
 م ٢٠١٥يناير لسنة )  الجزء الرابع١٦٢: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ١٤٧ -

 تدريس مادة يف التعليم املتمركز حول املشكلة إسرتاتيجيةأثر 
 املنظوميالدراسات االجتماعية على تنمية مهارات التفكري 

  واالحتفاظ بها لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي
  :مقدمة الدراسة 

 التـي  تموج بالعديد من األقمار الـصناعية    التي عصر الفضاءات الواسعة     في
ن مكان آلخر فى جزء من الثانية ، شهدت السنوات األخيـرة تطـوراً              تحمل المعرفة م  

ملحوظاً فى كافة ميادين الحياة لما يواجه العالم من طفرة هائلة فى العلم والتكنولوجيا ،   
وما أحدثه هذا التقدم العلمي الهائل من تغيرات وتطورات فى كافة ميادين الحياة وعلى              

  .رأسها التربية
العلمية الهائلة تضاعف المعرفة البشرية بـسرعة كبيـرة ،         ومن أثار الطفرة    

 والجانب المهارى، فأصبح لزاماً علـى تعليمنـا أال          العلميوحدوث الفجوة بين الجانب     
 تبقى فى أذهانهم للحظات قصيرة ، ممـا زاد  التييكسب التالميذ مجموعة من المعارف   

ورة البحث عن طرائق وأساليب العبء على كاهل القائمين على العملية التعليمية فى ضر
واستراتيجيات جديدة من شأنها إثراء العملية التعليمية وتساعد على مواكبـة الثـورة             

  .العلمية ، ومحاولة سد الفجوة بين الجانب العلمي والمهارى
 من هذه المعطيات ظهرت فى السنوات األخيرة عدة فلسفات يعد كـالً             وانطالقا

دمة فى التدريس ، ومن هذه الفلسفات التربوية النظرية         منها أساساً فى الطرق المستخ    
البنائية ، التى تدعو إلى أن يبنى التلميذ معرفته بنفسه من خالل تفاعله المباشر مـع                 
الموقف التعليمي ، ومع المعرفة الجديدة وربطها بما لديه من معارف سابقة فى ضوء               

 التلميذ المعرفية من خالل تعرضه توجيهات المعلم ، ويحدث التعلم بحدوث تغيير فى بنية
  ).٤٥ : ٢٠٠٧زيتون . (لمشكالت حقيقية ، ومحاولة إيجاد حلول لها فى بيئة تفاوضية

 انطلقت من فكـر البنائيـة ،        التيوهناك العديد من االستراتيجيات التدريسية      
ن والتى منها استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ، حيث أشار العديد من البـاحثي        

إلى أهمية هذه االستراتيجية من خالل العديد من الدراسات التى توصلت إلى أن التالميذ              
الذين طبقت عليهم تلك االستراتيجية أحرزوا تعلماً أفضل من أولئك الذين تعلموا بالطرق 

إلى أنه وبالرغم من وجـود العديـد مـن          ) ٥٣:٢٠٠٧زيتون  (التقليدية ، حيث أشار     
ستخدم المشكالت، إال أن استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة االستراتيجيات التى ت

تتميز بأنها أكثر فاعلية لتحقيق األهداف المنشودة ، حيث تقترح االسـتراتيجية ثـالث              
المهام ، المجموعات التعاونية ، والمشاركة ، وتعـد         : مراحل رئيسة مكونة لها وهى      

مهام تعليمية تكـون مثيـرة للتفكيـر ،         االستراتيجية المحتوى فى صورة مشكالت أو       
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 التالميذ الثقة بالنفس والقـدرة علـى        إكسابوتعكس المفاهيم األساسية ، وتعمل على       
  ).١٩٦ : ٢٠٠٣زيتون و زيتون . (التفكير والنقاش

وبناء على ما تقدم فإن استخدام استراتيجيات حديثة فى تـدريس الجغرافيـا             
الهتمام بتنمية المهارات المختلفة لدى التالميذ يشكل ضرورة ملحة ، ومن ناحية أخرى ا

، وذلك ألن الطرق المعتادة فى تدريس الجغرافيا تقدم للتالميذ فـى صـورة معلومـات      
وحقائق مجزأة ، ألن هذه الطرائق تركز على السرد والتلقين ، وهذا ال يحقق أهـداف                

 العلمـي  بالتقدم الوعيتدريس الجغرافيا ، كما أن التركيز على المعلومات ال يحقق لهم        
  . يعيشون فيه ويتفاعلون معهالذي

ومع ما تسعى إليه أهداف الجغرافيا فى تنمية شخصية المتعلم وتزويده باألفكار 
والمهارات والقيم ، وتنمية قدرته العقلية من خالل تنمية العديد من مهـارات التفكيـر               

ف على الخـصائص الطبيعيـة      ، وتمكنه من التعر   يوالمنظوم والتأملي الناقد واإلبداعي 
والبشرية لبيئته ، واستغالل ثرواتها بما يعود عليه بالنفع والفائدة ، والتى تتفق بشكل              

مهارة جمع المعلومات الجغرافيـة ،      :  والزمانى مثل    المكانيخاص مع مهارات البحث     
وتفسير المعلومات وتحليلها ، وعرض المعلومات ، ونقد وتقديم المعلومـات ، لـذلك              

الحصول على المعرفة الجغرافية يحتاج إلى مهارات وعمليات ذهنية وطرائـق بحـث             ف
منظمة وعملية ، وبهذا تكون المعرفة الجغرافية غاية ووسيلة فى آن واحد ، حيـث أن   
اكتسابها وتوظيفها فى حياة المتعلمين يمكنهم من التكيف مع ظروف البيئة التى يعيشون 

عديد من المشكالت التى تواجههم مـوظفين القـدرات         فيها، وتيسر لهم سبل مواجهة ال     
  .الفكرية والعقلية من وصف وتفسير وتنبؤ وتفكير 

لذا فإن الربط بين التقنيات التربوية وعمليات التعليم والتعلم له أثر كبير على             
 المتعلمين إكسابتنمية مهارات التفكير المنظومى فى مجال تعليم وتعلم الجغرافيا بأهمية 

  . التفكير التي تؤهلهم لمواجهة واقتحام المشكالت اليومية والمقدرة على حلهامهارات
فإذا تمكن التلميذ من اتقان مهارات التفكير المنظومى والتفاعل المنظومى مع           
معطيات البيئة ، ومتطلبات العصر ، واستخدام مهارات العلم بطريقة منظومية صحيحة ، 

رات تمكنه من مواجهة المشكالت الالزمة للحيـاة    تمكنه من أن ينمو علمياً ويكتسب خب      
فى عصر العولمة والصراعات الدائمة ، أى تنمو شخصيته بصورة متكاملة فـى كـل               

  ).٧٢ : ٢٠٠٥ عبيد. (جوانب التعلم المعرفية والنفسحركية والوجدانية
وبناء على ما تقدم استخدم الباحث استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة           

يس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التفكير المنظومى واالحتفاظ بها لـدى           فى تدر 
  .تالميذ الصف الخامس االبتدائي
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  :مشكلة الدراسة

إذا ما سلمنا بافتراض أن التلميذ هو محور العملية التعليمية التعلميـة ، وأن              
صـبحت  دوره لم يقتصر على تلقى المعلومات فقط ، بل باحث مستقصى لهـا، حيـث أ       

طرائق واستراتيجيات التدريس التقليدية التى يتبعها المعلمون والقائمة علـى التلقـين            
والحفظ واالستظهار ال تلبى احتياجات التالميذ وتؤهلهم للعيش فى مجتمـع المعرفـة ،        

 يتطلب مهارات عالية من التفكير والقدرة على البحث والتقصى واالستكشاف ومن والذي
  :اآلتيراسة ، والتى تتمثل مشكلتها فى اإلجابة عن السؤال الرئيس هنا جاءت أهمية الد

 االجتماعيةما أثر استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة فى تدريس مادة الدراسات 
على تنمية مهارات التفكير المنظومى واالحتفاظ بها لدى تالميذ الصف الخامس 

  ؟االبتدائي
  :ت الفرعية التاليةويتفرع من السؤال الرئيس التساؤال

ما مهارات التفكير المنظومى المراد تنميتها لدى تالميـذ الـصف الخـامس              -
 اإلبتدائى فى مادة الجغرافيا؟

ما أثر استخدام استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة فى تنمية مهـارات           -
 ؟لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي فى مادة الجغرافيا المنظوميالتفكير 

  :وض الدراسة فر
 بين متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة إحصائيايوجد فرق دال  ال )١

 مهارات التفكير المنظومى فى الختبار القبليوالمجموعة التجريبية فى التطبيق 
 .مادة الجغرافيا 

 بين متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة إحصائيايوجد فرق دال  ال )٢
 المنظومي مهارات التفكير الختبارتطبيق البعدى والمجموعة التجريبية فى ال

 .فى مادة الجغرافيا 

 بين متوسط درجات تالميذ المجموعة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال )٣
التجريبية فى االختبار البعدى والمؤجل لقياس احتفاظهم بمهارات التفكير 

 . فى مادة الجغرافياالمنظومي
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  :أهمية الدراسة

  : التالية االعتباراتراسة من تنبع أهمية الد
 :تسهم الدراسة فى توجيه نظر القائمين على العملية التربوية إلى )١

فاعلية توظيف استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة فى تدريس الدراسات  -
االجتماعية عامة والجغرافيا خاصة على تنمية مهارات التفكير المنظومى لدى          

 .ائىتالميذ الصف الخامس االبتد

فاعلية توظيف استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة فى تدريس الدراسات  -
االجتماعية وانعكاس ذلك على إقبال التالميذ على الـتعلم وتحـسين نوعيـة             

 .التعليم

إمداد القائمين على عملية تخطيط مناهج الدراسات االجتماعية بكفايات مهارية        )٢
ت حديثة فى التدريس و تدريب المعلمين وعملية تمكنهم من توظيف استراتيجيا

على المهارات العملية لتدريس الدراسات االجتماعية ، وإثراء وتعزيز المناهج          
 .بأنشطة توظف استراتيجيات حل المشكالت

تنبيه القائمين على برامج إعداد المعلم فى كليات التربية بـضرورة تـدريب              )٣
خدمة ووضع برامج تعمل علـى       وال اإلعداد الدراسات االجتماعية أثناء     معلمي
 مهارات توظيف قدرات العقل البشرى لدى التالميذ من خالل اسـتخدام           إكسابه

 يمتلكها  التياستراتيجيات تدريسية تساعد على االستفادة من القدرات العقلية         
 .التالميذ

  :حدود الدراسة
 إلى تلميذاً تم تقسيمهم) ٦٧( وعددهم االبتدائيعينة من تالميذ الصف الخامس  )١

من ) ٣٤(تلميذ ، ومجموعة ضابطة وعددهم ) ٣٣(مجموعة تجريبية وعددهم   
 . محافظة القليوبية– شبرا الخيمة – المشتركة االبتدائيةمدرسة الفرنوانى 

قراءة (تقتصر الدراسة على تنمية مهارات التفكير المنظومى التالية  )٢
 تكملة –القات الموقف وإدراك الع/  تحليل الشكل–الموقف المنظومى /الشكل

 ). رسم الشكل المنظومى–الموقف المنظومى / العالقات فى الشكل

االجتماعية لتالميذ الصف الخامس اختيار وحدة السياحة من كتاب الدراسات  )٣
 .االبتدائي
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  :أدوات الدراسة
 فى وحدة االجتماعيةاختبار مهارات التفكير المنظومى فى مادة الدراسات  )١

 ).إعداد الباحث .( خامس االبتدائيالسياحة لتالميذ الصف ال

 فى وحدة االجتماعيةقائمة مهارات التفكير المنظومى فى مادة الدراسات  )٢
 ).إعداد الباحث.(حة لتالميذ الصف الخامس االبتدائيالسيا

  :منهج الدراسة 
 للدراسة ، وعرض النظري فى تحديد اإلطار استخدم: الوصفيالمنهج  )١

 .الدراسات السابقة

 فى تطبيق أدوات الدراسة ، وقياس استخدم: التربوي جريبيالتالمنهج  )٢
 .فاعليتها

  :مصطلحات الدراسة
 :استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة  )١

نوع من التعلم الذى يساعد التالميذ على فهم ما         ) :" Wheatly 1991,(تعريف ويتلى   
  ".حل المشكالتيتعلمونه وبناء معنى له ، وينمى لديهم الثقة فى قدراتهم على 

