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 مستخمص البحث: 
المرحمة اإلعدادية لدي تالميذ ير المركب ميارات التفك بعضتنمية ىدف البحث الحالي إلي       

" في تدريس الدراسات  Riskالمعاقين سمعيا باستخدام برنامج النظام الذكي في معالجة المعرفة "
 ر بعضختبااالجتماعية,  وتم إعداد قائمة ببعض ميارات التفكير المركب , وأعدت الباحثة ا

برنامج باستخدام  بحثلمعمم لتدريس وحدتي الدليل ا بحث, وفي وحدتي ال ميارات التفكير المركب
( تمميذ من تالميذ 52ريسك , وكراسة أنشطة التمميذ , وتكونت مجموعة البحث التجريبية من )

المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعيا بمحافظة أسيوط , وتوصمت نتائج البحث الي : وجود فرق ذو 
" في تدريس  Riskفي معالجة المعرفة " داللة إحصائية عند استخدام برنامج النظام الذكي

 ميارات التفكير المركب لصالح المجموعة التجريبية . الدراسات االجتماعية  لتنمية  بعض
 الكممات المفتاحية :

لتدريس الدراسات  " Riskبرنامج مقترح قائم عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "      
 كب .ميارات التفكير المر  بعض -االجتماعية
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Summary of the Research                                                 
 The current research aims to develop thinking skills of the deaf 

students in preparatory schools, Using program based on Right intelligent 
system of Knowledge for teaching social studies. There is alist of some 
complex thinking skills ,and the researcher prepared a test on some 
complex thinking skills in the two units of the researcher, the teacher's 
guide for teaching the two units of the researcher using " Risk" program 
and the pupil 's activities notebook .The experimental group consisted of 
(25)  of pupils  the deaf students in preparatory schools, in Assiut, the 
results are : that there is a clear a difference the students who Use  
program based on Right intelligent system of Knowledge for teaching 
social studies to develop some complex thinking skills of The 
experimental group .                      
Key words: Program Based on Right Intelligent System of Knowledge for 
Teaching Social Studies - some Complex Thinking Skills                     
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 مقدمــة : 
وُيعـد االنفجار المعرفي اليائل أحد التغيرات السريعة التى تواجو المجتمع بكافة مجاالتو 
خاصة مجال التعميم , وبالتالي يمثل ىذا االنفجار أحد أىم التحديات التى تواجو المناىج الدراسية 

كانا ميما بين وخاصة منيج الدراسات االجتماعية , حيث يشغل منيج الدراسات االجتماعية م
مختمف مواد المنيج المدرسي فى مراحل التعميم العام , حيث يقوم بدور كبير فى تحقيق األىداف 
التربوية المرجوة , ذلك ألن الموضوعات التى يتناوليا تتصل اتصااًل مباشرًا باإلنسان والبيئة التى 

 عيش فييا , والبيئات األخرى من حولو . ي
بالمرحمة اإلعدادية تيدف إلى  الدراسات االجتماعية( عمى أن مناىج   Rodneyيؤكد )و        

تربية مواطنين قادرين عمى التفكير واتخاذ القرار والعمل عمى حل المشكالت التى يعانى منيا 
بطريقة تمكن الطالب من تحميميا ونقدىا  ياالمجتمع, ولتحقيق ذلك يجب أن تكتب موضوعات

ور فى تنمية ميارات التفكير بطريقة أفضل وتزداد فييا معمومات والحكم عمييا حتى يكون ليا د
 (   Rodney, 2016, 12) موضوعات الدراسات االجتماعية .الطالب وحماسيم لتعمم 

مكانيات متعددة فى إعداد        حيث تسيم الدراسات االجتماعية بما ليا من طبيعة اجتماعية وا 
فى المجتمع وتعريفيم بحقائق التطورات التاريخية جيل من الناشئين ليكونوا أفراد نابغين 

  واالقتصادية والثقافية
وأكد بعض خبراء الدراسات االجتماعية أنيا تيتم بدراسة اإلنسان من حيث عالقات 
أفراده وجماعاتو بعضيم ببعض, والعالقات التى بين اإلنسان والبيئة, حيث أثبتت الدراسات فى 

أن التفكير اإلبداعي والناقد والعمميات العقمية األخرى المتخصصة الواليات المتحدة األمريكية 
 ( .  Patrick , 1996 ,112تغمب عمى مادة الدراسات االجتماعية ) 

وتنبع أىمية تعميم التفكير كمطمب ممح فى عممية التعميم والتعمم من خالل حاجة 
ل المعرفة بشكل واسع فى المدرس لمساعدة المتعممين عمى عمل ترابطات فى الذاكرة واستعما

مواقف جديدة , ال تعتمد كميًا عمى الطريقة المفظية بل تعتمد عمى ميارات التفكير فى عممية 
 ( .  Hellere et al : 1999,133التعميم ) 

         القدرة عمي التفكير خاصية مشتركة بين جميع األفراد ولكن بدرجات متفاوتة ,و 
     ا عن الطفل العادي من حيث قدرتو عمي التفكير فالمعاقونوال يختمف الطفل المعاق سمعي

              سمعيا اليعانون من تدن واضح في قدراتيم العقمية , حيث لدييم القدرة التعمم والتفكير. 
 (  2,  5006)ىالة السيد أحمد, 
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مية أنواع التفكير ىذا وقد أجريت العديد من الدراسات العربية واألجنبية أثبتت إمكانية تن      
         ( , ودراسة ىالة السيد أحمد  5004المختمفة لدي المعاقين سمعيا كدراسة سامي عبد الحميد ) 

  Abusaleh et al , 2010) ودراسة  ( Boucher , 2010) ( ودراسة 5006) 

( من النموذج التكاممي  Complex Thinkingوقد جاء مبدأ التفكير المركب ) 
مًا تفاعميًا مكونًا من مجموعة منفصمة من ميارات التفكير , ويشتمل ىذا التفكير عمى بوصفو نظا

ثالثة أنواع من التفكير : ىي اإلبداعي , والناقد , والتأممي , كما يتطمب استخدام الفرد الواسع 
 ( .  Jonassen, 1996 , 28-29لعممياتو العقمية ) 

 ت التفكير المركب , فمثاًل يشير اختمف العمماء والباحثون فى تحديد ميارا
 (Puccio et al , 2000,49  ,إلى التفكير المركب يشمل : حل المشكمة , واتخاذ القرار )

( أن التفكير المركب يشمل  Albee, 2000,9والتفكير الناقد , والتفكير اإلبداعي , ويذكر ) 
الميارات التالية لمتفكير  ( Goodson, 2000,165التفكير الناقد واإلبداعي فقط , ويورد ) 

المركب : التحميل والتفكير اإلبداعي , والتفكير الناقد , واتخاذ القرار , والتقويم , والتفكير المنطقي 
, والتفكير فوق المعرفي , وحل المشكالت , والتفكير التأممي , واالستقصاء العممي , والتركيب , 

ي , والتفكير اإلبداعي , والتفكير الناقد عمى ( التفكير األساسRamos,2010,13بينما يعرض )
 أنيا الميارات المكونة لمتفكير المركب . 

