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أثر استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تدریس علم االجتماع علي 
  التحصیل وتنمیة الوعي ببعض القضایا االجتماعیة لدي طالب المرحلة الثانویة

  د. مواهب السید سلیمان جبر                                                
  :الدراسة ملخص

 الـــتعلم اســـتراتیجیات بعـــض اســـتخدام ثـــر أ علـــي التعـــرف إلـــي الدراســـة هـــدفت    
 علـــي االجتمـــاع علـــم تـــدریس فـــي) شـــارك -زاوج-فكـــر الـــذهني، العصـــف( النشـــط

  .  نویةالثا المرحلة طالب  لدي االجتماعیة القضایا ببعض الوعي وتنمیة التحصیل
 مــن األدبــي الثــانوي الثــاني بالصــف طالبــة) ١٠٩( الدراســة عینــة اختیــار تــم وقــد   

  .  الشرقیة محافظةب الزقازیق بمدینة للبنات ثانویتین  مدرستین
 طالبـة) ٣٨(أولـي تجریبیـة مجموعـة: مجموعات ثالث إلي عشوائیا توزیعها وتم    

 طالبـة) ٣٦(ثانیـة تجریبیـة ةومجموعـ الـذهني، العصـف إسـتراتیجیة باسـتخدام درسـن
 طالبــــة) ٣٥(ضـــابطة ومجموعـــة" شـــارك-زاوج -فكــــر"إســـتراتیجیة باســـتخدام درســـن
  .التقلیدیة بالطریقة درسن

ــــار فــــي الدراســــة أدوات وتمثلــــت   القضــــایا بــــبعض للــــوعي ومقیاســــا تحصــــیلي اختب
 تحلیـــل تـــم وقـــد الدراســـة، عینـــة علـــي وبعـــدیا قبلیـــا تطبیقـــا تطبیقهمـــا تـــم االجتماعیـــة

  .        ANCOVAالمصاحب   التباین تحلیل باستخدام البیانات
  .التالیة النتائج إلي الدراسة وتوصلت    

 البحــث مجموعــات درجــات  متوســطات بــین إحصــائیة داللــة ذات قوجــود فــرو  -١
 ألتحصـــیلي االختبــار فـــي الضــابطة والمجموعـــة الثانیــة و األولـــي التجریبیــة الــثالث
  .األولي التجریبیة موعةالمج لصالح وذلك البعدي

 التجریبیــة المجموعــة درجــات متوســطي بــین إحصــائیة داللــة ذات فــروق وجــود -٢
 التــي الثانیــة التجریبیــة والمجموعــة الــذهني العصــف باســتخدام درســت التــي األولــي
 لصـالح وذلـك البعـدي ألتحصـیلي االختبـار فـي" شارك-زاوج-فكر" باستخدام درست

  .األولي التجریبیة
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 التجریبیــة المجموعــة درجــات متوســطي بــین إحصــائیة داللــة ذات فــروق وجــود -٣
 الضــابطة والمجموعــة" شــارك-زاوج-فكــر"إســتراتیجیة باســتخدام درســت التــي الثانیــة
 لصــــالح وذلــــك البعــــدي ألتحصــــیلي االختبــــار فــــي التقلیدیــــة بالطریقــــة درســــت التــــي

  .الثانیة التجریبیة
 البحــث مجموعــات درجــات ســطاتمتو  بــین إحصــائیة داللــة ذات فــروق وجــود -٤

ـــ التجریبیـــة الـــثالث  القضـــایا بـــبعض الـــوعي مقیـــاس فـــي والضـــابطة والثانیـــة ياألول
  .األولي التجریبیة المجموعة لصالح وذلك البعدي االجتماعیة

 التجریبیــة المجموعــة درجــات متوســطي بــین إحصــائیة داللــة ذات فــروق وجــود -٥
 التــي الثانیــة التجریبیــة والمجموعــة يالــذهن العصــف باســتخدام درســت التــي  األولــي
 القضــایا بــبعض الــوعي مقیــاس فــي" شــارك-زاوج-فكــر"إســتراتیجیة باســتخدام درســت

  .األولي التجریبیة المجموعة لصالح وذلك البعدي االجتماعیة
 التجریبیــة المجموعــة درجــات متوســطي بــین إحصــائیة داللــة ذات فــروق وجــود -٦

 مقیــاس فــي الضــابطة والمجموعــة" شــارك-زاوج-فكــر"باســتخدام درســت التــي الثانیــة
 التجریبیــــة المجموعــــة لصــــالح وذلــــك البعــــدي االجتماعیــــة القضــــایا بــــبعض الــــوعي
  .الثانیة
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 مقدمة:

یتمیــــز عصــــرنا الحــــالي بالتســــارع المعلومــــاتي ، واالنفجــــار المعرفــــي الهائــــل       
والـذي یمثـل  ،جـاالتوالتغیرات السریعة والمتالحقة فـي كافـة الم ،والثورة التكنولوجیة

وال یكــون مواجهــة ذلــك إال ،تحــدیا كبیــرا یواجــه التربــویین فــي مجــال التربیــة والتعلــیم
 .بإیجاد طرق واستراتیجیات حدیثة ومناسبة

التربویون في إیجاد طرق حدیثة ومتنوعة لضـمان جـودة مخرجـات  ولقد تنافس     
 فالجهود المبذولـة فـي،التـهالتعلیم  نظرا الن  مخرجات التعلیم ال تتناسـب مـع  مدخ

ولكن تـــأتي ،مجـــال التعلـــیم كبیـــرة، والوقـــت المخصـــص لهـــا طویـــل والنفقـــات  باهظـــة
النتائج هزیلة ویعود ذلـك إلـي أن طـرق التـدریس المعتـادة تركـز علـي المـادة العلمیـة 

، فیصـبح الـتعلم عبـارة عـن حفـظ مجموعـة مـن المعـارف والمعلومـات،وتهمـل المتعلم
ســـلبیا یعتمـــد علـــي الحفـــظ اآللـــي  فیعطیـــه أهمیـــة كبیـــرة ویركـــز  ممـــا یجعـــل المـــتعلم

جهده في السیطرة علي المادة بهدف االحتفـاظ بهـا  واسـترجاعها عنـد الحاجـة إلیهـا 
  .      )٤٣، ،٢٠٠٣(حسن زیتون،

هــذا بصــفة  عامــة، وفــي مجــال  تــدریس علــم االجتمــاع بصــفة خاصــة  فعلــي      
تطبیقـي یهـدف إلـي فهـم الحیـاة االجتماعیـة  الرغم من أن علم االجتماع علـم نظـري

برسم خریطة عقلیة نظریة لها، ویسعي إلـي تطبیـق نتـائج دراسـات علمـاء االجتمـاع 
ــــة وتســــهیل عملیــــات  علــــي الواقــــع االجتمــــاعي بهــــدف حــــل  المشــــكالت االجتماعی

المعلومات أصـبحت المحـور الـذي ترتكـز علیـه عملیـة  اإلصالح االجتماعي إال أن
حیــث یتركــز نشــاط المعلــم فــي ،فاعتمــد تدریســها علــي الحفــظ اآللي،اتهاالــتعلم فــي ذ

وعمـــد ،الشـــرح واإللقـــاء ونقـــل المعلومـــات وحفظهـــا وترســـیخها فـــي أذهـــان المتعلمین
سـهلة دون  علي تلخیص المادة الدراسـیة فـي مـذكرات وملخصـات لتكـون المتعلمون

میـل واالتجـاه نحـو مما یضـعف لـدیهم ال،التفاعل معها أو تطبیقها في مواقف جدیـدة
  .)٢٠٠٣،٢٣البحث والتثقیف الذاتي.(محمد زیدان،
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وعلي الرغم من االنتقادات الموجهة لألسالیب التقلیدیة فإنهـا مـا زالـت تسـتخدم      
) ١٩٩٦و(إبـراهیم سـعید، )١٩٩٥، وهذا ما أكدتـه دراسـة كـل مـن (سـامي الفطـایري

 )٢٠٠٧، ي جـــرجس)  و(هـــان٢٠٠٣، و (محمـــد زیـــدان  )٢٠٠١، و( فتحــي راشـــد
ولـــــذا ینبغـــــي أن یســـــعي  )٢٠٠٨، ) و( تهـــــاني الســـــعدوني٢٠٠٨، و(أمـــــال جمعـــــة

القائمون علي مناهج الدراسـات االجتماعیـة عامـة ومـنهج علـم االجتمـاع علـي وجـه 
حیــــث أن دراســــة علــــم ، الخصــــوص إلــــي جعلــــه مرتبطــــا بــــالمجتمع وحیــــاة الطــــالب

فهو بحاجــة إلــي ثقافــة اجتماعیــة االجتمــاع ضــرورة تربویــة لطالــب المرحلــة الثانویــة،
تعینه علي التعامل الناجح مع اآلخرین  باعتبـار أن علـم االجتمـاع هـو علـم التنـور 
االجتماعي الذي یسهم بطریقة مباشرة فـي إعـداد جیـل یسـتطیع أن یواكـب التغیـرات 

وقـد أكـد علـي  )٢٠٠٢،٣٩، والتطـورات فـي القـرن الحـادي والعشـرین (محمـد زیـدان
، و(فتحــــي راشــــد )٢٠٠١) و(إیمــــان عصــــفور، ١٩٩٤حلــــیم تــــادرس،أهمیــــة ذلــــك (

ومن ثــم فــإن الهــدف األساســي مــن دراســة علــم االجتمــاع لتحقیــق ،) وغیــرهم٢٠٠١
وظیفتــه األساســیة هــو تنمیــة الــوعي لــدي المــتعلم بالمشــكالت والقضــایا االجتماعیــة 

عـــن یعبـــر    Awarenessولمـــا كـــان الـــوعي،ومســـاعدته علـــي فهـــم دوافعهـــا ونتائجها
أو عــن الفطنــة والـذكاء فــي اإلحاطــة بحقــائق وقضــایا الفــرد ،الحیویـة وانتبــاه الحــواس

والمجتمع،فان الوعي الذي یقوم علي إدراك حقیقي للمجتمع مـن حیـث بنائه،ونظمـه 
والــذي یســاعد علــي المشــاركة االیجابیــة فــي التقــدم االجتمــاعي، ،وطبیعــة التغیــر فیه

ویؤدي غیـاب هـذا الـوعي ،هواسـتمراریتجتمـع هو الذي یعمل علي تحقیق تماسـك الم
ــــــــي البنــــــــاء  ــــــــوظیفي ف ــــــــوع مــــــــن الفشــــــــل ال ــــاعي وحــــــــدوث ن ــــــــي التفكــــــــك االجتمــــ إل
االجتماعي،حیث تنشـأ كثیـر مـن المشـكالت االجتماعیـة مـن اغتـراب أو عـدم انتبـاه 
وتبعیــة وتحــول فــي القــیم وهــدرللوقت والطاقــة واالنحــراف والعنــف والتطــرف وغیرهــا 

    .)٣٩، ١٩٩٥،(سامي الفطایري
وكنتاج لغیـاب الـوعي بسـرعة التغیـر الـذي یتسـم بـه العصـر الحـالي ومـا یحـدث     

یصــبح مـن الصـعب علــي المتعلمـین فهـم دورهــم ،فیـه مـن فجــوة متزایـدة بـین األجیال



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩١  

في المجتمع، بل ویصعب علیهم تحدید األدوار المتوقعة لهم فـي المسـتقبل وتكـوین 
ــــة حــــول العــــالم وال مجتمــــع، ممــــا یعرضــــهم للشــــعور بــــاالغتراب وجهــــات نظرمتكامل

ویصــبح الفــرد ،) حیــث انعــدام الشـعور الحقیقــي بالذات٢، ٢٠٠٨،(تهـاني الســعدوني
ویلجأ ،بال موضع في العالم الذي یعیش فیه، وضـحیة ضـغوط اجتماعیـة متصـارعة

ویتبنــــون ،الشــــباب إلــــي رفــــض القــــیم االجتماعیــــة والمؤسســــات القائمــــة فــــي المجتمع
قیمـــا مختلفـــا، وقـــد یعمـــدون إلـــي إنشـــاء تنظیمـــات تجمعهـــم وتعبـــر ألنفســـهم نظامـــا 

وهنــا یبتعــد الفــرد عــن المجتمــع وعــن أعضــائه ویصــبح لدیــه شــعورقوي بعــدم ،عنهم
  )                ١٩٨، ١٩٩٩االنتماء إلیهم (محیي شحاتة،

وجـدیر بالـذكر هنــا أن التفـتح الــذهني لـدي طــالب المرحلـة الثانویــة یـدفعهم إلــي     
مــــام بــــالظواهر االجتماعیــــة المحیطــــة بهــــم والبحــــث فــــي القضــــایا والمشــــكالت االهت

االجتماعیـــة، وطبیعـــة التغیراالجتمـــاعي النـــاتج مـــن االتصـــال المباشـــر بالمجتمعـــات 
األخــرى علــي نحــو یثیــر لــدیهم التفكیــر والتأمــل والمناقشــة والتســاؤل بشــكل عقالنــي 

ن یجعلهــم علــي درجــة كبیــرة منطقي،والشــك أن تعلــیم وتعلــم علــم االجتمــاع بوســعه أ
األمرالذي یمكـــنهم مـــن التحــــررمن بعـــض المفــــاهیم ،مـــن الـــوعي نحــــو تلـــك القضــــایا

الخاطئـة والغامضـة عـن االغتـراب والتبعیـة والالمبـاالة واالنحـراف والتطـرف وغیرهــا 
     . )٤٩، ٢٠٠٣، (محمد زیدان

ذا كـان الهـدف مــن تـدریس علــم االجتمـاع فـي التعلــیم الثـانوي العــا    م رفـع درجــة وإ
الــوعي لــدي المــتعلم بالقضــایا االجتماعیــة، فــان هــذا یســتلزم بالضــرورة البحــث عــن 

ونمـاذج  األسالیب التدریسیة التي بها ننمـي هـذا الـوعي لـیس فقـط باسـتخدام أسـالیب
نمــــا بممارســــة تجربــــة التغییربمجهــــود جمــــاعي ذلــــك أن اإلحســــاس  نظریــــة للتغییر،وإ

مـــو إال فـــي ســـیاق الصـــراع مـــن أجـــل تغییرالواقـــع الـــواعي بـــالتغییر وبقضـــایاه لـــن ین
     .)٤٩، ٢٠٠٠،(إبراهیم عبد الرحمن

وتأسیســا علــي مــا ســبق فــان االعتمــاد علــي التلقــین والشــرح والمحاضــرة كطــرق    
ذلك ،لتــــدریس علــــم االجتمــــاع ال یعــــد مناســــبا لتنمیــــة الــــوعي بالقضــــایا االجتماعیــــة
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ر محـددة إزائهـا  والتعبیـر عـن صمیمه علـي تبنـي وجهـات نظـ الوعي الذي یقوم في
اآلراء الشخصـــــیة وتــــــدعیمها باألدلـــــة والبــــــراهین المناســـــبة مــــــن الوجهـــــة المنطقیــــــة 

  واالجتماعیة.  
وهكــذا فــان الحاجــة ماســة إلتبــاع أســالیب واســتراتیجیات جدیــدة تتناســب وطبیعــة    

ـــم االجتمـــاع مـــن حیـــث اهتمامهـــا بـــالفرد والمجتمـــع والظـــروف االجتماعیـــة  مـــادة عل
محیطــة بهــم ومــن حیــث إســهامها علــي نحــو فعــال فــي زیــادة الــوعي لــدي المــتعلم ال

ثـــارة فعالیتـــه ومشـــاركته فـــي عملیـــة صـــنع القـــرار، وتحمـــل المســـئولیة التـــي تملیهـــا  وإ
علیــــه طبیعــــة أدواره والحاجــــة ماســــة ألســــالیب واســــتراتیجیات تتــــیح فــــرص التفاعــــل 

لتفاعــل ولــیس مجــرد أراء االجتمــاعي للتوصــل إلــي نتــائج مســتمدة مــن طبیعــة هــذا ا
كمــــا تتــــیح الفرصــــة ، تفـــرض علــــي المــــتعلم مــــن قبــــل المعلــــم أو المحتــــوي المعرفــــي

الســتخدام قــدرة المــتعلم علــي الفهــم والتفكیــر فیمــا یتوصــل إلیــه مــن معلومــات وفیمــا 
یقوم به من بحث وتقصي ومالحظة عالوة علـي الحاجـة لمواكبـة تـدریس مـادة علـم 

یــة للتغیــرات والتطــورات الحادثــة فــي مجــال العلــوم التربویــة االجتمــاع بالمرحلــة الثانو 
وتطبیقاتهــا الفعلیــة والتــي جـــاءت نتیجــة للشــك فــي جـــدوى الطــرق التقلیدیــة (ســـامي 

  ). ٤١،ص١٩٩٥ الفطایري،
وقــد اســتحدثت أســالیب جدیــدة تقــوم فــي صــمیمها علــي النشــاط والعمــل الجمعــي    

ول الموضــوعات المتعلمــة بشــكل یــدفع فــي التعلــیم والــتعلم لتقــدیم رؤیــة اجتماعیــة حــ
اســتنادا إلــي الدراســة السوســیولوجیة وهــي ،ألعمــال الفكــر فــي خبرتــه الذاتیة المــتعلم

محــاوالت لتنظــیم الفصــل الدراســي فــي مواقــف تعلیمیــة وظیفیــة تتــیح للمــتعلم الرجــوع 
لزمالئـه لیكتســب خبـرات اجتماعیــة مـن خــالل إسـهامه فــي بنـاء وتكییــف المناقشــات 

وفي ذات ،اعیة ومن خالل هـذه المواقـف یكتسـب المـتعلم المجـاالت المعرفیـةاالجتم
وكان من بین هـذه األسـالیب ،الوقت یندمج في حل المشكالت والقضایا االجتماعیة

ومـن شـأن  إتباعـه  فـي    Active Learningوأكثرها حداثـة مـا یسـمي بـالتعلم النشـط 
تــــي تفرضــــها طبیعــــة التغیــــر تــــدریس علــــم االجتمــــاع تحقیــــق كثیــــرمن المتطلبــــات ال
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٢٩٣  

اعتبـار أن لـه مـن الخصـائص والخطـوات  والتقلیل من مشكالت تدریس المادة علـي
مــــا یفیــــد فــــي جعــــل عملیــــة الــــتعلم أكثــــر تشــــویقا وارتباطــــا بحیــــاة المــــتعلم الفكریــــة 

  واالجتماعیة. 
فــي المملكــة المتحــدة مــع بدایــة  "   "Active Learningوقــد ظهــر الــتعلم النشــط   

ات وخـــالل عقـــد التســـعینات وقـــد زاد االهتمـــام بـــه مـــع  بدایـــة القـــرن الحـــادي الثمانیـــ
والعشرین كأحد االتجاهات المعاصرة والتي لها األثـر البـالغ فـي عملیـة الـتعلم حیـث 

) أن اإلنسان ال یـتعلم إال  بمـا یمارسـه بنفسـه مـن ٣٨، ٢٠٠٣یري (محمود منسي،
یـــــــــتعلم الطـــــــــالب كیـــــــــف  مهـــــــــارات  وان أحـــــــــد  األهـــــــــداف األساســـــــــیة للـــــــــتعلم أن

ــــي المــــتعلم، ،یتعلمون ــــتعلم عل وكیــــف یكونــــون فــــاعلین ونشــــیطین بحیــــث  یعتمــــد ال
فیصــبح محــور العملیــة التعلیمیــة" لــذلك كــان البــد مــن إیجــاد طریقــة تــدریس تتوافــق 

ــــه التربــــوي نحــــو جعــــل المــــتعلم أكثــــر نشاطا ــــي الحصــــول علــــي ،والتوجی ویســــعي إل
، وأیدت ذلـك (فاطمـة عبـد الوهـاب،قاته الكامنةالمعلومة بما یخدم المتعلم ویحفز طا

ــــتعلم بــــالحفظ والتكــــرار١٢٨، ٢٠٠٤  Rote)حیــــث تــــري ضــــرورة التحــــول مــــن  ال

Learning والــــذي یعنــــي اســــتقبال المعلومــــات وحفظهــــا إلــــي الــــتعلم النشــــطActive 

Learning   فتـري أن الـتعلم یكـون فـاعال عنـدما ١١٠، ٢٠٠٤، أمـا (تیسـیر مفلـح (
مشاركا ونشطا أثناء التعلم،فنشاط المتعلم یعد أمـرا جوهریـا فـي عملیـة یكون المتعلم 

    .التعلم
فیـــري أن نشـــاط الـــذات العارفـــة یعـــد أمـــرا جوهریـــا  )٣، ٢٠٠٦،أما(حســـن زیتـــون  

لبنــاء المعرفــة، حتــى أن بعــض منظــري البنائیــة قــد اعتبــروا أن نشــاط المــتعلم شــیئا 
) ٣، ٢٠٠٢، وكمـا یؤكـد (ولـیم عبیـد واحدا إذ یقـول أن المعرفـة هـي نشـاط المـتعلم"

علــي ضــرورة أن یبنــي المــتعلم معرفتــه مــن خــالل تفاعلــه المباشــر مــع مــادة الــتعلم 
، ٢٠٠٧وبیئــــة الــــتعلم وربطهــــا بمفاهیمــــه الســـــابقة،كما یــــدعو أیضــــا ( ولــــیم عبیـــــد،

ـــتعلم وذلـــك  باعتمـــاده علـــي ٢٥-٢٣ص ـــة نوعیـــة فـــي ال ) إلـــي ضـــرورة إحـــداث نقل
ــــة حیــــث یــــر  ــــم مــــدخل البنائی ــــه ســــابقا ث ــــدة بمــــا یعرفون بط المتعلمــــون المفــــاهیم الجدی
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یحــــــاولون اســــــتیعابها فــــــي نشــــــاط عقلــــــي یبنــــــون فیــــــه معــــــرفتهم الذاتیــــــة بطــــــریقتهم  
ــــــــــة الســــــــــابقة بشــــــــــكل یكســــــــــبها ،الخاصــــــــــة ــــــــــتهم المعرفی وذلك بإعــــــــــادة تنظــــــــــیم بنی

ـــــــدراتهم  ـــــــي ق ـــــــة ف ـــــــة ممـــــــا یكســـــــبهم الثق ـــــــاتهم المعرفی معني،مســـــــتثمرین كـــــــل إمكانی
ینهم مـن إطـالق قـدراتهم الكامنـة، وتوظیـف المعلومـات واالسـتفادة منهـا العقلیة،وتمك

بشــكل تطبیقــي فــي كافــة الخبــرات العملیــة التــي یواجهونهــا، بــدال مــن مــا هــو ســائد 
  لدي الطالب من تلقي سلبي للمعلومات الجدیدة. 

وفــي ضــوء ذلـــك أصــبحت وظیفـــة المعلــم هـــي خلــق المواقـــف التعلیمیــة النشـــطة    
لي توجیه الطالب نحـو الـتعلم الفعـال، ممـا یـؤدي إلـي إكسـاب المفـاهیم التي تؤدي إ

وال یأتي هذا إال من خـالل االسـتخدام الـواعي لألنشـطة  ، وتوظیفها بصورة صحیحة
ومن هنا تكـون العالقـة بـین المعلـم  Active Learningالتي تقوم علي  التعلم النشط  

ا فــي تحمــل مســئولیة الــتعلم مــع ومن خــالل اشــتراكهما معــ،والطالــب عالقــة تعاونیــة
التأكیــد علــي أهمیــة الســماح للطالــب بــان یتــولي قــدرا مــن التنظــیم والضــبط لتجــارب 

  .)٢٤، ٢٠٠٨،تعلمه الشخصیة (سامیة صدقة
وقد أثبتت  بعض البحوث العالقة بین نشاط المتعلم وبین مقدار مـا یتعلمـه كمـا    

زمن الـذي یسـتغرقه المـتعلم حیـث أن الـ )٣١٦ ،٢٠٠٣، أكد ذلك (النجدي وآخرون
ــــد التعلم فــــي فحــــین یقضــــي المعلمــــون ،العمــــل أوالمهمــــة یــــرتبط ارتباطــــا وثیقــــا بتزای

والمتعلمون وقتا أطول مندمجین فـي مهـام أكادیمیـة علـي نحـو تعلـم نشـط، یتعلمـون 
بدرجة كبیرة ویعني هذا المبدأ انه كلما شارك المتعلم في المناقشـة وكلمـا قـام بنفسـه 

     .المعلومات فانه یتعلم بصورة أفضل واكتشافباستنتاج 
علــي ضـرورة االهتمــام  -مـن هـذا المنطلــق أكـدت دراسـات عدیــدة أجنبیـة وعربیـة   

تعتمـد علـي الـتعلم النشـط وضـرورة اسـتخدامها  باستخدام استراتیجیات التدریس التـي
ینیر فـي كافـة العلـوم للرفـع مـن مسـتوي الـتعلم، ومـن أهـم هـذه الدراسـات دراسـة بــارج

)Bargainnier,1996( ـــــــــوكس ) ودراســـــــــة سیشـــــــــمان وآخـــــــــرون Fox,1998( ودراســـــــــة ف
)Suchman,etal,2001( ) ودراســـــــة هـــــــال وآخـــــــرونHall,etal2002(  ودراســـــــة جرانزنـــــــو



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٥  

)2003 ،Graziano كمــا تؤكــد علیــه توصــیات مؤتمر"منــاهج التعلــیم واإلعــداد للحیــاة (
ــــــو( ــــــد فــــــي یولی ــــــاهرة وتوصــــــ٢٠٠٣المعاصــــــرة المنعق یات مــــــؤتمر اإلصــــــالح ) بالق

) باإلمــــارات العربیــــة ٢٠٠٧( تحــــدیات وطموحــــات" المنعقــــد فــــي ابریــــل، المدرســــي
  .المتحدة

ولمــا كــان تنمیــة الــوعي بالقضــایا االجتماعیــة مــن أهــم األهــداف الوجدانیــة لمــادة    
علم االجتماع في المرحلة الثانویة، إال أن هذا الهدف لم ینـل اهتمـام القـائمین علـي 

لــي توظیفهــا فــي المواقــف الیومیــة والحیاتیــة  لتدریســها. ویؤكــد هــذا تلــك ع التــدریس
) مــن المعلمــین ١٠) مــن  المــوجهین و(٥المقــابالت التــي  قامــت بهــا الباحثــة مــع (

القـائمین بتــدریس علـم االجتمــاع وحضــور بعـض الحصــص مــع بعـض معلمــي علــم 
دریس لیســــت االجتمــــاع وقــــد اتضــــح للباحثــــة أن األســــالیب المتبعــــة فــــي عملیــــة التــــ

باألســالیب المشــجعة  وأن أهــم مــا یركــز علیــه فــي تــدریس هــذه المــادة هــو الجانــب 
وقد أرجـــــع الـــــبعض ذلـــــك إلـــــي عـــــدم تـــــوفر األســـــالیب واالســـــتراتیجیات ،التحصـــــیلي

أو عــــدم تمكــــنهم مــــن ،التدریســــیة الحدیثــــة التــــي ترشــــدهم لكیفیــــة تحقیــــق األهــــداف
ــــم تنفیذها.وأوضــــح الطــــالب  مــــن خــــالل المقــــابالت التــــي االطــــالع علیهــــا، ومــــن ث

جابـات األسـئلة الـواردة  أجریت معهم حرصهم علي حفظ النقـاط الرئیسـیة والفرعیـة وإ
نمــا ،عنـه والتـي تنطــوي علیهـا القضـایا االجتماعیــة لـیس بهـدف فهمهــا والـوعي بها وإ

ومن هنـا  تجـد الباحثـة الحاجـة ماسـة ،إلحراز أكبر قدر مـن الـدرجات فـي االمتحـان
لحــالي الــذي یحـاول تطــویر هــذا الواقــع وبـث النشــاط فیــه،من خــالل إلجـراء البحــث ا

ثریـــة بأنشـــطة ،اســـتخدام الـــتعلم النشـــط وذلـــك بتـــوفیر بیئـــة تعلـــم بنائیـــة معرفیـــة مرنة
ـــــبعض القضـــــایا والمشـــــكالت  ـــــة الـــــوعي ب ـــــي تنمی ـــــي تعمـــــل عل ـــــتعلم المتعـــــددة الت ال

هم ممـــا یســـهل االجتماعیـــة لـــدي طـــالب المرحلـــة الثانویة،باســـتثمار قـــدراتهم وطاقـــات
تعلمهـــا وفهمهـــا واستیعابها،ویســـاعدهم علـــي تشـــكیل بنـــي عقلیـــة مفاهیمیـــة بأنفســـهم 