أسلوب " استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة على أنها        ) ٢٠٠١(ويعرف ديليسل   
  ".تعليمى يعلم من خالل تقديم موقف للتالميذ يقودهم إلى مشكلة يتعين عليهم حلها

بأن استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة أحد نمـاذج         ) ٨:٢٠٠٣(وترى الجندى   
، Taskالمهـام  : ية ، وتتكون من ثالث مراحل رئيسة مكونة لها وهـى        الفلسفة البنائ 

  .Sharing، والمشاركة Co-Operative Groupsالمجموعات التعاونية 
 التـي طريقة من طرق الـتعلم الفعـال    " االستراتيجية بأنها   ) Kwan 2000,(ويعرف  

لتركيـز فـى    تتضمن التفاعل اليناميكى بين التالميذ وعملية الـتعلم ، حيـث يكـون ا             
استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة على عملية حل المشكلة ، وليس حل المشكلة 

  .كما فى طريقة حل المشكالت
تتابع منظم " ويعرف الباحث استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة فى الدراسة بأنها

ذ فى صورة مشكالت    من الخطوات تبدأ بطرح المعلم للموضوعات المراد تعلمها للتالمي        
حقيقية ، ومن ثم يبدأ التالميذ فى التفكير فيها ، والبحث عن حلول لهذه المشكالت عن                
طريق ممارسة أنشطة من خالل مجموعـات تعاونيـة صـغيرة ، تنتهـى بمـشاركة                
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المجموعات كلها فى مناقشة وتقويم ما تم التوصل إليه تحت إشـراف وتوجيـه مـن                
  ".المعلم

 :Systematic Thinking المنظوميالتفكير  )٢
فن وعلم يربط بين البنية وأداء " يعرف بارى ريتشمون التفكير المنظومى بإنه 

  ).٥٩:٢٠٠٤الكامل ".(البنية ألغراض تغيير البنية لتحسين األداء
التفكير المنظومى علـى إنـه      ) ٢١٩:٢٠٠٤(ويعرف كالً من عفانة ونشوان      

لعليا فى التفكير ، حيث من خالل هذا الـنمط  يمكن اعتباره شكالً من أشكال المستويات ا    
 موضـوع دون أن يفقـد هـذا        ألييكون التلميذ قادراً على الرؤية المستقبلية الشاملة        

الموضوع جزئياته ، أى انتقال التلميذ من التفكير بصورة مجردة إلى التفكير الـشامل              
 موضـوعات   عتبارهابا كان يتعامل معها     التي يجعله ينظر إلى العديد من العناصر        الذي

متباعدة فيراها مشتركة فى العديد من الجوانب ، بمعنى إنه ينظر إلى األشياء بمنظـار               
  .منظومى

 يتضمن إدارة عملية    الذيبإنه ذلك النوع من التفكير      ) ٥:٢٠٠٥عبيد(ويعرفه  
التفكير والتفكير فى التفكير ، كما إنه يتطلب مهارات عليا من التفكير من تحليل الموقف 

 ثم إعادة تركيب مكوناته بمرونة ، مع تعدد طرق إعادة التركيب المنظم فـى ضـوء                 ،
  .المطلوب الوصول إليه

منظومة من العمليات العقليـة      " بأنه) ٤٥:٢٠٠٦(ويعرفه الخزندار ، مهدى     
 تكامل بين عمليات التفكير من تحليل للموقف ثم إعادة تركيب مكوناتـه بمرونـة               التي

  ". فى ضوء الهدف المنشودبطرق متعددة التنظيم
وسيلة لمساعدة التلميذ " بإنه ) ٦٥:٢٠٠٦(Mc Namaraويعرفه ماكنمارا 

على رؤية المنظومة من منظور واسع تشمل رؤية واسعة للبنيات المكونة للمنظومة ،             
واألنماط المختلفة لها ، ودورات هذه المنظومة ، وذلك بدالً من رؤية أحداث معينة فقط              

هذه الرؤية تساعد فى التعرف على األسباب الحقيقيـة للمـشكالت التـى             فى النظام، و  
  ".تعترض المنظومة والتعرف على نقطة بدء مالئمة لمعالجتها

نمط مـن أنمـاط     "  فى الدراسة إجرائياً بإنه    المنظوميويعرف الباحث التفكير    
يكـه إلـى    تحليل الموقف التعليمى ، وتفك    : التفكير يمر فيها التلميذ بعدة مراحل وهى        

أجزاء ، ثم إدراك الروابط بين تلك األجزاء ، إلى أن يتم إعادة تجميعها ، ومن ثم تكوين 
  ".صورة كلية لها
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  :  للدراسةالنظرياإلطار 
استراتيجية التعليم المتمركـز حـول      : المحور األول : ويشتمل على محورين            

 استراتيجية وماهيةمركز حول المشكلة ، نشأة استراتيجية التعليم المت: المشكلة من حيث
التعليم المتمركز حول المشكلة ، وخصائص ومميزات االستراتيجية ، وأهمية توظيـف            

 التعليم والتعلم ، ومراحل االستراتيجية ، وخطوات تطبيقهـا ،        عمليتياالستراتيجية فى   
ة ، ومعوقات توظيف وأدوار المعلم والمتعلم وفق االستراتيجية ، والتقييم فى االستراتيجي

  .االستراتيجية ووسائل التغلب عليها
 ، وأهمية التفكيـر     المنظومي من حيث ماهيه التفكير      المنظوميالتفكير  : الثانيالمحور  

 المنظومي ، العمليات العقلية المتضمنة فى التفكير المنظومى ، مراحل التفكير المنظومي
 ، واألسس   الدراسي والمنهج   المنظومير   ، والتفكي  المنظومي ، مهارات التفكير     وأبعاده

التى ينبغى مراعاتها لتنمية مهارات التفكير المنظومى داخل الصف الدراسى ، وفيما يلى 
  .عرض ذلك بالتفصيل 

  .استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة: المحور األول
  .نشأة استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة

ن جذور التعليم المتمركز حول المشكلة ترجع إلى الحركة         يرى علماء التربية أ   
التقدمية ، وخاصة أفكار جون ديوى إذ يعتقد أن األساليب التى تنجح دائماً فى التعلـيم                
المدرسى تعود لنوع الموقف الذى يسبب تفكيراً وتأمالً فى الحياة العادية خارج المدرسة 

 ، ال شيئاً ليعرفوه ، والعمل بطبيعته يتطلب ، وهى أساليب تعطى المتعلمين شيئاً ليعملوه
تفكيراً أو مالحظة مقصودة للعالقات ، وعندئذ ينتج التعلم بشكل طبيعى ، ولـذا فثمـة                
ضرورة إلشراك المتعلمين فى المشروعات المرتبطة بمشكلة ومساعدتهم فى استقصاء          

ـ           تم ذلـك بوضـع   المشكالت ، وطبقاً لفكر ديوى فإن التعلم يجب أن يكون هادفـاً ، وي
. المتعلمين فى مجموعات صغيرة إلتمام مشروع يكون من اختيارهم وموضع اهتمامهم          

  ).٢٧ : ٢٠١٠الشهرانى (
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 ما يسمى بالتعلم باالكتـشاف ، وهـو نمـوذج           Brunerهذا وقد قدم برونر     
 يؤكد على أهمية مساعدة المتعلمين فى فهم بنية المادة الدراسـية وأفكارهـا              تدريسي

 المتعلم النشط فى عملية التعلم ، واالعتقاد بأن التعلم الفعلى           االندماجلحاجة  الرئيسة وا 
يحدث من خالل االكتشاف الشخصى ، وأن هدف التعلم ليس زيادة القاعـدة المعرفيـة               

.  ويكتشف بنفسه ما يساعده علـى الـتعلم        اإلمكاناتللمتعلم فحسب ، بل يبتكر المتعلم       
  ).٣٨ : ٢٠٠٧السعدى (

 أول من ساهم فى غـرس بـذور اسـتراتيجية    H.G Barrowsويعد باروز 
م ، من خالل عمله كطبيـب أثنـاء         ١٩٨٦التعليم المتمركز حول المشكلة ، وذلك عام        

تدريسه للطالب بمواجهتهم بحاالت مرضية حقيقية يقتصر فيها دوره كطبيب معلم على            
وبين األطبـاء فـى     التوجيه واإلرشاد ، وليس تقديم المعلومة ، وتدور المناقشة بينه           

  ).٢ : ٢٠٠١ديليسل . (تشخيص المرض
ويرى ويتلى أن التلميذ فى هذه االستراتيجية يصنع لها فهماً ذا معنى من خالل 
مشكالت تقدم له ، فيعمل تعاونياً مع زمالئه على إيجاد الحلول لهـا فـى مجموعـات                 

ـ      : ة لهـا وهـى   تعاونية صغيرة ، وتقترح هذه االستراتيجية ثالث مراحل رئيسة مكون
، والمــشاركة Co-Operative Groups، المجموعــات التعاونيــة Taskالمهــام 

Sharing) . ٤٥٩ : ٢٠٠٧زيتون.(  
  .مفهوم استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة

تعددت تعريفات الباحثين التربويين الستراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة 
  :ومنها

نوع من التعلم الذى يـساعد التالميـذ        ) :" Wheatly 1991,(تعريف ويتلى   
على فهم ما يتعلمونه وبناء معنى له ، وينمى لديهم الثقة فـى قـدراتهم علـى حـل                   

  ".المشكالت
استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة على أنها       ) ٢٠٠١(ويعرف ديليسل   

لة يتعين علـيهم     يعلم من خالل تقديم موقف للتالميذ يقودهم إلى مشك         تعليميأسلوب  " 
  ".حلها

طريقة من طرق التعلم الفعال     " االستراتيجية بأنها   ) Kwan 2000,(ويعرف  
 تتضمن التفاعل اليناميكى بين التالميذ وعملية التعلم ، حيث يكون التركيـز فـى               التي

استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة على عملية حل المشكلة ، وليس حل المشكلة 
  .قة حل المشكالتكما فى طري
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" ويعرف الباحث استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة فى الدراسة بأنهـا     
تتابع منظم من الخطوات تبدأ بطرح المعلم للموضوعات المراد تعلمهـا للتالميـذ فـى              
صورة مشكالت حقيقية ، ومن ثم يبدأ التالميذ فى التفكير فيها ، والبحث عن حلول لهذه 

يق ممارسة أنشطة من خالل مجموعات تعاونيـة صـغيرة ، تنتهـى    المشكالت عن طر 
بمشاركة المجموعات كلها فى مناقشة وتقويم ما تم التوصل إليه تحت إشراف وتوجيه             

  ".من المعلم
  

  .مراحل استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة
، المجموعـات   Taskالمهام  : تتكون هذه االستراتيجية من ثالث مراحل هى        

 ، كما هـو مبـين فـى    Sharing، والمشاركة Co-Operative Groupsتعاونية ال
، والتدريس وفق هذه االستراتيجية يبدأ بمهمة تتضمن موقفاً مشكالً يجعـل            ) ١(الشكل

التالميذ يستشعرون وجود مشكلة ما ، ثم يلى ذلك بحث التالميذ عن حلول لهذه المشكلة 
ه ، ويختتم التعلم بمـشاركة المجموعـات     من خالل مجموعات تعاونية صغيرة على حد      

وفيمـا يلـى    ). ٤٦١ : ٢٠٠٧زيتون  . (بعضها البعض فى مناقشة ما تم التوصل إليه       
  :عرض لمراحل االستراتيجية بالتفصيل

  :Tasksمرحلة المهام : أوالً 
تمثل مهام التعلم المحور الرئيس للتعليم المتمركز حول المشكلة ، حيث يواجه        

 المرحلة بمهام أو مشكالت حقيقية يتطلب إنجازها من التالميذ أو حلها،      التالميذ فى هذه  
  .كأن يطرح المعلم للتالميذ مسألة أو مشكلة معينة، ويطلب منهم كيفية حلها

