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 المستخلص:
في تدريس العلوم على تنمية  الُمكعبأثر استراتيجية  على الي إلي التعرفحال هدف البحث

 ةحثاالب ت، واتبعتالميذ المرحلة اإلبتدائية عمق المعرفة العلمية ومهارات التفكير الجمعي لدى

مكونات ودليل المعلم لوحدة " كتيب التلميذالمنهج شبه التجريبي، وتحددت مادتا البحث في 

عمق  :ي، وتمثلت أداتا القياس في اختبارالُمكعبالستراتيجية  ا" مصاغين وفق  الغالف الجوي

، وُطبقت تجربة البحث وفق التصميم التجريبي ذو ومهارات التفكير الجمعي، العلميةالمعرفة 

( 35عددها )بلغ والتجريبية و, تلميذ ا( 35) عددهاوبلغ المجموعتين المتكافئتين؛ الضابطة 
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 أثروجود  مؤداها:نتائج  البحث الحالي إلي  ، وتوصلئية المشتركةالرتاج اإلبتدبمدرسة  تلميذ ا

في التطبيق القبلي والبعدي  التالميذتوسطي درجات بين مُ ( 0.05دال إحصائي ا عند مستوى )

ومهارات التفكير ، العلميةعمق المعرفة  ي:للمجموعة التجريبية والضابطة في كل من اختبار

استراتيجية ؤكد تأثير استخدام وهذا يُ  ،لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الجمعي

في تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية ومهارات التفكير الجمعي لدى  الُمكعب

، وجاءت توصيات البحث بضرورة تدريب المعلمين على استخدام تالميذ المرحلة اإلبتدائية

في  العلوم، وإعادة النظر في مناهج للمرحلة اإلبتدائيةفي تدريس العلوم  الُمكعباستراتيجية 

تساعد على  دريسيةوأنشطة تُ  باستراتيجياتالمراحل التعليمية المختلفة، وضرورة إثرائها 

  .ت التفكير الجمعيتنمية عمق المعرفة العلمية ومهارا

 عي.كير الجممهارات التف -عمق المعرفة العلمية  - الُمكعباستراتيجية  :الكلمات المفتاحية
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The Effect of The Cubing Strategy in Teaching Science Education on 

Developing Scientific Depth Knowledge and Collective Thinking Skills 

Among Primary Stage Pupils 

Dr. Samia Gamal Hussein Ahmed 

Lecturer of Curricula and Science Teaching Methods 

Faculty of Education, Aswan University 

Abstract: 

The aim of the current research is to identify The Effect of the Cubing Strategy 

in Teaching Science Education on Developing Scientific Depth Knowledge 

and Collective Thinking Skills for Primary School Pupils, and the Research 

followed the Quasi-Experimental Approach. The Two Measurement tools in 

my test: Scientific Depth Knowledge, and Collective Thinking Skills. The 

Research experiment was applied according to Experimental design with two 

equal groups; the control group reached (35) Students, and Experimental 

students reached (35) Students in Alrtaj Al'iibtdayiyat Almushtaraka School. 

The current Research reached the Results of its Effect: There is a Statistically 

significant effect at (0.05) between the average pupils' degrees in the pre and 

Post Application of the Experimental Group and the Control in each of my 

Tests: Scientific Depth knowledge, and Collective Thinking Skills in favor of 

the Experimental Group in the post application, and this confirms the Effect of 

using The strategy of Science in the development of science to Develop 

Scientific Depth knowledge and collective thinking Skills Among Primary 

School pupils, and the Recommendations of the Research came to the necessity 

of training Teachers on the use of the Strategy in teaching Science for the 

primary stage, and reviewing the Science curricula in Different Educational 

Stages, and the need to enrich teaching methods and activities help to Develop 

Scientific Depth knowledge and Skills of Collective Thinking. 

Key words: Cubing strategy - scientific depth knowledge - collective thinking 

skills. 
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 المقدمة:
، شابكبالتعددية والتتتسم  الُمشكالتطبيعة العصر الراهن نوعيات معقدة من  فرضت     

فرد  م بهاوتحتاج إلى بدائل متنوعة ال يمكن الوصول إليها من خالل عملية تفكير فردية يقو

ضرورة  ؛ لذا برزتمنظور أحادي ضيق مهما كانت قدراته أو شمولية تخصصه منواحد 

في  ئهمزمالع م، وتدريبهم على العمل واالشتراك التالميذعي لدى االهتمام بتنمية التفكير الجم

ن موالقضايا المختلفة من منظورات وروئ متنوعة  الُمشكالتفرق تفكير تهدف إلى بحث 

 تُمشكالالوإيجاد حلول لمثل هذه  ,خالل تعاونهم مع ا، بهدف إنتاج أفكار متعددة األبعاد

 .المعقدة، واقتراح بدائل لمواجهتها بالمستقبل

صناعة اسية لتطلبات العصر الحالي، وأحد أهم األدوات األسمُ  أحدعد التفكير الجمعي يُ و     

نساني ل اإلالعق) :هي ,على تفاعالت ثالثية من العقول مع المعرفة التي تعتمد بشكٍل رئيسمجت

 لثالثيةل هذه اولع ,وما ينشأ بينها من عالقات تبادلية(، العقل الجمعيوالعقل اآللي، والفردي، 

عات مجتم من العقول، والعالقات التبادلية بينها أهم ما يميز مجتمع المعرفة عما سبقه من

 أخرى اعتمدت طوال مراحل تطورها بصورة أساسية على العقل الفردي من ناحية، وعلى

درة عن قيقل  الصطناعي عقال  إلكتروني ا الالعقل اآللي الذي امتلك بفضل تكنولوجيا الذكاء ا

ة في لزاويليصبح العقل الفردي، والعقل اآللي بذلك هما حجر ا ؛عقل اإلنسان من ناحية أخرى

, حمدار امخت, وسعاد محمد, ومحمد سيد) جتمعات السابقة على مجتمع المعرفةتقدم وتطور المُ 

 .(209, 2011وسعاد محمد,

ا ألهمية        ضرورةوث الدراسات والبحعديد من تنمية مهارات التفكير الجمعي أكدت ونظر 

ي وفاء كفاف،  (William, 1996) وليام :، دراسة كل منمنها ينالُمتعلملدى تنميتها 

 ,(2009)هناء حسني  ،(Robert, 2005) روبرت ,(2005)على الحديبي  ,(2002)

 بحوثتلك الدراسات وال حيث أشارت نتائج ؛(2011,)محمد فرغلي  ,(2009)النقراشي أحمد 

ة ختلفمُ في المراحل التعليمية ال التالميذإلى ضرورة تنمية مهارات التفكير الجمعي لدى 

ناقد كير الوتزويدهم بمهارات التف الُمشكالتلتحسين قدرتهم على جمع وتنظيم المعلومات وحل 

 لآلراء لناقداوض مع اآلخر، واالستماع ناقشة والحوار والتفاوالتفكير اإليجابي، ومهارات المُ 

 ووجهات النظر المختلفة.

ا ية بإعتبارهميذ المرحلة اإلبتدائتالا ألهمية تنمية مهارات التفكير الجمعي لدى ونظر       

 لتكوينا كما تعد مرحلة ،للتالميذمرحلة التكوين الشخصي والفكري والمهاري والمعلوماتي 

 ةتدريسي اتاستراتيجيكان البد من البحث عن  تكوينها, وكيفية االجتماعية والعالقات العاطفي

ين، والتلق الحفظحديثة، تتجاوز النظرة الضيقة للتعليم التقليدي التي تعتمد على العمل الفردي و

لب على الطا حفزا للمعلومات، والبحث عن صيغ جديدة للتعلم تُ ا سلبي  متلقي   الُمتعلمواعتبار 

 شكالت.عي، وإعمال العقل والبحث عن حلول إبتكارية للمُ العمل الجما

؛ ألنها ذات في تنمية مهارات التفكير الجمعيمن أكثر المناهج فاعلية  العلومعد مناهج وتُ      

البحث والتفكير  التالميذ يقومون بشكل جماعي بعمليات، تجعل طبيعة تجريبية استقصائية

، ومن واإلستنتاج للمشكالت العلمية؛ بهدف إيجاد حلول لهاواالستقصاء والتحليل والتفسير 

بهذه العمليات العقلية يمكنه تعلم مجموعة هائلة من الحقائق والمفاهيم  الُمتعلمخالل قيام 

 .مكن من خاللها تنمية عمق المعرفة العلميةالعلمية, التي يُ والتعميمات 
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مان ابتكر نور السداسي للمعرفة Bloom))ظل االنتقادات التي وجهت لتصنيف بلوم و     

من ، وييمحتوى والتقبين المعايير والمُ  لعمق المعرفة للمواءمة اتصنيف   (webb,1999) ويب 

ة بطى، ورحتى يتحقق التعلم ذو المعن، وذلك ستويات عمقهاتصنيف المعرفة حسب مُ خالله يتم 

 بطةترافكار مُ المعرفية مما يؤدى إلى أ الُمتعلمالمعرفة الجديدة بالسابقة الموجودة في بنية 

 متناقضةكار العلى المقارنة والتمييز وفهم األف الُمتعلمسهم في زيادة قدرة تكاملة بما يُ ومُ 

 .(192, 2019)باسم صبري, 

أن عمق  إلي (Jackson, 2010,3) وجاكسون  ,(webb, 2002) ويب  ويُشير       

 لتي يجبالمعلومات االحقائق وفي  التالميذموا يُقيالمعرفة عملية تتطلب من المعلمين أن 

ي , وهتات عمق المعرفة في أربعة مستويااالحتفاظ بها للتعلم مدى الحياة، وتتحدد مستوي

و و تعميم االتذكر وإعادة اإلنتاج: ويتمثل في تذكر مفهوم أو حقيقة أو مبدأ ا -1كالتالي: 

