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ساخن في تنمية بعض مهارات التفكير اإليجابي والتحصيل
فاعلية استراتيجية
الكرسي ال ّ
ّ
المعرفي في مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
د /مصطفي عبد الوهاب أحمد أبو جبل*
المستخلص
اليةلميّ فةخ ا ةة ة
خ ن
هدفت الدراسة الاللةة ىلةل الف ةلى فاةل فلفاةة اسةفلااةكة ّالللسة ن
مهلرات الففلةل اإليكل خ والفاصةل ال لفخ فخ ملدة الدراسلت االجف لفة لدى االمةة الصةا اليةلد
اال فدائخ ،ولفاقةق هة ا الهةدى دفةد الثلقةئ ةلئ ة هةلرات الففلةةل اإليكةل خ ال لسةث لفالمةة الصةا
اليلد اال فدائخ ،وهخ ( :قب الف ام والفففح ال لفخ ،والفوة لت اإليكل ة والففةلل ،،وقةل ال الةلالت،
وال يةةلولة الاليصةةة م ،أ ةةل دفةةد دلة و
ةلرا
ةةال لا اةةم،
و
ومقةلس ةل لقةةةل مهةةلرات الففلةةةل اإليكةةل خ ،وامفثة و
لافاصةةةل ال لفةةخ فةةخ ميةةفويلت ( الفة أل ،والفهةةم ،والفطثةةةق  ،والفااةةةل ،والفلأةةةب ،والفقةةويمم ،واةةم
الفطثةق فال فة اغت (64م اا ة وا مي االمة الصةا اليةلد اال فةدائخ ،اةم اقيةة هم ىلةل مك ةوففةي
ىقداه ل اكليثة  ،واألملي ضل ط  ،ودشلرت ال فلئج ىلل وجود فلوق ذات دالل ىقصةلئة ف ةد ميةفوى
اليةلميّ،
خ ن
(0.01م ةي درجلت االمة ال ك وف الفكليثة الفخ درست لسةفيدا اسةفلااةكة ّالللسة ن
ودرجلت االمة ال ك وف الضل ط الفخ درست لسفيدا الطليق ال فةلدة فةخ مقةةل مهةلرات الففلةةل
اإليكل خ وامفثلر الفاصةل ال لفخ لصللح ال ك وف الفكليثة  ،أ ل دشةلرت ال فةلئج ىلةل وجةود فالةة
اراثلطة ةي درجلت االمة ال ك وف الفكليثة فال مقةل مهلرات الففلةةل اإليكةل خ ودرجةلاهم فاةل
امفثلر الفاصةل ال لفخ ،وفخ ضوء ااك ال فلئج ةدمت الدراس مك وف مي الفوصةلت وال قفلقلت.
خ الينلميّةةة مهةةلرات الففلةةةل اإليكةةل خ ة الفاصةةةل ال لفةةخ ة
الكلمااات المفتاحيااة اسةةفلااةكة ّالللسة ن
الدراسلت االجف لفة .
المقدمة
يف ةز ال صل الاللخ ديد مي الفغةلات ال ا ة والفل ولوجة ال ف وف وال فيلرف فخ ألف ال كلالت
وألف نواقخ الاةلة ،ومي ة هةل الف اةةمو ويفطاةب ذلةك مةي ال ةف ام ضةلورة االنففةلف فاةل ألفة الةللى
واألفللر ،ويفيةل م هل مليفالء مع فقةداه وةة ه قفل ييفطةع الفأةام م هل ،ومي ه ل يأاخ دور الفل ة فخ
اطويل ةدرات ال ف ا ةي ومهلرات الففلةل لديهم ،ووسةافهل فخ ذلةك ال ةلهج الدراسةة فةخ ألفة ال لاقةل
الدراسة و لفدريثهم فال مهلرات الففلةل ،ومي ة هل مهلرات الففلةل اإليكل خ الفخ ا د مي األدوات ال ه
ل واجه الفغةلات ال يفقثاة والفأةام م هل.
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وأًةةلا مةل االةف ل هة ال ال الةلالت فاةل
ولاففلةل دور مهم فخ قل ال اللالت الفةخ اواجةه ال ف ا ةةي
و
فالةلت زملنة ومللنة افض ي ف اة قاهل ىدرا وأل جةدوا له ال ال الةلت ،أ ل هو الال ،فخ اصة ةم ملرطة
مل ( لألت ،2013 ،ص4 .م
ومي يففثع مهلرات الففلةل يااظ دن ه لك اراثل و
طل ةويول ة هل ،وايةهم فةخ االةلةل الاليصةة اإليكل ةة
لافا ة م الصغل ،أ ل دن ادريثه فال ااك ال هلرات ييهم فةخ ا ةة ةدرااةه ال لفةة وا ةديل ااكلهلاةه
الياثة ىلل ااكلهلت ىيكل ة  ،و للفللخ دداء ال هل ال وأا ىلةه وال يه فخ قل ال اللالت فلفاة .
ومع نهلي القلن ال الليي ومطاع األلفةة الًللًة ةدد اهف ةل فا ةلء فاةم الة فا اةم الة فا اإليكةل خ
وس لت الاليصة اإليكل ة وا لولفهل فديةد مةي األ اةلو ،واصةدر مفهةو الففلةةل اإليكةل خ فاةم الة فا
نظلا ل ل يفض ه مي مفغةلات فديدة ،مًل :الففةلل ،واإل ةداع واإلنكةلز ،ويةلهةل مةي الصةفلت
اإليكل خ و
اإليكل ة الفخ اقود الفلد ىلل الي لدة ،وا ل ه مي مواجه ضغوط الاةلة وماللالاهل ،ودفثلئهةل ومقلومفهةل
أسللةب ىيكل ة ايلفدال فال الثقلء (مديك  ،مةاود ،2016 ،ص153 .م
ويالةل نةك وملنز (Neck & Manzم ىلل دن مفهو الففلةل اإليكل خ له فالة وثةق للففلةل الث ةلئخ
ديضةل ىلةل مفهةو امةفالك
ال ي ةدمفه ال ظلي الث لئة  ،وال ي يلأز فال ىأيلب مهةلرات نفيةة  ،ويالةةل
و
الفلد ل دد مي الفوة لت اإليكل ة ال ففلئا اكلال ال يفقثل ل واجهة ال الةلالت ،وي ةدرل الففلةةل اإليكةل خ
ااةت مظاة فاةم الة فا اإليكةل خ الة ي يهةفم دراسة ال الةلفل اإليكل ةة  ،مًةل :األمةةل وأةفةة اأفيةةلب
ال هلرات الفخ ايهم فخ م لرسفهل (دريب ،2013 ،ص105 .م( ،هلرون ،2020 ،ص266 .م.
وهو ًل دقد دن لط الففلةل ال طقخ ودداة ف لل ي فالهل م ظم ال ل وييفيدمونه فخ قةلاهم الةومةة
أًةةلا مة هم ال يةدرأون ذلةك ،أ ةل ييةلفد الفا ةة فةخ
لفايةي الصا ال فية والالة ور للية لدة ،وللةي
و
اأفيلب ال لرى وال هلرات ال يفاف .
والى الاوزي دن ل الج ىلل ةئ فللي ا لي الفالمة مي اوظةا مهلرات الففلةل اإليكل خ فخ قةلاهم
الةومة  ،ويفطاب ه ا ال ل اللل ف ل ،ف د مواجه ال اللالت ،مي مال ،القدرة فاةل ىنفةلل قاةو ،دياة
وف لل لا اللالت الص ث الفخ اواجهه وايلفدال فال الففلفل اإليكل خ مع الفغةةلات ال ا ةة واالجف لفةة
والثةئ الفخ ي ةش فةهل ( الاوزي ،2018 ،ص149 .م
ويالةل ال صلي ىلل دن مهلرات الففلةل ال ا و لل ضج والفطور الطثة خ وقدال وال مي مال ،اةلاأم
ال لف وال اوملت فقط ،ل يكب دن يلةون ه ةلك ا اةةم مة ظم وا ةليي مفالقةق يثةدد هةلرات الففلةةل
األسلسة  ،ويلاقخ ىلل ف اةلت الففلةل ال اةةل ،و للفةللخ ال ةد مةي وضةع ةلامج ادريثةة لا ا ةةي لف ةة
ةدرا مي الالي فخ صةلي مافةوى الةدرو وطليقة فلضةهل
مهلرات الففلةل لدى االمة هم وىفطلئهم و
واقوي هل لفف لسب مع مصلئص ا ة مهلرات الففلةل (ال صلي ،2014 ،ص324 .م.
ولي يفاقق ذلك لدى الفالمة ىال مي مال ،اث خ ال ا ةي فخ ميفاةا ال لاقةل الدراسةة اسةفلااةكةلت
ادريية جديدة ا ف د فال الف ام ال الط ،وايلفد الفالمة فال فهم ال ةواد الدراسةة ومةي ة هةل الدراسةلت
االجف لفة اللل دفضل ،واأفيلب مهلرات الففلةل اإليكل خ ،واإلسهل فخ قل ال اللالت والف لمةل م هةل
فلفاة  ،واايلذ ةلارات الأنهل.
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وه ا دورال يفطاب الثاةئ فةي اسةفلااةكةلت ا اة ةة جديةدة لف ةة مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ لةدى
أًةةلا مةي سةاثةلت اسةفيدا
أثةةلا دأًةل مةي الطليقة الفقاةدية  ،وا ةللج
الفالمة  ،وال افطاب وةفل وجهةدوا
و
و
الطليق الفاقةدي فخ الفدريا.
وةد دشلر ملا ل ّ الف اةم فخ مصل ..ناو قاو ،ى دافة ّ وال ي فقد للقلهلة لفلي جلم ة القةلهلة
وملسي دمثلر الةو فخ مليو  2017ىلةل ضةلورة ىفةداد نظةل ا اة ةخ لا لشةئ يفيةق مةع رلية مصةل
 ،2020وماللوع الف ة ال يفدام  ،ويفضة ي السةةق ةةةم ال واط ة واالنف ةلء ،وىفةالء يليةلت الففلةةل
وال قد ،والفلأةز فال الففلةل واإل داع واال فللر ،وىفلدة ال ظل فخ ملسيلت ىفةداد ال ا ةةي ،مةي قةةئ
هةلأاهل و لامكهل وايصصلاهل ،ل يض ي قيي ىفداد ال ام ايصصةول ومه ةول وثقلفةول واالهف ل للف ةة
ال ه ة ال يف لة لا ا ةي( .جلم القلهلة ،وملسي دمثلر الةو  ،2017 ،ص4 :م
أ ل دوصت دراس أل مةي ( :ما ةد ،2013 ،ص 50 :م( ،شة ثلن ،وخمةلون ،2016 ،ص 649 :م،
(دق د ،2017 ،ص 686:م( ،أ ل ، ،فثةد الية ةع ،2017 ،ص 559 :م( ،نةلجخ ،2017 ،ص 23 :م،
(هلدي وخملون ،2017 ،ص  2427:م( ،الاوزي ،2018 ،ص 203 :م( ،سال  ،2018ص 127 :م،
(ج ةل  ،2018ص45 :م( ،مثلوك فثةد الصةلدق ، 2018 ،ص 353 :م( ،ى ةلاهةم ،وخمةلون،2019،
ص 106 :م( ،ىسةةة لفةل ،2019،ص55 :م( ،الال ةةةةخ ،2019 ،ص44 :م( ،نلصةةةةل ،2019 ،ص :
822م( ،د ةةو سةةليع وخمةةلون ،2020 ،ص 116 :م( ،القلضةةخ ،فثةةد اليةة ةع ( ،2020ص 440:م،
(جورجخ وخملون ،2020،ص 410 :م( ،طه ،2020 ،ص 77 :م ضلورة :
ة فقد دورات ادريثة لا ا ةةي ومةي ةة هم م ا ةو الدراسةلت االجف لفةة لفةدريثهم فاةل أةفةة اسةفيدا
خ الينلميّ فخ الفدريا لف ة مهلرات الففلةل اإليكل خ.
اسفلااةكة ّالللس ن
ة ىجلاء ال زيد مي الدراسلت فخ مكل ،الففلةل اإليكل خ لافالمة ال لديةي فخ ج ةع ملاقل الف اةم.
خ
ة ىجةةلاء ال زيةةد مةةي األ اةةلو والدراسةةلت فةةخ مكةةل ،الففلةةةل اإليكةةل خ لسةةفيدا اسةةفلااةكة ّالللسة ن
الينلميّ فخ ج ةع ملاقل الف اةم ،واسفيدامهل أطليق لفدريا ملدة الدراسلت االجف لفة .
ة ادريب الفالمة فال أةفة اطثةق مهلرات الففلةل اإليكل خ فخ ألف جوانب الاةلة.
ة ا ة مهلرات الففلةل اإليكل خ لدى االمة ال لقا اال فدائة لف ة ةدرااهم ال قاة .
ة ادريب ال ا ةي فال اسفيدا امفثلرات ومقليةا الففلةل اإليكل خ وةةل

ةدرة الفالمة فال الففلةل.

ة دن يلون الفا ة ماور ال اة الف اة ة وضلرة اهةئ ال واةا ال لسث الفخ ايلفد فاةل ا ةة الففلةةل
اإليكل خ لديهم.
ة ىجلاء ال زيد مي الدراسلت قو ،مدى ىسهل ال لهج الدراسة فخ ا ة الففلةل اإليكل خ لدى الفالمة .
ة االهف ل فهو الففلةل اإليكةل خ وىثةلاء ال ةلهج الدراسةة فةخ ال لاقةل ال يفافة  ،ومةي ة هةل م ةلهج
الدراسلت االجف لفة هلرااه ل يف لسب مع أل ملقا .
اليةلميّ فةخ ا ةة الفاصةةل
خ ن
ة ىجلاء ال زيد مي الدراسلت لاف ةلى فاةل فلفاةة اسةفلااةكة ّالللسة ن
ال لفخ فخ ال واد الدراسة ال يفاف
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أ ل دشلرت األنصلري ىلةل ضةلورة ا ةة مهةلرات الففلةةل ال يفافة والفلأةةز صةف ملصة فاةل
مهلرات الففلةل اإليكل خ ،وىجلاء دراسلت اف لو ،ال الة ةةي مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ واسةفلااةكةلت
الف ام ال يفاف لدى الفالمة فخ ج ةع ال لاقل الدراسة ( .األنصلري ،2012 ،ص 20 :ة 21م
وفاةه فإن فللة الدراس الاللة اأاخ اسفكل ل ل قدو مي اطورات فخ مكل ،م لهج وطةلق اةدريا
الدراسلت االجف لفة  ،و للفللخ ألن مي الضلوري الثائ فةي اسةفلااةكةلت ادرييةة جديةدة اك ةل مةي
ن
الفطةور الهلئةل
ماورا لا اة الف اة ة وا خ مهلرات الففلةل لدىه ،ااك الالج الفخ لزت نفةكة
الفا ة
و
فخ مكل ،ال لف وضلورة مواأثة األنظ ة الفل وية لافطةويل الفل ةوي والالجة لف ةة داف ةة الفا ةة
لاففلةل اإليكل خ ،والف ام.
مشكلة الدراسة
خ
فخ ضوء مل سثق ،ومل دأداه الدراسةلت اليةل ق ضةلورة االهف ةل لسةفيدا اسةفلااةكة ّالللسة ن
الينلميّ لف ة مهلرات الففلةل اإليكل خ والفاصةل ال لفخ ،فإن ماللا الدراسة الاللةة ا ثةع مةي فةدة
نقلط ي لي ىج للهل فة ل ياخ:
دة مل دسفلت ف ه نفلئج ال قل الت الفخ دجلاهل الثلقئ مع فدد مي م ا خ وموجهخ الدراسةلت االجف لفةة
لل لقا اال فدائة  ،والفخ دشلرت ىلل دن الفالمة ي لنون مي ص و لت فخ ا ام ال لدة وضة ا الفاصةةل
ال لفخ ،وادنخ مهلرات الففلةل اإليكل خ لديهم ،أ ل دشلروا ىلل دن طةلق الفةدريا الفقاةدية ال يةفيدم
اافلل ىلل اطويل ،وضلورة الثائ في اسفلااةكةلت ا اة ة جديدة اقو فال الف ام ال الط لف ة مهلرات
الففلةل اإليكل خ لدى الفالمة .
ب ة مي مال ،ملاج الثاوو والدراسلت اليل ق فخ ه ا ال كل ،لوقظ دنةه لةم اكةل دراسة سةل ق ة فةخ
خ الينلميّ فخ ا ة مهلرات
قدود فام الثلقئ ة فال ال يفوى ال ااخ ا لولت فلفاة اسفلااةكة ّالللس ن
الففلةل اإليكل خ والفاصةل ال لفخ فخ ملدة الدراسلت االجف لفة لدى االمة الصا اليلد اال فدائخ.
اليةلميّ فةخ ا ةة
خ ن
أل ذلك دفع الثلقئ ىلل القةل دراسفه لاف لى فال فلفاة اسةفلااةكة ّالللسة ن
مهلرات الففلةل اإليكل خ والفاصةل ال لفخ فخ ملدة الدراسلت االجف لفة لدى االمةة الصةا اليةلد
اال فدائخ ،ومي ثم االراقلء يفوى الففلةل اإليكل خ لديهم ناو األفضل ،والث د في الففلةل الياثخ هةدى
ىفداد جةل مففلئل مي الفالمة لث لء مكف ع مفوافق وااقةق الصا ال فية لافلد ،ومي ه ل ظهلت الالجة
ىلل الدراس الاللة .
أسئلة الدراسة
ي لي ااديد ماللا الدراس فخ الفيللالت اآلاة
1ة مل مهلرات الففلةل اإليكل خ ال لسث لفالمة الصا اليلد

اال فدائخ؟

خ الينلميّ؟
2ة مل دسا ومطوات ىسفلااةكة ّالللس ن
خ الينلميّ فخ ا ة مهلرات الففلةل اإليكل خ لدى االمة الصا اليلد
3ة مل فلفاة اسفلااةكة ّالللس ن
اال فدائخ؟
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خ الينلميّ فخ ا ة الفاصةل ال لفةخ فةخ الدراسةلت االجف لفةة لةدى
4ة مل فلفاة اسفلااةكة ّالللس ن
االمة الصا اليلد اال فدائخ؟
5ة مل مدى االراثلط ةةي درجةلت الفالمةة فةل مقةةل
الفاصةل ال لفخ؟

مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ ودرجةلاهم فةل امفثةلر

فروض الدراسة
فخ ضوء ايللالت الثائ ام صةلي الفلوض الفللة :
 –1اوجد فلوق ذات دالل ىقصلئة ف د ميفوى (0.01م ةي مفوسط درجلت االمة ال ك وف الفكليثة
خ الينلميّ ،ومفوسط درجلت االمة ال ك وف الضةل ط  ،الفةخ
الفخ درست لسفيدا اسفلااةكة ّالللس ن
درسةةت للطليقة ال فةةلدة ،فةةخ الفطثةةةق الث ةةدى ل قةةةل مهةةلرات الففلةةةل اإليكةةل خ لصةةللح ال ك وفة
الفكليثة .
 – 2اوجةةد فةةلوق ذات دالل ة ىقصةةلئة ف ةةد ميةةفوى (0.01م ةةةي مفوسةةط درجةةلت االمة ة ال ك وف ة
اليةلميّ ،ومفوسةط درجةلت االمةة ال ك وفة
خ ن
الفكليثة  ،الفخ درست لسةفيدا اسةفلااةكة ّالللسة ن
الضةةل ط  ،الفةةخ درسةةت للطليق ة ال فةةلدة ،فةةخ الفطثةةةق الث ةةدى المفثةةلر الفاصةةةل ال لفةةخ لصةةللح
ال ك وف الفكليثة .
3ة اوجد فالة اراثلطةه ةي درجلت االمة ال ك وف الفكليثة فاةل مقةةل
ودرجلاهم فال امفثلر الفاصةل ال لفخ.

مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ

أهداف الدراسة اهدى الدراس الاللة ىلل:
خ الينلميّ فخ ادريا الدراسلت االجف لفة .
ة الف لى فال دسا ومطوات اسفلااةكة ّالللس ن
اليةلميّ فةخ ا ةة مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ والفاصةةل
خ ن
ة الف لى فال فلفاةة اسةفلااةكة ّالللسة ن
ال لفخ فخ الدراسلت االجف لفة لدى االمة الصا اليلد اال فدائخ.
ة ىفداد ةلئ

هلرات الففلةل اإليكل خ ال لسث لفالمة الصا اليلد

اال فدائخ.

حدود الدراسااة الفزمت الدراس الاللة للادود الفللة :
اليةلميّ فةخ
خ ن
1ة مي قةئ ال افةوى :يقفصةل الثاةئ الاةللخ فاةل دراسة فلفاةة اسةفلااةكة ّالللسة ن
ادريا وقداخ ّالثةئ الزرافة  ،والثةئ الص لفة ّ مي وقةدات الكغلافةةل ة هج الدراسةلت االجف لفةة
نظلاو ألنه ل افض لن موضوفلت ي لي مةي
للصا اليلد اال فدائخ ،ويلجع امفةلر الثلقئ لاوقداةي و
ماللهل ا ة مهلرات الففلةل اإليكل خ.
2ة مي قةئ ال ة  :فة فالوائة مي االمة الصا اليلد اال فدائخ ،درسة دا ةةدة لاف اةةم األسلسةخ
إدارة مةت ي ل الف اة ة  ،ويلجع الثلقئ دسثلب امفةلر ال ة لآلاخ:
ة دن االمة الصا اليلد

اال فدائخ ي ًاون نهلي الااق األولل مي الف اةم األسلسخ.
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ة ا لون ىدارة ال درس مع الثلقئ فةخ الفطثةةقو وان لةا ذلةك ةدورال فاةل اةيةةلات ىدارية وف ةة فةخ
اطثةق الثائ.
أهمية الدراسة الجع ده ة الدراس ىلل دنهل:
ة ةد ايهم فخ ا ة مهلرات الففلةل اإليكل خ لدى االمة الصا اليلد

اال فدائخ.

خ
ة اقةةد ن
و
وذجةل ل ا ةةخ الدراسةةلت االجف لفةة ي لةةي االسفلشةةلد ةةه فةةخ اسةةفيدا اسةةفلااةكة ّالللسة ن
الينلميّ فخ ادريا الدراسلت االجف لفة ل ياقق دهداى ادرييهل.
ة ةد افةد ال ا ةي وال وجهةي فخ ايطةةط درو
الينلميّ.

خ
الدراسةلت االجف لفةة لسةفيدا اسةفلااةكة ّالللسة ن

ة ي لي دن ايلفد م ا خ الدراسلت االجف لفة فخ أةفة ا ة مهلرات الففلةل اإليكل خ لدى الفالمة .
سل لقةل مهلرات الففلةل اإليكل خ لدى الفالمة  ،ي لي اسفيدامه مي ةثل ال ا ةةي دو االسةففلدة
ة اقد مقةل و
م ه فل اوو دملى.
امفثلرا ااصةاةول موضوفةول لقةل ميفويلت (الف أل ة الفهةم ة الفطثةةق ة الفااةةل ة الفقةويمم ةةد يفةةد
ة اقد
و
ال ا ةي فل لء امفثلرات مالل ه فال دسا فا ة .
ة ي د الثائ اسفكل لإلاكلهلت ال لل ة الفخ الأد فال ضلورة اسفيدا اسةفلااةكةلت الفةدريا الاديًة
ماورا لهل.
فخ اطويل ال اة الف اة ة  ،وج ل الفالمة
و
أدوات الدراسة اسفيدمت الدراس الاللة األدوات الفللة :
ة مقةل

مهلرات الففلةل اإليكل خّ .مي ىفداد الثلقئّ

ة امفثلر ااصةاخ .

ّمي ىفداد الثلقئّ

متغيرات الدراسة ا ًات مفغةلات الدراس فخ ال فغةلات الفللة :
ة ال فغةلات ال يفقا  :طليق الفدريا واال ل:
خ الينلميّ.
د – الفدريا لسفيدا اسفلااةكة ّالللس ن
 -ال فغةلات الفل

ب – الفدريا للطليق ال فلدة.