  .وخاصة بهم والتغلب علي مشكالت تدریس علم االجتماع بالمرحلة الثانویة



  د.مواهب السید جبر التحصیل وتنمیة الوعي ببعض القضایا االجتماعیة أثر استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تدریس علم االجتماع علي 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٩٦ 

     Problem of Researchمشكلة البحث: 
وتأسیسـاعلي مـا ســبق كـان مــن األهمیـة البحــث عـن بعــض اسـتراتیجیات الــتعلم     

والقصـور فـي تـدریس علـم االجتمـاع  التي قد تفید في معالجة أوجـه الضـعف النشط
وهـــــــذا مـــــــا أكدتـــــــه العدیـــــــد مـــــــن الدراســـــــات والبحـــــــوث الســـــــابقة كدراســـــــة (محمـــــــود 

) و(تهـــــــاني ٢٠٠٨،) و( أمـــــــال جمعـــــــة٢٠٠٣) و(محمـــــــد زیـــــــدان،١٩٩٩،الزنـــــــاتي
 ) التـــي أجریـــت فـــي مجـــال تـــدریس علـــم االجتمـــاع وأرجعـــت هـــذا٢٠٠٨،الســـعدوني

القصــور إلــي أســإلیب التــدریس التقلیدیــة التــي تركــز علــي الحفــظ والتلقــین، ممــا أدي 
ـــم االجتماع ولمـــا كانـــت إســـتراتیجیة ،إلـــي انخفـــاض مســـتوي التحصـــیل فـــي مـــادة عل

ســـتراتیجیة"فكر ـــتعلم النشـــط  -زأوج-العصـــف الـــذهني وإ شـــارك" مـــن اســـتراتیجیات ال
فـــي تنمیـــة الجوانـــب المعرفیـــة والتـــي أدي اســـتخدام كـــل منهمـــا إلـــي نتـــائج ایجابیـــة 

ـــذا كـــان  اهتمـــام البحـــث الحـــالي  بهمـــا  والوجدانیـــة فـــي مجـــاالت دراســـیة مختلفـــة، ل
للعمــل علــي تجربتیهمــا فــي  تــدریس علــم  االجتمــاع والتعــرف علــي مــدي فعالیتهمــا 

لــدي   القضــایا االجتماعیــة فــي تحســین مســتوي التحصــیل وتنمیــة الــوعي بــبعض
عامــــة ومــــن هنــــا تحــــددت مشــــكلة البحــــث فــــي التســــاؤل المرحلــــة الثانویــــة ال طــــالب

  :التاليالرئیسي 
-فكـر "-الـتعلم النشـط ( العصـف  الـذهني اسـتراتیجیات بعـض  اسـتخدام أثـر مـا   
فـــي تـــدریس علـــم االجتمـــاع علـــي التحصـــیل وتنمیـــة الـــوعي بـــبعض  ") شـــارك-زأوج

  القضایا االجتماعیة لدي طالب المرحلة الثانویة ؟      
 هذا التساؤل األسئلة الفرعیة التالیة:ویتفرع من 

ـــــر اســـــتخدام بعـــــض -١ ـــــذهني  مـــــا أث ـــــتعلم النشـــــط( العصـــــف ال          -اســـــتراتیجیات ال
ـــم االجتمـــاع  ") شـــارك –زأوج  -فكـــر   " مقارنـــة بالطریقـــة التقلیدیـــة فـــي تـــدریس عل

  علي التحصیل لدي طالب المرحلة الثانویة؟



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٧  

  "    -ط ( العصـف الـذهني  ـتعلم النشـما اثر استخدام  بعـض اسـتراتیجیات الـ -٢
مقارنــة بالطریقــة التقلیدیــة فــي تــدریس علــم االجتمــاع علــي   ") شــارك –زأوج  -فكــر

  تنمیة الوعي ببعض القضایا  االجتماعیة لدي طالب المرحلة الثانویة ؟
    Purposes of Researchأهداف البحث: 

  یهدف البحث الحالي إلي:
إســتراتیجیتین  للــتعلم  النشــط (إســتراتیجیة العصــف   الكشــف عــن أثــر اســتخدام -١

شـــارك) فــــي تحصـــیل طالبــــات الصـــف الثــــاني –زأوج –فكــــر " إســـتراتیجیة–الـــذهني 
  .الثانوي األدبي في مادة علم االجتماع

إســــتراتیجیة العصــــف  التعـــرف علــــي أثراســـتخدام إســــتراتیجیتین للــــتعلم النشـــط ( -٢
ــــذهني ــــوعي بــــبعض القضــــایا  )"شــــارك– زأوج -فكــــر "إســــتراتیجیة -ال فــــي تنمیــــة ال

                                                                                                                              ي.األدبــ الصــف الثــاني الثــانوي االجتماعیــة فــي مــادة علــم االجتمــاع لــدي طالبــات
                                                                                                Importance o f Researchأهمیة البحث :

  تتمثل أهمیة البحث الحالي فبما یلي:        
ــــدعوة المطروحــــة حــــول ضــــرورة تحســــین طرائــــق  -١ یعتبرهــــذا البحــــث اســــتجابة لل

ـــــــــدریس ـــــــــي العـــــــــرض الم وأســـــــــالیب الت                                                                                                                              .باشـــــــــروالتقلیل مـــــــــن ســـــــــلبیاتهاالمبنیـــــــــة عل
تقـــدیم نمـــوذج إجرائـــي لكیفیـــة اســــتخدام إســـتراتیجیتین للـــتعلم النشـــط( العصــــف  -٢

الــذي قــد یفیــد معلمــي علــم االجتمــاع ومخططــي  شــارك) األمــر-زأوج-الــذهني،فكر
  دورات إعداد المعلم للخدمة في تطویر طرق وأسالیب تدریس علم االجتماع 

قـــد یســـهم فـــي توجیـــه المعنیـــین بالعملیـــة التعلیمیـــة لتهیئـــة بیئـــة تعلیمیـــة نشـــطة  -٣
مواتیــة تعمــل علــي زیــادة فعالیــة مواقــف التــدریس فــي حصــص علــم االجتمــاع مــن 

الطالـب بدرجـة یسـتطیع مـن خاللهـا تحقیـق االسـتفادة  ذات معني لـدي خالل جعلها
    .القصوى من نشاطه وفاعلیته وایجابیته



  د.مواهب السید جبر التحصیل وتنمیة الوعي ببعض القضایا االجتماعیة أثر استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تدریس علم االجتماع علي 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٩٨ 

قد یفید في إعادة تنظیم مادة علم االجتماع في ضـوء أهـم القضـایا التـي تـرتبط  -٤
ــــــي االهتمــــــام بوجهــــــة نظــــــر الطــــــالب نحــــــو القضــــــایا  ــــــالفرد والمجتمــــــع،عالوة عل ب

    .لها وحفظها ومن ثم تعبیرهم عن ذواتهماالجتماعیة بدالمن تقب
                                                                             Research Limitationsحدود البحث:  

یقتصر البحث الحالي علي الحدود التالیة:                                                                     
عینــة مــن طالبــات الصــف الثــاني الثــانوي األدبــي بمدرســة جمــال عبــد الناصــر  -١

  الثانویة للبنات،السادات الثانویة للبنات بمدینة الزقازیق، محافظة الشرقیة.
علـم االجتمـاع وقضـایا الفـرد والجماعـة مـن كتـاب علـم الـنفس واالجتمـاع  وحـدة -٢

  .م )٢٠١٠-٢ ٠٠٩دراسي (للعام ال
سـتراتیجیة" بعض اسـتراتیجیات الـتعلم النشـط  (إسـتراتیجیة - ٣ " العصـف الـذهني وإ

  ومعرفة مدي فعالیتهما في تدریس الوحدة  المختارة علي: ") شارك -زأوج -فكر
        الوحـــــدة المختـــــارة ألفـــــراد العینـــــة فـــــي مســـــتویات بلـــــوم المعرفیـــــة فـــــي التحصـــــیل -أ

       .التطبیق) –م الفه–( التذكر 
تنمیــــة الــــوعي بــــبعض القضــــایا االجتماعیــــة فــــي مــــادة علــــم االجتمــــاع ألفــــراد  -ب

                             العینة. 

  Research Methodمنهج البحث :  
ـــــنهج الوصـــــــــفي عنـــــــــد عـــــــــرض اإلطـــــــــار النظـــــــــري والدراســـــــــات       یســـــــــتخدم المــــ

وضــــــــــوع الوحـــــــــــدة وتحدید القضــــــــــایا والمشــــــــــكالت االجتماعیـــــــــــة فــــــــــي م،الســــــــــابقة
وباإلضافة إلي استخدامه عنـد تحدیـد األسـس التـي یجـب أن یتبعهـا المعلـم ،المختارة

عنــد تنفیـــذ االســـتراتیجیات فـــي عملیـــة التـــدریس، ویســـتخدم المـــنهج التجریبـــي والـــذي 
      یتضح من اإلجراءات التجریبیة للبحث.

                                                                                                     Steps      Researchخطوات البحث : 
  یسیر البحث وفق الخطوات التالیة :  



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٩  

مســـــح الدراســـــات والبحـــــوث الســـــابقة فـــــي مجـــــال الـــــتعلم النشـــــط واســـــتراتیجیاته  -١
    ة.وتطبیقاته في مجال العلوم المختلف

ــــتعلم النشــــط ( إســــتراتیجیة العصــــف  -٢ تتبــــع األدبیــــات الخاصــــة بإســــتراتیجیتي ال
ســتراتیجیة"فكر شــارك") فــي مجــال تعلــیم العلــوم المختلفــة وخاصــة -زأوج -الــذهني وإ

  .علم االجتماع
تحلیــل محتـــوي وحـــدة" علـــم االجتمـــاع وقضـــایا الفـــرد والجماعـــة" المقـــررة علـــي   -٣ 

ارات والتعمیمــــات األدبــــي لتحدیــــد المفــــاهیم و المهــــطــــالب الصــــف الثــــاني الثــــانوي 
  .المتضمنة فیها

إعــــادة صــــیاغة الوحــــدة المختــــارة فــــي صــــورة مواقــــف تعلیمیة(إرشــــادات ودلیــــل  -٤
ــــارات تقــــویم) ــــم وأنشــــطة تعلیمیــــة واختب وفقــــا إلســــتراتیجیتي العصــــف الــــذهني  للمعل

  شارك". -زأوج-و"فكر
 .           ن للحكم علي مدي صالحیتهالمحكمی عرض دلیل المعلم علي مجموعة من -٥

  :إعداد أدوات البحث وتتضمن -٦  
اختبـــــار تحصـــــیلي معرفـــــي فـــــي الوحــــــدة المختـــــارة وضـــــبطه علـــــي عینــــــة  -أ

    .استطالعیة لتحدید مدي صدقه وثباته
إعداد مقیاس الوعي ببعض القضایا االجتماعیة في مـادة علـم االجتمـاع  -ب

    .مدي صدقه وثباتهوضبطه علي  عینة استطالعیة لتحدید 
اختیار عینة البحث وتقسیمها إلـي ثـالث مجموعـات متكافئـة مـن حیـث  العمـر  -٧

ـــــــــي والجـــــــــنس والمســـــــــتوي االجتمـــــــــاعي ـــــــــائم بالتـــــــــدریس  الزمن                                                                                                            .واالقتصـــــــــادي والق
القبلي ألدوات البحث المتمثلة فـي االختبـار التحصـیلي ومقیـاس  إجراء التطبیق -٨

    .الوعي بالقضایا االجتماعیة علي عینة البحث
تــدریس الوحــدة المعــدة وفــق إســتراتیجیة العصــف الــذهني للمجموعــة التجریبیــة  -٩

دریس شـــارك" للمجموعــة التجریبیـــة الثانیة،وتـــ -زأوج–ووفــق إســـتراتیجیة"فكر ،األولي



  د.مواهب السید جبر التحصیل وتنمیة الوعي ببعض القضایا االجتماعیة أثر استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تدریس علم االجتماع علي 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٠٠ 

ـــــاب المدرســـــي بالطریقـــــة التقلیدیـــــة  ــــدة بصـــــورتها كمـــــا جـــــاءت فـــــي الكت نفـــــس الوحـ
    .للمجموعة الضابطة

بعـد االنتهـاء مـن تـدریس الوحـدة المختـارة للمجموعـات التجریبیـة والضــابطة،   -١٠
عــــرض النتــــائج وتفســــیرها فــــي ضــــوء  -١١یــــتم التطبیــــق البعــــدي ألدوات البحــــث  

    .لسابقة وفروض البحثأدبیات البحث ونتائج البحوث ا
    .تقدیم التوصیات والمقترحات-١٢

      Research Terminologyمصطلحات البحث :
       The Strategyاإلستراتیجیة:  – ١

اإلجــراءات والتحركـات المتتابعــة المخططــة التـي یقــوم بهــا المعلــم  هـي مجموعــة    
المرجوة(مواهــب  مــع طالبــه داخــل الفصــل بهــدف الوصــول إلــي األهــداف التعلیمیــة 

  ).١٦، ١٩٩٦السید،
         Active Learningالتعلم النشط: -٢

، ٢٠٠٣یعــرف أحمــد اللقــاني وعلــي الجمــل فــي معجــم المصــطلحات التربویــة (    
) الــتعلم النشــط بأنــه: ذلــك الــتعلم الــذي یشــارك فیــه المــتعلم مشــاركة فعالــة فـــي ٩٨

االطــالع ومشــاركته فــي األنشــطة عملیــة الــتعلم مــن خــالل قیامــه بــالقراءة والبحــث  و 
  الصفیة والالصفیة ویكون فیه المعلم موجها ومرشدا لعملیة التعلم. 

فقــد عرفــه بأنــه: طریقــة تعلــم تســمح للطــالب  ) Lorenzen,2006:19أمــا لــورنزین (    
بالمشاركة الفعالة في األنشطة داخل حجرة الصف بحیـث تأخـذهم إلـي مـا هـو أبعـد 

الســـلبي إلـــي الشـــخص الـــذي یأخـــذ زمـــام المبـــادرة فـــي  مـــن دور الشـــخص المســـتمع
األنشـــطة المختلفـــة التـــي یمارســـها مـــع زمالئـــه،علي أن بتمثـــل دور المعلـــم فــــي أن 

وأن یوجــه الطــالب إلــي اكتشــاف المــادة التعلیمیــة التــي تــؤدي ،یحاضــر بدرجــة أقــل
                  .إلي فهم المنهج المدرسي بدرجة أكبر

بأنـه :عبـارة عــن طریقـة تعلــم  )٣٣، ٢٠٠٦ادة وآخــرون،كمـا عرفـه( جــودت سـع    
وتعلــیم فــي أن واحــد حیــث یشــارك الطــالب فــي األنشــطة بفاعلیــة كبیــرة مــن خــالل 



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠١  

بیئة تعلیمیة غنیـة متنوعـة تسـمح لهـم باإلصـغاء االیجـابي والحـوار البنـاء والمناقشـة 
قراءتـــه أو  والتأمل العمیـــق لكـــل مـــا تـــم،الثریـــة والتفكیـــر الـــواعي والتحلیـــل المســـتمر

مـع وجـود ،كتابته أو طرحه مـن مـادة دراسـیة أو قضـایا أو أراء بـین بعضـهم وبعض
ـــدقیق  ـــیم أنفســـهم بأنفســـهم تحـــت إشـــرافه ال معلـــم یشـــجعهم علـــي تحمـــل مســـئولیة تعل

  ویدفعهم إلي تحقیق األهداف المرغوبة للمنهج الدراسي.   
لـــذي تمـــارس فیـــه الطالبـــة وتعـــرف الباحثـــة الـــتعلم النشـــط إجرائیـــا بأنـــه :الـــتعلم ا    

العدیـــــد مـــــن أنشـــــطة الـــــتعلم المتنوعـــــة والتـــــي تـــــوفر فیهـــــا الفرصـــــة لـــــتعلم المفـــــاهیم 
 ةمســـؤلیاالجتماعیــة مـــن خـــالل العمـــل والنشـــاط فـــي بیئــة تعلـــم مثیـــرة تتـــیح للطالبـــة 

مـــــن خـــــالل قیامهـــــا بـــــالقراءة والبحـــــث واالطـــــالع  بفعالیـــــةتعلـــــیم نفســـــها والمشـــــاركة 
شراف المعلم. واستخدام قدراتها العقل   یة العلیا في الوصول للمعرفة تحت توجیه وإ

   : Brainstorming Strategyإستراتیجیة العصف الذهني – ٣
إسـتراتیجیة العصـف الـذهني بأنهـا: عبـارة عـن مـؤتمر   "Osbornأوزبـورن" یعرف    

ابتكـــاري یهــــدف إلـــي إنتــــاج قائمـــة مــــن األفكـــار یمكــــن أن تقـــود إلــــي بلـــورة مشــــكلة 
كمــــا أنهــــا  )Osborn,2001:151-152(٠بالنهایــــة إلــــي تكــــوین حــــل للمشــــكلة وتؤدي،مــــا

أسلوب منظم للتفكیروذلك حینما نسـتخدم الـذهن لقصـف مشـكلة مطروحـة مـن عـدد 
مـــن الزوایـــا لتولیـــد أكبـــر عـــدد مـــن األفكـــارالتي تســـاعد علـــي حـــل المشـــكلة (احمـــد 

  .)٣٨، ٢٠٠١عبادة،
اســـتخدام الـــدماغ أو العقـــل فـــي  ") بأنهـــا١٠٢، ٢٠٠٧، ویعرفهـــا (فتحـــي جـــروان   

التصــدي النشــط لمشــكلة مــا وتهــدف إلــي تولیــد قائمــة مــن األفكــار التــي تــؤدي إلــي 
 ."حل المشكلة مدار البحث

وتعـــرف الباحثـــة إســـتراتیجیة العصـــف الـــذهني بأنهـــا : إســـتراتیجیة تســـتخدم فـــي     
لحـل  استحضار األفكار بشكل فردي أو جماعي عـن طریـق التـدریب الـذهني وذلـك 

ویتم التــدریس بهــا وفقــا لــثالث مراحــل هــي ،بعــض القضــایا والمشــكالت االجتماعیــة
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عــــادة صــــیاغتها، مرحلــــة تولیــــد األفكار مرحلــــة اختبــــار ،مرحلــــة تحدیــــد المشــــكلة وإ
 .الحلول وتطویرها وتنفیذها

  Strategy  Think-Pair –Shareشارك): -زأوج-إستراتیجیة(فكر-٤
تعلم التعـــــــاوني تتحـــــــدي مواقـــــــف الـــــــتعلم هـــــــي إســـــــتراتیجیة نمـــــــت فـــــــي ظـــــــل الـــــــ   

الجمـــــــــاعي،فهي تتــــــــــیح للطــــــــــالب وقتــــــــــا أطــــــــــول للتفكیــــــــــر، واســــــــــتخدام خبــــــــــراتهم 
 -ومســــــاعدة الزمیــــــل لألخــــــر وتمــــــربثالث خطــــــوات ثابتــــــة ومتتالیــــــة(التفكیر،السابقة

المشاركة) حیث أنه في خطوة التفكیریفكر كل طالب بمفـرده وفـي خطـوة  -المزأوجة
وفــي خطــوة المشــاركة یشــارك األزواج بأفكــارهم ،ة أزواجالمزأوجــة یفكــرون فــي صــور 

 ).٥٥، باقي الفصل (ابتسام عبد الفتاح

وتعرفها الباحثة إجرائیا بأنها:إستراتیجیة تدریسـیة تفاعلیـة تعاونیـة تجعـل المـتعلم     
نشـــطا وفـــاعال إثنــــاء التـــدریس وتســـیر وفــــق خطـــوات ثابتـــة ومتتابعــــة وتهـــدف إلــــي 

مناقشـات الفصــل الدراسـي،إذ یقـوم المعلــم بطـرح ســؤال مسـاهمات أفضـل وأكثــر فـي 
للتحــدي أوســؤال مفتــوح عــن القضــیة أو المشــكلة المطروحــة ویعطــي الطــالب مــدة 
للتفكیر في السؤال"تفكیر فردي"، بعد ذلك یتجمع الطالب علـي هیئـة أزواج لیتبـادل 

وأخیــرا كــل طالــب أفكــاره حــول إجابــة الســؤال مــع زمیلــه المجــاور لــه" تفكیــر ثنــائي،" 
یشارك كل زوج من الطالب زوجـا أخـر لیتكون(المربـع الطالبـي) وتصـبح مجموعـة  

إلــي إجابــة واحــدة  عمــل مــن أربعــة طــالب یتحــاورون ویفكــرون معــا حتــى یتوصــلوا
     .تعرض أمام باقي المجموعات في الفصل، یتفقون علي صحتها

  :         Awarenessالوعي  -٥
بأنه اتجاه عقلي انعكاسي یمكن الفرد  )٨٨، ١٩٩٥، یعرفه (عاطف غیث    

في الوضوح والتعقید  متفاوتةمن الوعي بذاته والبیئة المحیطة به بدرجات 
الفرد بالوظائف العقلیة والجسمیة ووعیه باألشیاء والعالم  ویتضمن ذلك وعي

دراكه لذاته فردیا كعضو في جماعة    .الخارجي وإ
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) بأنه: مجموعة اآلراء واألفكار ٢٥٧، ١٩٩٦ویعرفه حمدي عبد الحمید (    
والتصورات الناتجة عن معرفة األفراد وإلدراكهم واإلحساس،لذلك فان إدراك وفهم 

حساس المتعلم بقضایا مجتمعه تعني وعیه بهذه القضایا                                                        .وإ
یكتسبها  –ي مقابل الغفلة ف -ویقصد بالوعي في هذا البحث" حالة من التیقظ

وعلي هذا النحو فان إدراك وفهم ،الفرد عن طریق خبرات التفكیر واإلحساس
حساس الطالب بالمشكالت والقضایا االجتماعیة للفرد تعني وعیه بهذه  وإ

    .المشكالت والقضایا
            Social Propositionsالقضایا االجتماعیة: -٦

بأنهــا تعبیــرعن الواقــع االجتمــاعي یتضــمن مفهــومین تعــرف القضــیة االجتماعیــة    
أو أكثـــــــــــر والعالقـــــــــــة بینهمـــــــــــا ویمكـــــــــــن إخضـــــــــــاعها للبحـــــــــــث العلمـــــــــــي (ســـــــــــامي 

) ویقصـد بهــا فـي البحــث الحـإلي المشــكالت االجتماعیـة فــي ٥٠، ١٩٩٥الفطـایري،
محتـــوي مـــادة علـــم االجتمـــاع بالمرحلـــة الثانویـــة والتـــي تتضـــمن حكما،وتتطلـــب مـــن 

  .أي حولها والوعي بهاالمتعلم إبداء الر 
  اإلطار النظري والدراسات السابقة :

تناولت الباحثة بالبحـث والتقصـي دراسـة  األدبیـات واألطـر النظریـة التـي یسـتند     
واألبحاث التي والدراسـات السـابقة وثیقـة الصـلة بالموضـوع وفیمـا ،إلیها التعلم النشط

  یلي عرض لذلك  
  Active Learningأوال : ماهیة التعلم النشط 

یعتبر الـتعلم النشـط مـن بـین أكثـر أنمـاط الـتعلم حداثـة فقـد أشـار جـودت سـعادة     
) إلــــي أن مفهــــوم الــــتعلم النشــــط قــــد ظهــــر حــــدیثا إذا مــــا قــــورن بغیــــره مــــن ٢٠٠٦(

المفــاهیم التربویــة الكثیــرة، حیــث أن االهتمــام الحقیقــي بــالتعلم النشــط قــد تبلــور جیــدا 
تمـام بـه یـزداد بشـكل واضـح منـذ مطلـع القـرن الحـادي وقـد اخـذ االه، في التسعینات

 والعشـرین حیـث ظهـر بشـكل جـدي فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة وانتقـل بعـد ذلـك
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كأحــد االتجاهــات  ،م ٢٠٠١إلــي بقیــة دول العــالم ودخــل المنطقــة العربیــة منــذ عــام 
  ).  ٤٢٥، ٢٠٠٦عادة،سالتربویة المعاصرة (جودت 

   النظریة البنائیة:التعلم النشط من منظور  -
والبنائیـة فـي   Constructivismوتعتمد فلسـفة الـتعلم النشـط علـي النظریـة البنائیـة     

) هــــي أن یبنــــي المــــتعلم ٢٠٠٢ولــــیم عبیــــد"(" كما یشــــیر إلیهــــا ،أبســــط توصــــیفاتها
معرفتــــه مــــن خــــالل تفاعلــــه المباشــــر مــــع مــــادة الــــتعلم  وربطهــــا بمفهومــــات ســــابقة 

حــداث تغییــرات لــي أســاس المعــاني الجدیــدة بمــا یتحــول إلــي عملیــة تولیــد فیهــا ع وإ
علـي أن یـدعم المـتعلم مـا بنـاه بحـوارات مـع المعلمـین والقرنـاء(ولیم ، لمعرفة متجددة

إلــي أن النظریــة البنائیــة  تركــز  )٢٠٠٧) ویشــیر"عبد اهللا المقبــل"(٣، ٢٠٠٢عبیــد،
یــتم التركیــز فــي  كمــا،علــي أن یكــون المــتعلم هــو العنصــر الفعــال فــي عملیــة التعلم
  .   )٢١، هذه النظریة علي اإلجراءات الداخلیة للتفكیر(عبدا هللا المقبل

ویؤكـــد ذلـــك ،أشـــهر علمـــاء النظریـــة البنائیة Piaget" Jeanجـــان بیـــاجي""ویعتبـــر    
بیاجیــه"   "حیــث یشــیر إلــي إن البحــوث التــي أجــراه)٥٠، ٢٠٠٣، (دأود مكســیموس

Paiget    عنــــد اإلنســــان هــــي التــــي وضــــعت  االســــاس فــــي نمــــو المعرفــــة وتطورهــــا
وینبثق من هذه النظریـة مفهومـان أساسـیان مترابطـان وهمـا: البنائیـة ،للفلسفة البنائیة

والبنائیــة االجتماعیــة  Piagetالمنســوبة لبیاجیــه  Cognitive Constructivismالمعرفیــة 
Social Constructivism  المنسوبة لیفیفجوتسكيLev Vygotsky   .  