 التالُمشكستخدم المعلومات في حل اويتمثل في تطبيق المفاهيم والمهارات:  -2, نظرية

، وتينيةرطة محكمة لحل مشكالت غير التفكير االستراتيجي: ويتمثل في وضع خ -3, الروتينية

قصاءات، : ويتمثل في إجراء االستمتدالتفكير المُ  -4, مدروس وتوظيف بعض القرارات بشكلٍ 

 .وتطبيق المهارات على العالم الحقيقي

ا ألهمية       لدى ميتها تنالدراسات والبحوث أهمية عديد من أكدت  عمق المعرفةتنمية ونظر 

عاصم محمد و (,Viator ,2010)وفايتر (, Jackson,2010) جاكسون، منها ينالُمتعلم

 .(2018رمضان ) محمود (,2018) (, شيماء محمد2018الفيل )حلمي  (,2017)

نخفاض في أشارت جميع ا إلى االأنها راجعة تلك الدراسات والبحوث السابقة مُ من  يتضح     

 هوأساليب التدريس , وقد عزت سبب ذلك إلى طرقينالُمتعلملدى  عمق المعرفةنمو 

تفاعل ة والالتي تُستخدم داخل غرفة الصف, التي تحرمهم من الُمناقش هونماذج هواستراتيجيات

 كما ,هملدي فةعمق المعرؤثر سلب ا علي نمو مما يُ  ؛ة الُمختلفةفي المواقف التعليمياالجتماعي 

 أثر استهدفت تقصي -ةالباحثفي حدود علم  –عدم وجود أي دراسة عربية أو أجنبية  يتضح

الصف  تالميذ لدى العلمية المعرفة عمق تنمية على العلوم تدريس في الُمكعب استراتيجية

 .السادس اإلبتدئي

 مالُمتعلاعلية التي تعتمد علي ف االستراتيجيات التدريسيةأحد  الُمكعبعد استراتيجية وتُ      

نمية تمما يساعده علي ؛ ة من خالل أنشطة فردية أو جماعيةوذلك من خالل تطبيقه للمعرف

 ةالعلمي واكتساب معارف جديدة حول الظواهر الُمشكالتمهارات البحث والتفكير، وحل 

 .فةالمألوفة وغير المألو

ويصل  ايبني المعنى ذاتي   التلميذعلى مبدأ تنظيم المعرفة أي أن  الُمكعباستراتيجية  وتعتمد     

 , وكوانكوان ( من قبلم1980إلى المعرفة بنفسه، وقد ُطورت هذه االستراتيجية في عام )

(Cowan  and Cowan)  وحل على التفكير  الُمتعلم، إذ تعمل هذه االستراتيجية على تحفيز

عن طريق النظر إلى الموضوع أو المفهوم من ستة جوانب ُمتمثلة في أوجه  الُمشكالت

تمثال  بتحليل الموضوع تحليال  عميقا  مُ للمتعلم الستة، إذ أن هذه االستراتيجية تسمح  الُمكعب

، والتحويل، والبرهان قارنة، واالرتباط، والتحليلالوصف، والمُ : الستة، وهي الُمكعببجوانب 

 .(Richard,Arends,2010 126) أو المجادلة
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ة عمق رؤية ، نتيجن  وتجعلهُ مر   التالميذتُوسع تفكير على هذه اإلستراتيجية  وتعمل        

حول  جميع اآلراء ووجهات النظرالتالميذ يتشارك ؛ بحيث ختلفةمُ ال هالموضوع من جوانب

وعة مجم حولناقشات مُ بعمل  لهميسمح وهذا  الدراسة الظاهرة العلمية موضعالموضوع أو 

 التفكير تنمية مستويات التالميذ علىالعمل في مجموعات ويُساعد , من اآلراء حول الموضوع

ة العلمي لمعرفةا؛ مما ينمي عمق يب، والتحليل، والتعميم، والنقدكالتفسير، والترك لديهمالعليا 

 لديهم.

ع نها تشجكما أأنها تسعي لتنمية مهارات التفكير,  االستراتيجيةهذه مراحل  ويتضح من     

ك من , وذلمن خالل أنشطة فردية أو جماعية التالميذ علي أن يصبحوا أكثر مرونة في تفكيرهم

عطي النظر للموضوع من أكثر من جانب من أكثر من جانب, ويُ  عللموضوخالل رؤيتهم 

ا أعمق ؛للتالميذ فرصة . وأكثر لتحقيق فهم   شموال 

ستهدفت عدد من الباحثين في إجراء مجموعة من البُحوث والدراسات التي ا شطُ وقد ن       

 راسات:, ومن هذه الدفي تحقيق بعض النواتج التعليمية الُمكعبة استراتيجية فاعليتقصي 

 كريمو, (2013) العزاوي (, وأزهار2012) المهجة ونبال محمد، , وعلي(2011) شنبار إيمان

 (.2019, وسارة الصاوي )(2016) شواهنه وآالء, (2015) الشمري وزينب هالل،

ت على اتفق يتضح من ُمراجعة تلك المجموعة من الدراسات والبُحوث السابقة أنها جميع ا     

 اباكتس: , ومنهاةفي تحقيق عديد من النواتج التعليمي الُمكعبفاعلية استخدام استراتيجية 

, المعرفي قفو تفكير تنمية وتحصيل, التركيبي التفكير وتنمية, واستبقائها العلمية المفاهيم

دم وجود ع, كما يتضح الجماعي العمل نحو واالتجاه التخيل ومهارات, التعلم نحو واالتجاهات

 الُمكعب استراتيجية أثراستهدفت تقصي  -ةفي حدود علم الباحث –أي دراسة عربية أو أجنبية 

 .تدئياإلب السادس الصف تالميذ لدى الجمعي التفكير مهارات تنمية على العلوم تدريس في

ة تجريب , ونظرا  ألهميفي التدريس المعكباستراتيجية  استخداميتضح مما سبق أهمية      

تقصي  مكن االستفادة منجديدة فيُ  تدريسيةواستخدام أساليب وطرق واستراتيجيات ونماذج 

 التفكير تومهارا العلمية المعرفة عمق تنميةل العلومفي تدريس  الُمكعب استراتيجية عليةاف

هذه ب العلومساعد علي تحسين تدريس ؛ مما يُ اإلبتدئي السادس الصف تالميذ لدى الجمعي

 المرحلة.

 

 مشكلة البحث:
ربوية لحقيقة التاتستند إلى  ينالُمتعلمالدعوة إلى االهتمام بتنمية التفكير الجمعي لدى  إن     

ن مها أالتي ترى أن التفكير أصبح في العصر الراهن صناعة مهمة ترتكز إلى عدة مبادئ أه

فكير ن التم"العقل الجمعي أكثر انتاجية من العقل الفردي وأن التفكير الجمعي أكثر فاعلية 

صبحت أإنما يق هدف ما، وجرد نشاط فردي لتحقا لذلك مُ فلم تعد عملية التفكير وفق   ,الفردي"

تشابكة مالُ  التغيراتُمواجهة ، وإلى ابتكار حلول أصيلة للمشكالت ا يهدفا جمعي  ا عقلي  نشاط  

مفتي جتمع بعينه )محمد الا على مُ جتمعات اإلنسانية برمتها وليس حكر  المُ   التي تمس

،2007.) 
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, لمهارات التفكير الجمعيوللوقوف على مدي امتالك تالميذ الصف السادس اإلبتدائي      

ا مبدئي ا بدراسة استطالعية طُ  ةالباحث تقام تضمن  ()لمهارات التفكير الجمعيبق خاللها اختبار 

( تلميذ ا من تالميذ الصف السادس اإلبتدائي بمدرسة علي ناصر 38عدد )على  ( فقرة16)

مهارات  تدني مؤكدة النتائج , وجاءتإلبتدائية التابعة إلدارة أسوان التعليمية بُمحافظة أسوانا

التالميذ  بلغت متوسطات درجات ؛ حيثاإلبتدائي لدى تالميذ الصف السادس التفكير الجمعي

  لإلختبار.الدرجة الكلية  ( من28.75)

معرفة عمق ال أنإلي  (2018)محمود عزام (, 2018)حلمي الفيل يشير ومن ناحية أخرى      

ى، وما لدراسمدخال  مختلف ا لتنظيم المعرفة، ويتفاوت عمق المعرفة فى التعقيد تبع ا للصف ا

ا على نقله إلى مواقف مختلفة، كالُمتعلميجب أن يعرفه  مد ما يعت، وما يجب أن يكون قادر 

عة لى صناومدى قدرته ع الُمتعلمالتعقيد فى عمق المعرفة على مقدار المعرفة السابقة لدى 

ا ويكون قا الُمتعلمستويات عمق المعرفة على ما يعرفه ؤكد مُ ختلفة، وتُ تعميمات مُ  لى عدر 

 .فعله، وهى بذلك تتوافق مع المدخل البنائى

مستويات عمق المعرفة لوللوقوف على مدي امتالك تالميذ الصف السادس اإلبتدائي      

ا مبدئي ا طُ  استطالعيةبدراسة  ةالباحث ت, قامالعلمية  ()لعمق المعرفة العلميةبق خاللها اختبار 

, مهارات التفكير الجمعي اختبار عليها طبق التي المجموعة نفسهعلى  ( فقرة12تضمن )

 لدى تالميذ الصف السادس العلميةفي مستويات عمق المعرفة  ضعف مؤكدة وجاءت النتائج

  لإلختبار.الدرجة الكلية  ( من47.62التالميذ ) بلغت متوسطات درجات ؛ حيثاإلبتدائي

 دنيتو ,العلميةمستويات عمق المعرفة  وبذلك تحددت مشكلة البحث الحالي في: ضعف     

إلي  الضعفاإلبتدائي, وقد أٌرجع هذا  لدى تالميذ الصف السادس مهارات التفكير الجمعي

لمعلمين اهتمام اعدم , وةاإلبتدائيالمرحلة في  العلومتبعة في تدريس االستراتيجيات المُ 

