوال بأعطاء أفكار كثيرة وثانيا بأختيار الفكرة  – 0

بية عادات العقل كالخيوط الرفيعة التي تجتمع لتكون المناسبة )ترشيح االفكار( , وذلك مما يتناسب مع تش

في النهاية حبال قويا اليقطع , وكذلك تدريب المعلمين على التفكير ينتج معرفة متينة )قطامي 

 (.000: 9,,8,ثابتو

 أستراتيجية ترشيح االفكار تجعل الطالب يدركون قوتهم الفكرية وهذا مايتفق مع التفكير التفاعلي . – 1

استراتيجية ترشيح االفكار, تعد من االستراتيجيات التدريسية الحديثة التي تمنح الطالب فرص  أن – 1

 للبحث والتفكير في سبيل الوصول الى الفكرة واألجابة الصحيحة وهذا يساعدهم على التفكير التفاعلي.

أن الطريقة التقليدية في التدريس تعتمد على التلقين والحفظ , دون أثراء للمادة الدراسية وعدم  – 2

أستخدام انشطة وفعاليات تساعد على التفكير التفاعلي , مما أدى الى ضعف مهارات التفكير التفاعلي 

 لديهم.

 أالستنتاجات :

 االستنتاجات األتية :الباحث الى وعلى أساس نتائج البحث توصل      

تتفق هذه األستراتيجيتين وماتركز عليه التربية الحديثة من اثارة الدافعية لدى المتعلمين , وزيادة  .0

 نشاطهم , وفاعليتهم , ومراعاة الفروق الفردية بينهم .

 .لتفاعلي اأن التعلم باستراتيجيتي )التكتل وترشيح االفكار( ذات أثر فعال في تنمية القدرة على التفكير  .8

وجود حاجة تعليمية مهمة عند طالب الصف الرابع األدبي الى أستخدام استراتيجيات حديثة ومنها  .3

التكتل وترشيح االفكار , والتي تعمل على تنمية المستويات العقلية العليا , وأكسابهم طريقة التفكير 

 الصحيحة التي يتوصلوا عن طريقها الى المعرفة .

ترشيح االفكار يساعد في زيادة دافعية الطالب وتركيز انتباههم نحو المادة العلمية أن أستخدام التكتل و .2

 حيث انهن من األستراتيجيات الحديثة في التدريس والفعالة .

 التصوصيات :

 في ضؤ نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بمايأتي :     

يم دورات تدريب للمدرسين ألستخدام تبني أقسام االعداد والتدريب في وزارة التربية العراقية بتنظ .0

أستراتيجيات حديثة وعلى وجة الخصوص أستراتيجيتي التكتل وترشيح األفكار في تدريس 

 الجغرافية ولكافة صفوف المرحلة األعدادية .

 تعريف مدرسي المرحلة األعدادية بفرعها األدبي بأستراتيجيتي التكتل وترشيح األفكار. .8

لصف الدراسي والعمل على أيجاد بيئة تعليمية أجتماعية تنمي العالقات أشاعة جو ديمقراطي داخل ا .3

األنسانية وتشجع على تطوير قدرات التفكير التفاعلي لدى الطالب من خالل نشر مبادئ حقوق 

 األنسان والحرية بين الطالب في كافة المراحل الدراسية .

نمية مهارات التفكير التفاعلي , ويمكن للمرحلة االعدادية بأنشطة متنوعة تساعد في ت أثراء الكتب .2

 ذلك من خالل التوصية الى أصحاب القرار في المديرية العامة للمناهج في وزارة التربية .

أدراج المستويات العليا من تصميف بلوم المعرفي ) تحليل ,تركيب , تقويم ( بما يتناسب مع  .0

 ارة التربية والتعليم.خالل وزمستويات وعقول المرحلة األعدادية ويمكن ذلك من 

 المقترحات :

 استكماال للبحث الحالي يقترح الباحث عدد من المقترحات وهي :

أجراء دراسة مماثلة تتعلق بأستراتيجيتي التكتل وترشيح األفكار على مراحل تعليمية مختلفة ولكال  (0

 الجنسين .

 واألحياء .أجراء دراسة مماثلة في مواد دراسية أخرى كمادة التأريخ والعلوم  (8

أجراء دراسة وصفية للتعرف على مستوى التفكير التفاعلي لدى طلبة المرحلة االعدادية في مادة  (3

 الجغرافية .

أجراء دراسة لمعرفة أثر أستخدام التكتل وترشيح االفكار في متغيرات أخرى مثل التفكير التأملي ,  (2

 .التفكير الناقد , الميول , االتجاهات نحو مادة الجغرافية 
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التفكير التفاعلي لطالبات  الصف الرابع األدبي ألستراتيجيتين السابقة في  أجراء دراسة مماثلة ل (0

 )متغير الجنس (.