  :وفى هذا يسأل التالميذ بعض األسئلة األساسية مثل
 ماذا أعرف عن المشكلة؟ -

  أتعامل مع هذه المشكلة؟لكي أحتاجه الذيما  -

 أستطيع الرجوع إليها لكى أصل إلى الحل أو الحلول التير التعلم ما مصاد -
 المناسبة للمشكلة؟

وفى هذا يحتاج التالميذ إلى صياغة المشكلة فى عبارات واضحة أكثر تحديداً ، وعلـى             
  .المعلم أن يستعين بفروع المعرفة المختلفة المتصلة بالمشكلة المقدمة إليهم

فى  ) ٨١:١٩٩١ ( Wheatlyول المشكلة كما يرى ويتلىوتكمن قوة التعليم المتمركز ح
 يجاهد التالميذ بما لديهم من معرفة ومعلومات لحلهـا ، وقـد تختلـف               والتياألنشطة  
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 مختلفة غريبة فى نظر المعلم ، ولكـن         ومناحي طرائق   باستخدامأساليب الحل وتتباين    
  .الجميع سيعمل من أجل حل المهمة

ترح أدبيات البحث بعض الشروط الواجب توافرها فيها  تؤدى المهات غرضها ، تقولكي
  ).١٩٧ : ٢٠٠٣زيتون وزيتون (، )٤٩٣ : ٢٠٠٧زيتون : (وهى

تكون مناسبة من حيث المستوى لكل تلميذ فال تكون مفرطة فى التعقيد؛ حتى              )١
 .ال تؤدى إلى إحباط التالميذ

 .من جوابتتضمن موقفاً مشكالً حقيقياً ، ولها أكثر من طريقة للحل وأكثر  )٢

تحث التالميذ على التحرى والبحث الحر ، واسـتخدام أسـاليبهم البحثيـة ؛               )٣
 .لتوظيفها فى معالجة المشكلة

: تشمل عنصر االستثارة العقلية ، بحيث تشجع التالميذ على طرح أسئلة مثل              )٤
 .ألخ..... ماذا أعرف عن المشكلة؟ ما الذى احتاجه لكى أتعامل مع المشكلة 

 تعدد االجتهـادات واألفكـار      وبالتاليعلى الحوار والمناقشة ،     تشجع التالميذ    )٥
 .واآلراء

  .تكون عملية من حيث كونها تؤدى إلى نتيجة )٦
  :Co-operative Groupsمرحلة المجوعات المتعاونة : ثانياً 

فى هذه المرحلة يحدث التعاون بين التالميذ بشكل طبيعى أثناء مناقشات المجموعة فيما      
 التالميذ فى ضوء هذه االستراتيجية يتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة بينهم، وذلك ألن

، وعلى المعلم أن يشجع التالميذ على التعاون فيما بينهم ، فالعمل التعاونى بين تالميذ               
المجموعة يكون أكثر العناصر أهمية فى الوصول إلى التعلم ، وإليجاد حلول للمشكالت ، 

ل تبادل األفكار واآلراء ، وتكوين فهم للمشكلة ،         فهم يساعدون بعضهم البعض من خال     
وهذا التعاون يسمح للتالميذ بتنمية الثقة وحرية التفكير ، وفى هذه المرحلة يقوم المعلم 

  ).(Crunok & Robb.1999: 29-38 .بتوجيه وإرشاد التالميذ
  :Sharingمرحلة المشاركـة : ثالثاً 

 مراحل التدريس بهذه االستراتيجية ، وفيهـا        تمثل هذه المرحلة ، المرحلة األخيرة من      
يعرض تالميذ كل مجموعة حلولهم على الفصل ، واألساليب التى استخدموها ، وصوالً             
لتلك الحلول ، ونظراً الحتمال حدوث اختالف بين المجموعـات حـول تلـك الحلـول                

 كـان ذلـك   واألساليب ، فإنه تدور المناقشات ، وصوالً لنوع من االتفاق فيما بينهم إن        
ممكناً ، إذ أن تلك المناقشات تعمل على تعميق فهمهم لكل مـن الحلـول واألسـاليب                 



 م ٢٠١٥يناير لسنة )  الجزء الرابع١٦٢: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ١٥٧ -

المستخدمة فى الوصول لحل تلك المشكالت ، وتكون بالنسبة لهم منتدى فكرياً ينمـون              
  ). ١٠٤-١٠٣ : ١٩٩٢زيتون وزيتون .(من خالله تفسيراتهم واستدالالتهم العقلية

ية التعليم المتمركز حول المشكلة بمراحلها الثالث أكدت مما سبق نالحظ أن استراتيج
على الدور النشط للتالميذ ، من خالل التفكير والبحث والمناقشة ، إليجاد حل مناسب 

  .حة فى جو يسوده التفاوض االجتماعيللمهمة أو المشكلة المطرو
خطوات تطبيق استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة فى تدريس 

  .االجتماعيةات الدراس
تتضح خطوات كل مرحلة من مراحل استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة فيما 

  :يلى
يقوم المعلم بعرض مهمة التعلم التى تتضمن : مرحلة طرح مهمة التعلم  )١

مشكلة معينة ، وقد يتم عرض مهمة حقيقية من خالل ورقة عمل ، أو لغز أو 
الميذ التفكير فى حل هذه المهمة، وبعد قصة ، ومن ثم يطلب المعلم من الت

 .التأكد من فهم التالميذ للمهمة ، يتم االنتقال إلى المرحلة التالية

 :بالتالييقوم المعلم : مرحلة المجموعات المتعاونة )٢

  تالميذ ، ويتم ذلك ) ٥-٤(يوزع التالميذ على مجموعات وتتكون من
 .فى بداية الحصة

 م تعيين ممثل لكل مجموعة ليتولى توزع األدوار على التالميذ ويت
 .مهمة تدوين النتائج التى تم التوصل إليها

  يطلب من تالميذ كل مجموعة مناقشة المهمة المطلوبة والموجودة
 .داخل أوراق العمل بشكل تعاونى

  يقوم المعلم بمراقبة النشاطات التى تتم بين التالميذ ، حيث يقوم بدور
يذ على استثارة تفكيرهم ، مع تقديم المرشد والموجه ، ويشجع التالم

 .المساعدة عند الحاجة دون إعطاء إجابات جاهزة لهم

 :بالتالييقوم المعلم : مرحلة المشاركة )٣

  يطلب من ممثل كل مجموعة عرض النتائج التى توصلت إليها
 .المجموعة

  يؤدى المعلم دور الميسر والمسهل والموجه لالتصال والتواصل بين
 .التالميذ
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 بين التالميذ يحاول المعلم التوصل بهم إلى الجماعيل النقاش من خال 
 .التعلم الصحيح

ومن الجدير بالذكر أن استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة لم تتـضمن مكونـاً              
خاصاً بعملية التقييم ، لذا يجب على من يستخدمها أن يكون نظاماً خاصاً بعملية التقييم              

  ).٢٠٠ : ٢٠٠٣زيتون وزيتون (البنائيةوفق بعض أفكار النظرية 
  .التقييم فى استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة

 تحقق استراتيجية لكي؛ قييم المناسبة يعد أمراً ضرورياًإن استخدام أساليب الت
التعليم المتمركز حول المشكلة أهدافها ، وهنا يجب التأكيد على وجوب تطابق 

 التييم المتمركز حول المشكلة مع األهداف التعليمية إجراءات التقييم فى التعل
  ).٣٦٧ : ٢٠٠٩أميوسعيد والبلوشى (يضعها المعلم

 الذى ينبثق من النظرية البنائية      الحقيقيوفى هذا السياق تجدر اإلشارة إلى التقييم        
التقييم األصيل ، التقيـيم البـديل ، والتقيـيم          : ، ويطلق عليه عدة مسميات منها       

 وهو تقييم أداء تعلم التالميذ من خالل مواقف الحياة الواقعية ، ويتضمن الموثوق ،
اختبارات لتقويم المشروعات واألعمال الجماعية التى تتطلب استعراض خطوات حل 

  ).٦٥ : ٢٠١٢األغا (المشكلة لدى التالميذ
ة  النظرية البنائي  مبادئوألن استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة ترتكز على         

 ضمن المعالجة التجريبية مـن خـالل        الحقيقي، فقد تم استخدام جزءاً من التقييم        
 الـذى يعتمـد علـى       الحقيقياستخدام مهمات أو مشكالت حقيقية ، وكذلك العمل         

 للتالميـذ   الذاتياالستقصاء والحوار والمناقشة ضمن مجموعات تعاونية، والتقييم        
م للمهمات ، وشعورهم بأن يكن أكثر       من خالل تقييمهم ألنفسهم فى ضوء إنجازاته      

صدقاً فى عملهم ، وكذلك تم استخدام أوراق العمل ووضعها فـى ملفـات ، وتـم                 
عرضها على التالميذ كتقييم حقيقى لهم ، إضافة إلى ذلك يشير الباحث بـأن هـذه     
االستراتيجية تمكن المعلم من تقييم تعلم التالميذ أثناء سـير الـدرس وتنفيـذهم              

وتمكنه من مراقبة ومالحظة كل مجموعة من المجموعات ومدى تفاعلها لألنشطة ، 
، ويتم ذلك فى مرحلة المجموعات المتعاونة ، كذلك أثناء مناقشة المهام فى مرحلة 
المشاركة ، وبالتالى تتحقق إمكانية تقييم العمل الجماعى ، كما أن هذه االستراتيجية 

يذ ، ومدى تفاعله أثناء سير الدرس ، تمكن المعلم من تسجيل مالحظاته عن كل تلم
 ، باإلضافة إلى ذلك يستطيع المعلم تقييم الفرديوبالتالى تتحقق إمكانية تقييم العمل 

 الذى يتم فـى نهايـة الـدرس ،    الختاميالتالميذ من خالل أسئلة وأنشطة التقويم     
  . الوحدةانتهاء بعد النهائيوكذلك التقييم 
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ليم المتمركز حول المشكلة فى تدريس الدراسات أهمية توظيف استراتيجية التع
  .اإلجتماعية

تكمن أهمية توظيف استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة فى تحقيق العديد مـن              
 التعلمية ، ويمكن أن نخلص إليها من العديد من األدبيات التربويـة       –النواتج التعليمية   

 : ٢٠٠٩أميوسـعيد والبلوشـى   (،) Awest, 1992:50: (فى هذا المجال كما يلـى  
أبو جـادو ونوفـل     (،  )٣٤ : ٢٠٠٦الغنام  (،  ) ١٢٢ : ١٩٩٩عبد الحميد   (،  ) ٣٦٥٧
٥٦ : ٢٠٠٧.(  
تزيد من قدرة التالميذ على تحمل المسئولية ، كونهم يضعون حلوالً محتملة  )١

 .للمشكالت التى تواجههم

اً من المهارات تساعد التالميذ على تنمية مفهوم التعلم الذاتى ، وتنمى كثير )٢
 .اإلجتماعية مثل االتصال مع اآلخرين ، واحترام اآلراء والتفاوض

تزيد من قدرة التالميذ على تطبيق المعلومات وتوظيفها فى مواقف حياتية  )٣
 .جديدة خارج المدرسة

تنمى االتجاهات العلمية ، حب االستطالع ، والمواظبة على العمل نتيجة  )٤
 . دون شعور بالحرج أو الخجل من الخطأتعودهم على العمل بشوق وحماس

جمع البيانات وتحليلها : تنمى المهارات الضرورية لحل المشكالت مثل  )٥
 .والوصول إلى النتائج

 .تثير دافعية التالميذ نحو التعلم وحبهم للعمل والمشاركة فى األنشطة الجغرافية )٦

 .ةتزيد من قدرة التالميذ على اإلستفادة من مصادر التعلم المتنوع )٧

تزيد من إدراك التالميذ فى تكامل المعلومة ، من خالل ارتباطها بالمواد  )٨
 .المختلفة

 .تزيد من فهم التالميذ للمعلومات وبقاء أثرها ألطول فترة ممكنة )٩

  .األدوار الجديدة للمعلم وفق استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة
فى سلوك المعلم، وهذا يتطلـب مـن   المنظور البنائى يتطلب تغيرات جوهرية            

العفون : (المعلم القيام باألدوار التالية لتطبيق استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة 
  ):٥٤ : ٢٠٠٧، زيتون )٨٤:٢٠١٢، مكاون 
  ، توفير بيئة صفية بنائية ، تشمل على التالميذ والمهام والمعلم والبيئة الصفية

طريق العمل فى مجموعات صـغيرة تعاونيـة ،         تتفاعل فى بناء المعرفة عن      
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يتناقشون ، ويتفاوضون مع بعضهم البعض ، وتتـصف هـذه البيئـة بأنهـا       
متمركزة حول التلميذ ، حيث إنه محور العملية التعليمية والتعلمية، والمعلـم            

 .ميسر ومسهل وموجه لها

 ع التركيز على أنشطة التالميذ ، وتهيئة مهام أو مشكالت حقيقية ، تشج
التالميذ على اإلنشغال فى حلها على نحو ذاتى فى إطار التفاعل اإلجتماعى بين 

 .أفراد المجموعات التعاونية ، وعدم الخوف من الفشل فى حل هذه المهام

  تعرف خصائص التالميذ ، وبناء أنشطة ومهمات تالئم خصائصهم ، وقدراتهم
 .وتعمل على تطويرها

 ربطها بخبرات التعلم الجديدة لبناء المعرفة تشخيص خبرات التالميذ السابقة و
 .المطلوبة التى يمكن دمجها فى البناء المعرفى للتلميذ

 توفير الوقت الكافى للتالميذ للتفكير فى الحل ، وإعطائهم الفرصة فى مناقشته. 

