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شكر كتقدير
قاؿ تعالي( :ربِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُر وِعْمتَك الَّتًِ أَوْعمْت علًََّ وعلَىَٰ والِديَّ وأَنْ أَعْملَ صالِحًا تَرْضَاهُ وأَدْخِلْنًِ بِرحْمتِك فًِ
عِبادِكَ الصَّالِحِني) (سكرة النمؿ)19:
الحمد هلل الذم عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،كالصبلة كالسبلـ عمػي الرسػكؿ الكػريـ معمػـ
ا
ػاس
البش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية كوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادم األمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة القائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ال ىي ٍش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يك ير المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهى ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػف ال ىي ٍش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يك ير الانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
كبعد:
لػػؾ الحمػػد ربػػي كمػػا ينبغػػي لجػػبلؿ كجىػػؾ ،كعظػػيـ سػػمطانؾ ،عمػػى مػػا غمرتنػػي بػػه مػػف فضػػمؾ
كعطائػؾ ،فتبػارؾ اسػمؾ كتعػػالى جػدؾ ال إلػه غيػػرؾ .انطبلقػان مػف مبػدأ التقػػدير ك الكاجػب أتقػدـ بالشػػكر
كالتقػػدير كالعرفػػاف إلػػى الصػػرح العظػػيـ جامعػػة األزوػػر صػػانعة العممػػاء ممثمػػة بإدارتىػػا كعمػػادة الد ارسػػات

العميا .

كيسعدني كيشرفني أف أتقدـ بعظيـ اإلمتناف كالشكر إلى الدكتكر عبد الكريـ محمد لبد كالدكتكر

راشد محمد أبػك صػكاكيف المشػرفيف عمػى الرسػالة ،عمػى مػا بػذالن مػف كقػت غػاؿ كفكػر ثاقػب ،كمسػاعدة
مثمرة في تكجيىي كاعطائي اإلرشادات كالنصح ،كما كػاف لىمػا األثػر الطيػب فػي انجػاز وػذن الرسػالة.

كما كأتقدـ بخالص الشػكر كالعرفػاف لؤلسػتاذ الػدكتكر عطػا حسػف دركيػش كالػدكتكر شػادم عبػد الحػافظ

حميػػد لتفضػػمىما بالمكافقػػة عمػػى مناقشػػة وػػذن الد ارسػػة ،ليضػػعا لمسػػاتىما البػػارزة لتكػػكف أكثػػر قػػكة كأفضػػؿ
إخراجان ،فبارؾ اهلل فيىما ،كنفعنا بعممىما.
كالشػكر مكصػػكؿ إلدارة مدرسػػة حمامػػة األساسػػية ب لمبنػات ،لمسػػاعدتي فػػي تطبيقػػي لد ارسػػتي
كأخص بالذكر مديرة المدرسة األستاذة سمر عمياف.
كيطيب لي أف أشكر األستاذة رانية أبػك سػمعة لمػا قدمتػه لػي مػف دعػـ كمسػاعدة جعمػه اهلل فػي

ميزاف حسناتىما.

كما أتكجه بالشكر ألستاذة المغة العربية الدكتكرة /ميسػكف الشػنبارم ،التػي كػاف لىػا الفضػؿ فػي المتابعػة

كالمراجعة النحكية كالمغكية.

كأخي انر أسأؿ اهلل أف أككف قد كفقت في وذن الرسالة ،فما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل ،كمػا كػاف مػف

زلؿ أك خطأ أك نسياف فمف نفسي كمف الشيطاف..

كاهلل كلي التكفيؽ...
الباحثة :جميمو أحمد حسف أبك شنب
ج

ممخص الدراسة
ودفت الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية تناؿ القمر في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي في مادة الدراسات االجتماعية لدم طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة.
كلتحقيؽ أوداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنىج التجريبي القائـ عمي اختيار مجمكعتيف
متكافئتيف (ضابطة – تجريبية) ،حيث تككف مجتمع الدراسة مف( )2077طالبة ،كقد تـ اختيار مدرسة
حمامة األساسية ب لمبنات بمحافظة غرب غزة كتـ اختيار صفيف بطريقة عشكائية إحداوما مجمكعة
تجريبية كاألخرل مجمكعة ضابطة.
كلقد تككنت عينة الدراسة مف ( )72طالبة مف طالبات الصؼ الثامف ،تـ تقسيـ العينة إلى
مجمكعتيف إحداوما تجريبية كالبالغ عدد طالباتىا ( )36طالبة ،كاألخرل درسف بالطريقة التقميدية،
كالبالغ عدد طالباتىا ( )36طالبة ،كذلؾ في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ ( .)2019-2018كقد أعدت
الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي كأداة لمدراسة ،كقد تـ التحقؽ مف صدقه كثباته كصبلحيته لمتطبيؽ.
كما استخدمت الباحثة أساليب إحصائية متعددة منىا اختبار(ت) لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف
مستقمتيف ،كاختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مرتبطتيف ،كمربع إيتا لمتحقؽ مف تأثير
استراتيجية تناؿ القمر عمى مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية.
كتكصمت الدراسة إلى:
 -1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.01بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة
التجريبية البلتي درسف باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر ك متكسط درجات طالبات المجمكعة
الضابطة البلتي درسف بالطريقة التقميدية عمى القياس البعدم الختبار مىارات التفكير
االبداعي في الدراسات اإلجتماعية ،لصالح المجمكعة التجريبية.
 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.01بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة
التجريبية البلتي درسف باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر عمى القياسيف القبمي كالبعدم الختبار
مىارات التفكير االبداعي في الدراسات االجتماعية ،لصالح القياس البعدم
 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي
درسف باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر عمى القياسيف البعدم كالتتبعي الختبار مىارات التفكير
اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية.
كفي ضكء النتائج السابقة أكصت الباحثة بضركرة تعميـ تكظيؼ استراتيجية تناؿ القمر في
التعميـ بشكؿ عاـ ،كفي تعمـ الدراسات اإلجتماعية بشكؿ خاص ،ألثروا الكاضح في تنمية مىارات
التفكير اإل بداعي .ك ضركرة تدريب الطمبة عمى مىارات التفكير اإلبداعي المختمفة ،كاالبتعاد عف
الطرؽ التقميدية في تدريس الدراسات اإلجتماعية.
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Abstract
This study aimed at discovering the impact of implementing POSSE
Strategy in improving creative thinking skills at social studies for eighthgrade girls in Gaza Strip. To achieve the objectives of this study, the
researcher used the Experimental approach based on examining two
equivalent groups ( Control & Experimental ). The study community was
2077 girls from the West of Gaza area.
The study sample was two randomly chosen classes from Hamama
Elementary Girls (B) School; 2 groups consisting of 72 eighth-grade girls,
each has 36 girls. One group is experimental, and the other is the control that
studied using the traditional approach and this was during the first semester,
2018 - 19.
The researcher prepared the Creative Thinking Test as a study tool and
verified its reliability, stability and validity for applying. The researcher also
used statistical tools such as the Independent Sample T-Test, Paired Sample
T-Test and ETA-squared ( Size Effect ) for checking the impact of POSSE
Strategy on creative thinking skills in social studies.
The study found the following:
1. There are statistically significant differences at the 0.01 level between the
average scores of the Experimental girls' group that studied through the
POSSE Strategy and the average scores of the Control group that studied
through the traditional approaches in terms of the post-test of the creative
thinking skills test in social studies in favor of the Experimental group.
2. There are statistically significant differences at the 0.01 level between the
average scores of the Experimental girls' group that studied using the
POSSE Strategy in the pre-test and in the post-test of the creative thinking
skills test in social studies in favor of the post-test.
3. There are NO statistically significant differences between the average
scores of the Experimental girls' group that studied using the POSSE
Strategy in the post-test and the follow-up test of the creative thinking
skills test in social studies.
In the light of the previous-mentioned results, the researcher has highly
recommended generalizing the implementing of POSSE Strategy in
education, especially in learning social studies due to its obvious impact in
improving creative thinking skills. The researcher has also recommended
training students on different creative thinking skills and getting away from
the traditional methods in teaching social studies as well.
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الفصؿ األكؿ
اإلطار العاـ لمدراسة
مقدمة:
يع ػػيش اإلنس ػػاف ف ػػي عصػ ػرنا و ػػذا تطػ ػك انر متس ػػارعان ف ػػي جمي ػػع المج ػػاالت حي ػػث كان ػػت الد ارس ػػات

االجتماعيػػة كاحػػدة مػػف أوػػـ المجػػاالت التػػي تػػأثرت بىػػذا التطػػكر ،فىػػي تتسػػـ بطبيعػػة خاصػػة ت ػربط بػػيف

البعديف الزماني كالمكاني ،وذا جعمىا بيئة خصبة تسىـ في إعداد جيؿ مف الناشئة ليككنكا أفرادان نابغيف

فػػي المجتمػػع الػػذم يعيشػػكف فيػػه ،فتسػػاعدوـ فػػي استش ػراؼ المسػػتقبؿ كتنمػػي مىػػارات التفكيػػر العمم ػػي
كالتفكيػر اإلبػداعي كحػػؿ المشػكبلت مػف خػػبلؿ دخػكؿ الفػرد المػػتعمـ إلػى الحيػاة اإلجتماعيػػة ،فىػي تغػػذم

الركح كالعقؿ كالقمب.

