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طالب لالتفكري املتسلسل يف  Round Robinأثر اسرتاتيجية 
 الصف الرابع العلمي 

 عالء جمال حسين الجرجري              د. زياد بدر حمد المعاضيديم.
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة الموصل

u.iqdr.zeyadhamad78@uomosul.ed 
 الممخص:

طالب ل التفكير المتسمسلفي  Round Robinالتعرف إلى أثر استراتيجية  الدراسة الى تىدف      
 الصف الرابع العممي في مادة األحياء. 

( طالبا من طالب الصف الرابع العممي تم اختيارىم عشوائيا من 55) الدراسةعينة  بمغ حجم     
والتي تم اختيارىا  (0200-0202ي مدينة الموصل لمعام الدراسي )ثانوية عامر عبداهلل التطبيقية ف

إلى مجموعتين عّدت األولى تجريبية درست مادة األحياء لينة وقسمت  قصديا من مجتمع الدراسة،
( طالبًا, والثانية ضابطة درست المادة نفسيا بالطريقة 05وبمغت ) Round Robinوفقًا الستراتيجية 

)حاصل الذكاء والمعدل  ىي بعدد من المتغيرات وكوفئت المجموعتان ( طالباً 02االعتيادية وبمغت )
واختبار التفكير  العام لمسنة السابقة والتحصيل في مادة األحياء لمسنة السابقة والعمر باألشير

 .(المتسمسل القبمي
ة, وذلك وفقا الخطط التدريسية الخاصة بتدريس المجموعتين التجريبية والضابطالباحثان أعداد و      

بتوفير الوسائل التعميمية  ماوالطريقة االعتيادية، فضال عن قيامي Round Robinالستراتيجية 
 واألدوات الخاصة بتطبيق التجربة. 

 اناختبار التفكير المتسمسل الذي أعده الباحثتطمب ذلك أداة ىي  الدراسةولتحقيق ىدف       
( ميارات تقيس التفكير المتسمسل )التواصل 5وزعة عمى )( فقرة م50والمكون بصيغتو النيائية من )

التكافؤ بين  ألغراضقبميا  انالمغوي, التنظيم, التحميل, معالجة االفكار ، االستنتاج( طبقيا الباحث
 Round Robinمجموعتي البحث، ولتنفيذ تجربة البحث أعد خططًا تدريسية عمى وفق استراتيجية 

(. وبعد 0202-22-05رس المادة بتنفيذ التجربة بدءًا من  تاريخ )والطريقة االعتيادية وكمف مد
( ثم حمل 0200-2-05االختبار بعديا عمى أفراد العينة بتاريخ ) انانتياء تنفيذ التجربة طبق الباحث

 البيانات إحصائيًا باستعمال االختبار التائي لعينتين مستقمتين.
 -ودلت النتائج إلى انو:

mailto:dr.zeyadhamad78@uomosul.edu.iq
mailto:dr.zeyadhamad78@uomosul.edu.iq
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صائية بين متوسطي تنمية ميارات )التواصل المغوي, التنظيم, معالجة يوجد فرق ذو داللة إح -2
 لمجموعتي البحث ولصالح المجموعة التجريبية. (االفكار، االستنتاج

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  بين متوسطي تنمية ميارة )التحميل( لمجموعتي البحث  -0
 التجريبية والضابطة.

وسطي تنمية ميارات التفكير المتسمسل الكمي بين يوجد فرق ذو داللة إحصائية  بين مت -0
 مجموعتي البحث التجريبية والضابطة.

 Roundبعدد من االستنتاجات منيا فاعمية استراتيجية         انوفي ضوء ىذه النتائج خرج الباحث
Robin بعدد من التوصيات التي أكد فييا انفي تنمية ميارات التفكير المتسمسل، كما أوصى الباحث 

 Round Robinعمى تدريب مدرسي ومدرسات األحياء عمى استراتيجيات حديثة ومنيا استراتيجية 
فضاًل عن تدريبيم عمى تنمية ميارات التفكير بصورة عامة والمتسمسل بصورة خاصة واستكمااًل 

 لمبحث الحالي اقترح عّدة عناوين لدراسات مستقبمية.
 .(, الرابع العممي, التفكير المتسمسلRound Robinاستراتيجية ):  الكممات المفتاحية

The effect of the Round Robin strategy on the sequential thinking of 

fourth-grade science students 

M.D. Ziad Badr Hamad Al-Maadidi         Alaa Jamal Hussein Al-Jarjri 

College of Education for Pure Sciences/University of Mosul 

Abstracts: 

      The study aimed to identify the impact of the Round Robin strategy on 

the sequential thinking of fourth-grade science students in biology. 

     The sample size of the study was (55) students of the fourth scientific 

grade who were randomly selected from Amer Abdullah Applied Secondary 

School in the city of Mosul for the academic year (2021-2022), which were 

intentionally selected from the study population. For the Round Robin 

strategy, it reached (25) students, and the second control group studied the 

same subject in the usual way, amounting to (30) students. The two groups 

were rewarded with a number of variables, namely (intelligence quotient, 

general average for the previous year, achievement in biology for the 

previous year, age in months, and a tribal sequential thinking test). 

      The researchers prepared the teaching plans for teaching the experimental 

and control groups, according to the Round Robin strategy and the usual 

method, in addition to providing educational aids and tools for the application 

of the experiment. 

     In order to achieve the goal of the study, this required a tool, which is the 

sequential thinking test prepared by the researcher and whose final version 

consists of (52) items distributed on (5) skills that measure sequential 

thinking (linguistic communication, organization, analysis, processing ideas, 
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conclusion) that the researcher applied previously for the purposes of parity 

between the two groups The research, and to implement the research 

experiment, he prepared teaching plans according to the Round Robin 

strategy and the usual method, and assigned the subject teacher to implement 

the experiment starting from the date (11-25-2021). After the completion of 

the experiment, the researcher applied the post-test to the sample members on 

(25-1-2022) and then analyzed the data statistically using the t-test for two 

independent samples. 

The results indicated that :-  

1- There is a statistically significant difference between the average skills 

development (linguistic communication, organization, idea processing, 

conclusion) for the two research groups and in favor of the experimental 

group. 

2- There is no statistically significant difference between the average skill 

development (analysis) for the experimental and control groups. 

3- There is a statistically significant difference between the averages of 

developing total sequential thinking skills between the experimental and 

control groups. 

     In light of these results, the researcher came out with a number of 

conclusions, including the effectiveness of the Round Robin strategy in 

developing sequential thinking skills. And the sequencer in particular, and to 

complement the current research, suggested several titles for future studies. 

Keywords: (Round Robin strategy, sequential thinking, fourth 

scientific). 

 الفصل االول )مشكمة البحث واهميته(
 أوال: مشكمة البحث

 األسااليب كالّ  عان البحاث فاي جياداً  لام ياولوا التادريس طرائاق مجاال فاي العااممين     
 عماى لزامااً  أصابح ىناا ومان  ،عمميتاي التعمايم والاتعّمم تطاوير عماى تعمل التي والطرائق
 مان يبتعاد تادريس طرائاقو  مان اساتراتيجيات حاديث ىاو مااكاّل  عان يبحاث ان المادرس
 عماى وقائمااً  محادوداً  ودوره متمقيااً  الماتعمم مان تجعال التاي القديمة االساليب عن خالليا

 (2019:20)الحسناوي، .فقط المعمومات وتمقي االصغاء
فاصااابح المااادرس المربااااي صااااحب رسااااالة، ورساااالتو ال تتوقاااف عنااااد نقااال المفاااااىيم      

، بال تتعادذ ذلاك بكثيار، فمادرس المساتقبل النااجح والمعمومات الى االجياال القادماة فقاط
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ىاو الاذي يسااتطيع أّن يعمام طمبتاو كيفيااة الوصاول إلاى اعماااق الفكار والحقاائق والمعرفااة. 
 ( 2015:3)السميتي،

ُيّعد التفكير وتوجييااو ىاادفًا أساسًا ال يحتماال التوجياال ويجااب أن يكاااون فاي صااادارة و     
دة دراسااية، ألنااو وثياااق الصااامة باااالمواد الدراساااية وماااا يصااااحبيا األىااداف التربويااة ألي مااا

ماااان طاااارائق تااادريس ونشااااط ووساااائل تعميمياااة وعممياااات تقويمياااة، لااااذلك وجااااب االىتماااام 
فسااح مسااحات  باالطرائق الحديثة والمبدعاة فاي عارض المعموماات فاي أثنااء التادريس، واس

العصاااااف الاااااذىني والمياااااارات  واساااااعة لموضاااااوعات وأسااااااليب تحسااااان ا باااااداع وأسااااااليب
ساايامات الكمبياااوتر الناقااادة والمبدعاااة واسااتثارة التفكااري بكاال أنواعااو لاادذ  الساايكوحركية واس

 (2015:23)عامر، .الطالب
 السنوات خالل والعممية العممية التحديثات أىم من النشط التعّمم استراتيجيات وتعد     

