
 
 

 
 

 
 

 لتنميـة   التعرف علي فاعلية برنامج قائم علي المنظمات الشكلية       : الهدف من الدراسة هو   
مهارات التوضيح والفهم لدى التالميذ المتأخرين دراسياً فى مادة الدراسات اإلجتماعية بالمرحلـة             

  .اإلعدادية
  : وتنبثق من مشكلة الدراسة األسئلة التالية 

             :السؤال الرئيسى التالى ويحاول البحث الحالي اإلجابة عن 
شكلية لتنمية مهارات التوضيح والفهـم لـدى       ما فاعلية برنامج قائم علي المنظمات ال      "

 .التالميذ المتأخرين دراسياً فى مادة الدراسات اإلجتماعية بالمرحلة اإلعدادية

  :ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية
تالميذ المتأخرين دراسـياً بالمرحلـة      دى ال ما مهارات التوضيح والفهم التي يجب تنميتها ل        - ١

 اإلعدادية؟
  ا التصور المقترح للبرنامج القائم علي المنظمات الـشكلية لتنميـة مهـارات التوضـيح              م - ٢

 والفهم لدى التالميذ المتأخرين دراسياً فى مـادة الدراسـات اإلجتماعيـة بالـصف األول        
 اإلعدادى؟

ما مدي فعالية البرنامج في تنمية مهارات التوضيح والفهم لدي التالميذ المتأخرين دراسـياً              - ٣
 األول اإلعدادي؟بالصف 

ولإلجابة علي أسئلة الدراسة قامت الباحثة باستعراض الدراسـات الـسابقة ذات الـصلة              
وتم إعداد أدوات البحث وتطبيقها قبليـا       ،كما تم إعداد اإلطار النظرى للبحث       ،بموضوع الدراسة   

 التعليميـة   وبعديا علي عينة الدراسة المختارة من تالميذ الصف األول اإلعدادى من إدارة نبروة            
تم التدريس لها باستخدام البرنامج القائم علـي المنظمـات          ( وتم تصنيفهم إلي مجموعة تجريبية      ،

وتم تطبيق إختبار مهـارات     ، ومجموعة ضابطة تستخدم الطريقة التقليدية فى التدريس        ) الشكلية  
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، لعلوم اإلجتماعيـة  وتم تحليل النتائج باستخدام برنامج حزم التحليل اإلحصائى ل        ، التوضيح والفهم 
  .   توصل البحث للنتائج التالية

  :نتائج البحث 
بين متوسطى درجـات تالميـذ        ) ٠‚٠٥≤( وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة         - ١

( المجموعتين الضابطة  والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات التوضيح والفهـم           
 .  المجموعة التجريبيةلصالح تالميذ) األبعاد والدرجة الكلية 

بين متوسطى درجـات تالميـذ      ) ٠‚٠٥≤( وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة         - ٢
المجموعة التجريبية في التطبيقين  القبلي والبعدي الختبـار مهـارات التوضـيح والفهـم        

 .لصالح التطبيق البعدي) األبعاد والدرجة الكلية (
 

اعية أحد  تعتبر مادة الدراسات اإلجتم   
أهم المواد التى يمكن مـن خاللهـا تنميـة          
مهارات التفكير وخاصة مهارات التوضـيح      
والفهم لما تتضمنه من مهارات عديدة ومنها       
مهــارة الكــل بــالجزء ومهــارة المقابلــه 

ورغم أهميـة مـادة الدراسـات       ، والمقارنه
اإلجتماعية إال أن واقع  تدريسها فى مدراسنا        

فى ، ق والمعلومات يركز علي تدريس الحقائ   
حين يتم إهمال الجوانب األخـرى كتنميـة        
ــيم   ــول والق ــات والمي ــر واإلتجاه التفكي

ــأتى ، والمهــارات ــات ت ــا أن اإلمتحان كم
ومن ثم ال تحقـق مـادة       ، بصورتها التقليدية 

الدراسات اإلجتماعية هدفها السامي فى إعداد      
األبناء لمستقبل نأمل أن يكـون خيـر مـن          

  .حاضرنا
ــ ــاهج الدراســات فالمتأمــل ف ي من

االجتماعية يجدها من أكثر ميـادين المـنهج        

الدراسي حداثة ولكنها تعتبر في الوقت ذاتـه      
من أكثرها غموضا لدى الكثير من التالميـذ        
ألنها تتسم بالجمود، حيـث أن موضـوعات       
الدراسات االجتماعية ذات طبيعـة مجـردة       
جافة تتضمن العديد من المفـاهيم والحقـائق      

تي يصعب فهمها واستيعابها، كمـا      المعقدة ال 
أنها تعالج بالطريقة التقليدية التي تقوم علـى        
التلقين من جانب المعلم والحفظ واالستظهار      
من جانب المتعلم مما يؤدى إلـى مواجهـة         
التالميذ لكثير من الصعوبات عند تعلم هـذه        
المادة وعدم تمكنهم من الفهم العميق لها مما        

حـصيلهم  يؤدى إلـى ضـعف مـستويات ت       
لي انتشار ظاهرة التأخر    إمما أدى   ، الدراسي

  .الدراسي 
 حديثة استراتيجيات استخدام يجب لذا

 الموجودة التعليمية المادة عرض طريقة تغير
  . المدرسي بالكتاب
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تكمن مشكلة البحث فـي أن التـأخر        
الدراسى يفرض العديد من الصعوبات فـي       

رين دراسياً، ومن   عملية تعليم التالميذ المتاخ   
هذه الصعوبات سرعة النسيان، وعدم القدرة      
على اإلنتباه لفترة طويلة، وانخفاض مقدرتهم      
ودافعيتهم لمواصلة التعلم، وقلـة الخبـرات       

وانسحابهم من العمل الجماعى فـى      ، السابقة
الفصل وعزوفهم عن المـشاركة الـصفية ؛        
لذلك يجب استخدام بـرامج تـدريس غيـر         

 الفئة، وتعليمهم طرق جديدة فـى   تقليدية لهذه 
التفكير من أجل الفهم ومـن هـذه البـرامج         
برنامج القائم علي المنظمات الشكلية  الـذي        
يعتبر لغة وأداه للتعلم، لذا يحـاول البحـث         
الحالي استخدام برنامج قائم على المنظمـات       
الشكلية مع هذه الفئة لرفع مستوي تحصيلهم       

لفهم لديهم  وتنمية بعض مهارات التوضيح وا    
 يحاول البحث الحالي اإلجابة عـن     ، وبذلك   

  : الرئيسي التاليالسؤال
ما فاعلية برنامج قـائم علـي المنظمـات         
الشكلية لتنمية مهارات التوضـيح والفهـم       
لدى التالميذ المتأخرين دراسياً فـى مـادة        

  .الدراسات اإلجتماعية بالمرحلة اإلعدادية
فرعية ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت ال     

  :التالية
ما مهارات التوضيح والفهم التي يجـب    - ١

تالميذ المتأخرين دراسـياً    دى  تنميتها ل 
 بالمرحلة اإلعدادية؟

ما التصور المقترح لبرنامج قائم علـي        - ٢
المنظمات الـشكلية لتنميـة مهـارات       
التوضيح والفهم لدى التالميذ المتأخرين     
دراسياً فى مادة الدراسات اإلجتماعيـة      

 ل اإلعدادى؟بالصف األو

ما مدي فعالية البرنـامج فـي تنميـة          - ٣
مهارات التوضيح والفهم لدي التالميـذ      
ــصف األول   ــياً بال ــأخرين دراس المت

ــدادي ــات  اإلع ــادة الدراس ــى م  ف
 ؟اإلجتماعية

 

يسعى البحث الحالي إلى تحقيـق األهـداف       
  :اآلتية

  تحديــد مهــارات التوضــيح والفهــم  - ١
ميــذ تالدى التــي يجــب تنميتهــا لــ

  المتــأخرين دراســياً  بالمرحلــة   
  .اإلعدادية

اعداد برنامج قـائم علـي المنظمـات         - ٢
الشكلية لتنمية مهارات التوضيح والفهم     
لدى التالميذ المتأخرين دراسياً فى مادة      
الدراسات اإلجتماعية بالـصف األول     

 اإلعدادى

التعرف علي فعالية البرنامج في تنمية       - ٣
لتالميـذ  مهارات التوضيح والفهم لدي ا  

ــصف األول  ــياً بال ــأخرين دراس المت
 اإلعدادي؟
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في ضوء ما هو متوقع للبحث الحالي   
من نتائج يمكن أن تـسهم فـي المجـاالت         

  :التالية
تساعد المتعلم فى استخدام عقلة بـشقيه        -

اإليمن واإليسر لتنميـة قدراتـة علـي        
  .التنظيم الجيد  للمعلومات

ح والفهـم   توضح أهمية مهارات التوضي    -
للتالميذ المتأخرين دراسـياً، حيـث أن       
مهارات التوضيح والفهم تحسن عمليـة      
اإلتصال بين المعلـم والطالـب وذلـك        
سوف يؤدي إلي زيادة تفاعل التالميـذ       

 .المتأخرين دراسياً مع البيئة المحيطة به

قبال التالميذ علي الـتعلم مـن خـالل         إ -
تضمين الكتـاب المدرسـي بمنظمـات       

 .هم أكثر تشويقاًشكلية تجعل

 فـي عـالج     يمكن استخدام البرنـامج    -
مشكالت تعلـم أساسـية يعـاني منهـا      
المتأخردراسياً، وهي اإلضـطراب فـي     