يحظػػى اإلبػػداع فػػي التعمػػيـ باوتمػػاـ كاسػػع فػػي الػػدكؿ المتقدمػػة كالناميػػة عمػػى السػكاء ،ألنػػه يمثػػؿ

أساسان مف أسس التقدـ الحضارم ،كيصنع الشخصية القادرة عمى مكاجىة تحديات المستقبؿ ،كقد أثبتت
الد ارسػػات التربكيػػة كالنفسػػية أف مرحمػػة الطفكلػػة تتسػػـ بقػػدرة األطفػػاؿ عمػػي الخيػػاؿ كالتصػػكر كاإلبػػداع،
كأصػػبحت تنميػػة قػػدرات التفكيػػر اإلبػػداعي لؤلف ػراد بصػػفة عامػػة كلؤلطفػػاؿ بصػػفة خاصػػة أحػػد أوػػداؼ

التربية المىة التي تسعي المجتمعات إلى تحقيقىا مف خبلؿ برامجىا التربكية المقصكدة كغير المقصكدة
(عيطة.)77 :2010،

إف اإلوتمػػاـ بتنميػػة اإلبػػداع كقػػدرة عقميػػة تعتبػػر مػػف الضػػركرات الممحػػة التػػي تقػػع عمػػي عػػاتؽ
المناوج الد ارسػية كطػرؽ تدريسػىا فمػـ يعػد دكر المدرسػة قاصػ انر عمػى نقػؿ المعمكمػات كالمعػارؼ كاطػبلع

المتعممػػيف عمػػي المبتك ػرات الحديثػػة كانمػػا أصػػبح مػػف الضػػركرم تعكيػػد المػػتعمـ عمػػي التفكيػػر اإلبػػداعي
كتط ػػكير قد ارت ػػه اإلبداعي ػػة ،كم ػػا أف االنتق ػػاؿ م ػػف و ػػدؼ المدرس ػػة الق ػػديـ ال ػػذم يى ػػتـ بحف ػػظ المعمكم ػػات
كتذكروا إلي الىدؼ الحديث الذم يىتـ بإعداد الفرد لمحياة ،يركز عمػي القػدرات العقميػة التػي تعػيف الفػرد

عمي مكاجىة الحياة القادمة كلعؿ أوـ تمؾ القدرات وي القدرة عمى اإلبداع (ابك زايدة.)2:2006،

بالنظر إلي الكاقػع الحػالي نجػد أنػه ال يػزاؿ الطػابع السػائد ،فػي كضػع المنػاوج الد ارسػية كالكتػب

المدرسية المقررة كخاصة في صفكؼ المرحمة األساسية العميا كالمرحمة الثانكية ،قائمان عمػى مبػدأ تػراكـ

المعمكمػػات ،كالق ػكانيف ،كبأنىػػا كافيػػة لتنميػػة التفكيػػر عنػػد الطػػبلب ،كيػػنعكس وػػذا المبػػدأ عمػػي أسػػاليب
التعمـ الصفي التي تركز عمي حشك عقكؿ الطبلب بالمعمكمات كالقػكانيف كالنظريػات عػف طريػؽ التمقػيف

أك المحاضرة ،كما ينعكس في بناء االختبارات المدرسية كالتدريبات الصفية التي تثقؿ الذاكرة كال تنمي
مستكيات التفكير العميا مف تحميؿ كنقد كتقكيـ(جركاف.)102:2005،

2

كفي ضكء اإلوتماـ المتزايد بتنمية التفكير ظىرت العديد مف االستراتيجيات الحديثػة ،التػي بنيػت

عمػػى أسػػاس النظريػػة البنائيػػة ،كتىػػتـ النظريػػة البنائيػػة عمػػى بنػػاء الطالػػب لمعمكماتػػه كأفكػػارن بنفسػػه ،كقػػد
تعددت االستراتيجيات التي استخدمت البنائية ،كالتي تىدؼ إلػى تنميػة التفكيػر فػي إطػار محتػكم المػادة

الدراسية كمف وذن االستراتيجيات استراتيجية تناؿ القمر .

إف مصػطمح تنػاؿ القمػػر مػأخكذة مػػف األحػرؼ األكؿ التػػي تبػدأ بىػػا الكممػات التػػي تمثػؿ( تنبػػأ –
نظـ – ابحث – لخص – قيـ) (عطية .)97:2009،كاف مف أوـ مميزات وذن االستراتيجية أنىا تعمـ كافة
أنماط المتعمميف ،كما تجعؿ الطالب قادر عمى اتخاذ ق ارراته بنفسه ،مما ينمػي عنػد الطالػب القػدرة عمػى

التفكير العممي ،كوذا ما أثبتتػه نتيجػة د ارسػة أبػك السػعكد ( )2018فػي مجػاؿ العمػكـ ،كد ارسػة العيسػاكم

( ،)2012كدراسة المخزكمي كالبطاينة ( )2012في مجاؿ المغة العربية.

بنػػاء عمػػي مػػا تقػػدـ ،كبعػػد إطػػبلع الباحثػػة عمػػي األدب التربػػكم كالد ارسػػات السػػابقة ،كمػػف خػػبلؿ
الزيارات الميدانية لبعض المدارس اإلعداديػة  ،كاجػراء مقػاببلت مػع بعػض مدرسػي كمدرسػات الد ارسػات

اإلجتماعيػػة ،كجػػدت الباحثػػة أف عػػددان كبي ػ انر مػػنىـ لػػيس لديػػه فك ػرة عػػف إمكانيػػة تنميػػة مىػػارات التفكيػػر
اإلبداعي مف خبلؿ منػاوج الد ارسػات االجتماعيػة ،كالػبعض يسػتخدمه بدرجػة قميمػة ،باإلضػافة إلػى عػدـ

عممىـ باستراتيجية ( تناؿ القمر) ،كوذا مػا أكدتػه د ارسػة حميػد ( )2019التػي أكصػت بضػركرة تكظيػؼ
استراتيجية تناؿ القمر في التعميـ لما تػكفرن وػذن االسػتراتيجية مػف تحفيػز لمطالبػات عمػى اسػتخداـ أنمػاط

التعمـ كالتفكير ،مما دفع الباحثة لمقياـ بىذن الدراسة ،بحيث تككف منسجمة مع التقدـ العممي المعاصػر
في مجاؿ االستراتيجيات الحديثة المكظفة في مجاؿ التعميـ كالتعمـ.

مشكمة الدراسة:
تتمثػػؿ مشػػكمة الد ارسػػة فػػي السػؤاؿ الػرئيس التػػالي :مػػا أثػػر تكظيػػؼ اس ػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر فػػي

تنمية ميارات التفكير االبداعي في مادة الدراسات االجتماعيػة لػدم طالبػات الصػؼ الثػامف كيتفػرع

مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

 .1ما وي مىارات التفكير االبداعي البلزـ تنميتىا لدم طالبات الصػؼ الثػامف فػي مػادة الد ارسػات
االجتماعية؟

 .2م ػػا الص ػػكرة العام ػػة الس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر ف ػػي تنمي ػػة مى ػػارات التفكي ػػر اإلب ػػداعي ف ػػي م ػػادة
الدراسات االجتماعية؟

 .3وػؿ تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ( )α ≤ 0.05بػيف متكسػط درجػات
طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة البلتػػي درسػػف باسػػتخداـ اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر كمتكسػػط درجػػات
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طالبػػات المجمكعػػة الضػػابطة البلتػػي درسػػف بالطريقػػة التقميديػػة عمػػى القيػػاس البعػػدم الختبػػار

مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية؟

 .4وػؿ تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ( )α ≤ 0.05بػيف متكسػط درجػات
طالبات المجمكعة التجريبية البلتي درسف باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر عمى القياسيف القبمي

كالبعدم الختبار مىا ارت التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية؟

 .5وػؿ تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ( )α ≤ 0.05بػيف متكسػط درجػات
طالب ػػات المجمكع ػػة التجريبي ػػة البلت ػػي درس ػػف باس ػػتخداـ اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر عم ػػى القياس ػػيف

البعدم كالتتبعي الختبار مىارات التفكير االبداعي في الدراسات اإلجتماعية؟

فركض الدراسة:
 .1ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتكل الداللػة ( )α ≤ 0.05بػػيف متكسػػط درجػػات
طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة البلتػػي درسػػف باسػػتخداـ اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر كمتكسػػط درجػػات
طالبػػات المجمكعػػة الضػػابطة البلتػػي درسػػف بالطريقػػة التقميديػػة عمػػى القيػػاس البعػػدم الختبػػار

مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية.

 .2ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتكل الداللػة ( )α ≤ 0.05بػػيف متكسػػط درجػػات
طالبات المجمكعة التجريبية البلتي درسف باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر عمى القياسيف القبمي

كالبعدم الختبار مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية.