 المعمومات توصيل في ومبتكرة جديدة طرقا والمعممين لمطمبة وفرت فقد القميمة الماضية،
 تعميم وىو االساس اليدف النشط التعّمم استراتيجيات حققت فقد لذا تقميدية، غير بطرق
 كماا حيااتيم، مصاير قياادة فاي الاذات عماى االعتمااد وكيفياة التفكيار والقياادة فان الطمباة
 (2021:9)عبد السالم، .الدراسات من العديد أظيرت

لرجوع إلى نتائج بعض الدراسات ضمن ىاذا المجاال والتاي أشاارت إلاى ان وبا          
وخاصااة ميااارات التفكياار المتسمساال التااي  لاادذ الطمبااةىناااك ضااعفا فااي ميااارات التفكياار 

ُتعد األساس الذي تركتز عميو ميارات التفكيار ذات المساتوذ األعماى بحساب العدياد مان 
واساااتراتيجيات ىاااو اساااتخدام طرائاااق الدراساااات الساااابقة، وان احاااد أساااباب ىاااذا الضاااعف 

تاادريس ال يتوقااع لنتائجيااا تنميااة التفكياار لاادذ الطااالب، إذ أنيااا تركااز عمااى ماالء عقااول 
الطمبة بالمعمومات وتجعل من المدرس وعاءا لنقل ىذه المعمومات، وتطمب مان الطالاب 

مياااة تاااذكر واساااترجاع تماااك المعموماااات فقاااط دون االىتماااام بتنمياااة المياااارات والقااادرات العق
 ومنيا التفكير.

ىاذا ومن خالل استطالع آراء بعض المدرسين والعاممين في المجال الترباوي حاول      
، أشاااروا ان ساابب ذلااك ىااو ان العديااد ماان مدرسااي مااادة االحياااء يعتماادون فااي الموضااوع
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تدريسيم عمى استراتيجيات تدريسية محورىا األساس ىو المدرس، وىاذا ماا أكدتاو العدياد 
( ودراساة عزياز 2004ت التاي أجريات فاي العاراق مثال دراساة )المعاضايدي, من الدراساا
(، التااي أشاارت جميعيااا إلااى اساتخدام المدرسااين لطرائاق تدريسااية تعتمااد 0220وميادي )

عمااى الماادرس فقااط مثاال طريقااة المحاضاارة، عمااى الاارغم ماان كااون فصااول كتاااب األحياااء 
وجعاال مشاااركة الطالااب نشااطة،  لمصااف الرابااع العممااي تتاايح الفرصااة ألداء ميااام تعميميااة

وان مواضيع كتاب األحياء تساعد عمى استخدام مياراتو ومعارفاو التاي يمتمكياا، إضاافة 
إلاااى توكيااادىا عماااى التعامااال ماااع المواقاااف بنظااارة بعيااادة عااان الحااادود المولوفاااة والمعاااايير 
 المتعااارف عمييااا، وىااذه المياازات تااتالئم مااع خطااوات ومراحاال الااتعّمم النشااط، وكااذلك فااان
ىذه الخصائص قد تساىم في تاوفير فارص مناسابة لتنمياة التفكيار عناد التادريس ب حادذ 

 استراتيجيات التعّمم النشط.
فاااي تطاااوير العممياااة التعميمياااة مااان خاااالل  اساااتخدام  انوانطالقاااا مااان رغباااة الباحثااا     

ماان اسااتخدام ميااارات التفكياار األساااس، إذ تاام اختيااار  تمكاان الطالااباسااتراتيجية تاادريس 
فااي محاولااة لتنميااة التفكياار المتسمساال لاادذ عينااة ماان  (Round Robin)  راتيجيةاساات

 انطاالب الصاف الراباع العمماي فاي ماادة األحياااء، وبنااءًا عماى ماا سابق فقاد حادد الباحثاا
 :التالي بالسؤالمشكمة بحثو 

 الصف طالبلالمتسمسل  تفكيرال تنمية في Round Robin تيجيةااستر  أثر ما -1
 .العممي الرابع

 انيا: أهمية البحث        ث
 وبيذا يمكن تحديد أىمية البحث الحالي في النقاط اآلتية :    
( عمى مستوذ جامعة ينيعد ىذا البحث دراسة حديثة )عمى حد عمم الباحث .2

الموصل، بالتالي ف ّنو يحاول لفت أنظار الباحثين والمختصين في ىذه الجامعات 
 المجال.إلى إجراء الدراسات والبحوث في ىذا 

 انيعد البحث محاولة لرفد المكتبة العراقية والعربية بجيد عممي جديد قدمو الباحث .0
 في ىذا المجال.
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يتوقع أن تسيم ىذه الدراسة في تنمية اتجاىات إيجابية نحو تنمية ميارات التفكير  .0
 المتسمسل التي تعد ىدفًا أساسيًا من أىداف تعميم وتعّمم األحياء لدذ الطمبة.

 أهداف البحث وفرضياته ثالثا:
 ييدف البحث الحالي إلى دراسة:   
طالب الصف الرابع لفي تنمية التفكير المتسمسل  Round Robinأثر استراتيجية  .2

 العممي في مادة األحياء.
 ولمتحقق من أىداف البحث تم صياغة الفرضيات اآلتية:   
بين  تواصل المغويمهارات الال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي تنمية  .2

وطالب  Round Robinطالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 
 المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

بين طالب  مهارة التنظيمال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي تنمية  .0
المجموعة  وطالب Round Robinالمجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 

 الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.
بين طالب  مهارة التحميلال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي تنمية  .0

و طالب المجموعة  Round Robinالمجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 
 الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

بين  معالجة االفكار مهارةين متوسطي تنمية ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ب .4
و طالب  Round Robinطالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 
 المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

بين طالب  االستنتاج مهارةال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي تنمية  .5
و طالب المجموعة  Round Robinستراتيجية المجموعة التجريبية التي درست با

 الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.
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ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي تنمية ميارات التفكير المتسمسل ككل  .6
و طالب  Round Robinبين طالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 

 االعتيادية.المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 
 رابعا: حدود البحث

 يقتصر البحث الحالي عمى:     
 الحدود البشرية: طالب الصف الرابع العممي. .2
لمعام الدراسي  لمبنين  في مدينة الموصلالحدود المكانية: المدارس ا عدادية  .0

2021-2022. 
 الحدود الموضوعية: كتاب عمم األحياء لمصف الرابع العممي. .0
 .2022-2021الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحدود الزمانية:  .4

 خامسا: تحديد المصطمحات      
 عرفها كل من: التدريس: استراتيجية .1
 ( 2015السميتي)  ،بونّيا سياق من طرق التدريس الخاصة والعامة والمتداخمة

والمناسبة ال ىداف الموقف التدريسي التي يمكن من خالليا تحقيق اىداف ذلك 
 (2015:10باقل ا مكانات، وعمى أجود مستوذ ممكن. )السميتي،الموقف 

 ( 0201السفياني) اجراءات مخططة من وويفعم المدرس يقولو ما كل :بانيا 
من  ايجابية بمشاركة بفاعمية، المختمفة انشطتو وتنفيذ الموقف التعميمي  دارة

 في ميسي بما منيا، وخروج الى الصف حجرة المدرس دخول منذ المتعممين،
-20: 0202)السفياني، .تحقيقيا من كداوالت المختمفة، الدرس اىداف تحقيق
24) 

  بانيا "مجموعة من الفعاليات والخطوات والوسائل  اجرائيا انيعرفها الباحثبينما
 في تدريسو لطمبة المجموعة التجريبية. انواالنشطة التي اتبعيا الباحث

 التعمم النشط : عرفها كل من : .0
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  أن تبني طريقة التعّمم النشط في العممية التعميمية , يجعل  : 2010المالكي
دور المدرس يتغير من عنصر خامل سمبي لو دور ضعيف في عممية التعّمم و 
التعميم والتربية, إلى دور أكثر حيوية و انسجامًا مع التعّمم النشط و أدواره 

لتطبيقو و تدريب  المختمفة, فوصبح المدرس ىو الراعي لمتعّمم النشط, والمسيل
الطالب عميو, و أصبح ىو المرشد, و المساعد في إدارة الموقف التعميمي 
التعممي بخبرة و ذكاء, ومساعدة الطالب عمى اكتشاف الميارات والصفات 

 ( 849-2020:848الحياتية المرغوب فييا . ) الثبيت ,
  عمى االندماج في ويعرفو الباحثان اجرائيا بانو "قدرة طالب المجموعة التجريبية

العممية التعميمية من خالل مشاركتيم االيجابية والفعالة في الميام الصفية المعدة 
ليم وذلك لتحصيل المعمومات والمفاىيم العممية عبر تفعيل الحوار بينيم والتعمم 