  .االنتباه والذاكرة والشعور بالملل
تدريب المعلمين علي كيفيـة اسـتخدام        -

استراتيجيات المنظمـات الـشكلية فـى       
  .تدريس الدراسات اإلجتماعية 

لـي ضـرورة   توجية نظر المـوجهين إ   -
استخدام طرق تدريس جديدة ومحاولـة      
 هتدريب المعلمين علـي اسـتخدام هـذ       

الطرق بدال من الـشكل التقليـدى فـى         
 .التدريس 

توجيه نظر المتخصـصين ومطـوري       -
المناهج إلي أهميـة اسـتخدام البـرامج      
الحديثة في مادة الدراسات االجتماعيـة      

 .ومنها برنامج التعلم المستند للتفكير

صممى المنـاهج فـى جعـل       مساعدة م  -
الكتاب المدرسى أكثر تـشويقاً للتلميـذ       

مـن خـالل تـضمينه      ، المتأخر دراسياً 
ممـا  ، لمنظمات شكلية ملونة وجميلـة    

  .يجعلهم أكثر شغفاً بالتعلم 
توجيه نظر المـربين والبـاحثين إلـي         -

اإلهتمام بالتالميذ المتـأخرين دراسـياً،      
ــى   ــسية تلب ــرامج تدري ــتخدام ب واس

 . التربوية الخاصةاحتياجاتهم
 

  :سوف يقتصر البحث الحالى على ما يلي
 عينة من تالميذ الـصف      :عينة البحث  - ١

بهـوت  "األول اإلعدادي من مدرسـة      
نبـروة اإلعداديـة    " و" اإلعدادية بنات 

بإدارة نبروة التعليمية بمحافظـة     " بنات
  .الدقهلية

يقتصر البحث على التالميذ المتأخرين      - ٢
ا المدرستين مـن تالميـذ      دراسياً بكلت 

 .الصف األول اإلعدادى

: مهارات التوضيح والفهم وتتمثل فـى      - ٣
عالقـة الجـزء    ،المقابلة والمقارنـة  (
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تمييز المـزاعم مـن     ، التصنيف،بالكل
 ).الحقائق

) مصر التاريخ ، اليابس والماء (دتى  وح - ٤
المقررين علي تالميـذ الـصف األول       

 .األولاإلعدادى الفصل الدراسي 
 

 :المنظمات الشكلية  -١

 اسـتراتيجية تعليميـة     :عرفت بأنها   
وهى ملخص الكالم الذى    ، يستخدمها المعلم   

يعده المعلم قبل بداية الدرس قـب عـرض         
ــدة  ــادة الجدي ــدوان ( الم ــدة ، الع الحوام

،١٢٨، ٢٠٠٨(.   
 : ويعرفها البحث الحالي إجرائياً بأنها

كيـر  إحدى استراتيجيات التعلم المـستند للتف     
تعمل علي ترتيب األفكار وتنظيمها بهـدف       

والعمل فى  ، تنمية مهارات التوضيح والفهم     
جماعة لدى التالميذ المتاخرين دراسياً فـى       

 .مادة الدراسات اإلجتماعية 

ــيح  -٢ ــارات التوضــــ مهــــ
 clarification and(:والفهـــم

understanding Skills(  
وتعرفها الباحثة إجرائيـاً فـى هـذه        

مجموعة مهـارات المقابلـة     : الدراسة بأنها 
، والمقاربة والتصنيف وعالقة الجزء بالكـل     

والتمييز بين الحقـائق    ، والتصنيف والتعريف 
التـى يـتم تنميتهـا باسـتخدام        ، والمزاعم
المنظمات الشكلية لدى التالميـذ     ة  استراتيجي

المتأخرين دراسـياً فـى مـادة الدراسـات         
 .االجتماعية 

المتــــــأخرون دراســــــياً  -٣
Underachievers:   

هم هؤالء التالميذ الـذين يتمتعـون       
بقدرة عقلية متوسـطة أو فـوق متوسـطة،       
ويعانون من انخفاض مـستوي تحـصيلهم       
الدراسي في مادتين أو أكثر، ويعانون مـن        
سلبية مفهوم الذات وفقـاً لـدرجاتهم علـي         
مقيـــاس مفهـــوم الـــذات لألطفـــال 

  ).٧٦، ٢٠١١،تازولنت حورية (المستخدم
ـ   : ة اجرائيـا بـانهم      تعرفهم الباحث

ميذ الذين حصلوا علي درجات منخفضة      الالت
فى االختبار التحصيلي الذى أعدته الباحثـة     

  .جل ذلك أمن 
 

 

  :تعريف المنظمات الشكلية 
تعد هذه اإلستراتيجية من أدوات التعلم      

ساعد الطلبة علـي    المتوافقة مع الدماغ ، إذ ت     
، وتركيـب أفكـار معقـدة       ، فهم وتلخيص   

والربط بين المفاهيم الجديدة وما يرتبط بهـا        
  من مفاهيم داخل البنيـة المعرفيـة للمـتعلم        

   ) ٣٤، ٢٠٠٢،محمد نوفل ( 
معلومـات  :  وقد عرفها أوزبل بأنها     

، وافكار مركزة للمواد التى يدرسها الطالب       
وتتميـز  ، ليمى فى بداية الموقف التع    نوتكو
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والهدف منها   ،بالتجريد والشمولية والعمومية  
الربط بين المفاهيم الجديدة وما سبق تعلمـه        

   .)٦٦، ٢٠١٠،فيصل الحربي (
  :أنواع المنظمات الشكلية 

تعددت أنواع المنظمات الشكلية فـى      
ويظهر لهـا العديـد مـن       ، األدب التربوي 

ال أن عبـداهللا    إاألنواع والمسميات المختلفة    
) ١٩٩٣(و بيسنر   ) ٤٤٢، ٢٠٠٩(بوسعيدى

  :صنفوها الي أربعة أنواع وهى 
عبارة عن  :المنظمات الشكلية الهرمية     -١

وتنظم ، مفهوم رئيس أو فكرة أساسية       
بشكل هرمى بحيـث يكـون المفهـوم        
الرئيس فى قمة الهرم وبعدة المفـاهيم       

خــرائط ( ومنهــا ، عموميــة األقــل 
فكرة هرم ال . المنظم الهرمى    .المفاهيم

  ). ٢٠١٠، أبو بكر نوفل ) ( رئيسية ال
ــة   -٢ ــشكلية المفاهيمي ــات ال  :المنظم

وتستخدم عندما تكون هنـاك فكـرة أو       
مفهوم رئيس يحتوى علي مجموعة من      

، المعلومات والخصائص المميـزة لـه     
 ، أشـكال فـن    ،الخرائط الذهنية (ومنها  

فيصل () منظم السؤال الرئيسي   ،الشبكات
  ) ٦٥، ٢٠١٠،الحربي 

: نظمات الشكلية الحلقية أو الدائرية الم -٣
مجموعة من األحداث ترتـب بـشكل       
دائرى متالحق ليس لها نقطة بدايـة أو        

أبـو  ) (المنظم الـدائرى  ( نهاية ومنها   
 .)٢٠١٠، بكر نوفل 

ــسلة   -٤ ــشكلية المتسل ــات ال : المنظم
مجموعة من األحداث ترتـب بـشكل       

ــابع  ــسل ومتت ــي متسل ــا  ،منطق   له
. عضم الـسمكة    ( ا  ومنه، بداية ونهاية 

منظم المـشكلة   .منظم السبب والنتيجة    
، ٢٠٠٤، عبداهللا بوسـعيدى  ( )والحل

٣١.(  

  :خصائص المنظمات الشكلية
اتفقت بعض الدراسات علي الصفات      
التى يجب أن تتوافر فـى المـنظم الـشكلي          

 ودراسـة ) ٢٠٠٣(عمر دحالن  ومنها دراسة 
ودراسـة عـادل    ) ٢٠٠٧(أشواق التركـى    

ودراسة نـاهض فـورة     )  ٢٠١٢(نصيف  
ــا ) ٢٠١٥(    .)٢٠١٧(ودراســة ســحر حن

   أن بعض سمات المنظمات الـشكلية هـى        
  :أنها
 .تربط بين المعلومات السابقة والجديدة  -

تقدم الفكرة العامـة أوالً ثـم األفكـار          -
  الجزئية 

  تتكون مـن مجموعـة مـن األفكـار         -
علي درجـة عاليـة مـن الـشمولية         

 .والعمومية 

يمها الي المتعلمـين    الزمن المناسب لتقد   -
 .يكون فى بداية العملية التعليمية
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  :أهمية المنظمات الشكلية 
تعد المنظمات الـشكلية مـن أدوات       

إذ ، التعلم الفعالة فى تنمية مهارات التفكيـر      
، تشكل بعداً مهماً من أبعاد العملية التعليميـة       

وقد أشارت العديد من الدراسات الي فوائـد        
مات الشكلية حيـث    وإيجابيات وأهمية المنظ  

، أنها من أدوات التعلم المتناغمة مع الدماغ        
حيث تساعد التالميذ علـي فهـم وتلخـيص       

واكتـشاف المفـاهيم    ، معقدة وتركيب أفكار 
 دي ومن هذه الدراسـات دراسـة  ، المفقودة  

ــولى  ــة ) DeMoli,1997 (مـ ودراسـ
ودراسة ) Barnekow,1998,p45(بارينكو

اسة فاطمـة  ودر) ٢٠٠٤(عبداهللا أبو سعيدى   
ودراسـة أشـواق التركـي       )٢٠٠٥(بختار  