( إلى أن أغمب المراجع المتخصصة تتفق عمى  19,  9666جروان , فتحي ويشير ) 
وجود خمسة أنواع من التفكير تندرج تحت مظمة التفكير المركب وىي : التفكير اإلبداعي والتفكير 

 خاذ القرار , وحل المشكمة , والتفكير فوق المعرفي . الناقد , وات

يتطمب العالم المتغير الذى نعيش فيو أفرادًا قادرين عمى مواجية التحديات , تمك 
ميارات  وتنمية  التحديات التى ال تحتاج إلى بناء المعرفة وحفظيا فقط بل تحتاج إلى تطوير

ير اإلبداعي والقدرة عمى اتخاذ القرار وحل المشكالت التفكير المركب كميارات التفكير الناقد والتفك
التى تواجيو , وتناولت العديد من الدراسات ميارات التفكير المركب وأكدت عمى أىمية تنميتيا 

 لدى المتعممين 

( ,  5090ياسين )  ربيع ودراسة أجرى( ,  5004محمد , سامي عبد  الحميد كدراسة )         
            دراسةو , (  Boucher , 2010ودراسة ) ,  ( Abusaleh et al , 2010ودراسة ) 

 ( .5095دراسة محمد يحي عمي)  و( , 5094عبده حسن ناجي ) 
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 ويالحظ من خالل الدراسات السابقة ما يمي : 
ـ أشارت معظم الدراسات والبحوث إلى تفوق المجموعة التجريبية فى تنمية واكتساب ميارات 

لتفكير اإلبداعي وغيرىا من الميارات األخرى وتعمميا وتميزىا عمى المجموعة التفكير الناقد وا
 الضابطة . 

 ـ تختمف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فى استخداميا لبرنامج ريسك 
 "Risk  فى تنمية التحصيل وبعض ميارات التفكير المركب ) التفكير الناقد ـ التفكير "

( من خالل تدريس الدراسات االجتماعية لدى التالميذ المعاقين  اإلبداعي ـ اتخاذ القرار
 سمعيًا فى المرحمة اإلعدادية . 

يستخمص من الدراسات السابقة أن تنمية التفكير لدى ذوي اإلعاقة السمعية ليس باألمر  -
الصعب , حيث أظيرت الدراسات العربية واألجنبية مًعا أنو يمكن باستخدام طرق التدريس 

                  امج التعميمية المناسبة لتنمية ميارات التفكير لدى ىؤالء التالميذ كما فى دراسة والبر 
 (Boucher,2010  ( ودراسة )Abusaleh et al , 2010  ودراسة )                     
 (.  5004حمد سامي عبد الحميد م) 

أحد برامج تعميم وتنمية  ( معرفة( ) النظام الذكي لمعالجة ال Riskويعد برنامج ريسك ) 
التفكير الناقد , والتفكير اإلبداعي الخاضعة لمبحث والتجريب , إذ يتم تعميم ميارات البرنامج 

 (.99,  5002السرور , ناديابصورة مستقمة أو تدمج مع المنيج الدراسي ) 

 Right Intelligent system of( أن برنامج 5002وتذكر السرور )
Knowledge ى معالجة المعرفة " فRisk  يستند إلى برنامج ىارنادك لتعميم التفكير الناقد, إال "

أنو يختمف عنو من حيث توزيع األبواب والمسميات والميارات ومضامين التمارين, ويغطي برنامج 
 "Risk  : مدى واسعًا من الميارات التى تحفز التفكير ضمن أربعة محاورة أساسية ىي "

اتية , والنظام , وقوة التفكير , والنجاح , التى تمكن المتعممين من تطوير الحس الميارات الحي
وممارسة لميارات التفكير الناقد فى الموقف الصفي وتعميميا عمى مواقف الحياة , ومساعدة 
المتعممين عمى تشكيل نظام تفكير ذكي يحمل ويقيم وينتقد ويحاكي المعرفة التعميمية التى يتعرض 

بة , وبالتالي تجعميم قادرين عمى إصدار األحكام المعرفية , واختيار الصحيح المتميز ليا الطم
 (. 00م , 5091لمرشدي , و عباس حسين الباحث , اوالنافع منيا )عماد حسين 
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( بتطوير ىذا البرنامج لمبيئة العربية , إال أن البرنامج 5002السرور ) نادياوقد قامت 
األصمي من حيث األىداف , والمحتوى , وتوزيع األبواب والمسميات المطور يختمف عن البرنامج 

والميارات , ومضامين التمارين التى شممت التفكير الناقد , والتفكير اإلبداعي ومستويات الحمول 
اإلبداعية دون اإلخالل باألصول األساسية لمبرنامج , ويقع البرنامج المطور عمى أربعة أدلة 

لمطالب تغطي معظم ميارات التفكير , مثل الميارات الحياتية , والنظام ,  لممعمم , وأربعة أدلة
 ( .  50,  5093جمال عبد الفتاح العساف , وقوة التفكير , والنجاح ) 

وتأكيدًا لما سبق ولتحقيق النجاح فى سياق األمم نحو النمو والتقدم , البد من جعل 
ىجنا التربوية , ومن ممارستنا اليومية فى ميارات التفكير وبرامجو جزءًا ال يتجزأ من منا

المؤسسات التعميمية , وتناولت العديد من الدراسات برنامج ريسك التى تؤكد أىميتو لتنمية ميارات 
 ( , و دراسة 5003الفقييي )  ة رانياالتفكير المختمفة لدى الطالب فى العممية التعميمية كدراس

 (. 5091العيش )  أبوسياد ( ودراسة  5091 ندى عبداهلل ) ( و 5004مؤيد الجدوع ) 

 مشكمة البحث :
عمي الرغم من أىمية الدراسات اإلجتماعية وخاصة لتالميذ  ذوي اإلحتياجات الخاصة 
من أصحاب االعاقة السمعية في تنمية العديد من الميارات لدييم إال أن الدراسات السابقة أكدت 

 عبد الغني محمد ث أشارت دراسة كل منأن ىناك ضعف واضح في مستوي التحصيل , حي
            (5004عبد السميع )سعيد عبد الحميد ( ودراسة 5006أحمد)ىالة السيد ( ودراسة 5002)

                أشارت وأيضاً  إلي أن ىناك انخفاض في التحصيل لدي الطالب المعاقين سمعيا 
            ( ودراسة  Boucher,2010 )ودراسة ( 5004محمد )سامي عبد الحميد  كل من دراسة

 (Abusaleh et al , 2010   ) إلي  انخفاض في ميارات التفكير المركب  لدي الطالب
ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى النمو المغوي والقدرة المحدودة عمى القراءة , المعاقين سمعيا 

مى النقيض من ذلك إذا توافرت ولكن ىذا ال يعني أن قدراتيم المحدودة ال يمكن تنميتيا , بل ع
ليم البرامج التربوية المناسبة وطرق التدريس والوسائل التعميمية واألنشطة التى تراعى خصائصيم 

التحصيمية سوف تنمو , وىذا ما أكدتو العديد من الدراسات التى  العقمية و المعرفية فإن قدراتيم
 .المعاقين سمعيًا ب الطالاىتمت بتنمية بعض ميارات التفكير المركب لدى 
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وتؤكد كثير من الدراسات التربوية أن الدراسات االجتماعية بصنوف مجاالتيا مازالت 
تدرس بطرائق تركز عمى الحفظ والتمقين من المعممين , وتتمحور حول النواتج المعرفية البحتة مما 

 ( ,5001لربضى ,امريم أدى إلى تدني التحصيل فى ىذه المادة , وىذا ما أشارت إليو دراسة )
( أشارت الي تدني في 5003( وكذلك دراسة جمال عبد الفتاح )5001ودراسة ندي عبداهلل ) 

األمر الذى يظير جميًا الحاجة الماسة إلى برامج تدريبية  التحصيل وميارات التفكير المركب 
والحفظ تعالج ضعف مخرجات الدراسات االجتماعية قبل تفاقميا , والخروج من دائرة التمقي 

