
  البحثمستخلص 
  أثر استخدام نموذج أيزنكرافت االستقصائي في تدريس الدراسات االجتماعية علي التحصيل وتنمية مهارات التفكير

  .يلدي تالميذ الصف الثالث اإلعداد الجغرافي
 : –  جامعة سوهاج – كلية التربية –تماعية  المناهج وطرق تدريس الدراسات االجأستاذ مساعد .  

  ١٣٣ – ٧٧(، الصفحات )٧(المجلة العلمية، كلية التربية بالوادي الجديد، جامعة أسيوط، ع. ( 

:   م ٢٠١٢أغسطس.  
  : ت االجتماعيـة فـي    اإلعدادي في مادة الدراساالثالث الصف لتالميذرفع مستوي التحصيل المعرفي

نمـوذج  ، وذلك من خالل استخدام      م لديه الجغرافي، وتنمية بعض مهارات التفكير      )التذكر، والفهم، والتطبيق  (المستويات المعرفية   
المقـررة ضـمن مـنهج الدراسـات        ) الموارد واألنشطة االقتصادية في العالم     (األولي في تدريس الوحدة     أيزنكرافت االستقصائي 

  .م ٢٠١١/٢٠١٢ اإلعدادي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الثالثف االجتماعية للص
 

  ما مهارات التفكير الجغرافي الالزمة لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي في مجال تدريس الدراسات االجتماعية؟ -١
لدراسات االجتماعية على رفع مستوي التحصيل المعرفي لدى تالميذ ما أثر استخدام نموذج أيزنكرافت االستقصائي في تدريس ا -٢

 الصف الثالث اإلعدادي؟
ما أثر استخدام نموذج أيزنكرافت االستقصائي في تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية مهارات التفكير الجغرافي لدى تالميذ  -٣

 الصف الثالث اإلعدادي؟
نموذج  ضوء استخدام في اإلعدادي الثالثالصف لدي تالميذ  ومهارات التفكير الجغرافي معرفيالما العالقة االرتباطية بين التحصيل  -٤

 ؟الدراسات االجتماعية تدريس في أيزنكرافت االستقصائي
 

 الثالثالمقررة ضمن منهج الدراسات االجتماعية للصف "   في العالم الموارد واألنشطة االقتصادية"إعادة صياغة موضوعات وحدة  -١
، وتطلب ذلك إعداد كتيب للتلميذ متضمناً موضـوعات الوحـدة، وعرضـه علـى           أيزنكرافت االستقصائي  لنموذج وفقاً   اإلعدادي

  .مجموعة من المحكمين للتأكد من صالحيته
 تدريس الوحدة المختارة، وعرضـه علـى مجموعـة مـن     في ت االستقصائينموذج أيزنكرافدليالً للمعلم يتضمن كيفية استخدام     -٢

 .المحكمين للتأكد من صالحيته

 .إحصائيااختباراً تحصيلياً فى الوحدة المختارة، وعرضه على مجموعة من المحكمين وضبطه  -٣
  .إحصائيا، وعرضه على مجموعة من المحكمين وضبطه الجغرافياختباراً لمهارات التفكير  -٤

        تالميـذ  مـن  اتلميذً) ٩٠( علي عينة تكونت من    الجغرافياختبار التحصيل المعرفي واختبار مهارات التفكير 
، وقد استخدام البحث المنهج شبه التجريبـي ذو   بمدينة سوهاج عمر بن الخطاب اإلعدادية بنين اإلعدادي بمدرسة الثالثالصف  

  .المجموعتين المتكافئتين
 قد أسفرت الدراسة عن نتائج منها:  

 التطبيـق البعـدى الختبـار       في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة      تالميذ درجات   متوسطي إحصائياً بين    وجود فرق دال   -١
  . المجموعة التجريبيةتالميذ لصالح ل المعرفيالتحصي

 التطبيـق البعـدى الختبـار       فيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة      تالميذ درجات   متوسطي إحصائياً بين    وجود فرق دال   -٢
 . المجموعة التجريبيةتالميذ لصالح الجغرافيمهارات التفكير 

 الجغرافي ومهارات التفكير    المعرفي التحصيل   في تنمية  كبير   أثر التدريس كان له     في نموذج أيزنكرافت االستقصائي  أن استخدام    -٣
 . اإلعداديثالثال الصف تالميذلدى 

اختبار مهارات   في م ودرجاته  المعرفي  اختبار التحصيل  فيالمجموعة التجريبية    تالميذ عالقة ارتباطية موجبة بين درجات       وجود -٤
 .البعدي التطبيق في الجغرافيالتفكير 

     وفره من مواقف ية، لما  تدريس الدراسات االجتماعي   في نموذج أيزنكرافت االستقصائي  بضرورة االهتمام باستخدام
 تواجههم، بما يؤدى إلى زيادة تحصيلهم وتنمية التي حل المشكالت فيتعليمية تثير اهتمام التالميذ وتساعدهم على استخدام المعرفة 

  .النموذجهذا  الدراسات االجتماعية على كيفية التدريس باستخدام معلميتدريب وضرورة .  لديهمالجغرافيمهارات التفكير 



  - ٢ -

   :ات مفتاحيةكلم
  (7E Learning Model) نموذج أيزنكرافت االستقصائي                   -١

    (Cognitive Achievement):                               التحصيل المعرفي-٢

   (Geographical Thinking)              :                التفكير الجغرافي -٣
  