ة راتيجيمن خالل تقصي أثر است الضعفحاول البحث الحالي معالجة هذا , ومن ثم يُ بتنميتها

ى عي لدفي تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية ومهارات التفكير الجم الُمكعب

 .تالميذ المرحلة اإلبتدائية

 البحث: سؤاال
 عبالُمكيجية ما أثر استراتالسؤال الرئيس التالي: " إلي اإلجابة عليلبحث الحالي سعي ا     

دى في تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية ومهارات التفكير الجمعي ل

 ", ويتفرع منه السؤالين التاليين:تالميذ المرحلة اإلبتدائية

ة لدى في تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمي الُمكعبما أثر استراتيجية  .1

 ؟الصف السادس اإلبتدئيتالميذ 

ى معي لدفي تدريس العلوم على تنمية مهارات التفكير الج الُمكعبما أثر استراتيجية  .2

 ؟تالميذ الصف السادس اإلبتدئي

                                                             

((( ملحق رقم )( ملحق رقم )اختبار مهارات 11 ) اختبار مهارات )(.(.االستطالعيةاالستطالعية)الدراسة )الدراسة   التفكير الجمعيالتفكير الجمعي  

(( ملحق ) ملحق )( اختبار مهارات ( اختبار مهارات 22رقم )رقم )(.(.االستطالعيةاالستطالعية)الدراسة )الدراسة   عمق المعرفة العلميةعمق المعرفة العلمية  
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 البحث: هدفا
 :في تدريس العلوم على الُمكعبأثر استراتيجية هدف البحث الحالي إلى تعرف 

 عمق المعرفة العلمية لدى تالميذ الصف السادس اإلبتدئي. تنمية .1

 .تالميذ الصف السادس اإلبتدئيتنمية مهارات التفكير الجمعي لدى  .2

 فروض البحث:
ة جريبيالمجموعتين الضابطة والت تالميذا بين متوسطي درجات وجد فرق دال إحصائي  يُ  .1

 .لصالح المجموعة التجريبية عمق المعرفة العلميةفي التطبيق البعدي الختبار 

قين لتطبيالمجموعة التجريبية في ا تالميذا بين متوسطي درجات وجد فرق دال إحصائي  يُ  .2

 لصالح التطبيق البعدي. عمق المعرفة العلميةالقبلي والبعدي الختبار 

ة جريبيالمجموعتين الضابطة والت تالميذا بين متوسطي درجات دال إحصائي   وجد فرقيُ  .3

جموعة الم في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الجمعي وأبعاده المختلفة لصالح

 التجريبية.

قين لتطبيالمجموعة التجريبية في ا تالميذا بين متوسطي درجات وجد فرق دال إحصائي  يُ  .4

ق تطبيه المختلفة لصالح التبار مهارات التفكير الجمعي وأبعادالقبلي والبعدي الخ

 .البعدي

 أهمية البحث: 
 والحاجة إليه فيما يلي:أهمية البحث الحالي  تتتضحا

ن أن مكيُ  ,يتالميذ الصف السادس اإلبتدئلالالزمة  التفكير الجمعيبمهارات تقديم قائمة  .1

 .ةاإلبتدئيبالمرحلة  العلوممناهج يستفيد منها القائمون على تخطيط وتطوير 

 ملعلوافي تدريس  الهضبةتقديم الخطوات اإلجرائية لكيفية استخدام استراتيجية تسلق  .2

ة التي اتيجيعلي تنفيذ دروسهم باستخدام هذه االستر العلومساعد معلمي األمر الذي قد يُ 

 النشطة داخل الفصل. ينالُمتعلمشاركة تثري المواقف التعليمية, وتزيد من مُ 

عمق  أبعاد؛ وذلك من خالل تضمين محتواها اإلبتدئيةبالمرحلة  مناهج العلومتطوير  .3

 .التفكير الجمعيمهارات و المعرفة العلمية,

هارات عمق المعرفة العلمية, ومناسبة لقياس ومعلميه بأدوات مُ  العلوميزود موجهي  .4

فة عمق المعر, من خالل اختباري: لتالميذ الصف السادس اإلبتدئي التفكير الجمعي

 .العلمية, ومهارات التفكير الجمعي

 حدود البحث:
 :الحدود التالية الحالي علي ثالبح اقتصر     

 تالميذ الصف السادس قررة عليالمُ  )مكونات الغالف الجوي(إعادة صياغة وحدة  .1

راتيجية وفق ا الست م(2020-2019خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ) اإلبتدئي

 . الُمكعب

ة إلدار بمدرسة الرتاج اإلبتدائية التابعة تالميذ الصف السادس اإلبتدئيمن  مجموعة .2

 دراو التعليمية بمحافظة أسوان.

 لمفاهيما تطبيق - اإلنتاج وإعادة التذكر عمق المعرفة العلمية, في مستويات: )تنمية  .3

 (.الممتد التفكير - االستراتيجي التفكير - والمهارات

 القرار اتخاذ - الجماعي االتصال, وهي: )الجمعيتنمية مجموعة من مهارات التفكير  .4
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 (. التعاون – المستقبل استشراف - الجماعي

  :أداتيهو مادتا البحث
:التاليتينمادتا البحث وأداتيه  بأعداد ةالباحث امتق         
 البحث: مادتا (أ)
غة وحدة )مكونات الغالف الجوي( المصودراسة دروس  كتيب التلميذ؛ لمساعدته على -

 . تالميذ الصف السادس اإلبتدئي المقررة علي الُمكعبوفق ا الستراتيجية 

 ي(وحدة )مكونات الغالف الجو؛ لتوضيح كيفية السير في تدريس دروس لمعلملدليل  -

 . ئياإلبتدتالميذ الصف السادس  المقررة علي الُمكعبالمصوغة وفق ا الستراتيجية 

 البحث: أداتا (ب)
 الجمعي. التفكيرمهارات عمق المعرفة العلمية, و ي:اختبار -

 البحث:متغيرات 
: :التالية متغيراتالبحث الحالي علي ال اشتمل     .عبالُمكيجية استرات المتغير المستقل: أوال 

 .مهارات التفكير الجمعيو, عمق المعرفة العلمية المتغيرات التابعة:: ثاني ا

 منهج البحث:
لُمكعب في اأثر استراتيجية  للتأكد من ؛التجريبيشبة  المنهج عتمد البحث الحالي علىا     

مرحلة يذ التدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية ومهارات التفكير الجمعي لدى تالم

  .اإلبتدائية
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    :()مصطلحات البحثتحديد 
  Hill Climbing Strategy: الُمكعباستراتيجية  .1

 ,لتدريسيةامجموعة من اإلجراءات ": اإجرائي ا بأنه الُمكعباستراتيجية  تعرف الباحثة     

 – التحويل – التحليل – االرتباط – المقارنة – الوصفتتالية هي: تتضمن ست مراحل مُ 

وتنظم  أنواع مختلفة من التفكير, ونيمارساإلبتدئي  السادسلصف ا تالميذتجعل , البرهان

 مثلتتستة جوانب  في (مكونات الغالف الجوي)وحدة الُمتضمنة في والموضوعات  المفاهيم

ا تعليمي ا يسمح بالُمناقشة وتنوع اآلراءو ,الست الُمكعب أوجه في لخبرات وتبادل ا تُوفر ُمناخ 

, أفكارهم, وتفاعلهم ووعيهم بتعتمد على إيجابيتهمو ,الوحدة الُمختارةأثناء تدريس دروس 

عمق تنمية بغرض  وُمراقبتهم لمدي تحقق أهداف تدريس موضوعات الوحدة الُمختارة,

 ".لديهم الجمعيمهارات التفكير و, المعرفة العلمية

  depth of scientific knowledge :عمق المعرفة العلمية .2
 )Webb( ويب للمعرفة وضع اتصنيف  "إجرائي ا بأنها:  عمق المعرفة العلمية تعرف الباحثة     

يم لمفاهاوتطبيق  ,التذكر وإعادة اإلنتاج :، وحدده في أربعة مستويات تتمثل فيحسب عمقها 

وس يس درتدرمن خالل  امكن تنميتهيُ  ,والتفكير الممتد جي,، والتفكير االستراتيوالمهارات

وفق ا  المصوغة السادس اإلبتدئيلصف ا الُمقررة علي تالميذ )مكونات الغالف الجوي(وحدة 

معرفة عمق الفي اختبار  التلميذبالدرجة التي يحصل عليها  وتقاس ,الُمكعبالستراتيجية 

 ".لهذا الغرضعد المُ  العلمية

  Collective thinking  التفكير الجمعي: .3
 شتركم مهاريووانفعالي عقلي عملية تفاعل إجرائي ا بأنه: " التفكير الجمعي تعرف الباحثة    

م تعلمه ناءالسادس اإلبتدئي أثلصف ا تالميذللعمليات المعرفية التي تحدث داخل عقول  ومنسق

يجية المصوغة وفق ا السترات لوحدة )مكونات الغالف الجوي(دراستهم  في اوتشاركهم مع  

بحيث  ؛هاتاالتجاينتج عنه تأثير وتأثر فيما بينهم يتعلق بتطوير وتعديل األفكار و الُمكعب

 –ستقبل الم استشراف -الجماعي  القرار اتخاذ -الجماعي  االتصال :مارسوا خالله مهاراتيُ 

ليها حصل عوتقويم هذه النتائج، وتقاس بالدرجة التي ي ,للوصول إلي نتائج محددة ؛(التعاون

 ."لهذا الغرض عد لذلكالمُ  الجمعيمهارات التفكير  ختبارافي  التلميذ

 خطوات البحث:
 الخطوات التالية: اتبعت الباحثة والتحقق من صحة فروضه البحث سؤاليلإلجابة عن 