 .3ال تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتكل الداللػة ( )α ≤ 0.05بػػيف متكسػػط درجػػات
طالب ػػات المجمكع ػػة التجريبي ػػة البلت ػػي درس ػػف باس ػػتخداـ اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر عم ػػى القياس ػػيف

البعدم كالتتبعي الختبار مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية.

أىداؼ الدراسة:
تىدؼ الدراسة إلي:
 .1الكشػػؼ عػػف أثػػر تكظيػػؼ اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر عمػػى تنميػػة مىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدم
طالبات الصؼ الثامف في مادة الدراسات اإلجتماعية.

 .2تحديد قائمة بمىارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتىا في مادة الدراسات اإلجتماعيػة فػي الكحػدة
الدراسية.

 .3التعػػرؼ إلػػى الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي القيػػاس القبمػػي
كالبعدم الختبار مىارات التفكير اإلبداعي.
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أىمية الدراسة:
تتضح أومية الدراسة فيما يمي:
 .1تسػػاعد نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة كاضػػعي المنػػاوج كالمشػرفيف فػػي إكسػػاب الطمبػػة مىػػارات التفكيػػر
االبداعي ،كمعالجة نقاط الضعؼ لديىـ باستخداـ استراتيجية حديثة كاستراتيجية تناؿ القمر .

 .2تفيػػد نتػػائج الد ارسػػة معممػػي الد ارسػػات اإلجتماعيػػة فػػي تحسػػيف ط ارئػػؽ التػػدريس المسػػتخدمة فػػي
تدريس الدراسات االجتماعية كتطكير أدائىـ

 .3تفي ػػد نت ػػائج الد ارس ػػة الحالي ػػة مع ػػدم دكرات تأوي ػػؿ المعمم ػػيف أثن ػػاء الخدم ػػة ف ػػي ت ػػدريبىـ عم ػػى
استراتيجيات التدريس الحديثة.

 .4تفتح نتائج وذن الدراسة آفاقان جديدة أماـ باحثيف آخريف.

 .5تػػكفر وػػذن الد ارسػػة اختبػػار لمىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي ،ممػػا قػػد يفيػػد الب ػاحثيف كطمبػػة الد ارسػػات
العميا في إعداد أدكاتىـ البحثية ،كبالذات في مجاؿ الدراسات اإلجتماعية.

حدكد الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية عمى:
 الحد المكضكعي :اقتصرت الباحثة عمى الكحدة الثانية (التطكرات السياسية فػي الػكطف العربػيفي العصر الحديث) ضمف مادة الدراسات االجتماعية لمصؼ الثامف.

 -الحد المكاني :مدرسة حمامة األساسية ب لمبنات

 -الحد الزماني :الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ  2019 -2018ـ

مصطمحات الدراسة:
تعرؼ الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائيان عمي النحك التالي:
 اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر :وػػي مجمكعػػة األفكػػار كاإلج ػراءات كالمبػػادئ التدريسػػية التػػي يؤديىػػاالمعمـ ك طالبات الصؼ الثامف مػف خػبلؿ سػير الطالبػات فػي عػدة خطػكات متتابعػة كمتسمسػمة

لممكضكعات ،كمساعدتىـ في تحقيؽ مخرجات تعميمية مرغكب فيىا تبػدأ مػف التنبػؤ ثػـ التنظػيـ
ثـ البحث ثـ التمخيص ثـ تقييـ ما تـ تعممه.

 التفكيػػػر اإلبػػػداعي :وػػك مجمكع ػػة مػػف العمميػػات الذونيػػة المعق ػػدة كالمسػػتمرة ،حيػػث يػػنظـ م ػػفخبللىا العقؿ ما يجرم بداخمه ،مف خبلؿ ربط الخبرات السابقة مع الكاقػع ،إليجػاد حػؿ لمشػكمة
أك مكقؼ معيف ،بطبلقة كمركنة كطرؽ غير مألكفػة ،كاتخػاذ الق ا
ػررات المناسػبة ،كيقػاس إجرائيػان
بكاسطة اختبار أعد لىذا الغرض(أعدته الباحثة).
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 الدراسات اإلجتماعية :وي الدراسات التي تقدـ مكضكعاتىا لطبلب في صكرة متكاممػة كشػاممةمث ػػؿ :الت ػػارير ،كالجغرافي ػػا ،كالتربي ػػة الكطني ػػة ،كالتربي ػػة المدني ػػة ،كترك ػػز عم ػػى الم ػػتعمـ ككيفي ػػة

المساومة في تحقيؽ النمك الفعػاؿ لػه ،ليصػبح مكاطنػا صػالحان قػاد انر عمػى خدمػة كطنػه ،كتعتبػر

الدراسات اإلجتماعية مف المكاد األكثر ارتباطان كصمة بكاقع المجتمع كمشكبلته.

 طالبات الصؼ الثامف :وف الطالبات المكاتي يدرسػف فػي المػدارس كيتػراكح أعمػاروف بػيف -13 14عامان تقريبان.
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الفصن الجاٌي
اإلطــــــار الٍظــــــري
 انمحىر األول /اندراساث اإلجخماعيت
 انمحىر انثاني /انخفكيز اإلبداعي
 انمحىر انثانث /اسخزاحيجيت حنال انقمز

الفصؿ الثاني
اإلطار النظرم
يعػػرض اإلطػػار النظػػرم المكضػػكعات التػػي لىػػا عبلقػػة بمشػػكمة الد ارسػػة الحاليػػة ،كجػػاء اإلطػػار
النظرم في ثبلثة محاكر؛ المحكر األكؿ تناكؿ استراتيجية تناؿ القمر مف كافة جكانبىا ،كالمحكر الثاني

عرض لمتفكير اإلبداعي ،أما المحكر الثالث فدار حكؿ الدراسات اإلجتماعية.

المحكر األكؿ :الدراسات اإلجتماعية:
تع ػػد الد ارس ػػات االجتماعي ػػة المي ػػداف الػ ػرئيس ال ػػذم ي ػػدرس اإلنس ػػاف ،كعبلقت ػػه بالبيئ ػػة الطبيعي ػػة

كالبشرية ،كما تعتبر أحد الميػاديف التػي تسػىـ فػي تزكيػد المعمػـ بالمعمكمػات كالحقػائؽ عػف بمػدن كطبيعػة
الحياة كالعبلقات بيف األفراد فػي المجتمػع ،فىػي تنمػي مىػارة التفكيػر السػميـ كمعالجػة المعمكمػات كالقػدرة

عمى تحميؿ كتفسير البيانات .لذلؾ تعمؿ الد ارسػات االجتماعيػة عمػى إكسػاب المتعممػيف مىػارات البحػث
كتقصي الحقائؽ كالتأكد مف صحتىا كاتخاذ الق اررات المناسبة.

مفيكـ الدراسات اإلجتماعية:
سػػميت الد ارسػػات االجتماعيػػة بىػػذا االسػػـ ،ألنىػػا تعػػالج المجتمػػع كماضػػيه كحاض ػرن كمسػػتقبمه

بحكػػـ طبيعتىػػا ،كوػػي تعنػػي بػػالتركيز عمػػى عبلقػػات اإلنسػػاف كالمشػػكبلت كالمكاقػػؼ التػػي وػػي بمثابػػة رد
فعػػؿ لتمػػؾ العبلقػػات ،كبىػػذا تكػػكف الد ارسػػات االجتماعيػػة متصػػمة اتصػػاالن كثيق ػان بكاقػػع الحيػػاة كظكاوروػػا

المتعددة.

نجػػد أف ونػػاؾ العديػػد مػػف التعريفػػات لمد ارسػػات االجتماعيػػة كوػػي فػػي غالبىػػا متشػػابىة .كيمكػػف
القكؿ بأف الدراسات االجتماعية وي :ذلؾ الجػزء مػف المػنىج المدرسػي المػرتبط فػي عبلقتػه كتعاممػه مػع
بيئتػػه البش ػرية كالطبيعيػػة ،كوػػذا الجػػزء تػػـ اختيػػارن مػػف العمػػكـ االجتماعيػػة لتحقيػػؽ أوػػداؼ محػػددة تسػػاعد

الطبلب عمى أف يككنكا أعضاء صالحيف في المجتمع (قطاكم.)19 :2007،

كي ػػرل (الطيط ػػي )15 :2002 ،الد ارس ػػات االجتماعي ػػة بأنى ػػا :تعن ػػي باإلنس ػػاف كتفاعم ػػه م ػػع بيئت ػػه

االجتماعيػػة كالطبيعيػػة ،كتتضػػمف المعػػارؼ كالمىػػارات كأل ػكاف النشػػاط البلزمػػة لمفػػرد لكػػي يصػػبح فعػػاالن
بكصفه شخصان كعضكان في جماعات مختمفة.

كم ػػا كيعرفىػ ػػا (الغبيسػػػي )21 :2001،بأنىػ ػػا :تمثيػ ػػؿ لمعم ػػكـ االجتماعي ػػة م ػػف حي ػػث المعمكمػ ػػات،
كالمفاويـ ،كالتعميمات المتعمقة بتفاعؿ اإلنساف مع غيرن مف البشر ،كتفاعمه مع البيئة التي يعيش فيىا.