  :والتى تتمثل فى ) . ٢٠٠٧(
 فـى   األساسـية التركيز علي العناصر     -

 .الدرس

 . لعملية التدريسالتخطيطتساعدعلي  -

 تقويمية لقياس مدى فهم     كأداةيستخدمها   -
 .الطالب لما تعلموه

 األنشطة والوسـائل    اختيارتساعده فى    -
 .المالئمة للدرس

 الـي قـراءة الـنص أو      البالطتوجيه   -
 .المالحظة أو االستماع

تحديد مدى اإلتساع أو العمـق الـذى         -
 .يجب أن تكون علية الدروس

 علي تنظيم أفكـارهم     المتعلمينمساعدة   -
 .وترتيبها

ــدى التــصوراتتــصحيح  - ــة ل  البديل
 .التالميذ

استخدامات المنظمات الشكلية فى التدريس     
:  

يري أوزبل أن هناك ثالث خطـوات       
أن يسير بها المعلم فى الـدرس حتـى         يجب  

يصبح التعلم باستخدام استراتيجية المنظمات     
يوسف ،عزو عفانة   (الشكلية ذو جدوى وهي   

  ) :٢٣٢، ٢٠٠٩،الجيش 
وتتكون  : مرحلة عرض المنظم الشكلى    -١

 :هذه المرحلة من ثالث أنشطة وهي

توضيح الهدف من الدرس والهدف منه       -
لتعلم ذو  هو إثارة انتباه التالميذ وجعل ا     

 .معنى

تقديم المنظم الـشكلى وذلـك لتحديـد         -
وإضـافة الـصور    ،السمات المميزة له    

البصرية والمفاهيم واألمثلة التوضيحية    
 .عليه

إثارة الوعى بالمعلومـات والخبـرات       -
السابقة التى ترتبط بموضوع الـدرس      

 .وتتوافر لدى المتعلم

 ويتم ذلك بترتيب    :اإلنتباه لمادة التعلم     -٢
ين للمادة العلمية يدركه المتعلم     وتتابع مع 

 .ويحافظ علي انتباهه إزاء مادة التعلم
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 هـذه   وتهدف: تقوية التنظيم المعرفى -٣
 الدراسـية  المـادة  تثبيـت  إلى المرحلة
 المعرفية، وهـي  المتعلم بنية في الجديدة
 التعليمية النشاطات من مجموعة تتضمن

 :وهى  تالميذه مع المعلم يؤديها التي

 وفيه  :التكاملي التوفيق دأمب استخدام -
 تم التي الجديدة المفاهيم على المعلم يؤكد

 بتـذكيرهم  وذلك التالميذ عرضها على
 المعلومات وتلخيص ، السابقة بالمفاهيم
 ، المعروضة الهامة فى المادة الرئيسية
 الطـالب  يألفها حتى التعريفات وتكرار

فـي   وتثبيتهـا  حفظهـا  على يساعد مما
 المفـاهيم  بين الربط يتم وحتى الذاكرة،
 .والحالية السابقة

 يقوم وفيه : النشط االستقبالي التعلم حث -
من  بالعديد القيام على طالبه بحث المعلم

 تتـضمن  للحائط لوحات كعمل األنشطة
 ، لهـم  األسئلة بعض وتوجيه ، القاعدة
 ، المتعلمة المادة ملخصات حول وإعداد

 وتوزيـع  عنـدهم،  من بأمثلة واإلتيان
  .مسابقات وعمل تفوق طاقاتب

 للموضـوع  الناقـد  االتجـاه  استخدام -
 الطـالب  مساعدة يتم وفيه : الدراسي

 من الجديدة المعلومات وتثبيت على الفهم
 المتعلمـة  المفـاهيم  في مناقشتهم خالل

  .عليها والحكم

 العناصـر  بتفسير ذلك ويتم : التوضيح -
 إعطـاء  مـع  ، الـدرس  في الغامضة

 عن والتعبير ، ضافيةوأمثلة إ معلومات
 متباينـة  بـصيغ  والمعلومات المفاهيم
 .التالميذ بين الفردية الفروق لمراعاة

 مـن  مجموعة خالل من ويتم : التقويم -
 بعد الواردة والمقالية الموضوعية األسئلة

 للمفاهيم الطالب تعلم درس الختبار كل

  .المستهدفة الدراسية الوحدة في الواردة

ه النشاطات التربويـة    وترى الباحثة أن هذ   
التى يقدمها المنظم الشكلى مناسبة لعينـة       

  ،البحث وهم المتأخرين دراسياً
  :فهم بحاجة الي 

تفسير العناصر الغامضة والربط بـين       -
 .المفاهيم 

عقد المسابقات بين الطالب وتعزيـزهم       -
 .مادياً ومعنوياً 

تكرار التعريفات علي المنظم الـشكلى       -
 .حتى تصبح مألوفة لهم 

إعطاء معلومات وأمثله إضافية غيـر        -
 .موجودة بالكتاب المدرسى 

إعداد ملخصات تساعد هذه الفئة علـي        -
 .استيعاب المادة العلمية قدر اإلمكان 

المنظمات الشكلية فى تـدريس الدراسـات       
  :اإلجتماعية 
 أهميـة  الدارسات من مجموعة أثبتت

 التعلم واسهاماتها فى تبسيط الشكلية المنظمات
 الدراسـات اإلجتماعيـة،   تدريس في السيما
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حيث تتميـز مـادة الدرسـات اإلجتماعيـة        
باحتواءها علي العديد من الحقائق والمفـاهيم     

لـي  إباإلضافة  ، المجردة التى يصعب فهمها     
كثرة التفاصيل فى هذه المادة حيث تـساعد        
المنظمات الشكلية معلم ومـتعلم الدراسـات       

   :هى تعمل فاالجتماعية
 األفكـار والحقـائق    يصتلختعمل على    -

 .التاريخية فى منظم واحد 

 التاريخيـة القديمـة     الحقائقالربط بين    -
 .والحقائق الحديثة والمعاصرة 

 المجردة مثـل مفهـوم      المفاهيمتبسيط   -
 .قبيلة، معركة ، هضبة ، نهر ، جبل

 علي أن تكون بينه وبين      المعلم مساعدة -
المتعلمين أداه تعلم بصرية نشطة غيـر       

 .لخرائط استخدام ا

 متعددة للدرس الواحد    تفاصيلاستيعاب   -
مثل تجميع مقدمات وأسـباب ونتـائج       

 .معركه ما فى منظم شكلي واحد 

 والمقابله فـى مـنظم      المقارنهاستخدام   -
شكلى واحد مثل المقارنة بين عـادات       

 .العرب السيئة والحسنة قبل اإلسالم 

 المعلم علي استخدامها كوسيلة      مساعدة -
 لخلـق جـو مـن       ومعينات بـصرية    

  .المناقشة الموجهه بينه وبين الطالب
 التـي  الدارسـات  مـن  العديد وهناك

الشكلية فى  المنظمات استخدام بفعالية اهتمت
 دراسـة   تدريس الدراسات اإلجتماعية منهـا    

والتى هـدفت الـي     ) ٢٠٠٥(فاطمة بختار   
 علـى  المتقدمة المنظمات استخدام أثرمعرفة 

 جغرافيا لـدى ال مقرر في الدراسي التحصيل
  .المتوسط األول الصف تلميذات

والتى ) ٢٠٠٨ (ودراسة محمد خليفة    
هدفت الي فاعلية استخدام المنظم التمهيـدى       

مادة الدراسات اإلجتماعية لتنمية مفـاهيم       فى
المواطنة والوعى الـسياسي لـدى تالميـذ        

  .الصف الثالث اإلعدادى المعاقين سمعياً 
) ٢٠١٦(دراسة سـحر عبـدالعال       و

 على قائم والتى هدفت الي معرفة أثر برنامج
 لتنمية الـذكاء  التخطيطية المنظمات استخدام
 بشعبة الدراسات المعلم /الطالب لدى البصري

والتى استخدمت منظم الخرائط    ، االجتماعية  
وأثبتت ، الذهنية كأحد أدوات التعلم البصرى      

الدراسه فاعليتها فى تنمية الذكاء البـصرى       
المعلم فـى شـعبة الدراسـات       لدى الطالب   
  .اإلجتماعية 

التـى  ) ٢٠١٦(ودراسة عادل رسمى    
هدفت الي فاعلية استخدام المنظمات البيانيـة     
فى تدريس الدراسـات اإلجتماعيـة لتنميـة        
التحصيل وبعض عمليات العلم األساسية لدى      

  .تالميذ الصف السادس اإلبتدائي 
)  ٢٠١٥(ودراســة  نيفــين محمــود 

 المتقدمة المنظمات باستخدام التدريس فاعلية
 والتحـصيل  التفكيـر الجغرافـي   تنمية في

   األول الـصف  تالميـذ  لـدى  الدراسـي 
  .اإلعدادي 
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تساعد المنظمات الشكلية الطلبة بشكل عام      
  :والمتأخرين دراسياً علي 

مساعدة الطلبة المتـاخرين دراسـياًعلي       -
 .جعل التعلم أكثر سهولة 

اسياً علي  مساعدة التالميذ المتاخرين در    -
 .فهم المادة المقدمة وتنظيمها بشكل جيد

تعد أداة تعلم بصرية نشطة تستخدم علي        -
  .نطاق واسع مع هذه الفئة من التالميذ

 عمليـات المالحظـة والتفـسير       يةتنم -
والتصنيف واإلستنباط واإلستقراء لـدى     
المتاخرين دراسياً مـن خـالل الـشكل        