ـــــر     ـــــة المحـــــدثینوی ـــــة بعـــــد"  -ي معظـــــم منظـــــري البنائی ـــــذین نظـــــروا للبنائی وهـــــم ال
واضــع اللبنــات األولــي لهــا حیــث وضــع نظریــة متكاملــة حــول النمــو  بیاجیه"انــه هــو

 Logicalالمعرفــي ولهــذه النظریــة شــقان أساســیان مترابطــان همــا: الحتمیــة المنطقیــة

Determinisms   ات المنطقیـة وتصــنیف  عـن العملیـ " بیاجیــه" وتخـتص بافتراضـیات
مرحلــة مــا قبــل  –الحركیــة  –مراحــل النمــو العقلــي للطفــل وهــي ( المرحلــة الحســیة 

 والبنائیـــــة )مرحلـــــة العملیـــــات المجـــــردة -مرحلـــــة العملیـــــات الحســـــیة -العملیـــــات

Constructivism  ،٧٠١-٧٠٠، ٢٠٠٤وتعنــي ببنــاء الفــرد لمعرفتــه( مــالك محمــد (
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ء المعرفــة بــالنمو المعرفــي لإلنســان منــذ طفولتــه إلــي ربــط بنــا " بیاجیــه " حیــث دعــا
والنمــو المعرفـي مـا هــو إال تغیـر فــي ، ولدیـه اتجاهـان نظریــان همـا:التنظیم والتكیـف

ـــــــل یوســـــــف،  ـــــــة الموجودة(خلی ـــــــات المعرفی ـــــــة والبنی ) ٤٣٥، ١٩٩٦التراكیـــــــب العقلی
  ویتضمن ذلك عملیتین رئیسیتین هما :

تقبال المعلومـات ووضــعها فـي تراكیــب التمثیـل وهـو عملیــة عقلیـة مســؤلة عـن اســ -
    .معرفیة موجودة عند الفرد

والمواءمــــة وهــــي عملیــــة عقلیــــة مســــؤلة عــــن تعــــدیل هــــذه التراكیــــب أو االبنیــــة  -  
ــــي التعمــــیم وتكــــوین المفاهیم(حســــن زیتون،كمــــال  المعرفیــــة وجعلهــــا أكثــــر قــــدرة عل

  ).   ٣٣، ٢٠٠٣زیتون،
ي الفلسفة البنائیة أحد أنماط التعلم ویعتبر نمط التعلم النشط الذي یعتمد عل   

الذي تؤكد علي التعلم ذي المعني القائم علي الفهم من خالل الدور النشط 
) وأضاف أن ٢٠٠٠حیث أشار بذلك محمد قندیل(،عملیة التعلم للطالب في

المشاركة الفكریة العقلیة للطالب في األنشطة التي یقومون بها تتم ضمن فریق 
  .)٤٤، ٢٠٠٠م ومعارفهم العلمیة(محمد قندیل،عمل لبناء مفاهیمه

ــــــي مجموعــــــة مــــــن      ــــــي عل ــــــتعلم المعرف ــــــي ال ــــــة ف ــــــة باعتبارهــــــا نظری وترتكزالبنائی
والتــي تعتبــر األســاس  –البنائیــة –االفتراضــیان األساســیة التــي تعكــس أهــم مبــادئ 

) Baker& Pibum,1999 : 101-105) و(Bostock,1998: 6للـتعلم النشـط كمـا وردت فـي(
ـــــون، كمـــــال (حســـــ ـــــز، )٣٢، ٢٠٠٣،زیتـــــون ن زیت -٣٩٦ ،٢٠٠٤و( مجـــــدي عزی
 و )٩٨، ٢٠٠٦(كمـــــــــــال زیتـــــــــــون، و )١٢٦ ، ٢٠٠٥( علـــــــــــي عســـــــــــكر،و) ٣٧١

  ) :٢٣٣، ٢٠٠٨(كریمان بدیر، 
الــتعلم النشــط عملیــة بنائیــة مســتمرة وغرضــیه التوجــه : أن البنــائیین یؤكــدون علــي  -

ن أن یبـــذل المــتعلم جهـــدا عقلیـــا الــتعلم ذي المعنـــي القــائم علـــي الفهــم لـــذلك البـــد مــ
ویتم ذلـك عنـدما یواجـه مشـكلة مـا، فانـه یقـوم ،للوصول إلي اكتشـاف المعرفـة بنفسـه

 بــاقتراح فــروض معینــة ویختبــر هــذه الفــروض، وقــد یصــل إلــي أخــري جدیــدة بمعنــي
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وأن الـــتعلم مـــن وجهـــة نظـــرا لبنائیـــة تعلـــم غرضـــي ،هأن یبنـــي المـــتعلم المعرفـــة بنفســـ
د لتحقیق أغـراض معینـة تسـهم فـي حـل مشـكلة یواجههـا،أو تجیـب یسعي خالله الفر 

  .عن أسئلة محیرة له أو تشبع نزعة داخلیة لدیه نحو تعلم موضوع ما
تتهیــأ أفضــل الظــروف للــتعلم عنــدما یواجــه المــتعلم بمشــكلة أو مهمــة حقیقیــة إذ  -

الـتعلم تؤكد البنائیـة علـي أهمیـة الـتعلم القـائم علـي حـل المشـكالت بمعنـي أن یكـون 
ولـیس مجـرد حفـظ معلومـات لـذلك  ضـرورة  Meaning Makingهـو صـناعة المعنـي 

  .أن تكون مشكالت التعلم حقیقیة أي ذات عالقة بخبرات المتعلم الحیاتیة
تتضـــمن عملیـــة الـــتعلم إعـــادة بنـــاء الفـــرد لمعرفتـــه، فـــالنمو المفـــاهیمي ینمـــو مـــن  -

ي البنــائیون أن الفـرد ال یبنــي إذ یـر ،خـالل عملیـة التفــأوض االجتمـاعي مــع اآلخـرین
نمـا یبنیهـا أیضـا  معرفته عن طریق  أنشطته الذاتیـة مـع العـالم التجریبـي المحـس، وإ
مــن خــالل مناقشــة مــا وصــل إلیــه مــن معــان مــع اآلخــرین تبعــا للمنظومــة المعرفیــة 
لدیــه حیـــث یقـــوم المـــتعلم بـــدور نشـــط فــي اكتســـاب المفـــاهیم مـــن خـــالل تفاعلـــه مـــع 

  .واالجتماعي المحیطین بهالوسطین المادي 
للمـتعلم شـرط أساسـي لبنـاء الـتعلم ذي المعنـي  Prior Knowledge المعرفة القبلیة -

حیـث تؤكــد الفلســفة البنائیــة علــي أن معرفــة المــتعلم القبلیــة تعــد شــرطا أساســیا لبنــاء 
المعنـــي، حیـــث أن التفاعـــل بـــین معرفـــة الـــتعلم الجدیـــدة ومعرفتـــه القبلیـــة یـــؤدي إلـــي 

      .ذي المعنيالتعلم 
حیــث یمتــزج موقــف الــتعلم بمشــاعر االســتثارة والتشــویق  الــتعلم عملیــة وجدانیــة -

ممــا یجــذب المــتعلم نحــو المادة،فیتســم باالیجابیــة فیتحقــق الفهــم لدیــه ویشــعر  بثقتــه 
  .في نفسه

ــتعلم هــو إحــداث تكیفــان - ــة ال تتــواءم مــع الضــغوط  الهــدف الجــوهري مــن عملی
عنـدما  )ي خبرة الفرد إذ أن المتعلم قد حل المشكلة(أي تكیـفالمعرفیة الممارسة عل

یحقـــق لـــه الحـــل النتـــائج التـــي یتوقعهـــا، وبـــذلك فهـــم یـــرون انـــه ال یوجـــد حـــل واحـــد 
نمـا توجـد حلـول خطـأ هـي التـي ال تمكـن الفـرد مـن التغلـب علـي  صـحیح للمشـكلة وإ



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٧  

لـول ویعـدل الضغوط المتمثلة في المشكلة ومن ثم فان علي الفرد أن یجـرب عـدة ح
  .فیها حتى یصل إلي الحل الذي یحقق له النتائج المتوقعة

ومـــن استقصــــاء افتراضــــیان الفلســــفة البنائیـــة یتضــــح ضــــرورة أن یبنــــي المــــتعلم     
المعرفة بنفسه وان اندماج المعرفة  الجدیدة مع المعرفـة القبلیـة یـؤدي إلـي تعلـم ذي 

تعلم بمشـــكالت لهـــا عالقـــة معني،وانـــه لكـــي یحـــدث تعلـــم نشـــط البـــد أن یواجـــه المـــ
وان الفـرد یبنـي معرفتـه بـالظواهر الطبیعیـة واالجتماعیـة مـن خـالل ،بخبراته الحیاتیة

، ثم تـزداد هـذه المعرفـة تعقیـدا أو قـوة،تفاوض علي معني هذه الظواهر مع اآلخـرین
عــادة بنــاء المعرفــة بنفســه ویتوصــل إلــي المعــاني مــن  فــالمتعلم یقــوم بتكــوین رؤیــة وإ

      .تعلمخالل ما 
  مفهوم التعلم النشط :

) أن الـــتعلم النشـــط عبـــارة عـــن طریقـــة ینهمـــك :Mathew,2006 21تـــري مـــاثیو(    
الطالـب مـن خاللهـا فـي األنشـطة الصـفیة المختلفـة بـدال مـن أن یكـون فـردا سـلبیا 
یتلقـي المعلومـات مـن غیره،حیــث یشـجع الـتعلم النشـط علــي مشـاركة الطـالب فــي 

ل ضــمن مجموعــات للمناقشــة،وطرح العدیــد مــن األســئلة التفاعــل مــن خــالل العمــ
المتنوعة واالشتراك في اكتشاف المفاهیم والتدریبات القائمـة علـي حـل المشـكالت 
ممــا یتســع المجــال الســتخدام مهــارات التفكیــر المتعــددة،وان التحلیــل العمیــق مــن 
 جانـــب الطـــالب لألعمـــال والمشـــاركة فـــي األنشـــطة یـــؤدي إلـــي إكســـابهم المفـــاهیم

  ومهارات االستقصاء وحل المشكالت ویشجعهم علي صنع القرار.  
بأنــه:عبارة عــن إتاحــة الفرصــة  )Bonwell &Eison,1994:50وقــد عرفــه بونویــل( -

للطالب للمشاركة في بعض األنشـطة التـي تشـجعهم علـي التفكیـر والتعلیـق علـي 
ین المعلومـــات المعروضـــة للنقـــاش، بحیـــث ال یكـــون الطـــالب بهـــا مجـــرد مســـتمع

ــــــة  ــــــي تطــــــویر مهــــــاراتهم للتعامــــــل مــــــع المفــــــاهیم المختلف ــــــل یعملــــــون عل فقــــــط، ب
وطــرح األســئلة ،والمتعــددة،فهم یحللــون ویقومــون مــن خــالل المناقشــة مــع اآلخرین

حیث  ینهمــك الطــالب فــي أنشــطة تجبــرهم ،المتنوعــة أو القیــام باإلعمــال الكتابیــة
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ــــرا فــــي المعلومــــات وتجعلهــــم یفكــــرون كث ،علــــي االســــتجابة لألفكــــار المطروحــــة ی
   .المقدمة لهم وفي كیفیة استخدامها في مواقف تعلیمیة جدیدة 

ـــــي أن الـــــتعلم النشـــــط یعنـــــي مشـــــاركة  )Mckeachie,1998:2ویشـــــیر مكاشـــــي( - إل
الطـالب بشـكل مباشـر ومـؤثر فـي عملیــة الـتعلم نفسـها مـن خـالل تشـجیعهم علــي 

ان یشــارك الطــالب  ویمكــن ،العمــل باإلضــافة إلــي االســتماع وكتابــة المالحظــات
كما یمكنهم ممارسة القراءة والكتابـة والتأمـل بشـكل ،في العمل مع بعضهم البعض

    .منفرد
) فعرفــــه بأنـــه: ذلـــك الــــتعلم الـــذي یــــوفر ٣٦٩، ٢٠٠٢أمـــا( رضـــا مســــعد عصـــر،   

للطالب في المدرسة األنشـطة التعلیمیـة المتنوعـة ، والخاصـة بكـل طالـب، وخبـرات 
یـر محـددة سـلفا ویكـون دور الطالـب دور المشـارك بفاعلیــة تعلـم مفتوحـة النهایـة وغ

    ویستطیع أن یكون خبرات تعلیمیة مناسبة. ،ونشاط
     أهمیة التعلم النشط : -ثانیا

أن أهمیـــة  )Goodman,1998:3وجودمـــان (  )٢٠، ٢٠٠٢، یـــري (وحیـــد جبـــران     
ــــد المــــتعلم،من حیــــث ا ــــائج التــــي یحــــدثها عن ــــتعلم النشــــط تظهــــر مــــن النت لمعرفــــة ال

  .وهذه النتائج أكدتها ودعمتها البحوث حول التعلم النشط، والمهارات واالتجاهات
ـــــد أوضـــــح باشـــــام(     )أن الـــــتعلم النشـــــط یصـــــنع جســـــرا یســـــاعد Basham,1994:7فق

المتعلمــین علــي عبــور الفجــوة بــین عملیــة الــتعلم والهــدف منهــا وذلــك مــن خــالل مــا 
علم أن یتعلم مـا هـو فـي النهایـة أكثـر مـن یضیفه لعملیة التعلم ،وانه یجب علي المت

مجرداالســـتماع، فعلیـــه القـــراءة والكتابـــة والمناقشـــة ، والتفكیـــر وتبـــادل اآلراء وتقبــــل 
ومحاولــة التوصــل إلــي النتــائج الصــحیحة بشــكل منطقــي یقــوم علــي التشــاور،  النقــد

    .احترام أراء اآلخرین
ـــــــق مـــــــن Chickerning&Gamson,1997:3وذكـــــــر شـــــــیكیرنج وجامســـــــون (    ) أن فری

الباحثین قد خلصوا إلي النتیجة التالیة حـول الـتعلم النشـط : أن الـتعلم لـیس ریاضـة 
للمشـــاهدة وان الطـــالب ال یتعلمـــون الكثیـــر بمجـــرد جلوســـهم فـــي الصـــف یســـتمعون 
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أنما یجــــب علــــي ،للمعلمــــین ویحفظــــون مــــا یعلمــــونهم إیــــاه أو یجیبــــون عــــن أســــئلة
كتابـــة عنـــه وربطـــه بخبـــراتهم الســـابقة وتطبیقـــه الطـــالب التحـــدث عمـــا یتعلمونـــه، وال

   .وعلیهم جعل ما یتعلمونه جزءا من ذواتهم،علي حیاتهم الیومیة
أن البحـوث أظهـرت أن  )Buffalo Newsletter,1998:44كمـا ذكـر بفـالو نیوسـلیتر(    

الــتعلم النشــط یشــارك فیــه كــم اكبــرمن الطــالب فــي الــتعلم، ممــا یــؤثر ایجابیــا علــي 
طـالب نحـو أنفسـهم ونحـو اقـرانهم ویسـاعد فـي تطـویر خبـرات اجتماعیـة اتجاهات ال

  من الطالب من جهة  ومن الطالب والمعلم من جهة أخري. 
) أهمیـــة تشــجیع الطــالب علــي التفاعـــل Fox,1998كمــا أوضــحت دراســة فــوكس(    

فــــي الـــــتعلم النشـــــط،حیث ســـــعت إلـــــي اكتشـــــاف فاعلیـــــة اســـــتخدام اآلالت الحاســـــبة 
ـــم نشـــط علـــي تحصـــیل الطـــالب فـــي الجبـــر المـــزودة بالرســـو  م البیانیـــة فـــي بیئـــة تعل

واتجاهاتهم نحوه، وتوصلت الدراسة إلي فعإلیـة الـتعلم النشـط فـي النجـاح األكـادیمي 
    .ودعم عملیة التعلم لدي الطالب

ــــــة الفصــــــل  )Christianason,1999وتوصــــــلت دراســــــة كریستیانســــــون (     ــــــي فعالی إل
مجموعــات الـتعلم الصــغیرة" وذلــك فــي " لـتعلم النشــطالدراسـي الــذي درس باســتخدام ا

الفهــم الصــحیح والــدقیق للمفــاهیم المتضــمنة فــي وحــدة مــن مقــرر الفیزیــاء بالمرحلــة 
     .الثانویة

فقـــــد أكـــــدت فعالیـــــة الـــــتعلم النشـــــط ألحـــــدي  ) Lindow,2000أمـــــا دراســـــة لینـــــدو(   
علـــي أشـــرطة  المقــررات العلمیـــة حــول دورة الكربـــون لـــدي مجموعــات الـــتعلم النشــط

فیـــدیو، وقــــد أظهــــرت الدراســــة وجــــود تحســـن واضــــح فــــي إلمــــام الطــــالب بالمفــــاهیم 
ـــــة وان التفـــــاعالت ألفظیـــــة بـــــین المجموعـــــات قـــــد أدي إلـــــي تســـــهیل عملیـــــة  العلمی

ـــتعلم النشـــط قـــد أدي إلـــي تطـــورات ای ـــتعلم،وان تطبیـــق ال جابیـــة لإللمـــام بالمفـــاهیم ال
                                                                                                  .                                العلمیة

) علـــي أهمیـــة اســتخدام الـــتعلم النشـــط فـــي Brono,2002كمــا أكـــدت دراســـة برونــو(   
تـــــدریس الریاضـــــیات وذلـــــك مـــــن خـــــالل ربـــــط الریاضـــــیات بـــــالواقع والتركیـــــز علـــــي 
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التالمیـــذ بالتجـــارب والمشـــروعات واألنشـــطة التـــي تســـمح  التطبیقـــات الحیاتیـــة وقیـــام
     .للتالمیذ بالفهم واإلدراك لكل ما یقومون به

أن اســتخدام الــتعلم النشــط  )David & Wilder,2003وأثبتــت دراســة دیفیــد وویلــدر(   
الریاضــــیات یســــاعد علــــي تنمیــــة المفــــاهیم ومســــاعدة المتعلمــــین علــــي  فــــي تــــدریس

وین صــور ذهنیـة تسـاعدهم علـي التفكیــر فیمـا یقومـون بــه المجـردات، وتكـ اسـتیعاب
           .وبناء المعرفة بأنفسهم

ضـــــرورة قیـــــام   )Odubummi,2004كمـــــا اتضـــــح مـــــن نتـــــائج دراســـــة أودیبـــــومي(     
األنشــــطة التعلیمیــــة داخــــل فصــــول الــــتعلم النشــــط  وفــــق معــــاییر تتناســــب وطبیعــــة 

مكان التالمیذ ن اسـتخدام الـتعلم النشـط أو ، یـات المعلـموبیئة التعلم وقـدرة المتعلمـین وإ
المقنن والذي یعتمد علي معـاییر مقننـة یعـد أكثـر كفـاءة علـي تحصـیل التالمیـذ مـن 

    .الطریقة التقلیدیة
) أهمیة التعلم النشط  فیما یلي:                                                                  ٢٥-٢٤، ٢٠٠٠، ویلخص(سالم عویس 
یعطــي الــتعلم النشــط صــورة واضــحة عــن األنمــاط التــي یســتخدمها الطــالب فــي  -

الصـــــف كاالســـــتماع ، والفهـــــم ، وتحلیـــــل المعلومـــــات وتفســـــیرها وتكامـــــل األفكـــــار.                                                          
یــتعلم الطــالب باشــتراكهم فــي العملیــة التعلیمیــة مــن خــالل نوعیــة الجهــد الــذهني  -

والحركي والنفسي الذي یكرسونه أثناء تعلمهم النشط.                                                                             
ویربطونــه  یتحــدث الطــالب فــي الــتعلم النشــط عــن ماهیــة مــا یتعلمــوه یكتبــون عنــه-

بتجاربهم الخاصة ویطبقونه في حیاتهم إلیومیة ویجعلـوا مـا تعلمـوه جـزء مـن أنفسـهم 
      .وكینونتهم

ي تثیــر اهتمــامهم ویتــذكرون المعلومــات یــتعلم الطــالب المفــاهیم والمعلومــات التــ -
  التي یفهمونها.  

یـتعلم الطـالب فــي الـتعلم النشــط عـن طریــق العمـل،وتوظیف المعرفــة عـن طریــق  –
  ممارسة ما تعلموه.
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                                                         .تنمیــــــــــة االتجاهـــــــــــات االیجابیــــــــــة نحـــــــــــو المــــــــــادة التعلیمیـــــــــــة ونحــــــــــو أنفســـــــــــهم -
زیــادة تحصــیل المتعلمــین وتنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا مثــل التحلیــل و التركیــب  -

  والتقویم. 
االعتمـــاد علـــي اســـتراتیجیات تقیـــیم موثـــوق بهـــا مـــن أجـــل الحكـــم  علـــي مهـــارات  -

                         حقیقیة وواقعیة.

  ثالثا: استراتیجیات التعلم النشط :    
وتعــــد اســــتراتیجیات الــــتعلم النشــــط انعكاســــا لألفكــــار التــــي تنــــادي بهــــا النظریــــة     

البنائیــة والتــي تؤكــد علـــي أهمیــة بنــاء المتعلمــین لمعـــارفهم مــن خــالل تفــاعلهم مـــع 
إلي تغییـر رئیسـي فـي  )٩٣، ٢٠٠٣وقد أدي ذلك كما ذكرت( جیهان السید،،بیئتهم

لــي العوامــل الخارجیــة التــي تــؤثر العملیــة التعلیمیــة حیــث تــم التحــول مــن التركیــز ع
، والمدرســـة،فــي تعلــم الطالـــب( متغیــرات المعلـــم  كشخصــیته وحماســـه وطریقــة ثنائه

وغیرهـــا مـــن العوامـــل) إلـــي التركیـــز علـــي العوامـــل الداخلیـــة التـــي تـــؤثر فـــي ،المنهج
أنمــاط ،دافعیتــه للتعلم،قدرتــه علــي معالجـة المعلومات، المـتعلم مثــل: معرفتــه السـابقة

    .و أسإلیبه المعرفیة وكل ما یجعل التعلم لدیه ذا معنيتفكیره 
، ٢٠٠٥ومـــن اســـتراتیجیات الــــتعلم النشـــط المختلفــــة كمـــا ذكرهــــا زیـــد الهویــــدي (   

ما یلي :                                                                                            )١٢٩، ٢٠٠٦) وجودت سعادة (١٩٩ -١٩٦
إسـتراتیجیة المحاضـرة ، إسـتراتیجیة الـتعلم التعاوني،إسـتراتیجیة المناقشـة والحـوار    

إســــــــــــتراتیجیة المجموعــــــــــــات الثنائیــــــــــــة ،إســــــــــــتراتیجیة التفكیــــــــــــر بصـــــــــــــوت ،المعدلة
عــــــــب إســــــــتراتیجیة ل، إســــــــتراتیجیة طــــــــرح األســــــــئلة،عال،إســــــــتراتیجیة خالیــــــــا التعلم

 –إســتراتیجیة (فكــر ، إســتراتیجیة العصــف الــذهني،اكتب –إســتراتیجیة تكلــم ،األدوار
وفـــــي البحـــــث الحـــــالي تـــــم اســـــتخدام إســـــتراتیجیة العصـــــف الـــــذهني  )شـــــارك –زأوج 

ستراتیجیة (فكر     .)شارك–زأوج  -وإ
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      Brain Storming Strategyإستراتیجیة العصف الذهني -١
هني واحـدة مـن اسـتراتیجیات تحفیـز التفكیـر واإلبـداع تعدإستراتیجیة العصف الذ    

ویستخدم العصف الذهني كأسلوب للتفكیـر الجمـاعي فـي حـل كثیـر مـن المشـكالت 
 العلمیـــة والحیاتیـــة المختلفـــة بقصـــد زیـــادة القـــدرات والعملیـــات الذهنیـــة ویعنـــي تعبیـــراً 

 )٢٠٠٥، لعصـف الــذهني اســتخدام العقــل فـي التصــدي النشــط للمشكلة(مســعد زیــاد
  ).  ٣٦، ٢٠٠٦و (سناء محمد حجازي،

كمـــا یعـــرف العصـــف الـــذهني بأنـــه موقـــف تعلیمـــي یســـتخدم مـــن اجـــل تـــدریب     
الطــالب علــي تولیــد اكبــر عــدد مــن الكلمــات أوالجمــل أوالعبــارات أواألفكــار، خــالل 
فتــرة زمنیــة محــددة فــي جــو تســوده الحریــة واألمــان والتفاعــل وبعیــدا عــن المصــادرة 

     .)٩، ٢٠٠٥نقد(جمال العیسوي،أوالتقییم أوال
ـــــــه (كریمـــــــان بـــــــدیر،        ) بأنه"هواحـــــــدي أســـــــإلیب المناقشـــــــة ٩٤، ٢٠٠٨وتعرف

فـردا) بإشــراف  ١٢-٥الجماعیـة التـي تشـجع  بمقتضــاها أفـراد مجموعـة مكونــة مـن(
معلـم لتولیـد اكبــر عـدد ممكــن مـن األفكــار المتنوعـة فــي منـاخ مفتــوح غیـر نقــدي ال 

       .كار التي تعد حلوال لمشكلة محددة سلفایحد من إطالق هذه األف
كمـا انـه أسـلوب للتفكیـر الجمـاعي یهـدف إلـي تنمیـة القـدرات والعملیـات الذهنیــة     

مــن خــالل التــدریب علــي تولیــد األفكــار المتعاقبــة المتنوعــة حــول قضــیة أو مشــكلة 
    .)٧٢، ٢٠٠٣تطرح  علي الجماعة(عبیر منسي،

استمطار األفكار وتعتمـد علـي طـرح موضـوع مـا أو وتعرف أیضا بإستراتیجیة      
عالمهم بكـل جوانبهـا والعوامـل المـؤثرة فیهـا ثـم یطلـب  مشكلة معینة علي الطالب وإ
مـــنهم تقـــدیم حلـــول فریـــدة شـــفهیة،ویقوم المعلـــم بتـــدوین هـــذه الحلـــول وتصـــنیفها دون 

ممكــن محاولـة تقویمهــا أو التعلیــق علیها،وبــذلك یــتمكن المعلـم مــن جمــع اكبــر عــدد 
من الحلول المقترحة للمشكلة، ثم بعد ذلك یـتم تقـدیم هـذه الحلـول واختیـار المناسـب 

   ). ٢٤٣-٢٤٢، ٢٠٠١(محمد السید،" منها في جلسة االستمطار"العصف
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    قواعد استخدام إستراتیجیة العصف الذهني  : -
كـم الباحثین في هذا المجال بوضع مجموعة من القواعـد التـي تح واهتم كثیرمن    

) (محمــــد بـــــن طالـــــب ٤٤-٤٢ ،١٩٩٢،جلســــات العصـــــف الــــذهني (احمـــــد عبـــــادة
) ٧٨، ٢٠٠٨(تهـــــــاني محمـــــــد صـــــــبحي،)Martin,2002,27-41) ( ٢٠٠٢الكیــــــومي ،
  وهي:     

(استبعاد أي نوع من الحكـم أو النقـد أو التقـویم) : یؤكـد كـل  ضرورة تجنب النقد -أ
ن تجنــب أي صـورة مـن صــور انــه ال بـد مـ "Parnez"وبـارنز " "Osbornأوزبـورن" مـن

أو النقــد إثنــاء جلســات العصــف الــذهني ومســؤلیة تطبیــق هــذه القاعــدة تقــع   الحكــم
علــي عــاتق رئــیس الجلســة الــذي یقــوم بــدوره بتنبیــه أي عضــو یخــالف هــذه القواعــد 

  .وتتمثل هذه المخالفة في انتقاد أي شخص أخر أو محاولة تقییمه
األفكـار مهمـا یكـن نوعهـا أو مسـتواها مــا إطـالق حریـة التفكیـر والترحیـب بكـل  -ب

دامــت متصــلة بالمشــكلة موضــع االهتمــام : والهــدف مــن هــذه القاعــدة هــو مســاعدة 
الفرد أن یكون أكثـر اسـترخاء وأقـل تحفظـا وبالتـإلي أعلـي كفـاءة فـي توظیـف قدراتـه 
علـــي التخیـــل وتولیـــد األفكـــار فـــي ظـــل ظـــروف التحـــرر الكامـــل مـــن ضـــغوط النقـــد 

  والتقییم.  
مطلــــوب : وهــــذه القاعــــدة تأكیــــد للمبــــدأ الثــــاني فــــي إســــتراتیجیة  كــــم األفكــــار –ج 

العصــف الــذهني وتعنــي انــه كلمــا زاد عــدد األفكــار المقترحــة مــن أعضــاء الجماعــة 
زاد احتمـــال بلـــوغ أكبـــر قـــدر مـــن األفكـــار األصـــلیة أو المعنیـــة علـــي الحـــل المبتكـــر 

  للمشكلة. 
رهــا : والمقصــود بهــذه القاعــدة إثــارة حمــاس  البنــاء علــي أفكــار اآلخــرین وتطوی –د 

المشاركین في جلسات العصـف الـذهني ان یضـیفوا ألفكـار اآلخـرین وان یقـدموا مـا 
یمثل تحسنا أو تطویرا أو بلـورة لهـا بحیـث تشـكل مـع غیرهـا مـن األفكـار التـي سـبق 

(حلـوال جدیـدة) أو غیـر ذلـك مـن صـور اإلضـافة  طرحها في الجلسة إطارات جدیدة
  فكار.تطویر لألوال
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ویمكــن القــول بــان الهــدف األساســي مــن القواعــد الســابقة هــو إزالــة الخجــل مــن    
نفـوس المشــاركین فـي جلســات العصــف الـذهني والقضــاء علــي الحساسـیة مــن النقــد 
والتقییم،كمـــا أن الفـــرد حینمـــا یســـتخدم أفكـــار غیـــره وهـــو أمـــر ســـیتم بمشـــروعیة فانـــه 

كمــا أن الهــدف النهــائي مــن  .فكــار اآلخــرینسـوف یتحــررمن اتهامــه بالســطو علــي أ
جلسـات العصـف الــذهني هـو الوصــول إلـي حـل ابتكاري"جدیــد" للمشـكلة المطروحــة 

ذلك أن المحصــلة ،بغــض النظــرعمن قــام بحلهــا أومــن قــدم الفكــرة األصــلیة الصــائبة
      .النهائیة ستكون منسوبة بتفصیالتها إلي كل أفراد الجماعة

     مراحل العصف الذهني : -
الســـــــــتخدام إســـــــــتراتیجیة العصــــــــف الـــــــــذهني (قتحـــــــــي  وهنــــــــاك مراحـــــــــل ثــــــــالث   

  وهي:  )٢٠٠٨) (صالح عبد المحسن،١٠٣، ٢٠٠٧،جروان
    المرحلة األولي:

توضــیح المشــكلة وتحلیلهــا إلــي عناصــرها األولیــة ثــم تبویــب هــذه العناصــر مــن    
فــردا  )١٢-٦اجــل عرضــها علــي المشــاركین الــذي یفضــل ان یتــراوح عــددهم  مــن (

ویكــون للجلســـة قائـــد یـــدیر الحــوار، ولـــه القـــدرة علـــي خلــق الجـــو المناســـب للحـــوار، 
  ویفضل وجود مقرر للجلسة للقیام بتسجیل األفكار واآلراء.   