 :واف ًل فخ:

د – مهلرات الففلةل اإليكل خ.

ب – الفاصةل ال لفخ.

منهج الدراسة ايفيد الدراس الاللة م هكخ الثائ الوصفخ والفكليثخ:
1ة ال هج الوصفخ :وذلك هدى رصد الظلهلة مال الدراس أ ل هخ فةخ الواةةع ،وج ةع الثةلنةلت ف هةل
مي ال ةدان واص ةفهل واااةاهل وافيةل ال فلئج ،وملاج الثاوو والدراسلت اليل ق هدى وضع اإلطةلر
ال ظلي لادراس  ،وىفداد ددوات الدراس .
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خ الينلميّ فخ اةدريا وقةداخ ّالثةئة الزرافةة ،
2ة ال هج الفكليثخ :قةئ ايفيد اسفلااةكة ّالللس ن
والثةئ الص لفة ّ مي وقدات الكغلافةل هج الدراسلت االجف لفة للصا اليلد اال فدائخ.
مصطلحات الدراسة االف ل الدراس الاللة فال ال صطاالت الفللة :
خ الينلميّHot Seat Strategy
ة اسفلااةكة ّالللس ن
خ
ا لفهل نلجخ (2017م أنهل ّف اة ا لونة ثي االمة الفصل والفا ة الكللا فال ّالللس ن
الينلميّ في طليق اوجةه األسئا ىلةه ،وىيكلد جو مي ال قلش الففلفاخ فخ فخ دث لء ف اة اإلجل في
األسئا ال طلوق ّ( .نلجخ  ،2017،ص5 :م
وي لفهل الثلقئ أنهل ّىقدى اسفلااةكةلت الف ام ال الط الفخ افةح لافالمة ال اللرأ اإليكل ة والف لل
فخ دث لء الف ام دامل قكلة الدراس مي مال ،اثلد ،األدوار ةي الفالمة و ضهم الث  ،واات ىشلاى
ال ام واوجةهه ل ييلفد فال ا ة الفاصةل ال لفخ ومهلرات الففلةل اإليكل خ لديهمّ.
ة الففلةل اإليكل خ positive thinking
ا لفه دملنخ س ةدة أنه ّاوةع ال كلف فخ م للك ال اللالت فوجةه مي ة لفلت فقاةة ةلءة مةي مةال،
ىسفيدا اسفلااةكةلت القةلدة ال ااة اةئ الدي الل زيلدة ثق الفلد فيه وددائه وسةةطلاه وىدارة ف اةة
الففلةل لديه ّ( .ى لاهةم ،دملنخ س ةدة ،2006 ،ص114:م.
ة ل ا لفه األنصلري أنه ّااكلال ذه خ ونواة االةفدار اإلنيلنخ واألداة األأًل فلفاة فةخ الف لمةل مةع
ماللالت الاةلة وااديلاهل واةفلاف الااو ،لفاك ال اللالت ،وياللل ال ةالل ال ةلجع لاافةلظ فاةل م ويةلت
الفةةلد وصةةافه ال فيةةة  ،هةةدى ا ظةةةم اإليكل ةةةلت والاةةد مةةي اليةةاثةلت فةةخ مواةةةا الاةةةلة ال يفاف ة .
(األنصلري5 ،2012 ،م
وي لفه سوراش (2013م  Sureshأنه ةدرة الفلد فال ا ام الففلةل اللل ىيكل خ والف ثةل في
األفللر ،وةدراه فال ااقةق دهدافه فخ الاةلة والال ور لل كلف والففلةل ثدائل مفةدة والاديئ مع ال فا
إيكل ة ونقد ال ات،Suresh ، 2013 p : 63 ( .م .
وي لفه جل لفثد الا ةد وخملون لنه ّااك ال اة ال قاةة الفةخ ايةهم فةخ ىنفةلل وماةق األفلةلر الفةخ
الاثط لال فللر واليةطلة فال دمطلء الففلةل الهدام واقوي هل ،واوجةههل طليقة ف للة اضةفخ ىيكل ةة
فال الاةلة الاليصة والي لف لألفللر اإليكل ة لا و وال كلفّ( .جل ل ،وخملون  ،2015 ،ص 303م
ة ل ي لفه القلضخ ،فثد الهلدي أنه ّةدرة فقاة افض ي الاديئ اإليكل خ في الة ات ودرجة اقثاهةل،
والففلل ،ال ي يلدي ىلل  ،مزيد مي الكهةد لفاقةةق األهةداى ال الةودة ،والفوة ةلت اإليكل ةة لألقةداو
ال يفقثاة مقفلن ظلة ىيكل ة لااةلة ،اصلقثهل القدرة فال قل ال اللالت واايلذ القلار والففلفل الث ةلء
مع اآلملييّ( .القلضخ ،فثد الهلدي ،2020 ،ص420 :م
وي لفه الثلقئ أنه ّ ن ط مي دن لط الففلةل ال ه فةخ قةةلة الفا ةة ايةلفدال فاةل مواجهة صة و لت
الاةلة وااقةق دهدافه ،وااقةق الفلةا اإليكل خ مع الثةئ الفخ ي ةش فةهل ،وا زيز ال الةلت مةع اآلمةليي
ومواصا ال كلف وقب الف ام والففلل ،لل يفقثل ،واإلسهل فخ قل ال اللالت الفخ اواجهةه دث ةلء دراسةفه
لوقداخ ّالثةئ الزرافة والثةئ الص لفة ّ ،والقدرة فال اا ل ال يلولة واايةلذ القةلار ،وااقةةق ذااةه
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واسفغال ،ةدرااه وىمللنلاه االسفغال ،األمًةل ،و للفةللخ شة ورال لالراةةلف واللضةل فةي الة فا والة ات،
ويقل ىجلائةول للدرج الفخ ياصل فاةهل الفا ة فخ مقةل مهلرات الففلةل اإليكل خ ال ي دفدال الثلقئ ّ
ة الفاصةل : Achievement
ي لفه الثلقئ ىجلائةول أنه ّةدرة الفا ة فال ا أل وفهةم واطثةةق واااةةل والأةةب واقةويم ال اومةلت
الكغلافة ة ال ض ة فةةخ وقةةدال ّالثةئ ة الزرافة ة  ،والثةئ ة الص ة لفة ّ مةةي وقةةدات الكغلافةةةل ة هج
ىجلائةةل للدرجة الفةخ ياصةل
اليةلميّ ،ويقةل
و
خ ن
الدراسلت االجف لفة  ،فخ ضوء اسفلااةكة ّالللسة ن
فاةهل الفا ة فخ االمفثلر الفاصةاخ ال ي دفدال الثلقئّ.
اإلطار النظري للدراسة
الففلةل دقد الكوانب الفخ ا ةز اإلنيلن فةي يةةلال مةي الللئ ةلت فاةل سةطح األرض ،أ ةل دن ن ةط
الففلةل سواء دألن ىيكل ةول د ساثةول ي دن
مصدرا لصا الفلد دو اضطلا ه.
و
لل :ىف ةل ،اليةلطل فةخ الالةل ةةل،
َلل وال ِف ُ
وي أل ا ي م ظور دن الففلةل فخ الاغ يقصد ه (فللم :الف ُ
دفلةلرا ال ِفلةلة ُ أةلل ِفلل وةةد
ظل ةل :،وةد قلل ا ي دريد فخ ج ه
و
لل وال ال ِ ا ُم وال ال ُ
سةثويه :وال يك ع ال ِف ُ
أًةل ال ِف ْلة ِل
فَلَل فخ الالل ةوله ّوةد فلل فخ الالل ودَ ْفلَل فةه واف ٌل َل
ل رجل ِف نلةل مًلِ ،فينةق ،وفَ ٌ
لةلُ :
األُمةلة في أةلاع الاةةئ الفف َُلةل اسةم الَففلةةل ،الكةوهلي :الففلةل الفأمةل ،وال صةدر الفَلةل ةللففح (ا ةي
م ظور ،2015 ،ص50 – 49 :م.
وةد قً ل اإلسال فال الفد ل والففلل فخ اللون وفخ خالء هللا ومياوةلاةه يقةو ،هللا سةثالنه وا ةللل فةخ
سا ِك َ أَ َفا َال تِب يَصا ِرو َ ﴾21م ساورة الاذاريات،
ييااتل يلّ َل ِماو يِ ينينَ َ ﴾20و يفاي أَففِ ي
ض َ
أفل ه اللليم ( َو يفاي َاأَ َر ي
والففلل فخ ن م هللا ومياوةلاه يزيد ماث هللا فز وجل فخ القاب ،واإلي لن ه ،والففلل فةخ ذات هللا يكاةب
لإلنيلن الاةلة والضال ،،وأًةل مي الفلق الضلل ألن سثب نالأاهل اليوض فخ ذات هللا اثلرك وا للل.
واالنيلن يولد ولديه القدرة فال الففلةل اإليكل خ ،ويي ل لفاقةق ذااه مي مال ،ال ل الةدلوب و ة ،
الكهد ،وأا ل ققق يليفه ي فل ه ش ور جةد للي لدة واالنف لء لاك لف  ،ويلجع الفضةل لا ظلية اإلنيةلنة
الف خ مهدت لثزوغ ذلك الفوجه الكديد وال ف ًةل فةخ فاةم الة فا اإليكةل خ( .مديكة  ،مةاةود ،2016 ،ص
157م.
اةةةلرا قةةديًول جةةدوا فةةخ فاةةم الةة فا ،ويقصةةد ةةه ّالدراسةة ال ا ةةة
وي ةةد فاةةم الةة فا اإليكةةل خ
و
ذات الطثة الفطثةقة لايثلات ال ً لة واليصل ،الاليصة اإليكل ة فخ الفةلد والفةخ ا ةل فاةل ا ةة
واةيةل ه ال اليثلات واليصل ،واالراقلء هل لفلويي شيصة ىيكل ة وملثلة ال ا ظةل ىلةل مةل هةو أةلئي
و
ميةفقثال( .ما ةود ،فثةد الصة د،2013 ،
للف ل فقط ل اي ل وا ظل ىلل مل ي ثغخ دن يلون فاةه الفةلد
ص4 :م
وا ود الك ور الفلريية ل ام ال فا اإليكل خ ىلةل ظهةور الفةةلر اإلنيةلنخ فةخ فاةم الة فا فةخ القةلن
ضل فخ ف ق الفلريق ىلل الفايف الةونلنة  ،وأ لك ىلةل دفلةلر يةونج وددلةل،
ال الليي ،ويضلب ك ورال دي و
وي دن نورملن ف يت ةل دو ،مي درسل مفهو الففلةل اإليكةل خ فةخ الاقثة الواة ة ةةي الاةلب ال لل ةة
األولل والًلنة قةئ وضع األسا اليلص فهةو الففلةةل اإليكةل خ ،وا ثةأ قدراةه فاةل ةاةب ال واةةا
الياثة  ،أ ل دن الففلةل اإليكل خ ف دال ملاثط لالي لن ةل و للفةللخ يولةد االي ةلن للة ات والًقة ةلل فا،
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ويلجع الفضل فخ ظهور قلأ فام ال فا اإليكل خ فل  1998ل للم ال فا األمةلأةخ مةلراي سةاةك لن
يافلنةل ،فضل د الثةه فةخ مكةل ،الةف ام
" "M. Seligmanمديل ملأز فام ال فا اإليكل خ فخ جلم
الياوأخ وال يي خ لفأسةا فلع جديد فخ فام ال فا وىن ل يي ل ىلل ىيكلد الا ط واللمل ةي مةلديي فام
ال ة فا ال يفاف ة ( .قكةةلزي ،2012 ،ص 21 :ة 36م( ،ما ةةد ،2013 ،ص30 :م( ،الد ليث ة  ،الزيثةةخ،
 ،2019ص3 :م
وهدى مي مالله ىلل اوسةع دائلة اهف ل فام ال فا اإلأاة ةلخ ال الجخ اةئ يث خ جوانةب القةوة فةخ
الاليصة اإلنيلنة ويطورهل لإلضلف ىلل اياةص ال لضل ال فيةةي مي فةلدااهم الالةلذة واضةطلا لاهم
ال فية  ،والزا ،ي لى ن ووا مفيةلرفل و فاةل ميةفوى الدراسةلت واأل اةلو ومكةلالت الفطثةةق ،قةةئ اةم
اأسةا فديد مي األةيل وال لاأز ال فيصص وا ظةم ال لا لات ال فيصص قةو ،ال ةللم ،والفةخ اهةفم
ه ا ال ام واطثةقلاه( .ما ود ،فثد الص د ،2013 ،ص2 :م.
واف ًل الغلي اللئةي له فخ دراس واااةل مواطي القوة واإل داع وال ثقلي  ،ودور الصفلت اإلنيةلنة
اإليكل ة ة مًةةل  :اللضةةل ،والففةةلل ،،واالمف ةةلن ،والفيةةلمح  ،واألمةةل  ،واإليًةةلر ،والف ةةلطا ،والفقةةديل
االجف ةةةلفخ ،وقةةةب االسةةةفطالع ،ويةلهةةةل فةةةخ ااقةةةةق وا زيةةةز اليةةة لدة الاليصةةةة لافةةةلد فةةةخ
ميفاا دنالطفه وم لرسلاه الةومةة  ،وييةلفد األفةلاد فاةل اأفالةلى ةةدرااهم ومةواطي ةةواهم اإليكل ةة ،
وا ة أفلءاهم ال ااة ( .ما ود ،فثد الص د ،2013 ،ص3 :م.
ويهفم أوجه الصا ال يفاف لافلد والك لف فخ اآلون األمةلة ،قةئ ىن واةع فلل ل ال ل خ ياثةلاه
ودزملاه ال فللرة وال ظلة ال فاللئ لا يفقثل يفلض فاى ل قلجف ل ال لس ىلل ن وذل مغليل فخ فام ال فا
يغةل ال ظةور اليةاثخ ويثاةئ فةي القةوة الللم ة واإليكل ةةلت اليفةة الفةخ ا ةد ًل ة ددوات ل واجهة
الفاديلت ،واف ًل رسللفه فخ دراسة الفضةلئل اإلنيةلنة واالهف ةل ف ةة ةةدرات ال ةل والاةب وال ةو
و
وصوال لاي لدة و للفللخ الفوافق مع الاةلة والة ات( .قكةلزي ،2012 ،ص 21 :ة 36م( ،ما ةد،
والفلف
 ،2013ص30 :م
والى األنصلري أنه ن ط مةي دن ةلط الففلةةل يلاقةخ قةدرات الفةلد وييةلفدال فاةل اسةفً لر فقاةه و
ماللفلال وساوأةلاه االسفً لر األمًل ،واافةز ةواال الللم  ،واغةةل قةلاه ناو األفضل ،مي مال ،األنالط
اإليكل ة  ،وهو وسةا وىجلاء ولةا يلي فخ قد ذااه ،وهدفه هو الف للة والث لء (األنصلري5 ،2012 ،م
ويلى سو هلدفةاد أنه القدرة فال الافلظ فال الال ور لألمل والففلل ،والفلأةز فال مل ا اله ،ولةا
مل الا اك ،وهو الوفخ للوةت ال ي الون فةه س ةدوا ،والقدرة فال االمف لن ل لدىك ،والففلةل فة ل قةدو
لك( .سوهلدفةاد ،2014 ،ص6 :م.
ة ل الى فةلا ةفل دنك قة ل الون ىيكل ةول يفلاب فال ذلك دن اقاق الةلل دةةل ،وايةف فع دأًةل ،ودن
دال مي دن ا أل ردسك لألفللر اليوداء ،وايفلر دن الون س ةدوا و
ا ظل ىلل الكلنب ال ضخء فخ الاةلة و
دال
مي الازن ،ودن يلون ش ورك الداماخ طةثول( .فةلا ةفل ،2011 ،ص 14 :ة 15م
ويلى قلفظ ال لي أنه ّلةا ال هةم دن نفلةل ،وللةي ال هةم دن ن فاةك ةةوة الففلةةل ،و للفةللخ ن فاةك
الففلةل اإليكل خ ،اةئ يقودنل افلةلنل ىلل الف ةز ،وفخ أًةل مي األقةلن يلون مصدر دفللرنل الياثة نل ع
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مي ف لصل الثةئ ال اةط ل مًل األسلة والزمالء واألصدةلء ،دو وسلئل االفال الفخ اثئ فخ أًةل مةي
األقةلن دفللر ساثة وا ل فال السةيهلّ( .ال لي ،2014 ،ص20 – 19:م
العوامل والمصادر المؤثرة في عملية التفكير
ليم دن الففلةل اإليكل خ ييلفد الفا ة فخ زيلدة ثقفه فيه ويافزال فال دداء األف ل ،اإليكل ة و
يالى الففلةل الياثخ ال ي ي دن ًل ملض مطةل له اأثةلال اليةنل فال الفا ة  ،فإن ه لك فديدوا مي
ال وامل ال لثلة فخ ف اة الففلةل اإليكل خ ،ل ل مي د لزهل:
1ة الوالدانو ف ثلدئ الففلةل وا ثةلات الوجه وقلألت الكيم وال فقدات الدى ة وال ثلدئ وال ًل ال اةل يفم
اأفيل هل مي الوالدىي الا يي ي دان ملج ول دسلسةًّل فخ الف لمل مع دنفي ل ومع اآلمليي ،ويأاخ د ذلك
ال اةط ال لئاخ مي اإلموة واألموات واألةل لء.
 2ة دساوب ال ا ةي لل درس ومل ي طوي فاةه مي ا ثةلات وساوأةلت ودف ل ،مي اليهل دن يفأثل هل
الفا ة سواء ألنت ساثة دو ىيكل ة .
3ة وسلئل االفال وشثللت الفواصل االجف لفخ وشثل ال اوملت الدولة يفأثل هل الفا ة ىيكل ول دو ساثول،
وهخ مي دهم فوامل الففلةل الياثخ يثب الأةزهل فال الياثةلت والفاديلت.
4ة الث ة الدملية ودثل الكة لت الوراثة فخ الث ة ال قاة لافلد.
5ة ال ظلة الاللما لاثةئ ال اةط  ،وةدرة الفا ة فال االسفة لب وا ظةم األفللر وامفالأه ل فهو ىيكل خ
لا ات (.الفقخ ،2007 ،ص23 :ة 24م( ،فا  ،وزاد ،2016 ،ص 132:م
مقومات التفكير اإليجابي ا وفت مقوملت لاففلةل اإليكل خ مي د لزهل:
 – 1الوفخ ويقصد ه ال لف واالسفة لب وأالا الوةلئع ،وهو دو ،مطةوات الففلةةل اإليكةل خ ودسةل
اففح الةللى قةو ،الةواة ةي ال وضةوفخ والة ااخ م وةل واسةفة لب أةل مةليف اق إيكل ةلاه ةل وسةاثةلاه ل،
ويلاثط للقدرات واإلمللنلت والفلص وا الةط الففلةل.
2ة الةقظ ال ه ة اف لمل مع قلالت ان دا الةقةي ،وهخ قلل ذه ة ملن اف ًل فخ االنففةلف فاةل الكديةد،
وا ًل قلل مفقدم مي الوفخ للقدرات واإلمللنلت ال فلق  ،يالى ان دا الةقظة ال ه ةة والفةخ نف يةك
فةهل ظور وقةد ،و للفللخ ال نيفطةع اكلوز الالل اللاه .
3ة ال لون ال ه ة ويقصد هل ه ل أيل القةود ال فلوض ذااةًّل فال الففلةل هدى اوفةل م لخ ييلفد فاةل
اإلنطالق فخ خفلق جديدة ،و للفللخ ا لود الاةلة ميةلاهل ال لئة  ،ويفم اأفيلب ال لون ال ه ة مةي مةال،
دن لط الف الئ الفخ ا خ الطلةلت الفل االكع فال ال ثلدرة ال ااة ( .قكلزي ،2012 ،ص 90 :ة 96م
فوائد التفكير اإليجابي مي د لز فوائد الففلةل اإليكل خ لافا ة دنه ييهم فخ:
ة ااقةق ميفويلت فللة مي ال كلف ومزيد مي الًق واقديل ال ات.
ـ تحقيق مستويات مرتفعة من السعادة وعالقات أفضل مع الناس.
ة سالم الكيم مي أًةل مي األملاض.
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ة القضلء فال ألف ال اللفل الياثة ( .ف لان ،2017 ،ص1 :م
سمات التفكير اإليجابي
يف ةةةز اا ةة الصةةا اليةةلد اال فةةدائخ ديةةد مةةي اليصةةلئصو قةةةئ يف فةةع للة ألء والقةةدرة ال قاةة
واالهف ل لل وضوفلت ذات ال الةلت الثة ة  ،أ ل ي فلز للهدوء االنف ةللخ وضةثط الة فا ،والليثة فةخ
الال ور لألملن واقديل ال ات ،وي ةل لالنف لء ألةلانه والف لون م هم وا و ة هم روف ال لفي ال ظ ة ،
ويفطاب ذلك ضلورة اسفغال ،ه ال ال لقا ال لي فةخ الفةدريب فاةل ال هةلرات واالهف ةل ةللف ام فةي
طليق ال لرس وا ة ال واهةب واوسةةع االهف لمةلت ال قاةة لدىةه( .الصةاةي ،والقضةلة ،2013 ،ص.
 123ة 124م
ل ا فقد ا ددت س لت الفا ة صلقب الففلةل اإليكل خ ،والفخ ايفاا في س لت الفا ة ذو الففلةل الياثخ
ي لي فلضهل أللفللخ أ ل فخ جدو1( ،م:
جدول ()1
سمات التلميذ صاحب التفكير اإليجابي والتلميذ صاحب التفكير السلبي
سمات صاحب التفكير اإليجابي
م
 1يف ةز لل لون فخ الففلةل ويُ في لااق ويثائ في الكديد
مي ال اوملت سواء ألن موافقول دو ميللفول لهل ،وله دهداى
ماددة فخ قةلاه يي ل لفاقةقهل ،وملمي ل سثالنه وا للل
ومفوأل فال هللا قق الفوأل.
 2يف ةز اليصة ةوي ويفضل الاوار وال لةال ال ا ة ،
والدمو ،فخ م لةاللت وقوارات مً لة ومفةدة لل يث له
ولآلمليي.
 3صلقب مًل وةةم فاةل واف ةز مدامالاه وخرالال للي و
واللةخ وقديًه م طقخ ،وةل ل لاف ديل والفغةةل ىذا اةفضت
الالج ل لك ،ويلمي أن الفغةةل شخء واة خ ال ي لي دن
يفك ثه دقد ،ودن األمل هو داي الفقد .

سمات صاحب التفكير السلبي
ذو فلل مفصاب شديد الك ود يف يك آرائه قفل لو دا له
مطلهل ،وال يوجد لديه دهداى ماددة يي ل لفاقةقهل ي فاك
ةدرة مةللة فخ ال ًور فال الياثةلت فخ أل شخء قفل لو
ألن ىيكل ةول.
الاغة الفةةخ يفاةةدو هةةل ا ةةةل ىلةةل ال غةةلالة والاةةدة وىصةةدار
الف ة لت ،ويلف اللدي اآلمل ،ولل ةةه ضة ةا الاليصةةة
ويفأثل درج أثةلة آراء اآلمليي.
ادنخ األفللر الفخ يطلقهل يثب ا فه واففزازال لديه،
ويال ل لللاق مع مي يدف ون دفللرال الياثة ويففلدي دي
مالوالت لافغةةل ويقلومهل وي فقدال الدال ،قفل يفك ب الفالل.

 4يف ةز قدراه الفلئق فال امفةلر أالمه اةئ ال يكلف
اآلمليي وال ييفهزئ هم ،ونقدال لهم نقد لء ،ويف لمل م هم
فقثل ال دون مالول اسفغاللهم دو اليةطلة فاةهم.