 .البصرى

  :الميذ طرق تقديم المنظمات الشكلية للت
يمكن اسـتخدام المنظمـات الـشكلية      

ــ  ــردى أو جم ــشكل ف ــل ، اعي ب أو داخ
كما يمكن رسم المنظم    ، المجموعات الصغيرة 

علي السبورة أو علي شـفافه مـن خـالل          
أو نسخها أو تـصويرها     ، العارض الرأسي   

  :وتقدم لهم من خالل ، لجميع التالميذ 
 تنقـصه إعطاء التالميذ مـنظم شـكلي        -

 . ونطلب منهم تكميلها بعض المعلومات

إعطاء قائمة بالمعلومات ومنظماً شـكلياً       -
 .ونطلب منهم إكمال المنظم ، فارغاً 

استخالص المعلومـات مـن الكتـاب        -
ثم اختيار المنظم  الـشكلي      ، المدرسي  

 .المناسب لهذه المعلومات 

 دليـل    وقد قامت الباحثة من خـالل     
المعلم بتقـديم بعـض المنظمـات الـشكلية         

،  للمعلم الستخدامها فى أثناء الدرس       الفارغة
كما نوعت الباحثة فى كل من كراسة النشاط        
وكتاب الطالب بين الطرق السابقة فى تقـديم        

كما ساعدت الباحثة   ،  للتالميذ   الشكلىالمنظم  
التالميذ فى عينة البحث علي بناء منظمـات        

والتدرج فـى تـدريب     ، شكلية خاصة بهم    
وذلـك  ، المنظماتالتالميذ علي استخدام تلك     

، بغرض تنمية مهارات التوضـيح والفهـم        
وهذه المهارات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخطوات      

  .استراتيجية المنظمات الشكلية 
 

تعد مهارات التوضيح والفهـم أحـد       
التصنيفات الرئيسية ألنـواع التفكيـر التـى        

 ,Swartz,et, al(وون يقترح سوارتز وآخر
إذ يسعى اإلنـسان  ، تعليمها للطلبة )  2008

  علي اختالف موقعه وعمله إلـي اسـتجالء        
فقد يقرأ إعالنـا     ، ما يدور حوله من أحداث      

أو يشاهد مقطعـا تلفازيـا أو    ، فى الصحيفة   
وذلك بغرض  ، يجرى حوارا مع شخص ما      

وهذا الفهم قد يقوده إلـي    ، تحقيق فهم عميق    
أو ، مختلفة منها اتخـاذ قـرار مـا         أهداف  

، أو فهم ما يجرى من حولـه     ، إصدار حكم   
قيـق الفهـم   وحتى يتمكن اإلنـسان مـن تح   

البد له من القيام بعمليـات تفكيـر        ، العميق
  . معينه تمكنه من ذلك
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أن الحاجـة أصـبحت     وترى الباحثة   
ماسـة إلـى الفهـم العميـق والتوضـيح ؛      

ة ، وصار   فالمعلومات متوفرة إلى حد التخم    
الفارق الواضح بين إنسان وآخر يتمثل فـي        
مقدرته على الفهم ، واالسـتفادة مـن تلـك          

وهذا لن يتم إال    . المعلومات على نحو حسن     
من خالل امتالك مركّب عقلي جديـد ، ذي         

ومهمة التربية أن تساهم فـي      . بنية متميزة   
فعندما نفكر مـن    ، تكوين تلك البنية وصقلها   

ح التفكير له معنى وتصبح     أجل أن نفهم يصب   
   .النتائج أكثر جدوى

  :مفهوم مهارات الفهم والتوضيح 
استجابة للعديد من التـساؤالت قـام       

ـ بتعر)Parkinz, 1993(باركنز  ف الفهـم  ي
القدرة علي تنفيذ العديد مـن     : ضيح بأنه والتو

  .األداءات التى تدور حول الموضوع 
 ,Kickbuashe(كما عرفه كيكبوش 

قدرة الفرد علي القيـام بعـدة      : بأنه  ) 1996
أداءات تظهر فهمه للموضوع وفـى نفـس        

  .الوقت تطوره 
ــد    ،٢٠٠٣(عرفــه جــابر عبدالحمي

ك الطالب أكثـر مـن      ن يمتل أ: بأنه   ) ٢٨٥
  . امتالك المعرفة

أن ) ٥٤، ٢٠١٣(لبنى عفيفي    هتعرف
التوضيح والفهم عملية شخصية يقـوم فيهـا        

  طـاً  اإلنسان بـربط الجزيئـات الفكريـة ب       

عقلياً فتكتمل الصورة العقلية لمـا يـستوعبه       
  . المتعلم 

سمات ) Birosh,2001( بيروشوقد حدد    
  :التوضيح والفهم العميق  فى 

اإلصرار لفهم محتوى المـادة والـربط        -
 .بينها وبين الخبرات السابقة 

القدرة علي إدارة مناقشات يكون للفـرد        -
 .فيها القدرة علي اتخاذ القرار 

ات واستبصارات تتبلور فـى    يتطلب قدر  -
  .أداءات متباينة 

 

من خالل اطالع الباحثة علي عدد من  
المراجع المرتبطة بمهارات التوضيح والفهم 

ودراسة ) ٢٠١٦(مثل دراسة أسماء شريف   
ودراسـة أحمـد    ) ٢٠١٥(عدنان المهداوى 

يمكن تلخيص أهمية مهارات ) ٢٠٠٤(عواد 
  : الفهم فى أنها التوضيح و

تساعد المـتعلم فـي تنظـيم خبراتـه          -
ومعالجة المعلومات والمواقف التي يمر     

 .بها

الهدف من هذه العمليات الفهم العميـق        -
واالسترجاع الدقيق وهي مهارات مهمة     
وأساسية، والسلوك المطلوب من المتعلم     
تحري الوضوح واستخدام المعلومـات     

 .ذات العالقة
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ل كل من المقارنـة     تحليل األفكار وتشم   -
والمقابلة، التصنيف والتعريف، عالقـة     

  .الجزء بالكل، التسلسل
تحليل الحجج وتشمل إيجـاد األسـباب        -

واسـتخالص النتـائج، الكـشف عــن    
  .االفتراضات

وتعتبر مادة الدراسات اإلجتماعية أحد     
هم المواد التى يمكن مـن خاللهـا تنميـة          أ

مهارات التفكير وخاصة مهارات التوضـيح      
لفهم لما تتضمنه من مهارات عديدة ومنها       وا

مهــارة الكــل بــالجزء ومهــارة المقابلــه 
ورغم أهميـة مـادة الدراسـات       ، والمقارنه

اإلجتماعيـة  إال أن واقـع  تدريـسها فـى     
مدراسـنا يركـز علــي تـدريس الحقــائق    

فى حين يتم إهمـال الجوانـب       ،والمعلومات  
األخرى كتنمية التفكير واإلتجاهات والميول     

كما أن اإلمتحانات تـأتى     ، قيم والمهارات وال
ومن ثم ال تحقق مـادة      ، بصورتها التقليدية   

الدراسات اإلجتماعية هدفها السامي فى إعداد      
األبناء لمستقبل نأمل أن يكـون خيـر مـن          

  ).١١، ٢٠١٣،أمل القحطاني ( .حاضرنا
 تتمثل مهـارات    :مهارات التوضيح والفهم    

  :تالية التوضيح والفهم فى المهارات ال
 Compare:مهارة المقابلة والمقارنة  -

and Contrast Skill  
 Part of the: مهارة الكـل بـالجزء    -

Whole Skill  

 :  التصنيف مهارة -

 . تمييز الحقائق من المزاعم مهارة -

وقد تم اختيار هذه المهـارات حيـث أنهـا          
  تتناسب مـع طبيعـة التالميـذ المتـاخرين         

 .دراسياً 
 

 التحقق من مـدي      إلى  البحث الحالى  يسعى
  :صحة الفروض

توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى       - ١
بين متوسطى درجـات    )٠‚٠٥≤(داللة

ــضابطة    ــوعتين ال ــذ  المجم تالمي
والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار     

األبعـاد  ( مهارات التوضيح والفهـم     
لـصالح تالميـذ     ) والدرجة الكليـة    

 .المجموعة التجريبية

وجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى      ت - ٢
ــة  ــطى ) ٠‚٠٥≤( دالل ــين متوس ب

درجات تالميذ المجموعة التجريبيـة     
في التطبيقين  القبلي والبعدي الختبار      

األبعـاد  (مهارات التوضيح والفهـم     
لـصالح التطبيـق   ) والدرجة الكليـة   

 .البعدي
 

 

   تحديد الهدف من اإلختبار -١
ــة اختبــار مهــارات  أعــدت الباحث
التوضيح والفهم ويهدف هذا اإلختبـار إلـي        
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قياس مهارات التوضيح والفهم  لدى تالميـذ        
الصف األول اإلعدادى المتـاخرين دراسـياً       

 : وهى 

 Compare:مهارة المقابلة والمقارنـة   -
and Contrast Skill  

 Part of the :مهارة الكـل بـالجزء    -
Whole Skill  

 : مهارة التصنيف  -

 .مهارة تمييز الحقائق من المزاعم  -

تم وضع أسـئلة اإلختبـارمن نـوع        
لقدرتها علي اشـتمال    ، المقالية والموضوعية 

كما روعـي توزيـع   ، جزاء الوحداتأجميع  
 ،األسئلة التنويع فى اختيار البدائل الصحيحة     