صدار األحكام .   واالسترجاع , إلى دائرة التفكير والتحميل والنقد والتمحيص وا 

قامت الباحثة بحضور بعض الحصص لمقرر الدراسات االجتماعية  لتأكد من ىذاو 
لبعض زمالئيا المعممين أثناء تدريسيم لمتالميذ المعاقين سمعيًا بالصف الثاني اإلعدادي , 

ى تحصيميم وأيضًا انخفاض قدرة التالميذ عمى اكتساب بعض فالحظت انخفاض ممحوظ ف
ميارات التفكير المركب , ولتعزيز تمك المالحظات تم تطبيق اختبار لبعض ميارات التفكير 

عمى مجموعة من (( 9)ممحق) التفكير اإلبداعي , اتخاذ القرار (  , والمركب ) التفكير الناقد
(  53ة الصم باألربعين بأسيوط , حيث بمغ عددىم )تالميذ الصف الثاني اإلعدادي , بمدرس

انخفاض قدرة التالميذ في إكسابيم لبعض ميارات التفكير المركب حيث بمغ وأظيرت النتائج: 
 % ( في ميارات التفكير المركب اآلتية : 96.2نسبة إجاباتيم في االختبار المعد لذلك ) 

بداعي , ميارات اتخاذ القرار( والنسبة ) ميارات التفكير الناقد , ميارات التفكير اال 
 %(3,2% , 3,5% ,  3.5اإلحصائية لكاًل منيم عمي الترتيب : ) 

ومن خالل الدراسات السابقة والدراسة االستطالعية التى تم القيام بيا يمكن تحديد 
( القرارتفكير اإلبداعي ـ اتخاذ التفكير الناقد ـ ال) فى ضعف ميارات التفكير المركب مشكمة البحث

احثة لدى التالميذ ذو اإلعاقة السمعية ) القابمين لمتعمم ( بالصف الثاني اإلعدادي , لذا حاولت الب
" كأحد البرامج التعميمية الحديثة فى تدريس محتوى  Risk" تجريب استخدام برنامج ريسك 
ميذ الصف بعض ميارات التفكير المركب لدى تال فى تنمية أثرهالدراسات االجتماعية وقياس 

 .الثاني اإلعدادي
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 أسئمة البحث : 
 الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي : بحثحاول الي

لتدريس  " Riskبرنامج مقترح قائم  عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "استخدام ما أثر  -
دادية المرحمة اإلعلدي تالميذ بعض ميارات التفكير المركب تنمية الدراسات االجتماعية في 

 . المعاقين سمعيا

 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية :
 ما ميارات التفكير المركب الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعيًا ؟ -9

 ما ميارات التفكير الناقد الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعيًا ؟ -5

 الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعيًا ؟ ما ميارات التفكير اإلبداعي -0

 ما ميارات اتخاذ القرار الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعيًا ؟ -1

لتدريس  " Riskما صورة برنامج مقترح قائم  عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة " -2
 الدراسات االجتماعية ؟

لتدريس  " Riskائم  عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "برنامج مقترح قاستخدام ما أثر  -3
الصف الثاني لدي تالميذ بعض ميارات التفكير الناقد تنمية الدراسات االجتماعية في 
 ؟ اإلعدادي المعاقين سمعيا

لتدريس  " Riskبرنامج مقترح قائم  عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "استخدام ما أثر  -4
الصف الثاني لدي تالميذ بعض ميارات اتخاذ القرار تنمية تماعية في الدراسات االج

 ؟ اإلعدادي المعاقين سمعيا

لتدريس  " Riskبرنامج مقترح قائم  عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "استخدام ما أثر  -5
الصف الثاني لدي تالميذ بعض ميارات التفكير االبداعي تنمية الدراسات االجتماعية في 

 ؟ عدادي المعاقين سمعيااإل
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 مصطمحات البحث : 
 " :  Riskـ برنامج ريسك " 

بعض ميارات التفكير  تنميةويعرف إجرائيًا بأنو : مجموعة من اإلجراءات اليادفة إلى 
المركب من خالل دمج بعض ميارات الجزء األول: الميارات الحياتية ) ميارة الحفز الذىني , 

نب , ميارة تمييز المناقشات المؤيدة , ميارة أسئمة المناقشات , ميارة المشكالت متتعددة الجا
             ميارة تقنيد المناقشات , ميارة تأييد صاحب الحجة ( وبعض ميارت الجزء الثاني : النظام
) قوانيين المجتمع , العايير المزدوجة ( وبعض ميارات الجزء الثالث : ) ميارة أخطاء في 

عميم الخاطئ , ميارة الدفاع عن الذات , ميارة العالقة اآلرتباطية ( ضمن التفكير, ميارة الت
موضوعات وحدتي ) ثروات وطننا العربي ( و ) مصر من الطولونيين إلى المماليك ( من مقرر 

 ديةلصف الثاني اإلعدادي , ويتضح آثاره من خالل النتائج البعلتالميذ االدراسات االجتماعية 
 التفكير المركب .  الختبار بعض ميارات

 ـ ميارات التفكير المركب :
تالميذ الصف  تنمي لديويعرف إجرائيًا بأنو : مجموعة من الميارات العقمية العميا التى 

الثاني اإلعدادي من خالل تدريس وحدتي ) ثروات وطننا العربي ( و ) مصر من الطولونيين إلى 
الثاني اإلعدادي باستخدام برنامج ريسك " المماليك ( من مقرر الدراسات االجتماعية لمصف 

Risk  وتشمل : ميارات التفكير الناقد , ميارات التفكير اإلبداعي , بعض ميارات اتخاذ , "
فى البحث الحالي من خالل اختبار بعض ميارات ميارات القرار , ويتم قياس أداء التالميذ ليذه ال
 التفكير المركب المعد ليذا الغرض . 

 :  حثلبأىداف ا
 : إلي  الحالي ي البحثسعي
 التعرف عمي ميارات التفكير المركب الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعيًا ؟ -9
 التعرف عمي ميارات التفكير الناقد الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعيًا ؟ -5
 حمة اإلعدادية المعاقين سمعيًا ؟التعرف عمي ميارات التفكير اإلبداعي الالزمة لتالميذ المر  -0
 التعرف عمي ميارات اتخاذ القرار الالزمة لتالميذ المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعيًا ؟ -1
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لتدريس الدراسات  " Riskبناء برنامج مقترح قائم  عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة " -2
 االجتماعية ؟

 Riskالنظام الذكي في معالجة المعرفة " برنامج مقترح قائم  عمياستخدام التعرف عمي أثر  -3
الصف لدي تالميذ بعض ميارات التفكير المركب تنمية لتدريس الدراسات االجتماعية في  "

 ؟ الثاني اإلعدادي المعاقين سمعيا
الصف الثاني اإلعدادي لدي تالميذ التعرف عمي ميارات التفكير الناقد التي يمكن تنميتيا   -4

 ؟ المعاقين سمعيا
الصف الثاني لدي تالميذ عرف عمي ميارات التفكير اإلبداعي  التي يمكن تنميتيا الت  -5

 ؟ اإلعدادي المعاقين سمعيا
الصف الثاني اإلعدادي لدي تالميذ التعرف عمي ميارات اتخاذ القرار التي يمكن تنميتيا   -6

 ؟ المعاقين سمعيا
 أىمية البحث: 