  يقوم المعلم بتسهيل عملية حل المشكلة للتالميذ عن طريق مساعدتهم على
 :التساؤالت التاليةتنظيم أفكارهم من خالل 

 ماذا نعرف؟ -

 ماذا نحتاج أن نعرف؟ -

 ؟)فرض الفروض(ماذا تعتقد أن تكون اإلجابة  -

 كيف يمكن الوصول للحل؟ -

ويؤكد الباحث على أهمية تشجيع وتقبل أراء التالميذ ، وإعطائهم وقتاً كافياً                       
ركتهم فى مواقـف    للتفكير ، وتشجيعهم على الحوار والمناقشة ، وتهيئة الفرص لمشا         

  .وخبرات قد تتعارض مع فروضهم المبدئية
  .األدوار الجديدة للمتعلم وفق استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة

تشجع استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة ذاتية التلميذ كفرد وعضو فعـال لـه            
ثة أدوار للتلميـذ    شخصيته وأهدافه ضمن مجموعة اجتماعية متعاونة ، وتم تحديد ثال         
زيتون وزيتون : (وفق استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة ويتضح ذلك فيما يلى 

١٧٦-١٧٥ : ٢٠٠٣:(  
فالتلميذ يكتسب المعرفة والفهم من خالل نـشاطه ، والتلميـذ      : التلميذ النشط    )١

يناقش ويحاور ويسأل ويبحث ويالحظ ويتنبأ ، ويستمع إلى وجهات النظـر ،             
 .ون روتينياً فى أداء المهاموال يك
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والحظ الباحث ظهور هذا الدور أثناء تطبيق استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة            
بمراحلها الثالث فى تدريس الجغرافيا ، فظهر الدور النشط للتلميذ فى المرحلة األولى ،              

حث لمعالجتها  والبوالتحريوذلك من خالل المهام التى حثت التالميذ على طرح األسئلة          
وحلها، وبرز هذا الدور فى مرحلة المجموعات المتعاونة حيث تجسد نشاط التالميذ من             

 ، كذلك االجتماعيةخالل مساعدتهم بعضهم البعض ، وتبادل األفكار وفق مبدأ المفاوضة 
ظهر هذا الدور فى مرحلة المشاركة ، حيث ظهر نشاط التالميـذ مـن خـالل إجـراء                  

ات بين المجموعات للتوصل لنوع من االتفاق على حل مهمة التعلم           الحوارات والمناقش 
  .المطروحة

 ، االجتماعيفالتلميذ يبنى معرفته وفهمه عن طريق العمل : التلميذ االجتماعى  )٢
وذلك من خالل المناقشة والحوار ضمن مجموعات تعاونية مع أقرانه ، وهذا ال 

 .يلغى فردية التلميذ

ا الدور فى مرحلة المجموعات المتعاونة والتى يتم ويشير الباحث إلى ظهور هذ
فيها محاولة حل المهمة المطلوبة بشكل تعاونى بين التالميذ من خالل المناقشة والحوار 

 .فيما بينهم

 االستراتيجية بجعل التالميذ نشيطين ، بل البد من أن       تكتفيال  : التلميذ المبدع    )٣
 ، ويشير الباحث إلى تجلى هذا      يأخذ التلميذ دوره كمكتشف ومبدع لشىء جديد      

التى تـدور فيهـا مناقـشات بـين         _ المشاركة_ الدور فى المرحلة األخيرة     
المجموعات للوصول إلى الحل الصحيح ، وبالتالى الوصول إلى اكتـشافات ،            

 .وحلول إبداعية للتالميذ

علـيم      وفى هذا الصدد يمكن القول أنه إذا حقق المعلم أدواره وفق اسـتراتيجية الت             
المتمركز حول المشكلة ، وكذلك التلميذ ، فإنها تحقق العديد مـن النـواتج التعليميـة                

 .والتعلمية المستهدفة

  .االجتماعيةاستراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة وتدريس الدراسات 
 أصـبحت غيـر     االجتماعيةإن إتباع األساليب التقليدية فى تدريس الدراسات        

 الهائل ، وعلى ذلك يقـع علـى عـاتق           والتكنولوجي العلميالتقدم  قادرة على مواكبة    
 ، التدريـسي المؤسسات التربوية تطوير كوادرها التدريـسية لتحقيـق تطـوير األداء         

واستخدام أساليب واستراتيجيات تدريس حديثة ، ومن أوجـه هـذا التطـور توظيـف         
  .االجتماعيةاستراتيجيات تسهم بفاعلية فى تدريس الدراسات 

 تهتم موضوعاته الذي العلم هي عامة والجغرافيا خاصة    االجتماعيةلدراسات  فا
 يعيش فيه اإلنسان ، لذا تهـتم بعالقـة          الذيبدراسة البيئة واإلنسان والمحيط الحيوى      
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اإلنسان ببيئته وأساليب تفاعله مها وأثار هذا التفاعل ، كما أن الجغرافيا تهتم بدراسة               
ت طبيعية وبشرية ، وأثر هذه الظاهرات فى اإلنسان         سطح األرض وما عليه من ظاهرا     

  .وأثر اإلنسان فيها
 عامة والجغرافيا   االجتماعيةأن مناهج الدراسات    ) ٢١:٢٠٠٧الدليمى  (ويرى  

خاصة من التخصصات العلمية التـى مـرت بتطـورات واكبـت التطـورات العلميـة               
ت التحليل ، والتى كان      أثارها على وسائل البحث وتقنيا     انعكست والتيوالتكنولوجية ،   

 االستفادةلها أفضل األثر فى نقل الجغرافيا من مجال الوصف إلى مجال التطبيق حيث تم 
  .من البحوث الجغرافية فى مجاالت الحياة

وتنفرد الجغرافيا من بين جميع المواد الدراسية بأنها المادة التى تـستطيع أن       
إنهـا تفـسر الظـواهر الطبيعيـة        تعطى الصورة الواضحة لمعالم سطح األرض ، كما         

المختلفة ، وتعلل أسباب حدوثها ونتائجها ، وتوضح كيف أن األنسان يتأثر بالبيئة التى         
  .يعيش فيها وكيف يؤثر فيها

أن الثورة المعلوماتية التـى يـشهدها العـالم ،          ) ٥٠:٢٠٠٤العمرى  (ويرى  
المهم هنا هو كيف    سهلت من سرعة الحصول على المعلومات الجغرافية ، لذا فإن من            

نتعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات؟ وكيف يمكن توظيفها فى حياتنا اليوميـة ؟               
فاإلتجاه الحديث فى تعلم وتعليم الجغرافيا يركز على اكتساب المهارات أكثر من اكتساب             

  .المعلومات التى أصبح من السهل الحصول عليها فى أى وقت نشاء
يدان تدريس الدراسات اإلجتماعية عامة والجغرافيا      لذا فإن المتخصصين فى م    

خاصة يسعون وراء كل جديد يمكن أن يزيد من فاعلية الجغرافيـا وتحقيـق األهـداف          
المرجوة من تدريسها، لذلك أصبح الشغل الشاغل للتربويين هو البحث والتنقيب عـن              

يا ، ومن هنا جاءت     أفضل الطرائق واألساليب واالستراتيجيات التى يتم بها تعلم الجغراف        
الحاجة إلى استخدام العديد من االستراتيجيات التدريسية التى أسـهمت فـى تحـسين              
عمليتى التعليم والتعلم ، وذلك من خالل استثارة الدافعية لدى التالميـذ نحـو الـتعلم                

  .وتشجيعهم ومنها استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة
 التغلب وآليةم المتمركز حول المشكلة معوقات توظيف استراتيجية التعلي

  .عليها
يستنتج الباحث مما سبق بعض المعوقات التى تواجه توظيف استراتيجية التعليم 

  :المتمركز حول المشكلة وآلية التغلب عليها وهى 
صعوبة تبنى المعلمين إلستراتيجيات تدريسية حديثة لم يألفوها ، حيث اعتادوا       -١

 .عتياديةعلى التدريس بالطرائق اإل
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وللتغلب على ذلك قام الباحث بـالتخطيط والتنفيـذ والتقـويم لتوظيـف مراحـل               
  .استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة فى التدريس

اعتقاد الكثير من المعلمين أنه ال يمكن السيطرة على الزمن الفعلى للتـدريس              -٢
 .بهذه اإلستراتيجية

 لتوظيف استراتيجية التعليم المتمركز وللتغلب على ذلك ، تم تقدير الوقت المخصص
  .دقيقة تقريباً فى الحصة الواحدة) ٤٥(حول المشكلة بمراحلها بـ 

تحتاج استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة إمكانات كبيرة فـى مراحـل      -٣
تطبيقها مقارنة باإلمكانات الحالية ، كما أن الكتب والمراجع الخاصة بالمناهج           

 .على مشاكل فعليةالحالية ال تشمل 

وللتغلب على ذلك ، حاول الباحث صياغة مجموعة من األسئلة الخاصـة بوحـدة              
  .الدراسة فى صورة مشكالت حقيقية تواجه التالميذ

  .التفكير المنظومى: الثانيالمحور 
  .Systematic Thinking التفكير المنظومى ماهية

 االهتمـام بهـا وتـشجيع    ينبغي التييعد التفكير المنظومى أحد أنماط التفكير  
 المعلم لهذا الـنمط مـن     وإدراكالتالميذ على ممارستها ، ولن يتحقق ذلك إال عند فهم           

 الطرق المحفزة له، وال يعد التفكير التأملى عملية سهلة ألنه يتطلـب            واستخدامالتفكير  
 تركيزاً مستمراً ليس فقط فى الموضوع ، ولكن أيضاً فى كيفية تصور المعرفة الكليـة              

وإمكانية تغيير طريقة التفكير فى ضوء الخبرة السابقة والحالية ، فهو يـشمل النظـر               
  .الكلى إلى النشاط فضالً عن طرق تحليله وهذا ما يميزه عن التفكير المنظم المعتاد 

  .تعريف التفكير المنظومى
يصعب تعريف التفكير المنظومى أو اختيار تعريف مناسب له ، تتمثـل فيـه              

امه ووسائله ونتائجه ، وتحديد المظاهر التى يتجلى بها ، حيث تزخر أدبيات طبيعته ومه
علم النفس بمترادفات لمصطلح التفكير المنظومى ، التفكير التشعبى ، حل المشكالت ،             
التفكير الدينامى ، والتفكير الراجع ، ويستخدم مصطلح التفكير المنظومى على نطـاق             

لمية ، ويمكن تعريف التفكير المنظومى وفقاً ألدبيـات         واسع فى األدبيات األوربية والعا    
  :يليالتربية وعلم النفس كما 

فن وعلم يربط بين البنية وأداء " يعرف بارى ريتشمون التفكير المنظومى بإنه 
  ).٥٩:٢٠٠٤الكامل ".(البنية ألغراض تغيير البنية لتحسين األداء
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المنظومى علـى إنـه     التفكير  ) ٢١٩:٢٠٠٤(ويعرف كالً من عفانة ونشوان      
يمكن اعتباره شكالً من أشكال المستويات العليا فى التفكير ، حيث من خالل هذا الـنمط      