 لبحثااإلطالع علي األدب التربوي والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات  -1

 وبناء مادتا البحث وأداتيه. ,في إعداد اإلطار النظري لإلفادة منه ؛الحالي

معرفة عمق الو ,الُمكعب استراتيجية) , وهي:ثالث محاور تتضمنأدبيات البحث, وإعداد  -2

 التفكير الجمعي(.والعلمية, 

ئي خالل تالميذ الصف السادس اإلبتد المقررة علي )مكونات الغالف الجوي(وحدة ختيار ا -3

 .م(2020-2019الفصل الدراسي األول للعام الدراسي )

, وعرضها لتالميذ الصف السادس اإلبتدئيالُمناسبة التفكير الجمعي مهارت قائمة إعداد  -4

  ا اللغوية والعلمية.إلقرارها, والتأكد من صحته ؛على مجموعة من الُمحكمين

                                                             
(())  تتناولت الباحثة التعريفات المختلفة لمصطلحات البحث تفصيال  أثناء عرض اإلطار النظري في أصل الدراسة الحاليةتتناولت الباحثة التعريفات المختلفة لمصطلحات البحث تفصيال  أثناء عرض اإلطار النظري في أصل الدراسة الحالية..  
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اتيجية وفق ا السترالمصوغة  وحدة )مكونات الغالف الجوي(لدراسة  التلميذ كتيبإعداد  -5

سة, الدرا اضوء طبيعة وهدف في تالميذ الصف السادس اإلبتدئي المقررة علي الُمكعب

 . للتطبيق حكمين للتأكد من صالحيتهعلي مجموعة من المُ  وعرضه

اتيجية المصوغة وفق ا الستر وحدة )مكونات الغالف الجوي(لتدريس  لمعلملدليل إعداد  -6

سة, الدرا افي ضوء طبيعة وهدف تالميذ الصف السادس اإلبتدئي الُمكعب المقررة علي

 .للتطبيق للتأكد من صالحيتهحكمين علي مجموعة من المُ  وعرضه

ة تبعالمُ  وفقا  للشروط الجمعي التفكيرعمق المعرفة العلمية, ومهارات اختباري: إعداد  -7

 إحصائي ا. ماوضبطه ,حكمينعلي مجموعة من المُ  ماإلعداد االختبارات, وعرضه

 مجموعةعلي  الجمعي التفكيرعمق المعرفة العلمية, ومهارات تطبيق اختباري:  -8

 .البحث مجموعةاستطالعية؛ للتأكد من صدقها, وثباتها, وجاهزيتها؛ للتطبيق علي 

دائية الرتاج اإلبت بمدرسة لتالميذ الصف السادس اإلبتدئي مجموعة البحث مناختيار  -9

 التابعة إلدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان.

 ذالتالمي على الجمعي التفكيرعمق المعرفة العلمية, ومهارات تطبيق اختباري:   -10

 .قبلي ا البحث مجموعة

 لبحثعلي مجموعة ا الُمكعبوفق ا الستراتيجية عدة المُ  الُمختارة تدريس الوحدة  -11

 ., والتدريس بالطريقة المعتادة للمجموعة الضابطةالتجريبية

 ذالتالمي على الجمعي التفكيرعمق المعرفة العلمية, ومهارات تطبيق اختباري:   -12

 بعدي ا. البحث مجموعة

 وتفسيرها. ,وتحليلها ,اإحصائي   عالجتهاومُ  ,رصد النتائج  -13

 .في ضوء نتائج البحث قترحاتالمُ وتقديم التوصيات   -14

 :()أدبيات البحثإعداد 
 :المحاور التاليةأدبيات البحث  تتضمن 

, , وأهميتهامن حيث: )نشأتها, وفلسفتها ,الُمكعباستراتيجية  -المحور األول .1

ف عند ة الص, وتنظيم غرفأثناء استخدامها الُمتعلمومميزاتها, وأدور الُمعلم وومراحلها, 

 ,لعلميةعمق المعرفة ا وتنمية وتعلمه, العلوماستخدامها, وعالقتها بكال  من: تعليم 

 (.  الجمعيوتنمية مهارات التفكير 

, يةعمق المعرفة العلممن حيث: )ماهية  ,عمق المعرفة العلمية -الثانيالمحور  .2

 تجة عنلفوائد التربوية الناا, تهتنمي والمؤشرات الدالة عليه, ومبررات, ومستوياته

ُمعلم لار ادوأ, وته, والعوامل التي تُعيق تنمييته, والعوامل التي تُسهم في تنمتنميته

 (.تهفي تنمي العلوم, ودور تدريس تهفي تنمي الُمتعلمو

, ومهاراته, الجمعيالتفكير من حيث: )ماهية  ,التفكير الجمعي -الثالثالمحور  .3

ه, الفوائد التربوية الناتجة عن تنمية مهارات, هوخصائصه, وأهمية تنمية مهارات

هاراته, ية مومكوناته, والعوامل التي تُسهم في تنمية مهاراته, والعوامل التي تُعيق تنم

 .اراته(في تنمية مه ومالعلفي تنمية مهاراته, ودور تدريس  الُمتعلموُمعلم الر ادوأو

                                                             

(())  في أصل الدراسة الحاليةفي أصل الدراسة الحاليةتفصيال  تفصيال    ألدبيات البحثألدبيات البحث  الثالثةالثالثةالمحاور المحاور الباحثة الباحثة   تناولتتناولت..  
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 .:لتالي, وهي كايتناول هذا الجزء الخطوات التفصيلية إلجراءات البحث :إجراءات البحث
 قائمة مهارات التفكير الجمعي: إعداد .1

صف ميذ التالتنميتها لدى  الالزمبإعداد قائمة مهارات التفكير الجمعي  ةالباحث تقام     

 في إعدادها التالي: ت, وقد اتبعالسادس اإلبتدائي

 تهدف القائمة إلى تحديد مهارات التفكير الجمعي تحديد الهدف من القائمة: -أ

ف الص تالميذ من منهج العلوم المقرر علي (مكونات الغالف الجوي)الُمتضمنة بوحدة 

اغة , وكذلك الُمناسبة لتالميذ هذا الصف, لالستفادة منها عند إعادة صيالسادس

البحث  جموعة؛ مما يُسهم في تنميتها لدي التالميذ مالُمكعبالوحدة وفقُا الستراتيجية 

 الحالي.

ائمة قاق قتم االعتماد على المصادر التالية عند اشت تحديد مصادر اشتقاق القائمة: -ب

لجت االطالع على األدبيات العربية واألجنبية التي عاي: مهارات التفكير الجمع

عة طبيطار النظري الخاص بالبحث الحالي, وموضوع التفكير الجمعي, وُمراجعة اال

م لعلواأهداف تعليم , وطبيعة مادة العلوم, والسادس اإلبتدائيوخصائص تالميذ الصف 

, ئيإلبتداالسادس اوتعلمه بالصف  العلومأهداف تعليم , وةاإلبتدائيوتعلمها بالمرحلة 

جال مفي  آراء الخبراء والمتخصصين , والسادس اإلبتدائيللصف  العلومدليل معلم و

 . تعليم العلوم وتعلمه

اللفظية لمهارات  تم تحديد الداللة تحديد الداللة اللفظية لمهارات التفكير الجمعي: -ج

 .()الُمتخصصة, وذلك بالرجوع للكتب والمراجع ()التفكير الجمعي

مبدئية ة التم إعداد القائم التوصل إلى القائمة المبدئية لمهارات التفكير الجمعي: -د

 لمهارات التفكير الجمعي بما تم تحديده في الخطوات السابقة.

بعد أن تم التوصل إلى الصورة  ضبط القائمة المبدئية لمهارات التفكير الجمعي: -ه

تم عرضها على مجموعة من السادة الُمحكمين  الجمعيمهارات التفكير األولية لقائمة 

بالمرحلة  العلوموعدد من ُمعلمي وُموجهي  العلومفي مجال المناهج وطرق تدريس 

حول القائمة من حيث : مدى  م؛ وذلك للتعرف على أرائهم وتوجيهاته()اإلبتدائية

ُمناسبة الفقرات واألسئلة لقياس التفكير و ها من الناحية العلمية واللغوية,سالمت

, ومدي انتماء كل فقرة وسؤال للشق الي يندرج تحته, وحذف أو إضافة أو الجمعي

لمجموعة البحث الحالي, وقد  ةُمناسبالجمعي تعديل ما يرونه من مهارات التفكير 

 تمأكدوا علي إعادة صياغة التعريفات اإلجرائية ؛ لتناسب مجموعة البحث, وقد قا

 .بإجراء التعديالت التي أشار إليها السادة الُمحكمون ةالباحث

في ضوء تعديالت السادة  التوصل إلي القائمة النهائية لمهارات التفكير الجمعي: -و

 ، كماة( مهارات رئيس4) والتي احتوت علىكمين تم التوصل للقائمة النهائية, الُمح

 .() جرائي لكل مهارةوضع تعريف إ

 التلميذ: كُتيب إعداد -1

                                                             
((( ملحق رقم )( ملحق رقم )قائمة 33 ) قائمة )لها )الصورة النهائية(.لها )الصورة النهائية(.لداللة اللفظية لداللة اللفظية واوا  مهارات التفكير الجمعيمهارات التفكير الجمعيبب  

(())  ( قائمة ( قائمة 44ملحق رقم )ملحق رقم ).بالكتب والمراجع الُمستعان بها في صياغة الداللة اللفظية لمهارات التفكير الجمعي.بالكتب والمراجع الُمستعان بها في صياغة الداللة اللفظية لمهارات التفكير الجمعي  

((( ملحق رقم )( ملحق رقم )قائمة بأسماء السادة الُمحكمين لمواد البحث 99 ) قائمة بأسماء السادة الُمحكمين لمواد البحث )وأداتيهوأداتيه..  