8

كتعرؼ (ك ازرة التربية كالتعميـ االماراتية )5 :2014،الد ارسػات االجتماعيػة بأنىػا مػادة د ارسػية منىجيػة

معمقػػة لممعمكمػػات ،كالمىػػارات كالمفػػاويـ فػػي كػػؿ مػػف تخصػػص التػػارير كالجغرافيػػا ،كالعمػػكـ االجتماعيػػة،
كوػػي تخصصػػات تركػػز األنظػػار عمػػى الػػركابط كالعبلقػػات التػػي تجمػػع بػػيف مختمػػؼ الشػػعكب كاألمػػـ،
كالعبلق ػػة ب ػػيف العم ػػـ كالتقني ػػة كالمجتم ػػع ،ككيفي ػػة ممارس ػػة المكاطن ػػة الص ػػالحة لى ػػا ،كتس ػػاعد الد ارس ػػات

االجتماعيػ ػػة الشػ ػػباب فػ ػػي تطػ ػػكير معػ ػػارفىـ ،كمىػ ػػاراتىـ المختمفػ ػػة الضػ ػػركرية ،التخػ ػػاذ ق ػ ػ اررات صػ ػػائبة،
كأعضاء فاعميف في مجتمع يسكدن التنكع الثقافي ضمف عالـ مترابط كمتصؿ.
كيش ػ ػػير (الس ػ ػػيد كالدكس ػ ػػرم )9 :2009،ب ػ ػػأف الد ارس ػ ػػات االجتماعي ػ ػػة و ػ ػػي :مػ ػ ػكاد د ارس ػ ػػية تش ػ ػػمؿ
مكضكعاتىا عمى المعرفة المستمدة مف مياديف العمكـ االجتماعية كالتي يػتـ تدريسػىا فػي م ارحػؿ التعمػيـ

العاـ.

كتؤكػػد (ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي الفمسػػطينية )1 :2013،أف الد ارسػػات االجتماعيػػة وػػي المقػػررات
الد ارس ػػية ف ػػي الت ػػارير كالجغرافي ػػا كالتربي ػػة الكطني ػػة كالتربي ػػة المدني ػػة كو ػػذن المػ ػكاد بحك ػػـ طبيعتى ػػا تع ػػالج
المجتمع ككاقعه كآماله كتطمعاته كماضيه كحاضرن كمستقبمه ،كوي تعني بدراسة العبلقات اإلنسانية.

ممػػا سػػبؽ تعػػرؼ الباحثػػة الد ارسػػات االجتماعيػػة :وػػي الد ارسػػات التػػي تقػػدـ مكضػػكعاتىا لطػػبلب

فػػي صػػكرة متكاممػػة كشػػاممة مثػػؿ :التػػارير ،كالجغرافيػػا ،كالتربيػػة الكطنيػػة ،كالتربيػػة المدنيػػة ،كتركػػز عمػػى

المػػتعمـ فػػي تحقيػػؽ النمػػك الفعػػاؿ لػػه ليصػػبح مكاطنػػا صػػالحان قػػاد انر عمػػى خدمػػة كطنػػه ،كتعتبػػر الد ارسػػات
االجتماعية مف المكاد االكثر ارتباطان كصمة بكاقع المجتمع كمشكبلته.

مفيكـ العمكـ اإلجتماعية:
وي النتاجات المعرفية لجىد اإلنساف البشرم في المياديف المعرفية الخاصػة بالتػارير كالجغرافيػا

كاالقتصاد كالسياسة كاإلنساف كعمـ النفس كعمـ االجتماع (قطاكم.)20 :2007،

أكجه االختبلؼ بيف العمكـ اإلجتماعية ( )Science Socialكالدراسات اإلجتماعية ( Social

:)Studies

أكجو االختالؼ بيف العمكـ االجتماعية كالدراسات االجتماعية:
 أف حجـ المعرفة في العمكـ االجتماعية كبير ،بينما في الدراسات االجتماعية قميؿ. تبتعػ ػػد العمػ ػػكـ االجتماعيػ ػػة عػ ػػف أوميػ ػػة اتخػ ػػاذ الق ػ ػرار كاصػ ػػدار األحكػ ػػاـ ،بينمػػػا تعػ ػػد الد ارسػ ػػاتاالجتماعية عمميتي اتخاذ القرار كاصدار األحكاـ مف المىاـ الرئيسية.

 ت ػػدرس الد ارس ػػات االجتماعي ػػة ف ػػي الم ػػدارس ،بينم ػػا ت ػػدرس العم ػػكـ االجتماعي ػػة ف ػػي الجامع ػػاتكالمعاود.
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 تػػدرس العمػػكـ االجتماعيػػة لمتخصػػص كالتعمػػؽ فػػي المعرفػػة ،بينمػػا تػػدرس الد ارسػػات االجتماعيػػةلتنمية النمك المتكامؿ في شخصية المتعمـ (العقمية ،كالنفسية ،كالجسمية ،كاالجتماعية).

أىمية الدراسات اإلجتماعية:
تسىـ الدراسات االجتماعية بما لىا مف طبيعة اجتماعية كامكانات مختمفة ،في إعداد جيػؿ مػف
الناشػػئة ،ليككنػكا أفػرادان صػػالحيف نػػابغيف فػػي المجتمػػع الػػذم يعيشػػكف فيػػه كتعػريفىـ بالحقػػائؽ كالتطػػكرات
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية المتسارعة بالبيئات الخاصة كالبيئات الحضارية المختمفة.

حدد (قطاكم )37-36 :2007،أومية الدراسات اإلجتماعية لمكصكؿ إلى:
 -1إيجػػاد الم ػكاطف الصػػالح؛ الػػذم يعػػرؼ حقكقػػه تجػػان ا خ ػريف ،كاكسػػاب المػػتعمـ مىػػارات التفكيػػر
كالعبلقػػات اإلنسػػانية ،كتحقيػػؽ مفىػػكـ الػػذات ،كتنميػػة القػػدرة عمػػى فىػػـ المعمكمػػات ،كالتعميمػػات

لتحقيؽ النمك المتكامؿ لشخصية الفرد عقميان ككجدانيان كاجتماعيان.

 -2اس ػػىاـ من ػػاوج الد ارس ػػات االجتماعي ػػة ف ػػي تنمي ػػة الق ػػيـ ،كاالتجاو ػػات االجتماعي ػػة كالس ػػمككيات
المرغكبػة التػػي تسػاعد اطػػبلب عمػى التكيػػؼ مػع الحيػػاة المتغيػرة ،كالمتجػػددة مػف خػػبلؿ الخبػرات
التعميمية التي يقدمىا المنىاج ،كتسعي المدرسة لتحقيقىا.

 -3تنميػػة الػػكعي العػػالمي لػػدل الطػػبلب ،كتحقيػػؽ التفػػاوـ العػػالمي ،كمسػػاعدتىـ عمػػى فىػػـ العػػالـ
بصفته مجمكعة مف النظـ البشػرية ،كالطبيعػة المتصػمة كالمتعػددة عمػى بعضػىا الػبعض ،كعمػى

التع ػػرؼ عم ػػى ثقاف ػػات كع ػػادات الش ػػعكب األخ ػػرل ،كتعري ػػؼ الطال ػػب بالمش ػػكبلت ،كالتح ػػديات
كالقضايا المعاصرة التي تتخطي الحدكد بيف الدكؿ.

 -4يقػػدـ منىػػاج الد ارسػػات االجتماعيػػة الخب ػرات التعميميػػة التػػي يحتاجىػػا الطمبػػة لتحديػػد المكاقػػؼ،

كاتخاذ الق اررات اتجان القيـ السائدة في المجتمع ،إذ تعػد مػف المػكاد األكثػر ارتباطػان كصػمة بكاقػع

المجتمع كمشكبلته كتحدياته.

 -5إعداد الطمبة ليككنكا منطمقػيف ،كقػادريف عمػى تفحػيص المعمكمػات المعطػاة بطريقػة مكضػكعية،
كلديىـ القدرة عمى التعرؼ إلى المشكبلت المختمفة التػي يعػاني منىػا المجتمػع بطريقػة منطقيػة،

كالتفكير في حمىا مف خبلؿ ممارسة عمميات التفكير المختمفة.

 -6تنميػػة شخصػػية المػػتعمـ تنميػػة شػػمكلية تجعمػػه قػػاد انر عمػػى اكتسػػاب مىػػارات معالجػػة المعمكمػػات،
كالقػػدرة عمػػى تحديػػد مصػػادر المعمكمػػات ،كتحميمىػػا كتنظيمىػػا كتفسػػيروا كتقييمىػػا ،كالمىػػارة فػػي

صياغة الفرضيات كاختباروا كالتكصؿ إلى التعميمات.