 موضـوع دون أن يفقـد هـذا        ألييكون التلميذ قادراً على الرؤية المستقبلية الشاملة        
الموضوع جزئياته ، أى انتقال التلميذ من التفكير بصورة مجردة إلى التفكير الـشامل              

 موضـوعات   باعتبارها كان يتعامل معها     التييجعله ينظر إلى العديد من العناصر        الذي
متباعدة فيراها مشتركة فى العديد من الجوانب ، بمعنى إنه ينظر إلى األشياء بمنظـار               

  .منظومى
 يتضمن إدارة عملية الذي ذلك النوع من التفكير بأنه) ٥:٢٠٠٥(ويعرفه عبيد 

 ، كما إنه يتطلب مهارات عليا من التفكير من تحليل الموقف التفكير والتفكير فى التفكير
، ثم إعادة تركيب مكوناته بمرونة ، مع تعدد طرق إعادة التركيب المنظم فـى ضـوء                 

  .المطلوب الوصول إليه
منظومة من العمليات العقلية    " بإنه  ) ٤٥:٢٠٠٦(ويعرفه الخزندار ، مهدى                

ير من تحليل للموقف ثم إعادة تركيب مكوناتـه بمرونـة           التى تكامل بين عمليات التفك    
  ".بطرق متعددة التنظيم فى ضوء الهدف المنشود

وسيلة لمساعدة التلميذ " بإنه ) Mc Namara )2006:65ماكنماراويعرفه            
على رؤية المنظومة من منظور واسع تشمل رؤية واسعة للبنيات المكونة للمنظومة ،             

لفة لها ، ودورات هذه المنظومة ، وذلك بدالً من رؤية أحداث معينة فقط             واألنماط المخت 
فى النظام، وهذه الرؤية تساعد فى التعرف على األسباب الحقيقيـة للمـشكالت التـى               

  ".تعترض المنظومة والتعرف على نقطة بدء مالئمة لمعالجتها
  :ومن خالل العرض السابق نستنتج أن التعريفات السابقة تتضمن ما يلى 

تحليل المنظومات الرئيسة إلى منظومات فرعية ، أى القدرة على تجزئة المادة  -
 .المتعلمة ، وإدراك العالقات بين هذه األجزاء

 . موضوع دون أن يفقد جزئياتهأليالرؤية الشاملة  -

 .إدراك العالقات داخل المنظومة -

إعادة ترتيب المنظومات من مكوناتها ، وتعنى القدرة على القيام بتجميع  -
 .األجزاء المختلفة من المحتوى فى بنية موحدة تجمع هذه األجزاء

نمط مـن أنمـاط     " ويعرف الباحث التفكير المنظومى فى الدراسة إجرائياً بإنه                
وقف التعليمى ، وتفكيكـه إلـى       تحليل الم : التفكير يمر فيها التلميذ بعدة مراحل وهى        

أجزاء ، ثم إدراك الروابط بين تلك األجزاء ، إلى أن يتم إعادة تجميعها ، ومن ثم تكوين 
  ".صورة كلية لها
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  .أبعاد التفكير المنظومى
: تتمثل أبعاد التفكير المنظومى فى أربعة أبعاد متميزة ، والتى تعد ضرورية وهى 

  ):٢٠٠٤،٦٠الكامل (
 Thinking Modelsماذج التفكير فى ن )١

 Interrelated Thinkingالتفكير ذو العالقات المتبادلة  )٢

 Dynamic Thinkingالتفكير الدينامى  )٣

 Integrated  Systematicالتكامل المنظومى  )٤

  : عرض لهذه األبعاد األربعة بالتفصيليليوفيما 
 :Thinking Modelsالتفكير فى نماذج  )١

ا أن نفكر فقط وفقاً ألدائنا وتصورنا عـن العـالم ويـرى         طبقاً للنظرية البنائية ، يمكنن    
أن التفكير المنظومى يتطلب الوعى بإننا نتعامل مع نماذج حقيقية ، وليس مع " كليرفيلد"

الحقيقة ذاتها ، ويشمل التفكير فى نماذج القدرة على بناء وتركيب النماذج ، وتطورها ، 
لنموذج وتحليله إلى درجة كبيـرة علـى        والتحقق من صدقها ، فتعتمد إمكانيات بناء ا       

األدوات المتاحة لوصفه ، على أن اختيار النمط المناسـب لتمثيـل عمليـات التفكيـر                
  .المنظومى أمر ذو أهمية كبرى

 :Interrelated Thinkingالتفكير ذو العالقات المتبادلة  )٢
 ما البد أن إن أساس التفكير السببى توافر كل من السبب والنتيجة ، ولكى نوضح ظاهرة

نبحث عن أسبابها ، فمن المفترض أن هذا السبب موجود ، وأن النتيجة دائمـاً يمكـن         
مالحظتها حينما تثبت مصداقية السبب ، وهذا علـى نقـيض التفكيـر المنظـومى ذى          
العالقات المتبادلة ، ففى المنظومة ذات العالقات المتبادلة تتوافر النتائج المباشرة وغير        

  .لك بسبب توافر وتعدد حلقات التغذية الراجعةالمباشرة ، وذ
والتفكير ذو العالقات المتبادلة نوع من التفكير الذى يأخذ فـى اعتبـاره األثـار غيـر          
المباشرة ، وسالسل السبب والنتيجة ، وحلقات التغذية الراجعة ، ويعتبر الشكل الحلقى             

لى عمليـات التفكيـر ذات   غير المنتظم هو أبسط األدوات التى بواسطته يمكن اإلشارة إ    
  ).٧٧:٢٠٠٢المنوفى .(العالقات المتبادلة

 :Dynamic Thinkingالتفكير الدينامى  )٣
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لكل نظام مسار معين ، والمالمح النموذجية للمنظومة ال يمكن مالحظتها دون أن نضع              
ة بعد الزمن فى اإلعتبار ، فعملية التفكير الدينامى تعد وسيلة للتنبؤ بالتطورات المستقبلي

  ).٤٥:٢٠٠٣الكامل . (، حيث استعادة الماضى وحده كاف للتوجه العلمى للنظام
 Integrated  Systematic المنظوميالتكامل  )٤

  .  بمهمة توجيههواالهتمام للنظام ، والتأمل فى النظام العلمييقصد به التوجيه 
  .المنظوميخطوات التفكير 

عبيد ، عفانة (ات التالية وهى  من التلميذ إتباع الخطوالمنظومييتطلب التفكير 
٦٩-٢٠٠٣،٦٨:(  

 .دراسة المضامين العلمية فى المقرر الدراسى لفهمها وإدراكها -

 .تحليل المكونات الرئيسة للمضامين العلمية المعروضة فى المقرر الدراسى -

 .إيجاد عالقات وروابط بين المكونات األساسية تعطى للموضوع معنى -

 .ونات األساسية لتحديد العالقات المتشعبةتحديد تأثير كل مكون من المك -

التركيز على الهرمية فى تكوين المنظومات ، بحيث تكون المكونات المتشابهة          -
 .ذات العالقة فى مستوى واحد

 .إعطاء أمثلة على بعض المكونات األساسية التى تحتاج لتفسير وتوضيح -

دراك الصورة  التصور البصرى للمنظومة أو المنظومات األخرى ذات عالقة إل         -
 .الكلية

يمكن للتلميذ أن يستخدم الخطوات الثمان السابقة بصورة عكسية ، أى تعطى             -
له منظومات معينة ثم يقوم بتحليل تلك المنظومات ، وتحديد العالقات والروابط 

  .، ومدى تأثير المكونات ، وإدراك الجزئيات وفهمها
  .أهمية التفكير المنظومى

ــسن   ــرى أرون ــوينى (، و) ١٩٩٦ (Aronsonي ــتيرمان  Sweeneyس  ، وس
Stermanأن أهمية التفكير المنظومى تتمثل فى )٢٠٠٠ ،:  
             يجعل التالميذ أكثر فاعلية فى حل المشكالت التى تتضمن مـدى واسـع مـن

 .القضايا المعقدة

            يساعد التالميذ فى التعرف على القضايا والمشكالت وتحديدها بشكل جيد وبكل
 .دقة
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 لى صناعة واتخاذ قرارات صحيحةيساعد التالميذ ع. 

 يمكن التالميذ من اكتساب معارف مهمة. 

 يكسب التالميذ بصيرة بكيفية التفاعل والتعاون مع بعضهم البعض. 

 يساعد التالميذ فى التعرف على األسباب الجذرية للمشكالت والقضايا المختلفة. 

  :ما يلى وحددت أدبيات التربية وعلم النفس أهمية التفكير المنظومى في
      يفيد التالميذ عند وضع الخطط ، وتحليل األنظمة ، فإذا كانت األنظمة تهتم فقط

باألشياء ، والتفاصيل فإن ذلك سوف يؤدى إلى العمل بنظرة ضيقة ومحـدودة    
 ).٤٨:٢٠٠٢المنوفى . (من العالم

                 يساعد فى حل المشكالت المعقدة ، ألنه يساعد التلميـذ علـى رؤيـة كليـة
س مجرد أجزائها، كما يفيد فى حل المشكالت المتكررة الناتجـة         للمشكالت ولي 

عن المحاوالت الخاطئة فى الماضى إلصالحها ، وكذلك يساعد فى حل القضايا            
التى يكون فيها تصرفات التالميذ تؤثر أو تتأثر بالبيئة المحيطة بتلك القضايا ،  

ــحة   ــر واض ــا غي ــون حلوله ــى تك ــشكالت الت ــل الم ــى ح ــد ف . ويفي
)Aronson.1996:4.( 

       يمكن أن يحسن من تعلم التالميذ عن طريق مساعدتهم علـى التركيـز علـى
النظام بشكل كلى ، وامدادهم بمهارات وأدوات تساعدهم على اشتقاق نمـاذج            
مالحظة السلوك من األنظمة التى يرونها فى العمل ، كما يـستخدم كأسـلوب              

الـسعيد  . (لتلميذ وعالمـه نقدى ألى منظومة للتعلم ، ألنها تمثل إدراك جديد ل        
٢:٢٠٠٤.( 

           يشجع التلميذ على دراسة العالقة بين اإلنسان وبيئته ، حيث أن هذا النوع من
التعلم المنظومى يكسب التلميذ القدرة على معرفة شبكة العالقات الداخلية داخل   
البيئة والمجتمع ، والعالم الطبيعى ، كما إنه يكسب التلميذ رؤية جديدة لعالمه             

 ).٤٨:٢٠٠٢المنوفى . (ى يعيش فيهالذ

             يسهم فى مساعدة التلميذ على إعادة تحليل الموقف التعليمى ، وإعادة تركيب
مكوناته بمرونة ، مع تعدد الطرق التى تتفق مع تحقيق األهداف ، والوصول              

. إلى المطلوب فى إطار من التنظيم واإلدارة لعملية التفكير والتفكير فى التفكير       
 ).٤٨:٢٠٠٢المنوفى (

              ، يساعد فى تنمية قدرة التلميذ على الرؤية المستقبلية الشاملة لموضوع مـا
دون أن يفقد جزئياته ، وكذلك إنماء قدرته على التحليل ، التركيـب وصـوالً               

  ).٢:٢٠٠٤السعيد . (لإلبداع الذى يعد من أهم مخرجات أى نظام تعليمى ناجح
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  .مهارات التفكير المنظومى
 المنظومى ، أن يكون التلميذ واعياً بأنه يفكر فى نماذج واضحة ، وأن إن أساس التفكير

يالحظ هذه النماذج على أنها نماذج وليست حقائق ، وأن تكون لديه القدرة على بنائها               
وتحليلها ، على أن بناء النماذج يرتبط بأدوات وأشكال التمثيل المتاحـة ، وتوجيهـات      

فى العالقات البسيطة للسبب والنتيجة ، وطبقاً لذلك نجد التلميذ وتدريبه ، غالباً ما تكون 
  ).١٥:٢٠٠١فهمى ، وعبد الصبور . (ما يسمى بالتفكير الوظيفى مقابل التفكير الشبكى