 :  يقدمالحالي في أنو قد  بحثتتمثل أىمية ال
اإلبداعي  –ميارات التفكير  –قائمة بعض ميارات التفكير المركب ) ميارات التفكير الناقد   -9

ميارات اتخاذ القرار ( قد تسيم في إفادة مخططي ومصمي المناىج ومؤلفي الكتب  –
فقد يستعينوا بيذه القائمة في تصميميم  إلعداديالمدرسية لمتالميذ في مرحمة التعميم ا

 د الدراسية بصفة عامة ومادة الدراسات اإلجتماعية بصفة خاصة .لممحتوي في الموا
برنامج قائم باستخدام  الثاني اإلعداديدليل أو نموذج لتدريس الدراسات االجتماعية بالصف   -5

 .عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "ريسك "
ج تدريسية حديثة ونماذ برامجتوليد دوافع قوية لدي معممي الدراسات االجتماعية إلستخدام   -0

 في تدريس الدراسات االجتماعية.
يمكن اإلفادة منيما  الثاني اإلعداديلتالميذ الصف  ميارات التفكير المركببار لبعض تخا  -1

 في أبحاث ودراسات آخري أو يمكن بناء أدوات تقويم عمي نسقيما.
المدرسية  الحالي في إفادة مخططي ومصمي المناىج ومؤلفي الكتب بحثقد تسيم نتائج ال -2

في تصميميم لممحتوي   برنامج ريسكفقد يستعينوا ب إلعداديلمتالميذ في مرحمة التعميم ا
 في المواد الدراسية بصفة عامة ومادة الدراسات اإلجتماعية بصفة خاصة .
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 فروض البحث :
 يحاول البحث الحالي التحقق من صحة الفروض التالية :

           سطات رتب درجات المجموعة في التطبيقينتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متو  -9
        القبمي والبعدي الختبار بعض ميارات التفكير الناقد لمتالميذ المعاقين سمعيًا بالصف 

 الثاني اإلعدادي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة في التطبيقين القبمي  -5
         ارات التفكير اإلبداعي  لمتالميذ المعاقين سمعيًا بالصف والبعدي الختبار بعض مي

 الثاني اإلعدادي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة في التطبيقين القبمي  -0
 والبعدي الختبار بعض ميارات إتخاذ القرار لمتالميذ المعاقين سمعيًا بالصف الثاني اإلعدادي.

               روق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة في التطبيقينال توجد ف -1
          القبمي والبعدي الختبار بعض ميارات التفكير الناقد لمتالميذ المعاقين سمعيًا بالصف

 الثاني اإلعدادي.

           نتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة في التطبيقي -2
          القبمي والبعدي الختبار بعض ميارات التفكيراإلبداعي لمتالميذ المعاقين سمعيًا بالصف 

 الثاني اإلعدادي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة في التطبيقين القبمي  -3
 قين سمعيًا بالصف الثاني اإلعدادي.والبعدي الختبار بعض ميارات اتخاذ القرار لمتالميذ المعا

 :  لبحثحدود ا
         الثاني اإلعدادي المعاقين سمعيامن تالميذ الصف مجموعة إختيار  حدود بشرية : -

مدرسة الصم البكم  التابعة لمتربية الخاصة بمدرية أسيوط التعميمية في  القابمين لمتعمم 
 أسيوط. بمحافظة
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 حدود موضوعية :  -
 دتي البحث في مقرر مادة الدراسات اإلجتماعية لمصف الثاني اإلعدادي وىما :  تم اختيار وح

( وتم إعادة صياغتيما في ضوء  من الطولونيين إلي المماليك ومصر  – ثروة وطننا العربي )
بعض ميارات لتنمية  " Riskمقترح قائم عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "برنامج 

 . المرحمة اإلعدادية المعاقين سمعيايذ لدي تالمالتفكير المركب 
  ىي :  ثالث مياراتفي  ميارات التفكير المركبحدد 
ميارة التفكير الناقد وتشمل ) إصدار االحكام , اإلستنتاج , التفسير , تقويم الحجج التاريخية  -9

 والجغرافية ( . 
 سية لممشكالت ( .ميارة التفكير اإلبداعي وتشمل ) الطالقة , المرونة , األصالة , الحسا -5
ميارة تحديد حجم ونوعية ,  ميارة تحديد المشكمة وتعريفياميارة اتخاذ القرار وتتضمن ) -0

 ( . البدائل االختيار بين ميارة ,  ميارة تحديد البدائل,  المطموبة التخاذ القرار المعمومات
دارة أسيوط التابعة إلالمدرسة اإلعدادية بنين لممعاقين سمعيًا بأسيوط  حدود مكانية : -

 .التعميمية
وتم اإلنتياء من تطبيقة يوم  5050/  5/ 92تم تطبيق البحث الحالي يوم  حدود زمانية : -

92/0  /5050 . 
  مواد وأدوات البحث: 

 و تشتمل عمي :  بحثمواد ال -1
 )من إعداد الباحثة( ميارات التفكير المركب .                  قائمة ببعض  -  
 . )من إعداد الباحثة( برنامج ريسكباستخدام  بحثريس وحدتي الدليل المعمم لتد  -
 )من إعداد الباحثة( .                برنامج ريسككراسة انشطة التمميذ باستخدام   -
 : : وتشتمل عمي بحثأدوات ال -2
 ( )من إعداد الباحثة   بحث في وحدتي ال ميارات التفكير المركب ر بعضختباا -  

 :  لبحثمنيج ا
ج الوصفي في بناء اإلطار النظري لمبحث ومواد البحث الحالي المني بحثستخدم الي

 التعميمية وأدواتو التقويمية , والمنيج الشبو تجريبي في التجربة الميدانية .
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 اإلطار النظري لمبحث :
 " :Riskالمحور األول : برنامج ريسك "

كير الناقد فيو برنامج مطور عن " ىو أقدم برنامج في تعميم التفRiskبرنامج ريسك "  
البرنامج االجنبي "ليارنادك" في التفكير الناقد حيث عرض البرنامج في كتابين لمطالب ودليمين 
لممدرس قامت بتاليفة وتطويرة الدكتورة "ناديا ىايل السرور ليتناسب مع البيئة العربية إال أن 

ألىداف والمحتوى وتوزيع األبواب البرنامج المطور يختمف عن البرنامج األصمي من حيث ا
والمسميات والميارات ومضامين التمارين التي شممت التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي ومستويات 

 (  00, 5002الخمول االبداعية دون اإلخالل باألصول األساسية لمبرنامج )ناديا ىايل السرور 

 " :Riskمفيوم برنامج ريسك "
 Right intelligentرات أو ىــي الحروف األولـى لمكممـات ىـي اختصـا Riskكممـة   

system of know ledge  . وتعني برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة , 

ويعرف بأنو البرنامج  المطور عن البرنامج االجنبي "ليارنادك" في التفكير الناقد فيو يعمل   
اعية والخصائص والسمات السموكية االبداعية عمى تطوير ميارات التفكير الناقد والقدرات االبد

وتفعيل انماط التفكير ذات العالقة بالتفكير الناقد نفسو, وتحديًدا فإن افضل ما يدرب عميو ىذا 
البرنامج ىو استثارة وتطوير ميارات التحميل والتعميم واصدار االحكام ومن ثم فإن تفعيل استخدام 

          وانواع التفكير بشكل عام يساعد عمى اليقظة الذىنية الفكر الناقد وتنشيط عمميات التفكير
 ( .20,  5093)رانيا أحمد, 