كيبرز (نزاؿ )28 :2003،أومية الدراسات االجتماعية مف خبلؿ الجكانب التالية:
 تزيد مف اوتماـ الطبلب بالمشكبلت االجتماعية ،كالعمؿ عمى حمىا.01

 تساعد عمى تنمية التفكير العممي. -تؤكد عمى نظاـ القيـ االجتماعي.

 -تىتـ بربط الجكانب النظرية بالعممية.

 -تساعد عمى فىـ فكرة التفاوـ الدكلي.

 تساعد عمى تنمية المىارات المتنكعة.مما سبؽ ترل الباحثة أف أىمية الدراسات اإلجتماعية:
 -تسىـ في زيادة قدرة الطالب عمى النقد كالتحميؿ كالمقارنة.

 تعمػؿ عمػى تنميػة الحساسػية االجتماعيػة كالسػػمكؾ االجتمػاعي السػميـ لمطػبلب ،كمعرفػة كفػػايتىـكحقكقىـ كالتعاكف فيما بينىـ.

 -تزيد اوتماـ الطبلب بالعديد مف المشكبلت االجتماعية كالتحديات التي تكاجه المجتمع.

 تزيػػد استبصػػار الطػػبلب بكضػػعىـ فػػي المجتمػػع الػػذم يعيشػػكف فيػػه ،كتممػػس إسػػىامات الماضػػيفي تشكيؿ الحاضر.

 تعتبػػر الد ارسػػات االجتماعيػػة منبػػع تػػدفؽ الػػتعمـ االجتمػػاعي ،الػػذم يسػػاعد الطػػبلب فػػي الػػدخكؿإلى الحياة االجتماعية عف طريؽ إكساب عادات كتقاليد مجتمعه.

أىداؼ الدراسات اإلجتماعية:
إف أوػػداؼ الد ارسػػات اإلجتماعيػػة متعػػددة كاسػػعة بمقػػدار تكسػػع العمػػكـ االجتماعيػػة ،األمػػر الػػذم

يتطمب مف معمـ الدراسات االجتماعية أف يككف عمى درجة عالية مف االطػبلع كالثقافػة ،كيمكػف إجمػاؿ

بعض ا راء لبعض المختصيف كالباحثيف في الدراسات االجتماعية كا تي:

 التعػػرؼ عمػػى خصػػائص البيئػػة فػػي الماضػػي كالحاضػػر كذلػػؾ لمسػػاعدة المػػتعمـ عمػػى المحافظػػةعميىا.

 -معرفة األخطار التي تىدد المجتمع ،كمكاجىتىا كابتكار أساليب ،ككسائؿ جديدة لحمىا.

 التكصؿ إلى الحقائؽ ،كالمفاويـ كالتعميمات التي تساعد عمى تفسير األحداث كالظكاور. -تنمية االنتماء لمكطف كالدفاع عنه كالتضحية مف أجمه.

 تنمي ػػة ال ػػكعي السياس ػػي ،كأومي ػػة األخ ػػذ بمب ػػدأ الديمقراطي ػػة ،كالمش ػػاركة ف ػػي تحم ػػؿ المس ػػئكليةالسياسية كممارسة الحقكؽ كالكاجبات كاالنتخابات.

 -تككيف اتجان ايجابي نحك االنفتاح عمى الثقافات األخرل بما يتفؽ مع تراثنا الثقافي.

 تنمية القدرة عمى التعبير كالحكار كالمناقشة العممية ،كتقبؿ آراء ا خريف ،كالنقد البناء.-

تنمية مىارات التعمـ الذاتي لمكضكعات الدراسات االجتماعية
00

(عبد المنعـ كعبد الباسط.)30 :2006،

كيرم (الغبيسي )47-42 :2001،أف أوداؼ الدراسات االجتماعية تتمخص في:
 اكتساب المعمكمات. -تنمية التفكير.

 -تنمية القدرة عمى االبداع.

 اكتساب القيـ كاالتجاوات. -اكتساب المىارات.

 تنمية عاطفة الكالء كاالنتماء كالمكاطنة.كتػػذكر (عبػػد المطيػػؼ )40 ،2013،نقػبلن عػػف (الجبػػر كعمػػى )1983،أفضػػؿ األوػػداؼ فػػي تػػدريس االجتماعيػػات
تتمثؿ في ا تي:

 فىـ العبلقات االجتماعية. استخداـ المىارات في الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالدراسات االجتماعية. -تكصيؿ األفكار بكضكح.

 اإلسىاـ المكضكعي في النقاش المتعمؽ باتخاذ القرار.مجاالت الدراسات اإلجتماعية:
إف الدراسات االجتماعية عمـ كاسع متعدد المجاالت فىػك يشػتؽ مػف العمػكـ االجتماعيػة ،إال أف

لك ػػؿ منىم ػػا مجال ػػه ال ػػذم يخ ػػتص ب ػػه فتعتب ػػر الد ارس ػػات االجتماعي ػػة عم ػػـ يش ػػمؿ الت ػػارير ،كالجغرافي ػػا،
كاالجتماع ،كالعمـ النفس ،كالفمسفة ،كالمنطػؽ ،كاالقتصػاد ،كالسياسػة ،كاالنثركبكلكجيػا ،كتقتصػر الباحثػة

في ذكر التارير كالجغرافيا مكضكع الدراسة.
أكالن :التاريخ:

يخػػتص التػػارير بد ارسػػة الحاضػػر كجػػذكرن الضػػاربة فػػي الماضػػي القريػػب كالبعيػػد كيتتبػػع قصػػة

اإلنسػاف كتطػكرن الثقػافي كالعممػي كاالقتصػادم كاالجتمػػاعي كمشػكبلته كتطكروػا األمػر الػذم يشػارؾ فػػي

تكضيح الحاضر الذم نعيش فيه كيحدد اتجاوات المستقبؿ (ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية.)1 :2013،

أىمية التاريخ:
 تربيػػة الفػػرد فينشػػط ،كيشػػحذ الفكػػر ،كلػػه قيمػػة كطنيػػة ،فالعظمػػاء كاألجػػداد نمػػكذج كقػػدكة يحتػػذلبىـ.
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 تساعد د ارسػة التػارير اإلنسػاني عمػى مكاجىػة المكاقػؼ الجديػدة ،حيػث أف الفىػـ الكامػؿ لمسػمكؾاإلنسػػاني فػػي العصػػكر الماضػػية يتػػيح الفػػرص لمعثػػكر عمػػى عناصػػر مشػػتركة مشػػاكؿ الحاضػػر

كالمستقبؿ مما يجعؿ كضع الحمكؿ سىبلن.

 أصبح ينظر إلى التارير عمى أنػه مػف عائمػة الد ارسػات االجتماعيػة ،كلػه الصػمة بعمػـ االقتصػادكالجغرافيػػا كعمػػـ اإلنسػػاف ،كعمػػـ ا ثػػار ،كغيروػػا مػػف العمػػكـ األخػػرل التػػي تربطػػه بػػأفراد العائمػػة

بركابط كثيقة (الفقي كفايد.)19-17 :2010،

كترل الباحثة أف أومية التارير تتمخص في:
 -تجنب العادات الدخيمة كالسيئة ،كغرس القيـ كالفضيمة إلعداد مكاطف صالح.

 تسىـ سيرة الرسكؿ صمي اهلل عميه كسمـ المجتمع المسمـ في حياتىـ كمستقبمىـ. -يزيد معرفة الماضي مف قكة المجتمع كتماسكه.

 تفيػػد التجػػارب الماضػػية لمشػػعكب فػػي إيجػػاد الحمػػكؿ كتفسػػير المشػػكبلت كالظ ػكاور التػػي تكاجػػهاألفراد.

 إبراز صفات الرجاؿ مف خبلؿ قصص األنبياء كحكادث األبطاؿ كاألساطير ،التػي تنمػي خيػاؿالمتعمميف.

ثانيان :الجغرافيا:
تكضػػح عبلقػػة اإلنسػػاف ببيئتػػه الطبيعيػػة كمػػا ينشػػأ عػػف ذلػػؾ مػػف تفاعػػؿ يتمثػػؿ فيمػػا يقػػكـ بػػه
اإلنسػاف مػػف أنػكاع النشػاط البشػػرم ،كتعتبػػر الجغرافيػا إحػػدل المػكاد الد ارسػية البالغػػة األوميػػة؛ فالجغرافيػػا

و ػ ػ ػػي أق ػ ػ ػػدـ أنػ ػ ػ ػكاع المعرف ػ ػ ػػة اإلنس ػ ػ ػػانية ،فق ػ ػ ػػد س ػ ػ ػػاومت ف ػ ػ ػػي تط ػ ػ ػػكير أكث ػ ػ ػػر األم ػ ػ ػػـ كش ػ ػ ػػعكبىا ق ػ ػ ػػديمان

كح ػػديثان(ض ػػحي ،)107-106 :1992،كم ػػا كتع ػػد الجغرافي ػػا عم ػػـ يجم ػػع ب ػػيف المج ػػاليف الطبيع ػػي كالبش ػػرم،

كبػػذلؾ ال يمكػػف اعتباروػػا عممػػا طبيعيػػا بالكامػػؿ ،أك عممػػا إنسػػانيان بالكامػػؿ ،لػػذا قسػػمت الجغرافيػػا بشػػكؿ

أساسي إلى الجغرافيا الطبيعية كالجغرافيا البشرية (الريثي.)34 :2015،

أىمية الجغرافيا:
 تقديـ المعمكمات كالحقائؽ عف العالـ. شحذ المىارات العقمية ،كالتطبيقية. -إدراؾ فىـ طبيعة المجتمع.