   المرحلة الثانیة: -
یـــدلي فیهـــا المشـــاركون بأكبرعـــدد مـــن األفكـــارمن أجـــل وضـــع تصـــور للحـــل(یتم     

المجموعــة بمناقشــة المشــكلة بشــكل جمــاعي العمــل أوال بشــكل فــردي ثــم یقــوم أفــراد 
مســـتفدین مـــن األفكـــار الفردیـــة وصـــوال إلـــي أفكـــار جماعیـــة مشـــتركة) ویقـــوم القائـــد 
بتذكیرالمشــاركین بقواعــد العصــف الــذهني وضــرورة االلتــزام بهــا وأهمیــة تجنــب النقــد 

    .وتقبل إیه فكرة ومتابعتها
  المرحلة الثالثة: -

وتـري الباحثــة انـه مـن الضـروري قبــل ، ختیـار أفضـلهاویـتم فیهـا تقیـیم الحلــول وا    
بـــدء جلســــة العصــــف الــــذهني أن یكــــون لــــدي المشــــاركین علــــم بموضــــوع العصــــف 
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ـــة  ـــدیهم معرفـــة معقول الـــذهني مـــن أجـــل التهیئـــة النفســـیة والبـــد ان یمتلكـــوا أوتكـــون ل
ــــذهني لتجنــــب  ــــذهني، والســــیروفق مراحــــل العصــــف ال ــــادئ وقواعــــد العصــــف ال بمب

شوائیة والتكرار في الحلول ومن ثم الخروج بحلول ابداعیة وفـي وقـت المشاركین الع
      .یسیر ومناسب

ممــا ســبق یمكــن الخــروج بمجموعــة مــن القواعــد الرئیســیة لجلســات  العصــف      
  :      اليمدارس الثانویة علي النحو التالذهني التي تتناسب وتدریس علم االجتماع بال

جمیـع الطـالب مـع اسـتبعاد وتأجیـل ووقـف أي تجمیع أكبر عدد من األفكار من  –
         .نوع من الحكم أو النقد أو التقویم إثناء تولید األفكار

إطـــالق حریـــة التفكیـــر وتقبـــل جمیـــع  األفكـــار وتشـــجیع األفكـــار الجامحـــة وعـــدم  -
  السخریة منها مهما كان نوعها أو مستواها ألنه كلما كثرت األفكار كان أفضل.      

ضـــافة أفكـــار جدیـــدة لكـــل فكـــرة واســـتخدام أفكـــار البنـــاء علـــ - ي أفكـــار اآلخـــرین وإ
اآلخــرین كإیحــاء لألفكــار بحیــث  تشــكل مــع غیرهــا مــن األفكــار التــي ســبق طرحهــا 

    .حلوال جدیدة 
تشجیع كل األفكار المطروحة وان كانت غریبـة أو طائشـة أو قلیلـة القیمـة وعـدم  -

    .االستهزاء أو السخریة بها
صـــداراألحكام علـــي القضـــیة أو المشـــكلة حتـــى االنتهـــاء مـــن جلســـة التریـــث فـــي إ -

  .العصف بحیث ال تصدر فكرة سابقة أثناء الجلسة
االنضــــباط فــــي إدارة الجلســــات مــــن حیــــث تــــدوین األفكــــار وتحدیــــد مــــدي زمنــــي  -

         .لعملیة العصف الذهني

  خطوات استخدام إستراتیجیة العصف الذهني :    -
ت إجرائیة لجلسـة  العصـف الـذهني لكـي یتحقـق الهـدف منهـا وتوجد عدة خطوا    

فــي ضــوء المشــكالت المطروحــة وعــدد الطــالب المشــاركین بهــذه الجلســات (احمــد 
( تهـــــــــاني  )١٣، ٢٠٠٢، ) (محمـــــــــد بـــــــــن طالـــــــــب الكیـــــــــومي٣٥، ٢٠٠١عبـــــــــادة،
  ) وهي:  ٨٥- ٨٣، ٢٠٠٨محمد،
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  الخطوة األولي: -أ
ي بوقـت كـافي(یوم واحـد) علـي األقـل تتم هذه الخطوة قبیل جلسـة العصـف الـذهن -

ولها شقان وفیه یتم شرح إستراتیجیة العصـف الـذهني وذلـك بهـدف اطـالع الطـالب 
علیهــا حتــى یمكــنهم المشــاركة بشــكل فعــال إثنــاء عــرض الموضــوع مــن قبــل المعلــم 
ثنـــــــــــــــــــــاء عملیــــــــــــــــــــة العصـــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــذهني                                            .المســــــــــــــــــــؤل عـــــــــــــــــــــن الجلســــــــــــــــــــة وإ

وفیـــه یـــتم اســـتطالع أراء الطـــالب حـــو ل بعـــض القضـــایا الملحـــة حتـــى تضـــمن  -
دافعیــة الطــالب فــي الجلســة عنــدما تنبــع هــذه المشــكالت مــن واقعهــم العملــي وفــي 

أتي فــي هــذه الحالــة تجــري جلســة العصــف الــذهني للمشــكلة األكثــر إلحاحــا التــي تــ
    .الترتیب األول ثم المشكلة الثانیة حیث یؤخذ في االعتبار عامل الوقت

     الخطوة الثانیة: –ب
وتعتبر هذه الخطوة تمهیدا  لعملیة العصـف الـذهني حـول المشـكلة المطروحـة وتـتم 

                            وفقا لما یلي :

احــة ومــن أهمهــا الســبورات تجهیــز قاعــة الجلســة مــع مراعــاة تــوافر الوســائل المت -
.                                                                                                                 مكتــوب علیهـــا قواعــد العصـــف الـــذهني ولوحـــة،التــي یمكـــن الكتابــة علیهـــا باأللوان

لســـة العصـــف الـــذهني قیـــام الطـــالب المشـــاركین بـــبعض النشـــاطات التمهیدیـــة لج -
الطالب المشاركین فـي جلسـة العصـف الـذهني مـن  وجلسة التهیئة وتهدف إلي نقل

  جو التفكیر العادي إلي جو جدید من التفكیر یتسم بالحریة في التدفق الفكري. 
   الخطوة الثالثة : -ج

ویتم في هذه الخطوة إجراء العصف الذهني  للمشكلة السابقة التـي تـم تحدیـدها     
  لي الطالب، حیث تتم عملیة العصف في ضوء المراحل التالیة:  ع
دقائق)  یقوم المعلـم المسـئول عـن الجلسـة بطـرح المشـكلة ١٠صیاغة المشكلة: ( -

وشــرح أبعادهــا للطــالب ویمكــن االســتعانة فــي ذلــك بــبعض الوســائل المســموعة أو 
  .المقروءة أو المرئیة



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١٧  

عــــادة صــــیاغتها:( - ق) یــــتم فــــي هــــذه المرحلــــة صــــیاغة  دقــــائ ١٠بلــــورة المشــــكلة وإ
المشــكلة (تحدیــدها) بشــكل یمكــن عــن طریقــه البحــث عــن الحلــول ویمكــن اســتخدام 

  عدة أسالیب وعندئذ یجب البدء بتلك األسئلة:      
كیف یمكن أن........                                                                                          : س

  كم عدد الطرق التي یمكن من خاللها أن..............     س :
                                           .بالطبع فان المشكلة المصاغة بهذا الشكل تستدعي تولید األفكار بشكل طلیق  
  ي تم صیاغتها : العصف الذهني لواحدة أو أكثر من عبارات المشكلة الت -

یعدهذا الجزء الرئیسي لجلسة العصف الذهني حیث یـتم مـن خاللـه أثـارة فـیض     
حــــرمن األفكــــار وفقــــا لمعیــــار الكمیــــة دون النوعیــــة وتــــتم هــــذه المرحلــــة فــــي عــــدة 

  خطوات:
ومــــن المتوقــــع أن تســــتغرق هــــذه  )عقــــد جلســــة تنشــــیطیة قصیرة(جلســــة تســــخین -

  دقائق). ١٠الخطوة(
                                                                                                            .الطـــــــــــــالب إلــــــــــــــي القواعـــــــــــــد األربعــــــــــــــة للعصـــــــــــــف الــــــــــــــذهنيلفـــــــــــــت انتبــــــــــــــاه  -
یقســـم الطـــالب المشـــاركون فـــي الجلســـة إلـــي مجموعـــات حجـــم كـــل مجموعـــة مـــا  –

  .)فردا١٠-٦بین(
كمنســق للقیــام بمهمــة تســجیل األفكــار وریــادة  تقــوم كــل مجموعــة باختیــار احــدهم -

المجموعــــــــــــــــــــــــــة إلجـــــــــــــــــــــــــــراء عملیــــــــــــــــــــــــــة العصـــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــذهني علیهـــــــــــــــــــــــــــا                                                                                     
ة بطـــرح الســـؤال أو المشـــكلة المصـــوغة التـــي تـــم اختیارهـــا یقـــوم منســـق المجموعـــ -

  إلجراء عملیة العصف الذهني علیها.
تسـجیل أفكــار الطـالب فــي هـذه الجلســة عـن طریــق منسـق المجموعــة ویقـوم كــل  -

                                                                    .فــــــــــــــــــــــــرد بتســـــــــــــــــــــــــجیل هـــــــــــــــــــــــــذه األفكـــــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــــي ورقتـــــــــــــــــــــــــه الخاصـــــــــــــــــــــــــة
ـــــذهني بـــــدور الموجـــــه والمرشـــــد  - ـــــم المســـــؤل عـــــن جلســـــة العصـــــف ال یقـــــوم المعل

    .لمجموعات العصف الذهني أثناء تولید األفكار



  د.مواهب السید جبر التحصیل وتنمیة الوعي ببعض القضایا االجتماعیة أثر استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تدریس علم االجتماع علي 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣١٨ 

تقیـیم األفكــار التـي تــم التوصـل إلیهــا : هــذه المرحلـة مــن المراحـل االنتقائیــة التــي  -
         .یتم في ضوئها انتقاء األفكار الجیدة تمهیدا لوضعها في حیز التنفیذ

  وتتم عملیة التقییم في عدة مراحل فرعیة كالتالي :     
لفـــت انتبــــاه الطـــالب لمعــــاییر انتقـــاء األفكــــار الجیـــدة والتــــي تمثـــل حلــــوال جدیــــدة  -

القبـول والجـدول  ومن أهم المعاییر منطقیة الحل والتكلفة ومـدي،للمشكلة المطروحة
  المعاییر الخاصة بالمشكلة ذاتها.    الزمني لتنفیذ الفكرة باإلضافة إلي بعض

  تقوم كل مجموعة بتقییم أفكارها وذلك وفقا للخطوات التالیة:  
اســـتبعاد أیــــة فكـــرة یتضــــح أنهــــا ال تتفـــق مــــع أي معیــــار مـــن المعــــاییر الســــابقة                                          -
تقوم كل مجموعة بانتقاء أفضـل األفكـارمع مراعـاة عـدم تحیـز أي عضـو ألفكـاره  -

    .واعتبارها أفضل الحلول
     .ترتب هذه األفكار المنتقاة تبعا ألهمیتها  -
كة یقوم المعلم المسئول عـن الجلسـة بتسـجیل أفضـل األفكـار للمجموعـات المشـار  -

  .في جلسة العصف الذهني
یقوم المسئول عن الجلسة وبمشاركة أعضاء مجموعات العصف الـذهني بإعـادة  -

 تقییم األفكارالمنتقاة مـع حـذف الحلـول المكـررة ثـم ترتیـب هـذه الحلـول تبعـا ألهمیتهـا
وتكـــون هـــي الحلـــول األبتكاریـــة للمشـــكلة المطروحـــة بجلســـة العصـــف الـــذهني مـــع 

دم تحیـــز أي عضـــو ألفكـــاره الفردیـــة أو أفكـــار مجموعتـــه الوضـــع فـــي االعتبـــار عـــ
فالهدف النهائي من جلسة العصف الذهني هو الوصول إلي حلـول جدیـدة للمشـكلة 
ــرعمن قـــــام بـــــاقتراح هـــــذه الحلـــــول أو مـــــن قـــــدم الفكـــــرة الصـــــائبة إذ أن  بغـــــض النظـــ

  المحصلة النهائیة ستكون منسوبة بتفصیالتها إلي كل أفراد الجماعة. 
  إستراتیجیة العصف الذهني : ممیزات -

وللعصف الذهني العدید من الممیزات التي میزته عن غیره وأصـبح  مقبـوال عنـد    
  التربویین ومنها : 
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اإلثــارة : فهــو یقــدم طریقــة مثیــرة وحریــة للتفكیــر حیــث أنهــا تثیــر الحمــاس لــدي كــل 
    .المشاركین

مــا یصــبحوا مشــاركین  االیجابیــة : حیــث أن الطــال ب الخجــولین والهــادئین عــادة -
  ألنهم لم یقیدوا بأي قیود. 

    .التركیز: فهي طریقة للتركیز حیث تكون عملیة التسلیة عملیة محددة -
التلقائیـــة العفویـــة:فهو طریقـــة تســـاعد الطـــالب علـــي تولیـــد األفكـــار الجیـــدة حـــول  -

موضــوع معــین مــن خــالل البحــث عــن حلــول أو إجابــات للموضــوعات أو القضــایا 
  .المعروضة

التخیـــل : فهـــي تســـاعد الطـــالب علـــي التخیـــل فهـــو یمثـــل عمـــال ذا قیمـــة لـــدیهم  –
  عندما یرون أفكارهم مدونة علي اللوحة أمام زمالئهم.

 وذلـــــك،تعویـــــد الطـــــالب علـــــي احتـــــرام  وتقـــــدیر أراء  اآلخـــــرین واالســـــتفادة منها -
  .بتطویرها و البناء علیها

األفكــار الجدیــدة بســهولة ویمكــن یســاعد فــي التقلیــل مــن الجهــد المبــذول ویولــد  - 
  .االعتماد علیه في انجاز ما نریده 

ــــذهني جاذبیــــة بدیهیة(حدســــیة) حیــــث أن الحكــــم المؤجــــل للعصــــف   - للعصــــف ال
الــذهني  یتــیح المنــاخ اإلبــداعي األساســي عنــدما ال یوجــد نقــد أو تــدخل ممــا یخلــق 

) ( تهــاني ١٠٥، ٢٠٠٨یرة (كریمــان بــدیر،ـهیة بدرجــة كبـــمناخــا حــرا للجاذبیــة البدیــ
   .)٩٠-٨٩ص، ٢٠٠٨،محمد
وال شــك أن اســتخدام مثــل هــذه اإلســتراتیجیة فــي التــدریس تحقــق مــا ســبق مــن     

ممیـــزات وفوائـــد وغیرهـــا الكثیـــر ممـــا یـــنعكس علـــي المخـــرج التعلیمـــي وهـــو الطالـــب 
وال شــك أن  ،وبالتــالي تتكــون لدیــه شخصــیة قیادیــة لهــا دورهــا البــارز فــي المجتمــع

ثـــل هــذه اإلســـتراتیجیة فــي التـــدریس تحقــق مـــا ســبق مـــن ممیــزات وفوائـــد اســتخدام م
وغیرهـا الكثیرممـا یـنعكس علـي المخـرج التعلیمــي وهـو الطالـب وبالتـإلي تتكـون لدیــه 
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ویؤكـــد هــــذا العدیـــد مـــن البحــــوث ،شخصـــیة قیادیـــة لهـــا دورهــــا البـــارز فـــي المجتمع
  .والدراسات السابقة

إلـــي بیـــان العوائـــق التـــي تعتـــرض   )Kochery,1996فقـــد هـــدفت دراســـة كوشـــیري(    
عند تولید األفكار باعتبارها تمثل مشكلة إمام الطالب عنـد ممارسـة العصـف  العقل

الــذهني، وتوصــلت النتــائج إلــي القضــاء علــي التشــتت المعرفــي أثنــاء االســتماع أو 
      .الكتابة أو المراجعة بالنسبة للمادة الدراسیة

اخـــرون     ) فقـــد توصـــلت إلـــي أن أســـلوب Stroebe ,1996(أمـــا دراســـة ســـترویب وّ
العصـــف الـــذهني الفـــردي أفضـــل فـــي تولیـــد  األفكـــار وتنمیـــة اإلبـــداع مـــن أســـلوب 

  العصف الذهني الجماعي لدي طالبات المرحلة الثانویة.   
) إلـــي تقــدیم نمـــوذج لكیفیــة التـــدریس ١٩٩٩وهــدفت دراســـة ســلیم عبـــد الــرحمن (   

ة الفلســفة وأثــره علــي التحصــیل و تنمیــة التفكیــر باســتخدام العصــف الــذهني فــي مــاد
ــــي وجــــود فــــروق دالــــة  ــــة الثانویــــة وتوصــــلت الدراســــة إل ــــدي طــــالب المرحل الناقــــد ل

  .   الناقد لصالح المجموعة التجریبیةإحصائیا في اختبارالتحصیل واختبار التفكیر 
) فعالیــة العصــف الــذهني فــي تــدریس ٢٠٠٣وكــذلك أثبتــت دراســة ســید حمــدان(   
الغــة وأثــره فــي تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي ومهــارات الكتابــة اإلبداعیــة لــدي طــالب الب

  المرحلة الثانویة.   
ــــي أثــــر اســــتخدام ٢٠٠٤ودراســــة علــــي ویــــدي (    ) التــــي هــــدفت إلــــي التعــــرف عل

ــذهني فـــــي تنمیـــــة التفكیـــــر لـــــدي طـــــالب طـــــرق تـــــدریس اللغـــــة العربیـــــة  العصــــف الـــ
  نترنت في التحصیل وتنمیة التفكیر.  وتوصلت إلي فعالیة العصف الذهني عبر اال

) فقــد هــدفت إلــي تحدیــد الفعالیــة النســبیة ٢٠٠٥أمــا دراســة مهــا الســید بحیــري (   
إلســـتراتیجیتي األلعـــاب التعلیمیـــة والعصـــف الـــذهني فـــي تـــدریس الریاضـــیات علـــي 

وأسـفرت الدراســة ،تنمیـة اإلبـداع الریاضــي والتحصـیل لــدي تالمیـذ المرحلــة االبتدائیة
  فوق المجموعة التجریبیة التي درست  باستخدام العصف الذهني. عن ت
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) التــــــي هــــــدفت إلــــــي معرفــــــة اثــــــر اســــــتخدام ٢٠٠٦ودراســــــة مبــــــارك العتــــــري (    
إســـتراتیجیة العصـــف الـــذهني علـــي تنمیـــة التفكیـــر االبتكـــاري لـــدي تالمیـــذ الصـــف 

ي تنمیــة وأســفرت النتــائج عــن فعلیــة اإلســتراتیجیة فــ،الثــاني المتوســط فــي مقررالعلوم
      .التفكیر االبتكاري لصالح المجموعة التجریبیة

)عـــن فعالیـــة إســـتراتیجیة العصـــف ٢٠٠٧كـــذلك كشـــفت دراســـة إیهـــاب شـــحاتة(    
ــي تـــــدریس الهندســــــة علـــــي التحصـــــیل وتنمیــــــة التفكیـــــر الهندســـــي وفقــــــا  الـــــذهني فـــ

لم لدي طالب المرحلة اإلعدادیة وذلـك بالمقارنـة مـع دورة الـتع " لمستویات"فان هیل
  .والطریقة المعتادة

) فهــدفت إلــي معرفــة أثــر اســتخدام العصــف ٢٠٠٧أمــا دراســة زیــن الهاشــمي (    
الــذهني فـــي تنمیــة التفكیـــر االبتكـــاري والتحصــیل الدراســـي لطالبــات الصـــف الثالـــث 

وتوصــــلت الدراســــة إلــــي وجــــود فــــروق دالــــة ،المتوســــط فــــي مــــادة االقتصــــاد المنزلي
قـــدرات  -المرونـــة -األصـــالة -بتكـــاري (الطالقـــةإحصـــائیا عنـــد قـــدرات التفكیـــر اال

     .التفكیر ككل) لصالح المجموعة التجریبیة
) فعالیــة إسـتراتیجیة العصــف ٢٠٠٨وأثبتـت نتـائج دراســة تهـاني محمــد السـعدني(   

الـــذهني فـــي تـــدریس علــــم االجتمـــاع علـــي تنمیـــة الــــوعي االجتمـــاعي لـــدي طــــالب 
    .المرحلة الثانویة

) فعالیــة إســتراتیجیة العصــف الـــذهني ٢٠٠٩حمــد الكیــومي(وكــذلك أثبتــت دراســة م
فــــي تــــدریس التـــــاریخ علــــي تنمیـــــة التفكیــــر االبتكــــاري لـــــدي طــــالب الصـــــف األول 

ــــي تفــــوق المجموعــــة التجریبیــــة التــــي درســــت ، الثــــانوي وتوصــــلت نتــــائج الدراســــة إل
                           بالعصف الذهني علي المجموعة الضابطة في مهارات التفكیر االبتكاري.           
مـــــن خـــــالل العـــــرض الســـــابق لـــــبعض الدراســـــات الســـــابقة یتضـــــح أهمیـــــة التـــــدریس 

  .طالبالبإستراتیجیة العصف الذهني ومالئمتها لجمیع 
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  :-Share Strategy  Think-Pair شارك) -زأوج -إستراتیجیة(فكر-٢  
  شارك):  -زأوج  -ماهیة إستراتیجیة( فكر -

مــن -فــي بدایــة األمــر -للمناقشــة التعاونیــة النشــطة،تم اقتراحهــا هــي إســتراتیجیة   
، ثـــــم طورهــــا هــــو وأعوانــــه فـــــي ١٩٨١عــــام  Frank Lymanقبــــل فرانــــك لیمــــان
،وتكتســب هــذه اإلســتراتیجیة اســمها مــن ١٩٨٥عــام Mary Landجامعــة(ماري النــد

لتفاعــــــل الطالب(جــــــابر عبــــــد  )المشــــــاركة -المزأوجــــــة -مراحلهـــــا الــــــثالث( التفكیــــــر
  .)Lyman,1981(،)٩١ ،١٩٩٩ید،الحم
) أن هـذه اإلسـتراتیجیة قـد نمـت فـي ظـل الـتعلم ١٩٩٩عبـد الحمیـد( ویذكر جابر   

وهـي طریقـة فعالـة فـي تغییـر ، Wait-time researchوبحوث وقـت االنتظـار،التعـاوني
تاحة وقت أطول  للمـتعلم للتفكیـر واالسـتجابة ومسـاعدة ،نمط الخطاب في الصف وإ

كمــا أنهــا تالئــم كـــال مــن الطــالب والمعلمــین حــدیثي التعامــل مـــع  المــتعلم  األخــر،
  .)Lyman,1981()،Millis & Cottel,1998التعلم التعاوني (

شــــــارك) بأنهــــــا احــــــدي اســــــتراتیجیات الــــــتعلم  -زأوج–وتعــــــرف إســــــتراتیجیة(فكر    
التعاوني،فبعـــد أن یفكـــر كـــل تلمیـــذ بمفـــرده فـــي معلومـــة مـــایفكر مـــع  زمیلـــه  لیكونـــا 

د یجلس بجواره أو مقابال له،ثم تأتي المشاركة حیـث یفكـر كـل زوج مـع زوج زوجا ق
أخــر لیكونــوا معــا المربــع الطالبي،عندئــذ یمــارس كــل تلمیــذ دورا محــددا وفــق فلســفة 

    .)٢١٤، ٢٠٠٣التعلم التعاوني (محمود نصر، 
-Americanكمـا عرفهــا برنــامج تبـادل المعلمــین المتمیــزین بـین مصــر وأمریكــا  (    

Egyptian Master teacher Exchange Program(AEMTEP) 2001 (  بأنهـا: عبـارة مـن
احــدي اســتراتیجیات الــتعلم النشــط التــي تســتخدم لتنشــیط مــا لــدي األفــراد مــن معرفــة 
سابقة للموقف التعلیمي أوألحداث رد فعل حـول فكـرة مـا فبعـد أن یـتم تأمـل فكـرة مـا 

ب بمناقشـة مـا توصـال إلیـه ثـم ثـم في صمت لبضع دقـائق یقـوم كـل زوج مـن الطـال
یشـــاركان زوجـــا أخـــرمن الطـــالب فـــي مناقشــــتهما حـــول الفكـــرة نفســـها وتســـجیل مــــا 

      .)١٩٣، ٢٠٠٢توصلوا إلیه جمیعا لیمثل فكر المجموعة( محمد حماد،
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) بأنهــا : احــدي طــرق الــتعلم التعــاوني التــي ٢٣٤، ٢٠٠٤ویعرفهــا ( ولــیم عبیــد،  
ر الفـردي(دون مقاطعـة احـد) وعلـي عـرض كـل فـرد تساعد علي توفیر فرص للتفكیـ

مــا فكــر فیــه علــي زمیــل لــه وعلـــي المشــاركة التعاونیــة وعلــي التعلــیم التبــادلي بـــین 
  .    لكل للتالمیذ الفصل  في العمل األقران، كما أنها تتضمن إسهاما

شــــارك) هـــي إســــتراتیجیة  -زأوج–مـــن اآلراء الســـابقة نجــــد أن إســـتراتیجیة (فكـــر    
-مشــتقة مــن الــتعلم التعــاوني، لهــا ثــالث خطــوات ثابتــة ومتتالیــة( التفكیــر تدریســیة

حیث انـه فـي خطـوة التفكیـر یفكـر كـل طالـب بمفـرده (التفكیـر  )المشاركة-المزأوجة 
وفـــي خطـــوة المزأوجـــة یفكـــرون فـــي صـــورة أزواج (التفكیـــر الثنـــائي) وفـــي  )الفـــردي

الفصــل وأمــان ینضــموا فــي  خطــوة المشــاركة أمــا أن یشــارك األزواج بأفكــارهم بــاقي
  مجموعات للعمل التعاوني مكونة من أربعة طالب( المربع الطالبي). 