 االيجابي وتطوير قدراتيم عمى التنظيم واالستنتاج وتحميل ومعالجة االفكار".  
 : يعرفها كل من : Round Robinراوند روبن  .3
 Kaleigh,2013))  أنيا استراتيجية تعاونية طورىا كاجان يتم فييا تقسيم

( حيث يوجو المدرس سؤاال متعدد 6-4الطالب الى مجموعات صغيرة )
ا جابات, ثم يشارك كل طالب ب جابتو أو إعطاء فكرتو و يسجميا, وىكذا 

م بوفكارىم. ) عبد بطريقة يدوية إلى أن يشارك الطالب جميعي
 (2020,995الاله,

ويعرفيا الباحثان اجرائيا بانيا "استراتيجية تعميمية تعتمد عمى نشاط طالب  .4
الصف الرابع العممي وتعاونيم في انجاز مياميم الصفية باتباعيم خطوات 

 Round Robinمحددة يرسميا ليم مدرس مادة االحياء عمى وفق استراتيجية 
 التفكير المتسمسل :

يعد التفكير المتسمسل أبسط أنواع التفكير، فيو نموذج بسيط لفيم وتمثيل وشرح      
الواقع المحيط، الذي يعتمد عمى سمسمة عمميات تتطمب عممية تحميل  نشاء سمسمة من 

 (Brătianu, 2015: 33)  الخطوات في المنظمة ال يمكن فييا ارتكاب أي أخطاء.
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القدرة عمى معالجة أحد أىم أنواع التفكير يكون لو " إجرائيا بأنه انويعرفه الباحث
ويتمتع  .كل واحدة منيا نحو األخرذتؤدي المعمومات بطريقة منظمة ومرتبة ومتسمسمة 

وعمى ىذا النحو  ات الفرد ومعتقداتو شفافة لمغاية،التفكير المتسمسل بميزة جعل افتراض
بدييية، وينطوي عمى تقدم غير ف نو غالبا ما يرتبط ب يجاد طرق  جراء مقارنات 

 حيث يجب الحصول عمى استجابة لخطوة ما قبل اتخاذ خطوة أخرذ . تدريجي،
 سات سابقة(: االفصل الثاني )اطار نظري ودر 

في ظل ما يشيده العالم من تطور معرفي متسارع أدذ إلى تراكم المعرفة وأوجد      
نقميا وتحسين إمكانات  الحاجة إلى ايجاد سبل تعمم جديدة تسيم في تسييل طرق

المتعممين, لذا كان من الضرورة البحث عن كل ما ىو جديد ومميز لجعل التعمم أفضل 
وأسيل، با ضافة إلى وجود العديد من المشكالت التي ظيرت في أساليب التعّمم 

 التقميدية والتي تؤثر سمبا عمى عممية التعمم. 
 (2016:15)أبو الحاج والمصالحة,

لتعّمم النشط كمسمى أو مفيوم في السنوات األخيرة من القرن العشرين, وظير ا     
وزاد االىتمام بو بشكل كبير مع بدايات القرن الحادي والعشرين, كوحد االتجاىات 
التربوية والنفسية المعاصرة ذات التوثير ا يجابي الكبير عمى عممية التعّمم داخل الصف 

 (2008:4وخارجو.  )البكر,
د بعض التربويين عند تناوليم لمتعّمم النشط عمى طبيعة الخبرة العقمية التي ويؤك     

يمر بيا الطالب بغض النظر عن طبيعة أنشطة التعّمم التي يقدميا ليم المدرس, حيث 
عادة تشكيل البنية  يرون أن التعمم النشط ىو خبرة عقمية تتميز بتطور الفيم والبصيرة واس

ىو ما يتعارض مع الخبرة العقمية غير المباشرة التي يكتسبيا العقمية المعرفية لمطالب, و 
الطالب من التعّمم التقميدي الذي يصل بدرجة الفيم المكتسب بواسطة الطالب إلى أقل 

 (Hodges,2009:10حد ممكن )
مما سبق يتضح أن طبيعة التعّمم النشط تقوم عمى المشاركة الفعالة من قبل      

م، واستخدام ميارات تفكير عميا كالتحميل والتركيب والتقويم، المتعمم في عممية التعمّ 
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وقيام المتعممون بونشطة تفاعمية تتطمب منو الحركة واألداء فيما يتعمق بالقراءة و 
الكتابة و المناقشة و حل مشكمة تتعمق بما يتعممونو أو عرض عممي، وتطبيق ما 

 تعمموه في مواقف حياتية.
مى ضرورة أن يكون المتعمم محورا لعممية التعّمم, واكتساب كما أكد جون ديوي ع     

التعّمم من خالل الخبرة, بالتالي ف ن مسؤولية المدرسة تقوم عمى تقديم أنشطة لمطالب 
تتناسب مع ظروفيم ومستواىم االجتماعي وتوجيييم إلى االكتشاف والتعّمم, ويقاس 

تو عمى التعامل مع المواقف الجديدة االنجاز بمدذ تقدم المتعمم من خالل  خبراتو وقدرا
(Eakin,2000:9) 

تؤكد فمسفة التعّمم النشط عامى أن التعّمم البد أن يرتبط بحياة المتعمم وواقعو,      
واحتياجاتو، واىتماماتو، وينطماق مان استعدادات المتعمم وقدراتو، ويستمد التعمم النشط 

اصرة، فالتعّمم النشط يعد تمبية ليذه فمسفتو من المتغيرات العالمية والمحمية المع
المتغيرات التي تتطمب إعادة النظر في أدوار المتعمم والمدرس، وتنادي بنقل بؤرة 
االىتمام من المدرس إلى المتعمم وجعل المتعمم ىو محور العممية التعميمية. وبيذا تعاد 

اسيًا لمتطوير الجذري فمسفة التعّمم النشط تطورا طبيعيا لألىداف التعميمية، ومطمبًا أس
لمعممية التعميمية، بما يتالءم مع حاجات المتعممين وطبيعة ىذا العصر بكل ما يشممو 

    (2017:13من تغيرات وتطورات امتدت لجميع الميادين. )أسعد,
من ضمن ىذه  انوىناك استراتيجيات عديدة لمتعّمم النشط, حيث أختار الباحث      

 ( لألسباب التالية:Round Robinة )االستراتيجيات استراتيجي
 تشجع التعمم العميق وليس مجرد اكتساب الحقائق. .2
تساىم في تحقيق العديد من أىداف التدريس مثل اكتساب المعرفة العممية  .0

 بشكل وظيفي.
يسمح لمطالب العمل بشكل تعاوني, وتحمل مسؤولية أكبر في العممية التعميمية  .0

 التعممية.
 بمتعة التعمم وييتم بونماط التعمم المختمفة لدذ الطالب. يزود المدرس والطالب .4
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 تعمم ما يصعب تعممو في البيئة الصفية. Round Robinيمكن من خالل  .5
تساىم في اكتساب العديد من الميارات اليدوية, وميارات التفكير العممي,  .6

 والميارات االجتماعية.
 لطالب.تساعد في زيادة التفاعالت والمناقشات البناءة بين ا .7
يجعل الطالب محور العممية التعميمية, وينمي الثقة بالنفس والقدرة عمى التعبير  .8

 عن الرأي.
 ينمي الفكر االبتكاري, ويزيد من مستوذ التحصيل الدراسي لمطالب. .9
 ينمي القدرة عمى حل المشكالت, واتخاذ القرارات. .22
 يم بونفسيم.تشجيع الطالب عمى طرح األسئمة المختمفة, فضال عن تعميم أنفس .22
يقوم المدرس بتوضيح وتفصيل ما قيل في المناقشة لكي تبقى المعمومات في  .20

 أذىان الطالب.
( تعد من االستراتيجيات الحديثة لتطبيق Round Robinوتعد ىذه االستراتيجية )     

التعّمم النشط التعاوني في غرفة الصف, إذ يعمل الطمبة في صورة مجموعات صغيرة 
يتعاون فييا طالب كل مجموعة بعضيم مع بعض, بون يتبادلوا األفكار  غير متجانسة,

أو حل المشكالت المعروضة  ،واآلراء والمعمومات التي تسيم في تنفيذ الميام المطموبة
كما أنو يؤدي إلى زيادة االعتماد ا يجابي المتبادل بين أعضاء المجموعة  ،عمييم

رشاد المدرس . وتنمية العديد من الميارات االجتماعية و  ذلك تحت توجيو واس
 (062-048 :0222،)عمي
وتقوم فكرة ىذه االستراتيجية عمى إجابة الطالب عن السؤال أو الموقف أو       

المشكمة، و يستفيد زمالئو من اجابتو و يضيقون عمييا دون تغيير أو اعطاء تغذية 
ند المتعممين، إضافة إلى راجعة، و يمكن استخداميا لمعرفة واكتشاف المفاىيم القبمية ع

أنيا شكل من اشكال العصف الذىني والتي يمكن أن تكون مساجمة حمقية كتابية أو 
 ( Kagan,2009:5مساجمة حمقية شفوية.)
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 : Round Robinهدف استراتيجية 
 إلى : Round Robinتيدف إستراتيجية      
 تنمية ميارة القراءة الصحيحة والكتابة والتواصل . (2
 (2013:6يارة الحفظ والتذكر بالكتابة . )محاسنة والعازمي,تنمية م (0

 :Round Robinخطوات استراتيجية 
 ( خطوات تطبيق االستراتيجية بثالث مراحل ىي:0220حدد عبد الكريم )      

المرحمة األولى : تقديم المعمومات الكافية عن موضوع الجمسة من قبل رئيس  .2
مشاركين أنيم أمام مشكمة والطريقة المثمى لحميا الجمسة ويطرح األسئمة التي تبين لم

ىي طرح أكبر قدر ممكن من األفكار، ويفضل في ىذه الطريقة تعيين )كاتب 
 الجمسة( ليدون األفكار المطروحة.