 تق ػ ػػديـ ،كتعزي ػ ػػز مفى ػ ػػكـ المكق ػ ػػع ،كالمك ػ ػػاف ،كالعبلق ػ ػػة ب ػ ػػيف األم ػ ػػاكف ،كالحرك ػ ػػة ب ػ ػػيف األم ػ ػػاكفكاألقاليـ(يحيى)53 :2005،

 تنمية شخصية المتعمميف بمدم ارتباط االنساف المباشر بالظكاور المختمفة في البيئة.03

 مكاكب ػػة عم ػػـ الجغرافي ػػا ب ػػالتطكر العمم ػػي كالتكنكل ػػكجي أدل إل ػػى تق ػػدـ كس ػػائؿ البح ػػث ،كتقنيات ػػهالمطكرة ساعد عمى التكصؿ غمى الحقائؽ كالمعمكمات الجغرافية العممية (الزاممي.)28 :2017،

خصائص معمـ الدراسات اإلجتماعية:
وناؾ العديد مف البحكث التي أجريت لمكشؼ عػف خصػائص المعمػـ النػاجح ،فػبل بػد لممعمػـ أف
يككف له صفات شخصية جيدة بشكؿ عاـ ،كوناؾ صفات ال بد تكافروا في معمػـ الد ارسػات االجتماعيػة

بصفة خاصة مف وذن الصفات كما حددوا (الطيطي:)57-58 :2002 ،

 -1خمفية عميقة في العمكـ االجتماعية:

 التعمؽ في مجاؿ التخصص األكاديمي. -فىـ المفاويـ األساسية ليستطيع نقمىا بمىارة الطبلب.

 -أف يككف متحمسان لتدريس مادته خبلؿ تفاعمه مع الطبلب.

 -2الخبرة االجتماعية:

 الحاجة إلى خبرات اجتماعية متكاممة. -المىارة في تنظيـ الخبرات التعميمية.

 االوتماـ بالشؤكف االجتماعية العامة. -المشاركة التعميمية في أكجه النشاط السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي.

 -3القيادة التربكية:

 أف ينمي التناسؽ بالشعكر االجتماعي. -تنمية القدرة عمى القيادة لدل الطبلب.

 مسؤكلية المدرس وي التكجيه كاإلرشاد لتحقيؽ أوداؼ المجتمع. -تكظيؼ طاقات المجتمع لخدمة المدرس كالمدرسة.

كيشير (قطاكم )84-85 :2010،إلى خصائص معمـ الدراسات االجتماعية بأنه:
 أف يككف مؤمنان بفمسفة بمدن التربكية كمنتميان لمىنة التدريس. أف يؤمف بقاعدة مفادوا أف التغيير وك قانكف الحياة . -أف ينمي لدم الطبلب مىارات التفكير المختمفة.

 أف يككف ذا معرفة كاممة بكيفية نمك المتعمـ كتطكرن. قػػدرة المعمػػـ عمػػى الثقػػة بنفسػػه كقدرتػػه ،كعمػػى كضػػع خطػػط مبتك ػرة كتنظيمىػػا كاإلش ػراؼ عمػػىتنفيذوا.

 قدرة المعمـ عمى مكاجىة العقبات كالمشكبلت.04

 -أف يككف ذا ثقافة عامة كاسعة.

 أف يككف عمى معرفة باستخداـ طرؽ كأساليب تدريس الدراسات االجتماعية المختمفة ،مثػؿ حػؿالمشكبلت كاالستقصاء كالعمؿ في مجمكعات كالعصؼ الذوني كلعب الدكر.
يتضح لمباحثة مما سػبؽ ،أف العمػكـ اإلجتماعيػة تىػتـ بالبحػث فػي المعمكمػات كالحقػائؽ كغايػة
بذاتىا ،بينما الدراسات االجتماعية وي جزء مف العمكـ االجتماعية مػكجزة كمبسػطة ألجػؿ الكصػكؿ إلػى

األوداؼ التربكية لمرحمة ما.

المحكر الثاني :التفكير اإلبداعي:
إف االوتم ػػاـ ب ػػالتفكير أص ػػبح أمػ ػ انر جكوريػ ػان ف ػػي الع ػػالـ ،إذ يحتاج ػػه اإلنس ػػاف ف ػػي جمي ػػع م ارح ػػؿ

حياته ،لذلؾ البد مف االوتماـ بالقدرات الفكرية لمطبلب كتحقيػؽ الىػدؼ فػي تنميػة مىػارات الطػبلب فػي

التأمؿ كالبحث كاالستقصاء ،فمف خبلله يتـ إعداد جيبلن مف المفكريف قادر عمي حؿ المشكبلت.

مفيكـ التفكير:
 -1التفكيػػر فػػي المغػػة :عرفػػه ابػػف منظػػكر فػػي لسػػاف العػػرب ( )446 :2003الفيكػػرً ،
الفكػ يػر :إعمػػاؿ
ي
الخػػاطر فػػي الشػػيء كقػػاؿ يعقػػكب :ييقػػاؿ لػػيس لػػي فػػي وػػذا األمػػر ف يكػػر أم لػػيس لػػي فيػػه حاجػػة
كأردؼ يعقكب قائبلن :كالفتح فيه أفصح مف الكسر

 -2التفكيػػر اصػػطبلحان :تعػػددت تعريفػػات األدب التربػػكم لمتفكيػػر فمػػـ يجػػد لػػه تعريف ػان جامع ػان مانع ػان
شامبلن لتعدد آراء ككجىات نظر العمماء كالتربكييف.

عرفه (دم بكنك )40 :2011،وك عممية ذونية لمتعقيؿ (أم إخضاع المكاقؼ لممبادئ العقمية)
كمحاكلة الكصكؿ إلى نتيجة ما تتعمؽ بأشياء معينة.
كتأكػػد (سػػبلمة )59 :2018،أف التفكيػػر :وػػك عمميػػة ذونيػػة يػػتـ فيىػػا استكشػػاؼ الخب ػرة لمكصػػكؿ إلػػى
الىػػ ػ ػػدؼ مػػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػبلؿ إعمػ ػ ػ ػػاؿ العقػ ػ ػ ػػؿ بػػ ػ ػػالمعمكـ لمتكصػػ ػ ػػؿ إلػ ػ ػ ػػى المجى ػ ػ ػػكؿ ع ػ ػ ػػف طري ػ ػ ػػؽ الح ػ ػ ػ ػكاس.

بينمػ ػػا يػػػذكر (غبػ ػػارم كأبكشػ ػػعيرة )13 :2011،أف التفكيػ ػػر وػػػك :نشػ ػػاط ذونػ ػػي أك عقمػ ػػي يختمػ ػػؼ عػ ػػف

االحساس كاإلدراؾ كيتجاكز االثنيف معان إلى األفكار المجردة.

كتمخص (المدوكف )14 :2012،مفىكـ التفكير بأنػه نشػاط عقمػي ،يقػكـ بػه الفػرد عنػدما يكاجػه

مكقؼ ما يحتاج إلى تفسير لمكصكؿ إلى الحؿ السديد مف خبلؿ تنظيـ خبراته بطريقة جيدة.

كيعػػرؼ (أبػػك جػػادك كنكفػػؿ )28 :2007،أف التفكيػػر عبػػارة عػػف سمسػػمة مػػف النشػػاطات العقميػػة

التي يقكـ بىا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقباله عف طريؽ كاحدة أك أكثر مف الحػكاس الخمػس:

الممس ،كالبصر ،كالسمع ،كالشـ ،كالذكؽ.
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كتعرفػ ػػه (العبػ ػػاجي )12 :2012،وػ ػػك مجمكعػ ػػة المىػ ػػارات العقميػ ػػة الناتجػ ػػة مػ ػػف المكازنػ ػػة بػ ػػيف

العمميػػات الفسػػيكلكجية المخيػػة ،كاالنطباعػػات الذونيػػة ا تيػػة مػػف البيئػػة الجغرافيػػة كاالجتماعيػػة ،كالتػػي
يستدؿ عمى كجكدوا مف خبلؿ المغة ،كالمعرفة ،كتقاس بإجابة الفرد عمى اختبارات التفكير.
كيعرفه (عبيد كعفانة )23 :2003،بأنه عممية ذونية يػتـ بكاسػطتىا الحكػـ عمػى كاقػع األشػياء،

كذلؾ بالربط بيف كاقع الشيء ،كالمعمكمات السابقة عف ذلؾ الشيء ممػا يجعػؿ التفكيػر لػه دكر فػي حػؿ
المشكبلت.
كمف خالؿ ما سبؽ تكصمت الباحثة إلى التعريؼ اإلجرائي التالي:
التفكير :وك سمسمة مف العمميات العقمية ك الذونية المعقدة كالمستمرة ،حيث ينظـ مػف خبللىػا العقػؿ مػا
يجرم بداخمه ،مػف خػبلؿ ربػط الخبػرات السػابقة مػع الكاقػع  ،إليجػاد حػؿ لمشػكمة مػا مػف خػبلؿ الحػكاس
الخمس.