ال يلافخ ماللفل اآلمليي وقلد الطثلع وال ي ثأ ل ييثثه لهم
مي دذى ل اللفلهم ،وي ةش فخ ماةط ساثخ يك ل قةلاه
األملاض
سايا مي ال فلفب والياوأةلت الياثة  ،و
ال فية .
أًةل اللال ويفظلهل دمل األمليي للًقلف ال لم ودنه لدىه
القدرة فال اإلجل في أل سلا ،وقديًه ال جدوى م ه
وماخء لل غللطلت ال ا ة وال طقة .
يظهل لآلمليي صورة مًللة في شيصةفه ليم دنه دائم
الاللوى مي الاةلة.
يففقل لألسللةب والااو ،الف لل لإلسهل فخ قل ال اللالت،
نظلا السفيدامه لألساوب الفقاةدي فخ الففلةل ،وال يقلد وال
و
ي خ مثلااه ومهلرااه.
يضع نفيه دائ و ل فخ مواةا مالج نظلا و الففقلدال ليافة
ثقلفة ال ايلفدال فال مفل ال قلش وضوفة .

5
6
7
8

صلقب فلل ميف ةل وةلدر فال ى داء اللدي مع اقفلا
اللدي األمل ،وييفيد ال فلهةم وال صطاالت ال لسث
ل وضوع ال قلش إلة لع الطلى اآلمل.
اصورا طث ةًّل وواة ةًّل في ذااه ويقد نفيه
ي طخ لآلمليي
و
لهم الفلفة و اللل مفواضع.
ي فاك دسللةب مثفللة وجديدة ا لسب الفطورات وال يفكدات
ولديه قاو ،نلجا لال ال اللالتو ل ا ي د مي الاليصةلت
ال ثدف .
ةدرا
يالص دائ و ل فال اك ب ال واةا ال الج  ،وي فاك و
م ةزا مي الًقلف وال لون الفللي .
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(الفقخ ،2007 ،ص166 :ة 177م( ،األنصلري ،2012 ،ص 8م ( ،لألت ،2013 ،ص10 ،9 :م،
(ف لان ،2017 ،ص2 :م
أفواع التفكير اإليجابي يف وع الففلةل اإليكل خ أللفللخ:
1ة الففلةل اإليكل خ لةدفم وجهةلت ال ظةل ،وييةفيدمه ة ال ةل لةدفم وجهة نظةلهم الاليصةة فةخ
موضوع م ةي ،مي دجل دن يق ع نفيه أنه فال صواب ولو ألنت ال فةك ساثة .
2ة الففلةل اإليكل خ يثب الفأثل لآلمليي قةئ يفأثل الفلد اأثلا ىيكل ةًّل لألصدةلء واألةلرب دو ةللثلامج
الفخ ياللهدهل فخ الفضلئةلت.
 3ة الففلةل اإليكل خ يةثب الفوةةةت قةةئ ي لةي اسةفغال ،هة ا ال ةوع مةي الففلةةل فةخ اايةةي سةاوأةلا ل
نظةلا ألن لةه
واأفيلب فلدات ىيكل ة ساة مًل اايي ساوأةلت ال ل ىلل األفضل فخ شةهل رمضةلنو
و
را و
طل روقلنةًّل لدى ال ل و فال يليد الاليص دن يُغضب هللا سثالنه وا للل.
ف دمل يواجه ص و لت يقفلب مي هللا سثالنه وا ةللل
 4ة الففلةل اإليكل خ فخ ال لنلة ويظهل لدى الث
وي قب ذلك الففلةل فخ أةفة الف لمل مع ه ال ال صلفب واالسففلدة م هل وااوياهل ىلل مثلة ومهلرة.
5ة الففلةل اإليكل خ ال يف ل ،وهو مي دفضل دنواع الففلةلو ل ةد اةأثلال للزمةلن دو ال لةلن دو ال ةلثلات
األملى ،ل هو فلدة ميف لة لدى الفلد( .الفقخ ،2007 ،ص232 :م
استراتيجيات تحويل التفكير السلبي إلى تفكير اإليجابي
يلى الفقخ دن ه لك فدة اسفلااةكةلت ي لي دن ايلفد الفلد فخ ااويل الففلةل الياثخ ىلل ىيكل خ ،ومي
ة هل:
1ة اسفلااةكة اغةةل ال لضخ :فلل لضخ ًل ة أ ةز مةي ال هةلرات واليثةلات والفكةلرب ةدونهل يفيةثط
اإلنيلن فخ الظا لت ويفقد هويفه.
2ة اسفلااةكة ال ًل األفال :وهخ اف اق فث خ وجه نظل وم فقدات وةةم شيص ن فثةلال و
مةًال دفاةل فةخ
مكل ،م ةي ،فللطفل يقاد اللثلر لةلون شيصةفه و يلص الوالديي دو اإلموة واألموات األأثل س ول ،سةواء
دألن ذلك فخ ا ثةلات الوجه دو قلألت الكيم دو فةخ القةةم وال ةلدات والفقللةةد ،ثةم ال اةةط االجف ةلفخ،
ووسلئل اإلفال .
3ة اسفلااةكة الاليص اآلمل :وهخ ايلفدنل فخ رلي األمور مي وجه نظةل الالةيص اآلمةل ،و للفةللخ
يص ثح لدي ل ملون دأثل فخ الف لمل مع الفاديلت ومواجهفهل ،وااوياهل مي ساثة ىلل ىيكل ةة  ،ولااصةو،
فال نفلئج ىيكل ة يكب دن يلون الفلد صلدةول ا ل ومل ودن يفق ص شيصة الاليص اآلمل وأأنه هو ف و
ةال،
و لك ييفطةع اقةةم ال وةا مي وجه نظلال.
4ة اسفلااةكة اغةةل الفلأةز :وهخ فثلرة في مك وف مي األسةئا ييةفيدمهل الفةلد ةدون وفةخ ف ةدمل
يواجه ااديلت مي دي نوع ،وهخ ًل اقةةم دامال لفكلرب الاةلة ،فإذا ألن الفقةةم ساثةول سوى يفصةلى
الفلد طليق ساثة  ،و لل لا ف دمل يلون الفقةةم الداماخ ىيكل ةول الون ال فلئج ىيكل ة .
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5ة اسفلااةكة ال فلئج اإليكل ة  :وهخ ايلفد فال الأةز االنفثلال ناو ال فلئج األمةلى الفةخ ي لةي الفاةو،
ىلةهل.
6ة اسفلااةكة الفكزئ  :والهدى م هل اكزئ الف ةم الياثخ ىلل ملونلت دصةغلو م ةل يك ةل الفةلد يةدرك
الالم إدراك خمل ىيكل خ ودقلسةا ىيكل ة ايلفدال فال الف لمل مع األجزاء أ ٍل فال قةدة ًقة وسةهول
الم .
7ة اسفلااةكة القة ال اةل :وهةل اهةدى ىلةل اوسةةع خفةلق الففلةةل لةدى الفةلد فةةلى القة ة فةخ دي ااةد
يواجههو م ل يك ل دقلسةيه هلدئ ومفزن .
 8ة اسفلااةكة الثدائل :و لل يث له ال االسفلااةكة الى جلم ة هلرفةلرد دن ال كةلف ي ف ةد فاةل ال لونة
الفلم واةفلاف دائل ودفللر جديدة ،اك ل الفلد ييةففةد مةي الفةلص ال فلقة و لة ا فةإن هة ال االسةفلااةكة
ايلفد الفلد فخ الفالم فخ دقلسةيك ،والفالم فخ األمور( .الفقخ ،2015 ،ص19 :ة 57م
التفكير اإليجابي وتدريس الدراسات االجتماعية
اثلز ده ة ا ام مهلرات الففلةل وا ةفهل مي مال ،الدراسلت االجف لفة و قةئ ىنهل ازود الفا ة
لألدوات الفل يافلجهل لةف لي مي الف لمل فلفاة مع ال اوملت وال فغةلات الفل سفواجهه فل ال يفقثل،
أ ل دن ا ا ه لفاك ال هلرات يلثل فل ج ةع دنواع الف ام األملى.
ف ال سثةل ال ًل ،اافز الكغلافةل مال ال القظ ف لريي نالط  ،وايةفًةل ةةوى االسةف فلل مةي مةال،
ىدراك ال الةةةلت ةةةي الاقةةلئق ودسةةللةب االسةةف ثلط ال ا ةةل ،أ ةةل افةةةح ا لي وةل شة و
ةلمال لاة األة وللةةي لةةةا
للطليق ال ةللنةلة الفل الأز فال اسفظهلر جةداو ،األرةةل وصةفالت الثةلنةلت اإلقصةلئة فةي ظهةل
ةاب ،وهل مصدر ال يقدر ً ي ل اوملت في موضوفلت فديدة ،أ ل دنهل ا فد لافهةم الصةاةح لا فةلهةم،
ومي ثم االنطالق للي ذأة وشلما لا للم ةلل ل الواسةع ،و هة ا الف ةةق فإنهةل اافةز فةلدات الففلةةل
واالفف لد فال ال ات واقوي الاليصة ىزاء شئون الاةلة ال يفقثاة ( .ملرسدن ، 1999 ،ص75 :م
وبالرجوع للدراسات واألدبيات المتعلقة بالبحث توصل الباحثث للثم مجمو ثة مثا متثارات الت يثر
اإليجابي التي تتناسب مع موضو ات الدراسات االجتما ية التالي:
1ا حب التعل والتفتح المعرفي
ويقصد هل امفالك الفا ة نظلة ىيكل ة ناو دراس وا ام الدراسلت االجف لفة واالطالع فال أل
جديد يف اق هل.
ويرى لبراهيم أا أهم ما يميز التلميذ ما اتجاهات ليجابية نحو لم اا التغيير بما في ذلك ما اهتمثام
بالمعرفة وحب التعلم ،والمعرفة بما هو جديد ومالئم لتحقيق الصحة الن سية ،ويتسم التالميذ أصحاب هذا
النمط بالنظرة اإليجابية ألهمية لما يقدم لتم ما نصائح وتوجيتات ،وتشثمل أيضثا مثا يمل ثت التلميثذ مثا
رصيد معرفي ومعلومات ا الصحة والسعادة و ي ية التعامثل مثع موا ثل ال ثول والقلثق ،واال تئثاب
واالضطراب الن سي( .لبراهيم ،2008 ،ص) 209 :
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2ـ التوقعات اإليجابية والتفاؤل:
ويقصد بتثا شثعور التلميثذ باألمثل والسثعادة والطم نينثة بالنسثبة للمسثتقبل فثي أانثار دراسثتت لمثادة
الدراسات االجتما ية بحيث يتم ا ما بذل أفضل ما لديت لتحقيق ديد مثا النجاحثات ،ومثا يتو عثت مثا
نتائج ليجابية في حياتت الصحية والش صية واالجتما ية ،وير ز لم نقاط القوة ويتجنب نقاط الضعل.
والى سونيون وجة خ  Swinson & Ginnyدنهل مي دهم مهلرات الففلةل اإليكةل خ ملصة قة ةل
يفوةع اإلنيلن األفضل يفكه ناوال ،و للفللخ يلأز فقاه فال ال ه الفخ يليب فخ ددائهل م ل ييلفدال فال
ىقداو ال كلف ،ويظل األفلاد ال لجاون ماففظةي فال الدوا لاكلال نفيخ مي الفوة لت ال ااةة اإليكل ةة ،
و للفللخ يافلل د للنل ىلةل الفوةةع اإليكةل خ لألمةور لفافةةزهم فاةل ال كةلف فةخ أةل مةل يف اةق اةةلاهم.
(األنصلري ،2012 ،ص20 :م( ،جل ل ،وخملون ،2015 ،ص300:م
والففلل ،ش ور الفا ة لألمل فخ ال يفقثل واوةع دفضل ال فلئج اةئ اك اه يالص فال الي خ ناو
ال كلف ،ويلأز فال نواقخ القةوة و
ةدال مةي نةواقل الضة ا ،يقةو ،هللا سةثالنه وا ةلللِِ ( :ا َل بيفَ َ
ْا يل ِي
َو يب َرحَ َمتي يه فَ يب َٰذَ يلكَ فَ َليَ َف َر ِحوا ه َِو َخي لَر ي ّمما يَجَ َمعِو َ ( ﴾58سورة يوفس)م .ومي د لز مصلئصه:
ة ال ظلة ال اللة لا يفقثل
ة اوةع دفضل ال فلئج وااقةق األهداى
ة الففلةل فخ ال كلف والالص فال ااقةقه ومالول الفغاب فال ال قثلت الفخ اواجهه
ة االهف ل

قلط القوة دون نقلط الض ا ( .جل ل ،وخملون ،2015 ،ص 308 ،300:م

ويلى ش الن ونلجخ دن الففلل ،والفوةع اإليكل خ مي د لز مهلرات الففلةةل اإليكةل خ ،ةل ىن الففةلل،
يفوق الففلةل اإليكل خو ألنه ًل قب الاةلة لل مةل فةهةل مةي نكةلف وىصةلار فاةل الية خ فةخ ااقةةق
األهداى مع الفلأةز فال نقلط القوة اإليكل ة  ،والفياص مي الياثة والطوف ىلل األفضل دائ و ل( .ش الن،
ونلجخ ،2019 ،ص426 :م
ومي د لز ال وامل ال ةلثلة فةخ الففةلل ،دو الفالةلل الوراثة  ،مثةلات الثةئة ال اةطة  ،دن ةلط الففلةةل
اإليكل ةة دو اليةةاثة لةةدى األ ةةويي ،مثةةلات ال كةةلف والفالةةل ،ال جة والةةف ام االجف ةةلفخ ( .ا ةةلاهةم، ،
 ،2006ص124:م
ويلي اليةد دنه يكب ادريب الفالمة فال ال ًل لة واالسةف لار فةخ مواجهة الفاةديلت والفغاةب فاةل
الص لب مي مال ،ا فللر دسإلىب اك ل مففلئال واك اه يفلل طقة وفقالنة الجفةلز الفالل.
(اليةد ،2005 ،ص282 :م
3ـ حل المشكالت:
يقصد بتا مجمو ة العمليات العقلية التي يقوم بتا التلميذ مست دما المعلومات والمعارل والمتثارات
الجغرافية التي سثبق لثت دراسثتتا وتوظي تثا للتغلثب لثم الصثعوبات التثي تحثول دوا توصثلت لحلثول
للمش الت البيئية في مصر.
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وهي نوع ما أنواع الت ير يم ا تعلمت ويتطلب متارة معينة ،ويم ا ا تسابت ا طريثق الممارسثة
والتدريب ،و لم المعلميا أا يدربوا تالميذهم ليت ما ثالل التثدري  ،وتوجيثت انتبثاهتم للثم طريقثة
الت ير في المش لة و ي ية ليجاد حلول لتا ،وتح يزهم دافعيتتم لم اال تشال ،ومسثا دتتم لثم ليجثاد
حلول لتا باتباع طوات حل المش الت ( .لة ،بوزاد ،2016 ،ص)132 :
ويثدد الففلةل اإليكل خ ال ا خ فخ قل ال اللالت ف ليا ال اللا وااديدهل ،ثم فلض الفةلوض يلأةز
الففلةل ه ل فال ىطالق ال ِ لن لا هي أخ يولد دأثل فدد مي الااو ،غ ال ظل في ةة فهل الف اة  ،وي قب
ذلك امفثلر صافهل هدى اايلذ القلار األأًل ىيكل ة فال ال دى الث ةد ،وال يقفصل الففلةل اإليكةل خ فةخ
قل ال اللالت فال ال هج ال ا خ ،وىن ل يف داال لسفيدا الففلةل الكلنثخ والففلةةل اال فلةلري( .قكةلزي،
 ،2012ص 102 – 100 :م
4ا المسؤولية الشخصية

يقصد هل دن يلون لدى الفا ة القدرة فال االفف ةةلد فاةةل الة فا واا ةةل ال يةةلولة فة ةةل
يقو ه مي دف ل ،وةلارات الاثط ةةف ام مةةلدة الدراسةةلت االجف لفةة  ،ويفا ةةل نفلئكهةةل ةةال
الدد اةئ ي كح وييلفد اآلمليي فال ال كلف.
صل
واا ل الفا ة لا يلولة اك اه يلأز فال دفللرال وطلةلاه فخ ااقةق دهدافه فخ الاةلة ،ويصثح شي و
مفزنول روقلنةول ودنةويول( .الفقخ ،2015 ،ص72 :م

وةد دشلر س لدة ىلل مطوات مهلرة اا ل ال يلولة أللفللخ
1ة ج ب االنفثلال ناو ال هل ال لاا هل الفا ة
2ة اإلل ل أن ال يلولة الاليصة مه

وضلوري .

3ة ا ة ودفم االاكلهلت اإليكل ة ناو مفهو اا ل ال يلولة .
4ة ااديد األهداى ةدة ال دى ذات ال الة
5ة ااديد األهداى اليلص

هلرة اا ل ال يلولة .

هلرة اا ل ال يلولة .

6ة ااديد االلفزاملت الواجب فال الفا ة القةل هل ناو مثدد اا ل ال يلولة .
7ة ةةل الفالمة

ديد مي األنالط الف لونة فل األف ل ،الفل االكع فال اا ل ال يلولة .

8ة ادريب الفالمة فال ا ظةم الوةت وضثطه.
9ة اطثةق مهلرة اا ل ال يلولة .
10ة ي لي الالم فال ف للة مهلرة اا ل ال يلولة مي مال ،الف لى فال ملام ىنكةلزال ف و
ةال ،ومةللم يةفم
ىنكلزال د ،ومل ي لي دن يفم ىنكلزال الققول طلق جديدة وميفاف ( .س لدة ،2015 ،ص 545 :ة 547م
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دور معلم الدراسات اإلجتماعية في تنمية مهارات التفكر اإليجابي لدى التالميذ:
ما المالحظ أا ايثرا مثا معلمثم الدراسثات االجتما يثة ال يوجتثوا االهتمثام ال ثافي للثم تنميثة
متارات الت ير ما الل التدري  ،بل لا ايريا يق وا مو ا رافضا لتذا الجانب المتم ،مثا يحثاولوا
تبرير هذا الرفض ما الل الت يد لم أا العيب األساسم ي ما فم التالميذ أن سثتم لثم ا تبثار أنتثم
غير مستعديا لتعلم ي ية الت ير( .اللقانم1979 ،م ،ص) 53 :
وبرغم ذلك فإا معلم الدراسات االجتما ية يم نت أا يساهم في تنمية تلك المتارات لدى التالميذ ما
الل :
 تقبلتم ما هم ال ما يجب أا ي ونوا. مسا دتتم لم فتم ذواتتم وتقييمتا بصورة منطقية. مسا دتتم فم التعبير ا مشا رهم اإليجابية والت لص ما المشا ر السلبية. تشجيعتم لم است دام العبارات اإليجابية التم تسا دهم لم النجاح. مسا دتتم لم وضع أهدافتم وترتيبيا حسب أولويتتا بشرط أا ت وا وا عية وتتناسب مع دراتتم. مسا دتتم لم ت طيط وادارة الو ت واالست ادة منت مما يجعلتم يشعروا بالرضا ( .لسما يل، ،2019ص)21 :
و د فرض ذلك الوا ع لم الباحث ضرورة البحث ا استراتيجية جديدة تنتمي الستراتيجيات التعلم
النشط لتدريب معلمي الدراسات االجتما ية لم است دامتا فثي التثدري بتثدل مسثا دتتم لثم تنميثة
متارات الت ير اإليجابي لدى تالميذهم ،وهذا بدوره يتطلب منا أا نعثرض نبثذة م تصثرة حثول الثتعلم
ي السّا ا".
النشط يعقبتا الحديث ا استراتيجية "ال رس ّ
التعل النشط
يلجع دصو ،الف ام ال الط ىلل ال ظلية الث لئةة والفةخ اةلى ةأن لةدى أةل فةلد م لرفةه اليلصة الفةخ
ي فالاهل ،وىقو فلوي هل وييزنهل داماه ،أ ل دنه يقو ث لء م لرفه الاللةه فال مثلااه اليل ق مي مةال،
الف ام ال الط.
خصائص التعل النشط
ة ييلفد الفالمة فال الف ام اللل دفضل فخ دث لء شلف الدر  ،وااقةق نوااج الف ام ال لفةة وال هلرية
والوجدانة لادراسلت االجف لفة اللط دن ياددهل ال ام ةثل ا فة الدر .
ة الفالمة ميلولون في ا ا هم ولةا ال ام فقط مي اقع فاةه ال يلولة .
ة ال ام مةيل وملشد وموجه لافالمة .
ة ي ل ال ام فال ماق ةئ ادريية خم ويفقثل فةهةل األفلةلر مةي ج ةةع الفالمةة اةةئ ايةلفدهم فاةل
طلف مل لديهم مي دسئا .
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ة اسفيدا الوسلئل الثصلي اللل جةد فخ دث لء الف ام ،واايةي مهلرات االاصل ،الالفهخ لدى الفالمة .
ة ايهم دنالط الف ام فخ اافةز الفالمة فال الثائ في ال لفة وا ةةه مهةلرات الففلةةل لةديهم والففلةةل
ق.
ة يف ةز لل لون قةئ ي لي اطثةقه فخ ج ةع الثةئلت ومع نوفةلت ميفاف مي الفالمة .
ة ييلفد الفالمة فال الففلفل اإليكل خ فخ ال واةا الف اة ة دامل قكلة الدراس دو ملرجهل( .الالة لي،
 ،2011ص 15 :ة 16م( ،امثو س ةدي ،الاوس ة  ،2016 ،ص28 – 26 :م
ساخن"
استراتيجية
"الكرسي ال ّ
ّ
مي د لز اسفلاةكةلت الف ام ال الط وايةف د ىلةل ال ظلية الث لئةة  ،وهةخ اسةفلااةكة سةها و يةةط
ويةل ملاف  ،واهدى ىلل اف ةل دور الفا ة فخ ال اة الف اة ة قةةئ اهةفم إيكل ةة الفا ةة ونالةلطه فةخ
ف اة الف ام ،وايلفد فال ا ة مهلرات مف وف لدى الفالمة  ،ودسلسهل ال لةال والاةوار ،ويةفم ا فةة هل
مي مال ،ل ب األدورا دامل قكلة الدراس .
ويلجةع الفضةةل ليةةلرة يةةونج ( Sarah Young (2008فةةخ ملأةةز الاغويةةلت الفطثةقةة فقةةديم ااةةك
االسةةفلااةكة الففلفاةةة واسةةفيدمفهل فةةخ اةةدريا مهةةلرات الفاةةدو واالسةةف لع وا ف ةةد فاةةل الفاةةدو
وال لةاللت الففلفاة ةي الفالمة  ،لافغاب فال رال ومال ةلف الدراس قةئ يقو الفالمة طلف األسئا
فال زمةاهم واإلجل ف هل واثلد ،األدوار فة ل ة هم ،أ ل دنهل افةح الفلص لةف ام ةوافةد اليةاوك وال ةل
دامل قكلة الدراس  p.1، 2008،Sarah Young( .م
ِواعد تنفيذ االستراتيجية:
مي مفطاثلت االسفلااةكة دن يُطاع ال ام الفالمة فال مافوى الدر ةثل الثدء للفدريا ودن يُ لى
خ الينلميّ ل سوى يقو ه ،ويوضح لثلةخ الفالمة دورهم
الفا ة ال ي يفم امفةلرال لاكاو فال ّالللس ن
خ الينلميّ ،وييأ ،ثالث دسئا وله الاق
فخ ف اةلت الاوار وال لةال  ،أللفللخ :يكاا الفا ة فخ ّالللس ن
فخ اإلجل دو الف ليل ،ويأاخ اا ة خمل وهل ا ،وا ف د ه ال االسفلااةكة فال األسئا ال ففوق ال هليةلت.
(الال لي ،2011 ،ص47 :م
وِت تنفيذها
يفم ا فة االسفلااةكة فخ دث لء الدر

دو فخ نهليفه وا ف مع ال ك وفلت اللثةلة والصغةلة ال دد.