المرحمة الثانية : ويتم فييا وضع تصور لمحمول من خالل أفكار الطمبة المطروحة  .0
ادي ثم يناقش أفراد المجموعة بشكل وتجميعيا حيث يتم طرح األفكار بشكل انفر 

جماعي, ويتم في ىذه المرحمة تذكير المشاركين بقواعد توليد األفكار من قبل رئيس 
 الجمسة والتوكيد عمى ضرورة االلتزام بيا وتجنب النقد وقبول أي فكرة وتطويرىا .

استبعاد المرحمة الثالثة : ويتم فييا تقديم الحمول وتقييميا واختيار األفضل منيا و  .0
األفكار المكررة والخاطئة، كما أن ىناك أسموبًا آخر لنشاط توليد األفكار يتمثل 
بمنح المشاركين مدة زمنية؛ لتدوين أفكارىم ومقترحاتيم ثم يتم تجميع األفكار من 

بطرح اقتراحاتيم وفق ترتيب جموسيم ثم يتم المرور عمييم   المشاركين دوريًا ويتمثل
 (00: 0220، بد الكريممرة أخرذ وىكذا. )ع

 :Sequential thinkingالتفكير المتسمسل 
 مفيوم التفكير المتسمسل :

يواجو التعميم التقميدي اليوم صعوبات كبيرة في إدراك التعقيد الحاصل في عمميتي      
التعميم والتعّمم، ألنو يقسم ويقسم مجاالت المعرفة ، ويقمل من أبعاد الواقع، وىذا يتطمب 

 م ميارات التفكير المختمفة من اجل حل ىذه التعقيدات.استخدا
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ويعني التفكير المتسمسل استخدام رسم تخطيطي بسيط ومفيد لحل مشكمة ما،      
والتفكير التسمسمي بحد ذاتو ىو استثارة تظير بموجبو سمسمة من األفكار عمى خط 

 (Rajsbaum & Raynal, 2018: 2يمكننا رؤيتو بالترتيب التسمسمي. )
يعد التفكير بصورة متسمسمة ىو فعل شيء واحد فقط في كل مرة وىو أسيل من      

فيم المواقف التي تحدث فييا أشياء كثيرة في وقت واحد. عالوة عمى ذلك ، نحن 
مقيدون بآليات رئيسة لالتصال مع اآلخرين، فالمغة المنطوقة أو المكتوبة ، التي ىي 

نقل المعمومات بصورة متوازية من خالل نبرة الصوت بطبيعتيا متسمسمة يتم من خالليا 
وتعبيرات الوجو والجسم وأسموب الكتابة وما إلى ذلك، لكننا وفي كثير من األحيان غير 

 (Hernandez, 2008: 8-26مدركين لمخطوات التي نتبعيا في نقل المعمومات. )
ياء متعددة في وىكذا، ونحن "نعالج المعمومات بصورة متسمسمة" حيث تحدث أش     

نفس الوقت، وىذه عادة ما تتسبب في دفعنا إلى استخدام طريقة متسمسمة لمتفكير، 
فمثال تعتمد مجاالت الرياضيات والفيزياء واليندسة ، با ضافة إلى المجاالت األخرذ 
لمعموم الدقيقة في المقام األول عمى التفكير المتسمسل، ويبدو أن قوانين نيوتن لحركة 

 Winartiتعمل بنفس الطريقة ألنيا تبدو متسمسمة في اجراءاتيا وفي قياسيا. )األجسام 
et al.,2020: 1) 

التفكير المتسمسل ، والذي ُيطمق عميو أيًضا التفكير الرأسي أو التتابعي او      
العمودي ، ىو طريقة شائعة االستخدام لحل المشكالت من قبل العقل البشري، تم تقديم 

، عندما  2972المتسمسل أو الرأسي من قبل إدوارد دي بونو في عام مصطمح التفكير 
بين التفكير  De Bonoكتب عن التفكير الجانبي كمصطمح معارضة، كما يميز 

المتسمسل والتفكير الناقد، ألنو عمى الرغم من وجود أوجو تشابو بينيما، إال أن التفكير 
حل لممشكمة بصورة عميقة المتساسل يعني أن الشخص يستخدم الطريقة  يجاد 

 (De Bono, 1970: 112ومنظمة.  )
( طريقة مشيورة بتطوير التفكير المتسمسل وتحسينو،          Sloane,2010كما طور )     

فوضع نظام األلغاز، الذي يحوي تمارين يوجد فييا دائًما مشكمة تحتاج الى سمسمة من 
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، والبعض اآلخر سيكون ممكًنا الحمول، و أن بعض ىذه الحمول سيكون مستحياًل 
وسيكون أحد الحمول عمى وجو الخصوص ىو األصح، ىذه التمارين ليا فائدة مزدوجة، 

 :Sloane,2010فيي تطور القدرة عمى التفكير المتسمسل وأيًضا التفكير الجانبي. )
23) 
قيق والتفكير المتسمسل ىو طريقة لمتفكير في مسارات إنتقائية وخطية ذات تسمل د     

لمغاية، كل خطوة دقيقة وضرورية ويجب أن تكون صحيحة. في معظم األوقات ، 
ويجب أن يسير ىذا النوع من التفكير في مسار مستقيم لمغاية. ففي ىذه الطريقة ، ال 
توجد عادة طريقة لالبتعاد عن عممية التفكير المحددة أو تخطي الخطوات في النمط 

نفس أن التفكير المتسمسل ىو عكس التفكير الجانبي. المحدد. يقول العديد من عمماء ال
فيو يتضمن نظاما وتسمسال ثابتا في عممية التفكير بينما يمكن أن يتضمن التفكير 
الجانبي إجابات خاطئة وتباعًدا في المسار والقفز من خطوة إلى أخرذ عشوائًيا . وال 

ا ، وكالىما يمكن أن توجد طريقة تفكير صحيحة أو خاطئة ألن ىناك مكاًنا لكمييم
 يكون مفيًدا.

وتعد معظم طرق التفكير المتسمسل مفيدة جًدا في مواد مثل الرياضيات والعموم.      
حيث تتضمن ىذه الموضوعات حقائق موضوعية ودقيقة ال يمكن بالضرورة تغييرىا. 

 0 - 0+  02عمى سبيل المثال، يجب أن يفكر شخص ما في حل المسولة الرياضية )
( بشكل متسمسل. إذا حاول حل ىذه المشكمة خارج الترتيب، فستكون ا جابة 22-2+ 

خاطئة. بداًل من ذلك ، يجب عمى الفرد جمع وطرح األرقام من أجل الحصول عمى 
. وينطبق الشيء نفسو عادًة عمى العمم ألن المفاىيم العممية 02ا جابة الصحيحة لمرقم 

س وأنظمة الجسم يجب أن تتالءم مًعا بطريقة معينة مثل المواد الكيميائية وأنماط الطق
 حتى تعمل، أو يتم فيميا بشكل صحيح.

يميل المتعممون ذوي التفكير المتسمسل إلى اكتساب الفيم بخطوات خطية، مع      
اتباع كل خطوة منطقًيا لمخطوة السابقة، كما يتبع المتعممون المتسمسمون مسارات 

مول ؛ لذا فانيم ال يجدون صعوبة في شرح كيفية فعميا، منطقية متدرجة في إيجاد الح
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وألجل تنمية ىذا النوع من التفكير يجب تطبيق عدد من التمارين منذ سن مبكرة مما 
يساعد عمى نضج أساليب ميارات ىذا النوع من التفكير، ويوفر االستقرار العاطفي 

إيجابي عمى حياتو الفكرية. واالجتماعي لمطفل، ويساعد عمى تقميل العدوانية ولو توثير 
(Felder and Soloman,2008: 4) 

ويعد التفكير المتسمسل أبسط انواع التفكير، فيو نموذج بسيط لفيم وتمثيل وشرح      
الواقع المحيط ، الذي يعتمد عمى سمسمة عمميات تتطمب التحميل  نشاء سمسمة من 

وىو يؤسس لفيم وتطور باقي الخطوات في المنظمة ال يمكن فييا ارتكاب أي أخطاء 
 (Brătianu, 2015: 33انواع التفكير االكثر رقيا منو.  )

من ناحية أخرذ ، يعرف المتعممون المتسمسمون الكثير عن جوانب معينة من      
موضوع ما ولكن قد يواجيون صعوبة في ربطيا بجوانب مختمفة من نفس الموضوع أو 

 بموضوعات مختمفة.
 تسمسل: أنواع التفكير الم

 ىناك ثالث أنواع من التفكير المتسمسل ىي:     
التفكير الطبيعي :وتتميز طريقة التفكير ىذه بالمظير التمقائي اي إنيا طريقة تفكير  -2

 اندفاعية وال يتم استخدام أي نوع من العمميات خالليا.
ئمة التفكير المنطقي: والذي يعتمد تسمساًل من التفكير يخضع فيو الشخص ألس -0

منفصمة، ولكل سؤال يجيب بنعم أو ال، وىدفيا إيجاد حل منطقي لممشكمة التي 
 ُطمب حميا.