خصائص التفكير:
يتميز التفكير بعدة خصائص يمكف إجمالىا فيما يمي:
 -1التفكير سمكؾ وادؼ ال يحدث مف فراغ ،أك ببل ودؼ محدد.

 -2التفكير سمكؾ تطكيرم يزداد تعقيدان مع زيادة نمك الفرد ،كتراكـ خبراته.

 -3التفكير الفعاؿ وك التفكير الذم يستند إلى أفضؿ المعمكمات الممكف تكافروا ،كالحصكؿ عميىا،
كيسترشد باألساليب ،كالطرؽ الصحيحة ،كالمبلئمة (إبراويـ.)17 :2005،

 -4يرتبط ارتباطا كثيقان بالنشاط المعرفي لئلنساف.

 -5ينطمؽ مف الخبرة الحسية الحية ،لكنه ال ينحصر فيىا.
 -6التفكير نشاط عقمي غير مباشر.

 -7يدؿ عمى الشخصية ،فىك جزء عضكم ككظيفي في البنية (أبكجبللة .)169 :2012،

كيضيؼ (أبكنحؿ )19 :2010،مجمكعة مف الخصائص منىا:
 -1الكماؿ في التفكير أمر غير ممكف في الكاقع ،كالتفكير الفعاؿ غاية يمكف بمكغىا بالتدريب.

 -2يتشػػكؿ التفكيػػر مػػف تػػداخؿ العناصػػر المحيطػػة التػػي تضػػـ الزمػػاف كفت ػرة التفكيػػر كالمكقػػؼ أك
المناسبة كالمكضكع الذم يدكر حكؿ التفكير.

 -3يحدث التفكير بأنماط مختمفة (لفظية ،رمزية ،مكانية ،شكمية).
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كتػػرم الباحثػػة ممػػا سػػبؽ أف التفكيػػر يتميػػز بالعديػػد مػػف الخصػػائص ،التػػي يجػػب تكافروػػا حتػػى

يحدث التفكير ،فىك يحتػاج إلػى أف يسػتند إلػي أفضػؿ المعمكمػات لكػي يبقػي فعػاالن ،كيكػكف ونػاؾ وػدؼ
كغاية محددة له ،يدفع الفرد إلى التفكير بحمكؿ لممشكبلت كالمكاقؼ التي يتعرض لىا.

أىمية التفكير:
إف لمتفكيػػر أوميػػة كبيػرة بالنسػػبة لمعمميػػة التعميميػػة ،فػػيمكف تكضػػيحىا عػػف طريػػؽ إبػراز أوميتىػػا

لكؿ مف المتعمميف كالمعمميف كما حددوا (إبراويـ( ،)21 :2009 ،دناكم :2008،ص:)25

أومية تعميـ مىارات التفكير كتعممىا بالنسبة لممتعمميف:
 -1مساعدة التبلميذ عمى النظر إلى القضايا المختمفة مف زكايا متعددة.
 -2تقييـ آراء ا خريف في مكاقؼ كثيرة كالحكـ عميىا بدقة.
 -3احتراـ كجىات نظروـ كآرائىـ كأفكاروـ.

 -4التحقؽ مف االختبلفات المتعددة بيف آراء الناس كأفكاروـ.
 -5تعزيز عممية التعمـ كاالستمتاع بىا.

 -6رفع مستكم الثقة بالنفس لدم التبلميذ كتقدير الذات لديىـ.
 -7اإللماـ بكيفية التعمـ كبالطرؽ كالكسائؿ التي تدعمه.

 -8تحرير عقكؿ التبلميذ كتفكيروـ مف القيكد عمى االجابة عف األسئمة الصعبة.
 -9االستعداد لمحياة العممية بعد المدرسة كتنشئة المكاطنة الصالحة لديىـ.
أىمية تعميـ ميارات التفكير كتعمميا بالنسبة لممعمميف:
 -1مساعدتىـ في اإللماـ بمختمؼ أنماط التعمـ كمراعاة ذلؾ في العممية التعميمية.
 -2زيادة الدافعية كالنشاط كالحيكية لدم المعمميف.

 -3جعؿ عممية التدريس عممية تتسـ باإلثارة كالمشاركة كالتعاكف بينىـ كبيف التبلميذ.
 -4التخفيػػؼ مػػف التركيػػز عمػػى عمميػػة اإللقػػاء لممػػادة الد ارسػػية ألف التبلميػػذ يسػػتمتعكف باألنشػػطة
التعميمية المختمفة التي يمكنىـ عف طريقىػا اكتسػاب المعػارؼ كالمىػارات كاالتجاوػات المرغػكب

فيىا.

 -5رف ػػع معنكي ػػات المعمم ػػيف كثق ػػتىـ بأنفس ػػىـ ،مم ػػا ي ػػنعكس إيجابػ ػان عم ػػى أداء التبلمي ػػذ كأنش ػػطتىـ
المختمفة.

كترل الباحثة مما سػبؽ أوميػة تعمػـ التفكيػر لممتعممػيف فػي المنػاوج الد ارسػية ،مػف أجػؿ إعػداد متعممػيف
قػػادريف عمػػى مكاجىػػة المشػػكبلت الحياتيػػة فػػي المجتمػػع ،كيتممػػؾ المعمكمػػات كالقػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػ اررات

07

المناسبة كتحقيؽ األوداؼ المرغكب فيىا ،لذا عمى المعنييف كالمسؤكليف التربكييف االوتماـ بتػكفير كافػة

التقنيات الحديثة كاالستراتيجيات إلكساب المتعمميف لمىارات التفكير الجيدة.
فكائد تعمـ التفكير:
 -1يزيد مف قيمة اإلنساف كأوميته كتحسيف نظرته حكؿ ذاته.

 -2يىذب قدرات االنساف كيجعمه يتكيؼ مع المجتمع الذم يعيش فيه.
 -3يساعد االنساف عمى تحقيؽ ذاته.

 -4يساعدن عمى معرفة الخالؽ كالككف.

 -5يساعدن عمى تمبية حاجاته كفىـ ذاته.
 -6يزيد مف نشاطه كتفاعمه كحيكيته.

 -7يجعؿ اإلنساف باحثان كساعيان إلى المعرفة كالحقيقة.

 -8التفكير مسؤكؿ عف كؿ تقدـ عممي لذا يجعؿ االنساف متقدـ عمميان (العزيز.)58 :2009،

أنماط التفكير:
تعػػددت أس ػػاليب تفكي ػػر اإلنسػػاف ف ػػي مكاجى ػػة مشػػكبلته ،كتتن ػػكع كتت ػػداخؿ وػػذن المش ػػكبلت ف ػػي

بعض ػ ػػىا ال ػ ػػبعض ،كنم ػ ػػط التفكي ػ ػػر و ػ ػػك نظ ػ ػػاـ التفكي ػ ػػر ال ػ ػػذم يحك ػ ػػـ اختي ػ ػػارات االنس ػ ػػاف كتفض ػ ػػيبلته.
كيشير(دناكم )28 :2008،إلى أف وناؾ أنكاع مختمفة مف التفكير كوي:
 -1التفكير التركيبي :يتمثؿ في قدرة الفرد عمى االطبلع عمػى بعػض كجىػات النظػر التػي قػد تتػيح
حمكالن أفضػؿ كاعػدادان كتجىيػ انز ،كالػربط بػيف كجىػات النظػر التػي تبػدك متعارضػة ،باإلضػافة إلػى
إتقاف الكضكح كاالبتكارية كامتبلؾ المىارات التي تكصؿ لذلؾ.

 -2التفكير المثػالي :كيقصػد بػه قػدرة الفػرد عمػى تكػكيف كجىػات نظػر مختمفػة تجػان األشػياء كالميػؿ
إلى التكجػه المسػتقبمي كالتفكيػر فػي األوػداؼ باإلضػافة إلػى اوتمػاـ الفػرد باحتياجاتػه مػف جىػة،

كما وك مفيد لؤلفراد ا خريف.

 -3التفكير العممي :كوك ذلؾ النكع مف التفكير الذم يػتـ تكجيىػه فػي ضػكء الخبػرة الشخصػية التػي
مػػر بىػػا الفػػرد ،كمنحػػه الحريػػة كالتجريػػب إليجػػاد طػػرؽ جديػػدة لعمػػؿ األشػػياء باالسػػتعانة بػػالمكاد

الخاـ المتاحة له ،كاوتمامه بالجكانب اإلجرائية.

 -4التفكيػػر التحميمػػي :نػػكع مػػف أن ػكاع التفكيػػر يقػػكـ بػػه الفػػرد بتجزئػػة المػػادة التعميميػػة إلػػى عناصػػر
ثانكيػػة أك فرعيػػة كادراؾ مػػا بينىمػػا مػػف عبلقػػات أك ركابػػط ممػػا يسػػاعد عمػػى فىػػـ بنيتىػػا كالعمػػؿ
عمى تنظيمىا في مرحمة الحقة.