  شارك) :  -زأوج -الصور المختلفة إلستراتیجیة(فكر -
وتتعــدد الصـــورالمختلفة والمعدلـــة لهـــذه اإلســـتراتیجیة منهـــا ویمكـــن عرضـــها علـــي    

  ):٣٢٨، ٢٠٠٦،: (محمد مصطفيالتاليالنحو 
    Share -Think )شارك -(فكر إستراتیجیة -
 Think-Write-pair-Shareشارك)-زأوج-اكتب -(فكر إستراتیجیة -

 Write-pair-Shareشارك) -زأوج -(اكتب إستراتیجیة -

 Quest-Think-Pair-Share  شارك)-زأوج -فكر-(اسأل إستراتیجیة -

 Listen-Think-Pair-Shareشارك) -زواج-فكر -(استمع إستراتیجیة -

    شارك) :-زأوج -(فكر ت إستراتیجیةخطوا
    وفق الخطوات التالیة: )شارك -زأوج–(فكر  وتسیر إستراتیجیة

      Thinkingالخطوة األولي : خطوة التفكیر -أ
شــارك) عنــدما یقــوم المعلـم أمــام الفصــل كلــه بطــرح  -زأوج–تبـدأ إســتراتیجیة(فكر  -

بحـــث عـــن حـــل لهـــا ثـــم ســـؤال یثیـــر التفكیـــر أومشـــكلة مرتبطـــة بموضـــوع الـــدرس، لل
یطلــب المعلــم مــن الطــالب أن یفكــر كــل مهــم بمفــرده فــي حــل المشــكلة المطروحــة 
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ویــتم تحدیـد وقــت للتفكیـر علــي أســاس ، ویعطـیهم وقتــا محـددا للتفكیــر بصـورة فردیــة
) وهـذه الخطـوة Susan,2001معرفة الطـالب وطبیعـة السـؤال المطـروح ودرجـة تعقیـده(

تشكیل اإلجابات عـن طریـق اسـترجاع المعلومـات تعطي الطالب الفرصة للبدء في 
، كمـا تسـاعد علـي تنشـیط االهتمـام (Millis & Cottel,1998)من الذاكرة طویلة المدي 

) ویمكــن أن یســتخدم المعلــم Jeela Jones,2004الشخصــي بالموضــوع عنــد الطــالب(
ــــوا فیهــــا  أفكــــارهم التــــي  ــــي الطالب،لیكتب ــــا ویوزعهــــا عل فــــي هــــذه بطاقــــات أو كروت

وغالبا مــا یســاعد ذلــك فــي الحفــاظ علــي الهــدوء داخــل ،صــلوا إلیهــا بصــورة فردیــةتو 
الفصــل فــي هــذه الخطــوة واالســتقاللیة فــي التفكیر،كمــا أن المعلــم یــتمكن بــذلك مــن 

   . )Allen & Tanner,2002:5()،Guilford,2002تقییم الطالب بشكل فردي (
   : Pairingالخطوة الثانیة: خطوة المزاوجة-ب

ــــــي أزواج، ویناقشــــــوا مــــــا فكــــــروا یطلــــــب  - المعلــــــم مــــــن الطــــــالب أن ینقســــــموا إل
جابتـــه التـــي  -فیه(مناقشـــة ثنائیـــة) فیقـــوم كـــل طالـــب بمناقشـــة  ومشـــاركة أفكـــاره وإ

ویحـــاول كـــل منهمـــا ،مـــع زمیلـــه الجـــالس بجواره -توصـــل إلیهـــا فـــي خطـــوة التفكیـــر
قناعـــه بصـــحة فكرتـــه،كما یتبـــادالن اآلراء واألفكـــار  توضــیح وجهـــة نظـــره لزمیلـــه وإ

 Christine,2001)،(Bethحتى یـتم التوصـل إلـي إجابـة مشـتركة یتفقـان علیهـا معـا (

Mary,1993 .(  
    : Sharing الخطوة الثالثة: خطوة المشاركة  -ج

ـــم أن یختـــــــــــار أحـــــــــــدهما :                                                              وتضـــــــــــم هـــــــــــذه الخطـــــــــــوة اختیـــــــــــارین یمكـــــــــــن للمعلــــــــ
أمــا أن یــدعو المعلــم األزواج لمشــاركة أفكــارهم مــع الفصــل كلــه، فیتلقــي كــل زوج - 

ویحاوال الـــــرد علیهـــــا وتقـــــدیم األدلـــــة ،األســـــئلة واالستفســـــارات مـــــن طـــــالب الفصـــــل
ومن الممارسـات الفعالـة أن تنتقـل ،والبراهین علي صحة ما توصال إلیه من إجابـات

مــن زوج إلــي زوج آخر،وتســتمر هكــذا حتــى یتــاح لربــع األزواج أو نصــفهم  بســهولة
  .)٩٢، ١٩٩٩،الفرصة لعرض ما فكروا فیه وتوصلوا إلیه(جابر عبد الحمید
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) انـــــه قـــــد یـــــتم االنتهـــــاء مـــــن  Allen&Tanner,2002:5كمـــــا یضـــــیف إلـــــین وتـــــانیر(   
ي النقطــة مناقشــة الفصــل عــن طریــق االســتماع إلــي األزواج حتــى یــتم الوصــول إلــ

التـي یبـدأ فیهـا الطـالب فـي تكــرار اإلجابـات نفسـها،وعند الوصـول إلـي النقطـة التــي 
هذه النقطة یسأل المعلـم:إذا كـان هنـاك أي زوج عنـدهما أفكـار مختلفـة لیشـاركا بهـا 

  أم ال. 
وأمـــــــا أن یشـــــــارك كـــــــل زوج مـــــــن الطـــــــالب زوجـــــــا آخـــــــر لیتكـــــــون مربـــــــع مـــــــن     

جموعــــة عمــــل مــــن أربعــــة طــــالب یتحــــاورون الطالب(المربــــع الطالبــــي) وتصــــبح م
ویفكــرون معــا حتــى یتوصــلوا إلــي إجابــة واحــدة یتفقــون علــي صــحتها تعــرض أمــام 

فبــدال   بـاقي المجموعـات فـي الفصـل وذلـك ســوف یـوفر الوقـت والجهـد علـي المعلـم
) مجموعـات ١٠) زوجا من الطالب مثال سـوف ینـاقش (٢٠المعلم ( من أن یناقش

   .)Maier & Panitz,1999:3)،(Bonnie,2007في نفس الزمن(
شــارك) تســیر وفــق خطــوات متتابعــة -زأوج-ممــا ســبق یتضــح أن إســتراتیجیة (فكــر

تجعــل بیئــة الــتعلم ملیئــة بمــا یثیــر وتحفــز الطــالب إلــي التفكیــر فیمــا یعــرض علــیهم 
مــن أســئلة ومشــكالت ،كمــا أنهــا تســاعد علــي تــرابط وتالحــم جمیــع أطــراف الموقــف 

وطالـــب ومـــادة دراســـیة ، وهـــذا یخلـــق مجتمعـــا تعاونیـــا متكـــامال التعلیمـــي مـــن معلـــم 
  یساعد المتعلمین علي التفكیر والتعبیرعن أفكارهم بكل حریة دون خجل أو تردد. 

  شارك):-زأوج-أدوار المعلم في إستراتیجیة(فكر -  
مـــارلین ،)Jeela,Jones,2004) ، جیـــیال جـــونز (Pearl,2004ویـــري كـــل مـــن بیـــرل (    

) ٢٠٠٨(ابتسـام عـز الـدین، ) Marilyn e t al,2006)،(Think Literacy,2006وآخرون(
  شارك) عدة أدوار منها : -زأوج-أن للمعلم في إستراتیجیة(فكر

  قبل الدرس :   -
تحدیـــد األهـــداف التعلیمیـــة المرجـــوة لكـــل درس بوضـــوح بهـــدف معرفـــة الســـلوك  -

           .درسالذي ینبغي لكل طالب أن یكون قادرا علي أدائه في نهایة ال
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٣٢٦ 

تكــوین الجماعــات ،حیــث یقــوم المعلــم  بتقســیم طــالب الفصــل إلــي مجموعـــات  -
) طــالب مــن مســتویات مختلفــة( حیــث یــتم ٤غــي متجانســة تضــم كــل مجموعــة(

تقســیم الطــالب إلــي أربعــة مســتویات متدرجــة حســب مجمــوع الطالــب فــي العــام 
ن الــزوج األول الســابق) ثــم یــتم تقســیم أفــراد المجموعــة إلــي زوجــین بحیــث یتكــو 

مـــن طالــــب فـــي المســــتوي األول وطالــــب فـــي المســــتوي الرابـــع، ویتكــــون الــــزوج 
          .الثاني من طالب في المستوي الثاني وتلمیذ في المستوي الثالث وهكذا

إعــــداد بیئــــة الــــتعلم أوحجــــرة الصــــف:فیجلس إفــــراد كــــل مجموعــــة فــــي مواجهــــة  -
وحتــى یتمكنـــوا مـــن  بعضــهم بعضـــا حتــى یحـــدث أكبــر قـــدر مـــن التفاعــل بیـــنهم

تبــادل المعلومـــات ویجـــب أن یراعـــي ان یكـــون كـــل زوج مـــن األزواج متجـــاوران 
    .وذلك لسهولة تنفیذ الخطوة الثانیة من اإلستراتیجیة"المزأوجة"

تحدیـــد األســـئلة والمشـــكالت التـــي ســـیتم طرحهـــا علـــي المجموعـــات لمناقشـــتها،  -
  وتحدید الوقت الخاص بكل مرحلة.

  أثناء الدرس:   -
طــرح المعلــم علــي الفصــل الســؤال أوالمشــكلة محــل النقــاش، ویعلــن عــن الوقــت ی -

ووقــــت المناقشــــة الثنائیــــة،ووقت المناقشــــة  الــــذي یفكــــر فیــــه الطــــالب بمفــــردهم،
  .الجماعیة في كل خطوة بالتتابع 

مـــن الممكـــن مســـاعدة الطـــالب وتقـــدیم العـــون فـــي أضـــیق الحـــدود كـــأن یطـــرح  -
في حل المشـكلة المطروحـة كمفـاتیح للحـل  التي تساعدهم  المعلم بعض األفكار

     .حتى یضمن المعلم أن یكون تفكیر الطالب موجها نحو حل المشكلة 
یقــوم المعلــم بتوزیــع بطاقــات عمــل علــي الطــالب یكتبــون فیهــا أفكــارهم وحلــولهم  -

ومعرفــة   الفردیــة والجماعیــة وبــذلك یســتطیع المعلــم تقیــیم الطــالب بشــكل فــردي
     .طریقة تفكیر وأیضا تقویمهم جماعیا

مراقبـــة عمـــل المجموعـــات أثنـــاء أدائهـــم للمهـــام المطلوبـــة فـــي مراحلهـــا الـــثالث  -
    .والتأكد من أنهم یتبادلون اآلراء واألفكاروالشرح والتوضیح
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فـض أي نـزاع أو خـالف بـین الطـالب مـن الممكـن أن ینشـأ مـن االخـتالف فـي  -
ویــد الطــالب الحریــة فــي التعبیــر عــن ّأرائهــم واســتماع وجهـات النظــر واآلراء وتع

     .أراء اآلخرین واحترامها
ـــــل مجموعــــــــة وبصــــــــفة مســـــــتمرة علــــــــي العمـــــــل معــــــــا وبشــــــــكل  - حـــــــث أفــــــــراد كــ

النجــازمهمتهم بســرعة وتحقیــق أفضــل النتــائج الممكنــة كمــا یوضــح لهــم ،تعاوني
ــــدرجات ســــوف تمــــنح للمجموعــــة ككــــل ــــتعلم الطــــالب مســــاعدة ، أن ال وبــــذلك ی

    .ضهم بعضا النجاز المهام المطلوبة معا بع
عـن سـلوكهم إثنـاء العمـل ، وبصـورة فوریـة  إمداد المجموعات بالتغذیة الراجعـة، -

     .كلما أمكن ذلك
) ووصـــول كـــل مجموعـــة إلـــي منـــتج Sharing( عنـــد الوصـــول لمرحلـــة المشـــاركة -

هم نهـائي یـتم عرضـه مـن خـالل أفـراد المجموعـة بالتتـابع، أو یختـار المعلـم احـد
لعرضـــه، ویجـــوز لبـــاقي المجموعـــات بالصـــف أن توجـــه األســـئلة واالستفســـارات  
حـــول هـــذا المنـــتج النهـــائي وكیفیـــة التوصـــل إلیـــه، ویســـجل المعلـــم لهـــذا المنـــتج 

    .درجة هي درجة المجموعة ككل
  بعد الدرس: -
وما تــم التوصــل إلیــه ،یقــوم المعلــم بتقــدیم تلخــیص للنقــاط األساســیة فــي الــدرس  -

  .الطالب من قبل
یعلـــق بموضـــوعیة ووضـــوح  وبعبـــارات محـــددة عمـــا الحظـــه علـــي المجموعـــات  -

أثناء عملها، وما یقترحه من تعدیالت في سـلوكهم فـي المـرات القادمـة ویعـرض 
  تقییمه ألداء المجموعات.

إعــالن درجــة كــل مجموعــة وتحدیــد المجموعــة الفــائزة وتقــدیم التعزیــز المناســب  -
    .إلیها 

-(فكـــر )تلخیصـــا ألدوار المعلـــم فـــي إســـتراتیجیة١٢١، ٢٠٠٤عبیـــد،(ولـــیم  ویقـــدم 
  شارك) كما یلي:  -زأوج
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وذلــك قبـــل  -یتمثــل دور المعلــم فـــي األداء والتخطــیط للعمـــل بهــذه اإلســـتراتیجیة -
عــــداد  -تنفیـــذها داخــــل الفصـــل مــــن حیـــث تصــــوره لطریقـــة تقســــیم المجموعـــة وإ

وفي أثنـــاء الــــدرس ،ب بهـــااألنشـــطة ( األســـئلة والتمـــارین) التـــي ســــیكلف الطـــال
یتـــابع عمــــل المجموعــــات ویـــرد علــــي االستفســــارات، ویســـتمع  إلــــي المناقشــــات 

ویعمــــل علــــي تــــذلیل أیــــه صــــعوبات ،داخــــل المجموعــــات ویالحــــظ أداء الطالب
یواجهونها،ویقــــدم لهــــم تغــــذیات راجعــــة لمــــا قــــد یشــــاهده عنــــدهم أومــــا یصــــلون 

لخـــیص واضــح لمـــا تـــم كما یـــنظم عــرض ممثلـــي المجموعــات ثـــم ینتهــي بت،إلیــه
أدوار المـــتعلم فـــي .التوصـــل إلیـــه مـــن إجابـــات عـــن أســـئلة أو حلـــول لمشـــكالت

  شارك) :   -زأوج-إستراتیجیة( فكر
فیمــــا یلــــي:  )شــــارك-زواج-ویمكــــن تلخــــیص أدوارالمــــتعلم وفــــق إســــتراتیجیة(فكر   

ــــــــد، ٦٦، ٢٠٠٨(ابتســــــــام عــــــــز الــــــــدین،                                                                                                                                     .)٦٣ ،٢٠٠٦)(ســــــــماح  عبــــــــد الحمی
التفكیر الفردي في حل المشـكلة المطروحـة مـن قبـل المعلم،وتنشـیط مـا عنـده  -

                                                                                                             مـــــن معلومـــــات وخبـــــرات ســـــابقة، وتوظیفهـــــا فـــــي التوصـــــل إلـــــي حـــــل المشـــــكلة                 
االشتراك بفاعلیة في المناقشات الثنائیة والجماعیـة التـي تهـدف إلـي التوصـل  -

                                                                                 .إلــــــــــــــــي منــــــــــــــــتج نهــــــــــــــــائي یتفــــــــــــــــق علیــــــــــــــــه جمیــــــــــــــــع أفــــــــــــــــراد المجموعــــــــــــــــة 
عــرض كــل طالــب ألفكــاره وأرائــه ومقترحاتــه، ومســاعدة اآلخــرین فــي انجــاز  -

  .المهام المطلوبة
التدریب علي االستماع الجید لتعلیقات وأراء اآلخرین،وممارسة المناقشـة الهادئـة  -

فــة وااللتــزام بالهــدوء واالنضــباط داخــل الفصــل، واالســتماع إلــي توجیهــات والهاد
رشادات للمعلم     .وإ

الدوار المعلـم والمـتعلم فـي ظـل هـذه اإلسـتراتیجیة  یتضح من العرض السـابق    
أن المعلــم هــو محــرك العملیــة التعلیمیــة فهــو موجــه ومرشــد ومیســر لعملیــة الــتعلم 

ا المــتعلم فهــو محــور العملیــة التعلیمیــة ویقــع ومصــدر للمعرفــة ولــیس نــاقال لها،أمــ
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علیــه العـــبءاألكبر فـــي الوصـــول إلـــي الحقـــائق والمعلومـــات، وبـــذل أقصـــي جهـــد 
             .لتحقیق تعلم فعال

  :   )شارك-زأوج-ممیزات إستراتیجیة (فكر
ــــــارك) تتســــــــم بالعدیـــــــد مــــــــن الممیــــــــزات منهــــــــا :                    -زأوج -(فكــــــــر إســـــــتراتیجیة أن                                                                     شــ
وســریعة التطبیــق وال تســتغرق زمنــا طــویال فــي ،هــي إســتراتیجیة ســهلة االستخدام -

                                                                         .تحضـــــــــــــــــــیرها  فهـــــــــــــــــــي ذات خطـــــــــــــــــــوات وتعلیمـــــــــــــــــــات واضـــــــــــــــــــحة ومحـــــــــــــــــــددة
مكانیــات مدارسـنا المتاحــة، فهـي تصـلح لالســتخدام مـع اإلعــداد   - تالئـم ظـروف وإ

 & Reynoldsالكبیـــرة مـــن الطـــالب ،كمـــا تـــتالئم وأهـــداف معظـــم المـــواد الدراســـیة(

peacock,1998:1(.    
لطــــالب بعضــــهم مــــن  بعــــض شــــارك) یــــتعلم ا-زأوج-باســــتخدام إســــتراتیجیة(فكر -

ویقومون باختبار أفكارهم في بیئة تخلو مـن الرهبـة والقلـق قبـل التجـرؤ علـي إعـالن 
  )John,2005ومن تزداد ثقة المتعلم بنفسه (،أفكارهم

تساعد الطالب علـي اكتسـاب المعلومـات والوصـول إلیهـا بأنفسـهم ، كمـا تمكـنهم  -
إلـي فهـم أكثـر  المعلومـات، والوصـولمن التفكیر بصورة نقدیة، والقـدرة علـي تحلیـل 

  عمقا لموضوع الدرس
تتـــیح الفرصـــة للطـــالب لكـــي یكونـــوا نشـــیطین فـــاعلین فـــي عملیـــة تعلمهـــم، فهـــي  -

تجعــل جمیــع الطــالب یشــاركون بشــكل فعــال فــي عملیــة الــتعلم داخــل الفصــل، ممــا 
  .)Susan,2001یساعد علي بقاء أثر التعلم (

التفكیــر العلیــا، كمــا تســاعد الطــالب علــي تزیــد مــن التحصــیل وتنمــي مســتویات  -
بنـــاء معـــارفهم خـــالل مناقشـــاتهم الثنائیـــة والجماعیـــة، ووقـــت التفكیـــر یســـاعد علــــي 
إطالق اكبر عدد من األفكار واالستجابات األصیلة ، االستماع بفهـم، والـتحكم فـي 

  .)Szesze,2003االندفاع، والتفكیر التعاوني ( 
بین األزواج في مرحلة المزأوجة واالسـتماع إلـي  من خالل متابعة المعلم وتجوله -

المناقشــات الثنائیــة یســتطیع تقیــیم المفــاهیم التــي اســتوعبها الطــالب ومعرفــة األفكــار 
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الخاطئــة والنقــاط التــي التــزال غامضــة، ومعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك مشــكالت فـــي 
 الفهـــم بـــین الطـــالب أم ال كمـــا أن لقـــاء الطـــالب مـــع بعضـــهم الـــبعض فـــي مرحلـــة

  ).(Allen&) Tanner,2002:6المشاركة یقلل من إحساسهم بالعزلة داخل الفصل
تـــدعیم بعـــض عـــادات العقـــل المنتجـــة فهـــي تتـــیح الفرصـــة أمـــام كـــل طالـــب لكـــي  -

ــه بفهـــــم ومـــــودة ، ویعـــــد هـــــذا مـــــن إشـــــكال الســـــلوك المـــــدعم لعـــــادات  یســـــتمع لزمیلـــ
تـدعیم أساسـیة فـي  العقل،ویجب االهتمام بهذا النوع من السلوك لما له من  جوانب

، ٢٠٠٣تعلــــم الطــــالب وتحصــــیلهم المرتفــــع وتفهــــم أراء اآلخــــرین ( نادیــــة ســــمعان،
١٤٤(.  
شـــارك) لهـــا -زأوج -ومـــن خـــالل العـــرض الســـابق یتضـــح أن إســـتراتیجیة (فكـــر    

ــــد ــــد مــــن الدراســــات  العدی مــــن الممیــــزات والمبــــررات الســــتخدامها كمــــا أكــــدت العدی
دام هـــذه اإلســـتراتیجیة فـــي التـــدریس والتـــدریب والبحـــوث الســـابقة علـــي فعالیـــة اســـتخ

ــــدي المعلمــــین والطــــالب اتجاهــــات  ــــة المرغوبــــة ل وٕاكســــاب بعــــض الجوانــــب التربوی
     .ایجابیة نحو استخدامها في التدریس 

) التـــــــــــــي توصـــــــــــــلت إلـــــــــــــي أن  Macelroy,1989ومنهـــــــــــــا دراســـــــــــــة مـــــــــــــاكیلروي (   
المســتخدمة التـــي  شــارك) كانــت مــن افصــل االســتراتیجیات -زأوج-إســتراتیجیة(فكر

  كونت لدي المعلمین والطالب اتجاهات ایجابیة نحو استخدامها في التدریس.   
) إلـي Sandra,2002) ودراسـة سـاندرا(Foyle,1998كما أشارت دراسة كـل مـن فویـل(   

شارك) ذات تأثیر كبیـر فـي تحصـیل الطـالب وتكـوین  -زأوج -ان إستراتیجیة (فكر
    .الدراسیة اتجاهات ایجابیة نحو المادة

 -) فقـد أثبتـت فعالیـة اسـتخدام إسـتراتیجیة (فكـرDenise,1999أما دراسـة دینـیس (    
فـــي تنمیـــة مفـــردات اللغـــة المنطوقـــة لـــدي تالمیـــذ المرحلـــة االبتدائیـــة  )شـــارك -زأوج

    .واتجاهاتهم نحو اللغة
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) (Burton,1998) وبیرتــــون Fennel,1997فــــي حــــین أثبتــــت دراســــة كــــل مــــن فینیــــل(   
شــارك)  فــي مجــال إعــداد المعلــم لتــدریب  -زأوج-لیة اســتخدام إســتراتیجیة(فكرأفضــ

    .طالب الدراسات العلیا علي بعض  مهارات التدریس
 -زأوج -فكــر ) التــي توصــلت إلــي أن إســتراتیجیة(٢٠٠٢ودراســة(محمد حمــاد،    

شــــارك) كــــان لهــــا أثــــر كبیــــر فــــي إكســــاب طــــالب الصــــف األول الثــــانوي المفــــاهیم 
    .جیة واالتجاه نحو االعتماد االیجابي المتبادلالبیولو 

 -زأوج-) إلــــي فعالیــــة إســــتراتیجیة (فكــــر٢٠٠٣وتوصـــلت دراســــة(نادیة ســــعفان،    
شــــارك) فــــي تنمیــــة التحصــــیل والتفكیــــر االبتكــــاري والدافعیــــة لالنجــــاز لــــدي تالمیــــذ 

     .الصف الرابع االبتدائي المعاقین بصریا في مادة العلوم
 -) إلــي  فعالیــة إســتراتیجیة(فكر٢٠٠٣اســة(محمود احمــد نصــر،كمــا  أشــارت در    

شارك) بمساعدة الكمبیوتر والمواد التنازلیة فـي تـدریس هندسـة الصـف الرابـع –زأوج 
  االبتدائي علي التحصیل واالحتفاظ واالعتماد االیجابي المتبادل.  

زأوج ) أفضــلیة إســتراتیجیة(فكر ٢٠٠٥كمــا أثبتــت دراســة(محمد محمــود حمــادة،    
شارك) علي إستراتیجیة االستقصـاء التعـاوني فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر الریاضـي –

      .واختزال قلق الریاضیات لدي تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
) التـــي أثبتـــت فعالیـــة إســـتراتیجیة (فكـــر ٢٠٠٦أمـــا دراســـة (ســـماح عبـــد الحمیـــد،   
مواقـف حیاتیـة لطـالب  شارك) في تنمیة التفكیر الناقـد فـي الریاضـیات  وفـي -زأوج

  المرحلة اإلعدادیة. 
ـــــــدین محمـــــــد،    ـــــــي فعالیـــــــة ٢٠٠٨ودراســـــــة (ابتســـــــام عـــــــز ال ـــــــي توصـــــــلت إل ) الت

فـــــي تـــــدریس الریاضـــــیات علـــــي تنمیـــــة التواصــــــل  شـــــارك)-زأوج–إســـــتراتیجیة(فكر 
                                                                                                                             واإلبداع الریاضي لدي تالمیذ الصف الخامس بالمرحلة االبتدائیة.                                

بمحاورهـــا إلـــي فعالیـــة إســـتراتیجیة العصـــف الـــذهني  وتشـــیر الدراســـات الســـابقة    
ســــــتراتیجیة"فكر شــــــارك" فــــــي تحســــــین التحصــــــیل،ومتغیرات أخــــــري ولكــــــن -زأوج-وإ

حــــدود علــــم –المتأمــــل فــــي هــــذه الدراســــات الســــابقة یجــــد انــــه ال توجــــد دراســــة فــــي 
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 -زأوج فكــر–قــد جمعــت بــین إســتراتیجیتین للــتعلم النشط"العصــف الــذهني  -الباحثــة
ولتســـهم فـــي تطـــویر  ،ا تـــأتي الدراســـة الحالیـــة اســـتكماال لهـــذه الدراســـات، لـــذ" شــارك

-"فكـــر-الـــذهني طـــرق وأســـالیب التـــدریس عـــن طریـــق تقـــدیم إستراتیجیتي(العصـــف
شــــارك"  فــــي تــــدریس علــــم االجتماع،ولتقــــدم دلیــــل أخــــر علــــي فعالیتهمــــا فــــي -زأوج

تمـاع لـدي التحصیل وتنمیة الـوعي بـبعض القضـایا االجتماعیـة  فـي مـادة علـم االج
    .طالب المرحلة الثانویة

                           فروض البحث :
ــــــــق مــــــــن صــــــــحة الفــــــــروض التالیــــــــة :                                                                               ــــــــي التحق یســــــــعي البحــــــــث الحــــــــالي إل

جـات مجموعـات البحـث ال توجد فروق ذات داللة إحصـائیة بـین متوسـطات در  -١
الــثالث التجــریبیتین األولــي والثانیــة والضــابطة فــي االختبــار التحصــیلي تعــزي إلــي 

  الطریقة التقلیدیة). -" شارك -زأوج-"فكر-إستراتیجیة التدریس( العصف الذهني
ال توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات درجــات مجموعــات البحــث -٢

الثانیــة والضــابطة فــي مقیــاس الــوعي  بــبعض القضــایا الــثالث التجــریبیتین األولــي و 
شـارك"  -زأوج -"فكـر-االجتماعیة تعزي إلي إستراتیجیة التـدریس( العصـف الـذهني

  الطریقة التقلیدیة). –
  :إجراءات البحث

   أوال عینة البحث:
تــم اختیــار مجموعــة البحــث عشــوائیا مــن بــین  طالبــات الصــف الثــاني الثــانوي      

م وتكونــت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩س إدارة الزقــازیق التعلیمیــة للعــام الدراســي األدبــي  بمــدار 
والجــــدول التــــالي  بمدرســــة جمــــال عبــــد الناصــــر الثانویــــة بنــــات،) طالبــــة ١٠٩مــــن(

  یوضح فصول التجربة وعدد الطالبات.
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  مجموعات البحث المختارة  )١جدول  ( 
  عدد الطالبات  نوع التعلم  المجموعة  الفصل  المدرسة

اصر جمال عبد الن
  الثانویة بنات

إستراتیجیة العصف   التجریبیة األولي  ٢-٢
  الذهني

٣٨  

  التجریبیة الثانیة  ٢-٣
 -فكر" إستراتیجیة

  شارك"- زاوج
٣٦  

  ٣٥  التعلم التقلیدي  الضابطة  ٢-٤

  ١٠٩  المجموع

  تحدید المتغیرات وضبطها: 
  تمثلت متغیرات البحث فیمایلي:    

) وهـو تـدریس وحـدة"علم االجتمـاع وقضـایا الفـرد المتغیر المسـتقل( التجریبـي -أ  
ــــذهني ــــتعلم النشــــط( العصــــف ال شــــارك")  -زأوج-"فكــــر-والجماعــــة" بإســــتراتیجیتین لل

  .مقارنة بالطریقة التقلیدیة
وهـــو تطبیـــق االختبـــار التحصـــیلي ومقیـــاس الـــوعي بــــبعض  المتغیـــر التـــابع: -ب

  القضایا االجتماعیة.
ــرات الوســیطة: -ج تغیــرات البحــث كــالعمر الزمنــي حیــث تــراوح تــم تثبیــت م المتغی

و تم تحدید عینـة البحـث مـن اإلنـاث فقـط وذلـك السـتبعاد أثـر  )سنة ١٧-١٦بین( 
حیــث أكــدت نتــائج العدیــد مــن البحــوث والدراســات بعــدم وجــود فــروق فــي ، الجــنس

أما مـن حیـث الـذكاء فقـد تـم  ،الوعي بقضایا ومشكالت المجتمع بین الذكور واإلناث
) ودلـــت نتائجـــه علـــي ١٩٨٤یـــاس القـــدرات العقلیـــة  (فـــاروق عبـــد الفتـــاح،تطبیــق مق

عــدم  وجــود فــروق دالــة بــین مجموعــات البحــث الــثالث ولمــا كــان الطالبــات ینتمــین 
إلي مدینة الزقازیق فان الباحثة قد اعتبـرت ذلـك تثبیتـا لمتغیـر المسـتوي االجتمـاعي 

                                                                                                              واالقتصادي والثقافي.
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                                              ثانیا:أدوات البحث:                                                           
  : يعداد االختبار التحصیلإ  -ا

علــــم االجتمــــاع ( ي قیــــاس التحصــــیل المعرفــــي  فــــي وحــــدةیهــــدف االختبــــار إلــــ    
جوانـب التعلـیم المعرفیـة المتضـمنة فیـه فـي  وقضایا الفرد والجماعـة) ولـذا تـم تحلیـل

. ، وذلــك باتخــاذ الجملــة ذات المعنــي وحــدة لتحلیــل المحتــوي" ضــوء تصــنیف" بلــوم
إلـي نفـس  وللتأكد من ثبات عملیة التحلیل حللت الوحـدة أكثـر مـن مـرة،وتم التوصـل

ــــد الــــوزن النســــبي  ــــي، وتــــم  تحدی ــــة التحلیــــل األول النتــــائج التــــي أســــفرت عنهــــا عملی
عداد ،لألهـــداف وتقـــدیر الـــزمن المخصـــص لكـــل موضـــوع، وكـــذا عـــدد الصـــفحات وإ

 -جدول مواصفات لعدد أسئلة االختبار التحصیلي في المستویات المعرفیـة ( تـذكر
وتم صـــــــیاغة مفــــــــردات ،) ســـــــؤاال٥٠وقـــــــد بلـــــــغ عــــــــدد األســـــــئلة( )تطبیـــــــق –فهـــــــم 

االختبار،وكانــت مــن نــوع   الصــواب والخطــأ واالختیــار مــن متعــدد، ولقــد أعطیــت 
اإلجابـــة الصـــحیحة علـــي كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االختبـــار عالمـــة واحـــدة فـــي حـــین 
ــــة  ــــة وبهــــذا كانــــت النهای ــــة أو لعــــدم اإلجاب ــــة الخاطئ أعطیــــت عالمــــة صــــفر لإلجاب

قد عـرض االختبـار علـي مجموعـة مـن و ،) درجة٥٠العظمي للدرجة علي االختبار(
وتمثیل كـل مفـردة ،ومـدي اتسـاق بـدائلها،المحكمین بهدف التأكد من وضـوح مفرداته

للمستوي المعرفي الـذي تقیسـه، وعـدل االختبـار فـي ضـوء أراء المحكمـین، وأسـفرت 
) فـي ١٥) سؤاال في مستوي التـذكر و(١٧هذه الخطوة علي اشتمال االختبار علي(

) فـي مسـتوي التطبیـق ویتفـق هـذا التصـنیف مـع نتاجـات الـتعلم ١٨(مسـتوي الفهـم و
وأصبح االختبـار صـادقا مـن حیـث المحتـوي  (األهداف السلوكیة) التي تم تحدیدها،

) توزیــــــع مفـــــــردات االختبـــــــار ٢ویوضــــــح الجـــــــدول التـــــــالي (،وفــــــي صـــــــورته األولیة
  التحصیلي علي المستویات المعرفیة.
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  بار التحصیلي علي المستویات المعرفیةتوزیع مفردات االخت  )٢جدول ( 
  الوزن النسبي  المجموع  أرقام األسئلة  المستوي المعرفي

- ٢٩-٢٧-٢٦-٢٥-٢٢-١٠-٩-٧- ٦-٤-١  تذكر
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  % ١٠٠  ٥٠  ----------------   المجموع

ولحســـاب ثبـــات االختبـــار تـــم تطبیقـــه علـــي عینـــة اســـتطالعیة مـــن غیـــر العینـــة     
 " ) طالبـة واسـتخدمت الباحثـة فـي حسـاب ثبـات االختبـار٣٦األصلیة للبحث بلغت( 

س وتقــی )٥٢٧، ١٩٧٩)" (فــؤاد البهــي الســید، ٢٠ریشــادرد ســون ( -معادلــة كــودر
هذه المعادلة مدي االتساق الداخلي لفقرات االختبـار وكـان معامـل الثبـات لالختبـار 

) وهـو معامــل ثبــات مرتفــع نســبیا ٠,٨٥) فقــرة یســاوي (٥٠التحصـیلي المكــون مــن (
وتم حســاب معامــل الصــدق الــذاتي لالختبــار والــذي هــو الجــذر ،ویمكــن الوثــوق بــه

)  فكــــان معامــــل ٢٠١،ص٢٠٠٨التربیعــــي لمعامــــل الثبات(ســــعد عبــــد الــــرحمن ، 
وهــو یمثـــل درجـــة عالیـــة مــن الصـــدق، كمـــا تـــم ، )٠,٩٢الصــدق الـــذاتي لالختبـــار (

) دقیقة، وأصبح االختبـار فـي صـورته النهائیـة ٥٠حساب زمن إجابة االختبار وهو(
  صالحا للتطبیق ونموذج ومفتاح اإلجابة علي فقرات االختبار.