التفكير الرياضي :وىو شكل أكثر تعقيًدا من النوعين السابقين والذي يعتمد عمى  -0
 عناصر رياضية مثل القواعد والرموز وحتى الخوارزميات المختمفة.

                         (BRĂTIANU & VASILACHE, 2009: 3-18  ) 
 درجة استخدام التفكير المتسمسل لدى االشخاص:

يشير التفكير المتسمسل إلى استخدام العديد من األساليب الواعية من خالل التقييم      
العقالني لممعمومات أو اتخاذ القرارات، كما يشجع ىذا النوع من التفكير األفراد عمى 



 هـ4111-م  2022. لسنة  الثالث العدد /رابع ال المجلد / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
117 

مشكمة ُينظر فييا إلى استجابة إبداعية متعددة االتجاىات استخدام نيج تسمسمي لحل 
عمى أنيا متيورة، يفضل المفكرون التسمسميون االعتماد عمى البيانات والحقائق 

 الخارجية لتجنب الفشل أو التفكير المضاد.
 التفكير المتسمسل هو التفكير المنطقي:

لمنطقي ، الذي يؤدي إلى ان التفكير المتسمسل ىو التفكير الذي يتبع التفكير ا     
الفكرة نفسيا ستولد فكرة أخرذ ، وىكذا ، بطريقة متسمسمة. إنيا طريقة تفكير يفضميا 
معظم األفراد ويشجعيا ويقدرىا النظام المدرسي، ينتج عن ىذا النوع من التفكير خطاب 
 منطقي واضح ومنظم، ولكي تكون قادًرا عمى قياس الدرجة التي يستخدم بيا الشخص

 التفكير المتسمسل ، يتم استخدام بعض االختبارات التي تم تصميميا ليذا الغرض.
(  الذي MBTI8ومن بين االختبارات األكثر استخداًما ىو اختبار مايرز بريجز)     

يعكس كيفية تمقي الشخص لممثيرات من بيئتو واتخاذ القرارات ذات الصمة بناًء عمييا. 
نشاء استخدم أربعة محاور لتحقيق  ىذا اليدف، إذ يتم دمجيا مع بعضيا البعض واس

شبكة ب مكانيات مختمفة، ثم حدد في أي من المحاور ىو الشخص الذي أجرذ االختبار 
عميو، والمحور الذي لو وزن أكبر لتوسيس التفكير المتسمسل ىو محور ا حساس 
 بالحدس، أما االستنتاج ىو أن األشخاص الذين حصموا عمى درجة أعمى في

 "ا حساس" سيكونون أكثر مياًل الستخدام التفكير المتسمسل.
                                                        (Dutton, 2021: 20) 

 الدراسات السابقة:
 م( 2011دراسة الباهي ) .1

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أساليب التفكير لدذ طالب بعض الجامعات     
بوالية الخرطوم، و عمى التعرف عمى الفروق في تمك األساليب و التي تعزذ  الحكومية 

لكل من متغير النوع )ذكر، أنثى(، نوع التخصص )عممي، أدبي(، و المستوذ 
األكاديمي )أولى، رابعة(، وأيضا تقصي داللة عالقة االرتباط بين أساليب التفكير و 

 .المستوذ الحضري لمموطن األصمي ليؤالء الطالب
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استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، و تمثل مجتمع الدراسة في طمبة و طالبات     
الفرقتين األولى و الرابعة بجامعتي الخرطوم و النيمين، و بمغ حجم عينة الدراسة 

 .( طالبا وطالبة، تم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية002)
ير )السترنبرج و واجنر( في صورة تمثمت أدوات الدراسة في مقياس أساليب التفك    

تتضمن عشرة أساليب ىي : )األسموب التنفيذي، الحكمي، الممكي، اليرمي، المحافظ، 
 .(التقدمي، الكمي، المحمي، الداخمي، الخارجي

عالجت الباحثة البيانات بجياز الحاسوب و استخدمت أساليب إحصائية ىي     
ت" لمفرق بين متوسطي مجموعتين اختبار "ت" لمتوسط مجتمع واحد واختبار "

 .مستقمتين و معامل ارتباط الرتب لسبيرمان
توصمت الدراسة ان أسموب التفكير اليرمي "التسمسمي" ىو األكثر شيوعا لدذ     

طالب و طالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم. وعدم وجود فروق ذات داللة 
ت الجامعات تعزذ لمتغير النوع )ذكر، إحصائية في أساليب التفكير لدذ طالب وطالبا

أنثى(، إال في أسموب التفكير الكمي )ا جمالي( و أسموب التفكير المحافظ )التقميدي(، 
فالفروق فييما لصالح الذكور. وعدم جود فروق ذات داللة إحصائية في أساليب التفكير 

في أسموب لدذ طالب و طالبات الجامعات تعزذ لنوع التخصص )عممي/ أدبي(، إال 
التفكير اليرمي "التسمسمي" الذي كان الفرق فيو لصالح األدبيين. وعدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية في أساليب التفكير لدذ طالب وطالبات الجامعات تعزذ لممستوذ 
الدراسي )أولى، رابعة(.  وعدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين أساليب 

البات الجامعات عمى المستوذ الحضري لمموطن األصمي التفكير لدذ طمبة و ط
 .لمطالب، إال في أسموب التفكير الكمي "ا جمالي" الذي ارتبط عكسيا مع ىذا المتغير

 (BRĂTIANU & VASILACHE, 2009) دراسة .0
ىدف البحث الى تقييم اساليب التفكير الخطية والالخطية ودورىا الحاسم في تعميم     

 إدارة المعرفة. 
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يمكن أن يكون التفكير المعرفي خطًيا أو غير خطي ، بينما التفكير العاطفي     
بطبيعتو غير خطي وبناًء عمى ىذه النظرية الجديدة قام الباحثان بتطوير أداة تحقيق 
لقياس التفكير الخطي والالخطي وتطبيقو عمى طالب في برامج الماجستير في 

دة ميمة  دارة المعرفة ومنظمات التعمم، اختصاص إدارة األعمال حيث يوجد ىي وح
طالب دراسات عميا في برامج الماجستير في الجامعة  522وتكونت العينة االولية من 

)كمية إدارة األعمال ، أكاديمية الدراسات االقتصادية من بوخارست( ، وىي من اكثر 
ت اداة البحث الجامعات اىمية وأفضميا لدراسة االقتصاد واألعمال في رومانيا. تكون

فقرة ، واالعتماد عمى بدائل حسب نظام ليكرت. باستخدام برنامج  52)االستبيان( من 
STATA  ، أجرينا تحميالت مختمفة 

وتوصمت الدراسة الى نتائج نيائية فيما يتعمق بالمناىج التعميمية عمى مستوذ     
مييمن ىو التفكير البكالوريوس والماجستير، كما اظيرت النتائج ان نمط التفكير ال

 الخطي ، والذي قد يشكل قيًدا شديًدا عمى إدارة المعرفة وعممية صنع القرار التجاري.
 الفصل الثالث )إجراءات البحث(

احتااوذ ىااذا الفصاال عمااى جميااع ا جااراءات التااي قااام بيااا الباحثااان ماان حيااث اختيااار       
عااداد االدوات والمساا تمزمات لجمااع بيانااات البحااث تصااميم البحااث وتعيااين مجتمعااو وعينتااو واس

 -بة وعمى النحو الموضح في أدناه:وتطبيق التجربة واستخدام الوسائل ا حصائية المناس
 Experimental designالتصميم التجريبي: 

يعااااد اختيااااار التصااااميم المالئاااام لمبحااااث أماااارا ىامااااا ألنااااو يضاااامن الدقااااة فااااي الوصااااول       
 .اند من صحة النتائج التي توصل إلييا الباحث جابات عن اسئمة البحث وفرضياتو والتوك