(())  ( قائمة ( قائمة 33ملحق رقم )ملحق رقم ) الصورة النهائية(.)الصورة النهائية(.بمهارات التفكير الجمعي والداللة اللفظية لها بمهارات التفكير الجمعي والداللة اللفظية لها(  
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اختيار وحدة  تم الُمكعبإلعداد ُكتيب التلميذ لدراسة الوحدة الُمختارة باستخدام استراتيجية      

السادس اإلبتدائي, تالميذ الصف  المقرر علي من منهج العلوم (مكونات الغالف الجوي)

التالية: , ومرت عملية إعداد الوحدة بالخطوات الُمكعبوفق ا الستراتيجية  وإعادة صياغتها

األنشطة والوسائل التعليمية, ومصادر التعلم, و تحديد )األهداف العامة, واألهداف السلوكية,

إجراء التعديالت وفق ا و ,عرض ُكتيب التلميذ على السادة الُمحكمين,أساليب التقويم(, وتم 

ن, أصبح ُكتيب بعد إجراء التعديالت وفق المقترحات التي أبداها السادة الُمحكمو, وهمللُمقترحات

ا للتطبيق()التلميذ في صورته النهائية  ., وجاهز 

 إعداد دليل المعلم: -2
، الُمكعبستراتيجية الا قامت الباحثة بإعداد دليل لكي يسترشد به المعلم في التدريس وفق       

، الصف السادس اإلبتدئيمهارات التفكير الجمعي لدى عمق المعرفة العلمية, ووذلك لتنمية 

, وعمق المعرفة العلمية ,الُمكعباستراتيجية  تغيرات البحث:مُ  نبذة عن: وتضمن الدليل

حتوى المُ , (مكونات الغالف الجوياألهداف العامة لوحدة ), والتفكير الجمعيمهارات و

يمية الالزمة التعلاألنشطة والوسائل , ولخطة الزمنية لتنفيذ دروس الوحدةا, والعلمي للوحدة

 ,الُمكعباستراتيجية باستخدام المختارة المصوغة دروس الوحدة , والوحدةلتنفيذ دروس 

على السادة الُمحكمين, وإجراء التعديالت وفق ا للُمقترحات التي أبداها  دليل المعلموتم عرض 

السادة الُمحكمون, وبعد إجراء التعديالت وفق المقترحات التي أبداها السادة الُمحكمون, 

ا للتطبيق()في صورته النهائية دليل المعلمأصبح   ., وجاهز 

 إعداد أداتي البحث:
التفكير  مهاراتاختبار , عمق المعرفة العلميةاختبار تتمثل أداتي البحث الحالي في      

                               , وفيما يلي خطوات إعداد كل منها:الجمعي

 : عمق المعرفة العلميةإعداد اختبار  .1
قررة على مُ ال( مكونات الغالف الجوي)لوحدة  عمق المعرفة العلميةتم إعداد اختبار      

 معرفةعمق ال نمو; وذلك الستخدامه كأداة لقياس مدى السادس اإلبتدائيتالميذ الصف 

( لُمكعبا ةتيجيالُمتغير الُمستقل )استرانتيجة تأثير  لدى التالميذ مجموعة البحث العلمية

 التالية:تبعا  للخطوات 

 لعلميةاعمق المعرفة  نموقياس مدى إلى االختبار يهدف تحديد الهدف من االختبار:  -أ

 للوحدة التجريبية. بعد دراستهم السادس اإلبتدائيتالميذ الصف لدى 

 ,ميةة العلعمق المعرفاالطالع على عدد من الكتابات لتحديد تم حديد أبعاد االختبار: ت -ب

دة التذكر وإعاوهى: البحث الحالي  المعرفة األربععمق  ُمستوياتوتم استخدام 

 .متدالتفكير الم, والتفكير االستراتيجي, وتطبيق المفاهيم والمهارات, واإلنتاج

؛ ةتوزيع األسئلجدول المواصفات و تم توزيع األسئلة: إعداد جدول المواصفات و  -ج

  .عمق المعرفة, وموضوعات الوحدة المختارة ُمستويات بحيث تم الربط بين

نوع من  عمق المعرفة العلميةاختبار ستخدم في إعداد تحديد نوع ُمفردات األسئلة: اُ  -د

إعادة )التذكر  وذلك في مستوي ,الموضوعية وهو االختيار من متعدداالختبارات 

شكلة, ويتبعه وتتكون هذه النوعية من األسئلة من المتن الذي يشرح المُ (, اإلنتاج

                                                             
(())  ( ( 55ملحق رقم )ملحق رقم )الصورة النهائية(.)الصورة النهائية(.  كتيب التلميذكتيب التلميذ(  

((( ملحق رقم )( ملحق رقم )66 ) )الصورة النهائية(.)الصورة النهائية(.  دليل الُمعلمدليل الُمعلم(  
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أما باقي اإلجابة الصحيحة, وباقي البدائل مموهات, يمثل ثالثة بدائل, أحد هذه البدائل 

لهذه  ؛ وذلم لمناسباتهااالختبارات المقالية قصيرة اإلجابةتم استخدام  الُمستويات

 .الُمستويات

ة عبار سؤال أو في صورةصياغة ُمفردات االختبار  تمصياغة ُمفردات االختبار:  -ه

داد د إعوعي عنورُ  حددة اإلجابة,وأسئلة مقالية مُ  ،ا صحيحمبدائل أحده ثالثأمامها 

بة ُمناس وأن تكون األسئلةمحتوى الوحدة المختارة ككل, االختبار أن تغطى ُمفرداته 

 .التالميذستوى لمُ 

 ي:تمت صياغة تعليمات االختبار, وُروعي فيها ما يلصياغة تعليمات االختبار:  -و

توضيح عدد , وهتشرح فكرتحديد الهدف من االختبار مع السهولة والوضوح, و

توجيه , ولةمنفصلة عن األسئتوجيه التالميذ إلى اإلجابة في ورقة , وُمفردات االختبار

مية ذ إلي أهميتوجيه التال, وت جيدا  قبل اإلجابة عن األسئلةالتالميذ إلى قراءة التعليما

 إعطاء مثال توضيحي, ووبدء اإلجابة في وقت واحد اإلجابة عن جميع األسئلة,

 لكيفية اإلجابة عن أسئلة االختبار.

ختبار اال رجة واحدة لكل ُمفردة من ُمفرداتتحديد طريقة تصحيح االختبار: تم تحديد د -ز

ا لكل ُمفردة متروكة أو أجاب عنها  يذ لتلماتكون إجابة التلميذ عنها صحيحة, وصفر 

د ُمفتاح درجة, كما تم إعدا (32تكون الدرجة العظمي لالختبار )إجابة خاطئة, وبذلك 

 لتصحيح االختبار؛ وذلك لسرعة وتسهيل عملية التصحيح.

: بعد االنتهاء من ()عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من الُمحكمين -ح

 تم عرضة على مجموعة من الُمحكمينإعداد االختبار في صورته األولية، 

لتأكد من صالحية ومالحظاتهم, وا إلبداء آرائهم ؛العلوم المتخصصين في تدريس

 أحد لما جاء باالختبار، ولم يضف  ؤيدةمُ  قد كانت آراء السادة الُمحكمينو, االختبار

حذف أي بخالف تعديل الصياغة اللغوية لبعض األسئلة، ولم يُ  ىآخر أسئلةمنهم 

 .سؤال من أسئلة االختبار

: تم تطبيق االختبار في صورته لالختبار عمق المعرفة العلمية االستطالعيةتجربة ال -ط

 تلميذ ا (60) تتكون منمن غير عينة البحث على مجموعة استطالعية  النهائية

وكان  " التابعة إلدارة أسوان التعليمية,بتدائية المشتركةاإلعلي ناصر بمدرسة "

: االختبارُمعامالت صدق حساب حساب ما يلي:  االستطالعية الغرض من التجربة

)اإلحصائي(,  الصدق الذاتي, والصدق المنطقي, وصدق الظاهريال:حيث تم حساب

مرضية, أي انه شير إلى أن االختبار صادق بصورة يُ مما  ؛(0.91) وجد إنه يُساوىو

كانت قيم )التكويني(, و صدق االتساق الداخلييقيس ما وضع لقياسه, وتم حساب 

وتتم , (0,05ستوى )مُ ا عند دالة إحصائي   لجميع محاور االختبار االرتباطُمعامالت 

ألبعاد االختبار ككل  ( كرونباخ aباستخدام ُمعادلة ألفا ) ُمعامل ثبات االختبارحساب 

(؛ مما يُعني أن االختبار يتمتع بُمستوى مناسب من الثبات تناسب غرض 0.82بلغت )

الستخدامه كأداة قياس, وتم حساب ُمعامالت  ةُمطمئن ةجعل الباحثالبحث العلمي؛ مما 

السهولة  ُمعامالت, ووقد جاءت جميع االختباروالصعوبة لُمفردات  السهولة

والصعوبة لُمفردات االختبار ُمعامالت مقبولة تربوي ا؛ حيث جاءت ُمعظمها محصورة 

                                                             
((( ملحق رقم )( ملحق رقم )قائمة بأسماء السادة الُمحكمين لمادتا 99 ) قائمة بأسماء السادة الُمحكمين لمادتا ) وأداتيه.وأداتيه.البحث البحث  
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ووقد جاءت , االختبار(, وتم حساب ُمعامالت التمييز لُمفردات 0.80, 0.20بين )

, وتم حساب 0.30جميع ُمعامالت التمييز أكبر من ) زمن (, وهو الحد الُمقبول تربوي 

, باإلضافة إلي الزمن الالزم إللقاء التعليمات اذ دقيقة( 83) وهو ,تطبيق االختبار

( دقائق لتوضيح تعليمات االختبار, وبذلك يصبح الزمن الكلي االختبار 5يُمكن إضافة )