السرور بأنو برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة وىو أحد برامج تعميم  ناديا تعرفوو 
فى التفكير الناقد , يعمل عمى  Harndakالتفكير الناقد المطور عن البرنامج األجنبي ليارنادك 

وير ميارات التفكير الناقد , والقدرات اإلبداعية , والخصائص والسمات السموكية اإلبداعية , تط
وتفعيل أنماط التفكير ذات العالقة بالتفكير التاريخي نفسو , وأفضل ما يدرب عميو ىذا البرنامج 

صدار األحكام وتنشيط عمميات  ىو اليقظة الذىنية واستثارة وتطوير ميارات التحميل والتقييم وا 
 ( .  99,  5002السرور , ناديا التفكير ) 
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 ( : Riskمكونات برنامج )
يتكون البرنامج من اربعة اجزاء يشتمل كل جزء منيا عمى ميارات فرعية تحاكي اإلطار   

العام لممجال الذي ينطمق منو ويسعى إلى تحقيق اىدافو, وفيما يمي استعراض لالجزاء األساسية 
 ( 94 – 93, 5002ت الفرعية التي يتضمنيا حسب ما اشارت إليو )السرور, لمبرنامج والميارا

( ميارات وىي ميارات الباب 6الجزء األول )ميارات حياتية(: يتكون من ثالثة ابواب تشمل ) -9
األول :الخفز الذىني, والمشكالت اليومية المتعددة الجوانب,  وميارات الباب الثاني : تمييز 

سئمة المناقشات, وتنفيذ المناقشات والمجادالت, وميارات الباب الثالث : المناقشات المؤيدة وا
التمييز بين المناقشة القوية والضعيفة , وادراك االفتراضات, وتأييد صاحب الحجة والتمييز 

 بين الحقيقة والرأي 
( ميارات منيا : قوانين المجتمع, 3الجزء الثاني )النظام (: ويتكون من بابين يشمالن ) -5

لمعايير المزدوجة  وحماية القانون, والعبارات العاطفية واالحكام , والحد الفاصل, والصفات وا
 المميزة لممناقشات الجيدة

( ميارة منيا  اخطاء التفكر, 91الجزء الثالث: )قوة التفكير(: ويتكون من بابين يشمالن ) -0
اطئ  , ميارة الدفاع عن الذات  , العالقة االرتباطية , والبرىنو عمى صحة والتعميم الخ

الجزء إلى الكل  , والتفكير الدائري  -الكالم, والتعميل الخاطئ  , والتبرير, والكل من الجزء 
)إما او( وعكسيا , وعدم وجود حد فاصل واألمثمة المنطقية , وعدم التسمسل , والدائرة 

 ب االجابة المتكاممة  , وتجن
( ميارة منيا : )اإلقناع باالنضمام 55الجزء الرابع )النجاح(: ويتكون من ثالثة ابواب تشمل ) -1

لممجموعة واالقناع بمغة التكرار وتغيير االتجاىات وتقديم الدليل األىمية والضرورية وفائدة 
سويق الفكرة مجانية وصفقات رابحة والتضميل والتمميح والحكمة في الدمج وجاذبية االسم وت

والفحص والموازنة وااليقناع الساذج والعروض الجيدة ووسائل الدفاع والدعائية والمناورة 
 والشخصية وما ىو اسوأ وقوة التأثير والتأثير في المشاعر والحداثة(

 ( لتدريس الدراسات اإلجتماعية كمايمي : Riskوتتم الخطوات االجرائية لبرنامج ريسك )
وشرحيا وتوضيح االىداف, اعطاء امثمة عمى الميارة مع توضيح مكان  اعالن اسم الميارة -9

 استخدام الميارة في المثال .
 شرح االسئمة او المواقف او التدريبات الواردة في ورقة العمل بشكل واضح ومبسط. -5
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اعطاء الطالب الوقت الكافي لكل التمارين في ورقة العمل وعميو ان يتم حل التمارين بشكل  -0
 جماعي بحسب طبيعة التمارين .زوجي او 

يقوم المدرس بمناقشة اجابات التمارين مع جميع الطالب داخل الصف ويتأكد من فيم جميع  -1
 الطمبة لمحل أو االجابة ويثنى عمى جميع اجابات الطالب المماثمة. 

بعد االنتياء من تعميم الميارة واعطاء االمثمة وحل التمارين ومناقشتيا يعمل المدرس عمى  -2
 راجعة الميارة, مدلوليا, اىدافيا واستخداماتيا .م

يعمل المدرس عمى تشجيع الطالب عمى االتيان بأمثمة عمى استخدامات الميارة ليتأكد من  -3
 ( .5003(  , ) رانيا الفقييي , 3,  5002اتقانيم الستخداماتيا ) ناديا ىايل , 

 اإلجتماعية :المحور الثاني : ميارات التفكير المركب وتدريس الدراسات 
 مفيوم التفكير المركب : 

تعددت تعريفات التفكير المركب وتحديد انواعو نظًرا الرتباط عمميات التفكير بانواع السموك   
االخرى وانواع النشاط التي يتولد عن ممارستيا نواتج جديدة من االفكار والمعارف وعمميات 

 ر المركب ما يمي: التقويم وغيرىا ومن التعريفات التي تناولت التفكي
استخدام مجموعة من العمميات العقمية المعقدة كالتفكير الناقد والتأممي واالبداعي وما وراء   

( بأنو 915,  5095( وتعرفة )صفاء محمد عمي , 5090المعرفة )محمد خميفة, موفق سميم 
واالبداع وحل مجموعة الميارات التي يتميز بيا الطالب والتي تعبر عن قدراتيم عمى التقدم 
 المشكالت وصنع القرارات ويقاس بدرجاتيم عمى اختبار التفكير المركب المعد لذلك .

 ( ان التفكير المركب ىو :  Jajivli evic , 2006 , 2ويرى )
التفكير الموجو ىدفًيا وفق عمميات استراتيجية متعددة الخطوات والقائم عمى حل المشكالت   

 ات التفكير العميا .وىو الجوىر األساسي لمستوي
 مستويات التفكير :

( الى تصنيف مستويات التفكير في ثالث 95,  5005يشير )احمد صالح عموي ,   
 مستويات كما يمي: 
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ميارات التفكير األساسية: وتشمل المالحظة , المقارنة,  التصنيف , التمخيص , تنظيم  -
 المعمومات, التطبيق .

تشمل التفكير الناقد والتفكير االبداعي وحل المشكالت واتخاذ ميارات التفكير المركبة : و  -
 القرارات .