احتياجات تنفيذها
ألسخ يكاا فاةه الفا ة دو ال ام ،ودسئا مففوق م دة ميثقول.
خطوات استخدامها في التدريس
اليةلميّ فةخ م فصةا
خ ن
ة يفم اغةةل وضع ال قلفد دامةل قكةلة الفصةل الةلل دائةلي ووضةع ّالللسة ن
الدائلة.
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فل ماددوا لا لةال وةد يلون ملاث و
طل افوى اللفلب ال درسةخ
ة فخ الثداي يقلر ال ام مع الفالمة موضو و
ال هلرات الاةلاة (مًل :الفيوق ،واللفلي الصاة  ،وال طالتم.
الاللخ دو
ة يفطوع دقد الفالمة لاكاو فال ألسخ ّ ّHot Seatفخ مقدمة الفصةل فةخ دث ةلء وجةودال فةخ ال ق ةد
اليلمي ،وهو ميةلو ،فةي دفةوة زمالئةه الة يي لةديهم سةلا ،وميةلطثفهم لالسةم مثلشةلة ،والةلد فاةل
اسففيلرااهم ،دو يكاا فاةه ال ام ويطلف فاةه الفالمة األسئا .
ة يقو الفالمة فوجةه األسئا ىلل زمةاهم دو ىلل ال ام وهخ دسئا مففوق ال هليلت ،والةون هة ال األسةئا
ماددة ميثقول فخ موضوع الدر مع األم فخ االففثلر اك ب اللارهل.
فل مل.
ة ي لي اقيةم الفالمة ىلل فدة مك وفلت ،أل مك وف اف لو ،موضو و
ة يكاا ال ام فخ نهلي الفصل ،ويدون األسئا ودسة لء الفالمةة الة يي يطلقونهةل، Sarah Young( .
 p.1 ،2008م( ،امثو س ةدي ،الاوس ة  ،2016 ،ص551 -550 :م
دور المعل
ة ادويي األسئا واسم الفا ة ال ي طلف اليلا.،
ة ادريب الفالمة فال أةفة صةلي األسئا وطلقهل.
ة ال القظ وأفل دسئا الفالمة وفاصهل واصويثهل.
ة ي ةد ال ام صةلي األسئا الفخ طلقهل الفالمة  ،ويدونهل فخ ماا ،ويزود أل طللب يي مي األسةئا
فخ الاص الفللة .
دور التالميذ
ة اوضةح األسئا ىذا ألنت يةل مفهوم  ،وأ لك اإلجل لت.
ة ي لي لافا ة دن يلف

اإلجل في اليلا ،اذا ألن يلاال يةل م لسب.

خ الينلميّ ،قةةئ يلةون للةل واقةد مة هم دور فة ةل
ة اثلد ،األدوار ةي الفالمة فخ الكاو فال ّالللس ن
يف اق فقلة مي فقلات الدر واإلجل في ايللالت اآلمليي واالسةف لع ىلةل خرائهةم ودفلةلرهم قولهةل.
(Sarah Young , 2008 , p.1م
ساخن" في تدريس الدراسات االجتماعية
أفماط استراتيجية
"الكرسي ال ّ
ّ
اف وع دن لط االسفلااةكة أللفللخ :
1ا فمط الحلقة الواحدة
خ الينلميّ.
ة يفم الاةب ال قلفد فخ قاق واقدة يفوسطهل ّالللس ن
ة يطاب ىلل دقد الفالمة دن يفطوع للكاو

خ الينلميّ.
فال ّالللس ن
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خ الينلميّ فخ ال فصا وياةط ه قة الفالمة .
ة يفم وضع ّالللس ن
ة فال الفا ة دن يكةب في دسئا زمالئه ،ودن الون مففوق  ،دي :ال الون ىجل فهل مغاق (ن م دو الم ،ودن
الون مي ال وع ال ي يًةل الففلةل.
ة يقو ال ام فقويم مل اوصل ىلىه الفا ة وزماللال ،وذلك اللرأ ج ةع الفالمة (الالة لي ،2011،ص:
46م
ساخن" بالنسبة للمعل
2ا فمط
"الكرسي ال ّ
ّ
د دن ي فهخ ال ام مي شلف الدر

يقو لآلاخ:

خ الينلميّ فخ ال فصا دمل الفالمة لفالكة هم فال طلف األسئا .
ة يكاا ال ام فال ّالللس ن
ة يكةب ال ام في دسئا الفالمة .
ة يالكع الفالمة فال طلف دسئا مففوق وييف ع ىلل خرائهم ووجهةلت نظةلهم( .الالة لي ،2011 ،ص:
47م
ساخن" في شكل مجموعات
3ا فمط
"الكرسي ال ّ
ّ
ة يقو ال ام فقيةم الفالمة ىلل مك وفلت صغةلة مي ( 5ة 6م االمة .
ة يطاب ىلةهم فخ الثداي ةلاءة الدر
ة يفم اقيةم الدر

ةلاءة دةةق .

ىلل فقلات وييفص أل طللب قلاءة فقلة م ة .

خ الينلميّ فخ ال فصا ومي قوله قةة الفالمةة فةخ شةلل نصةا
ة يكاا الفا ة ال فطوع فال ّالللس ن
دائلة.
ة يوجه له لةخ دفلاد ال ك وف دسئا مففوق ال هليلت ،ويفثلدلون األدوار فة ل ة هم .ودور ال ام ه ل هةو
اوجةه وىرشلد الفالمة وي لض مالقظلاه قو ،مالةلرألت الفالمةة ودورال فةخ ىثةلاء الةدر ( .الالة لي
( ،2011ص47 :م( ،فثد اللليم ،2016 ،ص13 :م( ،الطلئخ ،2018 ،ص214 .م
نظةلا ل لسةثفه ل
وفخ ضوء ه ال األن ةلط الًالثة اسةفيد الثلقةئ الة ط األو ،والًةلنخ فةخ الفةدريا
و
لإلجلاءات االقفلازي والفثلفد االجف ةلفخ فةخ ظةل جلئاة أورونةل ،وقفةل يةف لي ج ةةع الفالمةة مةي
ال اللرأ فخ ال لةاللت ال ف اق هلرات الففلةل اإليكل خ.
الدراسات السابقة ي لي ا لو ،الدراسلت اليل ق أللفللخ:
اليةلميّ فةخ ا ةة
خ ن
هدفت دراس فولةل  Fowler 2012ىلل الف ةلى فاةل فلفاةة نالةلط ّالللسة ن
االاكةةلال ناةةو فاةةم األقةةةلء وده ةفةةه فةةخ الاةةةلة وماةةو األمة ة ال ا ة ة لةةدى الطاث ة يةةةل ال فيصصةةةي
وال اللرأةي فخ دورة فام األقةلء و اغ فددهم (178م طللثول ،وام وضع مقةل مفدرل لاالم فاةل جةودة
ضل لففلفل الطةالب فةخ ال لةالةلت ال طلوقة
األسئا الفخ يطلقهل الطالب ،أ ل وضع مقةل مفدرل دي و
ومدى ةدراهم فال اولةد األسئا الكةدة ،ودرات ال لةاللت فخ ّالللسخ اليلميّ قو ،األمطلر الا ضة
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والياليل الك فة  ،واآلثلر ال فلاث فال زوال األةلرب وماللالت فلم  ،مًةل :صةلاع اقيةةم ال ةةلال ةةي
واليلت جورجةل وفاوريدا ودال لمل واأثةلات فةلو  H1N1فال الكلم  ،ودشلرت نفلئج اإلسفطالع فخ
نهلي الدورة ىلل دن  %42.6مي الطالب دفطوا ال اللط اقديل  5مةي  ،5ة ةل دفطةلال  %34مةي الطةالب
اقديل  4وةد دشلر الطالب ىلل دن ناللط الللسخ اليلمي سلفدهم فخ دن يصثاوا دأًل وفةول لل الة ةةي
فام األقةلء وال كف ع.
اليةلميّ وورةة الدةةقة
خ ن
ودجلت الي دى (2015م دراس هدفت ىلةل م لفة دثةل اللمةل ّالللسة ن
الواقدة فخ ااصةل ملدة ققوق اإلنيلن لدى طاث أاة الفل ةة وا ةة افلةةلهم اإليكةل خ ،ولفاقةةق هة ا
سل لاففلةل اإليكل خ وام الفطثةةق فاةل
الهدى دفدت الثلقً
امفثلرا ااصةاةول فخ ملدة ققوق االنيلن ومقةل و
و
فة اغ (66م مي طاث الصةا األو ،فةخ أاةة ال ةة ا ةي رشةد لا اةو اإلنيةلنة كلم ة غةداد ،واةم
اليةلميّ وورةة الدةةقة الواقةدة،
خ ن
اقية هم ىلل مك وففةي األولل اكليثة درست وفق اللمل ّالللس ن
والًلنة ضل ط درست للطليق الفقاةدي  ،ودشلرت ال فلئج ىلل افوق ال ك وف الفكليثة .
خ الينلميّ فخ
وةلمت فثد هللا (  2015م دراس هدفت ىلل الف لى فال دثل الف اةم ال فقي وّالللس ن
ااصةل ملدة الكغلافة لدى طللثلت الصا الًلنخ ال فوسط ،ولفاقةق ه ا الهدى امفلرت الثلقًة (102م
طللث مي طللثلت الصا الًلنخ ال فوسط ديلي ال ة الللخ ثغداد وام اقية هم ىلةل ثةالو مك وفةلت:
اليةلميّ ،والًللًة
خ ن
األولل درست لسفيدا الف اةم ال فقي ،والًلنة درست لسفيدا اسفلااةكة ّالللسة ن
امفثلرا ااصةاةًّل ،ودشلرت ال فلئج ىلل افوق طللثلت ال ك وفة
درست للطليق الفقاةدي  ،ودفدت الثلقً
و
األولل الفخ درست لسفيدا الف اةم ال فقي فال طللثلت ال ك وف الًلنة والًللً .
ودشلرت نفلئج دراس الثلي (2016م ىلل فد وجود فالةة ىيكل ةة ةةي الففلةةل اإليكةل خ وال ةد،
الدراسخ لدى فة مي الطللثلت الي وديلت ،قةئ ةلمت فطثةق فطثةق اسفثلن الففلةل اإليكل خ إل لاهةم
فثد اليفلر وذلك فال فة اغت (54م طللث .
ودجلى ساةم (2016م دراس هدفت ىلل الف لى فاةل دثةل اسةفلااةكة الصةا ال قاةوب فةخ اةدريا
مهلرات الففلةةل اإليكةل خ لةدى طةالب ةيةم الف اةةم
مقلر جغلافة ال ال ال ل ة الي ودي لف ة
األسلسخ كلم القصةم ،ودفد الثلقئ و
دلةال لا ام ،ومقةل مهلرات الففلةل اإليكل خ ،وام الفطثةق فاةل
فة مي طالب أاة ال او واآلداب قا الصقور كلم القصةم ،واشلرت ال فلئج ىلل افةوق ال ك وفة
الفكليثة فال ال ك وف الضل ط .
وهدفت دراس ش ثلن ،وخملون (2016م ىلل لء لنلمج ادريثخ لاف ةلى فاةل ال الةة ةةي ة
مهلرات الففلةل اإليكل خ (قديئ ال ات اإليكل خ ،والفيةل اإليكل خ ،والفوةع اإليكل خم واايةةي الالة ور
للي لدة لدى االمة ال لقا اال فدائة  ،وا ًات فة الدراس فخ مدار الف اةم األسلسخ طلا اا اةثةل،
سل لقةل مهلرات الففلةل اإليكةل خ ،ومقةةل الالة ور للية لدة ،و اغةت
ودفد ل لك لنلم وكل ادريثةًّل ومقةل و
ال ة (120م اا ة وا مي الصا اللا ع اال فدائخ ام اقية هم ىلةل مك ةوففةي ىقةداه ل اكليثةة واألمةلى
ضل ط  ،ودشلرت ال فلئج ىلل افوق ال ك وف الفكليث فال ال ك وف الضل ط .
اليةلميّ فثةل ا اةةم
خ ن
وهدفت دراس فثد اللليم (2016م ىلل الف لى فاةل دثةل اسةفيدا ّالللسة ن
ال او فخ ا ة مهلرات الاوار واالهف ل ال ا خ لدى االمة ال لقا اال فدائة  ،ولفاقةق ه ا الهةدى دفةد
وامفثةلرا لقةةل مهةلرات الاةوار ،واةم
سل لالهف ل ال ا خ،
الثلقئ دلةال لا ام وسكل ناللط الفا ة ومقةل و
و
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الفطثةق فال فة اغت (74م اا ة ا مي االمة الصا اليةلما اال فةدائخ واةم اقيةة هم ىلةل مك ةوففةي
اليةلميّ ودشةلرت ال فةلئج ىلةل افةوق
خ ن
ىقداه ل ضل ط واألملي اكليثةة درسة لسةفلااةكة ّالللسة ن
ال ك وف الفكليثة .
وةل دق د (2017م دراس هدفت ىلل الف لى فال دثل اسفلااةكةلت الففلةل فوق ال لفخ فخ ادريا
الكغلافةل فخ ا ة الفاصةل وال هلرات الكغلافةة والففلةةل اإليكةل خ لةدى الفالمةة ال لقاة االفدادية ،
و
ودلةال لا ام للةفة اسفيدا اسفلااةكةلت
هلرات الففلةل اإليكل خ
ولفاقةق ه ا الهدى دفد الثلقئ ةلئ
الفف لةل فوق ال لفخ فخ ادريا وقداخ ّوط ل ال ل خ مللن واقةد وطثة ة مف وفة ّّ ،وسةللن وط ةل
ةلرا لا هةةلرات
ةلرا ااصةةةاةول وامفثة و
ال ل ةةخ ّالوقةةدة والف ةةوع ّ وألاس ة دنالةةط لافالمة ة  ،أ ةةل دفةةد امفثة و
سل لاففلةل اإليكل خ فخ صورة مك وف مي ال واةا ،وامفلر الثلقةئ اصة ةم ال ك وفة
الكغلافة ومقةل و
الواقدة ،وام الفطثةق فال فة مي االمةة الصةا الًةلنخ اإلفةدادي اةغ فةددهم (40م اا ةة ا ،ودشةلرت
ال فلئج ىلل فلفاة اسفلااةكةلت الففلةل فوق ال لفخ فخ ا ة الفاصةةل وال هةلرات الكغلافةة والففلةةل
اإليكل خ.
ة ل هدفت دراس أ ل ،،فثد الي ةع (2017م ىلل ىفداد لنلمج مقفلف ةلئم فال ال دمل الثةئخ فةخ
اةةدريا الدراسةةلت االجف لفة ة لف ة ة د ةةلد الفيةةلمح ومهةةلرات الففلةةةل اإليكةةل خ لةةدى االمة ة ال لقا ة
اال فدائة  ،ولفاقةق ه ا الهدى ام ىفداد لنلمج ةةلئم فاةل ال ةدمل الثةئةخ ودلةةل لا اةم ،وامفثةلر أل ةلد
الفيلمح ،وامفثلر مهلرات الففلةل اإليكل خ (الفوة لت اإليكل ة  ،الضثط االنف للخ ،اللضل والفقثل الة ااخ،
اقثل االمفالى مع اآلمليي ،قل ال اللالت الاةلاة  ،الط وف واطويل ال اتم وام الفطثةق فال فة ة مةي
االمة الصا اليلما اال فدائخ اغ فددهم ( 36م اا ة وا ،واسفيدمل اص ةم ال ك وف الفكليثةة الواقةدة
ذات القةل القثاخ والث دي ،واشلرت ال فلئج ىلل وجود فلوق ذات دالل لصللح الفطثةق الث دي.
خ الينلميّ The
وهدفت دراس نلجخ (2017م ىلل الف لى فال فلفاة اسفيدا اسفلااةكة ّالللس ن
Hot Seatم م فخ ااصةل ال فلهةم ال ا ة وا ة قب االسفطالع ،ولفاقةق ه ا الهدى ام اطثةق الثاةئ
فال فة فالوائة اغت (44م اا ة وا درس جةل الغد األهاة لفل لا ديلي ال لمة لفل ةة غةداد ،واةم
امفثةلرا ااصةةاةول فةخ مةلدة
اقية هم ىلل مك وففةي اقداه ل اكليثة واألملي ضل ط  ،ودفةد الثلقًةلن
و
ال او ومقةل قب االسفطالع ،ودشلرت ال فلئج ىلةل افةوق ال ك وفة الفكليثةة الفةخ درسةت لسةفيدا
خ الينلميّ فال ال ك وف الضل ط الفخ درست للطليق االففةلدي .
اسفلااةكة ّالللس ن
خ
ودجلي هةلدي ،وخمةلون ( 2017م دراسة هةدفت ىلةل الف ةلى فاةل فلفاةة اسةفلااةكة ّالللسة ن
الينلميّ فخ ااصةل ةوافد الاغ ال ل ة واالقففلظ هل لةدى طةالب الصةا اللا ةع ال ا ةخ فةخ مالفظة
ل ل ،ولفاقةق ه ا الهدى امفةلت فة الدراس مي طالب الصةا اللا ةع ال ا ةخ فةخ ال ةدار الًلنوية
طللثةل ،اةم اقيةة هم ىلةل مك ةوففةي ىقةداه ل
واإلفدادي ال هلري فخ مالفظ ل ل ،و اغت ال ة ة ( 68م
و
اليةلميّ والًلنةة ضةةل ط درسةةت للطليقة االففةلدية  ،ودفةةد
خ ن
اكليثةة درسةةت لسةةفلااةكة ّالللسة ن
امفثلرا ااصةاةول فخ ةوافد الاغ ال ل ة  ،ودشلرت ال فلئج ىلل افةوق ال ك وفة الفكليثةة فاةل
الثلقًون
و
ال ك وف الضل ط .
وةةةل فثةةةد (2017م  Abedدراسة هةةدفت ىلةةل الف ةةلى فاةةل دور الففلةةةل اإليكةةل خ فةةخ ا زيةةز
واايةي مفهو ال ات لدى الفالمة ذوي ص و لت الف ام ،وام امفةلر فة ة اغةت (40م اا ةة وا لل ةدار
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ال فوسط دي جدة افلاوف دف لرهم ةي  12ة  14س  ،وام اقية هم ىلل مك وففةي ىقةداه ل ضةل ط
واألملى اكليثة  ،ودفد الثلقئ لنلم وكل ادريثةول لا ك وف الفكليثة ل دة م ية دسةل ةع يةدور مافواهةل
قو ،فام ال فا اإليكل خ ،وفخ نهلي الثلنلمج ام اطثةق اسفثلن قو ،مفهةو الة ات ،وةةد دشةلرت ال فةلئج
ىلل دن الففلةل اإليكل خ ألن له دور مهم فخ اايةي مفهو ال ات لدى ال ك وف الفكليثة .
وهدفت دراس الث ل (2018م ىلل الف لى فال دثل اسفيدا ن وذل سو  SWOMفخ ا ة مهلرات
قل ال اللالت والففلةل اإليكل خ لدى االمة ال لقا االفدادي فخ ملدة الدراسلت االجف لفةة  ،ولفاقةةق
و
دلةال لا ام فخ ضوء ن وذل سو وألاس لألنالط وقداخ (األمطلر الطثة ةة
ه ا الهدى دفدت الثلقً
سل فخ مهةلرات االففلةةل
والثاللي  ،مصل ةي قلم الثطلل واللوملنم،
وامفثلرا فخ قل ال اللالت ومقةل و
و
اإليكل خ ،وام الفطثةق فاةل فة ة مةي االمةة ال لقاة االفدادية للدةهاةة  ،ودشةلرت ال فةلئج ىلةل افةوق
ال ك وف الفكليثة فال ال ك وف الضل ط فخ مهلرات قل ال اللالت ومهلرات الففلةل اإليكل خ.
ودجةةلت الاةةلل ما ةةد (2018م دراس ة اسةةفيدمت فةهةةل ةث ةةلت الففلةةةل لف ة ة الففلةةةل اإليكةةل خ
و
دلةةال لا اةم للةفةة
والفاصةل فخ مةلدة ال اةو لفالمةة الصةا الًةلنخ اإلفةدادي اةثةةل ،ودفةدت الثلقًة
ومقةلسةل لاففلةةل اإليكةل خ مةي ةةي د ةلدال قةل ال الةلالت واا ةل
اسفيدا القث لت اليت فخ الفةدريا،
و
ال يلولة  ،وام الفطثةق فال فة اغت (60م اا ة ة ام اقية هي ىلل مك وففةي األولل اكليثةة درسةت
لسفيدا ةث لت الففلةل ،وال ك وف الًلنة ضل ط درست للطليق الفقاةدي  ،ودشلرت ال فلئج ىلل فلفاة
ةث لت الففلةل فخ ا ة مهلرات الففلةل اإليكل خ والفاصةل لدى ال ك وف الفكليثة .
اليةلميّ فةخ الفاصةةل
خ ن
وهدفت دراس الطلئخ (2018م ىلل الف لى فال دثةل اسةفلااةكة ّالللسة ن
وال ةةل ناةو مةةلدة اللة ةةلء لطةةالب الصةا اليةةلما ال ا ةخ ودشةلرت نفةةلئج الدراسة ىلةةل افةوق طةةالب
خ الينلميّ فال طالب ال ك وف الضل ط
ال ك وف الفكليثة الفخ درست لسفيدا اسفلااةكة ّالللس ن
سل لا ةل ناو اللة ةةلء واةم الفطثةةق
الفخ درست للطليق االففةلدي  ،ودفد الثلقئ
امفثلرا ااصةاةول ومقةل و
و
فال فة اغت (29م طللثول فخ ال ك وف الفكليث 24( ،م طللثول فخ ال ك وف الضل ط .
ودشلرت نفلئج دراس الاوزي (2018م ىلل فلفاة اوظةا نظلي ال ألء ال لجح فخ اةدريا االةفصةلد
ال زلخ فال ا ة الففلةل اإليكل خ وال لون ال قاة لدى اا ة ات ال لقا اإلفدادي ال ه ة  ،قةئ ةلمةت
فدريا وقداةي مي م هج االةفصةلد لسةفيدا نظلية الة ألء ال ةلجح ،ودفةدت ألاسة دنالةط لاطللثةلت
سل فخ مهلرات الففلةل اإليكل خ وا ًات د لدال فةخ اآلاةخ( :الفوة ةلت اإليكل ةة والففةلل ،،والفاةدو
ومقةل و
سل لا لون ال قاة  ،وام الفطثةةق
ال ااخ اإليكل خ ،وال كلزف اإليكل ة  ،واقثل ال يلولة الاليصة م ،ومقةل و
فال فة اغت (68م طللث مي طللثةلت الصةا الًةلنخ االفةدادي ال ه ةخ اةم اقيةة هي ىلةل مك ةوففةي
ىقداه ل اكليثة واألملى ضل ط  ،ودشلرت ال فلئج ىلل افوق ال ك وف الفكليثة .
وهدفت دراس ج ةل (2018م ىلل م لف دثل م هج مقفلف فخ الفلريق ةةلئم فاةل ال اةددات ال فيةة
مهلرات الففلةل اإليكل خ و الط وف الدراسخ واإلنكلز ال لفخ لدى طالب ال لقا الًلنوي ،
لف ة
امفثلرا فخ مهلرات الففلةل االيكل خ ،ومي ة هل مهلرااه الفوةع اإليكل خ،
ولفاقةق ه ا الهدى دفد الثلقئ
و
وامفثلرا لإلنكلز ال لفخ ،وام الفطثةق فال فة مي طالب ال لقا الًلنوية
سل لاط وف الدراسخ،
ومقةل و
و
اغت (60م طللثلو ،ودشلرت ال فلئج الخ افوق ال ك وف الفكليث فال ال ك وف الضل ط .ووجود فالةة
اراثلطة موجث ةي ال فغةلات الًالث .
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وةلمت رمضلن (2018م دراس هدفت ىلل الف لى فال دثل اسفلااةكةلت الةف انم الن الةط فةخ الففلةةل
لنلمكةل لسةفيدا
اإليكل خ لدى طاث الصا اليل ع فخ م طق ف ن لن ،ولفاقةق ه ا الهدى دفدت الثلقًة
و
سل لاففلةل اإليكل خ ،وام الفطثةق فال فة ة مةي طةالب الصةا
الف ام ال الط لث لء الاليصة  ،ودفدت مقةل و
اليل ع اغت (70م طللثول ام اقية هم ىلل مك وففةي ىقداه ل ضل ط واألملى اكليثة  ،ودشةلرت ال فةلئج
ىلةل فةد وجةةود فةلوق ذات داللة ةةةي ال ك وفة الفكليثةة وال ك وفة الضةل ط فةةخ مقةةل الففلةةةل
اإليكل خ.
ودجلى سال (2018م ،دراس هدفت ىلل الف ةلى فاةل دثةل ىسةفيدا ن ةوذل خدي وشةليل &Adey
 Shayerفخ الدراسلت اإلجف لفة فال ا ة مهلرات الففلةل اإليكل خ واإلاكلال ناو ال اللرأ الوجدانةة
لدى االمة ال لقا اإلفدادي  ،ولفاقةق هة ا الهةدى دفةد الثلقةئ دلةةل لا اةم وفةق ن ةوذل خدي وشةليل،
هلرات الففلةل اإليكةل خ مةي ة هةل الفوة ةلت اإليكل ةة  ،واقثةل ال يةلولة الاليصةة  ،ومقةةل
وةلئ
مهةةلرات الففلةةةل اإليكةةل خ ،ومقةةةل لإلاكلهةةلت ،واةةم امفةةةلر فة ة الدراسة مةةي االمةة الصةةا الًةةلنخ
اإلفدادي اغت (74م اا ة ا ام اقية هم ىلةل مك ةوففةي ىقةداه ل ضةل ط واألمةلى اكليثةة  ،ودشةلرت
ال فلئج ىلل افوق ال ك وف الفكليثة
ة ل دشلرت نفلئج دراس مثلوك ،وفثد الصلدق (2018م ىلل فلفاة ال ةدمل الةدرامخ فةخ ااصةةل
ال هلرات االجف لفة والففلةل اإليكل خ لدى اا ة ات ال ك وف الفكليثة ،
اإلةفصلد ال زلخ وا ة
قةئ دفدت الثلقًفلن و
ومقةلسةل لاففلةةل اإليكةل خ اةم
وامفثلرا ااصةاةل
دلةال لا ام وفق ال دمل الدرامخ،
و
و
وامفثلرا فخ ال هلرات االجف لفة وام الفطثةق فاةل فة ة اغةت (56م
للال وفقول ل قةل لةللت الًالثخ،
و
مي اا ة ات الصا األو ،اإلفدادي إقدى مدار ىدارة ةطةور الف اة ةة واةم اقيةة هي ىلةل مك ةوففةي
ىقداه ل ضل ط واألملى اكليثة .
وةلمت ى لاهةم ،وخملون (2019م قةل فلفاة الدمج ةي ة اسةفلااةكةلت ال ظلية الث لئةة فةل
ادريا الدراسلت اإلجف لفة لف ة الففلةل اإليكل ل واقديل ال ات لدى االمة ال لقا اإلفدادي للقلهلة،
ولفاقةق ه ا الهدى ام ىفلدة صةلي وقداةي مي وقدات الدراسلت اإلجف لفة للصةا الًةلنخ اإلفةدادي
اسفلااةكةلت ال ظلي الث لئة  ،أ ل ام ىفةداد مقةةل مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ ،ومقةةل
فخ ضوء
اقديل الة ات ،ودشةلرت ال فةلئج ىلةل افةوق ال ك وفة الفكليثةة فاةل ال ك وفة الضةل ط الفةخ درسةت
للطليق ال فلدة.
ودجلت ىس لفةل (2019م دراس هدفت ىلخ الف لى فال فلفاة اسفيدا اسفلااةكة ماطلت الةف ام
مهلرات الففلةل اإليكل ل واإلنيلاط فخ ا ام الكغلافةل لدى االمة الااق األولةل مةي الف اةةم
لف ة
األسلسل ،ولفاقةق ه ا الهدى دفةدت الثلقًة دلةةالو لا اةم فةخ ضةوء اإلسةفلااةكة  ،وألاسة لألنالةط ،
وةلئ لل هلرات ،ومقةل مهلرات الففلةل اإليكل خ مي ةي د لدال الفوة لت اإليكل ة واا ل ال يلولة ،
ومقةل االنيلاط فخ ا ام الكغلافةل ،وام الفطثةق فال فة مي االمة الصا اللا ع اإل فدائخ اغ فددهل
(84م اا ة ا و إدارة ا الواي الف اة ةة ةللفةو  ،واةم اقيةة هم ىلةل مك ةوففةي ىقةداه ل ضةل ط واألمةلى
اكليثة  ،ودشلرت ال فلئج ىلل افوق ال ك وف الفكليثة فال الضل ط
اليةلميّ فةخ ا ةة مهةلراخ القةلاءة
خ ن
ودشلرت نفلئج دراس الال خ (2019م ىلةل فلفاةة ّالللسة ن
واللفل ة لةةدى االمةة الصةةا اال فةةدائخ ةةلدة الاغة ال ل ةة فةةخ دولة اللويةةت ،قةةةئ دفةةد دلة و
ةةال لا اةةم
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وامفثلرا فخ مهةلراخ القةلاءة واللفل ة  ،واةم الفطثةةق فاةل فة ة اغةت
خ الينلميّ،
و
لسفلااةكة ّالللس ن
(54م اا ة ة وا للصةةا الًةةلنخ اال فةةدائخ واقيةةة هم ىلةةل مك ةةوففةي ىقةةداه ل ضةةل ط درسةةت للطليق ة
خ الينلميّ.
االففةلدي  ،واألملى اكليثة ودرست لسفيدا ّالللس ن
وهدفت دراس الد ليث  ،والزيثةخ (  2019م ىلةل الف ةلى فاةل فلفاةة لنةلمج اةدريثخ ميةف د ىلةل
نظلي ال زو فخ ا ة الففلةل اإليكل خ لدى طللثلت الصا اليل ع األسلسخ فخ مديلي ال ة وا اةم لةواء
سالب فخ األردن ،وا ًات ددوات الدراس فةخ الثلنةلمج الفةدريثخ ومقةةل لاففلةةل اإليكةل خ مةي ىفةداد
نصةل د لدال (الفوة لت اإليكل ة والففلل ،،قب الف ام والفففح ال لفةخ ،الفقثةل اإليكةل خ لإلمةفالى فةي
اآلمليي ،ال يلولة الاليصة  ،قل ال اللالت وص ع القلارم وام الفطثةق فال فة ة اغةت (56م اا ةة ة
مي االمة الصا اليل ع وام اقية هم ىلل مك وففةي ىقداه ل ضل ط واألملى اكليثة  ،ودشلرت ال فلئج
ىلل افوق ال ك وف الفكليثة .
أ ل هدفت دراس ش الن ،ونلجخ (2019م ىلل ا ة الففلةل اإليكةل ل القةلئم فاةل ( الففةلل ،والفوةةع
اإليكل خ ،والفيةل اإليكل خ ،وقديئ ال ات اإليكةل خ م ل ا ةلت اللوضة واةوفةفهم لألنالةط الالأةة
مقةلسةل
لنلمكةل اةدريثةًّل لا ا ةلت ،أ ةل دفةدا
الفخ ا ُ ةه مع األطفل ،،ولفاقةق ه ا الهدى دفةدا الثلقًةلن
و
و
ومقةلسةل لاةديئ الة ات اإليكةل خ ،واةم الفطثةةق
سل خمل لافيةل اإليكل خ،
و
لاففلل ،والفوةع اإليكل خ ،ومقةل و
فال فة اغت (36م م ا ة الفظة الغل ةة  ،واسةفيدمل الفصة ةم الفكليثةخ ال ك وفة الواقةدة ذات
الفطثةق القثاخ والث دي ،ودشلرت ال فلئج ىلل فلفاة الثلنلمج الفدريثخ.
اليةلميّ فةخ
خ ن
وةل قيي ،صللح (2019م دراس هدفت ىلل الف لى فال دثةل اسةفلااةكة ّالللسة ن
ا ة مهلرات الاا ال ددي لدى االمةة الصةا اليةلما اال فةدائخ فةخ مةلدة الليلضةةلت ،ولفاقةةق هة ا
وامفثةلرا فةخ مهةلرات الاةا ال ةددي،
خ الينلميّ
و
الهدى دفد الثلقئ مط لافدريا لسفلااةكة ّالللس ن
وام الفطثةق فال فة اغت (64م اا ة وا مي االمة الصا اليلما اال فدائخ درسفخ نة ةوى وال لنةة
اليةلميّ،
خ ن
دي ال وصل ،ام اقية هم ىلل مك وففةي ىقلده ةل اكليثةة درسةت لسةفلااةكة ّالللسة ن
واألملى ضل ط درسةت للطليقة االففةلدية  ،ودشةلرت ال فةلئج ىلةل افةوق ال ك وفة الفكليثةة فاةل
ال ك وف الضل ط .
اليةلميّ فةخ
خ ن
وهدفت دراس نلصل (2019م ىلةل الف ةلى فاةل دثةل اسةفيدا اسةفلااةكة ّالللسة ن
ااصةل وا ة الف لطا الفلرييخ لدى طللثلت الصا األو ،ال فوسةط فةخ مةلدة االجف لفةةلت ،ولفاقةةق
سل لقةل الف لطا الفلرييخ ،وام الفطثةق فال فة مةي طللثةلت
ه ا الهدى دفدت
ىمفثلرا ااصةاةل ومقةل و
و
الصا األو ،ال فوسط إقدى مةدار مالفظة نة ةوى ةلل لاق ،اةم اقيةة هي ىلةل مك ةوففةي ىقةداه ل
اليةلميّ ،والًلنةة ضةل ط درسةت للطليقة الفقاةدية  ،ودشةلرت
خ ن
اكليثة درست لسفلااةكة ّالللس ن
ال فلئج ىلل افوق ال ك وف الفكليث فال ال ك وف الضةل ط فةخ الفطثةةق الث ةدي لالمفثةلر الفاصةةاخ
ومقةل الف لطا الفلرييخ.
خ الينلميّ فةخ ااصةةل
ة ل هدفت دراس طه (2020م ىلل الف لى فال دثل اسفلااةكة ّالللس ن
امفثةلرا
ملدة اللة ةلء والففلةل ال ا خ لدى طالب الصا األو ،ال فوسط ،ولفاقةق ه ا الهدى دفد الثلقئ
و
فثةلرا لاففلةةل ال ا ةخ ،واةم
ااصةاةول فخ ملدة ال او الفصل الًةلنخ (الة رات وال لصةل وال لأثةلتم ،وام و
امفةلرفة فالوائة مي طالب الصا األو ،ال فوسط درس ق يف ي الة لن فةخ ال كةا اةم اقيةة هم
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اليةلميّ ،والًلنةة ضةل ط درسةت و
وفقةل
خ ن
ىلل مك وففةي األولخ اكليثةة دراسة لسةفلااةكة ّالللسة ن
لاطليق االففةلدي  ،ودشلرت ال فلئج ىلل افوق ال ك وف الفكليثة فال ال ك وف الضل ط .
وةل ملواد (2020م دراس هدفت ىلل الف لى فال فلفاة اسفيدا اق ةلت الف ام اليليع فةخ اةدريا
الفةلريق لف ةة مهةةلرات االسفقصةلء الفةةلرييخ والففلةةةل اإليكةةل خ لةدى االمةة الصةةا األو ،اإلفةةدادي،
وامفثلرا فخ
ولفاقةق ه ا الهدى دفد الثلقئ دلةالو لا ام فخ ضوء اق ةلت الف ام اليليع وألاس لألنالط
و
مهلرات الففلةل اإليكل خ،وخمل فخ االسفقصلء الفلرييخ ،و اغت فة الدراس (72م اا ة وا للصا األو،
اإلفدادي إدارة دمةلط الكديدة ،ام اقية هم ىلل مك وففةي ىقداه ل ضل ط واألمةلى اكليثةة ودشةلرت
ال فلئج ىلل افوق ال ك وف الفكليثة .
ودجلى فةلر  ،وما ةود (2020م  Faris & Mahmoodدراسة هةدفت ىلةل الف ةلى فاةل دثةل
خ الينلميّ فخ ىأيلب طةالب الصةا الًةلنخ ال فوسةط ال فةلهةم اللة ةلئةة ومهةلرات
اسفلااةكة ّالللس ن
الففلةل ال اةل لديهم ،و اغت فة الدراس (69م طللثول مي طالب الصا الًةلنخ فةخ ال ةدار الًلنوية فةخ
الليت ام اقية هم ىلل مك وففةي ىقداه ل اكليثة واألملى ضل ط  ،ودظهلت ال فلئج افوق ال ك وف
الفكليثة فال ال ك وف الضل ط .
ودشلرت نفلئج دراس دنيخ ) Ince (2020ىلل ن و مهلرات الففلةل اإليكةل خ لةدى الطةالب ،ووجةود
دالل ىقصلئة وىيكل ة فخ ال الة ةي طثة ة الةف ام والفوةةع واالنففةلف فاةل الةف ام والففلةةل اإليكةل خ،
ووجود فالة ساثة ةي القاق ومهلرات الففلةل اإليكل خ ،جلء ذلك فخ دراسةفه الفةخ هةدفت ىلةل الف ةلى
فال ال الة ةي الفل ة الثدنةة والليلضة الًلنوية وميةفويلت مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ لةدى الطةالب
سل لاففلةةل اإليكةل خ والونةت
ومواةا الف ام مي قةئ الك ا وس وات م لرس الليلض  ،ودفد ل لك مقةل و
مك وف الدراس مي (280م طللثول جلم ةًّل مي أاة الفل ة الثدنة والليلضة فخ جلم دوردو فلأةل.
اليةلميّ فةخ
خ ن
ة ل هدفت دراس صللح (2020م  Salihىلل الف لى فال دثةل اسةفلااةكة ّالللسة ن
ا ة الفهم القلائخ لدة الاغ اإلنكاةزي لدى االمة الصا األو ،لل لقا ال فوسط  ،وام امفةلر فة ة
اغت (63م اا ة ة مي مدرس ال لجد ال فوسط لاث لت دي الاثلنة لل لاق واقية هي ىلةل مك ةوففةي
اليةلميّ،
خ ن
ىقداه ل ضل ط درست للطليق االففةلدية والًلنةة اكليثةة درسةت لسةفلااةكة ّالللسة ن
ودشلرت ال فلئج ىلل افوق ال ك وف الفكليثة فال ال ك وف الضل ط  ،فخ الفهم القلائخ وزيةلدة داف ةة
ا ام الطالب لاغ اإلنكاةزي .
التعقيب على الدراسات السابقة
فخ ضوء ال لض اليل ق ي لي اليلول لل ااوظلت الفللة :
الدراسةلت ةللف لى فاةل فلفاةة اسةفلااةكة ّالللسةخ اليةلميّ فةخ مقةلرات دراسةة
 اهف تمف وف وا ة مفغةلات مف وف مًل دراسة  :فةولةل ( ،Fowler (2012فثةد اللةليم (2016م ،هةلدي،
وخملون ( 2017م ،نلجخ (2017م ،الطلئخ (2018م ،الال خ (2019م ،قيي ،صةللح (2019م ،طةه
(2020م ،فلر  ،وما ود (2020م  ،Faris & Mahmoodصللح (2020م .Salih
الدراسلت اسفلااةكةلت ادريية مف وف لف ة مهلرات الففلةل اإليكةل خ فةخ مقةلرات
 اسفيدمتدراسة مف وف مًل دراس  :الالل ما د (2018م ،الاوزي (2018م ،رمضلن (2018م،
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الدراسلت الخ الف لى فاخ فلفاةة اسةفلااةكة ّالللسةخ اليةلميّ فةخ فةلوع الدراسةلت
 هدفتاإلجف لفة ال يفاف مًل دراس  :الي دى (2015م ،فثد هللا (  2015م ،نلصل (2019م.
الدراس الخ الف لى فاخ فلفاةة اسةفلااةكة ّالللسةخ اليةلميّ ا ةة مهةلرات الففلةةل
 هدفتاإليكل خ فخ الدراسلت االجف لفة مًل دراس  :الي دى (2015م.
الدراسلت الخ الف ةلى فاةخ فلفاةة اسةفلااةكة ّالللسةخ اليةلميّ فةخ ا ةة الفاصةةل
 هدفتال لفخ فخ الدراسلت االجف لفة مًل دراس  :الي دى (2015م ،فثد هللا (2015م ،نلصل (2019م.
الدراسلت الخ اسفيدا اسفلااةكةلت ادريا مف وفة دو ىفةداد ةلامج دو م ةلهج مقفلقة
 ااكه تلف ة مهلرات الففلةل اإليكةل خ فةخ الدراسةلت اإلجف لفةة مًةل دراسة  :سةاةم (2016م ،أ ةل ،،وفثةد
الي ةع (2017م ،الث ل (2018م ،دق د (2017م ،ج ةةل (2018م ،سةال (2018م ،مثةلوك ،والصةلدق
(2018م ،الد ليثة ة  ،ى ةةةلاهةم ،وخمةةةلون (2019م ،ىسة ة لفةل (2019م ،والزيثةةةخ (2019م ،مةةةلواد
(2020م.
 ةلمةةت ة الدرسةةلت إفةةداد ةةلامج ادريثةة لاف ةةلى فاةةل ال الةة ةةةي مهةةلرات الففلةةةل اإليكةةل خومفغةلات دملى مًل دراس  :ش ثلن ،وخملون (2016م.
 هدفت دراس فثةد (2017م  Abedالخ الف لى فال دور الففلةل اإليكل خ فخ ا زيز واايةي مفهةوال ات لدى الفالمة ذوي ص و لت الف ام.
 دشلرت نفلئج دراس دنيخ ) Ince (2020ىلةل ن ةو مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ لةدى الطةالب ،ووجةودفالة ساثة ةي القاق ومهلرات الففلةل اإليكل خ.
 ة ةةةل دشةةةلرت نفةةةلئج دراسة ة ج ةةةةل (2018م ىلةةةل وجةةةود فالةة ة اراثةةةلط ىيكل ةة ة ةةةةي مهةةةلراتالففلةل اإليكل خ والط وف الدراسخ واإلنكلز ال لفخ.
 وهدفت دراسة شة الن ،ونةلجخ (2019م ىلةل ا ةة الففلةةل اإليكةل ل القةلئم فاةل ( الففةلل ،والفوةةعااليكل خ ،الفيةل اإليكل خ ،قديئ ال ات اإليكل خ م لدى م ا لت اللوض .
 دشلرت دراس الثلي (2016م الل فد وجود فالة ىيكل ة ةي الففلةل االيكل خ وال د ،الدراسخ.الدراسلت مقةلسل لقةل مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ لةدى فة ةلت مةي الطةالب فةخ ملاقةل
 دفدتدراسة ميفاف مًل دراس  :الي دى (2015م ،دق د (2017م ،الالل ما د (2018م ،الاوزي (2018م،
رمضلن (2018م ،ج ةل (2018م ،سال (2018م،مثلوك ،وفثد الصلدق (2018م ،ى لاهةم ،وخمةلون
(2019م ،ىس لفةل (2019م ،الد ليث  ،والزيثخ (2019م ،ملواد (2020م  ،انيخ ).Ince (2020
 ة ل دفد أ ل ،،وفثد الي ةع (2017م امفثلر فخ مهلرات الففلةل االيكل خ.الدراسلت دلةال لا ام وألاسة لألنالةط فةخ ضةوء اسةفلااةكة ّالللسةخ اليةلميّ مًةل
 دفدتدراس  :الي دى (2015م ،فثد هللا (2015م ،نلجخ (2017م ،هلدي ،وخملون (2017م ،سال (2018م،
ىس لفةل (2019م ،الال خ (2019م ،قيي ،وصللح (2019م ،صللح (2020م .Salih
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أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
ة دفلد الثلقئ مي ه ال الدراسلت فخ دفم األسل
و لء ددوااه.