يـة   المبدئ هختبار فى صـورت   وقد احتوى اال  
  .مفردةً ) ٣٠( علي 

 :ختبار  بناء وصياغة مفردات اال-٢

ختبار الذى يقيس كل مهارة     تم بناء اال  
وتكونت كـل   ،من مهارات التوضيح والفهم     

مفردات مع أعطاء نموذج     ) ٦( مهارة من   
لمثال يوضح طريقة اإلجابة علي كل مفـردة   

 . فى بداية كل مهارة

  :  عرض اإلختبار علي المحكمين -٣
 عرض اإلختبـار فـى صـورته        تم

المبدئية علي مجموعة من المحكمـين فـى        
وذلـك  ، مجال المناهج وطـرق التـدريس     

للتعرف علي آرائهم وفى ضوء هـذه اآلراء        
تم إجراء التعديالت واختبار المفردات التـى       

وقـد  ، أجمع عليها المحكمون علي صحتها      
اشتمل اإلختبار فى صورته النهائيـة علـي        

 . مفردة )٣٠(

  :  التجربة اإلستطالعية لإلختبار -٣
تم اختيار عينة من تالميـذ الـصف        
األول اإلعدادى غيرعينة البحث األساسـية       

طالبات وكان الهدف من ذلك      ) ١٠(عددها  
  : هو 

  : حساب الزمن الالزم لإلختبار –أ 
وجد أن الزمن الالزم لتطبيق اإلختبار      

  .دقيقة  ) ٢٥(هو 
  : حساب ثبات اإلختبار-ب 
تم حساب ثبات اإلختبار باسـتخدام        

وقد تراوح معامـل    ، طريقة إعادة التطبيق    
وهو دال عند   ) ٠،٨٦(، ) ٠،٧٠(الثبات بين   
   وبــذلك أصــبح اإلختبــار ٠،٠١مــستوى 

ثابتا وصالحا للتطبيق علـي عينـة البحـث         
  .           األساسية 
  :  حساب صدق اإلختبار –ج 

تم حساب صـدق اإلختبـار وذلـك        
لي مجموعه من المحكمين الـذين      بعرضه ع 

، أقروا أن األسئلة تغطى محتوى الوحـدات        
كما أنها تؤدى الغرض الذى وضـعت مـن         

كما تم إجراء التعديالت التـي أشـار     ، أجله  
اليها المحكمين وبـذلك أصـبحت مفـردات        
اإلختبار صالحة لقياس المهـارات الخمـس       

.                                                                                 ي للتفكير التأمل
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  دليل المعلم: ثانيا 
تم إعـداد دليـل المعلـم للوحـدات         
المختارة وتضمن الدليل الخطوات اإلجرائية     
إلستخدام المنظمات الشكلية فى كل درس من       

) ٦(دروس الوحدات والتـى بلـغ عـددها         
  .دروس 

 .يد عنوان الدرستحد -

تحديد األهداف اإلجرائية فى بداية كـل        -
  .درس

تحديد الوسائل التعليمية المستخدمة فـى       -
 .الدرس

تحديد مهارات التفكير التاملي التي يـتم        -
 .تنميتها فى الدرس

 .تحديد مصادر التعلم لكل درس -

تحديد خطوات السير فى الدرس طبقـا        -
 .إلستراتيجية المنظمات الشكلية

 .ابة الملخصتحديد وكت -

تحديد األنشطة التعليمية المصاحبة لكـل     -
 .درس 

طرح بعض األسئلة للتقويم فى نهاية كل        -
 .درس  

  إعداد كراسة النشاط للوحدتين : ثالثا 
اشتملت الكراسة علي مجموعة مـن      

نشطة المتنوعة التـي تـساعد التالميـذ        األ
استخدام المنظمـات    علي   المتأخرين دراسياً 
يس وتساعدهم علي التأمـل     الشكلية فى التدر  

  .والتركيز 

  :عينة الدراسة : رابعا 
) ٤٠( اختارت الباحثة عينة مكونة من    

، تلميذ من مدرستى  نبروة اإلعدادية للبنـات       
بهوت اإلعداديـة للبنـات  بـإدارة نبـروة          

وقد تكونت المجموعة التجريبيـة     ، ليمة  يالتع
بهوت اإلعدادية  ( تلميذ من مدرسة  ) ٢٠(من
تلميذ ) ٢٠(والمجموعة الضابطة من   ) اتللبن

   ). بناتنبروة اإلعدادية( من مدرسة 
   تطبيق أدوات الدراسة قبلياً:خامسا 

قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسـة      
علي تالميذ عينة الدراسـة وهـي اختبـار         

  .مهارات التوضيح والفهم 
  : التدريس لمجموعتي البحث :سادسا 

ـ      ة قامت الباحثة بالتـدريس للمجموع
برنـامج المنظمـات    " التجريبية باسـتخدام    

، " اليابس والماء   " لتدريس وحدتى   "الشكلية  
بينما درسـت المجموعـة     " مصر التاريخ   " 

، الضابطة بالطريقة المعتادة فـى التـدريس       
 فترتين أسبوعياً  ) ٢(  بواقع   تم التدريس وقد  

وقد بلـغ العـدد اإلجمـالي       ، لكل مجموعة 
ذلك اســتغرق وبــ،فتــرات  ) ٨(للفتــرات 

  . أسابيع ٦التطبيق مدة 
  :  تطبيق أدوات الدراسة بعدياً: سابعا 

بعد اإلنتهاء من تـدريس الوحـدات       
ــشكلية    ــات ال ــامج المنظم ــتخدام برن باس
وللمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية فـى      

تم تطبيق أدوات الدراسة بعديا علي      ،التدريس
وبعد اإلنتهـاء مـن تطبيـق       ، المجموعتين  

تـم تـصحيح    ،ات الدراسة قبليا وبعـديا      أدو
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ورصـد   ،اختبار مهارات التوضيح والفهـم    
  .الدرجات 

 
 عـن  باإلجابـة  المتعلقة النتائج مناقشة
  . األول الفرعي التساؤل

  :وينص التساؤل الفرعي األول علي 
ما فعاليـة البرنـامج القـائم علـي      
المنظمات الـشكلية فـى تنميـة مهـارات         

والفهم لدى التالميـذ المتـأخرين      التوضيح  
دراسياً فى مـادة الدراسـات االجتماعيـة        

  .بالمرحلة اإلعدادية
 صـحة  اختبار تم السؤال هذا على ولإلجابة
   :اآلتيين الفرضين

: اختبار الفرض الثالث الذي ينص علي      )١
يوجد فروق دالة احصائياً عند مستوى      "
بين متوسطي رتب درجات    ) ٠,٠٥ ≤(

 التجريبيـة وتالميـذ     تالميذ المجموعة 
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي    
الختبار مهـارات التوضـيح والفهـم       

 ".لصالح المجموعة التجريبية
  لتوضـيح الفــروق بـين متوســطي   
رتب درجات تالميذ المجموعتين التجريبيـة      
  والــضابطة فــي اختبــار مهــارات    

اختبار مان  التوضيح والفهم، استخدم الباحث     
 للمجموعات "Mann – Whitney  "ويتني

المستقلة في حالة اإلحـصاء الالبـارامتري       
نظــراً ألن حجــم المجموعــة التجريبيــة (

، ويوضح  )٣٠والمجموعة الضابطة أقل من     
وداللتها اإلحصائية  ) U(الجدول التالي قيمة    

للفروق بين التطبيـق البعـدي للمجموعـة        
التجريبية والضابطة في أبعاد اختبار مهارات      

  . والفهم والدرجة الكلية لهاالتوضيح 
 )١(جدول

  وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية "U"قيمة 
  والدرجة الكلية بعدياًاختبار مهارات التوضيح والفهم والضابطة في 

مهارات التوضيح 
  والفهم

المجموع
متوسط   ن  ة

  الدرجات
االنحراف 
  المعياري

متوسط 
  الرتب

ع مجمو
  الرتب

قيمة 
U  

مستوى 
  الداللة

مهارة المقابلة   ٦٠٩  ٣٠,٤٥  ٣,١٦٧  ٥٠,٣٥  ٢٠  التجريبية
  ٢١١  ١٠,٥٥  ٦,٨٨٢  ٢٧,١  ٢٠  الضابطة  والمقارنة

دالة عند   ١
٠,٠١  

مهارة عالقة الكل   ٦١٠  ٣٠,٥  ١,٨٤٩  ٣١,٠٥  ٢٠  التجريبية
  ٢١٠  ١٠,٥  ٢,٧٠٣  ١٣,٦  ٢٠  الضابطة  بالجزء

دالة عند   صفر
٠,٠١  

هارة التصنيف م  ٦١٠  ٣٠,٥  ٠,٩٣٣  ٢١,٣٥  ٢٠  التجريبية
  ٢١٠  ١٠,٥  ٣,٠٤٥  ١١,٣  ٢٠  الضابطة  والتعريف

دالة عند   صفر
٠,٠١  

مهارة تمييز   ٥٩٤  ٢٩,٧  ٠,٨٥٢  ٥,١  ٢٠  التجريبية
  ٢٢٦  ١١,٣  ٠,٩٥١  ٢,٨  ٢٠  الضابطة  الحقائق من المزاعم

دالة عند   ١٦
٠,٠١  

  الدرجة الكلية  ٦١٠  ٣٠,٥  ٣,٨١٥  ١٠٧,٨٥  ٢٠  التجريبية
  ٢١٠  ١٠,٥  ٨,٣٨٣  ٥٤,٨  ٢٠  الضابطة

دالة عند   صفر
٠,٠١  



 