 ( دقيقة.88)

: بعد إجراء التعديالت ()عمق المعرفة العلميةالتوصل إلى الصورة النهائية الختبار  -ي

اختبار عمق وثباته أصبح  ,في ضوء آراء السادة الُمحكمين، وحساب صدق االختبار

, وبذلك أصبح االختبار في صورته النهائية ( ُمفردة32المعرفة العلمية مكون ا من )

ا للتطبيق على مجموعة ا  .لبحث النهائيةصالح 

 : مهارات التفكير الجمعيإعداد اختبار  .2
قررة المُ  )مكونات الغالف الجوي(لوحدة  مهارات التفكير الجمعيتم إعداد اختبار      

 مهارات; وذلك الستخدامه كأداة لقياس مدى السادس اإلبتدائيعلى تالميذ الصف 

 ةاتيجي)استر الُمتغير الُمستقلنتيجة تأثير  لدى التالميذ مجموعة البحث التفكير الجمعي

 ( تبعا  للخطوات التالية:الُمكعب

ير مهارات التفك نموقياس مدى إلى االختبار يهدف  تحديد الهدف من االختبار: -أ

 بعد دراستهم للوحدة التجريبية. السادس اإلبتدائيتالميذ الصف لدى الجمعي 

ارات مهمدى نمو االطالع على عدد من الكتابات لتحديد تم حديد أبعاد االختبار: ت -ب

 وهى البحث الحالي األربعمهارات التفكير الجمعي وتم استخدام  ,التفكير الجمعي

 .عاونالت, والمستقبل استشراف, والجماعي القرار اتخاذ, والجماعي الحوار :مهارات

؛ ةتوزيع األسئلتم جدول المواصفات و توزيع األسئلة: إعداد جدول المواصفات و -ج

  ختارة., وموضوعات الوحدة المُ مهارات التفكير الجمعي بحيث تم الربط بين

وع نمعي مهارات التفكير الج اختبار ستخدم في إعدادتحديد نوع ُمفردات األسئلة: اُ  -د

 .من االختبارات الموضوعية وهو االختيار من متعدد

ة عبار سؤال أو في صورةصياغة ُمفردات االختبار  تمصياغة ُمفردات االختبار:  -ه

عداد د إوعي عنورُ  وأسئلة مقالية محددة اإلجابة, ا صحيح،مأمامها أربعة بدائل أحده

بة ُمناس وأن تكون األسئلةمحتوى الوحدة المختارة ككل, االختبار أن تغطى ُمفرداته 

 .التالميذستوى لمُ 

ي: ليمات االختبار, وُروعي فيها ما يلتمت صياغة تعصياغة تعليمات االختبار:  -و

توضيح عدد , وهتشرح فكرالسهولة والوضوح, وتحديد الهدف من االختبار مع 

توجيه لة, ومنفصلة عن األسئتوجيه التالميذ إلى اإلجابة في ورقة , وُمفردات االختبار

مية ذ إلي أهالمي, وتوجيه التالتالميذ إلى قراءة التعليمات جيدا  قبل اإلجابة عن األسئلة

 اإلجابة عن جميع األسئلة, وبدء اإلجابة في وقت واحد, وإعطاء مثال توضيحي

 لكيفية اإلجابة عن أسئلة االختبار.

تحديد طريقة تصحيح االختبار: تم تحديد درجة واحدة لكل ُمفردة من ُمفردات االختبار  -ز

ا لكل ُمفردة متروكة أو أج اب عنها التلميذ تكون إجابة التلميذ عنها صحيحة, وصفر 

                                                             
((( ملحق رقم )( ملحق رقم )77 ) )الصورة النهائية()الصورة النهائية(  عمق المعرفة العلميةعمق المعرفة العلميةختبار ختبار لل(..  
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( درجة, كما تم إعداد ُمفتاح 32إجابة خاطئة, وبذلك تكون الدرجة العظمي لالختبار )

 لتصحيح االختبار؛ وذلك لسرعة وتسهيل عملية التصحيح.

: بعد االنتهاء من ()عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من الُمحكمين -ح

 عرضة على مجموعة من الُمحكمينإعداد االختبار في صورته األولية، تم 

تهم, ومالحظا إلبداء آرائهموعلم النفس التعليمي,  العلوم؛ المتخصصين في تدريس

لما جاء   ؤيدةمُ  قد كانت آراء السادة الُمحكمينووالتأكد من صالحية االختبار, 

بخالف تعديل الصياغة اللغوية لبعض  ىآخر أسئلةمنهم  أحد باالختبار، ولم يضف

 .حذف أي سؤال من أسئلة االختباراألسئلة، ولم يُ 

فس نعلى  النهائية: تم تطبيق االختبار في صورته ختبارالل تجربة االستطالعيةال -ط

ن وكان الغرض م, المجموعة التي تم تطبيق اختبار عمق المعرفة العلمية عليها

حيث تم : االختبارُمعامالت صدق حساب حساب ما يلي:  االستطالعية التجربة

 وجد إنه)اإلحصائي(, و الصدق الذاتي, والصدق المنطقي, وصدق الظاهريال:حساب

س ما مرضية, أي انه يقيشير إلى أن االختبار صادق بصورة مما يُ  ؛(0.90يُساوى )

ت ُمعامال كانت قيم)التكويني(, و صدق االتساق الداخليحساب وضع لقياسه, وتم 

ُمعامل ب تم حسا, و(0,05ستوى )ا عند مُ دالة إحصائي   لجميع محاور االختبار االرتباط

(؛ 0.81لغت )بألبعاد االختبار ككل  ( كرونباخ aباستخدام ُمعادلة ألفا ) ثبات االختبار

ي؛ لعلممما يُعني أن االختبار يتمتع بُمستوى مناسب من الثبات تناسب غرض البحث ا

 ولةُمطمئن ا الستخدامه كأداة قياس, وتم حساب ُمعامالت السه ةالباحثمما جعل 

السهولة والصعوبة  ُمعامالت, ووقد جاءت جميع االختباروالصعوبة لُمفردات 

, 0.20ن )لُمفردات االختبار ُمعامالت مقبولة تربوي ا؛ حيث جاءت ُمعظمها محصورة بي

عامالت , ووقد جاءت جميع مُ االختباروتم حساب ُمعامالت التمييز لُمفردات (, 0.80

, 0.30التمييز أكبر من ) وقد تم  ,اتباستثناء بعض العبار(, وهو الحد الُمقبول تربوي 

( 80, )زمن تطبيق االختباروتم حساب إعادة صياغتها؛ لتناسب مستويات التلميذ, 

قائق لتوضيح د( 5, باإلضافة إلي الزمن الالزم إللقاء التعليمات اذ يُمكن إضافة )دقيقة

 ( دقيقة.85تعليمات االختبار, وبذلك يصبح الزمن الكلي االختبار )

: بعد إجراء التعديالت ()مهارات التفكير الجمعيالتوصل إلى الصورة النهائية الختبار  -ي

اختبار وثباته أصبح  ,في ضوء آراء السادة الُمحكمين، وحساب صدق االختبار

, وبذلك أصبح في صورته النهائية ( ُمفردة32مكون ا من ) مهارات التفكير الجمعي

ا للتطبيق على مجموعة البحث النهائية  .االختبار صالح 
 

 التجربة الميدانية ونتائجها:
 ُمكعبالأثر استراتيجية هدف إجراء تجربة البحث إلى قياس : الهدف من تجربة البحث -

ميذ تالى في تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية ومهارات التفكير الجمعي لد

 .الصف السادس اإلبتدئي

                                                             
((( ملحق رقم )( ملحق رقم )قائمة بأسماء السادة الُمحكمين 99 ) قائمة بأسماء السادة الُمحكمين )البحث وأداتيهالبحث وأداتيه  لمادتالمادتا..  

((( ملحق رقم )( ملحق رقم )88 ) )الصورة النهائية()الصورة النهائية(مهارات التفكير الجمعي مهارات التفكير الجمعي ختبار ختبار لل(..  
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استخدم هذا البحث بالتصميم التجريبي الذي يتضمن  التصميم التجريبي للبحث -

، بالُمكعاستراتيجية باستخدام  المصوغةمجموعتين إحداهما: تجريبية تدرس الوحدة 

 .كما وردت بالكتاب المدرسيضابطة تدرس الوحدة  واآلخرى

ة إلدار ئية المشتركة التابعةالرتاج اإلبتداختيرت مجموعة البحث من  :مجموعة البحث -

ن إلى ، تم تقسيمهتلميذ ا( 70، وشملت مجموعة البحث )دراو التعليمية بمحافظة أسوان

 مجموعة تجريبية. تلميذ ا( 35مجموعة ضابطة، ) تلميذ ا( 35)

طبقت أدوات البحث على المجموعتين الضابطة  :التطبيق القبلي ألدوات البحث -

تطبيق التالي يوضح نتائج الوالجدول  ,م17/10/2019الخميس الموافق يوم والتجريبية 

 القبلي.

(1) جدول  

لنتائج التطبيق القبلي ألدوات البحث على المجموعتين التجريبية والضابطة )ت( قيم  

 نوع االختبار
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

)ت( قيمة  مستوى الداللة 

1م 1ع  2م  2ع   

70.6 عمق المعرفة العلمية  50.2  40.7  60.2  -1.08 غير دالة( 0.82)   

40.5 مهارات التفكير الجمعي  97.1  10.5  82.1  560. غير دالة( 0.75)   

ة درجات كل من المجموعتين التجريبي يأن الفرق بين متوسط (5) جدوليتبين من      

عني يُ ، مما مهارات التفكير الجمعي غير دالة, وعمق المعرفة العلمية ي:والضابطة على اختبار

ؤ لى تكافدل عيوهذا  ,ا بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبلياأنه ال يوجد فرق دال إحصائي  

 المجموعتين.