 العمميات فوق المعرفية : وتشمل التفكير في التفكير . -

( و )فتحي عبد الرحمن , 296,  5090بينما يرى كل من )محمد خميفة , موافق سميم ,   
 من ميارات التفكير وىما:  ( ان الباحثين في مجال التفكير يميزون بين مستويين03, 5099

وتتضمن ميارات كثيرة منيا المعرفة   Basic Thinking Skillsميارات التفكير األساسية  -9
والمالحظة والمقارنة والتطبيق وغيرىا وىي ميارات يرى الباحثون ان اكتسابيا امًرا ضرورًيا 

 وىاًما قبل االنتقال الى مستوى التفكير المركب : 

 :   complex thinking skillsلمركب  ميارات التفكير ا -5

وتتضمن استخدام العمميات العقمية المعقدة وتشمل ميارات التفكير الناقد والتأممي واالبداعي   
وما وراء المعرفي واتخاذ القرار وغييرا والتي بدورىا تعيًنا عمى تفسير وتحميل المعمومات 

 ميا باستخدام ميارات التفكير األساسية .ومعالجتيا لالجابة عن سؤال او حل مشكمة ال يمكن ح

 خصائص التفكير المركب :
              (105,  5000تتميز عمميات التفكير المركب بما يمي: )محمد محمود الحيمة ,   
(paul , 2010 , 02, 5092( )عدنان العتوم واخرون ) 

 المشكالت.ال يمكن تحديد خط السير فييا بصورة واقعية بمعزل عن عمميات حل -

 تشتمل عمى حمول مركبة او متعددة . -

 تتضمن اصدار احكام او اعطاء رأي . -

 تستخدم معايير او محكات متعددة . -

 تحتاج الى مجيود . -

 تؤسس معنى لممواقف . -
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 لبحث :اإجراءات 
 لإلجابة عن أسئمة البحث يتبع الباحث الخطوات التالية :

ببرنامج النظام الذكي في معالجة المعرفة  دبيات الخاصةاإلطالع عمي الكتب والمراجع واأل  -9
: التفكير المركب ( , وايضا اإلطالع عمي  , وخصائصو , وأىميتو تعريفو , وتصنيفو)

 , وخصائصو , وأىميتو.  تعريفو , وتصنيفو
 اختيار مجتمع البحث .  -5
في  مين لمتعممالثاني اإلعدادي المعاقين سمعيا القابإختيار مجموعة من تالميذ الصف  -0

 (.بحثبمحافظة أسيوط .)عينة المدرسة الصم البكم في منطقة المحطة 
 ( . من الطولونيين إلي المماليك ومصر  – ثروة وطننا العربي) اختيار وحدتي البحث وىما  -1
 إعداد قائمة مبدئية لبعض ميارات التفكير المركب  . -2
 ا آلرائيم .عرض القائمة عمي مجموعة من المحكمين وتعديميا وفق  -3
إعداد دليل المعمم وكراسة أنشطة التمميذ في وحدتي البحث وفقا لبرنامج النظام الذكي  -4

 لمعالجة المعرفة .
عرض دليل المعمم وكراسة أنشطة التمميذ عمي مجموعة من المحكمين واجراء التعديالت  -5

 الالزمة وفقا آلرائيم .
 – ثروة وطننا العربي) بحثتي الفي وحد ميارات التفكير المركبلبعض  اختبار إعداد -6

 (  من الطولونيين إلي المماليك ومصر 
           لمتأكد من والمحكمين عمي الخبراء ميارات التفكير المركبلبعض  ختباراالعرض -90

   صدقو وثباتو.
 بحثتطبيقًا قبميًا عمي عينة ال ميارات التفكير المركبتطبيق اختبار لبعض -99
 برنامج ريسك .ل ( وفقابحث)عينة الثاني اإلعدادي لتالميذ الصف البحث تدريس وحدتي ال-95
 .بحثبعديًا عمي مجموعة ال ميارات التفكير المركبتطبيق اختبار لبعض  -90
 رصد النتائج اإلحصائية وتفسيرىا وتحميميا ومناقشتيا. -99
 .وفقًا لنتائج البحث  تقديم التوصيات والبحوث المقترحة -95
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 حث : نتائج الب
برنامج مقترح استخدام ما أثر  : والذي نصو بحثأوال: لإلجابة عن السؤال األول من اسئمة ال

تنمية لتدريس الدراسات االجتماعية في  " Riskقائم  عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "
 ؟ الصف الثاني اإلعدادي المعاقين سمعيالدي تالميذ بعض ميارات التفكير الناقد 

لتوصل الي الصورة النيائية الختبار بعض ميارت التفكير الناقد , ثم اختيار تم ا 
( , وتم تطبيق اإلحتبار قبميًا وبعديًا عمي مجموعة البحث ومعالجة البيانات 52مجموعة البحث )

 اإلحصائية ليذا االختبار .

ن خالل وقد تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمعينات الالبارمترية لألزواج المرتبطة م
 .Spssالبرنامج اإلحصائي 

 (1جدول)

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين درجات 
 التالميذ عينة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير الناقد وأبعاده

اختبار 
ميارات 
التفكير 
 الناقد

 الرتب البعديالقياس  القياس القبمي
قيمة 
(z) 

حجم 
مستوى  التأثير

 الداللة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
متوسط 
 الموجبة

متوسط  العدد
 السالبة

 0.05 0.565 1.13 1.00 1 13.00 24 0.16 0.31 0.26 0.25 االستنتاج
 0.05 0.563 1.15 2.25 2 12.55 23 0.62 2.05 0.52 9.93 التفسير
تقويم 
الحجج 
 التاريخية

0.45 0.41 0.30 0.25 23 12.65 2 2.31 1.14 0.561 0.05 

اصدار 
 األحكام

9.03 9.01 3.00 9.00 24 13.12 1 1.00 1.12 0.560 0.05 

المجموع 
 الكمي

0.50 5.95 95.43 9.46 23 12.68 2 2.50 1.15 0.563 0.05 
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 :(1يتضح من جدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات التالميذ عينة البحث في القياسين  -

, 0.02القبمي والبعدي ألبعاد ومجموع اختبار ميارات التفكير الناقد, وذلك عند مستوى داللة 

( , 5003لصالح متوسط رتب القياس البعدي, وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة رانيا الفقيي ) 

(   5092ودراسة غادة محمد العكول )   (5091عماد المرشدي وعباس مغير ) دراسةو 

سعيد ( ودراسة 5006أحمد)ىالة السيد ( ودراسة 5002) عبد الغني محمد وتختمف مع دراسة

 (5004عبد السميع )عبد الحميد 

الناقد تراوح حجم األثر بين القياسين القبمي والبعدي ألبعاد ومجموع اختبار ميارات التفكير   -

وىي قيم كبيرة تؤكد عمى استمرارية تأثير البرنامج المقترح في تنمية  0.563و  0.560بين 

 التفكير الناقد لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي.

برنامج مقترح استخدام ما أثر  : ثانيًا: لإلجابة عن السؤال االثاني من اسئمة البحث والذي نصو

تنمية لتدريس الدراسات االجتماعية في  " Riskجة المعرفة "قائم عمي النظام الذكي في معال

 ؟ الصف الثاني اإلعدادي المعاقين سمعيالدي تالميذ بعض ميارات اتخاذ القرار 

تم التوصل الي الصورة النيائية الختبار بعض ميارت اتخاذ القرار , ثم اختيار مجموعة  

عمي مجموعة البحث ومعالجة البيانات ( , وتم تطبيق اإلحتبار قبميًا وبعديًا 52البحث )

 اإلحصائية ليذا االختبار .