  مقیاس الوعي ببعض القضایا االجتماعیة: -٢
یهــدف هــذا المقیــاس إلــي التعــرف علــي مــدي نمــو وعــي طالبــات الصــف الثــاني    

الثــانوي  األدبــي بــبعض القضــایا االجتماعیــة بعــد دراســتهم المحتــوي الدراســي(وحدة 
علم االجتماع وقضایا الفرد والجماعة)  وذلك عن طریـق معرفـة أراء الطالبـات مـن 

    .خالل إجابتین عن أسئلة المقیاس
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    بعاد المقیاس:تحدید أ -أ
قامت الباحثة بتحدید أبعاد المقیاس في ضوء مایلي :                                                                             

  الرجوع إلي  البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث  -
عدیــد مــن مقــاییس الــوعي بمختلــف القضــایا مثــل مقیــاس"إبراهیم االطــالع علــي ال -

) والــذي یقــیس الــوعي بقضـــایا المجتمــع المتضــمنة فــي مــادة التربیـــة ١٩٨٨ســعید"(
ــــال(، الوطنیــــة ــــوعي السیاســــي١٩٩٣ومقیــــاس هبــــة النی مقیــــاس ســــامي ، ) لتنمیــــة ال

) لقیـــاس الــوعي االجتمـــاعي، ومجموعــة المقـــایس التــي اســـتهدفت ١٩٩٦الفطــایري(
ــــــل مقیــــــاس عبــــــد المعــــــین الهنــــــدي( ــــــة الــــــوعي االقتصــــــادي مث خالــــــد ،)١٩٩٨تنمی

)و مقــاییس تنمیــة الــوعي الــدیني مثــل ٢٠٠٤) وخیریــة عبــد الطیــف(٢٠٠١عمــران(
  .)٢٠٠٦اس عمر نجم(ومقی )١٩٩٧مقیاس أحمد الضوي وعبد المجید محروس(

  لتالي:      وبناء علي ذلك توصلت الباحثة إلي تحدید أبعاد المقیاس علي النحو ا   
  وعي الطالبة بقضیة التنشئة االجتماعیة و قیم المواطنة:  -

ویتضـمن هـذا البعـد وعـي الطالبـة بمفهـوم التنشـئة االجتماعیـة  للفـرد ودورهـا فـي    
اكتســــاب قــــیم المواطنــــة، وكــــذلك وعیهــــا  بمؤسســــات التنشــــئة االجتماعیــــة وخاصــــة 

     .نشئة االجتماعیة الخاطئةاألسرة كنموذج لها، وكذلك وعیها ببعض أنماط الت
  وعي الطالبة بقضیة الوعي االجتماعي واالغتراب:     –

ویشــمل هــذا البعــد:  وعــي الطالبــة بأهمیــة الــوعي الجمــاعي أو الجمــاهیري الــذي    
ومصـــادر ، یتجـــاوز الظـــروف والمصـــالح الفردیـــة إلـــي مصـــالح الجماعـــة والمجتمـــع

لـــوعي االجتمـــاعي وحـــدوث حالـــة تشـــكیل الـــوعي  وكـــذلك وعیهـــا بحـــاالت انعـــدام ا
  .   ظاهر تبدل القیم وكیفیة مواجهتهااالغتراب وصوره  ووعیها بآثاره السلبیة وم

  قضیة الوقت واستخدامه :      -
وهـــذا البعــــد یتضــــمن وعــــي الطالبــــة بمفهـــوم الوقــــت فــــي ضــــوء االطــــار الثقــــافي    

 )ي االجتمــــاعيالوقـــت بـــالمعن–االجتمـــاعي وتصـــنیفاته المختلفـــة (الوقـــت الفیزیقـــي 
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 -                .هــدره وكــذلك القیمــة االجتماعیــة للوقــت، ومظــاهر اســتخدامه أو
  قضیة االنحراف :   -

وخطوره ،ویتضــمن هــذا البعــد وعــي الطالبـــة بمعنــي االنحــراف وأســبابه ودوا فعـــه   
االنحرافات با لنسبه للفرد والمجتمع وكذلك وعیها بطرق عـالج االنحـراف ومقاومتـه 

  .المستوي الشخصي واالجتماعيعلي 
  قضیة اإلدمان :  -

ویشــمل هـــذا البعـــد مفهــوم اإلدمـــان وخطورتـــه بالنســبة للفـــرد والمجتمـــع اقتصـــادیا    
واجتماعیا وصـحیا واقتصـادیا وامنیـا وكـذلك وعـي الطالبـة بأسـباب اإلدمـان ودوافعـه 

  .ومراحل عالجه االجتماعیة واألمنیة والنفسیة
  اس:صیاغة مفردات المقی -ب
قامـــت الباحثــــة بإعــــداد مجموعـــة مــــن العبــــارات لقیـــاس وعــــي الطالبــــات بــــبعض    

القضــــایا االجتماعیــــة الــــواردة بمــــادة علــــم االجتمــــاع وتــــدور حــــول األبعــــاد الخمســــة 
  .السابقة

ال تكـــون مملـــة للطالبـــة، مـــع  حتى،هــذا وقـــد روعـــي إال تكـــون هـــذه العبــارات طویلـــة
ن البــدائل واضـحة المعنــي تــدور حــول شـمول كــل فقــرة علــي قضـیة واحــدة، وان تكــو 

  .فكرة محددة
  الصورة األولیة للمقیاس:-ج

) موقفـا موزعــة علـي األبعــاد الخمســة ٤٠تكونـت الصــورة األولیـة للمقیــاس مــن (    
وللتحقق من صالحیة المقیاس لالستخدام والتطبیق قامـت الباحثـة بعـرض المقیـاس 

لمنـاهج وطـرق تـدریس المـواد علي مجموعة من المحكمین فـي مجـال علـم الـنفس وا
الفلســفیة  للحكــم علــي صــدقه ومــدي مناســبة  عباراتــه والئمتهــا للقضــایا التــي تعبــر 

وأسـفر العـرض عـن  .عنها، ومدي مالئمة المواقف للهدف الـذي وضـعت مـن أجلـه
ســــتة مواقــــف مــــن المقیــــاس ككــــل وعــــدل االختبــــار وأصــــبح  مكونــــا  )٦اســــتبعاد (

یا االجتماعیة التـي اسـتخرجت مـن عملیـة تحلیـل ) عبارة موزعة علي القضا٣٤من(
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المحتـوي،وعرض االختبــار مــرة أخــري علــي المحكمــین وقــد أقــروا بصــالحیة تطبیقــه 
    .الستخراج معامالت ثباته وصدقه

  ثبات المقیاس: -د 
إلیجـاد معامـل ثبــات المقیـاس طبـق علــي عینـة اسـتطالعیة مــن طـالب الصــف     

) طالبــة ٣٦لعینــة األصــلیة للبحــث  تكونــت مــن (الثــاني الثــانوي األدبــي مــن غیــر ا
وتعـــرف مواضـــع  الصـــعوبة والســـهولة فیـــه ، ثـــم ،للتعـــرف علـــي مـــدي مناســـبته لهن

ــــاط ــــي العینــــة نفســــها بعــــد أســــبوعین، وتــــم حســــاب معامــــل االرتب " أعیــــد تطبیقــــه عل
) وهــــو ٠,٧٩بـــین درجـــات التطبیـــق األول والثــــاني والـــذي بلـــغ( "  Personبیرســـون

    .ن الوثوق فیهمعامل ثبات یمك
ولقـــد أعطیـــت اإلجابــــة الصـــحیحة علــــي كـــل فقــــرة مـــن فقــــرات المقیـــاس عالمــــة    

وتـــم ، واحـــدة، فـــي حـــین أعطیـــت لإلجابـــة الخاطئـــة أو لعـــدم اإلجابـــة عالمـــة صـــفر
دقیقــة، وبهــذا فقــد كانــت النهایــة  )٥٠حســاب زمــن المقیــاس حیــث اســتغرق تطبیقــه (

  یاس قد أخذ صورته النهائیة.) درجة وبذلك یكون المق٣٤العظمي للمقیاس(
والجدول التالي یبین المواقف التـي تتبـع كـل قضـیة مـن القضـایا االجتماعیـة الـواردة 

  .في محتوي الوحدة المختارة
  توزیع مقیاس الوعي بالقضایا االجتماعیة علي األبعاد الخمسة للمقیاس )٣جدول ( 

  المجموع  األسئلة التي تعبر عنها  القضایا  م

  ٧  ٣١-٢٧-٢-٢٠-١٧-١-٩  االجتماعیة وقیم المواطنةالتنشئة   ١

  ٨  ٣٢-٢٨-٣١٠١٣١٦٢٣-٢  الوعي االجتماعي واالغتراب  ٢

  ٤  ١٩-١٤-١١-٦  الوقت  ٣

  ٩  ٣٤-٣٠-٢٦-٢٥-٢٢-١٨-١٢-٥-٤  االنحراف  ٤

  ٦  ٣٣--٢٩-٢١- ٨-٧-١  اإلدمان  ٥

  ٣٤  
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        تنفیذ تجربة البحث :  -
  أوال خطوات السیر في التجربة :    -
تـــــــم وضـــــــع خطـــــــوط عریضـــــــة توضـــــــح خطـــــــوات الســـــــیر فـــــــي  التجربـــــــة وفقـــــــا     

لإلســتراتیجیتین المســتخدمتین كــل علــي حــدة  والطریقــة التقلیدیــة وذلــك  علــي ضــوء 
خطوات كل إستراتیجیة والتي سبق تحدیدها في أدبیات البحث، كما تـم إعـداد دلیـل 

حــدة المختــارة المعلــم لیكــون مرشــدا وموجهــا لتوضــیح كیفیــة تــدریس موضــوعات الو 
شــارك" وقــد احتــوي كــل  -زأوج -وفقــا إلســتراتیجیة كــل مــن العصــف الــذهني و"فكــر

رشادات للمعلـم توضـح كیفیـة تنفیـذ خطـوات اإلسـتراتیجیة فـي   دلیل علي توجیهات وإ
الفصل  وصیاغة كل دروس  الوحدة فـي ضـوئها، ثـم قامـت الباحثـة بعـرض األدلـة 

عدیالت المطلوبة وبـذلك أصـبح كـل دلیـل علي مجموعة من المحكمین وتم عمل الت
     .في صورته النهائیة

  ثانیا التطبیق القبلي ألدوات البحث:  -
تطبیــــــــق أدوات البحــــــــث االختبــــــــار التحصــــــــیلي ومقیــــــــاس الــــــــوعي بالقضــــــــایا     

االجتماعیة تطبیقا قبلیا  قبل تدریس الوحدة  في بدایة الفصـل الدراسـي األول مـن 
م علي مجموعات البحث الثالث وذلـك للحصـول ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨العام الدراسي(

علـــي المعلومـــات القبلیـــة التـــي تســـهم فـــي إجـــراء المعالجـــات اإلحصـــائیة والتعـــرف 
  .علي مدي تكافؤ مجموعات البحث

) بـین متوسـطات ٠,٠٥وقد تبـین عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائیا عنـد مسـتوي(    
ر التحصـیلي ومقیـاس درجات مجموعـات البحـث التجـریبیتین والضـابطة فـي االختبـا

الوعي بالقضـایا االجتماعیـة فـي علـم االجتمـاع فـي التطبیـق القبلـي، ممـا یـدل علـي 
  .تكافؤ مجموعات البحث الثالث

  ثالثا التدریس لمجموعات البحث :
ــــم االجتمــــاع لطالبــــات      ــــة مــــن المعلمــــات القائمــــات بتــــدریس عل ــــار ثالث تــــم اختی

لــي بالتــدریس للمجموعــة التجریبیــة األولــي الصــف الثــاني الثــانوي األدبــي لتقــوم األو 
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ــــــة  ــــــذهني والثانیــــــة للمجموعــــــة  التجریبیــــــة الثانی باســــــتخدام إســــــتراتیجیة العصــــــف ال
شـــارك" والثالثـــة للمجموعـــة الضـــابطة باســـتخدام  -زأوج -باســـتخدام إســـتراتیجیة"فكر

وقــــد روعــــي تكــــافؤ هــــؤالء المعلمــــات فــــي المؤهــــل العلمــــي ومــــدة ،الطریقــــة التقلیدیة
وعـــدد ســنوات الخبـــرة فــي تـــدریس علـــم االجتمــاع وقـــد عقــدت الباحثـــة عـــدة  الخدمــة

 -لقــاءات مــع  اثنــین مــن المعلمــات لتــدریبیهن علــي إســتراتیجیتي العصــف الــذهني 
  .شارك –زأوج  –وفكر 

إضافة إلي الوحدة المصممة تبعـا لخطـوات كـل إسـتراتیجیة فـي دلیـل المعلـم وقـد    
ن ســـــیر المعلمـــــات وفـــــق خطـــــوات حضـــــرت الباحثـــــة بعـــــض الحصـــــص للتأكـــــد مـــــ

وقد استغرق تـدریس الوحـدة  ثمانیـة أسـابیع لكـل مجموعـة علـي حـدة ،اإلستراتیجیتین
ــن مجموعـــــات البحــــث بواقـــــع حصـــــتین أســــبوعیا لكـــــل فصــــل و حســـــب الجـــــدول  مــ

     .المدرسي والمنهج الدراسي
  رابعا التصحیح ورصد الدرجات ومعالجتها إحصائیا:

المتمثلــة فــي االختبــار التحصــیلي ومقیــاس الــوعي بعــد تصــحیح أدوات البحــث و    
بالقضـایا االجتماعیــة فــي القیـاس القبلــي والبعــدي لكـل مــن المجمــوعتین التجــریبیتین 

استخدمت الباحثة االسـإلیب اإلحصـائیة المناسـبة المتمثلـة فـي اسـتخدام ، والضابطة
مقارنـات لل  Scheff  ) واختبـار شـیفیهANC OVAأسـلوب تحلیـل التبـاین المصـاحب  (

           .البعدیة
  نتائج البحث، مناقشتها وتفسیرها :

یـــتم عـــرض نتـــائج البحـــث المتعلقـــة بتطبیـــق أدوات البحـــث، یعقبـــه تفســـیر لهـــذه    
  النتائج في ضوء إجراءات البحث واألدبیات السابقة.      

 عرض نتائج البحث:

  م االجتماع :   أوال النتائج الخاصة بأداء الطالبات في اختبار التحصیل في عل
ـــــــذي نصــــــــــــه:                                                                                 لإلجابـــــــــــة علـــــــــــي الســــــــــــؤال األول مـــــــــــن أســـــــــــئلة البحــــــــــــث والــــ

 -فكــر" -مــا أثــر اســتخدام  بعــض اســتراتیجیات الــتعلم النشــط ( العصــف الــذهني -
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التقلیدیة  في تـدریس علـم االجتمـاع علـي التحصـیل شارك") مقارنة بالطریقة  -زأوج
  لدي طالب المرحلة الثانویة العامة؟

لإلجابـة عـن هــذا السـؤال كـان مــن الضـروري التحقـق مــن صـحة  الفــرض األول    
  من فروض البحث والذي ینص علي انه:

ال توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائیة بـین متوســطات درجـات  مجموعـات البحــث  -
ریبیتین األولــي والثانیــة والضــابطة فــي االختبــار التحصــیلي تعــزي إلــي الــثالث التجــ

  التقلیدیة). -شارك-وجاز -"فكر-إستراتیجیة التدریس( العصف الذهني
والختبار الفرض السابق تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة    

والبعــــدي لــــدرجات مجموعــــات البحــــث الــــثالث علــــي االختبــــار  التحصــــیلي القبلــــي 
الطریقــــة  -شــــارك"-زأوج-"فكــــر-بــــاختالف إســــتراتیجیة التــــدریس( العصــــف الــــذهني

  .التالي یوضح ذلك)٤التقلیدیة) وجدول ( 

قیم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجموعات الثالث في  )٤جدول( 
  دریسالتطبیق القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي باختالف إستراتیجیة الت

أن المتوســط الحســابي ألداء مجموعــات البحــث الــثالث  ) ٤یالحــظ مــن جــدول(   
ـــــذین درســـــوا باســـــتخدام إســـــتراتیجیة  فـــــي التطبیـــــق البعـــــدي لالختبـــــار التحصـــــیلي لل

)، یلیــه المتوســط الحســابي للــذین درســوا باســتخدام ٣١,٣٩العصــف الــذهني قــد بلــغ(
ا بلــــغ المتوســــط الحســــابي وأخیــــر   )٢٨,٣٩شــــارك" إذ بلــــغ(-زأوج-فكــــر" إســــتراتیجیة

  
  إستراتیجیة التدریس

  
  العدد

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ٤,٥٥  ٢٥,٣١  ٥,٦٦  ١٤,٥٧  ٣٥  الطریقة التقلیدیة

  ٤,٣٩  ٣١,٣٩  ٤,٤٨  ١٥,٢٦  ٣٨  العصف الذهني

  ٣,٩٦  ٢٨,٣٩  ٤,٩٩  ١٧,٧٨  ٣٦  شارك- زاوج - فكر
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، ولمعرفــة مــا إذا كانــت  الفــروق  )٥,٣١للــذین درســوا باســتخدام الطریقــة التقلیدیــة (
) تــم إجــراء تحلیــل ٠، ٠٥بــین هــذه المتوســطات الحســابیة ذات داللــة عنــد مســتوي(

  .) التإلي یوضح ذلك٥) وجدول(AN OVAالتباین المصاحب(

بین متوسطات تحصیل مجموعات البحث للفروق  )ANCOVAتحلیل التباین (  )٥جدول(
  الثالث في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي

ـــــــــدریس    یظهـــــــــر مـــــــــن الجـــــــــدول الســـــــــابق أن قیمة(ف)بالنســـــــــبة إلســـــــــتراتیجیة الت
  ).٠,٠٠١) بمستوي داللة یساوي(١٨، ٤٦٥بلغت(

ـــة عنـــد مســـتوي )ألنهـــا اكبـــر مـــن قیمـــة (ف) الجدولیـــة التـــي ٠,٠٥(وهـــذه القیمـــة دال
)، ممـــا یـــدل علـــي وجـــود فــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات ٣،٩٤بلغــت(

أداء مجموعات البحث الثالث علي االختبار التحصـیلي البعـدي تعـزي إلسـتراتیجیة 
التـــدریس وهـــذا یعنـــي رفـــض الفـــرض الصـــفري األول والـــذي نـــص علـــي األتـــي: ال 

ــــد مســــتوي الداللــــة ( توجــــد فــــروق ذات )بــــین متوســــطات ٠,٠٥داللــــة إحصــــائیة عن
فـي االختبـار  درجات مجموعات البحث الثالث التجریبیة األولـي والثانیـة والضـابطة

 -شــارك"-زأوج-"فكــر-التحصـیلي تعــزي إلــي إســتراتیجیة التـدریس( العصــف الــذهني
إســتراتیجیة  الطریقـة التقلیدیــة) وتــم اســتخراج المتوسـطات الحســابیة المعدلــة بحســب 

  )  التإلي ما یلي:٦التدریس ویوضح جدول (

مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة(ف) 
  المحسوبة

قیمة (ف) 
  الجدولیة

مستوي 
  الداللة

االختبار 
  القبلي

٠,٠١٤    ٦,١٨٢  ١٠٩,٣٨٨  ١  ١٠٩,٣٨٨  

  ٠,٠٠١  ٣,٩٤  ١٨,٤٦٥  ٣٢٤,٧١٤  ٢  ٦٥٣,٤٢٧  اإلستراتیجیة

الخطأ داخل 
  المجموعات

١٧,٦٩٣  ----  ١٠٥  ١٨٥٧,٧٨٩  -----  ----  

----  -----  -----  -----  ١٠٨  ٢٦٢٠,٦٠٤  المجموع
-  
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قیم المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة لدرجات المجموعات الثالث  )٦جدول(
  في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي باختالف إستراتیجیة التدریس

المتوسط الحسابي   العدد  إستراتیجیة التدریس
  المعدل

  ريالخطأ المعیا

  ٠,٧٢  ٢٥,٥٨  ٣٥  التقلیدیة

  ٠,٦٨  ٣١,٥٢  ٣٨العصف الذهني             

  ٠,٧٢  ٢٨,٠١  ٣٦شارك            -زاوج -فكر

یالحــــــظ مــــــن الجـــــــدول الســــــابق ان المتوســــــط الحســـــــابي المعــــــد ل ألداء أفـــــــراد    
المجموعــة التجریبیــة األولــي التــي درســت باســتخدام إســتراتیجیة العصــف الــذهني قــد 

)،یلیـــه المتوســـط الحســـابي ألداء إفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة  الثانیـــة ٣ ١، ٥٢بلـــغ(
) وأخیــرا ٢٨، ٠١شــارك"  إذ بلــغ (-زأوج-فكــر " التــي درســت باســتخدام إســتراتیجیة

جاء المتوسط الحسابي ألفـراد المجموعـة  الضـابطة التـي درسـت باسـتخدام الطریقـة 
لـة الفــروق بـین المجموعــات )  ومـن اجــل الكشـف عــن دال٢٥، ٥٨التقلیدیـة إذ بلــغ(

 )٧للمقارنــات البعدیــة وجــدول (    S cheffeالــثالث فقــد تــم اســتخدام اختبــار شــیفیه
  التإلي یوضح ذلك:

نتائج اختبار شیفیة للمقارنات البعدیة بین متوسطات  التحصیل المعدل لدي  )٧جدول(
  مجموعات البحث الثالث علي  االختبار التحصیلي البعدي

  )   ٠,٠٥داللة عند مستوي( ذات  -
) ٠,٠٥عنــد مســتوي( یتبــین مــن الجــدول الســابق انــه یوجــد فــروق دال إحصــائیا    

فــي التحصــیل البعــدي لطالبــات المجموعــات الــثالث فــي مــادة علــم االجتمــاع یعــزي 
إلستراتیجیة التدریس حیث بینت النتائج انـه یوجـد فـرق دال إحصـائیا فـي التحصـیل 

إستراتیجیة 
  تدریسال

  التقلیدیة  شارك"- زاوج- "فكر  العصف الذهني  المتوسط الحسابي

  ٢٥,٥٨  ٢٨,٠١  ٣١,٥٢  ٣١,٥٢  العصف الذهني

  ٥,٩٤  ٣,٥١  -----  ٢٨,٠١  شارك"-زاوج–"فكر 
  ٢,٤٣  ----  -----  ٢٥,٥٨  التقلیدیة
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٣٤٤ 

سـتراتیجیة" فكــر ولصــالح  " شـارك-زأوج-البعـدي بـین إســتراتیجیة العصـف الــذهني وإ
ا كــــان هنــــاك فــــرق دال إحصــــائیا فــــي التحصــــیل إســــتراتیجیة العصــــف الــــذهني كمــــ

العصــف الـذهني" والطریقــة التقلیدیـة ولصــالح " البعـدي للطالبـات الالتــي بإسـتراتیجیة
  ٠إستراتیجیة العصف الذهني 

وكـــذلك كـــان هنـــاك فـــرق دال إحصـــائیا فـــي التحصـــیل البعـــدي للطالبـــات الالتـــي    
لیدیـــــــــــة ولصـــــــــــالح شـــــــــــارك" والطریقـــــــــــة التق -زأوج -فكـــــــــــر" درســـــــــــن بإســـــــــــتراتیجیة

    .شارك –زأوج -إستراتیجیة"فكر
  وبهذه النتیجة تم رفض الفرض األول وقبول الفرض البدیل    

ــــــبعض القضــــــایا  ــــــوعي ب ــــــاس ال ــــــي مقی ــــــأداء الطــــــالب ف ــائج الخاصــــــة ب ــــ ــــــا: النت ثانی
  االجتماعیة:

  لإلجابة علي السؤال الثاني من أسئلة  البحث والذي نصه:
–زأوج  -" فكـــر -تعلم النشـــط ( العصــف الـــذهنيمــا أثـــر اســـتخدام إســتراتیجیتین للـــ

مقارنـــة بالطریقـــة التقلیدیـــة فـــي تـــدریس علـــم االجتمـــاع علـــي تنمیـــة الـــوعي  )شـــارك"
  ببعض القضایا االجتماعیة لدي طالب المرحلة الثانویة العامة؟

تمـت صـیاغة الفــرض الصـفري األتــي :ال توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائیة بــین    
ات البحـــث التجـــریبیتین األولـــي والثانیـــة والضـــابطة فـــي متوســـطات درجـــات مجموعـــ

مقیاس الوعي ببعض القضایا االجتماعیة  تعـزي إلـي إسـتراتیجیة التدریس(العصـف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــة)  -شـــــــــــــــــــــــــــــــارك" -زأوج -الـــــــــــــــــــــــــــــــذهني" فكـــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــة التقلیدی   الطریق

والختبار الفرض السابق تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة    
لبحث الثالث علـي مقیـاس الـوعي بـبعض القضـایا االجتماعیـة لدرجات مجموعات ا