 صادرالم
 , مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع , عمان. 0( : طرق تدريس العلوم , ط 9,,8براهيم , لينا )أ-0

أستراتيجية  180(: أستراتيجيات التعلم النشط 8,01, عبد هللا بن خميس وهدى بنت علي ) أمبو سعيدي والحوسنية-8

 , دار المسيرة للنشر والتوزيع , عمان , األردن. 0مع االمثلة التطبيقية , ط 

 ,دار الفكرناشرون وموزعون, عمان,االردن.0(:التعليم النشط,ط,8,0بدوي,رمضان مسعد)-3

 ,دار النهضة العربية, القاهرة.0(:التعلم وتكنلوجيا التعليم,ط0923جابر,عبدالحميدجبار)-2

(:أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية , مؤسسة عالء الدين 0,,8الجلبي , سوسن شاكر )-0

 للطباعة والنشر , دمشق , سوريا.

 لنشر, العين , دولة االمارات العربية المتحدة .,دار الكتاب الجامعي ل0(: التعليم النشط , ط8,02جمل , دمحم جهاد )-1

دعمس,مصطفى -2(:الفلسفة الحديثة المقررة من قبل وزارة التربية.2,,8جمهورية العراق , وزارة التربية )-1

 (:االستراتيجية التعليمية, دارغيداء,عمان,االردن.8,03نمر)

 , دار المسيرة للنشر , عمان , االردن . 2ارسة ( , ط ( : تصميم التعليم ) نظرية ومم2,,8الحيلة , دمحم محمود )-9

 ( : عادات العقل ودافعية األنجاز , بحث منشور في االنترنت ,8,00الرابغي ,خالد بن دمحم )-,0

 . https://books.googleiq/books?id 

( : فاعلية تصميم تعليمي تعلمي وفق نموذج 8,02السلفياني ,ستار جبار حاجي )الطائي , فاضل خليل ابراهيم و -00

جيرالك وايلي في اكتساب المفاهيم الزمنية لدى طالب الحادي عشر االعدادي في مادة التاريخ وتنمية عادات العقل 

 ( .2( , العدد )3والتعاطف التاريخي لديهم , المجلة الدولية المتخصصة , المجلد )

( : فاعلية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ومفهوم الذات األكاديمي 8,03لعتيبي , وضحى حباب عبد هللا )ا-08

( يناير, المملكة 0(, العدد )0لدى طالبات قسم األحياء بكلية التربية , مجلة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية , المجلد )

 العربية السعودية .

,بيت 0(:المشروع االستراتيجي التعليم في العراق,ط8,00العجيلي,شمران,وحمزة ,كريم دمحم)-03 

 الحكمة,بغداد,العراق.

بين الطلبة  –دراسة مقارنة  –(: عادات العقل وعالقتها بأستراتيجية حل المشكالت 8,02عمران , دمحم كامل )-02

ماجستير)غيرمنشور(, كلية التربية , عمادة الدراسات العليا  غزة ,برنامج –المتفوقين والعاديين بجامعة األزهر 

 والبحث العلمي ,غزة .

,  0(:االحصاء للباحث في التربية والعلوم االنسانية , ط0922عودة والخليلي , أحمد سليمان والخليلي يوسف )-00

 دار الفكر , عمان.

, دار ديبونو للنشر 0ة النظرية والتطبيق , ط(: عادات العقل لطفل الروض9,,8قطامي , يوسف وثابت فدوى )-01

 والتوزيع , عمان.

,دار 0(:عادات العقل لطفل الروضة النظرية والتطبيق,ط9,,8قطامي,يوسف,وثابت,فدوى)-01

 ديبونوللنشروالتوزيع,عمان.

التحصيل والتفكير  ( :فاعلية استراتيجية الدعائم التعليمية على8,02الكبيسي , عبد الواحد حميد وفائدة ياسين طه )-02

 التفاعلي لطالبات االول متوسط في الرياضيات, بحث منشور , جامعة األنبار, جمهورية العراق .

, مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  8(:القياس والتقويم , ط8,00الكتاني , ممدوح عبد المنعم  وجابر عيسى عبد هللا )-09

 , الكويت .

,ترجمة مدارس الظهران 3ج 0(: تقويم عادات العقل وأعداد تقارير منها ,ط3,,8كوستا , أرثر, كاليك , بينا )-,8

 األهلية بالمملكة العربية السعودية ,دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع , الدمام .

( : قياس فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية التفكير التخيلي وبعض مهارات عادات العقل 8,08يوسف )-80

 لدى تالميذ المرحلة االعدادية في مادة العلوم ,مصر.

 المصادراالجنبية:

22– HuanZhang,Xingli Zhang He,andJiannong Shi.(2017),Vol.61 National Association 

for Gifted Children. 

https://books.googleiq/books?id