ال ظلي لادراس  ،واالسفلشلد هةل فةخ ىجةلاءات الثاةئ

هلرات الففلةل اإليكل خ ،وىفداد دلةل
الدراسلت اليل ق فخ ىفداد ةلئ
ة اففق الدراس الاللة مع
اليةلميّ ،ومك وفة مةي األنالةط اإلثلائةة ال لاثطة هةلرات
خ ن
لا ام فخ ضوء اسفلااةكة ّالللسة ن
الففلةل اإليكل خ ال فض فخ دلةل ال ام ،وىفداد مقةل ل هلرات الففلةل اإليكل خ ،وامفثةلر ااصةةاخ،
واسفيدمت الفص ةم الفكليثخ ذا ال ك وففةي (اكليثة وضةل ط م ذات القةةل القثاةخ والث ةدي ،ولل هةل
ايفاا مع الدراسلت اليل ق و مي قةئ ىضلف د لد ميفاف ل قةل مهلرات الففلةل اإليكل خ الاثط ةودال
الفلفة افوى وقداخ الدراس  ،وامفالى ال ة وال لقا الدراسة وال ف ًا فخ االمة الصا اليلد
اال فدائخ.
إجراءات الدراسة الميدافية وأدواتها
ا
أوال منهج الدراسة
اليةلميّ فةخ ا ةة
خ ن
ل دن هدى الدراس الاللة هو الف لى فاةل فلفاةة اسةفلااةكة ّالللسة ن
مهلرات الففلةل اإليكل خ ،والفاصةل ال لفةخ فةخ الدراسةلت االجف لفةة  ،لةدى االمةة الصةا اليةلد
اال فدائخو فقد اسفيد الثلقئ م هكخ الثائ الوصفخ والفكليثخ أ ل سثق اإلشلرة ىلةه.
ثانيًا :إعداد قائمة بمهارات التفكير اإليجابي:
هلرات الففلةل اإليكل خ ال لسث
مي مال ،اللجوع لألد ةلت والدراسلت اليل ق دفد الثلقئ ةلئ
لفالمة ال لقا اال فدائة ومافوى موضوفلت وقداخ (الثةئ الزرافة والثةئ الص لفة م والف ليا
اإلجلائخ للل مهلرة ،و اغ فدد ال هلرات در ع مهلرات (قب الف ام والفففح ال لفخ ،الفوة لت اإليكل ة
والففلل ،،قل ال اللالت ،ال يلولة الاليصة م ،وام فلضهل فال ال ال ةي (مااق 1مو لاف لى فال
الصدق ال طقخ هل ،ثم ةل الثلقئ إجلاء الف ديالت الفخ دشلر ىلةهل اليلدة ال ال ون (مااق 2م.
ثالثًا :مواد المعالجة التجريبية:
اف ًل مواد ال للك الفكليثة فخ ىفلدة صةلي وقداخ ّالثةئة الزرافةة  ،والثئةة الصة لفة ّ ة هج
الدراسلت االجف لفة وال قلرة فاةل االمةة الصةا اليةلد اال فةدائخ فةخ الفصةل الدراسةخ األو ،،فةخ
خ الينلميّ مع االقففلظ لل لون ال لفخ لهل.
صورة دلةل لا ام لسفيدا اسفلااةكة ّالللس ن
ا بناء دليل المعل
فخ ضوء مل سثق ةل الثلقئ إفداد دلةل ال ام لفدريا وقداخ ّالثةئ الزرافة  ،والثةئة الصة لفة ّ
خ الينلميّ.
لسفيدا اسفلااةكة ّالللس ن
ث م ونات دليل المعلم :اشتمل دليل المعلم لم الم ونات التالية:
 – 1ال وان :الفز الثلقئ

وان الوقداةي الوارد فخ اللفلب ال درسخ.
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 – 2ال قدم  :مي مال ،ال قدم ةل الثلقئ إفطلء ال ام نث ة في دهداى الوقداةي واألسا والفايف الفخ
فخ ضوئهل ام لء دلةل ال ام.
اليةلميّ ،وده ةفةه ،ودور ال اةم والفا ةة فةخ
خ ن
 – 3اوجةهلت لا ام :واال ل ملهة اسفلااةكة ّالللس ن
دث لء اسفيدامهل فخ الفدريا ،ومط سةل أل در وملاقاه وفقول لالسفلااةكة .
ة الوسلئل الف اة ة  :اةم ازويةد ال اةم للوسةلئل الف اة ةة ال يفافة الالزمة ل اةة الفةدريا ،ومةي ة هةل
اليلائط والصور.
ة دسإلىب الفقويم :اث ل الثلقئ فخ امفةلرال ألسللةب اقويم نوااج ادريا وقداخ ّالثةئ الزرافة ّ ،وّالثةئ
الص لفة ّ فال دنواع الفقويم الفللة :
د – اقويم ةَثْاخ :وذلك مي مال ،اطثةق مقةل

مهلرات الففلةل اإليكل خ ،واالمفثلر الفاصةاخ فال االمة

ال ك وففةي الفكليثة والضل ط ةثل ادريا الوقدةو لفاديد ميفوى مهلرات الففلةل اإليكل خ والفاصةةل
ال لفخ.
ب – اقويم لئخ :وهو اقويم ميف ل فخ دث لء ادريا أل در

مي درو

الوقدة ،وفقب أل در

اةئ يغطل جلنب مهلرات الففلةل اإليكل خ والفاصةل ال لفخ لدى االمة ال ك وف الفكليثة .
و
اطثةقةل ةديول فةخ نهلية
ل – اقويم نهلئخ :وذلك فطثةةق مقةةل الففلةةل اإليكةل خ ،واالمفثةلر الفاصةةاخ،
ادريا الوقداةي فال االمة ال ك وففةي الفكليثة والضل ط .
ة الصدق ال طقخ لدلةل ال ام:
ةل الثلقئ ةلض ن ةلذل ل ةدة درو مةي دلةةل ال اةم فاةل مك وفة مةي ال ال ةةي ،وذلةك هةدى
الف لى فال مدى سالم صةلي األهةداى ال لمة لاوقةدة ،واألهةداى الف اة ةة اليلصة لةل در مةي
درو الوقدة قةئ الفز الثلقئ لألهداى ال لفة الةواردة لللفةلب ال درسةخ ،ومةدى مالءمة دنالةط
اسفلااةكة الللسخ اليلمي ،وطليق فلضهل لف ة مهلرات الففلةل اإليكل خ ،والفاصةل.
األهداى ال هلرية ،
وةد دشلر اليلدة ال ال ون ىلل صا صةلي األهداى ال لم وىفلدة صةلي
الي ةلميّ ،وطليق ة فلضةةهل لف ة ة مهةةلرات الففلةةةل
خ ن
ومالءم ة وم لسةةث دنالةةط اسةةفلااةكة ّالللس ة ن
اإليكل خ ،والفاصةل ال لفخ.
ة الصورة ال هلئة لدلةل ال ام:
ةل الثلقئ إفلدة صةلي دلةل ال ام ضوء خراء ال ال ةي ،و لك دصثح صلل وال لالسفيدا الفكليثخ
مااق (3م
ة ىفداد مك وف مي األنالط اإلثلائة ال لاثطة هةلرات الففلةةل اإليكةل خ ال فضة فةخ دلةةل ال اةم
الهدى م هل ىثلاء ا ام الفالمة لادراسلت االجف لفةة  ،واالةكة هم فاةل الففلةةل اإليكةل خ وا ةفةه لةديهم،
واقاةل ال بء في ألهل ال ام ،اةئ يقفصل دورال فال الفوجةه واإلرشلد.
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رابعاا إعداد أدوات الدراسة لفاقةق دهداى الدراس ا ًات ددوااهل فخ اآلاخ:
أ – بناء مقياس مهارات التفكير اإليجابي ام لء ال قةل

فخ ضوء اليطوات الفللة :

ة ااديد الهدى مي ال قةل :
يهدى ال قةل
ة قدود ال قةل

ىلل ةةل

مدى ن و مهلرات الففلةل اإليكل خ لدى االمة الصا اليلد

اال فدائخ.