 ٨٨٢

  : ما يلي)١(يتضح من جدول 
      بالنسبة لمهارة المقابلـة والمقارنـة: 

 وهي قيمة دالـة     ١ = "U"جاءت قيمة   
 ٠,٠١احصائياً عنـد مـستوى داللـة        

متوسـط  (لصالح المجموعة التجريبيـة     
ــى  ــب األعل ــط ٣٠,٤٥=الرت ، متوس

، مما يـشير    )٥٠,٣٥= درجات األعلى ال
لوجود فرق بين متوسطي رتب درجات      
ــة   ــة والمجموع ــة التجريبي المجموع
الضابطة في مهارة المقابلة والمقارنـة       

 .بعدياً لصالح المجموعة التجريبية

       بالنسبة لمهارة عالقة الكـل بـالجزء: 
صفر وهي قيمة دالة     = "U"جاءت قيمة   

 ٠,٠١احصائياً عنـد مـستوى داللـة        
متوسـط  (لصالح المجموعة التجريبيـة     

ــى   ــب األعل ــط ٣٠,٥=الرت ، متوس
، مما يـشير    )٣١,٠٥= الدرجات األعلى 

لوجود فرق بين متوسطي رتب درجات      
ــة   ــة والمجموع ــة التجريبي المجموع
الضابطة في مهارة عالقة الكل بـالجزء       

 .بعدياً لصالح المجموعة التجريبية

     بالنسبة لمهارة التصنيف والتعريـف: 
صفر وهي قيمة دالة     = "U"ءت قيمة   جا

 ٠,٠١احصائياً عنـد مـستوى داللـة        
متوسـط  (لصالح المجموعة التجريبيـة     

ــى   ــب األعل ــط ٣٠,٥=الرت ، متوس
، مما يـشير    )٢١,٣٥= الدرجات األعلى 

لوجود فـرق بـين متوسـطي رتـب         
ــة   ــة والمجموع ــة التجريبي المجموع
الضابطة في مهارة الترجمة البـصرية      

 .جموعة التجريبيةبعدياً لصالح الم

       بالنسبة لمهارة تمييـز الحقـائق مـن
 وهـي   ١٦ = "U" جاءت قيمة    :المزاعم

قيمة دالة احصائياً عند مـستوى داللـة        
ــة ٠,٠١  لــصالح المجموعــة التجريبي

، متوسط  ٣٠,٥=متوسط الرتب األعلى    (
، ممـا يـشير     )٥,١= الدرجات األعلى 

لوجود فـرق بـين متوسـطي رتـب         
ــة وا ــة التجريبي ــة المجموع لمجموع

الضابطة في مهارة تمييز الحقائق مـن       
ــصالح المجموعــة  المــزاعم بعــدياً ل

 .التجريبية

    أشارت : بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار
دالة إحصائياً عنـد    ق  وفرالنتائج لوجود   
بين متوسطي رتب   ) 1,.(مستوى داللة   

درجات المجموعة التجريبية والمجموعة    
ـ الضابطة في اختبار مهارات      يح التوض

ــم  ــة والفه ــصالح المجموع ــدياً ل  بع
  .التجريبية

ومن ثم نقبل الفـرض األول الـذي        
يوجد فروق دالة احصائياً عند     : "ينص علي 
بين متوسـطي رتـب     ) ٠,٠٥ ≤(مستوى  

درجات تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ     
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المجموعة الضابطة في التطبيـق البعـدي       
الختبار مهارات التوضيح والفهـم لـصالح      

  ".موعة التجريبيةالمج
: اختبار الفرض الثانى الذي ينص علي      )٢

يوجد فروق دالة احصائياً عند مستوى      "
بين متوسطي رتب درجات    ) ٠,٠٥ ≤(

ــذ  التطبيــق القبلــي والبعــدي لتالمي
المجموعة التجريبية في اختبار مهارات 
التوضيح والفهـم لـصالح التطبيـق       

 ".البعدي

لتوضيح الفروق بين متوسطي رتـب      
التطبيق القبلي والبعدي للمجموعـة     درجات  

التجريبية في مهـارات التوضـيح والفهـم        
اختبار والدرجة الكلية لها، استخدمت الباحثة      

ــسون   "Wilcoxon Test"ولكوكـــ
للمجموعات المرتبطة في حالـة اإلحـصاء       

نظراً ألن حجـم المجموعـة      (الالبارامتري  
، ويوضـح   )٣٠ أي أقل من     ٢٠= التجريبية  

وداللتها اإلحـصائية  ) Z( قيمة الجدول التالي 
للفــروق بــين التطبيــق القبلــي والبعــدي 
للمجموعة التجريبية في مهارات التوضـيح      

  .والفهم والدرجة الكلية له
 )٢(جدول

وداللتها اإلحصائية للفروق القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في أبعاد ) Z(قيمة 
  الكلية لهاختبار مهارات التوضيح والفهم والدرجة

مهارات التوضيح 
مستوى   zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  عدد الرتب  الرتب  والفهم

  الداللة
مهارة المقابلة   صفر  صفر  صفر  السالبة

  ٢١٠  ١٠,٥  ٢٠  الموجبة  والمقارنة
دالة عند   ٣,٩٢٢

٠,٠١  
مهارة عالقة الكل   صفر  صفر  صفر  السالبة

  ٢١٠  ١٠,٥  ٢٠  بةالموج  بالجزء
دالة عند   ٣,٩٢٤

٠,٠١  
مهارة التصنيف   صفر  صفر  صفر  السالبة

  ٢١٠  ١٠,٥  ٢٠  الموجبة  والتعريف
دالة عند   ٣,٩٢٧

٠,٠١  
مهارة تمييز   صفر  صفر  صفر  السالبة

  ٢١٠  ١٠,٥  ٢٠  الموجبة  الحقائق من المزاعم
دالة عند   ٤,٠١

٠,٠١  
الدرجة الكلية   صفر  صفر  صفر  السالبة

  ٢١٠  ١٠,٥  ٢٠  الموجبة  لالختبار
د دالة عن  ٣,٩٢

٠,٠١  
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  :يتضح من الجدول السابق ما يلي
 بالنسبة لمهارة المقابلة والمقارنة: 

وهي قيمة  ٣,٩٢٢ = "Z"جاءت قيمة 
 ٠,٠١دالة احصائياً عند مستوى داللة 

لصالح التطبيق البعدي للمجموعة 
التجريبية في مهارة المقابلة والمقارنة 

، مما )١٠,٥=متوسط الرتب األعلى (
يشير لوجود فرق بين متوسطي رتب 
درجات المجموعة التجريبية في مهارة 
المقابلة والمقارنة لصالح التطبيق 

 .البعدي
 بالنسبة لمهارة عالقة الكل بالجزء: 

 وهي قيمة ٣,٩٢٤ = "Z"جاءت قيمة 
 ٠,٠١دالة احصائياً عند مستوى داللة 

لصالح التطبيق البعدي للمجموعة 
ي مهارة عالقة الكل بالجزء التجريبية ف

، مما )١٠,٥=متوسط الرتب األعلى (
يشير لوجود فرق بين متوسطي رتب 
المجموعة التجريبية في مهارة عالقة 

 .الكل بالجزء لصالح التطبيق البعدي
 بالنسبة لمهارة التصنيف والتعريف: 

 وهي قيمة ٣,٩٢٧ = "Z"جاءت قيمة 
 ٠,٠١دالة احصائياً عند مستوى داللة 

صالح التطبيق البعدي للمجموعة ل
التجريبية في مهارة التصنيف والتعريف 

، مما )١٠,٥=متوسط الرتب األعلى (
يشير لوجود فرق بين متوسطي رتب 
درجات المجموعة التجريبية في مهارة 

التصنيف والتعريف لصالح التطبيق 
 .البعدي

  بالنسبة لمهارة تمييز الحقائق من
 وهي ٤,٠١  ="Z"جاءت قيمة : المزاعم

قيمة دالة احصائياً عند مستوى داللة 
 لصالح التطبيق البعدي للمجموعة ٠,٠١

التجريبية في مهارة تمييز الحقائق من 
متوسط الرتب األعلى (المزاعم 

، مما يشير لوجود فرق بين )١٠,٥=
متوسطي رتب درجات المجموعة 
التجريبية في مهارة تمييز الحقائق من 

 .يق البعديالمزاعم لصالح التطب
 جاءت : بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار

 وهي قيمة دالة ٣,٩٢ = "Z"قيمة 
 ٠,٠١احصائياً عند مستوى داللة 

لصالح التطبيق البعدي للمجموعة 
التجريبية في الدرجة الكلية الختبار 

متوسط الرتب (مهارات التفكير البصري 
، مما يشير لوجود فرق )١٠,٥=األعلى 

 المجموعة التجريبية بين متوسطي رتب
في اختبار مهارات التوضيح والفهم 

 .لصالح التطبيق البعدي
ويمكن توضيح متوسطات درجات 
تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي 
والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبار 
مهارات التوضيح والفهم، من خالل الشكل 

  :التالي
  



 

 ٨٨٥

12.8

50.35

7.7
31.05

6.2
21.35

1.15.1
27.8

107.85

بعديقبليبعديقبليبعديقبليبعديقبليبعديقبلي

مھارة المقابلة  
والمقارنة

مھارة عالقة الكل 
بالجزء

مھارة التصنیف  
والتعریف

مھارة تمییز الحقائق  
من المزاعم

الدرجة الكلیة  
لالختبار

متوسط الدرجات

  
  متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة  )١(شكل 

  التجريبية في اختبار مهارات التوضيح والفهم
ومن ثم نقبل الفرض الثانى الذي 

توجد فروق دالة احصائياً عند  :ينص علي
بين متوسطي رتب ) ٠,٠٥ ≤(مستوى 

وتالميذ درجات تالميذ المجموعة التجريبية 
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
الختبار مهارات التوضيح والفهم لصالح 