ويعتماااد اختياااار التصاااميم التجريباااي عماااى عاااادد مااان العوامااال منياااا ىااادف البحااااث,      
فاااااااااي ظاااااااااروف التجرباااااااااة وطبيعاااااااااة االفتراضاااااااااات.  انوالحرياااااااااة التاااااااااي يمتمكياااااااااا الباحثااااااااا

 (2011:313رضا،)
 ئااة ذات االختبااارتصااميما تجريبيااا ماان نااوع المجموعااات المتكاف انوقااد اعتمااد الباحثاا    
 البعدي. -القبمي
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 :Research Community and Sampled مجتمع البحث وعينته
 مجتمع البحث: -1

تحدد مجتمع البحث الحالي بونو جميع طالب الصاف الراباع العمماي فاي المادارس       
( والبااااالغ 2022_2021لمعااااام الدراسااااي ) مركااااز محافظااااة نينااااوذا عداديااااة لمبنااااين فااااي 

 ( مدرسة إعدادية.36( طالبا والذين توزعوا عمى )6780عددىم )
 عينة البحث: -0

 وفيما يمي وصف الختيار عينة البحث:    
 عينة المدارس: -أ

باختيار ثانوية عامر عبداهلل التطبيقية لمبنين قصديا لكي تكون ميدانا  انقام الباحث      
المديرية العامة لتربياة . بعد الحصول عمى كتاب تسييل ميمة صادر من  جراء البحث

 نينوذ ومعنونا إلى إدارات المدارس ا عدادية لمبنين في مدينة الموصل.
 عينة الطالب: -ب

األربعاااااة لكاااااي تمثااااال وبطريقاااااة عشاااااوائية شاااااعبتين مااااان الشاااااعب  اناختاااااار الباحثااااا      
إذ تاام اختيااار شااعبة ) أ ( لتكااون المجموعااة التجريبيااة والتااي سااتدرس مجمااوعتي البحااث، 

, وشااعبة ) ب( لتكااون المجموعااة الضااابطة Round Robin    وفااق اسااتراتيجيةعمااى 
وقااد تااوزع طااالب الصااف الرابااع  )التقميديااة(،التااي سااتدرس باسااتخدام الطريقااة االعتياديااة 

 العممي الناجحين عمى الشعبتين كما موضح  في الجدول التالي:
 عدد أفراد عينة البحثيوضح  (1) جدول

 التدريس طريقة المجموعة الشعبة

عدد الطالب 

قبل 

 االستبعاد

عدد 

الطالب 

 الراسبون

عدد الطالب 

بعد 

 االستبعاد

 التجريبية أ
 Roundإستراتيجية 

Robin 
 25 ال يوجد 25

 30 ال يوجد 30 الطريقة االعتيادية الضابطة ب

 55 صفر 55 المجموع الكلي للطالب
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 اختبار التفكير المتسمسل(:)اعداد اداة البحث 
ماان خاااالل اطاااالع الباحثاااان عماااى األدبيااات والدراساااات الساااابقة فاااي اختصاصاااات       

( التااي أجرياات عمااى طااالب 2008متنوعااة تناولاات ىااذا المتغياار ومنيااا دراسااة )الشاامري, 
( التاي أجريات 2011وطالبات المرحمة الرابعة في الكمية التقنية بغداد, ودراسة )البااىي, 

 ,.Vance et alياة الخرطاوم، ودراساة )عماى طاالب بعاض الجامعاات الحكومياة بوال
 & BRĂTIANUودراساااااة )( التاااااي أجريااااات عماااااى طمباااااة الجامعاااااة, 2007

VASILACHE, 2009 التاااااي أجريااااات عماااااى طمباااااة الدراساااااات العمياااااا، ودراساااااة )
(Yujiayi,2019 ،التي أجريات عماى الطاالب و المعمماين فاي عممياة التادريس ) ودراساة
(Winarti,$2020التي أجريت عمى طم )ودراساة باة الصاف الثاامن      (Utami et 

al.,2020من بينيا  انلم يعثر الباحث. ( التي أجريت عمى طالب الصف الحادي عشر
عمااى أي دراسااة عراقيااة أو عربيااة أو اجنبيااة اسااتخدمت اختبااار يقاايس التفكياار المتسمساال 

 في تخصص عموم الحياة او أي تخصص اخر. 
فكير المتسمسل، كوداة لبحثو الحالي بما يتالءم مع اختبار الت انلذا اعد الباحث      

المرحمة العمرية والعقمية لطالب المرحمة ا عدادية، حيث اعتمد في بناء ىذا االختبار 
التفكير المتسمسل  عمى مجموعة من الدراسات السابقة والدراسات التي حددت ميارات

لتي توزعت عمى خمس بجمع فقرات االختبار وا انبصورة مختصرة، ثم قام الباحث
  ميارات.

 وصف االختبار: (1
 يتكون ىذا االختبار من خمس ميارات ىي كما يوتي:      

 .Language communicationالتواصل المغوي  -
 . Organizationالتنظيم  -
 . Analysisالتحميل  -
 . Thought Processingمعالجة األفكار  -
 . Conclusionاالستنتاج  -
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 ( فقااارة، ومياااارة 12( فقااارة، ومياااارة التنظااايم )12ل المغاااوي )وضااامت مياااارة التواصااا      
، ( فقارة 12( فقارات، ومياارة االساتنتاج )4( فقرات، وميارة معالجاة األفكاار )4التحميل )

  فقرة. (52وبيذا يكون إجمالي فقرات االختبار )
 صدق االختبار: (0
نريااد نحاان  يشااير الصاادق إلااى قاادرة المقياااس عمااى قياااس مااا وضااع لقياسااو أو مااا      

 (2020:4)الحسن، قياسو، ويعرف بونو درجة قياس المقياس لما وضع لقياسو.
الصاادق الظااىري لالختباار بعاد عرضااو عماى لجناة محكمااة  انوقاد اساتخرج الباحثا      

من ذوي االختصااص فاي مجاال طرائاق التادريس وعمام الانفس الترباوي، وقاد كانات نسابة 
قاارات االختبااار وقااد حصاامت جميااع الفقاارات عمااى ( فااوكثر معيااارا لقبااول ف%80االتفاااق )

 من الصدق الظاىري لالختبار. انىذه النسبة وأكثر وبذلك تحقق الباحث
 ثبات االختبار: (3
بحساب ثبات االختبار بعد تطبيقو عمى عينة استطالعية مكوناة مان  انقام الباحث      

 6/11/2021بتااريخ ( طالبا من الصف الرابع العممي في اعدادياة االمجااد لمبناين 40)
، وأعيااااااد االختبااااااار عمااااااى العينااااااة نفساااااايا بعااااااد اساااااابوعين ماااااان التطبيااااااق األول بتاااااااريخ 

، وباستخدام معامل ارتبااط بيرساون باين درجاات االختباارين كانات قيماة 20/11/2021
 ، ويعد ىذا المعامل جيد يمكن االعتماد عميو.(0.61الثبات )
  سمسل:حساب زمن اإلجابة عمى اختبار التفكير المت (4
تم حساب الزمن المناسب لوقت ا جاباة باالعتمااد عماى متوساط الازمن المساتغرق       

( دقيقاة، ويعاد ىاذا الازمن 60 جابات طالب العينة االستطالعية عن االختباار، إذ بماغ)
  جاىزا بصيغتو النيائية. ىو المناسب، وبيذا أصبح اختبار التفكير المتسمسل

الفرضية االولى والتي نصها:  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية اواًل: النتائج الخاصة ب
بين متوسطي تنمية التواصل المغوي بين طالب المجموعة التجريبية التي درست 

وطالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة   Round Robin باستراتيجية
 .االعتيادية
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ط الحسابي واالنحراف المعياري المتوس انولمتحقق من ىذه الفرضية استخرج الباحث     
الختبار تنمية ميارة التواصل المغوي بين طالب المجموعة التجريبية التي درست 

وطالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة  Round Robinباستراتيجية 
( لعينتين مستقمتين  وادرجت النتائج في t-testاالعتيادية.، ثم أجرذ االختبار التائي )

 :( كما موضح ادناه0)الجدول
 (0جدول)

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( لمهارة التواصل المغوي 

( )ت( الجدولية 53( وعند درجة حرية )0.05*معنوي عند نسبة خطو)
(=2.006) 
(، أكبر من القيمة 2.480يتضح من الجدول اعاله أن القيمة التائية المحسوبة  )     

( مما 53( ودرجة حرية )0.05عند مستوذ داللة ) (2.006التائية الجدولية البالغة )
يدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية في بين المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة في اختبار تنمية التواصل المغوي ولصالح المجموعة التجريبية, وبذلك ترفض 

 الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة.
 Round Robinنتيجة الى الدور الذي تمعبو استراتيجية ىذه ال انويعزو الباحث     

في تنمية ميارات التواصل واالتصال بين الطالب من خالل عمميم بشكل مجموعات 
متعاونة، وكذلك من خالل قيام كل طالب ب داء دوره كعضو في ىذه المجاميع وتطبيقو 

ي تواجيو وافراد لخطوات ىذه االستراتيجية بطرح آراءه وتقديم حمول لممشكالت الت
 مجموعتو.