ــــذهني  -فكــــر زأوج" -القبلــــي والبعــــدي بــــاختالف إســــتراتیجیة التــــدریس( العصــــف ال
  .یبین ذلك )٨الطریقة التقلیدیة) والجدول( -شارك"



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٥  

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمجموعات الثالث في التطبیق  )٨جدول (
  بعديالقبلي وال

) أن المتوســط الحســابي ألداء أفــراد مجموعــات البحــث ٨یالحــظ مــن الجــدول (    
الــثالث  فـــي التطبیـــق البعـــدي لمقیـــاس الــوعي بـــبعض القضـــایا االجتماعیـــة والـــذین 

ــــذهني قــــد بلــــغ( یلیــــه المتوســــط  )٢٨، ١١درســــوا باســــتخدام إســــتراتیجیة العصــــف ال
)، ٢٤،٩٢شــارك" إذ بلــغ(-زأوج-فكــر" الحســابي  للــذین درســوا باســتخدام إســتراتیجیة

)  ١٨، ٦٩وأخیــرا  جــاء المتوســط الحســابي للــذین درســوا بالطریقــة التقلیدیــة إذ بلــغ(
ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بین هذه المتوسطات الحسابیة للـوعي بـبعض القضـایا 

ـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوي ( تـــم إجـــراء تحلیـــل التبـــاین  )٠،٠٥االجتماعیـــة ذات دالل
  .یل) یوضح نتائج التحل٩و جدول( )ANCOVA(  المصاحب

نتائج تحلیل التباین للفروق بین متوسطات درجات مجموعات البحث الثالث في  )٩جدول(
  التطبیق البعدي لمقیاس الوعي ببعض القضایا االجتماعیة

مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  لمربعات

قیمة(ف) 
  المحسوبة

قیمة(ف) 
  الجدولیة

توي مس
  الداللة

مقیاس 
الوعي 
  القبلي

٠,٥١٤  ---  ٢,١٢١  ٥٣,٣٧٢  ١  ٥٣,٣٧٢  

  ٠,٠٠١  ---  ٢٨,٠٥٤  ٧٠٦,٠٣٦  ٢  ١٤١٢,٠٧١  اإلستراتیجیة
الخطأ داخل 
  ٣,٩٤  ---    ٢٥,١٦٧  ١٠٥  ٢٦٤٢,٥٠٠  المجموعات

  ١٠٨  المجموع

  
  یة التدریسإستراتیج

  
  العدد

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ٣,٦٠  ١٨,٦٩  ٣,٦٢  ٨,٧١  ٣٥  الطریقة التقلیدیة
  ٦,٧٥  ٢٨,١١  ٣,٩٢  ١١,٢٦  ٣٨  العصف الذهني

  ٤,٠٣  ٢٤,٩٢  ٣,٠٧  ٨,٩٢  ٣٦  شارك" - زاوج- "فكر
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یظهـــــــر مـــــــن الجـــــــدول الســـــــابق أن قیمـــــــة(ف) بالنســـــــبة إلســـــــتراتیجیة التـــــــدریس    
ـــــــد ٠,٠١وبمســـــــتوي داللـــــــة یســـــــاوي ( )٢٨,٠٥٤بلغـــــــت( ـــــــة عن ) وهـــــــذه القیمـــــــة دال
) ممـــا یـــدل علـــي ٣,٩٤.)ألنهـــا أكـــرمن قیمـــة(ف) الجدولیـــة التـــي بلغـــت(٠مســـتوي(

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات درجــات مجموعــات البحــث علــي 
مقیـــاس الــــوعي بـــبعض القضــــایا االجتماعیـــة البعــــدي، وهـــذا یعنــــي رفـــض الفــــرض 

والــذي نــص علــي األتــي"ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد  الصــفري الثــاني
) بین متوسـطات درجـات مقیـاس الـوعي بالقضـایا االجتماعیـة ٠,٠٥مستوي الداللة(

لــــدي مجموعــــات البحــــث الــــثالث الــــذین درســـــوا مــــادة علــــم االجتمــــاع تعــــزي إلـــــي 
ة) وتـم الطریقـة التقلیدیـ –شـارك" -زأوج-"فكر-إستراتیجیة التدریس( العصف الذهني

  ) التالي:١٠استخراج المتوسطات الحسابیة المعدلة وتظهر النتائج في جدول (
)قیم المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة للوعي بالقضایا االجتماعیة ١٠جدول(

  لدي مجموعات البحث  الثالث علي مقیاس الوعي البعدي باختالف إستراتیجیة التدریس
الخطأ المعیاري                                                   المتوسط الحسابي المعدل  العدد  إستراتیجیة التدریس

  ٠,٨٦  ١٨,٨٨  ٣٥  التقلیدیة
  ٠,٨٤  ٢٧,٧٩  ٣٨  العصف الذهني

  ٠,٨٤  ٢٥,٠٧  ٣٦  شارك–زاوج   -"فكر

یالحـظ مـن الجـدول السـابق أن المتوســط الحسـابي المعـدل لمجموعـات البحــث      
الــذین درســوا مــادة علــم االجتمــاع باســتخدام إســتراتیجیة العصــف الــذهني قــد الـثالث 

یلیــه  المتوســط الحســابي ألداء المجموعـة التــي درســت باســتخدام ) ’ ٢٧، ٧٩بلـغ( 
) وأخیــــرا المتوســــط  الحســــابي ألداء ٢٥، ٠٧شــــارك"اذ بلــــغ(-زأوج-إســــتراتیجیة"فكر

) ومـن أجـل معرفـة عائدیـه ١٨،٨٨المجموعة التي درست بالطریقة التقلیدیة إذ بلـغ(
الفـــروق بـــین هـــذه المتوســـطات فقـــد تـــم اســـتخدام اختبـــار شـــیفیه  للمقارنـــات البعدیـــة 

  ) التالي:١١وتظهر النتائج في جدول (



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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٣٤٧  

  
نتائج اختبارشیفیه للمقارنات البعدیة بین متوسطات الوعي بالقضایا  االجتماعیة  )١١جدول(

  اس الوعي بالقضایا االجتماعیة البعديالمعدل لدي مجموعات البحث الثالث علي مقی
إســــــــــــــــــــتراتیجیة 

  التدریس
المتوســــــــــــــــــــــــــط 

  الحسابي
العصـــــــــــــــــــــــــــف 

  الذهني
-زاوج-"فكــــــــــر
  شارك"

  التقلیدیة

العصــــــــــــــــــــــــــــف 
  الذهني

١٨,٨٨  ٢٥,٠٧  ٢٧,٧٩  ٢٧,٧٩  

-زاوج-"فكـــــــــــر
  شارك"

٨,٩١  ٢,٧٢  ---  ٢٥,٠٧  

  ٦,١٩  ---  ---  ١٨,٨٨  التقلیدیة

ل إحصــــائیا عنـــد مســــتوي الداللــــة یتبـــین مــــن الجـــدول الســــابق انــــه یوجـــد فــــرق دا  
) في الوعي  بـبعض القضـایا االجتماعیـة تعـزي إلسـتراتیجیة التـدریس حیـث ٠,٠٥(

) انــه یوجــد فــروق دالــة إحصــائیا فــي الدرجــة ١١بینــت النتــائج فــي الجــدول الســابق(
ــــي التــــي  ــــة ألفــــراد المجموعــــة التجریبیــــة األول ــــوعي بالقضــــایا االجتماعی ومســــتوي ال

تراتیجیة العصـــف الــذهني  والمجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة التـــي درســت باســـتخدام إســـ
شــارك" وكانــت النتــائج لصــالح المجموعــة -زأوج-فكــر" درســت باســتخدام إســتراتیجیة

كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائیا بــین المجموعــة  " التجریبیــة األولــي
هني والمجموعــة التجریبیــة األولــي التــي درســت  باســتخدام إســتراتیجیة العصــف الــذ

الضـــابطة التـــي درســـت باســـتخدام الطریقـــة التقلیدیـــة فـــي مقیـــاس الـــوعي  بالقضـــایا 
كمـا أظهـرت النتـائج وجـود ، االجتماعیة البعدي لصالح المجموعـة التجریبیـة األولـي

فــــروق دالـــــة إحصـــــائیا بـــــین المجموعـــــة التجریبیـــــة الثانیـــــة التـــــي درســـــت باســـــتخدام 
المجموعــــة الضــــابطة التـــــي درســــت باســـــتخدام و  " شـــــارك-زأوج–فكــــر " إســــتراتیجیة

الطریقة التقلیدیة في مقیاس الوعي بـبعض القضـایا االجتماعیـة لصـالح  المجموعـة 
    .التجریبیة الثانیة
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  تفسیر نتائج البحث:
أوال: تفســیر النتــائج الخاصـــة بــأداء الطالبـــات فــي اختبــار االختبـــار التحصــیلي فـــي 

  .مادة علم االجتماع
ــــا     ئج وجــــود أثــــر الســــتخدام اســــتراتیجیات الــــتعلم النشــــط (العصــــف أظهــــرت النت

فــي التــدریس علــي تحصــیل  أفــراد عینــة البحــث فــي  )شــارك" -زأوج-"فكــر-الــذهني
ــــي والمجموعــــة  ــــة األول ــــم االجتمــــاع ولصــــالح طالبــــات المجموعــــة التجریبی مــــادة عل

  التجریبیة الثانیة.
بـــــین متوســــــطات حیـــــث أظهـــــرت النتـــــائج وجـــــود فــــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة    

التحصــیل البعــدي فــي مــادة علــم االجتمــاع لطالبــات الصــف الثــاني الثــانوي األدبــي  
ولصـــالح إســـتراتیجیة العصـــف الـــذهني وترجـــع الباحثـــة تفـــوق المجموعـــة التجریبیـــة 
ــــذهني علــــي المجمــــوعتین  ــــي التــــي درســــت باســــتخدام إســــتراتیجیة العصــــف ال األول

تــي درســت بالطریقــة التقلیدیــة إلــي مــایلي:                                                                                        التجریبیــة الثانیــة والمجموعــة الضــابطة ال
إن هـذه اإلســتراتیجیة  تعتمــد علــي العمــل الجمـاعي فهــي تعمــل علــي تفعیــل دور  -

تعلمـین علـي تولیـد األفكـار حـول قضـیة مـا المتعلم في المواقف التعلیمیة وتحفـز الم
مـــن خـــالل البحـــث عـــن إجابـــات صـــحیحة أو حلـــول ممكنـــة للقضـــایا التـــي تعـــرض 

    .علیهم
حیث أنها تقوم علي تصور حل المشكلة أو القضیة المطروحـة علـي انـه موقـف    

بـــه طرفـــان یتحـــدي احـــدهما األخـــر، العقـــل البشـــري(المخ) مـــن جانـــب والمشـــكلة أو 
تتطلب الحل من جانب أخر والبد للعقـل مـن االلتفـاف حـول المشـكلة، القضیة التي 

والنظــر إلیهــا مــن الجوانــب المتعــددة، ووضــع الــذهن فــي حالــة مــن اإلثــارة والجاذبیــة 
ــــي كــــــل االتجاهـــــات، بظهــــــور كـــــل اآلراء واألفكـــــار خــــــالل فتـــــرة زمنیــــــة  للتفكیـــــر فـ

طــرح األفكــار  وبشــكل عفــوي وفــي منــاخ مفتــوح  تســوده الحریــة واألمــان فــي،محددة
    .بعیدا عن المصادرة والتقییم أو النقد



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٤٩  

إتاحـة الفرصـة للطالبـات للمناقشــة والحـوار وتقبـل أراء اآلخــرین ، وتـوفیر قـدرا مــن -
اإلحســـاس بالمســـؤلیة واالهتمـــام جعـــل الطالبـــات  تقبـــل علـــي المشـــاركة فـــي اقتـــراح 

بــــداء الــــرأي وبالتــــالي یــــؤدي إلــــي اســــتغراق الط البــــة فــــي بنــــاء  الحلــــول المتعــــددة وإ
معرفتها مما یرسخ المعرفة في ذهنها  ویساعد علي الفهـم بـدال مـن الحفـظ وبالتـالي 

  .یؤدي إلي زیادة مستوي التحصیل لدیها
) سـلیم عبـد ١٩٩٨وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسات كل مـن فوزیـة دمیـاطي(   

د ) وســـــع٢٠٠٢) محمــــد الكیــــومي (٢٠٠١) ، بســــام عبــــد القـــــادر(١٩٩٩الــــرحمن(
ـــــري(،)٢٠٠٣خلیفـــــة( ـــــه هاشـــــم الســـــمیري٢٠٠٥مهـــــا بحی ـــــد رب ـــــن ٢٠٠٦( )،عب ) زی

فـي أن  )٢٠٠٩(زینب محمود كامـل(  ،)٢٠٠٧)، إیهاب شحاتة (٢٠٠٧الهاشمي(
  .إستراتیجیة العصف الذهني لها اثر ایجابي علي التحصیل الدراسي

تخدام كذلك أظهرت النتـائج تفـوق  المجموعـة التجریبیـة الثانیـة والتـي درسـت باسـ   
ـــــــــارك" علـــــــــــي المجموعـــــــــــة التـــــــــــي درســـــــــــت بالطریقـــــــــــة -زأوج-إســـــــــــتراتیجیة"فكر شــ

  ویمكن تفسیر ذلك بما یلي:،التقلیدیة
شارك" سـاعدت فـي تـوفیر بیئـة تعاونیـة تتـیح للطالبـات -زأوج-إن إستراتیجیة"فكر -

فــــــرص التعبیــــــر عــــــن أفكــــــارهن وأرائهــــــن ونقلهــــــا لآلخــــــرین فــــــي جــــــو مــــــن الحــــــب 
واتها التي تتضمن تفكیـرا فردیـا یسـاعد الطالبـات علـي وذلك من خالل خط،والتعاون

ـــل مــــــنهن فكــــــرة ووجهــــــة نظــــــر شخصــــــیة تجــــــاه الســــــؤال أو القضــــــیة  أن بكــــــون لكـــ
ـــة لهـــا لتتبـــادال اآلراء واألفكـــار وتشـــرح كـــل مـــنهن  المطروحـــة، ثـــم تشـــترك مـــع زمیل

 ثم تـتم المناقشـات الجماعیـة حیـث تقـوم الطالبـات فیهـا بتبـادل اآلراء،فكرتها لالخري
واألفكـار وتوضــیحها لآلخـرین ومشــاركة حلــولهم مـع الفصــل حتــى  یتفقـوا علــي حــل 
واحد للقضیة المطروحة،كل ذلك أدي إلي زیادة قدرتهن علـي التفكیـر ورفـع مسـتوي 

    .التحصیل في االختبار البعدي
قـد یعـود إلـي األسـلوب الـذي تمـت بـه صـیاغة المـادة التعلیمیـة حیـث أشـار(أحمد  -

شـــــارك" تقـــــوم علـــــي أســـــاس -زأوج-إلـــــي أن إســـــتراتیجیة"فكر )٩١، ٢٠٠٧ســـــالمة،



  د.مواهب السید جبر التحصیل وتنمیة الوعي ببعض القضایا االجتماعیة أثر استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تدریس علم االجتماع علي 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ
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ــیاغة  المحتــــوي الدراســــي علــــي شــــكل قضــــایا ومشــــاكل تتحــــدي تفكیــــر المــــتعلم  صــ
وتخلــق فیهــا نوعــا مــن االثــارة والتشــویق تحفــزه علــي القیــام بجهــد عقلــي یهــدف إلــي 
إیجــــاد حـــــل للمشــــكلة المطروحـــــة وهـــــذا یســــهل عملیـــــة التعلـــــیم ویــــؤدي إلـــــي زیـــــادة 

    .یل لدي المتعلمالتحص
 Foyle,et.alوتتفـق هـذه النتـائج مـع نتـائج دراسـات كـل من:دراسـة فویـل واخـرون(   

 ،)Sandra,2002)وســـــــــاندرا (piercy,1997) وبیرســـــــــي (Denise,1992() ودینـــــــــیس 1989
ــــة لطــــف اهللا (٢٠٠٣محمــــود نصــــر(،)٢٠٠٢محمــــد حمــــاد( محمــــد ،)٢٠٠٥)، نادی

)وابتســـام عـــز ٢٠٠٧راهیم ســـالمة() إبــ٢٠٠٦ســـماح عبـــد الحمیـــد(،)٢٠٠٥محمــود(
شــــارك" لهـــــا أثـــــر  -) فــــي أن إســـــتراتیجیة"فكر زأوج٢٠٠٩) الحربـــــي(٢٠٠٨الــــدین(

  .ایجابي علي التحصیل الدراسي بشكل عام
ثانیـــا تفســـیر النتـــائج الخاصـــة بـــأداء الطالبـــات فـــي مقیـــاس الـــوعي بـــبعض القضـــایا 

  االجتماعیة:
ــــائج وجــــود أثــــر الســــتخدام اســــتراتی     جیات الــــتعلم النشــــط (العصــــف أظهــــرت النت

شـــــارك) فــــي التـــــدریس علــــي تنمیــــة الـــــوعي بــــبعض القضـــــایا -زأوج-فكــــر-الــــذهني
  االجتماعیة عند أفراد عینة البحث في مادة علم االجتماع

 (SPSS ) وعنـد إجــراء التحلــیالت باســتخدام الرزمــة اإلحصـائیة للعلــوم التربویــة    

)  وكانــــت ٠,٠٥ي الداللــــة(بــــرزت فــــروق كانــــت ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتو 
الفـروق لصـالح طالبــات المجموعـة التجریبیــة األولـي والتجریبیـة الثانیــة، حیـث بینــت 
النتائج تفوق المجموعة التجریبیة األولي والتي درست بإسـتراتیجیة العصـف الـذهني 

ــــة والتــــي درســــت بإســــتراتیجیة"فكر شــــارك" -زأوج-علــــي  المجموعــــة التجریبیــــة الثانی
التــــــي درســــــت بالطریقــــــة التقلیدیــــــة  ویعنــــــي ذلــــــك أن التــــــدریس  وعلــــــي المجموعــــــة

للمجموعــة التجریبیــة األولــي بإســتراتیجیة العصــف الــذهني قــد احــدث  تــأثیرا ایجابیــا 
  في تنمیة وعي الطالبات بالقضایا الواردة بمقیاس الوعي ویرجع ذلك إلي مایلي:



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥١  

عــة مــن قضــایا احتــواء الــدروس المعــدة بإســتراتیجیة العصــف الــذهني علــي مجمو  -
مصریة داخلیة قریبة من اهتمامـات الطالبـات وبعضـها جدیـد علـیهن وهـي( التنشـئة 

وممارسـة الطالبـات أسـلوبا  )اإلدمـان -االنحـراف -الوقـت -االغتراب –االجتماعیة 
عمــال العقــل  جدیــدا فــي التعامــل مــع تلــك القضــایا مــن خــالل األســئلة والمناقشــات وإ

ـــــة والشـــــواهد وطـــــرح ـــــرام األمثل ب ـــــي أفكـــــار اآلخـــــرین ،األفكـــــار والحلول وإ ـــــاء عل والبن
أو الجمــع بــین فكــرتین الســتخراج فكــرة جدیــدة وانتقــاء أســباب المشــكالت ،وتطویرهــا

وأوجــــه عالجهــــا فــــي جــــو  تســــوده الحریــــة واألمــــان فــــي طــــرح األفكــــار بعیــــدا عــــن 
هــذه الفعالیــات أثــرت تــأثیرا واضــحا فــي االحتكــاك بهــذه القضــایا ،المصــادرة والتقویم

اإللمـــام بهـــا، ومـــن ثـــم زیـــادة الـــوعي بأســـبابها ومخاطرهـــا وحجـــم انتشـــارها وطـــرق و 
القضـاء علیهــا وانعكاســاتها الســلبیة علــي الفــرد والمجتمــع، وهــو مــا ظهــر مــن خــالل 

     .إجابات الطالبات علي مقیاس  الوعي بالقضایا االجتماعیة
ـــــذهني فـــــي التـــــدریس جعـــــل الم - وقـــــف كمـــــا أن اســـــتخدام إســـــتراتیجیة العصـــــف ال

التعلیمـــي أكثـــر حیویـــة حیـــث أتاحـــت بشـــكل كبیـــر درجـــة مـــن المرونـــة فـــي تنظــــیم 
الفصـل وتوزیـع المجموعــات داخـل الصــف، وممارسـة للعدیـد مــن األنشـطة وتشــجیع 

كـل ذلـك  قـد سـاهم فـي إنمـاء الـوعي بشـكل عـام  -الطالبات علي العمل فـي فریـق،
  .والوعي بالقضایا والمشكالت االجتماعیة بشكل خاص

وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج بعض الدراسـات التـي أثبتـت أن العصـف     
الذهني ساهم  بشكل واضح  في تنمیـة أنـواع عدیـدة مـن الـوعي مثـل دراسـة الـوعي 

 دافیـد والوعي السمعي والبصري كما في دراسة" )Jaffra,1995(المعرفي عند" جافرا 

 ( David,2000)   التصــــال الــــدولي فــــي دراســــة"ان والــــوعي الثقــــافي فــــي مجــــال ا
(Anne,2001) إلیــــــــان وكــــــــایمس"  " والــــــــوعي الثقــــــــافي لــــــــدي األطفــــــــال فــــــــي دراســــــــة

)2002،Elain&Kimes ــــــــــــــوعي الــــــــــــــدولي (العولمــــــــــــــة) فــــــــــــــي دراســــــــــــــة مــــــــــــــاري ) وال
) الــوعي بــبعض ٢٠٠٧،(هــاني جــرجس ودراســة  (Marie&Sheelagh,2006)وســیالغ

تفقـت مـع  نتـائج دراسـات كـل مـن كما ا،قضایا العولمة لدي طالب المرحلـة الثانویـة



  د.مواهب السید جبر التحصیل وتنمیة الوعي ببعض القضایا االجتماعیة أثر استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تدریس علم االجتماع علي 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٥٢ 

لـیكسSandy & Patsy, 2000 (سـاندي وباتسـي لیسـون  وروبرتـ  (Alex,2005) ) وإ ت و وإ
Alison&Rober t, 2007) )  ٢٠٠٧) وبرتولي  ،Bertoli وهي دراسـات أثبتـت فعالیـة (

المناقشات بجمیـع أنواعهـا فـي تنمیـة الـوعي بالقضـایا والمشـكالت االجتماعیـة وتعـد 
  .ات أهم األسس التي تقوم علیها إستراتیجیة العصف الذهنيالمناقش

أظهــرت النتــائج أیضــا تفــوق المجموعــة التجریبیــة الثانیــة والتــي درســت باســتخدام  -
شـــــارك"علي المجموعـــــة الضـــــابطة التـــــي درســـــت بالطریقـــــة -زأوج-إســـــتراتیجیة"فكر

  لي مایلي:    التقلیدیة في مقیاس الوعي بالقضایا االجتماعیة ویمكن أن یعزي ذلك إ
أن اســتخدام هــذه اإلســتراتیجیة فــي التــدریس ســاعدت الطالبــات مــن خــالل تنفیــذ  -

ــــــر ــــــات لألســــــئلة  -المزأوجــــــة -خطواتهــــــا( التفكی المشــــــاركة) علــــــي اســــــتنتاج اإلجاب
ــة  المرتبطـــــة بموضــــــوع الـــــدرس، ولـــــذلك فــــــان هـــــذه االســـــتنتاجات التــــــي  المطروحـــ

لبنیــة المعرفیـــة وأكثــر إقناعــا وثباتـــا یتوصــلون إلیهــا بأنفســـهم تكــون أكثــر بقـــاء فــي ا
كمـا ،وفهما لدیهم من المعلومـات االخـري التـي تقـدم إلـیهم مباشـرة مـن قبـل المعلمین

عطــاء الطالبــات ،أن العمــل التعــاوني والتفاعــل االیجــابي الــذي ســاد مواقــف التعلم وإ
الفرصـة للتعبیــر عـن أفكــارهن وأرائهـن ونقلهــا لآلخــرین فـي جــو مـن الحــب والتعــاون 
بعیــدا عــن الخــوف والرهبــة واالســتهزاء، و حفــز هممهــم وجــذب انتبــاههم فتــرة أطــول 

األمــر الــذي أدي فــي النهایــة إلــي ،وجعلهــم محــورا أساســیا مشــاركا فــي عملیــة التعلم
زیـــادة الـــوعي بإبعـــاد القضـــایا االجتماعیـــة والمشـــكالت وأســـبابها وانعكاســـاتها علـــي 

  .المستوي الفردي واالجتماعي
ــــتعلم وتتفــــق هــــذ     ــــة ال ــــائج بعــــض الدراســــات التــــي أكــــدت فاعلی ه النتیجــــة مــــع نت

–التعاوني علي تنمیة الوعي ببعض المتغیرات ، وهـذا باعتبـار ان إسـتراتیجیة"فكر 
مثـــــل دراســـــة خالـــــد عبـــــد ،شــــارك" هـــــي احـــــدي اســـــتراتیجیات الــــتعلم التعاوني -زأوج

الـــــوعي ) التـــــي أكـــــدت علـــــي فعالیـــــة الـــــتعلم التعـــــاوني فـــــي تنمیـــــة ٢٠٠١اللطیـــــف(
       .االقتصادي



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥٣  

  توصیات البحث:
  في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما یلي:   
ــــین  -١ ــــة إحصــــائیا ب ــــي وجــــود فــــروق دال لمــــا كــــان البحــــث الحــــالي قــــد توصــــل إل

متوســطات درجـــات طالبــات المجمـــوعتین التجــریبیتین األولـــي والثانیــة فـــي التطبیـــق 
ــــین متوســــطات أد ــــي وب ــــار التحصــــیلي،فان  القبل ائهــــن فــــي التطبیــــق البعــــدي لالختب

ـــذهني ـــتعلم النشـــط" العصـــف ال -الباحثـــة توصـــي بضـــرورة اســـتخدام إســـتراتیجیتي ال
في تدریس علم االجتماع ومن خالل الخطوات التي أعدت فـي  " شارك-زأوج-فكر

البحــث الحــالي، مــع ضــرورة إعــداد دلیــل للمعلــم یفیــد كــل مــن المعلــم والمــتعلم فــي 
  ذ  هاتین اإلستراتیجیتین بما یتناسب مع طبیعة المناخ الحالي لحجرة الدراسة تنفی
لمـا كــان البحــث قـد توصــل إلــي تفــوق المجمـوعتین التجریبیتین(كــل علــي حــدة)  -٢

علـــي طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي الـــوعي بـــبعض القضـــایا االجتماعیـــة، فـــان 
اط وثیـــق بحیــاة المـــتعلم الباحثــة توصــي بضـــرورة االهتمــام بوضـــع قضــایا ذات ارتبــ

الیومیــة مــن خــالل طــرح أمثلــة واقعیــة مســتمدة مــن الواقــع االجتمــاعي تتــیح للمــتعلم 
باإلضـــافة إلـــي ضـــرورة االهتمـــام بمكتبـــة الفصـــل وتزویـــدها بـــالمراجع ،التفاعـــل معه

المختلفــــة التــــي تتــــیح للمــــتعلم التقصــــي حــــول القضــــایا االجتماعیــــة المطروحــــة فــــي 
  .الجتماعالكتاب المدرسي لعلم ا

االهتمــام بإعـــداد المعلــم وبخاصـــة فــي مرحلـــة مــا قبـــل الخدمــة، أوفـــي المرحلـــة  -٣
المبكـــرة مـــن الخدمـــة اإلعـــداد الـــذي یتـــیح لـــه استبصـــار االســـإلیب واالســـتراتیجیات 
الجدیـدة فــي تــدریس علــم االجتمــاع والتشــجیع المســتمر علــي اســتخدام اســإلیب غیــر 

المراجـــع والقــراءات للمعلـــم بمـــا یجعلـــه  نمطیــة فـــي التـــدریس، مـــع تــوفیر العدیـــد مـــن
  .أكثر وعیا بالقضایا االجتماعیة في المجتمع وتنمیة الوعي بها لدي المتعلمین

ــــة فتخــــرج مــــن  النطــــاق -٤ ــــة الثانوی ــــم االجتمــــاع بالمرحل تطــــویر تــــدریس مــــادة عل
التقلیــــــدي للتـــــــدریس إلــــــي التـــــــدریس عــــــن طریـــــــق األنشــــــطة والنـــــــدوات والجلســـــــات 



  د.مواهب السید جبر التحصیل وتنمیة الوعي ببعض القضایا االجتماعیة أثر استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تدریس علم االجتماع علي 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٥٤ 

هـــذه المــادة مرتبطـــة بقضــایا ومشــكالت هامـــة تمــس الواقـــع  والمحاضــرات حیــث أن
  .الفعلي للمجتمع المصري وتحتاج  كل فرد للمساهمة في حلها