  ".المجموعة التجريبية
ولحساب فعالية البرنامج القائم علي 
المنظمات الشكلية فى تنمية مهارات 
التوضيح والفهم لدى التالميذ المتأخرين 

دراسياً فى مادة الدراسات االجتماعية 
ماك " دية، من خالل معادلة بالمرحلة اإلعدا

 : التالية"جويجان
التجريبيـة   المعالجـة  فعاليـة لبيـان  

البرنامج القائم علي المنظمات الشكلية فـى       (
تنمية مهارات التوضيح والفهم لدى التالميـذ       
المتأخرين دراسـياً فـى مـادة الدراسـات         

 بتم حـسا  ،)االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية
  :التالي الجدول يوضحه كما وذلك، الفعالية

  )٣(  جدول
فعالية البرنامج القائم علي المنظمات الشكلية تنمية مهارات التوضيح والفهم لدى التالميذ 

  المتأخرين دراسياً فى مادة الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية
  )G(قيمة   مهارات التوضيح والفهم
  %٨٠  مهارة المقابلة والمقارنة

  %٨٥,٥٣  بالجزءمهارة عالقة الكل 
  %٨٥,١١  مهارة التصنيف والتعريف

  %٨١,٦٣  مهارة تمييز الحقائق من المزاعم
  %٨٢,٣٦  الدرجة الكلية لالختبار
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يتضح من الجدول السابق أن فعاليـة       
البرنامج القائم على المنظمات الـشكلية فـى       
تنمية مهارات التوضيح والفهم لدى التالميـذ       

 الدراسـات   المتأخرين دراسـياً فـى مـادة      
االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية كبيرة، حيـث      
جاءت قيم الفعالية لمهارات التوضيح والفهم      

، وبالنـسبة  %)٨٥,٦٣ -%٨٠(في المـدى    
  %. ٨٢,٣٦= الختبار ككل

مناقشة النتائح الخاصة بتنميـة مهـارات       
  :التوضيح والفهم وتفسيرها 

 المنظمات الشكلية إلى استراتيجية أدت - ١
محفـزة لـإلدراك    يةصـف  بيئـة  خلق

 تـشجيع  خـالل  مـن  وذلك البصرى،
 والمالحظـة،  علي مهارات اتالتالميذ

والتمييز بين ،  والتعريف ، والتصنيف
 قتحقيالحقائق والمزاعم مما أدى إلى 

 .األهداف المرجوة
 التـي  التقليديـة  التدريس طريقة تغير - ٢

 بـشكل  المعلومـات  تقديم على تعتمد
 فقـط  حفظها  بهدفاتللتالميذ نظري

 مرئي بشكل المعلومات تقديم طريقة إلى
 فهم المعلومات على اتالتالميذ يساعد
 . حفظها من أكثر

 استراتيجية المنظمات الشكلية أسهمت - ٣
 بطريقـة  والمفاهيم األفكار عرض في

 التخزين في عمليات يسهل مما بصرية،
 اتالتالميــذ ىوتلقــ واإلســتدعاء،
 الــصور خــالل مــن للمعلومــات
 شكلية المختلفة يجعلهـا والمنظمات ال

 يساعد مما طويلة لفترة العقل في تثبت
وقـت الحاجـة    بسهولة استدعائها على
 .إليها 

 استراتيجيات المنظمات الشكلية ساهمت - ٤
 البـصرية  اللغـة  مـن  نوع إيجاد في

 اتوالتالميـذ  الباحثـة  بـين  المشتركة
 صـفية  بيئة وتوفير العلمي، والمحتوى
 العالقة حتوض النتيجة وهذه وإيجابية،

 الصور على القائم التعليم البصري بين
 تنميـة  في ودورها المنظمات الشكليةو

 التفكيـر  مثل من التفكير مختلفة أنواع
 .والتصنيف ، والتلخيص البصري

 عملية في المنظمات الشكلية  استخدام - ٥
 والتفاعل للمعمومات واإلستقبال التعلم
 وثباتها المعلومة إلى تبسيط أدى ؛ معها

 وذلك ، الذاكرة من استدعائها سهولة و
مهـارات التوضـيح    تنميـة  إلى يؤدى

 .والفهم لدى التالميذ 
 سواء جديدة وتدريبات أنشطة استخدام - ٦

الموجودة فـي   أم ملالمع بدليل الموجودة
 تنميـة  علـى  ساعدت ،طالنشا كراسة

 وخاصـة  مهارات التوضيح والفهـم 
تحديد عالقـة الكـل والجـزء     مهارة

 على التالميذ ساعدت كما ،والمقارنات
 إجابات في والتفكير والمالحظة التأمل
 فـي  ذكرت التي غير ومتنوعة جديدة
 . المدرسي الكتاب

التوضـيح   بمهـارات  المتعلقة األنشطة - ٧
 فهـم  علـى  التالميـذ  ساعدت والفهم
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 ، والمنظمات الشكلية الرسائل البصرية
التـى   بين الحقائق والمـزاعم  والتمييز

 فهم إلى أدى مما ، تتعرضها المنظما
 هـذه  خـالل  مـن  واسـتيعابها  المادة

 . المهارات
 المختلفـة  وتطبيقاته التعليمي الكمبيوتر - ٨

 التوضيحية الصور عرض في المتمثلة
ــروض ــة والع ــوم التقديمي  والرس

 تغيـر  في ساعدت والتي ، التخطيطية
 أكثر شكل إلى المعلومة التقليدي شكل

 تفاعـل  فـي  يساهم مما جاذبية فاعلية
 االستجابات المختلفـة  واعطاء التالميذ

 وقيام ، واألشكال والرسوم الصور حول
األشـكال   لهذه تصميمات بعمل التالميذ

 التـي  غيـر  جديـدة  بصور والرسوم
 المعلومة تنظيم واعادة ، عليهم عرضت
 تنميـة  فـي  أسهم جديدة، مما بصورة

  .مهارات التوضيح والفهم
 إلي ةباإلضاف المستمرة الراجعة التغذية - ٩

 أحدث تغيير التقويم أساليب في التنوع
 محفـزة  بيئـة  وخلق الصفية البيئة في

 في أسهم مما والعمل الجماعى للتعاون
 .المرجوة تحقيق األهداف

ساهمت استراتيجيات التعلم المـستند      -١٠
 المتعلم في تنظيم خبراتـه      الي التفكير 

ومعالجة المعلومات والمواقف التـي     
العمليـات  الهدف من هـذه     ، يمر بها 

الفهم العميق واالسترجاع الدقيق وهي     
مهارات مهمة وأساسـية، والـسلوك      

المطلوب من المتعلم تحري الوضوح     
 .واستخدام المعلومات ذات العالقة

ساهمت استراتيجية المنظمات الشكلية      -١١
التالميذ علي تحليل األفكار وتشمل كل      
من المقارنـة والمقابلـة، التـصنيف       

جـزء بالكـل،    والتعريف، عالقـة ال   
وتحليل الحجج وتشمل إيجاد    ، التسلسل

األسباب واستخالص النتائج، الكـشف     
 .عن االفتراضات

 

بعد عرض النتائج التى توصل إليهـا       
تقوم الباحثة فـى    ، البحث الحالي وتفسيرها    

ضوء هذه النتـائج بتقـديم مجموعـة مـن          
والتى نأمـل أن تؤخـذ بعـين        ، التوصيات  

، ويتم العمل بها واإلسـتفادة منهـا      اإلعتبار  
  :ومن هذه التوصيات 

ضرورة مراعاة المنـاهج الدراسـية       - ١
مستويات التالميذ مما يـشجع المعلـم       
علي مساندة الحاالت الخاصة مثل فئة      

 .المتأخرين دراسياً
إعداد معلمى التربيـة الخاصـة قبـل         - ٢

وأثناء الخدمة علـي تقبـل الحـاالت        
ت داخل  الفردية التى تعانى من مشكال    

ومراعاة الفروق الفردية بين    ، الصف  
 .التالميذ 

اإلكتشاف المبكر للمتأخرين دراسياً فى      - ٣
ومحاولـة إعـداد بـرامج      ، المدارس  

تساعدهم علي مواكبة أقرانهم العاديين     
 .فى التحصيل الدراسي 
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اإلهتمــام بتنميــة مهــارات التفكيــر  - ٤
المختلفة وخـصوصاً لـدى التالميـذ       

فى مراحل التعلـيم    المتأخرين دراسياً   
 .العام 

تطوير محتوى مناهج المواد الدراسية      - ٥
وتضمينها ببعض األنـشطة المختلفـة      
التى تتطلب تنمية مهـارات التفكيـر       
بشكل عام وتنمية مهارات التوضـيح      

 .والفهم بصفة خاصة 
اإلهتمام بنشر روح التعاون والمشاركة      - ٦

، الجماعية بين التالميذ بـشكل عـام        
لمتأخرين دراسياً بشكل   وبين التالميذ ا  

خاص وذلك لزيادة قدراتهم علي تحمل      
 .وإكسابهم الثقة بالنفس، المسئولية 

العمل علي توصيل الدراسات التى تـم        - ٧
وذلـك لإلسـتفادة    ، إجرائها للمعلمين   