عدد  المجموعة المهارة
االنحراف  الفرق البعدي القبمي الطالب

 المعياري
مستوى  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة
التواصل 
 المغوي

 1.320 1.080 10 8.92 25 التجريبية
2.480 

(2.006 )
 دال (53)

 1.479 0.133 8.8 8.666 30 الضابطة
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ثانيًا: النتائج الخاصة بالفرضية الثانية والتي نصها:  ال يوجد فرق ذو داللة 
إحصائية بين متوسطي تنمية مهارة التنظيم بين طالب المجموعة التجريبية التي 

وطالب المجموعة الضابطة التي درست  Round Robin درست باستراتيجية
 .بالطريقة االعتيادية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  انولمتحقق من ىذه الفرضية استخرج الباحث     
الختبار تنمية ميارة  التنظيم بين طالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 

Round Robin  وطالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.، ثم
( كما 0عينتين مستقمتين  وادرجت النتائج في الجدول)( لt-testطبق االختبار التائي )

 موضح ادناه
 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( لمهارة التنظيم3جدول)

( )ت( الجدولية 53( وعند درجة حرية )0.05*معنوي عند نسبة خطو)
(=2.006) 

(، أكبر من القيمة 2.458يتضح من الجدول اعاله أن القيمة التائية المحسوبة  )      
( مما 53( ودرجة حرية )0.05( عند مستوذ داللة )2.006ائية الجدولية البالغة )الت

يدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية في بين المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة في اختبار تنمية ميارة التنظيم ولصالح المجموعة التجريبية , وبذلك ترفض 

 ة .الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديم
في تنمية  Round Robinىذه النتيجة إلى فعالية استراتيجية  انويعزو الباحث      

ميارة التنظيم لدذ الطمبة من خالل التزام الطمبة انفسيم بخطوات تنفيذ ىذه 
االستراتيجية، وساعدت ىذه االستراتيجية عمى ذلك من خالل تنظيميا لتعمم الطالب 

عدد  المجموعة المهارة
االنحراف  الفرق البعدي القبمي الطالب

 المعياري
مستوى  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة

 التنظيم
 1.275 1.280 10.52 9.24 25 التجريبية

2.458 
(2.006 )

(53) 
 دال

 0.614 0.633 8.2 7.566 30 الضابطة
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اداء الميام الموكمة بيم وفي ايجاد حمول سريعة وذلك باتباعيم اسموبا منظما في 
 لممشكالت التي تواجييم اثناء اداء تمك الميام.

والتي نصها:  ال يوجد فرق ذو داللة  الثالثة: النتائج الخاصة بالفرضية ثالثاً 
إحصائية بين متوسطي تنمية مهارة التحميل بين طالب المجموعة التجريبية التي 

وطالب المجموعة الضابطة التي درست   Round Robin درست باستراتيجية
 .بالطريقة االعتيادية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  انولمتحقق من ىذه الفرضية استخرج الباحث     
الختبار تنمية ميارة  التحميل بين طالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 

Round Robin بطة التي درست بالطريقة االعتيادية.، ثم وطالب المجموعة الضا
( كما 4( لعينتين مستقمتين  وادرجت النتائج في الجدول)t-testطبق االختبار التائي )

 موضح ادناه:
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( لمهارة التحميل (4جدول)

( )ت( الجدولية 53( وعند درجة حرية )0.05*معنوي عند نسبة خطو)
(=2.006) 
(، أصغر من 1.809ضح من الجدول اعاله أن القيمة التائية المحسوبة  )يت     

( 53( ودرجة حرية )0.05( عند مستوذ داللة )2.006القيمة التائية الجدولية البالغة )
مما يدل عمى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في بين المجموعة التجريبية 

 يل, وبذلك تقبل الفرضية الصفرية .والمجموعة الضابطة في اختبار تنمية ميارة التحم
ىذه النتيجة الى عدم النضج الفكري والمعرفي لطالب المجموعتين  انويعزو الباحث     

واعتمادىم عمى مستويات دنيا في عممية التعمم مثل التذكر والفيم، وعدم مقدرة 

عدد  المجموعة المهارة
راف االنح الفرق البعدي القبمي الطالب

 المعياري
مستوى  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة

 التحميل
 1.004 0.520 3.24 2.72 25 التجريبية

1.809 
(2.006 )

(53) 
غير 
 0.711 0.100 3.166 3.066 30 الضابطة دال
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 في رفع مستواىم المعرفي الى مستويات أعمى في المدة Round Robinاستراتيجية 
البسيطة التي طبقت عمى طالب المجموعة التجريبية، ورغم ذلك يالحظ من خالل 

( ان ىناك نموا بسيطا قد حصل في ىذه الميارة وفي كال المجموعتين 4الجدول )
 المجموعة التجريبية.في وبدرجة اكبر قميال 

ة والتي نصها:  ال يوجد فرق ذو دالل الرابعة: النتائج الخاصة بالفرضية رابعاً 
إحصائية بين متوسطي تنمية مهارة معالجة االفكار بين طالب المجموعة التجريبية 

وطالب المجموعة الضابطة التي درست   Round Robin التي درست باستراتيجية
 .بالطريقة االعتيادية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  انولمتحقق من ىذه الفرضية استخرج الباحث     
ة ميارة  معالجة االفكار بين طالب المجموعة التجريبية التي درست الختبار تنمي
وطالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة  Round Robinباستراتيجية 

( لعينتين مستقمتين  وأُدرجت النتائج في t-testاالعتيادية.، ثم طبق االختبار التائي )
 ( كما موضح ادناه5الجدول)

ي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( لمهارة الوسط الحساب ( 5جدول)
 معالجة االفكار

 (2.006( )ت( الجدولية =)53( وعند درجة حرية )0.05*معنوي عند نسبة خطو)
(، أكبر من القيمة 3.534يتضح من الجدول اعاله أن القيمة التائية المحسوبة  )     

( مما 53( ودرجة حرية )0.05( عند مستوذ داللة )2.006التائية الجدولية البالغة )
يدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية في بين المجموعة التجريبية والمجموعة 

عدد  المجموعة المهارة
االنحراف  الفرق البعدي القبمي الطالب

 المعياري
مستوى  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة
معالجة 
 االفكار

 1.337 1.960 9.32 7.36 25 التجريبية
3.534 

(2.006 )
 دال  (53)

 1.546 0.566 8.9 8.333 30 الضابطة
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الضابطة في اختبار تنمية ميارة معالجة األفكار  ولصالح المجموعة التجريبية, وبذلك 
 ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة.

يادة في ز  Round Robinىذه النتيجة الى فعالية استراتيجية  انويعزو الباحث     
القدرة عمى معالجة وتطوير أي فكرة أو موضوع، من خالل فصل األفكار ا يجابية عن 

كما ساعدت الطالب  .األفكار السمبية، مع تحديد العناصر والعوامل الميمة في الفكرة
اكتساب ميارات اكتشاف األخطاء في التفكير، والقدرة عمى تحديد النقاط السمبية في 

زيادة القدرة الذىنية عمى وىذا أدذ إلى  ، والتعرف عمى عناصر القوة في األفكارالفكرة 
 .استرجاع المعمومات الضرورية وقت التفكير

ال يوجد فرق ذو داللة  الخامسة والتي نصها:: النتائج الخاصة بالفرضية خامساً 
التي  إحصائية بين متوسطي تنمية مهارة االستنتاج بين طالب المجموعة التجريبية

وطالب المجموعة الضابطة التي درست  Round Robin درست باستراتيجية
 .بالطريقة االعتيادية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  انولمتحقق من ىذه الفرضية استخرج الباحث     
الختبار تنمية ميارة  االستنتاج بين طالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 

Round Robin  وطالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.، ثم
( كما 6( لعينتين مستقمتين  وأُدرجت النتائج في الجدول)t-testطبق االختبار التائي )

 موضح ادناه
 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( لمهارة االستنتاج6جدول)

 (2.006دولية =)( )ت( الج53( وعند درجة حرية )0.05*معنوي عند نسبة خطو)

 المجموعة المهارة
عدد 
 الطالب

 الفرق البعدي القبمي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 االستنتاج
 1.658 1.600 9.6 8.44 25 التجريبية

2.599 
(2.006

( )53) 
 دال 

 1.569 0.466 8.1 7.633 30 الضابطة
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(، أكبر من القيمة 2.599يتضح من الجدول اعاله أن القيمة التائية المحسوبة  )      
( مما 53( ودرجة حرية )0.05( عند مستوذ داللة )2.006التائية الجدولية البالغة )

يدل عمى وجود فرق ذات داللة إحصائية في بين المجموعة التجريبية والمجموعة 
ار تنمية ميارة االستنتاج ولصالح المجموعة التجريبية, وبذلك ترفض الضابطة في اختب

 الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة.
دفعت الطالب  Round Robinأن استراتيجية ىذه النتيجة الى  انويعزو الباحث     

إلى بذل الجيد أثناء قياميم بالميام، والبحث عن المعمومات بونفسيم، كما أن الحوار 
ع بعضيم البعض كان لو دور كبير في الخروج عمى األسموب التقميدي وىذا منحيم م

حرية التفكير وحرية التفاعل مع بعضيم، كما حررىم من سيطرة المدرس، حيث قل 
أسموب التمقين، وا لقاء المتبع، ومكن الطالب من المشاركة الفعالة في المناقشة 

حرية إبداء اآلراء وفرصو عرض وجيات النظر  واالستنتاج أثناء مواقف التعمم، كما أن
 أعطت الفرصة لممارسة ميارات االستنتاج بصورة فاعمة.