فعندما يراد تعليم مهارات التفكير المنظومى ، تظهر قيمة أشكال أو طرائـق التمثيـل               
 تمثيـل النظـام المالحـظ ،    المنظومى ، فحتى نقف على مكونات منظومة معينة ينبغى   

وبالتالى فإن اإلعتبار األساسى لتعليم مهارات التفكير المنظومى هو التعرف على أدواته      
  ).٦٤:٢٠٠٤الكامل . (، وكيفية التعامل مع هذه األدوات

مجموعة من المهارات المتعلقة بـالتفكير      ) ٦٥:٢٠٠٤عسقول ، وحسن    (هذا وقد أعد    
  : يلى المنظومى ، والتى تلخصت فيما

      يقصد بها القدرة على تحديد أبعـاد وطبيعـة       : مهارة قراءة الشكل المنظومى
 .الشكل المنظومى المعروض

        يقصد بها القدرة على رؤية     : مهارة تحليل الشكل المنظومى وإدراك العالقات
 .العالقات فى الشكل المنظومى ، وتحديد خصائص تلك العالقات وتصنيفها

    يقصد بها القدرة على الربط بين      : ى الشكل المنظومى    مهارة تكملة العالقات ف
عناصر العالقات فى الشكل المنظومى ، ومحاولـة إيجـاد التوافقـات بينهـا              

 .والمغالطات 

      يعتبر محصلة المهارات السابقة ، حيث إنهـا        : مهارة رسم الشكل المنظومى
 تتضمن الخطوات التى تؤدى إلى ترجمة قراءة الـشكل ، وتحديـد عالقاتـه             

وأجزائه ، إلى رسم للشكل بصورته النهائيـة بجميـع أجزائـه وعناصـره              
  .وتفرعاته
، مهـارات التفكيـر   )٢٠٠٠(Sterman ، وسـتيرمان   Sweeneyويلخص سوينى 

  :المنظومى فيما يلى
 مهارة التعرف على كيفية انتاج المنظومة لسلوكها من التفاعل بين مكوناتها. 

  وتتابعهامهارة التعرف على تسلسل العالقات. 

 مهارة التعرف على وإدراك العالقات الالخطية بين العناصر المختلفة. 

 مهارة اكتشاف التغذية الراجعة االيجابية والسلبية بين عناصر المنظومة. 
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 مهارة التعرف على المعوقات والتحديات والحدود الفاصلة فى المنظومة. 

تى تناولت مهـارات التفكيـر      وإضافة لتلك المهارات ، وجد الباحث بعض الدراسات ال        
  :فيما يلى ) ٢٢:٢٠٠٧المالكى (المنظومى ، ومنها ما أوردته 

  التصنيف المنظومىSystematic Classification: 

  .الفرز المنظومى لألشياء فى مجموعات أو فئات لها صفة مشتركة: يقصد به 
  التحليل المنظومىSystematic Analysis: 

ية للمادة التعليمية المقدمة للتلميذ ، وإدراك أوجه الـشبه          التجزئة المنظوم : يقصد به   
 تحكـم هـذه     التـي  المبـادئ  ، والعالقات بين األجزاء ، والتعـرف علـى           واالختالف

  ).٧١:٢٠٠٤النمر.(العالقات
  التركيب المنظومىSystematic Synthesis: 

ع الرئيس ،   التجميع المنظومى لألجزاء المختلفة من المحتوى ، أو الموضو        : يقصد به   
  .أو األفكار فى إيجاد شىء جديد يختلف عن األجزاء السابقة

  إدراك العالقات المنظوميةComprehension Systematic 
Relationships: 

إدراك العالقات داخل الموضوع الواحد ، أو الفكـرة الواحـدة ، أو الفقـرة           : يقصد به   
  ).٧١:٢٠٠٤النمر. (الواحدة

  .الصفي التعلم في  المنظومياستخدام التفكيرمتطلبات 
لكى تتم عملية تنمية مهارات التفكير المنظومى لدى التالميذ ، ينبغى إعادة النظر فـى               

  ).٦٩:٢٠٠٣عبيد ، وعفانة : (عدة أمور ، ومن أهمها 
 المناهج الدراسية من حيث مواكبة مضامنيها لهذا النمط من التفكير. 

       درات العليا مثل التحليـل والتركيـب   نظام التقويم بحيث يمكن التركيز على الق
 .والتقويم ، وبصورة متوازنة مع القدرات الدنيا مثل التذكر والفهم والتطبيق

               برامج إعداد المعلم عامة ومعلم الجغرافيا خاصة ، بحيـث يـستطيع المعلـم
 . فى التعليم الصفىالمنظومي التفكير استخدام

          صفى فـى بنـاء المنظومـات       نظم اإلدارة الصفية ، بحيث يكون هناك تفاعل
المطلوبة ، مع مراعاة أن دور المعلم ليس ملقناً للمعلومـات ، بـل مرشـداً                

 .وموجهاً وميسراً للتالميذ
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              الوسائل التعليمية ، بحيث يتم إستخدام وسائل االتصال الحديثة مثـل شـبكة
 .االنترنت ، وأنظمة الحاسب اآللى ، ووضع البرامج التعليمية التفاعلية

 التعـاوني  بـالتعلم    االستعانةب وطرائق التدريس العادية ، بحيث يتم        أسالي  ، 
 .والتعلم اإلنفرادى الذاتى فى تكوين المنظومات وغيرها

  . الصففي المنظوميإجراءات تدريس مهارات التفكير 
تمثل مهارات التفكير المنظومى إحدى المهارات الرئيسة التى يحتاجها التالميذ ، إذا ما             

كونوا مفكرين فاعلين ، فالتالميذ الذين يقدرون على رؤية ما حـولهم بدقـة   أردوا أن ي 
وإمعان ، فإنهم يعجبون بهذه المهارة ، ويقومون بها فعلياً فى ضوء نظام تفكير معين ، 
إنها مهارة فوق معرفية وتمثل القاعدة للتقييم التشكيلى خالل عملية التنفيذ ، وفيما يلى      

ى ينبغى مراعاتها عند تدريس مهارات التفكير المنظـومى         مجموعة من اإلجراءات الت   
 ).٤٧٢:٢٠٠٣سعادة ، جودت : (وهى 

  نظام بسيط مثل قواعد نظام الحجرة الدراسيةاختيارالعمل على . 

             العمل على تشجيع التالميذ فى تلك الحجرة الدراسية على تحديد أنماط السلوك
 .المتبعة داخل غرفة الصف

    ألكثر أهمية للوصول إلى مواقف تعليمية فاعلة ومسلية        تحديد أنماط السلوك ا
 .وجذابة

                 تحديد إذا ما كان هناك أنماط مهمة من السلوك فى ضـوء تطبيـق الخطـوة
 .السابقة

              تحديد التوابع الخاصة بكل نمط من أنماط السلوك المحددة لقواعـد الـسلوك
نت عملية تتابع الصفى ، ومناقشة التالميذ فى األمور التى قد تحدث فيما إذا كا       

 .األهداف قد تمت بالفعل أم ال

            العمل على تقييم األمور نهائياً ، من أجل تحديد قواعد التفاعل داخـل حجـرة
  .الصف

  :الطريقة واإلجراءات 
يتناول هذا الجزء اإلجراءات التى اتبعتها الدراسة ، وتشمل منهج الدراسة ووصف عينة 

 مهارات التفكير المنظومى فى مـادة الدراسـات   اختبار" الدراسة وبناء أدوات الدراسة  
والكشف عن مدى صدق وثبـات هـذه        " االجتماعية و قائمة مهارات التفكير المنظومى     

  .األدوات ، والوصف التفصيلى للتجربة والمعالجات اإلحصائية
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  :منهج الدراسة : أوال 
راسات استخدم فى إعداد اإلطار النظرى للدراسة وتحليل الد        : الوصفيالمنهج   )١

 .السابقة وتحديد عالقتها بموضوع الدراسة

استخدم فى تطبيق أدوات الدراسة قبليـاً وبعـدياً          : التربوي التجريبيالمنهج   )٢
للتعرف على فاعلية االستراتيجية المستخدمة فـى تنميـة مهـارات التفكيـر        

 .االبتدائي فى مادة الدراسات االجتماعية لتالميذ الصف الخامس المنظومي

  : عينة الدراسة:ثانياً
تم اختيار عينة الدراسة من تالميذ الصف الخامس االبتدائى بمدرسة الفرنوانى االبتدائية 
المشتركة التابعة إلدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية ، وبلـغ عـدد              

) ٣٤(وتلميذاً يمثلون تالميذ المجموعة التجريبية ، ) ٣٣(تلميذاً منهم ) ٦٧(أفراد العينة 
  :تلميذاً يمثلون تالميذ المجموعة الضابطة ، والجدول التالى يوضح ذلك 

  توزيع أفراد عينة الدراسة)  ١(جدول 
  النسبة  العدد  البيان

  %٤٩,٥  ٣٣  المجموعة التجريبية
  %٥٠,٥  ٣٤  المجموعة الضابطة
  %١٠٠  ٦٧  المجموع

  :أدوات الدراسة : ثالثاً 
 ):إعداد الباحث(ى فى الدراسات اإلجتماعية اختبار مهارات التفكير المنظوم )١

  وصف االختبار : 

تم اإلطالع على الدراسات والبحوث النظرية والدراسات الـسابقة المتعلقـة بموضـوع     
مهارات التفكير المنظومى ، وعدد من المقاييس ذات العالقة ، وذلك بهدف إعداد اختبار 

تماعيـة لتالميـذ الـصف الخـامس      فى مادة الدراسات االج    المنظوميمهارات التفكير   
فقـرة ،   ) ١٢(، وتكون االختبار فى صورته النهائية مـن           فى وحدة السياحة   االبتدائي

  :التالي، وكما هو مبين بالجدول ) ٢ملحق (التواليوموزعة على أربعة أبعاد على 
  )٢(جدول 

   أبعاد وفقرات اختبار مهارات التفكير المنظومى فى وحدة السياحة
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  عدد الفقرات  الفقرات  الختباراأبعاد   م
مهارة تحليل المنظومة الرئيسة إلى منظومات   ١

  فرعية
٣  ٣-١  

  ٣  ٦-٤  مهارة سد الفجوات داخل المنظومة  ٢
  ٣  ٩-٧  مهارة إدراك العالقات داخل المنظومة  ٣
  ٣  ١٢-١٠  مهارة إعادة تكوين المنظومات من مكوناتها  ٤

   فقرة١٢  مجموع الفقرات
  .درجات عن كل فقرة) ٥(درجة ، فقد تم احتساب ) ٦٠ (لالختبارة الكلية وتتراوح الدرج

  فى مادة الدراسات االجتماعية المنظومي صدق اختبار مهارات التفكير : 

للتأكد من صدق االختبار تم االعتماد على صدق المحكمين ، حيث قام الباحـث بعـرض                
 تخصص مناهج وطرق تـدريس      االختبار بصورته األولية على عدد من السادة المحكمين       
  :الدراسات االجتماعية وعلم النفس بهدف التأكد مما يلى 

 مدى قياس كل سؤال للمستوى الذى وضع له. 

 مدى صحة وسالمة الصياغة اللغوية لكل مفردة. 

  االبتدائيمدى مالءمة الصياغة لمستوى تالميذ الصف الخامس. 