منها بهدف تنمية مهارة معينـة لـدى        
 .التالميذ أو إكسابهم إياها 

محاولة ربط محتوى المنهج الدراسـي       - ٨
فالقيمـة  ، واهتمامات التالميذ   بحاجات  

الحقيقية للعلم تكمن فى اإلستفادة مـن       
نائجــه فــى واقــع الحيــاة وربطــة 

 . باحتياجات األفراد الفعلية 
اإلستعانة بالصور والرسومات الملونة     - ٩

حتى تنقل الخبرات التعليمية    ، والجذابة  
 .للتالميذ المتأخرين دراسياً بشكل شيق 

ــ -١٠ ــداول والرس ــتعانة بالج ومات اإلس
ــشكلية  ــات ال ــوم ، والمنظم والرس

التخطيطية والخرائط الذهنيـة التـى      

تساعد علي تقديم المحتـوى بـشكل       
 .منظم 

 ضرورة صياغة المحتوى بأسـلوب      -١١
وذلــك لمحدوديــة ، لغــوى بــسيط 

الحصيلة اللغوية والتحصيلية لهـؤالء     
 .التالميذ المتأخرين دراسياً

 

تـائج البحـث    فى ضوء ما أسفرت عنـه ن      
تقترح الباحثـة إجـراء البحـوث      ، الحالى  
  :التالية 

إجراء دراسة مماثلـة علـي طـالب         - ١
 .المرحلة اإلبتدائية والثانوية 

استخدام برنـامج  الـتعلم       دراسة أثر  - ٢
المستند إلى التفكير فى تدريس مـواد       

 .أخرى لنفس العينة 
إعداد تـصور مقتـرح قـائم علـي          - ٣

لى التفكير  استراتيجيات التعلم المستند إ   
لتنمية مهارات التفكير المختلفـة فـى       

 .المرحلة اإلبتدائية 
اقتراح وبناء وحدات دراسية أخـرى        - ٤

للتالميذ المتأخرين دراسياً فى المراحل     
التعليمية المختلفة فـى ضـوء الـتعلم        

 . المستند على التفكير 
فاعلية برنامج قائم علي التعلم المـستند     - ٥

لتفكيـر  إلى التفكير لتنمية مهـارات ا     
البصرى لـدى التالميـذ المتـأخرين       

 .دراسياً بالمرحلة اإلبتدائية 
فاعلية برنامج قائم علي التعلم المـستند     - ٦

إلى التفكير لتنميـة مهـارات العمـل        
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الجماعى لدى التالميذ ذوى صـعوبات     
التعلم فـى مـادة العلـوم بالمرحلـة         

 .اإلعدادية 
أثر استخدام اسـتراتيجية المنظمـات       - ٧

ية مهارات العمل الجماعى    الشكلية لتنم 
لدى التالميذ المعاقين سمعياً بالمرحلـة      
ــات   ــادة الدراس ــى م ــة ف اإلعدادي

 .اإلجتماعية 

 

). ٢٠٠٧(أشواق بنت حمـزة التركـى      .١
 على المتقدمة المنظمات استخدام فاعلية

 طالبـات  األحياء لدى مادة في التحصيل
 المنـورة  بالمدينة الثانوي االول الصف

. رسـالة ماجـستير   .نحوها اتجاهاتهنو
 .السعودية. جامعة طيبة . كلية التربية 

أثـر  ). ٢٠١٣( أمل سعيد القحطـانى      .٢
المدخل المنظومى فى تنميـة التفكيـر        
المنظومى وفاعليه الذات االكاديمية فـى      
ــة   ــات المرحل ــدى طالب ــا ل الجغرافي

العـدد  . المجله التربويـة    . المتوسطة  
 .٢٧لمجلد ا. الجزء االول  . ١٠٨

ــة   .٣ ــورنى حوريـ ــت عمـ تازوليـ
 المتخذة التدريسية اإلجراءات).٢٠١١(

 المتـأخرين  التالميذ تحسين تعلم  لتقويم
 بالكفايات بيداغوجيا التدريس وفق دراسياً

مجلة العلوم اإلنـسانية واإلجتماعيـة      . 
. ٤العـدد   . جامعة قاصـدى مربـاح      .

 .الجزائر

). ٢٠٠٨(محمد الحوامدة   .زيد العدوان    .٤
. ميم التدريس بين النظرية والتطبيق      تص

. عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيـع       
 .أربد األردن 

تطـوير  ). ٢٠١٦(زيد سليمان العدوان     .٥
وحدة تعليمية فى ضوء نظريـة الـتعلم        
المستند إلى الدماغ وقياس أثرهـا فـى        
تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طـالب    
الصف العاشـر األساسـي فـى مـادة         

دراسـات  . يا واتجاهاتهم نحوها    الجغراف
المجلـد  . األردن  . فى العلوم التربوية    

٤٣ . 
ــدالعال   .٦ ــحرعبدالفتاح عب ). ٢٠١٦(س

 المنظمـات  اسـتخدام  على قائم برنامج
لـدى   التـأملي  التفكير لتنمية التخطيطية
 الدراسـات  بـشعبة  المعلـم  / الطالـب 

 التربويـة  الجمعيـة  مجلة. االجتماعية 
العـدد  . مـصر  – االجتماعية للدراسات

 . فبراير. ٧٧
 أثـر ). ٢٠٠١٧(سـحر مكـرم حنـا     .٧

 الهندسـة  تدريس فى المتقدمة المنظمات
 تالميذ لدى المنظومى تنمية التفكير على

 تربويات مجلة. اإلعدادى  الثانى الصف
العـدد  . ٢٠مجلد . مصر – الرياضيات

 .يوليو. ٦
ــصيف   .٨ ــدالرحمن نـ ــادل عبـ عـ

 مةالمتقد المنظمات ثرأ).٢٠١٢(وآخرون
 االدبي الرابع الصف طالب تحصيل في

 .واسـتبقائها  العربية اللغة قواعد في مادة
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. ديـالى  جامعـة  / االساسية التربية كلية
 . ٥٠مجلة الفتح العدد

 أثـر ).٢٠١٦(عادل رسـمى النجـدى   .٩
 في البيانية المنظمات إستراتيجية استخدام

 لتنميـة  االجتماعيـة  تدريس الدراسات
 كلية مجلة.سية العلم األسا عمليات بعض
العدد .٣٢المجلد . مصر– بأسيوط التربية

٣. 
 عبـــداهللا بـــن خمـــيس أمبـــو . ١٠

 المنظمات استخدام أثر).٢٠٠٦(سعيدى
التحـصيل   مـن  كـل  على التخطيطية
 لـدى  العلوم مادة في بالتعلم واالحتفاظ

. العـام  من التعليم الثامن الصف طالبات
. ٢٠المجلـد . الكويت– التربوية المجلة
 .يونيو. ٧٩العدد 

 استخدام أثر).٢٠٠٣(عمر علي دحالن  . ١١
 بقاء و التحصيل على المتقدمة المنظمات

 طـالب  لـدى  النحو مادة في التعلم اثر
. رسـالة ماجـستير   . الثـامن  الصف

 .فلسطين . الجامعة اإلسالمية بغزة
). ٢٠٠٨(الجـيش   يوسف عفانة،  عزو . ١٢

 .الجـانبين  ذي بالدماغ والتعلم التدريس
 .آفاق بةمكت فلسطين غزة،

 أثـر ).٢٠٠٥(فاطمة بنت محمد بختيار . ١٣
 علـى  المتقدمـة  المنظمـات  استخدام

الجغرافيـا   مقرر في الدراسي التحصيل
. المتوسـط  األول الـصف  تلميذات لدى

جامعة أم  .كلية التربية   .رسالة ماجستير   
 .القرى 

 أثـر ). ٢٠١٠(فيصل بن خالد الحربى . ١٤
 اسـتيعاب  فـي  التخطيطيـة  المنظمات

 طالب الـصف  لدى يزيائيةالف المفاهيم
رسـالة  . المنورة بالمدينة الثانوي الثاني

  . جامعة طيبة. كلية التربية .ماجستير 
ــل . ١٥ محمــد قاســم . محمــد بكــر نوف

دمج مهارات التفكير   ). ٢٠١٠.(سعيفان
. الطبعة األولى . فى المحتوى الدراسي  

  .عمان .دار المسيرة للنشر والتوزيع 
 ).٢٠٠٨(محمد خليفـة عبـدالرحمن       . ١٦

 فـي  التمهيـدي  المنظم استخدام فاعلية
 مفـاهيم  االجتماعية لتنميـة  الدراسات
 تالميـذ  لدى السياسي والوعي المواطنة

. سمعياً المعاقين اإلعدادي الصف الثالث
 المواطنة تربية(االول  العلمي المؤتمر

 -)الدراســات االجتماعيــة ومنــاهج
  .١المجلد .مصر

 أثـر ). ٢٠١٥(ناهض صبحي فـورة  . ١٧
 المتقدمة المنظمات استراتيجية استخدام

 على تحصيل النحوية القواعد تدريس في
 المرحلـة  فـي  الثـامن  الصف طالبات

 مجلـة . غـزة  بمحافظة العليا األساسية
التربويـة   لللدراسات اإلسالمية الجامعة

 جامعة.١العدد . ٢٣المجلد . والنفسية 
  .غزة األقصى

 فاعليـة ).٢٠١٥(نيفين محمد محمـود  . ١٨
 في المتقدمة المنظمات خدامباست التدريس

 والتحـصيل  الجغرافـي  تنمية التفكير
األول  الـصف  تالميـذ  لـدى  الدراسي
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