:

فخ ضوء األ لد األر
الث ود ال لاثط هل .

ال قفلق ل هلرات الففلةل اإليكل خ الفخ اوصل ىلةهل الثلقئ امفلر فددوا مةي

ة مصلدر اشفقلق مفلدات ال قةل :
ام اشفقلق مفلدات ال قةل

مي مال:،

 – 1االطالع فال الدراسلت والثاوو اليل ق وال قليةا ال ل ة الفخ ا لولت مهلرات الففلةل اإليكةل خ ،
مًل  :ى لاهةم (2008م ،الهإللل (2013م ،ما د (2013م ،جل ل ،وخملون ( 2015م ،ش ثلن ،وخملون
(2016م ،فً ةةلن (2017م ،نصةةةل (2017م ،الث ةةل (2018م ،ى ةةلاهةم ،وخمةةلون (2018م ،الد ليثةةه،
والزفثخ (2019م ،فالون (2019م.
 –2فاص وقةدال ّالثةئة الزرافةة  ،الثةئة الصة لفة ّ قةلر الدراسةلت االجف لفةة لاصةا اليةلد
اال فدائخ.
ة وضع مفلدات ال قةل :
ةل الثلقئ إفداد مفلدات ال قةل فخ صورة ود ،وةد وضةع فةخ االففثةلر ف ةد ىفةدادهل اراثلطهةل
هلرات الففلةل اإليكل خ الفخ سثق ااديدهل ،ودن الون م لسث ل يفوى الفالمة .
ة لل يث لالسفكل لت :ثالو اسفكل لت وفق نظل لةللت الًالثخ وهخ درج ال وافق ( أثةلة ة مفوسةط ة
ةاةا م.
ة الفكل االسفطالفة لا قةل :
ةل الثلقئ إجلاء اكل اسفطالفة لا قةل فخ داي الفصل الدراسخ األو 2021 / 2020 ،فال
فة (يةل فة الثائم مي االمة الصا اليلد اال فدائخ ،و اغ قكم ال ة الفةخ طثةق فاةهةل ال قةةل
(44م اا ة وا ،وذلك هدى :قيلب صدق ال قةل  ،قيلب م لمل ثثلت ال قةل  ،ااديد زمي ال قةل .
د – قيلب صدق ال قةل  :ام قيلب الصدق مي مال ،الصدق ال طقخ (صدق ال ال ةيم:
ام لء ال قةل فخ ضوء األسا الفخ سثق اإلشلرة ىلىهل ،واةم فلضةه فاةل مك وفة مةي ال ال ةةي
(مااق (1مم و اغ فدد الث ود (38م دوا ،ودسفلت خرالهم في ال القظلت الفللة :
ة ىفلدة صةلي

الث ود لفف لسب مع ميفويلت الفالمة .
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وةد ةل الثلقئ إجلاء الف ديالت الفخ دشلر ىلةهل اليلدة ال ال ون وظل فدد الث ود الفخ اض هل ال قةةل
أ ل هخ (38م دوا (مااق (6مم.
قيلب صدق االايلق الدامال
قيلب االايلق الدامال ل قةل  ،وذلك ايلب م لمل االراثةلط ةةي الدرجة اللاةة للةل ةد مةي د ةلد
ال قةل  ،والدرج اللاة لا قةل  ،أ لك ام قيلب م لمل االراثلط ةي الدرج اللاةة للةل ةد مةي د ةلد
ال قةل للث د اآلمل وجدو2( ،م يوضح ذلك.
جدول ()2
يوضح مصفوفة االرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس ومحاوره المختلفة وبين كل محور ويخر
حب التعل
والتفتح
المعرفي

المحور
حب التعل والتفتح المعرفي
التوِعات اإليجابية والتفاؤل
حل المشكالت
المسؤولية الشخصية
المقياس ككل

**0.892
**0.856
**0.737
**0.941

التوِعات
اإليجابية
والتفاؤل
**0.892
**0.810
**0.798
**0.940

(**) دالة عند مستوى 0.01

المسؤولية
حل المشكالت
المقياس ككل
الشخصية
**0.856
**0.810

**0.737
**0.798
**0.789

**0.789
**0.937

**0.941
**0.940
**0.937
**0.892

**0.892

(* ) دالة عند مستوى 0.05

ويفضح مي الكدو ،اليل ق دن ه لك اراثل و
طل و
داال ةي مالور ال قةل  ،والدرجة اللاةة لا قةةل  ،أ ةل دن
ه لك اراثل و
طل و
داال ةي مالور ال قةل و ضهل الث  ،ل ي ل اايلق ال قةل داماةول.
:

ب – قيلب م لمل ثثلت ال قةل
 1ة ام قيلب م لمل ثثلت ال قةل
ف د ميفوى (0.05م .

لسفيدا م لمل دلفلة ألونثلخ ،و اغ م لمل الًثلت (0.865م وهو دا،

 – 2قيلب م لمل ثثلت مفلدات ال قةل

أساوب االقف ل ،ال والخ:

ةل الثلقئ ايلب ثثلت ال فلدات أساوب االقف ل ،ال والخ أ ل فخ جدو3( ،م
جدول ()3
يوضح معامالت ثبات مفردات المقياس بطريقة االحتمال المنوالي
م
1
2
3
4
5
6

معامل
االحتمال
الثبات
المنوالي
**
0.552
2.00
**
0.636
2.00
*0.378
2.00
 ( 2.00م0.050
**0.451
2.00
**
0.511
3.00

م
11
12
13
14
15
16

االحتمال
المنوالي
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00

معامل
الثبات
( م0.165
**0.514
( م0.286
**0.543
( م0.291
**0.484

م
21
22
23
24
25
26
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االحتمال
المنوالي
2.00
2.00
2.00a
2.00
3.00
2.00

معامل
الثبات
( م0.253
**0.513
*0.324
*0.363
**0.477
**0.555

م
31
32
33
34
35
36

االحتمال
المنوالي
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00

معامل
الثبات
**0.615
( م0.266
**0.482
**0.448
**0.418
**0.410

مجلة البحث العلمي في التربية
معامل
م االحتمال
الثبات
المنوالي
**
0.418
2.00
7
**
0.387
3.00
8
 3.00ا( م0.041ا
9
**
0.453
3.00 10

المجلد 22
االحتمال
المنوالي
3.00
2.00
2.00
2.00

م
17
18
19
20

(**) دالة عند مستوى 0.01

معامل
الثبات
**0.567
**0.386
**0.468
**0.431

م
27
28
29
30

االحتمال
المنوالي
2.00
2.00
2.00
2.00

العدد السابع 2021
معامل
الثبات
*37 0.332
*38 0.355
**0.598
( م0.144

(*) دالة عند مستوى 0.05

م

االحتمال
المنوالي
2.00
2.00

معامل
الثبات
**0.393
**0.491

( ) غير دالة.

يفثةي مي الكةدو ،اليةل ق لايةلب م ةلمالت الًثةلت لا فةلدات طليقة االقف ةل ،ال ةوالخ دن ج ةةع
ال فلدات لهل دالل ىقصلئة فدا ال فلدات رةم (32، 30 ،21 ،15 ،13 ،11، 9 ،4م وةد اةم اسةفث لدهل
مي ال قةل ف د الفطثةق فاةل ال ة ة ال هلئةة  ،ودصةثح فةدد مفةلدات ال قةةل (30م مفةلدة (مااةق 4م
موزف فال د لد ال قةل أ ل فل جدو4( ،م
جدول ()4
يوضح مفردات المقياس موزعة على اأبعاد الخمسة للمقياس
م

البعد

اإلجمالم

1
2
3
4

حب التعل والتفتح المعرفي
التوِعات اإليجابية والتفاؤل
حل المشكالت
المسؤولية الشخصية

8
6
9
6

أرِام مفردات المقياس موزعة على
اأبعاد الخمسة
من  1ا 8
من  9ا 14
15ا 24
25ا 30

30

المجمااااوع

ويفضح م ل سثق دن ال قةل فال درج م قول مي الصدق والًثلت ،م ةل يك ةل الثلقةئ يط ةئي ىلةل
ال فلئج الفل سوى ياصل فاةهل مي الفطثةق ال هلئل لا قةل .
ل – ااديد الزمي ال لسب لا قةل :
ام ااديد الزمي ال لسب لا قةل  ،وذلك ايلب الزمي ال يفغلق ف د انفهلء دو ،اا ةة مةي اإلجل ة ،
والزمي ال يفغلق ف د انفهلء خمل اا ة مي اإلجل مع قيلب مفوسط الزمي ،و اغ (30م دةةق .
دة طليق اقديل درجلت ال قةل

:

ام اقديل الدرجلت وفقل ل ظل لةللت الًالثخ وهةو درجة ال وافقة ( أثةةلة ة مفوسةط ة ةاةاة م ،قةةئ
قددت ثالو درجلت إلجل ّأثةلةّ ،ودرجفلن إلجل ّمفوسط ّ ،ودرج واقدة إلجل ة ّةاةاة ّ وهة ال
الدرجلت فخ قلل ال ثلرات اإليكل ة  ،وال لةا لل يةث لا ثةلرات اليةاثة و للفةللخ اغةت الدرجة اللاةة
لا قةل (90م درج .
ب – بناء اختبار التحصيل المعرفي
ةل الثلقئ لليطوات الفللة ف د لء االمفثلر.
ة ااديد الهدى مي االمفثلر:
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يهدى ه ا االمفثلر ىلل ةةل ااصةل االمة الصا اليلد اال فدائخ لا لرى ال فض فل وقداخ
ّالثةئ الزرافة  ،الثةئ الص لفة ّ ،مي أفلب الدراسةلت االجف لفةة ال قةلر ،وذلةك ةد ىا ةل دراسةفهم
خ الينلميّ.
ل وضوفلت ااك الوقدة لسفيدا اسفلااةكة ّالللس ن
ة ااديد ميفويلت االمفثلر :
تم االلتزام في تحديد أبعاد االختباا بالستاتاتاا التاتت لتفابلو لاام ل

اداف التعللسلات

كسا و د في أ داف الاحدتين بالكتاب السد سي.
ة ىفداد جدو ،ال واصفلت :
قام الباحث بإعداد جادو الساافاتاا وذلا نان خاا التازام الباحاث تازتاة و از ر االت لات
والتعلاالم لااد ود وحاادتي ةالليراات الز ابلاات والليراات الفاابابلتة وا ااداف السع الاات ا ج ا لاات الاااا در
بالاحدتين وفي ضاء تل ا داف ونتتاتاتها تم فلاغت أسرلت االختبا ووضة الستا داا التاي تسال
كل نتتاى نن نتتاتاا ا داف لكل ناضاع نن الساضاعاا .وجدو ( )5ياضح ذل :
جدول ()5
يوضح توزيع عدد مفردات االختبار التحصيلي بحسب مستويات اأهداف على موضوعات الوحدتين
م

الوحدة

1
2
البيئة
 3الزراعي
ة
4
5
البيئة
 6الصناع
ية
7

عنوا الدروس

عدد مفردات االختبار موزعة على موضوعات الوحدتين
تقوي
تركيب
تحليل
تطبيق
فه
تذكر
ا
ا
1
ا
1
2
ا
ا
1
1
1
1

البيئات المصرية
الخصائص الطبيعية للبيئااة
الزراعية
1
5
سكا البيئة الزراعية
3
4
اأفشااطة االِتصااادية فااي
البيئة الزراعية
2
1
العوامل الطبيعية والبشرية
للصناعة
2
1
الصاااااااناعة والمنااااااااطق
الصناعية
1
2
مشكالت الصااناعة والبيئااة
الصااناعية وكيفيااة التغلااب
عليها
11
16
المجموع
28.95 %42.1
الوز النسبي
%

المجموع

الوز
النسبي

4
4

%10.5
%10.5

1
1

2
ا

ا
ا

ا
ا

9
8

%23.7
%21.1

ا

1

ا

ا

4

%10.5

ا

1

1

5

%13.2

ا

1

ا

ا

4

%10.5

3
%7.9

7
18.42
%

ا
%0

1
%2.63

38

%100

ة ااديد نوع مفلدات االمفثلر:
اةفصل الثلقئ ف د ىفداد مفلدات االمفثلر فاةل دسةئا االمفةةلر مةي مف ةدد ،والصةواب واليطةأو وذلةك
ألنهل:
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ة ي لي دن يكةب الفا ة في فدد أثةل م هل فخ وةت دةل.
ة ماددة اإلجل  ،م ل يك ل اصاةاهل دييل ،ودةل أاف واايلةول.
ة لل يث لاثدائل :وهخ فدد اإلجل لت الفخ ااخ أل سلا ،مي دسةئا االمفةةلر مةي مف ةدد ،وفةددهل در ة
دائل ييفلر الفا ة مي ة هل ىجل واقدة صاةا روفخ فةهل دن الون ج ةع الثدائل صةللا ىلةل قةد مةل
أإجل لت ماف ا لا فلدة ،ودن الون مفيلوي فخ الطو ،ةدر اإلمللن.
ة الفكل االسفطالفة لالمفثلر :ةل الثلقئ إجلاء اكل مثدئة لالمفثلر ،فال فة (يةل فة الثائم
مي االمة الصا اليلد اال فدائخ وألن قكم ال ة الفخ طثق فاةهل االمفثلر (44م اا ة وا ،وذلك هةدى
قيلب صدق االمفثلر ،قيلب ثثلت االمفثلر ،ااديد الزمي ال لسب لالمفثلر.
و
دوال  :قيلب صدق االمفثلر :ام قيلب صدق االمفثلر ألآلاخ :
ث الصدق المنطقي (صدق المح ميا):
بعاد ععااداد االختبااا فااي فااا تة السلد لاات تاام ع ضااة علاام ن ساعاات ناان السح سااين فااي ن ااا
السبا ج وط ق التد ت

نلحق ( )1والهدف نن ذل :

ة م لف مدى صدق االمفثلر فخ ةةل األهداى الفخ وض ت ميثقول فل ميفوى (الف أل – الفهم – الفطثةق
– الفااةل – الفلأةب ة الفقويمم ،ومدى صالقةفه ومالءمفه لافطثةق ،وم لسةث الصةةلي الاغوية ل يةفوى
الفالمة .
وةد دسفلت خرالهم في اآلاخ:
ال فلدات والثدائل ىفلدة صةلي .

ة صالقة ال فلدات ومالءمفهل لافطثةق ،أ ل ايفاز

وةد ةل الثلقئ إجلاء الف ديالت الفخ دشلر ىلىهل ال ال ون ،و لك دصثح االمفثلر صلل وال لافكليب.
ة قيلب م لمالت اليهول والص و والف ةةز:
ةل الثلقئ ايلب م لمالت اليهول والص و والف ةةز أ ل فخ جدو6( ،م
جدول ()6
يوضح معامالت السهولة والصعوبة والتمييز وتباين كل مفردة
رِ
المفردة
1
2
3
4
5

معامل معامل
التمييز السهولة
0.36
0.45
0.32
0.23
0.36

0.50
0.55
0.48
0.52
0.55

معامل
الصعوبة

رِ
المفردة

معامل
التمييز

معامل
السهولة

معامل
الصعوبة

رِ
المفردة

معامل
التمييز

معامل
السهولة

معامل
الصعوبة

0.50
0.45
0.52
0.48
0.45

14
15
16
17
18

0.23
0.27
0.36
0.42
0.23

0.48
0.50
0.59
0.52
0.57

0.52
0.50
0.41
0.48
0.43

27
28
29
30
31

0.23
0.27
0.32
0.23
0.27

0.52
0.50
0.52
0.57
0.45

0.48
0.50
0.48
0.43
0.55
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المفردة
6
7
8
9
10
11
12
13

معامل معامل
التمييز السهولة
0.32
0.04
0.27
0.32
0.32
0.23
0.27
0.23
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معامل
الصعوبة

رِ
المفردة

معامل
التمييز

معامل
السهولة

معامل
الصعوبة

رِ
المفردة

معامل
التمييز

معامل
السهولة

معامل
الصعوبة

0.43
0.25
0.41
0.43
0.39
0.48
0.55
0.43

19
20
21
22
23
24
25
26

0.32
0.36
0.23
0.36
0.41
0.50
0.36
0.41

0.52
0.55
0.61
0.50
0.61
0.61
0.55
0.61

0.48
0.45
0.39
0.50
0.39
0.39
0.45
0.39

32
33
34
35
36
37
38

0.27
0.32
0.27
0.32
0.23
0.27
0.00

0.50
0.48
0.45
0.52
0.57
0.45
0.59

0.50
0.52
0.55
0.48
0.43
0.55
0.41

0.57
0.75
0.59
0.57
0.61
0.52
0.45
0.57

مي ال القظ فال الكدو ،اليل ق دن م لمالت الف ةةز الاوقت مةل ةةي (0,50 ،0,23م فةدا ال فةلدة
رةم ( 38 ،7م وام اسفث لده ل مي الصورة ال هلئة لإلمفثلر ،ة ل الاوقت م لمالت اليهول والصة و
ةي (0,25م ة (0,75م ،وه ال م لمالت مقثول أليلاض الثاةئ ال ا ةخ ،ودصةثح فةدد دسةئا اإلمفثةلر
(36م سلاالو( .مااق 5م
اانيا  :حساب ابات اال تبار:
ام قيلب ثثلت االمفثلر طليقة الفكزئة ال صةفة  ،قةةئ اةم قيةلب م لمةل االراثةلط ةةي درجةلت
الفالمة فال نصفل االمفثلر ،و اغ م لمل االراثلط (0,503م و فصةاةح هة ا ال لمةل لسةفيدا م لدلة
سثةلملن و لاون اغ م لمل الًثلت د الفصاةح (0,668م ،وهو م لمل ثثلت م لسب و لللالا ف ه فةخ
الكداو ،اإلقصلئة وجد دنه دا ،ف د ميفوى (0,05م.
ثللًل و  :ااديد الزمي ال لسب لالمفثلر:
ام ااديد زمي االمفثلر مي مال ،الفكل االسفطالفة لالمفثلرو قةئ ام ةةل الزمي ال يفغلق ف د
انفهلء دو ،اا ة مي اإلجل  ،والزمي ال يةفغلق ف ةد خمةل اا ةة انفهةل مةي اإلجل ة مةع قيةلب مفوسةط
الزمي ،و لك ألن الزمي الالز لإلجل فال االمفثلر قوالخ (36م دةةق .
ة طليق اقديل درجلت االمفثلر وطليق الفصاةح :
ا ًات درج أل اا ة فخ فدد اإلجل لت الصاةا  ،وألنت دةصةل درجة ياصةل فاةهةل الفا ةة سةف
وثالثةي درج واةع درج واقدة للل سلا.،
ابعا :عج اءاا الت تب السيداني:
ً
تشتمل إجراءات التجريب الميداني على:
ا اختيار عينة الدراسة
امفةلت فة الدراس طليق فالوائة مةي االمةة الصةا اليةلد اال فةدائخ درسة دا ةةدة لاف اةةم
األسلسخ ،فخ الفصل الدراسخ األو ،لا ةل الدراسةخ  ، 2021 – 2020مةع ملافةلة ألفة اإلجةلاءات
االقفلازي اليلص كلئا أورونل ،و اغ فدد االمة ال ك وف الفكليثة (32م اا ة وا ،ام اوزي هم فاةل
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فصاةي ويقو للفدريا له ل ال ام نفيه ،ة ل اغ فدد االمة ال ك وف الضةل ط (32م اا ةة وا درسة
دا ةدة الكديدة اال فدائة .
ا تدريب معل المجموعة التجريبية
خ الينلميّ ،ةل الثلقةئ
قفل يف لي م ام ال ك وف الفكليثة مي الفدريا واسط اسفلااةكة ّالللس ن
قد فدة جايلت مع ال ام ،والهدى م هل ىفطللال نثة ة فةي موضةوع الدراسة  ،ودهةدافهل وشةلف طثة ة
ملونلت دلةل ال ام اليلص وقداخ ّالثةئ الزرافة  ،والثةئ الص لفة ّ ،وأةفة الفدريا لالسفلااةكة ،
ومفطاثلت أل ناللط ،ودورال فخ دث لء ف اة الفدريا ،ودور الفا ة فخ أل ناللط ،وةةد اةم ازويةدال يةي
مي الدلةل السفيدامه فخ دث لء الفدريا لا ك وف الفكليثة .
ا تنفيذ التجربة
دد اطثةق الفكل فال فة ة الثاةئ ،و
وفقةل لفوزيةع موضةوفلت مة هج الدراسةلت االجف لفةة لاصةا
اليلد اإل فدائخ للفصل الدراسخ األو ،،مي داي ال ل الدراسخ فخ دأفو ل  ، 2020وام االنفهةلء م هةل
فخ داي ي ليل  2021ةثل ا اةق قضور الفالمة لا دار يثب ال وج الًلنة لكلئا أورونل.
سا المعالجة اإلحصائية
خام ا
فخ ضوء الفص ةم الفكليثخ لادراس الاللة ام ىجلاء ال للكلت اإلقصلئة ال لسث لسةفيدا لنةلمج
) (SPSSوام اسفيدا األسللةب اإلقصلئة الفللة :
ة امفثلر ّتّ  t.testلالالا في دالل الفلق ةي ال ك وففةي الفكليثة والضةل ط فةخ مقةةل
الففلةل اإليكل خ ،وامفثلر الفاصةل ال لفخ.