ن ، قام الباحث بتعديل بعض الفقرات       وفى ضوء المالحظات التى أبداها السادة المحكمو      
  .مفردة) ١٢(، وبعدد مفردات ) ٢ملحق(وتمت صياغته بصورته النهائية 

 مهارات التفكير المنظومى فى مادة الدراسات االجتماعية   ثبات اختبار: 

قام الباحث بحساب معامل ثبات اختبار مهارات التفكير المنظومى فى مـادة الدراسـات          
  :دة السياحة بالطريقة التاليةاالجتماعية فى وح

  ٢١معادلة كودر وريتشاردسون الصيغة:  

  ،   ٢١ معادلة كودر وريتـشاردسون الـصيغة      باستخدامتم حساب معامل ثبات االختبار      
وهى قيمة مقبولة وتدل على مستوى جيد من الثبات ) ٠,٨٤(وكانت قيمة معامل الثبات   

  .اسة، وتفى بمتطلبات تطبيقه على أفراد عينة الدر
  تقدير زمن اختبار مهارات التفكير المنظومى فى مادة الدراسات االجتماعية : 
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 بحساب متوسط زمن إجابـة      اختبارتم تقدير الزمن المناسب إلجابة التالميذ عن أسئلة         
 من اإلجابة   انتهى من اإلجابة على فقرات االختبار ، وزمن آخر تلميذ           انتهىأول تلميذ   

دقيقة ، وهـو    ) ٤٠(دقيقة ، وبلغ متوسط الزمنين      ) ٤٨( بلغ   على أسئلة االختبار حيث   
 فى مادة الدراسات    المنظوميالزمن المناسب لإلجابة عن أسئلة اختبار مهارات التفكير         

  .االجتماعية لتالميذ الصف الخامس االبتدائي
  : ألدوات الدراسة القبليالتطبيق : رابعاً 
 فى مادة الدراسات منظوميال الختبار مهارات التفكير القبليالتطبيق  )١

 :االجتماعية

للتحقق من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى اختبار مهارات التفكير المنظومى           
فى وحدة السياحة، تمت المقارنة بين أداء تالميذ المجموعة الضابطة ، وتالميذ المجموعة 

قبلى ، والجـدول التـالى      التجريبية على اختبار مهارات التفكير المنظومى فى التطبيق ال        
  :يوضح ذلك

  
  )٣(جدول 

   درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةمتوسطيللفرق بين ) ت(اختبار 
  فى التطبيق القبلى الختبار مهارات التفكير المنظومى فى مادة الدراسات االجتماعية

  متوسط   العدد  المجموعة  نوع االختبار
  الدرجات

االنحراف 
  المعيارى

  قيمة
  )ت(

مستوى 
  الداللة

مهارات التفكير   ٤,٥٥  ٨,٦  ٣٣  التجريبية
  ٣,١٨  ٨,٧  ٣٤  الضابطة  المنظومى

  غير دالة  ٠,٠٠٧

  ٢,٦٦=٠,٠١ وعند مستوى داللة ٢,٠٠=٠,٠٥الجدولية ،  عند مستوى داللة ) ت(قيمة 
يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطى درجات تالميذ 

  .المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ، مما يؤدى إلى تكافؤ المجموعتين
ة التعليم المتمركز حول  الدراسة بإستراتيجيوحدتيتدريس : خامساً  

  المشكلة 
بعد تطبيق أدوات الدراسة قبلياً وضبط متغيرات الدراسة تم تـدريس وحـدة الدراسـة           

متمركز حول المشكلة للمجموعـة التجريبيـة    استراتيجية التعليم ال   باستخدام) السياحة(
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، والتدريس للمجموعة الضابطة بالطريقة المعتـادة ، واسـتمر       ) ٤ملحق(و  ) ٣ملحق(
 الدراسة لمدة شهرين بدءاً من شهر فبراير حتى أخر شهر مارس للعام             وحدتيتدريس  
ارة غرب  المشتركة ، التابعة إلداالبتدائيةم ، بمدرسة الفرنوانى ٢٠١٣/٢٠١٤ الدراسي

، وبمعدل حصة   ) دقيقة٤٥(ومدة كل منها    )  حصص ٦(شبرا الخيمة التعليمية ، بمقدار      
واحدة أسبوعياً ، وبعد اإلنتهاء من التدريس قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة بعدياً ،              

  . األساليب اإلحصائية المناسبةباستخداموالتوصل إلى نتائج الدراسة 
  :نتائج الدراسة: سادساً     

 :نتائج الفرض األول الذى ينص على  )١
ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط            " 

درجات تالميذ المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى إلختبار مهارات التفكير المنظومى 
  ".فى مادة الدراسات االجتماعية

توسط درجات تالميذ المجموعة التجريبيـة ،       وللتحقق من صحة الفرض تمت مقارنة م      
ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى الختبار مهارات التفكير           

للكشف عن الفروق بين    ) ت( اختبار   باستخدامالمنظومى فى مادة الدراسات االجتماعية      
  :ى، كما يوضح الجدول التال)Anderson et al ,1994(عينتيين مستقلتين 

  )٤(جدول 
  للفرق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة) ت(اختبار 

  فى التطبيق البعدى الختبار مهارات التفكير المنظومى فى مادة الدراسات االجتماعية
المجموع  نوع االختبار

  ة
متوسط   العدد

  الدرجات
االنحراف 
  المعيارى

  قيمة
  )ت(

مستوى 
  الداللة

كير مهارات التف  ١٥,٠١  ٣٥,٣  ٣٣  التجريبية
  ١٠,٧٤  ١٦,٦  ٣٤  الضابطة  المنظومى

  دالة  ٥,١٥٥

  ٢,٦٦=٠,٠١ وعند مستوى داللة ٢,٠٠=٠,٠٥الجدولية ،  عند مستوى داللة ) ت(قيمة 
يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً عند مـستوى أقـل مـن      

جريبية التى درست بإستراتيجية التعليم بين متوسط درجات تالميذ المجموعة الت) ٠,٠١(
المتمركز حول المشكلة ، ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التى درسـت بالطريقـة             
التقليدية فى التطبيق البعدى على أبعاد اختبار مهارات التفكير المنظومى ، مما يعنـى              

 بـين   توجد فروق دالـة إحـصائياً     " رفض الفرض الصفرى ، وقبول الفرضية البديلة        
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متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة          
، ".  مهارات التفكير المنظومى فى مادة الدراسات االجتماعية الختبارفى التطبيق البعدى 

 استراتيجية التعلـيم المتمركـز   باستخدامويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن التدريس  
د من خالل تنوع أنشطتها ، وتنوع مصادر الحصول على المعلومات           حول المشكلة ساع  

الجغرافية ، كما أن التدريس بإستراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة ساعد على أن             
تكون لدى التالميذ القدرة على طرح التساؤالت واإلجابة عليهـا ، ووصـف وشـرح                

ءة الشكل المنظـومى ، وتنميـة     المعلومات المحددة، وساعد ذلك على تنمية مهارة قرا       
مهارة تحليل الشكل المنظومى ، ووضع حلول مقترحة ، وتنمية مهارة تكملة العالقـات    
والروابط فى الشكل المنظومى ، وتنمية مهارات االتصال والتعاون لدى التالميذ ، وهذا             

، ودراسـة   )٢٠٠٠(يتفق مع ما أكدته العديد من الدراسات مثـل دراسـة التـودرى              
)Rosnay 2001( ودراسة ،)Dapollonig & Charles 2004( ودراسة ،) المنوفى

شـارب  (، ودراسة   ) ٢٠١٠(، ودراسة الشهرانى    ) ٢٠٠٣الكامل  (، ودراسة   )٢٠٠٢
الحـذيفى  (، ودراسـة    ) ١٩٩٩سالم  (، ودراسة   ) ٢٠٠٣الجندى  (، ودراسة   ) ٢٠٠٨
 حول المـشكلة علـى     ، والتى توصلت إلى فاعلية استراتيجية التعلم المتمركز       ) ٢٠٠٠

  .تنمية مهارات التفكير عامة لدى التالميذ ، ومهارات التفكير المنظومى خاصة
ويمكن أن تكون االستراتيجية قد أتاحت جواً من المتعة والتشويق من خـالل             

سلسل منطقـى وسـرعة     تاحتواءها على قدر كبير من المعرفة الجغرافية ، وعرضها ب         
 رغبة المتعلم ، وتزويده بالتغذية الراجعة الفورية التى مناسبة، وتقديم المعلومات حسب

تعينه على تحديد وضعه والتوجه به نحو الهدف ، بحيث تسهم فـى اكـساب التالميـذ      
مهارات التفكير المختلفة ، وتوفر فرصة للتعمق وفهم الموضوعات مجال البحث بطريقة 

علومات اإلضافية العديدة أدى أوسع ، واإلطالع على أحدث المعلومات ، كما أن توافر الم
 بها عند إجـابتهم     واالستعانةإلى امتالك التالميذ بالمجموعة التجريبية لها وتنظيمها ،         

على اختبار مهارات التفكير المنظومى ، ونتج عن ذلـك تفـوق تالميـذ المجموعـة                
 التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة ، وهذا ما أكدته العديد من الدراسـات مثـل              

، )Dooley & Cindy 1997(، ودراسـة  ) Seifer & Simmons 1997(دراسـة  
حيث أكدت أن استخدام استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة تـؤدى إلـى زيـادة     

 الذى وفر لهم فـرص التبـادل لـألراء          التعاونيالمشاركة الفعالة للتالميذ عبر عملهم      
نشط الذى قادهم إلى معارف جديدة تمكنـوا   واألفكار بينهم ، مما حفزهم على التعاون ال       

 مكنهم من استكشاف المعرفة المتجددة ، وهذا قـادهم إلـى       معرفيمن خاللها من بناء     
  .االبتعاد عن تلقى المعرفة بالطريقة التقليدية

 : الذى ينص على الثانينتائج الفرض  )٢
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جريبيـة فـى    ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات تالميذ المجموعـة الت           " 
التطبيق البعدى والمؤجل إلختبار مهارات التفكيـر المنظـومى فـى مـادة الدراسـات       

  ".اإلجتماعية 
وللتحقق من صحة الفرض تمت مقارنة متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبيـة ،             
فى التطبيق البعدى والمؤجل الختبار مهارات التفكير المنظومى فـى مـادة الدراسـات        

للمقارنة بين متوسـط درجـات تالميـذ المجموعـة          ) ت(ستخدام اختبار   االجتماعية بإ 
  :                                 التجريبية فى االختبار البعدى والمؤجل، كما يوضح الجدول التالى

  )٥(جدول 
الختبار داللة الفرق فى اختبار مهارات التفكير المنظومى فى مادة الدراسات ) ت(اختبار 

  لدى تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى والمؤجل االجتماعية 
  مستوى الداللة  )ت(قيمة  االنحراف المعيارى  متوسط الدرجات  العدد  نوع االختبار

  ١٥,٠١  ٣٥,٣  ٣٣  البعدى
  ١٥,٩٧  ٣٥,٦  ٣٣  المؤجل

  غير دالة  ٠,٠٨٧

 وعند مستوى داللة ٢,٠٠=٠,٠٥الجدولية ،  عند مستوى داللة ) ت(قيمة 
٢,٦٦=٠,٠١  

الجدولية ) ت(المحسوبة أقل من قيمة  ) ت(يتبين من الجدول السابق  أن قيمة        
بين متوسـط  ) ٠,٠٥(، وهذا يدل على عدم وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة  

درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى االختبار البعدى والمؤجل ، ممـا يعنـى قبـول             
ال توجد فروق دالة إحصائياً بيت تالميذ المجموعـة  "  الذي ينص على   الصفريالفرض  

، ممـا  "  البعدى والمؤجلاالختبارالتجريبية فى اإلحتفاظ بمهارات التفكير المنظومى فى    
 استراتيجية التعليم المتمركز حول المـشكلة أدى إلـى          باستخداميدل على أن التدريس     

ى الباحث ذلك إلى  ، ويعزلمنظوميااحتفاظ تالميذ المجموعة التجريبية بمهارات التفكير 
  :عوامل عدة منها

تفاعل التالميذ مع استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة بأفضل األساليب           -
والمحافظة على راحة المتعلم النفسية ، والعمل على توفير عنصرى الجـذب            
والتشويق من خالل ما توفره االستراتيجية من العديد من األنشطة المتنوعـة            

 .مراعاة الفروق الفرديةو

 تمت بين التالميذ والمعلم فى جلسات الحوار والمناقشة مكنت          التيالمناقشات   -
التالميذ لسماع أكثر من رأى ، وأكثر من فكرة مما عمـق لـديهم المعرفـة                

 .الجغرافية واالحتفاظ بمهارات التفكير المنظومى
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وق الفردية ، والسرعة    مراعاة استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة للفر       -
 .الذاتية للمتعلم ، مما ساعدهم على االحتفاظ بالمعلومات الجغرافية المقدمة لهم

ويمكن إرجاع هذه النتيجة أيضاً إلى أن استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة ، قد              
ن ساهمت فى تنمية دافعية التالميذ نحو االعتماد على ذواتهم ، والشعور بمستوى عال م