لتوضيح الغرض من  ()الفصلقبل إجراء التجربة التقت الباحثة بمعلمة  :تدريس الوحدة -

، مع تزويد المعلم بدليل الُمكعباستراتيجية وإجراءات التدريس باستخدام  هالبحث وأهميت

بشرح الوحدة مع قيام الباحثة  المعلمةيسترشد به في عملية التدريس، وقد قامت 

حدد لتدريس تزم بالوقت الم  االلا، وأسبوعي  حصص  3اقع بمتابعتها لمدة أسبوعين بو

 م إلي يوم20/10/2019من يوم األحد الموافق  الوحدة للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 التالميذأثناء تدريس الوحدة مدى اهتمام ولوحظ  ,م21/11/2019 الخميس الموافق

وض بالعمل في مجموعات تعاونية، كما أبدين اهتمامهن باألنشطة والمهام والعر

وربما يرجع ذلك  تخوفهم من تجربة البحث؛ أبدوا، كما مالتقديمية التي كانت تطلب منه

 إلى أنها تجربة لم يمرو بها من قبل.

ة لمعرفاعمق  ي:تم إعادة تطبيق أدوات البحث )اختبار التطبيق البعدي ألدوات البحث: -

وم ي يةا على المجموعتين الضابطة والتجريبمهارات التفكير الجمعي( بعدي  العلمية, و

 ا.، وقد تم التصحيح وتحليل البيانات إحصائي   م24/11/2019األحد الموافق 

  عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها:

                                                             

(( ) ).أ/ نوال جمال حسين معلم أول العلوم بمدرسة الرتاج اإلبتدائية بحري التابعة إلدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان.أ/ نوال جمال حسين معلم أول العلوم بمدرسة الرتاج اإلبتدائية بحري التابعة إلدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان  
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البحث  يسؤالعرض ألهم النتائج التي تم التوصل إليها لإلجابة عن  يتناول هذه الجزء     

 .فروضهصحة والتحقق من 
 :عمق المعرفة العلميةالنتائج الخاصة باختبار  -

ا ي  على أنه "يوجد فرق دال إحصائ األولينص الفرض  :األولاختبار صحة الفرض  -1

دي المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البع تالميذبين متوسطي درجات 

ذا والختبار صحة ه, لصالح المجموعة التجريبية" عمق المعرفة العلميةالختبار 

لة , ومستوى الدالالفرض، تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(

ي لبعدلتطبيق االمجموعتين الضابطة والتجريبية في ا تالميذلدرجات  وحجم التأثير,

 كما يوضحها الجدول التالي:، عمق المعرفة العلميةختبار ال
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 (2) جدول

لنتائج التطبيق البعدي الختبار عمق ومستوى الداللة  )ت( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم

 على كل من المجموعتين التجريبية والضابطة المعرفة العلمية

 ن أبعاد االختبار

 المجموعة

 التجريبية

المجموعة 

 )ت( قيمة الضابطة
مستوى 

 الداللة
 2ع 2م 1ع 1م

 التذكر وإعادة اإلنتاج

35 

6.71 0.93 2.86 1.19 15.12 0.05 

تطبيق المفاهيم 

 والمهارات
5.66 1.24 3.23 1.547 7.29 0.05 

 0.05 13.30 0.95 2.17 1.27 5.74 التفكير االستراتيجي

 0.05 14.48 4.51 1.26 1.13 6.11 التفكير الممتد

 0.05 24.89 4.51 2.25 2.46 24.23 االختبار ككل

وسطي بين مت (0.05)ا عند مستوى ( وجود فرق دال إحصائي  2ويتضح من الجدول )          

معرفة عمق الالختبار المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي  تالميذدرجات 

أثر  مما يدل على؛ للبحث األوليقبل الفرض لصالح المجموعة التجريبية، وبذلك  العلمية

 الميذلت عمق المعرفة العلميةعلى تنمية  الُمكعباستراتيجية باستخدام  الوحدة المصوغة

 مجموعة البحث.

دال أنه "يوجد فرق على  الثاني للبحثالفرض  ينص :الثانياختبار صحة الفرض  -

عدي والب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي تالميذا بين متوسطي درجات إحصائي  

رض، تم والختبار صحة هذا الف, لصالح التطبيق البعدي" عمق المعرفة العلميةختبار ال

ثير, ومستوى الداللة وحجم التأحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( 

 لمعرفةعمق اختبار البية في التطبيق القبلي والبعدي المجموعة التجري تالميذلدرجات 

 كما يوضحها الجدول التالي:، العلمية
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 (3) جدول

الختبار  القبلي والبعدي لنتائج التطبيقومستوى الداللة  )ت( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم

 المجموعة التجريبية علىعمق المعرفة العلمية 

 أبعاد

 االختبار 
 ن

 التطبيق

القبلي   

 التطبيق

البعدي  )ت( قيمة   
مستوى 

 الداللة
1م 1ع  2م  2ع   

 التذكر وإعادة اإلنتاج

35 

80.1  870.  17.6  930.  91.22  0.05 

77.1 تطبيق المفاهيم والمهارات  91.0  66.5  24.1  98.14  0.05 

86.1 التفكير االستراتيجي  141.  94.5  27.1  47.13  0.05 

31.1 التفكير الممتد  02.1  11.6  13.1  62.18  0.05 

74.6 ككل االختبار  50.2  .2324  46.2  47.29  0.05 

بين متوسطي  (0.05)( وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى 3ويتضح من الجدول )     

 علميةعرفة العمق المختبار الالمجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي  تالميذدرجات 

لوحدة أثر امما يدل على ؛ الثاني للبحثقبل الفرض يُ لصالح التطبيق البعدي، وبذلك  ككل

جموعة م لتالميذ عمق المعرفة العلميةعلى تنمية  الُمكعباستراتيجية باستخدام  المصوغة

 .البحث

 النتائج الخاصة باختبار مهارات التفكير الجمعي: -

ل يوجد فرق داعلى أنه " للبحثالثالث ينص الفرض  :الثالثاختبار صحة الفرض  -2

طبيق المجموعتين الضابطة والتجريبية في الت تالميذا بين متوسطي درجات إحصائي  

البعدي الختبار مهارات التفكير الجمعي وأبعاده المختلفة لصالح المجموعة 

المتوسطات واالنحرافات  تم حسابوالختبار صحة هذا الفرض، ", التجريبية

 مجموعتي تالميذلدرجات  ,ومستوى الداللة وحجم التأثير المعيارية وقيمة )ت(

( 4ل )في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الجمعي، وأبعاده ، وجدو البحث

 يوضح ذلك.
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(4) جدول  

لنتائج التطبيق البعدي الختبار ومستوى الداللة  )ت( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم

على كل من المجموعتين التجريبية والضابطةمهارات التفكير الجمعي   

 أبعاد

 االختبار 
 ن

المجموعة 

ةالتجريبي  
 المجموعة الضابطة

)ت( قيمة  
مستوى 

 الداللة
1م 1ع  2م  2ع   

 الحوار الجماعي

35 

865.  940.  862.  19.1  67.11  0.05 

اتخاذ القرار 

 الجماعي
68.5  25.1  22.3  54.1  33.7  0.05 

استشراف 

 المستقبل
80.5  83.0  17.2  95.0  94.16  0.05 

80.5 التعاون  39.1  94.1  26.1  17.12  0.05 

ككل  االختبار  
 

14.23  14.2  20.10  25.2  .6624  0.05 

بين متوسطي  (0.05)ا عند مستوى ( يوجد فرق دال إحصائي  4ويتضح من الجدول )     

كير ت التفالمجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارا تالميذدرجات 

ما ك, لبحثل الثالثوبذلك يقبل الفرض  ,الجمعي وأبعاده المختلفة لصالح المجموعة التجريبية

 أثر الوحدة المصوغةمتوسط مما يدل على ( أن حجم تأثير الوحدة 4يتضح من جدول )

 لبحث امجموعة  لتالميذتنمية مهارات التفكير الجمعي على  الُمكعباستراتيجية باستخدام 

ال يوجد فرق د على أنه " الرابع للبحثينص الفرض  :الرابعاختبار صحة الفرض  -3

لي المجموعة التجريبية في التطبيقين القب تالميذا بين متوسطي درجات إحصائي  

", يلبعداوالبعدي الختبار مهارات التفكير الجمعي وأبعاده المختلفة لصالح التطبيق 

 )ت( والختبار صحة هذا الفرض، تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة

رات ار مهاالمجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي الختب تالميذلدرجات 

 التالي: (5) كما يتضح من الجدولالتفكير الجمعي، وأبعاده المختلفة، 
  



 أثر استراتيجية الُمكعب في تدريس العلوم على تنمية عمق المعرفة العلمية

........................................... 