وقد تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمعينات الالبارمترية لألزواج المرتبطة من خالل        

 .Spssالبرنامج اإلحصائي 
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 (2جدول)
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الرتب ومستوى الداللة لمفروق بين درجات
 التالميذ عينة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي الختبار ميارات إتخاذ القرار وأبعاده

اختبار 
ميارات 
إتخاذ 
 القرار

 الرتب القياس البعدي القياس القبمي
قيمة 
(z) 

حجم 
مستوى  التأثير

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
متوسط  دالعد المعياري

 الموجبة
متوسط  العدد

 السالبة

تحديد 
المشكمة 
 وتعريفيا

0.51 0.04 1.00 0.55 50 90.95 5 5 1.06 0.545 0.05 

تحديد 
حجم 
ونوعية 

المعمومات 
 المطموبة

0.55 0.20 1.93 0.36 50 95.26 5 5.92 1.05 0.543 0.05 

تحديد 
 0.05 0.525 1.53 5.54 5 95.52 50 0.20 0.30 0.41 0.45 البدائل

االختيار 
بين  
 البدائل

0.25 0.29 0.00 0.00 51 90.92 9 9 1.92 0.500 0.05 

توقع 
النتائج 
اإلجابية 
والسمبية 
 لمقرار

0.31 0.16 0.23 0.29 51 95.56 9 9 1.95 0.503 0.05 

اصدار 
 0.05 0.555 1.99 9 9 90.55 51 0.25 1.11 0.29 0.12 القرار

المجموع 
 0.05 0.515 1.59 5.53 5 90.52 50 5.40 55.43 5.09 0.65 الكمي

 (:2يتضح من جدول )
          توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات التالميذ عينة الدراسة  -

           في القياسين القبمي والبعدي ألبعاد ومجموع اختبار ميارات إتخاذ القرار, وذلك عند
لح متوسط رتب القياس البعدي, وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة , لصا0.02مستوى داللة 

( وكذلك دراسة جمال 5001ودراسة ندي عبداهلل )  , (5094ودراسة )احمد حسين توفيق , 
 ( .5001الربضى ,مريم وتختمف مع دراسة ( 5003عبد الفتاح )
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         

 

43 

 م0202ينايز   -  األولالعدد   -  الثالث  جمللدا
 

ارات إتخاذ القرار بين تراوح حجم األثر بين القياسين القبمي والبعدي ألبعاد ومجموع اختبار مي  -
وىي قيم كبيرة تؤكد عمى استمرارية تأثير البرنامج المقترح في تنمية  0.545و  0.555

 ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي. 
برنامج مقترح استخدام ما أثر  : ثالثًا: لإلجابة عن السؤال الثالث من اسئمة البحث والذي نصو 

تنمية لتدريس الدراسات االجتماعية في  " Riskظام الذكي في معالجة المعرفة "قائم عمي الن
 ؟ الصف الثاني اإلعدادي المعاقين سمعيالدي تالميذ بعض ميارات التفكير االبداعي 

تم التوصل الي الصورة النيائية الختبار بعض ميارت اتخاذ القرار , ثم اختيار مجموعة  
حتبار قبميًا وبعديًا عمي مجموعة البحث ومعالجة البيانات ( , وتم تطبيق اإل52البحث )

 اإلحصائية ليذا االختبار.

وقد تم استخدام اختبار ويمكوكسون لمعينات الالبارمترية لألزواج المرتبطة من خالل        
 .Spssالبرنامج اإلحصائي 

 (3جدول)
 لة لمفروق بين درجاتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الرتب ومستوى الدال 

 التالميذ عينة الدراسة في القياسين القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير اإلبداعي وأبعاده

اختبار 
ميارات 
التفكير 
 اإلبداعي

 الرتب القياس البعدي القياس القبمي
قيمة 
(z) 

حجم 
مستوى  التأثير

المتوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 حسابيال

االنحراف 
متوسط  العدد المعياري

 الموجبة

متوسط  العدد
 السالبة

 0.05 0.605 1.29 2.00 2 12.85 23 90.60 29.00 9.26 5.45 الطالقة
 0.05 0.533 1.00 2.32 2 12.68 23 95.09 25.03 9.65 0.51 المرونة
 0.05 0.510 1.5 1.00 1 12.91 24 4.15 20.05 5.13 0.01 األصالة

لحساسية ا
 0.05 0.615 1.49 1.00 1 13.25 24 3.09 54.23 5.01 0.00 لممشكالت

المجموع 
 0.05 0.691 1.24 2.25 2 12.87 23 51.59 955.50 2.35 99.55 الكمي
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 (:3يتضح من جدول )
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات التالميذ عينة الدراسة في القياسين  -

ي ألبعاد ومجموع اختبار ميارات التفكير اإلبداعي, وذلك عند مستوى داللة القبمي والبعد
              دراسة , لصالح متوسط رتب القياس البعدي, وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 0.02

 (5091( سياد ابو العيش )5094ودراسة )احمد حسين توفيق ,  ( 5091)جمال نصر, 
 ( Abusaleh et al , 2010( ودراسة )  Boucher,2010) دراسة وتختمف مع 

تراوح حجم األثر بين القياسين القبمي والبعدي ألبعاد ومجموع اختبار ميارات التفكير   -
وىي قيم كبيرة تؤكد عمى استمرارية تأثير البرنامج المقترح  0.615و  0.510اإلبداعي بين 

 .في تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي
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 توصيات البحث :
 في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث توصي الباحثة بمايمي :

  ضرورة اطالع معممي الدراسات االجتماعية عمي برامج التعمم المختمفة واإلفادة من تطبيقاتيا
في تنمية ميارات التفكير المختمفة بصفة عامة ميارات التفكير المركب بصفة خاصة لدي 

 اقين سمعيًا .التالميذ المع
  ( أىمية إعداد دليل لممعمم يسترشد بو عند التدريس وفقًا لبرنامج التعمم الذكيRisk . ) 
  ضرورة توفير األدوات والوسائط التعميمية الالزمة لتبسيط المعمومات وتوضيحيا لمتالميذ

 المعاقين سمعيًا .
 شطة المختمفة التي من شأنيا االىتمام بتضمين مقررات الدراسات االجتماعية التدريبات واألن

 تنمية التفكير لدي التالميذ المعاقين سمعيًا .
  تضمين الكتاب المدرسي وسائل تجذب إنتباه التالميذ المعاقين سمعيًا وتزيد من دافعيتيم

لإلنجاز , مع مراعاة أن تكون المادة العممية الُمقدمة في تمك الوسائل منبثقة من واقعيم 
 في صورة أكثر تشويقًا , وأن تراعي ميوليم وخصائصيم السيكولوجية. وبيئتيم , وأن تقدم

  إعادة النظر في مناىج الدراسات االجتماعية المقررة عمي التالميذ  المعاقين سمعيًا , حيث
 أنيا المقررات نفسيا التي يدرسيا التالميذ العاديين .

  لبرامج تعميم التفكير ضرورة نشر الوعي الالزم لمعرفة معممي الدراسات االجتماعية
ستراتيجياتو , والكيفية التي يمكن بيا توظيف مناىج الدراسات االجتماعية لتحقيق أىداف  وا 

 التفكير التي تسعي إلييا تمك البرامج واالستراتيجيات .
  ضرورة توفير البيئة التعميمية المناسبة لمتالميذ المعاقين سمعيًا والتي يمكن من خالليا تييئة

 اح التي تزيد من ثقتيم بأنفسيم وتنمي لدييم ميارات التفكير المختمفة فرص النج
 اختبارا لبعض ميارات التفكير المركب في الدراسات اإلجتماعية لدي تالميذ  بحث الحاليأعد ال

بأن يتم استخدام ىذا اإلختبار  بحثوصي اليالصف الثاني االعدادي المعاقين سمعيًا , لذلك 
 ارات التفكير المركب لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية .في تقويم  ميارات مي

  مراجعة أساليب التقويم بحيث تمثل قدرة التالميذ عمي التفكير بأنواعو المختمفة , و بعض
ميارات التفكير المركب بصفة خاصة جانبا أساسيا في تقويميم وال تركيز فقط عمي مدي 

ستظيارىا .  حفظيم لممعمومات والمفاىيم وا 
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 معممي الدراسات األجتماعية بكل ما ىو جديد وحديث في مجال نماذج التدريس التي  تزويد
تزيد من تحصيل التالميذ  وتنمي ميارات التفكير المركب لدييم وذلك عن طريق شبكة 