المسؤولية مكنهم من اإلقبال على البحث والتقصى ، عبر بحثهم عن إجابات مباشـرة                
وغير مباشرة للمثيرات والمهمات التعليمية التى كلفوا بها ، وفى هذا نوع من التعزيز              
المعرفى الذاتى ، الذى يمكن التلميذ من بناء معارفه بذاته بطريقة ذاتية ، مـن خـالل                 

ا يتعرض له من قضايا ومشكالت تمكنه من فهم ما يمر به من تسخير مختلف حواسه لم
، ) Glasgow & Neal.A,1997(خبرات متنوعة ، وهذا يتفق مع ما أكدته دراسـة  

  ).٢٠٠٧المالكى (، ودراسة ) ٢٠٠٨برغوت (ودراسة 
       

  
  
  

  :توصيات الدراسة :       سابعاً
  :بما يلىاستناداً إلى مشكلة الدراسة ونتائجها يوصى الباحث 

 تتضمن دروساً معدة وفقاً لخطـوات       االجتماعية الدراسات   لمعلميإعداد أدلة    -
 .استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة

 ، وإعادة صياغة بعض موضوعاتها وفقـاً        االجتماعيةتصميم كتب الدراسات     -
 .الستراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة

 فى كليات التربية فى ضـوء       االجتماعيةات  تطوير برامج إعداد معلمى الدراس     -
استراتيجيات التعلم الحديثة ومنها استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة ،  

 مراحل االستراتيجية وتوظيفها أثنـاء      استخداموتدريب الطالب المعلمين على     
 .التدريب الميدانى بالمدارس

ـ  االجتماعيـة  الدراسـات    معلمـي عقد ورش عمل لتـدريب       - ى اسـتخدام    عل
 التعلـيم المتمركـز حـول       إستراتيجيةاستراتيجيات التدريس الحديثة ومنها     

 .المشكلة
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 أثناء المنظومي على تنمية مهارات التفكير االجتماعية الدراسات معلميتدريب  -
 .الخدمة حتى يمكنهم من تنميتها لدى التالميذ أثناء التدريس

ة لدى التالميذ وإعطائهم فرصة      بالمفاهيم والمعلومات السابق   االهتمامضرورة   -
 .للتعبير عنها

  :مقترحات الدراسة:      ثامناً 
  :امتداداً للدراسة التالية يقترح الباحث بعض الدراسات المستقبلية ومنها

دراسة أثر توظيف استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة لتنمية مهارات           -
 .مختلفةالتفكير العليا لدى التالميذ فى صفوف دراسية 

 التعليم المتمركز حول المشكلة لتنمية مهارات       إستراتيجيةدراسة أثر توظيف     -
ما وراء المعرفة وتصحيح المفاهيم الجغرافية الخاطئة لدى الطالب فى مراحل           

 .تعليمية مختلفة

 فى ضوء مهارات    األساسيتطوير مناهج الدراسات اإلجتماعية بمرحلة التعليم        -
 .ل البرامج التقنية واستراتيجيات التدريس الحديثةالتفكير المنظومى من خال

  
  

  مراجع البحث
  .المراجع العربية : أوال 

 لتنمية بعـض    المحاكاةبرنامج تقنى قائم على أسلوب      ).٢٠٠٩.(هانى أبو السعود،  -١  
مهارات ما وراء المعرفة فى منهاج العلوم لدى طلبـة الـصف التاسـع األساسـي                

 .الجامعة اإلسالمية،غزة،رسالة ماجستير غير منشورةبغزة،
النظريـة  :تعلـيم التفكيـر   ).٢٠٠٧.(أبو جادو،صالح محمد و نوفل،محمـد بكـر        -٢  

 .،دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان،األردنوالتطبيق
 البنائية فـى تنميـة   Seven E"sفاعلية توظيف استراتيجية ).٢٠١٢.(األغا،حمدان -٣  

 لدى طالب الـصف الخـامس       المهارات الحياتية فى مبحث العلوم العامة الفلسطيني      
 .،كلية التربية،جامعة األزهر،غزةرسالة ماجستير غير منشورةاألساسي،

فعالية برنامج تقنى فى تنمية بعض مهارات األصوات ).٢٠٠٧.(ماجد األغا، -٤  
،كلية رسالة ماجستير غير منشورة، بغزةالثانوياللغوية لدى طلبة الصف األول 

 .التربية،الجامعة اإلسالمية،غزة
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مفـاهيم  :طرائق تدريس العلوم  ).٢٠٠٩.(سليمان عبد اهللا والبلوشي،   بو سعيدي، أم -٥  
  .األردن عمان، دارالمسيرة، ،الطبعة األولى،وتطبيقات عملية

برنامج مقترح لتنمية بعض مهـارات التـدريس        ).٢٠٠١.(محمد صالح  البحيصى، -٦  
ة،جامعـة  ،كلية التربي رسالة ماجستير غير منشورة   لدى معلمى كلية فلسطين التقنية،    

 .عين شمس
أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة       ).٢٠٠٨.(محمود  برغوث، -٧  

      على تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسـي بغـزة،     
 .كلية التربية،الجامعة اإلسالمية بغزة،فلسطينرسالة ماجستير غير منشورة،

استخدام التدريس المنظومي لوحـدة مقترحـة فـى         أثر  ).٢٠٠٠.(التودري،عوض -٨  
برمجة الرياضيات لطالب كلية التربية على تنمية في الرياضيات واالحتفاظ بمهارات           

المؤتمر العلمي الثاني،الدور المتغير للمعلم العربي فـى مجتمـع         البرمجة المكتسبة، 
 .أبريل٢٠-١٨جامعة أسيوط،المجلد الثاني،،"رؤية مكتسبة"الغد

أثر استخدام نموذج ويتلـى فـى تنميـة التحـصيل           ).٢٠٠٣.(أمنية السيد الجندى، -٩  
 فى  مي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي    العلومهارات عمليات العلم األساسية والتفكير      

 .م٢٠٠٣،مارس١،العدد٦،مجلدمجلة التربية العلميةمادة العلوم،
 على المشكلة في    فاعلية استراتيجية التعلم المرتكز   ).٢٠٠٣.( الحذيفي،خالد بن فهد   -١٠  

تنمية التحصيل الدراسي واالتجـاه نحـو مـادة العلـوم لـدى تلميـذات المرحلـة                
الجمعيـة المـصرية للمنـاهج وطـرق        المتوسطة،المؤتمر العلمي الخامس عـشر،    

 .م٢٠٠٣،ديسمبر،)٩١(،العددالتدريس
برنامج تقنى لتنمية مهارة العروض العملية فى ).٢٠٠٥.(حسن،منير سليمان -١١  

،كلية رسالة ماجستير غير منشورةولوجيا لدى الطالبة المعلمة،تدريس التكن
 .التربية،الجامعة اإلسالمية،غزة

فاعلية موقـع الكترونـي علـى التفكيـر        ).٢٠٠٦.(حسن نائلة ومهدى،  الخزندار، -١٢  
              البصري والمنظومي فى الوسائط المتعددة لدى طالبات كلية التربية بجامعة األقصي،          

               يوليـو، ٢٦-٢٥،"مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربي    "مي الثامن عشر  المؤتمر العل 
 .دار الضيافة،جامعة عين شمس،القاهرة

 ،الجغرافـي  العلمـي االتجاهات الحديثة فى البحث     ).٢٠٠٧.(الدليمى،خلف حسين  -١٣  
 .، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان،األردن١ط
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لم المستند إلى مشكلة فى غرفة كيف تستخدم التع).٢٠٠١.(ديليسيل،روبرت -١٤  
مدارس الظهران األهلية،المملكة العربية السعودية،دار الكتاب التربوي :،ترجمةالصف

 .للنشر والتوزيع
أثر توظيف التعلم البنائي فى برمجة ممارة الرياضيات علـى          ).٢٠٠٨.(رزق،حنان -١٥  

رسـالة دكتـوراه غيـر      تحصيل طالبات الصف األول المتوسط بمكـة المكرمـة،        
 .،كلية التربية،جامعة أم القري،المملكة العربية السعوديةنشورةم

ــال  -١٦   ــسن و زيتون،كم ــستمولوجي  ).١٩٩٢.(زيتون،ح ــور اب ــة منظ البنائي
 .اإلسكندرية ،الطبعة األولى،وتربوي

التعلم والتدريس مـن منظـور النظريـة        ).٢٠٠٣.(زيتون،حسن وزيتون،كمال  -١٧  
 .،الطبعة األولي،عالم الكتب،القاهرةالبنائية

،الطبعـة  النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلـوم      ).٢٠٠٧.(يتون،عايشز -١٨  
 .األولى،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،األردن

فاعلية استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة فـى        ).١٩٩٩.( سالم،ريهام السيد  -١٩  
العلوم لـدي   نحو العمل التعاوني فى مادة    واالتجاهتنمية التحصيل والتفكير االبتكاري     

 .،كلية التربية،جامعة طنطارسالة ماجستير غير منشورةتالميذ التعليم األساسي،
             ،تدريس مهارات التفكير مع مئـات األمثلـة التطبيقيـة     ).٢٠٠٣.( سعادة،جودت -٢٠  

 .فلسطين نابلس، جامعة النجاح الوطنية،
بإستراتيجية التعلم  فعالية تدريس وحدة التلوث البيئ      ).٢٠٠٧.( السعدي،محمد عبيد  -٢١  

المتمركز حول المشكلة فى تنمية التفكير الناقد لدى طـالب الـصف األول الثـانوي       
 جامعة الملك خالـد،أبها،    كلية التربية،  ،غير منشورة  رسالة ماجستير بمحافظة بيشة، 

 .المملكة العربية السعودية
بعض برنامج تقني في ضوء المستحدثات التقنية لتنمية ).٢٠٠٨.(شفقة،رمزي -٢٢  

المهارات اإللكترونية فى منهاج التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي 
  .،كلية التربية،الجامعة اإلسالمية،غزةرسالة ماجستير غير منشورةبغزة،

أثر استخدام نمـوذج ويتلـى فـى تـدريس          ).٢٠١٠.(الشهرانى،محمد بن برجس   -٢٣  
ميـذ الـصف الـسادس      الرياضيات على التحصيل الدراسي واالتجاه نحوها لدى تال       

المملكـة   جامعـة أم القـرى،   كلية التربية،  ،رسالة دكتوراة غير منشورة    ،االبتدائي
 .العربية السعودية

فعالية استخدام نموذج ويتلى للتعلم البنائي فـى     ).٢٠٠٥.(عبد الحكيم،شيرين صالح   -٢٤  
تنمية التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالب الـصف األول الثـانوي فـى مـادة               
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الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،المجلد    مجلة تربويات الرياضيات،  ضيات،الريا
 .٤٥الثامن،العدد

،الطبعـة الثانيـة،دار    استراتيجيات التدريس والـتعلم   ).١٩٩٩.(عبد الحميد،جابر  -٢٥  
 .الفكر،القاهرة

،مكتبة الفالح للنـشر    التفكير والمنهاج المدرسي  ).٢٠٠٣.(عبيد،وليم و عفانة،عزو   -٢٦  
 .الصفاة ،١والتوزيع،ط

أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تدريس       ).٢٠٠٤.( عفانة،عزو ونشوان،تيسير  -٢٧  
الرياضيات على تنمية التفكير المنظومي لـدى طـالب الـصف الثـامن األساسـي          

الجمعية ،"األبعاد الغائبة فى مناهج العلوم بالوطن العربي"المؤتمر العلمي الثامنبغزة،
 .يوليو٢٨-٢٥ة التربية،جامعة عين شمس،،كلي)١(المصرية للتربية،مجلد

تـدريب معلـم العلـوم وفقـاً للنظريـة          ).٢٠١٢.(العفون،نادية ومكاون،حـسين   -٢٨  
 .،الطبعة األولى،دار صفاء،عمان،األردنالبنائية

النظريـة  (المعرفيتدريس الجغرافيا وفق رؤية االقتصاد      ).٢٠٠٤.(العمرى،صالح -٢٩  
 .،الزرقاء،األردن١،ط)والتطبيق

فعالية التدريس بإستراتيجية الـتعلم المتمركـز حـول         ).٢٠٠٦.(بدهالغنام،محرز ع  -٣٠  
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