- 1405 - 

(5) جدول  

القبلي لنتائج التطبيقومستوى الداللة   )ت( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم  

التجريبية مهارات التفكير الجمعي على كل من المجموعة والبعدي الختبار   

 أبعاد

 االختبار 
 ن

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
)ت( قيمة  

مستوى 

1م الداللة 1ع  2م  2ع   

 الحوار الجماعي

35 

54.1  740.  865.  940.  27.21  0.05 

اتخاذ القرار 

 الجماعي
37.1  65.0  68.5  25.1  10.18  0.05 

استشراف 

 المستقبل
43.1  81.0  80.5  83.0  19.22  0.05 

03.1 التعاون  79.0  80.5  39.1  69.17  0.05 

ككل  االختبار  
 

37.5  97.1  14.23  14.2  10.36  0.05 

بين متوسطي  (0.05)( وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى 5يتضح من الجدول )     

ير التفك المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات تالميذدرجات 

تضح يكما , ثللبح الرابعقبل الفرض يُ وبذلك  ,الجمعي وأبعاده المختلفة لصالح التطبيق البعدي

ام باستخد أثر الوحدة المصوغةحجم تأثير الوحدة متوسط مما يدل على ( أن 5من جدول )

 .مجموعة البحث لتالميذعلى تنمية مهارات التفكير الجمعي  الُمكعباستراتيجية 

 تفسير نتائج البحث: -
فكير تتُوسع  على  الُمكعب استراتيجيةساعدت  :لعمق المعرفة العلمية بالنسبة  (1)

جه التالميذ وجعله مرنا ، نتيجة عمق رؤية الموضوع من جوانب مختلفة تُمثل أو

ن مهوم كل وجه من األوجه الستة ينظر إلى الموضوع أو المف السته؛ حيث أن الُمكعب

 .مستويات عمق المعرفة العلميةمما عمل على تنمية  ؛جانب معين

العمل ي التالميذ عل الُمكعبساعدت استراتيجية  :مهارات التفكير الجمعي بالنسبة (2)

 معيالجالتفكير  مهاراتإلى حٍد كبير في تنمية  مما ساعد التالميذ ؛في مجموعات

المستقبل,  الجماعي, واستشراف القرار الجماعي, واتخاذ الحوار , مثل:لديهم

اصة الشعور بالثقة في التعبير عن وجهات النظر الخعلى بث كذلك عمل ، والتعاون

ما ، كهمُمتنفسا  للطاقة الزائدة لدي وهيأبهم، وفي إقامة عالقات اجتماعية قوية، 

ر تنمية مهارات التفكي مما عمل على؛ وسليمة أنماطا  سلوكية ُمتحضرة أكسبهم

 .الجمعي

 توصيات البحث:  -
 بالتالي: وصي الباحثة تُ في ضوء النتائج التي اسفر عنها البحث الحالي,      

يجية استراتلــــ "وفق ا  بالمرحلة اإلبتدائية العلومإعادة صياغة وتنظيم وحدات منهج  -

 ".الُمكعب

نمية تتطوير مناهج العلوم بالمرحلة اإلبتدائية بحيث تركز من خالل أهدافها علي  -

 .مهارات التفكير الجماعيمستويات عمق المعرفة العلمي, و
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, لعلميمستويات عمق المعرفة اب بالصف الرابع االبتدائي العلومتضمين محتوي منهج  -

 .التفكير الجماعيبمهارات و

 ىعل التالميذ لمساعدة حديثة تدريس استراتيجيات استخدام على المعلمين تشجيع -

 .الُمكعباستراتيجية , منها العقل إعمال

ارات بهدف اكسابهم المه البتدائيةاعقد برامج تدريبية لمعلمي العلوم بالمرحلة  -

 ر قدرتهمبنجاح في التدريس, وتطوي الُمكعباستراتيجية زمة الستخدام الوالكفايات ال

  .ذه االستراتيجيةعلي تصميم التدريس به

 قترحة: البحوث المُ  -
  لتالية:االبحوث إجراء يمكن , اوالنتائج التي أسفر عنه ,في ضوء الهدف من هذا البحث     

 لدى بالتفكير المركمهارات تنمية  علىفي تدريس العلوم  الُمكعباستراتيجية  أثر -

 .المرحلة اإلبتدائية تالميذ

 تالميذ ىلد الُمشكالتحل في تدريس العلوم في تنمية مهارات  الُمكعباستراتيجية  أثر -

 .المرحلة اإلبتدائية

 لدى حياتيةوالمهارات ال التحصيلتنمية  علىفي تدريس العلوم  الُمكعباستراتيجية  أثر -

 .المرحلة اإلبتدائية تالميذ
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 أوالً: المراجع العربية:

مية مهارات ثر خرائط التفكير وانموذج الُمكعب في تن. أ( 2013زهار برهان اسماعيل العزاوي )أ -

 سالةر . التفكير فوق المعرفي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط وتحصيلهن لمادة الفيزياء

 .جامعة بغداد.  كلية التربية . دكتوراه

لساسي في ( . أثر استراتيجية الُمكعب في تحصيل طلبة الصف السابع ا2016) آالء غازي شواهنه -

سات الدرا . كلية ماجستير رسالةمبحث الرياضيات في محافظة قلقيلية واتجاهاتهم نحو تعلمها . 

 العليا . جامعة النجاح الوطنية . فلسطين.

 لتساؤل الذاتىعلى استراتيجية افاعلية برنامج تدريبى قائم ( . 2019أمل بنت عبد هللا الخضيري ) -

مجلة كلية " . العربية للمرحلة الثانوية فى تنمية معرفة اصناف العمق المعرفى لدى معلمات اللغة

 .56-13( . 1)41. كلية التربية . جامعة عين شمس .  التربية في العلوم التربوية

فاهيم العلمية ب في اكتساب المثر استعمال استراتيجية الُمكعأ .( 2011ايمان عبد الحسين شنبار ) -

 . كلية التربية . ماجستير رسالة " .واستبقائها في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 .جامعة بغداد

ق المعرفة في الجغرافيا على تنمية عم ( . تأثير التعلم الخبراتي2019باسم صبري محمد سالم ) -

سيوط . أامعة ج.  مجلة كلية التربيةالجغرافية والدافعية العقلية لدى طالب المرحلة الثانوية" . 

35(5 . )189-233. 
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في  (SBL) مقترح لتوظيف أنموذج التعلم القائم على السيناريو" ( .2018الفيل )لمي محمد ح -

لية كيات عمق المعرفة وخفض ية التجول العقلي لدى طالب التدريس وتأثيره في تنمية مستو

 .66-2.  (2)33.  جامعة المنوفية . مجلة كلية التربية . ية"التربية النوعية جامعة اإلسكندر

ي تدريس استراتيجية الُمكعب ف فاعلية استراتيجية( . "2019سارة عبد الستار الصاوي أحمد ) -

ميذ دى تالمهارات التخيل واالتجاه نحو العمل الجماعي ل الدراسات االجتماعية على تنمية بعض

 .259-217( . 8)35. جامعة أسيوط . مجلة كلية التربيةالمرحلة اإلبتدائية" . 

( . "استراتيجية مقترحة في ضوء نظرية فيجوتسكي لتنمية عمق 2018شيماء محمد علي ) -

يات تربو مجلةرحلة اإلعدادية" . المعرفة الرياضية ومسؤولية تعلم الرياضيات لدى تالميذ الم

 .177-126( . 10)21.  الرياضيات

ي تنمية ( . "أثر تدريس العلوم باستخدام وحدات التعلم الرقمية ف2017عاصم محمد إبراهيم ) -

" المتوسط لثانيمستويات العمق المعرفة العلمية والثقة بالقدرة على تعلم العلوم لدى طالب الصف ا

 .145-99( . 32)125جامعة الكويت . .  المجلة التربوية. 

كعب والبيت فاعلية التكامل بين استراتيجيتي المُ " .(2012ونبال عباس المهجة ) علي رحيم محمد، -

ق هن فوالدائري على تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة علم األحياء وتنمية تفكير

 .  بغداد . مجلة كلية التربية األساسية " .المعرفي

ية مهارات فعالية برنامج قائم على التفكير الجمعي في تنم . (2005علي عبد المحسن الحديبي ) -

ة جامع . كلية التربية.  رسالة ماجستير . االتصال اللغوي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 .أسيوط

نمية تفاعلية استراتيجية الُمكعب في . "( 2015زينب حسن علي الشمري )وكريم فخري هالل،  -

ربية الت مجلة كلية " .التفكير التركيبي لدى طالبات الصف الخامس االدبي في مادة الجغرافية

 .357-337 . (19) . جامعة بابل .االساسية للعلوم التربوية واالنسانية  

 . المؤتمر ي(: الرياضيات وتكوين العقل الجمعي وتنمية التفكر التعاون2007محمد أمين المفتي ) -

جامعة  – ضيافة: الرياضيات للجميع . دار الياضياترجمعية المصرية لتربويات اللل سابعالعلمي ال

 .2007يوليو  18 – 17  عين شمس . المنعقد في الفترة

 لتشاركيا التعلم على قائم االجتماع علم في إلكتروني مقرر فاعلية . (2011) فرغلي سيد محمد -

 رسالة ة .الثانوي المرحلة طالب لدى لالنجاز والدافعية الجمعي التفكير على القدرة تنمية في

 .شمس عين جامعة التربية . . كلية دكتوراه

 عمر محمد وسعاد, النبي عبد أحمد ومختار, فتحي محمد وسعاد, الرحيم عبد فرغلي سيد محمد -

 مناهجال في دراسات  مجلة.  الثانوية المرحلة طالب لدى الجمعي التفكير مهارات( . 2011)

.   تدريسال وطرق للمناهج المصرية الجمعية.  شمس عين جامعة.  التربية كلية.  التدريس وطرق

(172 . )205-230. 

س عمق ( . "فعالية استخدام استراتيجية عظم السمك في تدري2018محمود رمضان عزام السيد ) -

( . 9)21 . العلمية المجلة المصرية للتربيةالمعرفة البيولوجية ومهارات التفكير البصري" . 

109-146. 

 لدراساتا تدريس في التعاوني للتعلم STAD استراتيجية فاعلية . (2009) موسى أحمد النقراشي -

 ربية .الت كلية . يرماجست رسالةاالبتدائية .  المرحلة تالميذ لدى الجماعي التفكير لتنمية االجتماعية

 .الزقازيق جامعة

 مهارات تنمية في الجمعي التفكير على قائم برنامج . فاعلية (2009) علي إبراهيم حسني هناء -

 المؤتمر .االجتماعية  الدراسات معلمي لدى بحقوقهم والوعي الخاصة االحتياجات لذوي التدريس

 راساتللد التربوية الجمعية: االجتماعية الدراسات ومناهج االنسان حقوق - الثاني العلمي

 . 258 - 198 ( .3).  شمس عين جامعة.  التربية. االجتماعية
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