مهةلرات

ة م لمل اراثلط ةلسون ل لف درجة االراثةلط ةةي درجةلت االمةة ال ك وفة الفكليثةة فةخ الفطثةةق
الث دى ل قةل مهلرات الففلةل اإليكل خ ،واالمفثلر الفاصةاخ.
فتائج الدراسة وتفسيرها
نف لو ،نفلئج الدراس ايب الفيللالت والفلوض واااةاهل وافيةلهل فخ ضوء ال للكلت اإلقصلئة أ ل
ياخ:
ا
أوال – النتائج المتعلقة بمقياس مهارات التفكير اإليجابي
دلت ال للك اإلقصلئة ل فلئج مقةل

مهلرات الففلةل اإليكل خ فال مل ياخ:

فة ل يف اق للفلض األو ،وال ي ي ص فال ّ:اوجد فلوق ذات دالل ىقصلئة ف د ميةفوى (0.01م ةةي
الي ةلميّ،
خ ن
مفوسةةط درجةةلت االمة ة ال ك وفة الفكليثة ة الفةةخ درسةةت لسةةفيدا اسةةفلااةكة ّالللسة ن
ومف وسط درجلت االمة ال ك وف الضل ط  ،الفخ درست للطليق ال فلدة ،فخ الفطثةق الث ةدى ل قةةل
مهلرات الففلةل اإليكل خ لصللح ال ك وف الفكليثة ّ.
ولافاقق مي صا ه ا الفلض ام قيلب ال فوسطلت واالنالافلت ال ةلري وةة
كدو7( ،م
جدول ()7
- 468 -

ّتّ أ ل هو موضةح

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد السابع 2021

المجلد 22

يوضح المتوسطات واالفحرافات المعيارية وِيمة "ت" لنتائج القياس البعدى في مقياس مهارات
التفكير اإليجابي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الْابطة
المجموعة

المتوسط

االفحراف المعياري

التجريبية
الْابطة

84.75
39.0

1.58
2.85

درجات الحرية

ِيمة
ت

مستوى الداللة

62

79.3

0.01

يتضح من الجدول السابق ما يلي:
ة دن مفوسط درجلت االمة ال ك وف الفكليثة فال مقةل
درجلت االمة ال ك وف الضل ط .

مهلرات الففلةل اإليكل خ ،دأثل مةي مفوسةط

ة دن االنالافلت ال ةلري فخ القةل الث دى لفالمة ال ك وف الفكليثة  ،دةل مةي االنالافةلت ال ةلرية
لل يث لفالمة ال ك وف الضل ط فخ مقةل الوفخ للاقوق الثةئة لإلنيلن.
ة دن ةة ّتّ لا قةل ألل (79.3م دأثل مي ةة فهل الكدولة ف د ميةفوى (0.01م ،وهة ا يالةةل ةدورال
ىلةةل وجةةود فةةلوق ذات دالل ة ىقصةةلئة ف ةةد ميةةفوى (0.01م ةةةي مفوسةةط درجةةلت االمة ة ال ك وف ة
الفكليثةة  ،ومفوسةط درجةلت االمةة ال ك وفة الضةةل ط فةخ القةةل الث ةدى ل قةةل مهةلرات الففلةةةل
اإليكل خ ،لصللح ال ك وف الفكليثة .
ه ا وي لي ىرجلع ال فلئج اليل ق ىلل:
خ الينلميّ والفةخ ج اةت مةي
ة األساوب الفكليثخ ال يفيد فخ الدراس وال ف ًل فخ اسفلااةكة ّالللس ن
الكو ال ل لافصل الدراسخ مالكع ومًةل الهف ل الفالمة  ،قةئ الف ام ال ف لأز قو ،الفا ة  ،ولةم يافلةل
موجهةل وملشةدوا لهةم ،يضةلى ىلةل ذلةك دن ردود ف ةل ال اةم فاةل نقلشةلت
ال ام وةت الاص  ،ل ألن
و
وقوارات الفالمة ألنت مالك لهم فال الففلةل والاوار والففلفل الصفخ.
خ الينلميّ ،قةةئ يلةون
ا دن االسفلااةكة ا ف دفال اثلد ،األدوار ةي الفالمة فخ الكاو فال ّالللس ن
للل واقد م هم دور فة ل يف اق فقلة مي فقلات الدر واإلجل فةي ايةللالت اآلمةليي واالسةف لع ىلةل
خرائهم ودفللرهم قولهل واالق الفلص لهم لصةةلي األسةئا واوجةههةل م ةل ددى ةدورال ىلةل ا ةة روف
الف لون ةي الفالمة  ،أ ل دن اا ل الفا ة لا يلولة دسه ت فخ دن يلأز فال دفللرال وطلةلاه فةخ ااقةةق
صل مفزنول روقلنةول ودنةويول.
دهدافه فخ الاةلة ويصثح شي و
خ الينلميّ ايلفد الفا ة فال فلض ال وضوع دو الفللة ال طلوق لا قلش مةي
ة دن اسفلااةكة ّالللس ن
زوايل ميفاف فةي طليةق طةلف األسةئا وال لةالة واثةلد ،اآلراء ،و للفةللخ ازيةد مةي قةويفةه وشة ورال
لللضل في نفيه ،م ل يزيد اقديلال ل ااه وثقفه فيه ويثف د في األفللر اليةاثة  ،و ة لك ا ةل فاةل رفةع
ورا لل كلف ،و للفللخ ةدراه فاةل اا ةل
ميفوى الففلةل اإليكل خ وةدراه فال قل ال اللالت ،وم اه ش و
ال يلولة الاليصة لقلارااه.
ة يوجد اراثلط وثةق ةي الففلل ،والفوةع اإليكل خ م ل ددى ةدورال ىلةل شة ور الفا ةة للية لدةو فلإلنيةلن
نظلا الظلوى اإليكل ة للثةئ الدراسة .
يفلل ويفصلى إيكل ة
و
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 أن التالم ي ذ ذذا تلم ذ ذذي تر ذ ذذدمنا ذ ذذي أ اكر ذ ذذة الم ذ ذذالت أي ذ ذذجانا أ ذ ذذر م ر ذ ذذة مل ذ ذذيكات الت ي ذ ذذر ا ج ذ ذذي يوبيلتيلي تزيد قدكتلم ي السيطرة على ت يرهم والت يمل مع المناقف المختل ة إ جي ية.
ذ تمي تين للدوك ا جي ى للم لم ى ترنيم أأاء التالميا د االنتليء من تا يا ارتراتيجية "ال رري
ّ
تبير ى تامية مليكات الت ير ا جي ي لدى التالميا من خالل التغا ة المرتدة التى يزوأهم
أوك ًا
ال ّسيخن" ًا

لي؛ حنل تسيؤالتلم أأى ذلك دوكه إلى تا يزهم وشاا قدكاتلم ال رلية وارتخدام مليكات الت ير ا جي ي

المختل ة.
خ الينلميّ دسه ت فخ االراقلء يفوى الففلةل اإليكل خ وا الةط الاةوا
ة دن اسفلااةكة ّالللس ن
واالكع الفالمة فال ال اللرأ اإليكل ة والففلفاة دامل قكلة الدراس .
 -ويمكذ ذ ذذن الرذ ذ ذذنل إن م لذ ذ ذذم المجمنعذ ذ ذذة التجريبيذ ذ ذذة عاذ ذ ذذدمي أتيا ذ ذ ذ

ذه وةةل

ل ذ ذ ذ ال ريذ ذ ذذة للت ذ ذ ذذر علذ ذ ذذى أحذ ذ ذذد

داأا وحمي ًرذ ذ ذي
ار ذ ذذتراتيجييت ال ذ ذذت لم الاشذ ذ ذ لتامي ذ ذذة مل ذ ذذيكات الت ي ذ ذذر ا ج ذ ذذي ي والتاص ذ ذذيلر أسل ذ ذذر ار ذ ذذت ً
بير الرتخداملي ي التدكيس.
ًا

ومفللا ونلةةدوا لةآلراء والفيةللالت ال طلوقة فةخ
ة دن الفدريا وفق االسفلااةكة ج ل مي الفا ة لقًل
و
الدر  ،م ل ددى دورال ىلل زيلدة الففلفل ةي الفالمة لاوصو ،ىلل اإلجل الصاةا .
ة سلفدت االسفلااةك ة الفالمة فال الففلةل ،وال لةال والفااةل ،وىفطلئهم الالية فةخ االدالء ةآرائهم،
ور ط ال واةا الفخ افطاب الففلةل اةلاهم الةومة  ،أ ل سلفدت األنالط الفالمة فخ ماق جو مي الففلفل
اإليكةةل خ م ةةل الاةةب فاةةةه ش ة ورهم لل كةةلف واطةةويل مهةةلرااهم فةةخ طةةلف األسةةئا واا ةةل ميةةلولة
امفةلرااهم ،أ ل دنهل زادت مي داف ة الفالمة لاف ام والي خ ىلل ااقةق ال كلف.
واففق هة ال ال فةكة ونفةلئج دراسة أةل مةي  :الية دى (2015م ،الاةوزي (2018م ،مثةلوك ،وفثةد
الصلدق (2018م.
ضل ونفةكة دراسة دق ةد (2017م ةليم اسةفيدامهل اسةفلااةكة الففلةةل فةوق ال لفةخ،
أ ل اففق دي و
ودراس الالل ما د (2018م والفخ اسفيدمت فةهل ةث لت الففلةل ،ودراس سال (2018م ،دثل ىسةفيدا
ن وذل خدي وشليل  ،Adey& Shayerودراس ى لاهةم ،وخملون (2019م الفخ ىسفيدمت اسفلااةكةلت
ال ظلي الث لئة  ،ودراسة ىسة لفةل (2019م ،الفةخ ىسةفيدمت اسةفلااةكة ماطةلت  ،ودراسة شة الن،
ونلجخ (2019م الفخ دفدت لنلمكل ادريثةل ل ا لت اللوضة  ،ودراسة الد ليثة  ،والزيثةخ (  2019م
قةئ ىسفيدمت لنلمج ادريثخ مي د ىلل نظلي ال زو ،ودراس ملواد (2020م والفخ اسفيدمت اق ةةلت
الف ام اليليع.
ة ل امفافت نفلئج ه ال الدراس مةع نفةكة دراسة رمضةلن (2018م والفةخ دشةلرت ىلةل فةد وجةود
فلفاة السفلااةكةلت الف ام ال الط فخ ا ة مهلرات الففلةةل اإليكةل خ ،وةةد جةلء هة ا االمةفالى طثة وةةلو
نظلا المفالى قكم ال ة واألدوات وال كف ع ال ي دجليت فةه الدراس .
و
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و لل ظل ىلل مفوسط درجلت االمة ال ك وف الضل ط  ،مقلرن لل ك وف الفكليثة  ،نكد دن اةدريا
الوقداةي لم ياقق ن و مهلرات الففلةل اإليكل خ لدى ال ك وف الضل ط  ،ور ل يلجةع ذلةك ىلةل اهف ةل
مافوى ال هج للكلنةب ال لفةل فقةط دون مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ ،وةاة اهف ةل ال ةوجهةي فوجةةه
ال ا ةي لالهف ل ف ةة مهةلرات الففلةةل ،واكلهةل ذأةل مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ فةخ دهةداى م ةلهج
الدراسلت االجف لفة  ،وفد اوافل امفثلرات ومقليةا لقةل مهلرات الففلةل اإليكل خ.
ثان ًيا :النتائج المتعلقة باالختبار التحصيلي:
دلت ال للك اإلقصلئة ل فلئج امفثلر الفاصةل ال لفخ فال مل ياخ:
فة ل يف اق للفلض الًلنخ وال ي ي ص فالّ :اوجد فلوق ذات دالل ىقصلئة ف د ميةفوى (0.01م ةةي
اليةلميّ،
خ ن
مفوسةط درجةلت االمةة ال ك وفة الفكليثةة  ،الفةخ درسةت لسةفيدا اسةفلااةكة ّالللسة ن
ومفوسط در جلت االمة ال ك وف الضل ط  ،الفخ درست للطليق ال فلدة ،فخ الفطثةق الث ةدى المفثةلر
الفاصةل ال لفخ لصللح ال ك وف الفكليثة ّ.
ولافاقق مي صا ه ا الفلض ام قيلب ال فوسط الايل خ واالنالاى ال ةلري وةة ة ّتّ أ ةل هةو
موضح كدو8( ،م
جدول ()8
يوضح المتوسط الحسابي واالفحراف المعياري وِيمة "ت" لنتائج القياس البعدى
في االختبار التحصيلي بين تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الْابطة
المجموعة

المتوسط

التجريبية
الْابطة

33.78
17.37

االفحراف
المعياري
1.43
5.14

درجات
الحرية

ِيمة
ت

مستوى الداللة

62

17.39

0.01

يتضح نن ال دو التا ق نا يلي:
 دن مفوسةةةط درجةةةلت االمةةة ال ك وفةة الفكليثةةة فاةةةل امفثةةةلر الفاصةةةةل ال لفةةةخ فةةةخ القةةةةلالث دى دأثل مي مفوسط درجلت االمة ال ك وف الضل ط .
 دن االناةةلاى ال ةةةلري فةةخ القةةةل الث ةةدى لفالمةةة ال ك وفةة الفكليثةةة دةةةل مةةي االنالافةةلتال ةلري لل يث لفالمة ال ك وف الضل ط .
 دن ةة ة ّتّ ألنةةت (17.39م وهةةل دأثةةل مةةي ةة فهةةل الكدولة ة ف ةةد ميةةفوى (0.01م وه ة ا يالةةةلةةدورال ىلةةل وجةةود فةةلوق ذات داللةةه ىقصةةلئة ف ةةد ميةةفوى (0.01م ةةةي مفوسةةط درجةةلت االمةةة
اليةةلميّ ،ومفوسةةط درجةةلت
خ ن
ال ك وفةة الفكليثةةة  ،الفةةخ درسةةت لسةةفيدا اسةةفلااةكة ّالللسةة ن
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االمةة ة ال ك وفة ة الضةةةل ط  ،الفةةةخ درسةةةت للطليقة ة ال فةةةلدة ،فةةةخ الفطثةةةةق الث ةةةدى لالمفثةةةلر
الفاصةاخ لصللح ال ك وف الفكليثة .
ه ا وي لي ىرجلع ال فلئج اليل ق ىلل:
اليةلميّو قةةئ ددى اسةفيدامهل فةخ
خ ن
ة األساوب الفدرييخ ال يفيد وال ف ًةل فةخ اسةفلااةكة ّالللسة ن
اةةدريا الوقةةداةي الدراسةةةفةي ىلةةل افةةوق االمة ة ال ك وفة الفكليثة ة فةةخ االمفثةةلر الفاصةةةاخ مقلرن ة
لل ك وف الضل ط  ،الفخ درست للطليق ال فلدة.
 مةةل اض ة فه الوقةةدة مةةي دسةةئا اةةلاثط ةةلل افوى ،ددى ىلةةل الفغا ةب فاةةل جفةةلى ال ةةلدة وص ة و فهل،وج افهل دأًل االويقول واسفًلرة لاقدرات ال قاة لدى الفالمة ومي ة هل الففلةل اإليكل خ.
دورا ايكل ةول فةخ ف اةة الةف امو أونةه مالةلر وأل فةخ طةلف األسةئا وم لةالةفهل
ا ج ات االسفلااةكة لافا ة
و
اليةلميّ ويلةون فةخ
خ ن
واإلجل ف هةل ،قةةئ يطاةب ال اةم مةي الفا ةة ال فطةوع الكاةو فةخ ّالللسة ن
ال فصا و قنة الفالمة قوله ،ثم يطلف زماللال األسئا فاةه.
خ الينلميّ الالا فةي ةةدرات الفالمةة ومةةولهم وىمللنةةلاهم ىذا مةل اةم اوظةفهةل
ا دن اسفلااةكة ّالللس ن
اوظةفل صاةال ،أ ل دنهل ا ل فال ماق جو مي الا ل والداف ة دامل الصا ،م ل ففح اليةثةل دمةلمهم
لافهم ال ةق لا لدة والفقاةل مي ال يةلن و للفللخ ن و الفاصةل ال لفخ لديهم.
ا ألن ل لةال الفالمة ال واةا الفخ الاثط وضوفلت م هج الدراسلت االجف لفة والفخ ا ثع مةي الثةئة
ال اةط هم ويا يونهل فخ الواةع ال ي ي ةالونه ةدرة أثةلة فال اا ل ال يلولة ناو الثةئ الفخ ي ةالون
فةهل ،والويي فالةلت اجف لفة سويه مع زمالئهم واقثاهم اجف لفةًّل ،وااويل األفللر مي ساثة ىلل ىيكل ة
والاب فال ذلك دف هم لاب الف ام والفففح ال لفخ فخ الدراسلت االجف لفة م ل دسةهم ةدورال فةخ ا ةة
الفاصةل ال لفخ لديهم.
خ الينلميّ ومل اشف ات فاةه مي مطوات ومواةا جديدة لافالمة ألن لهةل
ة ملاض فه اسفلااةكة ّالللس ن
دثل أثةل فخ زيلدة القدرة فال طلف األسئا واإلجل ف هل وفه هل.
ا دن االسفلااةكة اواأب أل مل هو جديد وقديئ فخ طلائق الفدرياو قةئ ج ات الفالمة ماور ف اةفخ
خ مي مال ،ل ب الفا ة دور ال لةش
الف اةم والف ام مي مال ،اوجةه األسئا واإلجل ف هل ،و  ،جهد ذاا ن
فخ اإلجل في ايللالت زمالئه اللل قوار افلفال وم لرس ف اةلت ال القظ وقل ال الةلالت ،وهة ا
فلا الطليق الفقاةدي الفخ يلون فةهل ال ام هو ماور ال اة الف اة ة  ،م ل ألن له للغ األثل فةخ زيةلدة
ق ل الفالمة  ،و للفللخ زيلدة الفاصةل لديهم.
ضل ىلل ق ل ال ام لاللف الدر  ،وذلك لوجود طليقة جديةدة لةم يألفهةل فةل اةدريا
ة وةد يلجع ذلك دي و
الدراسلت االجف لفة  ،ة ل افف د م ام ال ك وف الضل ط فةل الفةدريا فاةل الطليقة ال فةلدة القلئ ة
فال الفاقةي ،وه ال الطليق ددت ىلل نفور االمة ال ك وف الضل ط مةي دراسة الدراسةلت االجف لفةة ،
م ل ان لا دورال فال انيفلض درجلاهم فل الفطثةق الث دى لالمفثلر
ة ق ل الفالمة فخ دداء األنالط ال لاثط لالسفلااةكة مةع ضةهم الةث
ااصةاهم الدراسخ.
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واففق ه ال ال فةك ونفلئج دراس أل مي :الي دى (2015م ،ودراس نلصل (2019م.
أ ةةل اففةةق مةةع نفةةلئج دراسة نةةلجخ (2017م ،ودراسة هةةلدي ،وخمةةلون (2017م ،ودراسة الطةةلئخ
(2018م ،ودراسة طةةه (2020م ،دراس ة فةةلر وما ةةود (2020م  Faris & Mahmoodوالفةةخ
دشلرت فخ نفلئكهل ىلل فلفاة االسفلااةكة فخ ا ة الفاصةل فخ مواد دراسة مف وف .
ة ل ايفاا ه ال ال فةك مع نفةك دراس فثد هللا (2015م ،والفخ دشلرت ىلةل دن الف اةةم ال ةفقي أةلن
خ الينلميّ فخ ا ة الفاصةل الدراسخ.
دأًل فلفاة مي اسفلااةكة ّالللس ن
ثالثًا :النتائج المرتبطة بالعالقة بين نمو مهارات التفكير اإليجابي والتحصيل المعرفي:
لل يث لافلض الًللئ ال ي ي ص فال ّاوجد فالة اراثلطةه ةي درجلت االمة ال ك وف الفكليثةة
فال مقةل مهلرات الففلةل اإليكل خ ودرجلاهم فال امفثلر الفاصةل ال لفخّ.
ولافاقق مي صا ه ا الفلض ام قيلب م لمل االراثلط ةي درجلت االمة ال ك وفة الفكليثةة فةخ
الفطثةق الث دى ل قةل مهلرات الففلةل اإليكةل خ ،ودرجةلاهم فةخ الفطثةةق الث ةدى لالمفثةلر الفاصةةاخ،
وذلك لسفيدا م لمل اراثلط ةلسون ،وةد اغ م لمل االراثلط (0.856م وهو دا ،ف د ميفوى (0.01م،
وه ا ي ل وجود فالة اراثلطةه ف د ميفوى (0.01م ةي درجلت االمة ال ك وف الفكليثة فخ مقةل
مهلرات الففلةل اإليكل خ ودرجلاهم فال االمفثلر الفاصةاخ.
ويلجع الثلقئ ه ال ال فةك ىلل:
اليةلميّ والفةخ افف ةدت فاةل ةلء
خ ن
 فلفاة األساوب الفدرييةخ ال يةفيد وهةو ىسةفلااةكة ّالللسة نم لفل ،وال ف ًل فل مافوى وقداخ ّ الثةئ الزرافة  ،والثةئ الص لفة ّو قةئ اثةلز هلاةلن الوقةدالن
األنالط االةفصلدي الفل ي لرسهل اإلنيلن ه ل.
ا دن الفا ة ال ي يف فع ففلةل ىيكل خ يفيم للضثط االنف ةللخ والةفالم فةخ ال اةةلت ال قاةة ال اةةل وقةب
الف ام والفففح ال لفخ الصاخ والال ور ال ل لللضل والفقثةل اإليكةل خ لالمةفالى فةي اآلمةليي واقثةل
ال يئولة الاليصة وال كلزف اإليكل ة  ،فلا ل ارافع الففلةةل اإليكةل خ لةدى الفا ةة أا ةل ارافةع م دلةه
الدراسخ.
ة اوجةةد فالة ة وثةق ة ةةةي الفاصةةةل والففلةةةل ولا اةةم دور أثةةةل فةةخ ىثةةلرة داف ة ة الفالمة ة واهف ةةلمهم
للدراسلت االجف لفة وةد ددت االسفلااةكة ىلةل االةكةع الفالمةة فاةل اأفيةلب ال لفة والثاةئ ف هةل
مصوصل دن ذلك اةفلن فدريب الفالمة فال مهلرات الففلةل اإليكل خ.
ا سلفدت االسفلااةكة الفالمة فخ الفياص مي ال اللفل واألفللر اليةاثة وااوياهةل ىلةل دف ةل ،ومالةلفل
ىيكل ة  ،مي مال ،ىالقة الفلصة لهةم لا لةالة والففلةةل ال ا ةخ والف ثةةل فةي مالةلفلهم وخرائهةم ،أ ةل
ضل فخ اال هم فخ انف لالاهم وضثطهل ،و للفةللخ ج اةفهم دأًةل ةةدرة فاةل مواجهة ال الةلالت
دسه ت دي و
الاةلاة واالةثل ،فال ااصةل ال ام والثاةئ واالطةالع ،والاةب فاةل ذلةك ىقيلسةهم للففةلل ،والية لدة
والًق لل فا والوةوى فال الكوانب اإليكل ة فخ شيصةلاهم ،و للفللخ اقثل ال ات وصةوال ىلةل الصةا
الكي ة وال فية .
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واففق ه ال ال فةك ونفلئج دراس أل مي  :دراس ج ةل (2018م والفخ دشلرت ىلل وجود فالة اراثةلط
ىيكل ةة ةةي مهةلرات الففلةةل اإليكةل خ والط ةوف الدراسةخ واإلنكةلز ال لفةخ ،ودراسة دنيةخ Ince
)(2020
ة ل ايفاا مع نفةك دراس الثلي (2016م ،والفخ دشلرت فةهل ىلةل فةد وجةود فالةة ىيكل ةة ةةي
الففلةل اإليكل خ وال د ،الدراسخ.