عقــــــد دورات لتـــــــدریب المعلمـــــــین علـــــــي كیفیــــــة تحضـــــــیر الـــــــدروس  باســـــــتخدام -٥
شـــارك وتوظیفهمـــا فـــي تنمیـــة الـــوعي -زأوج-فكـــر –إســـتراتیجیتي العصـــف الـــذهني 

         .لمصري لدي طالب المرحلة الثانویةبمشكالت وقضایا المجتمع ا
  مقترحات البحث:                                                              

  یطرح البحث الحالي مقترحات ببحوث أخري وهي كما یلي:
شـــارك" فـــي تـــدریس علـــم –فعالیـــة إســـتراتیجیتي العصـــف الـــذهني و"فكـــر زأوج  -١

.                                                                                         نمیــــة التفكیــــر الناقــــد لــــدي طــــالب المرحلــــة الثانویــــةاالجتمــــاع علــــي التحصــــیل وت
ــــــــامج مقتــــــــرح فــــــــي علــــــــم االجتمــــــــاع لتنمیــــــــة الــــــــوعي بقضــــــــایا المجتمــــــــع  -٢ برن

.                                                                                             لثانویــةالمصري(قضــیة التخلــف، قضــیة االنفجــار الســكاني) لــدي طــالب المرحلــة ا
أثر التفاعل بین إستراتیجیة العصف الذهني والنمط المعرفي للمـتعلم فـي تنمیـة  -٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــوعي بالقضـــــــــــــــــــــــــــــــــایا االجتماعیـــــــــــــــــــــــــــــــــة بالمرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــة الثانویـــــــــــــــــــــــــــــــــة                                     .ال
شـــارك" فـــي التحصـــیل وتنمیـــة االتجاهـــات -زأوج-أثــر اســـتخدام إســـتراتیجیة"فكر -٤

                                                          .نحـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــادة علـــــــــــــــــم االجتمـــــــــــــــــاع لـــــــــــــــــدي طـــــــــــــــــالب المرحلـــــــــــــــــة الثانویـــــــــــــــــة
تصـــمیم موقـــع الكترونـــي عبـــر االنترنـــت  باللغـــة العربیـــة الســـتراتیجیات الـــتعلم  -٥

ــــــة  –نمــــــاذج لهــــــا  -خطواتهــــــا -النشــــــط ( ماهیــــــة كــــــل إســــــتراتیجیة ممیزاتهــــــا  كیفی
  .یة بالمرحلة الثانویةاستخدامها في التدریس وذلك لیستفید منه معلمي المواد الفلسف

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥٥  

  المراجعقائمة 
  :العربیة المراجع: أوال
-زاوج-فكــر(إســتراتیجیة  اســتخدام أثــر):٢٠٠٨(الفتــاح عبــد الــدین عــز ابتســام -١

 تالمیـذ لـدي الریاضـي واإلبـداع التواصـل تنمیـة علـي الریاضـیات تدریس في) شارك
  .الزقازیق جامعة التربیة، یةكل منشورة، غیر ماجستیر رسالة االبتدائیة، المرحلة

 فــي االجتماعیــة القصــص اســتخدام أثــر" ):٢٠٠٠(محمــد الــرحمن عبــد إبــراهیم -٢
 المرحلـة طـالب لـدي االجتماعیة القیم بعض تنمیة علي االجتماع علم مادة تدریس
 فـــي دراســات مجلــة التـــدریس، وطــرق للمنــاهج المصـــریة الجمعیــة: القــاهرة" الثانویــة
  .ینایر ،)٦٢(العدد ریس،التد وطرق المناهج

 القومیـــــــة التربیـــــــة تـــــــدریس جـــــــدوى" ):١٩٩٩(إبـــــــراهیم ســـــــعید محمـــــــد إبـــــــراهیم -٣
 بالتربیـــة المرتبطـــة والمفـــاهیم السیاســـي الـــوعي تنمیـــة فـــي االجتمـــاعي باالستقصـــاء

  .الزقازیق جامعة التربیة، كلیة مجلة ،"العامة الثانویة طالبات لدي السیاسیة
 التربویـة المصـطلحات معجم): ٢٠٠٣( الجمل أحمد علي،اللقاني حسین أحمد -٤

.                                                                                                                             الكتب القاهرة،عالم التدریس، وطرق المناهج في المعرفة
 معلمــي لطــالب الــدیني الــوعي" ):١٩٩٧(محــروس المجیــد الضــوي،عبد أحمــد -٥

  .  ابریل ،)٦١(العدد ،األزهر جامعة التربیة، كلیة مجلة ،"اإلسالمیة الدینیة التربیة
ــــة واســــتراتیجیات وأســــالیب طــــرق): ٢٠٠٣(وآخــــرون النجــــدي أحمــــد -٦  فــــي حدیث

  الفكر دار:القاهرة العلوم، تدریس
 اســتراتیجیات بعــض ماســتخدا تنــوع فاعلیـة):٢٠٠٧(عبــدا هللا الهــادي دأحمـد عبــ -٧

 االقتصــاد دراســة نحــو واالتجــاه التحصــیل علــي االقتصــاد تــدریس فــي النشــط الــتعلم
 وطـــرق المنـــاهج فـــي دراســات مجلـــة عمـــان، بســـلطنة الثانویــة المرحلـــة طـــالب لــدي

  .شمس عین جامعة،التربیة كلیة ،)١٢٠(العدد التدریس
 النظریة،للمشـــكالت االبتكـــارین الحلـــول) : ٢٠٠١(عبـــادة اللطیـــف عبـــد أحمـــد - ٨

  .للنشر الكتاب القاهرة،مركز ،١والتطبیق،ط



  د.مواهب السید جبر التحصیل وتنمیة الوعي ببعض القضایا االجتماعیة أثر استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تدریس علم االجتماع علي 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٥٦ 

 االسـتراتیجیات باسـتخدام مقتـرح برنامج فاعلیة):٢٠٠٨(جمعة الفتاح عبد أمال -٩
    المعرفیة ءوما ورا المعرفیة

 الطـالب لـدي الناقـد والتفكیـر بهـا الـوعي تنمیـة علي االجتماعیة القضایا تدریس في
 التربیـــة، كلیـــة منشـــورة، غیـــر دكتـــوراه رســـالة واالجتمـــاع، الفلســـفة بشـــعبة المعلمـــین

  –. الفیوم جامعة
 للحیــــاة واإلعــــداد التعلــــیم منــــاهج):"٢٠٠٣(عشــــر الخــــامس العلمــــي المــــؤتمر -١٠

ــــــ" المعاصــــــرة ــــــد ف ــــــو، ٢٢-٢١ يالمنعق ــــــة یولی ــــــاهج المصــــــریة الجمعی  وطــــــرق للمن
  .شمس عین، القاهرة ،األول المجلد التدریس،

 علـــم تــدریس كفــاءات لتنمیـــة مقتــرح برنــامج): ٢٠٠١(ورعصـــف محمــد إیمــان -١١
ــــة المعلمــــات للطالبــــات االجتمــــاع  رســــالة،الوظیفي المــــدخل ضــــوء فــــي البنــــات بكلی

  .شمس عین جامعة البنات، كلیة منشورة، غیر دكتوراه
 الـــتعلم اســـتراتیجیات بعـــض اســـتخدام فعالیـــة): ٢٠٠٧(شـــحاتة الســـید إیهـــاب -١٢

 وفقــا الهندســي التفكیــر وتنمیــة المؤجــل التحصــیل علــي الهندســة تــدریس فــي النشــط
    دكتوراه رسالة ،اإلعدادیة المرحلة تالمیذ لدي" هیل فان" لمستویات

  .أسیوط جامعة،التربیة كلیة، منشورة غیر
 الـذهني العصـف إسـتراتیجیة فعالیة): ٢٠٠٨(السعدوني صبحي محمد تهاني -١٣
 المرحلـة طـالب لـدي االجتمـاعي الـوعي تنمیـة علـي االجتمـاع علم مادة تدریس في

  .الثانویة
ـــــد جـــــابر -١٤ ـــــد عب ـــــدریس اســـــتراتیجیات): ١٩٩٩(جـــــابر الحمی ـــــتعلم الت  ،١ط، وال

  .العربي الفكر دار: القاهرة
 والتطبیــــــق، النظریــــــة بــــــین النشــــــط التعلــــــیم): ٢٠٠٦(ســــــعادة أحمــــــد جــــــودت -١٥

  .الشروق دار:عمان
: الریــاض ،٢ط تماعیـة،االج الدراسـات تــدریس): ٢٠٠٣(السـید محمـد جیهـان -١٦

  .الرشد مكتبة



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٥٧  

 العقـول تنمیـة فـي تطبیقیـة رؤیـة التفكیـر، تعلـیم): ٢٠٠٤(زیتون حسین حسن -١٧
  الكتب عالم: القاهرة المفكرة،

ـــتعلم): ٢٠٠٦(زیتـــون كمـــال زیتـــون، حســـین حســـن -١٨  منظـــور مـــن والتـــدریس ال
  .الكتب عالم: القاهرة، ٢ط البنائیة، النظریة

 أجیالنـا فكـر بنـاء فـي االجتمـاع علـم نتجاهـل لماذا):١٩٩٨(ستادر  فرید حلیم -١٩
ـــــــــدة الجدیـــــــــدة، ـــــــــي األهـــــــــرام جری  ســـــــــعید محمـــــــــد:  عـــــــــن ،نقـــــــــال١٩٩٨-٢-١٦ ف

ـــم تـــدریس فـــي حدیثـــة اســـتراتیجیات):٢٠٠٢(زیـــدان  ســـفیر دار:االجتماع،القـــاهرة عل
  .والنشر لإلعالم

 التعــاوني الــتعلم إســتراتیجیة اســتخدام أثــر):٢٠٠١(عمــران اللطیــف عبــد خالــد -٢٠
 الصـــف تالمیـــذ لـــدي المعرفـــي التحصـــیل علـــي االجتماعیـــة الدراســـات تـــدریس فـــي

ــــة اإلعــــدادي الثــــاني  بهــــم، المحیطــــة االقتصــــادیة المشــــكالت بــــبعض وعــــیهم وتنمی
  .الوادي جنوب جامعة سوهاج، التربیة، كلیة ،)١٧(العدد التربویة، المجلة

ـــــة -٢١ ـــــد إبـــــراهیم خیری  الوســـــائط بعـــــض خداماســـــت فعالیـــــة): ٢٠٠٤(اللطیـــــف عب
 المفـاهیم بعـض اكتسـاب في الثانوي األول بالصف البیئة وحدة تدریس في المتعددة

 جامعــة التربیــة، كلیة،منشــورة غیــر ماجســتیر رســالة االقتصــادي، والــوعي الجغرافیــة
  .الزقازیق

 المـواد علـي القـائم النشـط الـتعلم أسـلوب فاعلیـة): ٢٠٠٢(عصـر مسـعد رضـا -٢٢
 المصـــریة الجمعیــة، الجبریــة والمتراجحـــات المعــادالت تــدریس فـــي یــةالتناول الیدویــة

  .ابریل الرابع، المجلد، الریاضیات تربویات مجلة، الریاضیات لتربویات
 العربیــــة االمــــارات الفعــــال،العین، التــــدریس مهــــارات): ٢٠٠٥(الهویــــدي زیــــد -٢٣

  .الجامعي الكتاب المتحدة،دار
 الــذهنیىعلي العصــف طریقــة اســتخدام رأثــ):٢٠٠٧(الهاشــمي العــال عبــد زیــن -٢٤

 فــي المتوســط الثالــث الصــف لطالبــات الدراســي والتحصــیل االبتكــاري التفكیــر تنمیــة
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٣٥٨ 

 كلیة،منشــورة غیــر ماجســتیر رســالة المكرمــة، مكــة بمــدارس المنزلــي االقتصــاد مــادة
  .القري أم جتمعة التربیة،

 واالستقصــاء جاالنمــوذ أســلوبي فعالیــة):١٩٩٥(الفطــایري علــي محمــد ســامي -٢٥
 التربیـــة، كلیـــة مجلـــة االجتماعیـــة، بالقضـــایا  الـــوعي لتنمیـــة االجتمـــاع تـــدریس فـــي

  .سبتمبر ،)٢٢( الثاني،العدد الجزء الزقازیق، جامعة
 تحصــیل فــي النشــط الــتعلم اســتخدام أثــر):٢٠٠٨( حمــزة صــدقة بنــت ســامیة -٢٦

 الخـــامس لصـــفا تالمیــذ لـــدي الریاضــیات نحـــو واالتجـــاه الهندســیة المفـــاهیم بعــض
  .القري أم جامعة المكرمة، مكة بمدیة االبتدائي

 فـي الـذهني العصف أسلوب استخدام أثر):١٩٩٩(سلیمان الرحمن عبد سلیم -٢٧
 ماجســـتیر رســالة،الثانویة المرحلــة طــالب لــدي التفكیــر تنمیــة علــي الفلســفة تــدریس

  .شمس عین جامعة التربیة، كلیة،منشورة غیر
-فكـــر( إســـتراتیجیة مأثـــر اســـتخدا):٢٠٠٦(ســـلیمان یـــدالحم عبـــد أحمـــد ســـماح-٢٨
 لطــالب حیاتیـة مواقـف  وفــي الریاضـیات فـي الناقـد التفكیــر تنمیـة فـي) شـارك-زاوج

ــــة  قنــــاة جامعــــة التربیــــة، كلیــــة منشــــورة، غیــــر ماجســــتیر رســــالة ،اإلعدادیــــة المرحل
  .السویس

 تـــهوتنمی تعریفـــه، اإلبـــداع ســـیكولوجیة): ٢٠٠٦(حجـــازي نصـــر محمـــد ســـناء -٢٩
  .العربي الفكر دار:القاهرة األطفال، لدي وقیاسه

 المعرفیــة النظریــة وفــق النشــط الــتعلم برنــامج أثــر):٢٠٠٧(الزغبــي علــي عبیــر-٣٠
 الصــف طلبـة لــدي الدراسـي والتحصــیل االجتماعیـة الكفــاءة درجـة علــي االجتماعیـة

 دنیــــةاألر  الجامعــــة التربیــــة، كلیة،منشــــورة غیـــر ماجســــتیر رســــالة األساســــي، الثالـــث
  .الهاشمیة

ــــم إلــــي مــــدخل): ٢٠٠٥(القنطــــار عســــكر،فایز علــــي-٣١ ــــنفس عل  مــــن التربــــوي ال
  .الفالح مكتبة: الكویت رئیسي، منظور



  ٢٠١٢) لسنة ١العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
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٣٥٩  

 خـــالل مـــن الـــذهني العصـــف اســـتخدام أثـــر): ٢٠٠٤(دویـــدي محمـــد بـــن علــي-٣٢
 العربیة،بكلیـة اللغـة تـدریس طـرق مقرر في الطالب لدي التفكیر تنمیة في االنترنت

  .یونیو). ٧١(العدد التربیة، كلیة مجلة المنورة، ةبالمدین التربیة
 لتنمیـة اإلسـالمیة التربیـة فـي مقتـرح برنـامج فعالیـة): ٢٠٠٦(نجـم السید عمر -٣٣

 الثانویة،رسـالة المرحلـة طـالب لـدي والعالمیـة المحلیة القضایا ببعض الدیني الوعي
  .الزقازیق جامعة التربیة، كلیة،منشورة غیر دكتوراه

: القـاهرة ،)سـنة ١٧-١٥(العقلیـة القـدرات اختبار): ١٩٨٤(الفتاح عبد فاروق -٣٤
  .العربیة النهضة مكتبة
 اســــتراتیجیات بعـــض اســــتخدام فعالیـــة): ٢٠٠٤(الوهـــاب عبــــد محمـــد فاطمـــة -٣٥

 والمیـول الحیـاة مـدي الـتعلم مهـارات بعـض وتنمیـة العلـوم تحصـیل فـي النشط التعلم
ـــــــة ـــــــدي العلمی ـــــــذ ل ـــــــدائي، مسالخـــــــا الصـــــــف تالمی ـــــــة االبت ـــــــة مجل ـــــــة،  التربی  العلمی

  .  یونیه،)٢(العدد
 علـــــم فـــــي الناقـــــد التفكیـــــر لتنمیـــــة برنـــــامج بنـــــاء):٢٠٠١(راشـــــد أمـــــین فتحـــــي -٣٦

 جامعـة البنـات، كلیـة منشـورة، غیر دكتوراه رسالة الثانوي، الثاني بالصف االجتماع
  .شمس عین
 ،٣وتطبیقــات،ط یممفــاه-التفكیــر تعلــیم): ٢٠٠٧(جــروان الــرحمن عبــد فتحــي -٣٧

  .الفكر دار: األردن
 البشـــري، العقـــل وقیـــاس اإلحصـــائي الـــنفس علـــم): ١٩٧٨(الســـید البهـــي فـــؤاد -٣٨

  .العربي الفكر دار:القاهرة
 فــــي الــــذهني العصــــف أســــلوب اســــتخدام):١٩٩٨(الــــدمیاطي إبــــراهیم فوزیــــة -٣٩

 متوســــطةال المرحلــــة طالبـــات لــــدي الناقــــد التفكیـــر تنمیــــة فــــي وأثـــره التــــاریخ تـــدریس
 جامعـــة التربویـــة، البحـــوث مركـــز منشـــورة، غیـــر ماجســـتیر رســـالة المنـــورة بالمدینـــة

  .الریاض العزیز، عبد الملك
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٣٦٠ 

ــــد كمــــال -٤٠ ــــد عب ــــیم تصــــمیم): ٢٠٠٣(زیتــــون الحمی ــــة منظــــور مــــن التعل  النظری
 عـــین جامعـــة التربیـــة، كلیـــة التـــدریس، وطــرق المنـــاهج فـــي دراســـات مجلـــة البنائیــة،
  .سمبردی) ٩١(العدد شمس،

 للنشــــــر المســــــیرة دار: عمــــــان ،١النشــــــط،ط الــــــتعلم): ٢٠٠٨(بــــــدیر كریمــــــان -٤١
  .والتوزیع

 التربیــــة لمصــــطلحات العربیــــة الموســــوعة): ٢٠٠٢(صــــبري إســــماعیل مــــاهر -٤٢
  .الرشد مكتبة: الریاض ،١التعلیم،ط وتكنولوجیا

 الــذهني العصــف إســتراتیجیة اســتخدام أثــر):٢٠٠٦(العتــري غــدیر بــن مبــارك -٤٣
 الثـــــاني الصــــف تالمیــــذ لــــدي أالبتكــــاري التفكیــــر تنمیــــة علــــي العلــــوم تــــدریس فــــي

 أم جامعــة التربیـة، كلیــة منشـورة، غیـر ماجســتیر رسـالة عرعـر، مدینــة فـي المتوسـط
  .القري
 تـدریس فـي الـذهني العصـف مأثر اسـتخدا):٢٠٠٢(الكیومي طالب محمد بن -٤٤

 بســـلطنة الثــانوي األول صـــفال طــالب لــدي أالبتكـــاري التفكیــر تنمیـــة علــي التــاریخ
  .قابوس السلطان جامعة التربیة، كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة عمان،

ـــتعلم اســـتراتیجیات بعـــض اســـتخدام تنـــوع أثـــر):٢٠٠٢(هنـــدي حمـــاد محمـــد -٤٥  ال
 البیولوجیـــة المفـــاهیم بعـــض اكتســـاب علـــي اإلحیـــاء بمقـــرر وحـــدة تعلـــیم فـــي النشـــط
 األول الصـف طـالب لـدي المتبـادل االیجـابي مـاداالعت نحـو واالتجـاه الـذات وتقدیر
 المصــریة الجمعیــة التــدریس، وطــرق المنــاهج فــي دراســات مجلــة الزراعــي، الثــانوي
  .  ابریل) ٧٩(العدد التدریس، وطرق للمناهج

 مقترحـــة بنائیـــة إســـتراتیجیة بـــین التفاعـــل ألثـــر):٢٠٠٠(قنـــدیل راضـــي محمـــد -٤٦
 لـدي الهندسـة وتحصـیل الهندسـي تفكیـرال علـي المكاني  البصري التصور ومستوي
 جامعـة،التربیة كلیـة منشـورة، غیـر ماجسـتیر رسـالة ،اإلعدادي األول الصف تالمیذ
  .طنطا
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 علـــــــم تـــــــدریس فـــــــي حدیثـــــــة اســـــــتراتیجیات) : ٢٠٠٢(زیـــــــدان ســـــــعید محمـــــــد -٤٧
  .والنشر لإلعالم سفیر: القاهرة ،١االجتماع،ط

 االجتمـــــاعي الـــــوعي نمیـــــةوت االجتمـــــاع علـــــم): ٢٠٠٣(زیـــــدان ســـــعید محمـــــد -٤٨
  .والنشر لإلعالم سفیر:القاهرة ،١الثانویة،ط المرحلة لطالب

) شـــــارك-زاوج-فكـــــر(إســـــتراتیجیتي فعالیـــــة): ٢٠٠٥(ةمحمـــــود حمـــــاد محمـــــد -٤٩
 المدرســیة الریاضــیات نــوادي فــي النشــط الــتعلم أســلوب علــي القــائمتین واالستقصــاء

 المرحلــة تالمیــذ لــدي لریاضــیاتا قلــق واختــزال الریاضــي التفكیــر مهــارات تنمیــة فــي
 حلـــــــوان، جامعـــــــة، التربیـــــــة كلیـــــــة واجتماعیـــــــة، تربویـــــــة دراســـــــات ،مجلـــــــةاإلعدادیة

  .یولیو ،)٣(العدد ،)١١(المجلد
) شـــارك-زاوج-فكـــر(إســـتراتیجیة  اســـتخدام أثـــر):٢٠٠٣(نصـــر دمحمـــود أحمـــ -٥٠

 االبتـدائي الرابـع للصـف الهندسـة مقـرر في التناولیة والمواد الكمبیوتر بیئة بمساعدة
المصــــــریة  الجمعیــــــة المتبــــــادل، االیجــــــابي واالعتمــــــاد واالحتفــــــاظ التحصــــــیل علــــــي

 ،واإلبـــداع الریاضـــیات وتعلـــم تعلیم،الثالـــث يالمـــؤتمر العلمـــ الریاضـــیات، تلتربویـــا
  .أكتوبر ٩-٨ شمس عین جامعة

ــــــــــد محمــــــــــود -٥١  -النمــــــــــاذج-المفهــــــــــوم -الــــــــــتعلم):٢٠٠٣(منســــــــــي الحلــــــــــیم عب
  .المصریة االنجلو كتبةم: القاهرة،)التطبیقات

 االجتمــــاع علــــم فــــي مقتــــرح برنــــامج بنــــاء): ١٩٩٩(الزنــــاتي محمــــود محمــــود -٥٢
 الدراسـات شـعبة األساسـي التعلیم طالب لدي المجتمع تنمیة جوانب بعض لتحسین

  .طنطا جامعة التربیة، كلیة،منشورة غیر رسالة دكتوراه االجتماعیة،
 تنمیــة فــي البنائیــة لتعلــیم مقتــرح وذجنمــ فاعلیــة):٢٠٠٤(الســلیم محمــد مــالك -٥٣

 لمفــاهیم البدیلـة التصــورات تعـدیل فـي وأثرهــا العلـوم معلمـات لــدي البنـائي ممارسـات
ـــــة الكیمائیـــــة التغیـــــرات ـــــة المتوســـــط األول الصـــــف طـــــالب لـــــدي والجیوكمیائی  بمدین
ـــــة الریـــــاض، ـــــوم ســـــعود، الملـــــك جامعـــــة مجل  ،اإلســـــالمیة والدراســـــات التربویـــــة العل

  ).٢(العدد ،)١٦(مجلد
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 والعصـف األلعـاب إلسـتراتیجیتي النسـبیة الفعالیـة): ٢٠٠٥(بحیري السید مها -٥٤
 تالمیـذ لـدي والتحصـیل الریاضـي اإلبداع تنمي علي الریاضیات تدریس في الذهني
  .الزقازیق جامعة التربیة، كلیة منشورة، غیر ماجستیر االبتدائیة،رسالة المرحلة

-١٧ فـي المنعقـد" وطموحـات تحـدیات درسي،الم اإلصالح):"٢٠٠٧(مؤتمر -٥٥
 اإلمـــــــارات جامعـــــــة) ٢(،العـــــــدد)٢٣(المجلــــــد دمشـــــــق، جامعـــــــة مجلـــــــة ابریــــــل، ١٩

  .المتحدة،دبي
) شـارك-زاوج-فكـر( إستراتیجیة استخدام أثر):٢٠٠٥(اهللا لطف سمعان نادیة -٥٦
 المعـــاقین االبتـــدائي الرابـــع الصـــف تالمیـــذ لـــدي أالبتكـــاري والتفكیـــر التحصـــیل فـــي

ــــة یا،بصــــر  ــــة مجل ــــة العلمیــــة، التربی ــــة، للتربیــــة المصــــریة الجمعی ــــد العلمی  ،)٨(المجل
  .  سبتمبر .)٣(العدد
 بإســـتراتیجیة االجتمـــاع علـــم تـــدریس فعالیـــة): ٢٠٠٧(جـــرجس صـــبري هـــاني -٥٧

 لـــدي العولمـــة قضـــایا بـــبعض والـــوعي المواطنـــة قـــیم تنمیـــة علـــي الـــذهني العصـــف
 قنــاة جامعــة التربیــة، كلیــة منشــورة، غیــر ماجســتیر رســالة الثانویــة، المرحلــة طــالب

  .السویس
 حقیقـــــي، تعلــــیم كمركـــــز الصــــف فـــــي النشــــط الـــــتعلم): ٢٠٠٢(جبــــران وحیــــد -٥٨

  .والتنسیق  اإلعالم اهللا،مركز رام فلسطین،
 العربـي المـوتمر للمنظومـة، كمـدخل البنائیـة): ٢٠٠٣(داود ماكسـیموس ودیع -٥٩

 تــدریس تطــویر مركـز نظمــه والتعلــیم، التـدریس فــي المنظــومي المـدخل حــول الثالـث
  .ابریل. األردن،األهلیة جرش وجامعة العلوم

 المفهــــــوم: المعرفــــــة وراء ومــــــا المعرفــــــة) ٢٠٠٤( عبیــــــد تاضــــــروس ولــــــیم -٦٠  
 المعرفــة، مجتمــع فـي العــام التعلــیم ریاضـیات حــول الرابــع العلمـي تمرؤ المــ والداللـة،
  .یولیو) ٨-٧(بنها الریاضیات، لتربویات المصریة الجمعیة
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Abstract 

  This study aimed to identify the impact of the use of certain active learning 
strategies (brainstorming, Think - Pair - Share) in the teaching of sociology on the 
achievement and the development of awareness of certain social issues among 
secondary stage students. 
 
 The study sample was selected (109) second grader secondary literary of the two 
high schools for girls in Zagazig. Sharkia Governorate. 
 
Were distributed randomly into three groups: first experimental group  (38) 
student studied using a strategy brainstorming, and a second experimental (36) 
student studied using strategy " Think - Pair - Share"  and a control group (35) 
student studied traditional way. 
The tools in a test study and a measure of awareness of some of the social issues of 
their tribal application and Uday on a sample study, data were analyzed using 
analysis of variance associated ANCOVA. 
Recommendations and Suggestions: 
1. Godfrouk statistically significant between the mean scores of the three 

research groups first and second experimental and the control group in the 
post achievement test for the benefit of the first experimental group. 

2. The presence statistically significant differences between the mean scores of 
the first experimental group that studied using brainstorming and the second 
experimental group that studied using the" Think - Pair - Share" in the post 
achievement test for the benefit of the initial pilot. 

3. The presence of statistically significant differences between the mean scores 
of the second experimental group that studied using the strategy of" Think - 
Pair - Share" and the control group, who studied in the traditional way in the 
post achievement test for the benefit of the second pilot. 

4. There are significant differences between the mean scores of the three 
research groups first and second experimental and control groups in the 
measure of awareness of certain social issues dimensional and for the benefit 
of the first experimental group. 

5. There statistically significant differences between the mean scores of the first 
experimental group that studied using brainstorming and the second 
experimental group that studied using the strategy of" Think - Pair - Share" 
in the scale of awareness of certain social issues dimensional and for the 
benefit of the first experimental group. 

6. The presence of statistically significant differences between the mean scores 
of the second experimental group that studied using the" Think - Pair - 
Share" and the control group in the gauge awareness of certain social issues 
dimensional and for the benefit of the second experimental group. 



  د.مواهب السید جبر التحصیل وتنمیة الوعي ببعض القضایا االجتماعیة أثر استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تدریس علم االجتماع علي 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٣٦٦ 

 