والتي نصها:  ال يوجد فرق ذو داللة  السادسة: النتائج الخاصة بالفرضية سادساً 
إحصائية بين متوسطي تنمية مهارات التفكير المتسمسل ككل بين طالب المجموعة 

وطالب المجموعة الضابطة  Round Robin باستراتيجيةالتجريبية التي درست 
 .التي درست بالطريقة االعتيادية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  انولمتحقق من ىذه الفرضية استخرج الباحث     
الختبار تنمية ميارة  ميارات التفكير المتسمسل ككل بين طالب المجموعة التجريبية 

وطالب المجموعة الضابطة التي درست  Round Robinالتي درست باستراتيجية 
( لعينتين مستقمتين  وادرجت t-testبالطريقة االعتيادية.، ثم طبق االختبار التائي )

 ( كما موضح ادناه:7النتائج في الجدول)
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( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( لمهارات 7جدول)
 التفكير المتسمسل ككل

 (2.006( )ت( الجدولية =)53( وعند درجة حرية )0.05د نسبة خطو)*معنوي عن
(، أكبر من القيمة 8.425يتضح من الجدول اعاله أن القيمة التائية المحسوبة  )     

( مما 53( ودرجة حرية )0.05( عند مستوذ داللة )2.006التائية الجدولية البالغة )
مجموعة التجريبية والمجموعة يدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية في بين ال

الضابطة في اختبار تنمية ميارات التفكير المتسمسل ككل ولصالح المجموعة التجريبية, 
 وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة.

في منح   Round Robinىذه النتيجة إلى فاعمية استراتيجية  انويعزو الباحث     
قدرة عمى التواصل وتنظيم المعمومات المكتسبة وتنظيم طالب المجموعة التجريبية ال

استخداميا في الحياة العممية، واستخدام ىذه المعمومات او المسممات في تحميل ما 
يواجييم من مشكالت او مواقف تعترضيم ويستطيعون من خالليا معالجة عدد كبير 

اخل حجرة الصف من االفكار والوصول الى استنتاجات تعينيم في ميمة صفية اخرذ د
 او في مواقف حياتية واقعية.

 الفصل الخامس )االستنتاجات والتوصيات والمقترحات(:
 اوال : االستنتاجات :

إلى الدرس الحيوية, وكان ليا أثر  Round Robinأضافت استراتيجية  .2
واضح وفعال، مما جعل الطالب اكثر ايجابية وأكثر حماسا ونشاطا 

 وفاعمية طوال وقت الدرس.
في تنمية التفكير  Round Robinجود أثر إيجابي الستراتيجية و  .0

 المتسمسل بالمقارنة مع الطريقة االعتيادية.

 المجموعة المهارة
عدد 
 الفرق البعدي القبمي الطالب

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

ميارات التفكير 
 المتسمسل ككل

 2.001 6.440 42.96 36.52 25 التجريبية
8.405 

(2.006 )
(53) 

 دال 
 1.988 1.900 37.166 35.266 30 الضابطة
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لمتفكير المتسمسل أىمية كبيرة في عمميتي التعميم والتّعمم وذلك لدوره في  .0
الكبير في اكساب الطمبة النظام في عممية التفكير وكذلك لتمييده الطريق 

 ير وخطواتو في انواع ارقى من التفكير.من أجل فيم كيف التفك
 ثانيا : التوصيات:

أن تعمل وزارة التربية عمى تدريب و تطوير المدرسين والمدرسات عمى  .2
 Roundاستخدام استراتيجيات التعمم النشط بصورة عامة واستراتيجية )

Robin.بصورة خاصة ) 
ختبارين ( في اال(Round Robinبما أن النتائج كانت لصالح استراتيجية  .0

بتييئة الصفوف والقاعات والمختبرات  انالقبمي والبعدي, يوصي الباحث
باألجيزة والوسائل التعميمية الالزمة لمساعدة مدرسين عمم االحياء عمى 

 Roundالتدريس وفق استراتيجيات التعمم النشط السيما استراتيجية 
Robin. 
 ثالثا : المقترحات :

 ي الدراسة فإنه يقترح ما يمي :بناء" عمى ما قام به الباحث ف
في  Round Robinإجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لتعرف أثر استراتيجية  .2

فروع العموم ) الكيمياء , الفيزياء , األحياء (, وبمراحل مختمفة, ومواد دراسية 
 مختمفة, وبيئات مختمفة مثل المختبرات.

في  Round Robinثر استراتيجية إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لتعرف أ .0
متغيرات تابعة اخرذ مثل ) التفكير الناقد , االتجاه , الفيم القرائي , المفاىيم 

 العممية(.
 إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي مع مراعاة متغير الجنس. .0

 المصادر العربية واالجنبية:
 -نشطال التعمم(. 0226أبو الحاج، سيا أحمد و المصالحة، حسن خميل ) -

 التفكير. لتعميم ديبونو ، مركز2طعممية،  وتطبيقات أنشطة
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, عمان, المممكة األردنية استراتيجيات التعمم النشط(. 2017أسعد, فرح أيمن ) -
 الياشمية: دار ابن النفيس لمنشر والتوزيع.

أساليب التفكير لدى طالب الجامعات  .(0222الباىي، ىاجر عبد اهلل عمي ) -
ا ببعض المتغيرات الديمغرافية : دراسة ميدانية عمى الحكومية و عالقته

أطروحة ماجستير. جامعة أم درمان   .طالب جامعتي الخرطوم و النيمين
 .ا سالمية, السودان

التدريس باستخدام استراتيجيات التعمم (. 2008البكر, فيد بن عبدالكريم ) -
 سعود. , قسم التربية, جامعة ا مام محمد بنالنشط )حقيبة المتدرب(

(. دراسة تحميمية لتطبيق التعمم النشط في 2020الثبيت, ليون محمد صالح ) -
, , مجمة كمية التربيةمؤسسات التعميم قبل الجامعي بالمممكة العربية السعودية

 , الجزء الثالث(.185جامعة األزىر, العدد )
فاعمية طرائق التدريس الحديثة في (. 0229الحسناوي، حاكم موسى عبد ) -

 ، المناىل لمطباعة والنشر االلكتروني، االردن.ية االتجاهات العمميةتنم
(، 1، ط)مناهج البحث في التربية وعمم النفس(. 2011رضا، كاظم كريم ) -

 دار نشر بغداد.
(, كمية 2, ط )طرائق التدريس العامة(. 0202السفياني, ىالل محمد عمي ) -

 جامعة حضرموت, اليمن. -محافظة ميرة -التربية
(, األردن: 1, ط)استراتيجيات التدريس المعاصرة(. 2015ميتي, فراس )الس -

 عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع .
, برنامج الكورت والقبعات الست لمتفكير(. 2015عامر, طارق عبدالرؤوف ) -

 (, القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.1ط)
 ، مكتبة نور.2، طالنشط التعمم استراتيجيات(. 0202عبد السالم، محمد ) -
(. استخدام استراتيجية المساجمة 2020عبد الاله, ميمي نشوت عبدالرزاق ) -

الحمقية في تدريس القراءة لتنمية بعض ميارات االستماع الناقد لدذ تالميذ 
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, الجزء 185, جامعة األزىر, العدد )مجمة كمية التربيةالمرحمة االبتدائية, 
 _ قنا.الثالث(, جامعة جنوب الوادي

(.طرائق التدريس الشائعة لدذ 2012عزيز, حاتم جاسم وميدي مريم خالد ) -
 .221-195(: 51أعضاء ىياة التدريس في جامعة ديالى, مجمة الفتح, ع )

اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق (. 2011محمد السيد ) عمي، -
 , دار المسيرة, عمان.التدريس

(. اثر 2013ي, عميا عطيوي عمي )محاسنة, عمر موسى خمف, والعازم -
استخدام اسموب الطاولة المستديرة المترافقة مع التقويم في تحصيل طالبات 

, مجمة العموم التربويةالصف العاشر األساسي في منياج التربية االسالمية, 
 (.1(, ج )1(,العدد )21مج )
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