توصيات الدراسة
فخ ضوء مل اوصات ىلىه الدراس الاللة مي نفلئج يوصخ الثلقئ ل ياخ:
1ة فقد دورات ادريثة ل ا خ الدراسلت االجف لفة دث لء اليدم و لف ليفهم لسفلااةكةلت الةف ام ال الةط،
خ الينلميّ ،وأةفة ىفداد دروسهم وفقول لهل.
ومي ة هل اسفلااةكة ّالللس ن
اليةلميّ ييفلشةد ةه ف ةد
خ ن
2ة ىفداد دلةل ل ا خ الدراسلت االجف لفة فخ ضةوء اسةفلااةكة ّالللسة ن
ادريا مهلرات الففلةل اإليكل خ.
3ة اض ةي أفب الدراسلت االجف لفة وألاسلت األنالط والفدريثلت فددوا مي األنالط الفل ايةلفد فاةل
ا ة مهلرات الففلةل اإليكل خ لدى الفالمة .
4ة االهف ل فل لامج ىفداد م ا خ الدراسلت االجف لفة لاةلت الفل ة ف ة مهلرات الففلةةل اإليكةل خ
وادريثهم فال اسفلااةكةلت الف ام الفخ ايلهم فخ ا ةفهل لدى الفالمة .
5ة ادريب م ا خ الدراسلت االجف لفة فاةل ىفةداد ال قةليةا واالمفثةلرات الفةخ اقةةا مهةلرات الففلةةل
ال يفاف .
مقترحات الدراسة
فخ ضوء نفلئج الدراس الاللة يقفلف الثلقئ القةل للثاوو والدراسلت ال يفقثاة الفللة :
خ الينلميّ فةخ ا ةة مهةلرات ىايةلذ القةلار واالاكةلال ناةو الكغلافةةل لةدى
1ة فلفاة اسفلااةكة ّالللس ن
طالب ال لقا الًلنوي .
الي ةلميّ فةةخ ا ة ة مهةةلرات الففلةةةل اإل ةةدافخ فةةخ مةةلدة الدراسةةلت
خ ن
2ة فلفاة ة اسةةفلااةكة ّالللس ة ن
االجف لفة لدى االمة ال لقا اإلفدادي .
خ الينلميّ فخ ا ة مهلرات الففلةل ال لةد والوفخ الثةئخ فخ ملدة الدراسلت
3ة فلفاة اسفلااةكة ّالللس ن
االجف لفة لدى االمة ال لقا اإلفدادي .
4ة لنلمج مقفلف لف ة مهلرات الففلةل اإليكل خ لدى الطالب ال ا ةي ال ث الكغلافةل لاة الفل ة .
المراجع
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 القلخن اللليم ى لاهةم ،دملنخ س ةدة 2006( .م .فلفاة لنةلمج لف ةة الففلةةل اإليكةل خ لةدى الطللثةلت ال لضةلتلاضغوط ال فية ّفخ ضوء ال وذل ال لفخّ .مكاة أاةة الفل ةة لالسة لفةاة  ،جلم ة ة ةلة اليةويا،
(4م.169 -105 ،
 ى لاهةم ،فثد اليفلر2008( .م .فةي ال قل؟ دلةل ال للج ال لفخ لف ة الففلةل ال قالنخ -اإليكل خ،ط ،1القلهلة ،مصل ،دار الللاب لاطثلف وال الل والفوزيع .
اسةفلااةكةلت ال ظلية الث لئةة فةل اةدريا
 ى لاهةم ،مهل ،وخملون2019( .م .فلفاة الدمج ةيالدراسلت اإلجف لفةة فةل ا ةة الففلةةل اإليكةل ل واقةديل الة ات لةدى االمةة ال لقاة اإلفدادية  .مكاة
الك ة الفل وي لادراسلت اإلجف لفة 115( 16 ،م.109 – 93 ،
 ا ي م ظور (2015م ،ليلن ال لب .مج  ،3ط  ،1القلهلة ،دار ا ي الكوزي. د و سةليع ،مةدقت ،وخمةلون2020( .م .دثةل ىسةفيدا ىسةفلااةكة الللسةخ اليةلمي فاةل الفاصةةلال لفخ فخ مقلر نظم ماللالت الف اةم لطللثلت ش ث الفدريا لاة الفل ة الليلضة  .مكا ةخ سةويا
ل او الفل ة الثدنة والليلضة  ،5،جزء (1م .119 – 97 ،
مهلرات الففلةل اإليكل ل

 -7ىس لفةل ،رضل2019( .م .اسفيدا اسفلااةكة ماطلت الف ام لف ة
واإلنيلاط فخ ا ام الكغلافةةل لةدى االمةة الااقة األولةل مةي الف اةةم األسلسةل .مكاة الك ةة الفل وية
لادراسلت اإلجف لفة 117( 16 ،م. 66 –1 ،

 -8األنصةةلري ،سةةلمة 2012( .م .نةةدوة الففلةةةل اإليكةةل خ  :اسةةفلااةكةلاه واطثةقلاةةه .ال كا ة ال صةةلي
لادراسلت ال فية 74( 22 ،م. 22 – 5 ،
 الثلي ،ملوة 2016(.م .ال الةة ةةي الففلةل االيكةل خ والفاصةةل الدراسةخ لةدى فة ة مةي الطللثةلتالي وديلت .مكا اوو الاللق األوسط38( ،م ،جزء (1م. 432 – 407 ،
 الث ل ،اهلنخ 2018(.م .دثل اسفيدا ن وذل سو  SWOMفخ ا ة مهلرات قةل ال الةلالت والففلةةلااليكل خ لدى االمة ال لقا االفدادي فخ ملدة الدراسةلت االجف لفةة  .ال كاة الفل وية 53( ،م-489 ،
.543
 الد ليث  ،اله وى ،الزيثخ ،دق د 2019 ( .م .فلفاة لنلمج ادريثخ ميف د الل نظلي ال زو فةخ ا ةةالففلةل اإليكل خ لدى طللثلت الصا اليل ع األسلسخ فخ مديلي ال ة وا اةم لةواء سةالب .مكاة جلم ة
القد ال ففوق لأل الو والدراسلت الفل وي وال فية 28( 10 ،م.14– 1 ،
 الالل ما د ،ن ة 2018( .م .اسفيدا ةث لت الففلةل لف ة الففلةل اإليكل خ فخ مةلدة ال اةو لفالمةةالصا الًلنخ اإلفدادي ،مكا الثائ فخ ال ا خ فخ الفل ة  ،أاة الث لت جلم فةي شة ا19( ،م335 ،
– . 356
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 الال خ ،ف ل2019( .م .دثل ىسفيدا الللسخ اليلمي فخ ا ةة مهةلراخ القةلاءة واللفل ة لةدى طاثةالصا اإل فدائخ لدة الاغ ال ل ة فخ دول اللويت( .رسلل ملجيفةل يةةل م الةورةم ،جلم ة خ ،الثةةت
لألردن ،أاة ال او الفل وي .
 الي دى ،نلز2015( .م .دثل اللمل الللسخ اليةلمي وورةة الدةةقة الواقةدة فةخ ااصةةل مةلدة ققةوقاإلنيلن لدى طاث أاة الفل ةة وا ةة افلةةلهم االيكةل خ .مكاة أاةة الفل ةة األسلسةة لا اةو الفل وية
واالنيلنة  ،جلم ل ل20( ،م.749 – 730 ،
 اليةد ،الفلقلاخ (2005م ،سةلولوجة اايةي األطفةل ،ضةد ال كةز ال ةف ام  :رلى م لفةة  .القةلهلة،مصل :دار اليالب لا الل والفوزيع.
 الال لي ،ملشخ 2011(.م 101 .اسفلااةكة فخ الف ام ال الط ،ط  ،1ال ال ال ل ة الية ودي  ،وزارةالفل ة والف اةم.
 الطلئخ ،فليد2018( .م  .دثل اسةفلااةكة الللسةخ اليةلمي فةخ الفاصةةل وال ةةل ناةو مةلدة اللة ةةلءلطالب الصا اليلما ال ا خ .مكا الففح75( ،م ،سثف ثل. 231 -206 ،
 ال لي ،قلفظ 2014(.م .الففلةل اإليكل خ ومصلدر الفأثةل .مكا ميلرات ال لف 4( ،م28 – 19 ، الفقخ ،ى لاهةم 2007 (.م .ةوة الففلةل ،مفلف فخ :https://www.kutub-pdf.net/downloading/0ZWha.htm
 الفقةةخ ،ى ةةلاهةم2015( .م .ىسةةفلااةكةلت الففلةةةل  .الوصةةليل ال الةةل لاففلةةةل اإليكةةل خ  .ط ،1القةةلهلة،مصل ،س ل لا الل والفوزيع.
 القلضخ ،مللد ،فثد الية ةع ،ما ةد2020( .م .ف للةة لنةلمج اةدريثخ فةخ ا ةة ال لرسةلت الوالديةاإليكل ة لدى الوالديي ودثلال فخ اايةةي ميةفوى الففلةةل اإليكةل خ لةدى دطفةللهم .مكاة ال اةو الفل وية
وال فية 1( 21 ،م.450 – 403 ،
 اللقانم ،أحمد .)1979( .المواد االجتما ية وتنمية الت ير .القاهرة ،مصر ،الم ال تب. الاوزي ،درزاق 2018( .م .دثل اوظةا نظلي ال ألء ال لجح فخ ادريا االةفصلد ال زلخ فاةل ا ةةالففلةل اإليكل خ وال لون ال قاة لدى اا ة ات ال لقا اإلفدادي ال ه ة  .ال او الفل وي 3( ،م ،جةزء ،1
.216 -133
 ال صةةلي ،ولةةةد2014( .م .فاةةم ال ة فا الفل ةةوي ةةةي ال ظلي ة والفطثةةةق .الليةةلض ،الي ة ودي  ،دارالزهلاء.

 الهاللةةخ ،قيةةل 2013( .م .الففلةةةل االيكةةل خ وفالةفةةه أسةةللةب الف لمةةل مةةع الضةةغوط ال فيةةة لةةدىال ا ةي ( رسلل ملجيفةل يةل م الورةم ،جلم أل الء ،أاة الفل ة لا او االنيلنة  ،ال لاق.
 امثو س ةدي ،فثد هللا  ،الاوسة ة  ،هةدى 2016(.م .اسةفلااةكةلت الةف ام ال الةط  180اسةفلااةكة مةعاألمًا الفطثةقة  .ف لن ،األردن ،دارال يةلة لا الل والفوزيع والطثلف .
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 لألت ،زيلد2013( .م .الففلةل االيكل خ والياثخ لدى طاث الكلم  :دراس مةدانة فخ ضوءال فغةلات .مفلف فخ :
https://psycho.sudanforums.net/t1684-topic
 جل ل ،فثد الا ةد ،وخملون2015( .م .دثل لنلمج ةلئم فال مهلرات الففلةل اإليكل خ فخ ا ة الًقلل فا والففلل ،وال لون الفللي لدى االمة الااق االفدادي ذوي ص و لت الف ام االجف لفخ .ال او
الفل وي 2( ،م ،جزء .333-295 ،2
 جلم القلهلة ،وملسي دمثلر الةو 2017( .م .ملا ل ّ الف اةم فخ مصل  ..ناةو قاةو ،ى دافةة ّ8 .مليو ،القلهلة.
 جورجخ ،لةديه ،وخملون2020( .م .الففلةل اإليكل خ وفالةفه لالقثلط األألدي خ لدى طالب ال لقاةالًلنوي  .ال كا ال ل ة لا او الفل وي وال فية 17(4 .م.415 – 383 ،
ة

مهةلرات

 ج ةل ،فثد هللا 2018(.م .م هج مقفلف فخ الفلريق ةلئم فال ال اددات ال فيةة لف ةةالففلةةل اإليكةةل خ والط ةةوف الدراسةةخ واإلنكةةلز ال لفةةخ لةةدى طةةالب ال لقاة الًلنوية  .مكاة الك ةة
الفل وي لادراسلت اإلجف لفة 106( 15 ،م.53 – 1،
 قكلزي ،مصطفل2012( .م .ىطةالق طلةة الاةةلة .ةةلاءة فةخ فاةم الة فا اإليكةل خ ،ةةلوت ،لث ةلن،الف ويل لاطثلف وال الل.
 قيي ،مال لن  ،صللح ،ف لر2019( .م .دثل اسةفلااةكة الللسةخ اليةلمي فةخ ا ةة مهةلرات الاةاال ددي لدى االمة الصا اليلما اال فدائخ فخ ملدة الليلضةلت .مكا د الو أاة الفل ة األسلسة 15 ،
(4م.282 – 249 ،
 مديك  ،ف لش  ،مةاود ،ق ةدات 2016 (.م .الففلةل اإليكل خ وفالةفه إسةفلااةكة مواجهة الضةغوطال فية لدى فة مي طاث جلم ف لر ثاةكخ األيواط .مكا دراسلت جلم ة األيةواط43( ،م– 153 ،
. 167
 دريب ،ما د 2013( .م .دور ال لهج الدراسة فخ ا ةة الففلةةل االيكةل خ ومهةلرات االسةف ألر لةدىطللثلت أاة الفل ة لاث لت  :ائ مةدانخ فخ ضوء ة ال فغةةلات .مكاة أاةة الفل ةة لاث ةلت لا اةو
اإلنيلنة 12( ،م. 136 -99 ،
 زارع ،دق د2017( .م .ىسفلااةكةلت الففلةةل فةوق ال لفةخ فةخ اةدريا الكغلافةةل ودثلهةل فةخ ا ةةالفاصةل وال هلرات الكغلافة والففلةل اإليكل خ لةدى الفالمةة ال لقاة االفدادية  .مكاة أاةة الفل ةة ،
جلم دسةوط2( 33 ،م.694 -644 ،
 رمضلن ،م ل2018( .،م .دثل ىسفلااةكةلت الف انم الن الط فخ الففلةل اإليكل خ لةدى طاثة الصةا اليةل عف لن .مكا أاة الفل ة األسلسة لا او الفل وي واإلنيلنة  ،جلم ل ل39( ،م.678 -665 ،
فخ م طق ن
 س لدة ،جودت 2015(.م .ادريا مهةلرات الففلةةل مةع مئةلت األمًاة الفطثةقة  .ف ةلن  ،األردن  ،دارالاللوق لا الل والفوزيع.
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 سال  ،لسم 2018( .م .دثل ىسفيدا ن وذل خدي وشةليل  Adey& Shayerفةخ الدراسةلت اإلجف لفةةفال ا ة مهلرات الففلةل اإليكل خ واإلاكلال ناو ال اللرأ الوجدانة لدى االمة ال لقا اإلفدادي  .مكا
الك ة الفل وي لادراسلت اإلجف لفة 107( 15 ،م.137 –84 ،
 ساةم ،ى لاهةم 2016( .م .دثل اسفلااةكة الصا ال قاوب فخ اةدريا مقةلر جغلافةة ال الة ال ل ةةمهلرات الففلةل االيكل خ لدى طالب الف اةم األسلسخ كلم ة القصةةم .مكاة أاةة
الي ودي لف ة
الفل ة  ،جلم أفل الالةق4( 16 ،م. 45 – 1 ،
 سو هلدفةاد 2014( .م .الففلةل اإليكل خ اللائع ،ط ، 1الليلض ،الي ودي  ،ملفث جليل. ش ثلن ،دسلمه وخملون2016( .م .لنةلمج اةدريثخ لف ةة ة مهةلرات الففلةةل االيكةل خ واايةةيالال ور للي لدة لدى االمة ال لقا اال فدائة  .مكا الثائ ال ا خ فخ الفل ةة 17( ،م ،جةزء – 613 ،5
. 651
 ش الن ،اليةد  ،نلجخ ،فلط 2019( .م .ا ة الففلةل اإليكل ل ل ا لت اللوض مةي مةال ،م لرسةاألنالط الالأة مع األطفل .،مكا الطفول والفل ة 3( 11 ،م. 476 -415 ،
 -44طه ،قيي 2020( .م .دثل اسفلااةكة الللسخ اليلمي فخ ااصةةل مةلدة اللة ةةلء والففلةةل ال ا ةخ
لدى طالب الصا األو ،ال فوسط .مكا ومة 6( ،م. 78 -55 ،
 فثد اللليم ،س د 2016( .م .دثل اسفيدا الللسخ اليلمي فثل ا اةم ال او فةخ ا ةة مهةلرات الاةوارواالهف ل ال ا خ لدى االمة ال لقا اال فدائة  .ال كا ال ا ة للاة الفل ة جلم دسةوط3(22 ،م ،جةزء
. 57 - 1 ، 2

 فثد هللا ،صثل 2015(.م .دثل الف اةم ال فقي والللسخ اليلمي فخ ااصةل مةلدة الكغلافةة ف ةد طللثةلتالصا الًلنخ ال فوسط ( ،رسلل ملجيفةل يةل م الورةم ، ،جلم غداد ،أاة الفل ة لاث لت ،ال لاق.
 فً لن ،رونلك 2017( .م .ىسفلااةكة مقفلقة ةلئ ة فاةل مهةلرات الة ألء الوجةدانخ لف ةة مهةلراتالففلةةل اإليكةل خ لةدى طاثة الكلم ة فةخ ال ةلاق ،مكاة القةةلاءة وال لفة  ،الك ةة ال صةلي لاقةةلاءة
وال لف 18( ،م. 50 – 21 ،
 فالون  ،فلمل 2019(.م .ميفوى الففلةل االيكل خ ف د طاث جلممكا جلم فايطةي لأل الو والدراسلت3( 9 .م.150 -119 ،

القد

ال ففوق فةخ فةلع نةل اا،

 فا  ،فةال  ،وزاد ،ن ة 2016( .م .الففلةل االيكل خ لدى الطاث الكلم ةةي دراسة مةدانةة ةلأليواط،مكا ال او ال فية والفل وي 2( ،م. 149 -124 ،

 عمران ،حسن .)2017( .مهارات التفكير اإليجابي لدى المعلم .متاح في:https://www.new-educ.com/author/abdessalamedtech
 -فةلا ةفل2011( .م .الففلةل اإليكل خ ،ط  ،8الليلض ،الي ودي  ،ملفث جليل.
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 أ ل ،،دق د ،فثد الي ةع ،فثد ال ل2017( .،م .لنلمج مقفةلف ةةلئم فاةل ال ةدمل الثةئةخ فةخ اةدرياالدراسلت االجف لفة لف ةة د ةلد الفيةلمح ومهةلرات الففلةةل اإليكةل خ لةدى االمةة ال لقاة اال فدائةة .
الك ة الفل وي لادراسلت االجف لفة  ،ال لا ل الدولخ لاك ة الفل وي لادراسلت اإلجف لفة 515 ،1 ،
– . 567
 -ملردسي ،ولةم 1999(.م .الكغلافةل  :ال هج واليةلق الفلرييل ،الج

م صور فثد ال

م ،ما د

در لب ،الزةلزيق ،مصل ،ظلفل لاطثلف (1995م.
 مثلوك ،ق لن ،فثد الصلدق ،انفصلر2018( .م .فلفاة ال دمل الدرامخ فخ ااصةل اإلةفصلد ال زلةخوا ةة ة ال هةةلرات اإلجف لفةة والففلةةةل اإليكةةل خ لةةدى اا ةة ات الصةةا األو ،اإلفةةدادي ،ال اةةو
الفل وي  .فدد ملص لا لا ل الةدولل لا ةلهج وطةلق الفةدرياّال فغةلات ال لل ةة ودورهةل فةخ االةلةل
ال لهج وطلائق الف اةم والف امّ مي  6 – 5ديي ثل. 360 – 313 ،
 ما د ،فال 2013( .م .فلفاة لنةلمج اةدريثخ إلأيةلب ة د ةلد الففلةةل اإليكةل خ لةدى ال ا ةلتليلض األطفل ،واأثةلال فال جودة الاةلة لديهي ،ال او الفل وي 4( 21،م.74 – 19 ،
 ما ود ،مصطفل ،فثد الص د ،فضل2013( .م .فام ال فا اإليكل خ واأثةلال فخ ال لرسلت واليدملتال فيةةة ّ رليةة ميةةفقثاة لةةدورال فةةخ الفةةدمالت ال الجةةة ّ .ال كاةة اإلللفلونةةة دطفةةل ،الياةةةج ذوي
االقفةلجلت اليلص  ،مفلف فخ www.gulfkids.com :
 ملواد ،فالء الديي2020( .م .فلفاة اسفيدا اق ةلت الف ام اليليع فخ ادريا الفةلريق لف ةة مهةلراتاالسفقصةةلء الفةةلرييخ والففلةةةل اإليكةةل خ لةةدى االمةة الصةةا األو ،اإلفةةدادي .مكاة الك ةة الفل وية
لادراسلت اإلجف لفة 127( 17 ،م. 72 – 11 ،

The HOTم فةخ

 نةلجخ ،نةور2017( .م .فلفاةة اسةفيدا اسةفلااةكة الللسةخ اليةلمي )SEATااصةل ال فلهةم ال ا ة وا ة قب االسفطالع( ،رسلل ملجيفةل يةل م الورةم ،الكلم ة ال يف صةلي ،
أاة الفل ة األسلسة  ،ال لاق.
 نلصل ،ةلن 2019( .م .دثل اسفيدا اسفلااةكة الللسخ اليلمي فخ ااصةل وا ة الف لطا الفلرييخلطللثلت الصا األو ،ال فوسط فخ ملدة االجف لفةلت .مكا د الو أاة الفل ة األسلسةة 5( 15،م793 ،
– . 830

 نصةل ،نلديل2017( .م .الففلةل االيكل خ وفالةفه يفوى الط وف لدى طاث الكلم الهلش ة لففثةلرال فغةلات( .رسلل ملجيفةل يةل م الورةم  ،جلم الثاقلء الفطثةقة  ،األردن.
 هلدي ،فلرى ،وخملون2017 (.م .فلفاة ىسفلااةكة الللسخ اليلمي فخ ااصةل ةوافد الاغ ال ل ةواالقففلظ هل لدى طالب الصا اللا ع ال ا خ فخ مالفظ ل ل ،مكا جلم ل ةل ( ال اةو االنيةلنة م
(25م.2436 - 2404 ،
ال وامل الدي ويلافة
 هلرون ،ىي لن2020( .م .الففلةل اإليكل خ وفالةفه ثال لل ة  ،ال كا ال ل ة لآلداب والدراسلت االنيلنة 12( 4 ،م ،ى ليل.282 - 265 ،
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The Effectiveness of the Hot Chair Strategy in Developing Some Positive
Thinking Skills and Cognitive Achievement in the Social Studies Subject
Among the Students of Sixth of Primary School Grade
Dr. Mustafa Abdel Wahab Ahmed Abu Jabal
Assistant Professor of Curricula and Teaching Methods of Geography, Faculty
of Education, Cairo, Al-Azhar University
Abstract:
The current study aimed to identify the effectiveness of the hot chair strategy
in developing some positive thinking skills and cognitive achievement in the
subject of social studies for sixth grade students. To achieve this goal, the
researcher prepared (a) a list of positive thinking skills suitable for sixth grade
pupils, namely: (love of learning and cognitive openness, Positive expectations
and optimism, problem solving, personal responsibility), (b) a guide for the
teacher, (c) a scale to measure positive thinking skills, and (d) a test for
cognitive achievement in the levels of (remembering, understanding,
application, analysis, synthesis, evaluation). This was applied on a sample of
(64) pupils of the sixth grade of primary school. The sample was divided into
two groups, one was experimental and the other was control. The results
indicated that there were statistically significant differences at the level of (0.01)
between the scores of the experimental group students who studied using the hot
chair strategy and the scores of the control group students who studied using the
usual method in the scale of positive thinking skills and cognitive achievement
test In favor of the experimental group. The results also indicated the existence
of a correlation relationship between the scores of the experimental group
students on the scale of positive thinking skills and their scores on the cognitive
achievement test. In light of these results, the study presented a set of
recommendations and proposals.
Key words : Hot Chair Strategy, Positive Thinking Skills, Cognitive
Achievement, Social Studies.
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