  اإلنترنت بمديرية التربية والتعميم والمدارس
 الدراسات والبحوث المقترحة :

  النظام الذكي في معالجة المعرفة " برنامج مقترح قائم عمياستخدام أثرRisk "  لتدريس
المعاقين  لدي تالميذ المرحمة الثانويةميارات اتخاذ القرار  تنميةالدراسات االجتماعية في 

 سمعيًا.
 " فاعمية برنامج مقترح قائم عمي النظام الذكي في معالجة المعرفةRisk "  لتدريس الدراسات

 م األساسية ودافعية اإلنجاز لدي التالميذ المعاقين ذىنيًا .ميارات العم تنميةاالجتماعية في 
  قائم عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة أثر برنامج تدريبي لمعممي الدراسات اإلجتماعية

"Risk " . إلكتسابيم ميارات التفكير المركب 
   دي تالميذ المرحمة إلجتماعية لتنمية ميارات التفكير التأممي لاأثر وحدة مقترحة في الدراسات

 .  المعاقين سمعياً الثانوية 
  برنامج مقترح قائم عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "استخدام  فاعميةRisk "  لتدريس

 تنمية بعض الميارات الحياتية وعمميات العمم التكاممية .الدراسات االجتماعية في 
  مم بالمرحمة االعدادية المعاقين سمعيًا. إعداد بحث مماثل وتتطبيقيا عمي التالميذ بطيئ التع 
  برنامج مقترح قائم عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "أثر استخدامRisk  في تدريس

 . المعاقين سمعياً الدراسات اإلجتماعية لتنمية التفكير اإلبداعي لدي تالميذ المرحمة الثانوية 
  ير وأثرىا في تنمية التفكير المركب في مادة دراسة مقارنة بين بعض برامج تعميم ميارات التفك

 الدراسات االجتماعية .
  برنامج مقترح قائم عمي النظام الذكي في معالجة المعرفة "أثر استخدامRisk  في تدريس

 الدراسات اإلجتماعية لتنمية التفكير المنظومي لدي تالميذ المرحمة الثانوية .
  ام الذكي في معالجة المعرفة "برنامج مقترح قائم عمي النظأثر استخدامRisk  في تدريس

 الدراسات اإلجتماعية لتنمية التفكير التاريخي لدي تالميذ المرحمة الثانوية .
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 قائمة المراجــع
 أواًل : المراجع العربية :

( : استراتيجية مقترحة لتنمية بعض ميارات التفكير من خالل  5001أحمد حشيش  )  -9
جتماعية لممرحمة االعدادية , رسالة دكتوراه , كمية تدريس الدراسات اال

 التربية جامعة المنوفية . 

( : معجم المصطمحات التربوية المعرفية  9666أحمد حسين المقاني ,  وعمي أحمد الجمل )  -5
 , القاىرة : دار الكتب .  5ط  فى المناىج وطرق التدريس ,

نامج تعميمي قائم عمي النظام الذكي لمعالجة ( : أثر بر 5093جمال عبد الفتاح العساف )  -0
المعرفة في التحصيل في مبحث التربية الوطنية والمدنية لدي طالب 
الصف الثامن األساسي في الردن, مجمة كمية األميرة عالية الجامعية , 

 .  96جامعة البمقاء التطبيقية في األردن , العدد

" وأثره فى تعميم التفكير الناقد لطالبات قسم  Risk ( : برنامج ريسك " 5003الفقييي ) رانيا  -1
العموم االجتماعية بجامعة طيبة , رسالة ماجستير, جامعة طيبة , المممكة 

 العربية السعودية .

( : العالقة بين مستويات االنتباه وميارات التفكير المركب لدى طمبة  5090ربيع ياسين  )  -2
رسالة ماجستير, جامعة عمان العربية  المرحمة اإلعدادية فى منطقة عكا ,

 , عمان. 

( : أثر برنامج تدريس فى المغة اإلنجميزية قائم عمى مبادئ  5091أبو العيش ) سياد  -3 
" فى ميارات التفكير  Riskالنظام الذكي لمعالجة المعرفة ريسك " 

اإلبداعي والتحصيل لدى طمبة الصف العاشر األساسي فى األردن , 
 وراه , جامعة العموم اإلسالمية العالمية , عمان , األردن . أطروحة دكت

( : فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة فى قيمة الوعي االقتصادي  5002سميرة العشري )  -4
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية , رسالة ماجستير , كمية التربية , جامعة 

 المنوفية . 
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رنامج تدريبي قائم عمي كل من نظرية تريز ( : فاعمية ب5094عبده حسن ناجي )  -5
واستراتيجية القبعات الست في تنمية التفكير اإلبداعي والرياضي لدي 
طالب قسم الرياضيات بكمية التربية جامعة الحديدية باليمن , رسالة دكتوراه 

 , جامعة أسيوط .

 معاله:ن , القاىر ( : تدريس التاريخ فى القرن الحادي والعشرو  5002عمي أحمد الجمل )  -6
 الكتب . 

( : مقرر مقترح فى العموم لمتالميذ المعاقين سمعيًا  5004د الحميد عبد السميع ) بسعيد ع -90
بالمرحمة االبتدائية وفعاليتو فى التحصيل واالتجاه نحو العموم , رسالة 

 ماجستير كمية التربية , جامعة الزقازيق . 

عمية برنامج تعميمي ذكي فى تنمية ميارة حل المشكالت ( : فا 5004سامي عبد الحميد )  -99
لدى المعوقين سمعيًا , رسالة دكتوراه , معيد الدراسات التربوية , جامعة 

 القاىرة . 

 ( : فاعمية برنامج ريسك  5091عباس حسين الباحث  )  وعماد حسين المرشدي ,  -95
 "Risk  الصف الخامس " فى التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طالب

العممي فى مادة األحياء , مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية , 
 .  50, ص 95جامعة بابل , العدد 

مدى استخدام معممي الدراسات االجتماعية ( : 5094)  غدنانو سعيد المقبل البنعمي -90
مة لميارات التفكير في تدريس تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة قطر, مج

 . 950, ص63الخميج العربي , كمية التربية , جامعة قطر, العدد 

( : تعميم التفكير ) ميارات وتطبيقات ( اإلمارات  9666فتحي عبد الرحمن جروان )  -91
 العربية المتحدة , دار الكتاب الجامعي .

ي في ( : فاعمية برنامج تدريبي قائم عمي نموذج الحل اإلبداع5095محمد يحي عمي)   -92
تنمية التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو الرياضيات لدي طمبة كمية المجتمع 

 بالخبت  باليمن , رسالة دكتوراه , جامعة أسيوط .
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( : التفكير المركب وعالقتو ببعض 5090) موفق سميم بشارة و محمد خميفة الرشية  -93
ة المتغيرات , دراسة ميدانية لدي طمبة جامعة حسين بن طالل , مجم

 . 294( , ص 0(, ع)53جامعة دمشق مج)
 ( : أثر برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة ريسك  5004الجدوع ) مؤيد  -94

 "Risk  فى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الناقد لدى طمبة المرحمة "
األساسية العميا فى األردن , أطروحة دكتوراه , جامعة عمان العربية , 

 األردن . 
( : أثر برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التفكير الناقد فى اكتساب  5001ريم الربضى  ) م -95

معممي الدراسات االجتماعية فى المرحمة الثانوية فى األردن لتمك الميارات 
ودرجة ممارستيم ليا , رسالة دكتوراه , جامعة عمان العربية , عمان ـ 

 األردن .  
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