08

 -5التفكير الفعاؿ :وػذا النػكع يتبػع فيػه منىجيػة سػميمة محػددة تسػتخدـ فيىػا أفضػؿ المعمكمػات مػف
حيث دقتىا ككفايتىا.

 -6التفكير غير الفعاؿ :كوك ذلؾ النكع مف التفكير الذم ال يتبػع منىجيػة كاضػحة أك دقيقػة كيبنػي
عمى مغالطات أك افتراضات باطمة أك متناقضػة ،أك إعطػاء تعميمػات كأحكػاـ متسػرعة أك تػرؾ
األمكر لمزمف كي يعالجىا.

 -7التفكير الناقد :وك ذلؾ النكع مف التفكير المتضمف لمتحميبلت الىادفة كالدقيقة كالمتكاصػمة ألم
ادعاء أك معقد كمف أم مصدر مف اجؿ الحكـ عمى دقته كصبلحيته كقيمته الحقيقية.

 -8التفكيػػر اإلبػػداعي :وػػك نشػػاط عقمػػي مركػػب كوػػادؼ تعمػػؿ عمػػى تكجيىػػه رغبػػة قكيػػة فػػي البحػػث
عف حمكؿ أك التكصؿ إلى نكاتج أصمية لـ تكف مطركحة مف قبؿ.
كيضيؼ (الجمؿ )29 :2005،أف التفكير يضـ عدة انكاع منىا:
 -1التفكيػػر التصػػكرم :كوػػك اسػػتخداـ كسػػائط رمزيػػة لمتعامػػؿ مػػع العػػالـ الخػػارجي مػػف أجػػؿ تكػػكيف
المفاويـ ،كيرتبط بقدرة الفرد عمى التفكير المجرد.

 -2التفكير الػتأممي :كيستخدـ أحيانان تحت اسـ التفكير لحؿ المشكبلت أك التفكير المنظـ ،كيعتمد
عمى عمميتيف أساسيتيف وما االستنباط كاالستقراء.

 -3التفكيػػر االبتكػػارم :كفيػػه يػػتمكف الفػػرد مػػف الػربط الغيػػر عػػادم لؤلفكػػار ممػػا يحقػػؽ نػكاتج جديػػدة
تظىر في معالجة المشكبلت كالمكاقؼ المختمفة.

 -4التفكير االستداللي :كيقكـ عمى استنتاج صحة حكـ معيف مف أحكاـ أخرم.

 -5التفكير االستبصارم :كوك التفكير الذم يصؿ فيه الفرد لمحؿ فجأة مف خبلؿ التفكير بالمشػكمة
كادراؾ العناصر كالعبلقات حتى تأتي مرحمة االستبصار.

 -6التفكير الترابطي :ينتج عف العبلقة التي يككنىا الفرد بيف ما يكاجىه مف مثيرات كما يظىر مف
استجابات كيأتي وذا النكع مف التفكير نتيجة التكرار كالمحاكلة كالتعمـ.
كيصنؼ (العزيز )50 :2009،التفكير إلى أنماط عمى أساس الزكاج المتناظرة كوي كما يمي:
 -1التفكير التباعدم كالتفكير التقاربي.
 -2التفكير االستقرائي كالتفكير االستنباطي.

 -3التفكير القائـ عمى الجانب األيسر مف الدماغ كالتفكير القائـ عمى الجانب األيمف مف الدماغ.
 -4التفكير المحسكس كالتفكير المجرد.
 -5التفكير اإلبداعي كالتفكير الناقد.

 -6التفكير الشكمي كالتفكير غير الشكمي.

 -7التفكير االستكشافي كالتفكير التحميمي.
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 -8التفكير االستراتيجي كالتفكير التكتيكي.
 -9التفكير الكاقعي كالتفكير التخيمي.

تناكلت الباحثة في وذن الدراسة التفكير االبداعي كأحد أنكاع التفكير المىمة في حياة اإلنسػاف،

كفيما يمي تكضيح لتعريؼ اإلبداع ،كتعريؼ التفكير االبداعي.
اإلبداع في المغة:

كبػ ىػدع الركيػػة :اسػػتنبطىا كاسػػتحدثىا ،كالبػػدع :الشػػيء
ىبػ ىػدع الشػػيء يبدعػػه ىبػػدعان كابتدعػػه :أنشػػأن ن
ػدعت الشػيء :اخترعتػػه ال عمػػى
الػذم يكػػكف أكالن ،كفػبلف بػػدعٌ فػي وػػذا األمػػر أم ٌأك هؿ لػـ يسػػبقه أحػد ،كأبػ ي

مثاؿ (ابف منظكر.)7-6 :1410،
اإلبداع اصطالحان:

تعرفػػه السػػركر نق ػبلن عػػف ديفيػػد( )Davis,1989إف اإلبػػداع أسػػمكب حيػػاة ،كطريقػػة إلدراؾ العػػالـ،

فالحيػػاة اإلبداعيػػة تطػػكير لقػػدرات الفػػرد كمكاوبػػه ،كوػػذا يعنػػي اسػػتنباط أفكػػار جديػػدة كتطػػكير حساسػػيته

لمشاكؿ ا خريف (السركر.)247-246 :2000،

كتػػذكر (سػػميماف )285 :2011،أف اإلبػػداع عمميػػة تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى أف يصػػبح اكثػػر حساسػػية
لممشكبلت  ،كتحديد مكاطف الصعكبة كالبحث عف حمكؿ كصياغة فرضيات كاختباروا كتعديمىا لمتكصؿ

إلى نتائج جديدة ينقمىا المتعمـ لآلخريف.

كيعرؼ (جركاف )18 :2002،أف اإلبداع وك انتاج شيء جديد أك إعادة صياغة العناصػر القديمػة

بصكرة جديدة.

كيشػير (تػػكرانس) بػػأف االبػػداع وػػك عمميػػة تسػػاعد الفػػرد عمػػى أف يصػػبح أكثػػر حساسػػية لممشػػكبلت
كالنقائص كالثغرات في المعمكمات كالمعرفة أك اختبلؿ انسجاـ كعدـ تناسؽ ،ثـ تحديد الصعكبات كتبيف

وكيتىا ،ثـ البحث عف الحمكؿ كاجراء التخمينات كصياغة الفرضيات كاختباروا ،كصياغة النتائج كنقمىا
لآلخريف (قارة كالصافي.)203 :2011،
كيػػرم جيمفػػكرد ( )GuIlford,1970: p127إف اإلبػػداع وػػك تفكيػػر فػػي نسػػؽ مفتػػكح يتميػػز اإلنتػػاج فيػػه
بخاصية فريدة وي تنكع اإلجابة المنتجة كالتي ال تحددوا المعمكمات المعطاة.

كمما سبؽ تعرؼ الباحثة اإلبداع:
عبػػارة عػػف خاصػػية ذونيػػة تمكػػف الفػػرد مػػف التفكيػػر بطػػرؽ غيػػر تقميديػػة إلنتػػاج شػػيء جديػػد أم

التفكير خارج الصندكؽ.
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أنكاع االبداع:
إف الحاجػػة إلػػى اإلبػػداع فػػي التفكيػػر كبي ػرة جػػدان فػػي العقػػكد الحاليػػة نظ ػ ار لمػػا تمبيػػه وػػذن الحاجػػة

بصػػكرة اكتشػػافات كانجػػازاف عمميػػة رائعػػة ،فػػاليكـ نحػػف بحاجػػة إلػػى إعمػػاؿ وػػذا الفكػػر المبػػدع فػػي حياتنػػا
ألجؿ أف نقدـ لحياتنا إبداعات خاصة تعمؿ عمى االستثمار األكمؿ لطاقة العقؿ.
كقد أكضح (الحبلؽ )31-30 :2010،أشكاالن مختمفة لئلبداع منىا:
 -1اإلبػػػداع التعبيػػػرم :ال ػػذم يض ػػـ نش ػػاطات عفكي ػػة كحػػرة ف ػػي بع ػػض أش ػػكاؿ النش ػػاط مث ػػؿ األداء
المكسيقي عند (.)Louis

 -2اإلبػداع الفنػػي :كيتمثػػؿ بكفػاءة عمػػؿ منػػتج مػا ،مثػػؿ المكوبػة عنػػد ( )Antonioفػي إنتاجػػه لػػة
الكماف.

 -3اإلبداع الخالؽ :كيستمزـ براعة في إنتػاج مجمكعػة فريػدة أك نػادرة مػف العبلقػات خػبلؿ األشػياء
أك المكاد مثؿ اختراع أديسكف ( )Edisonالمصباح الكىربائي.

 -4اإلبداع الطارئ أك المفػاج ::كيتضػمف تثبيػت المعرفػة كالمبػادئ كاالفت ارضػات التابعػة لنػكع مػف
المعرفة كما في أعماؿ اينشتايف (.)Einstein

 -5اإلبػػػداع المتجػػػدد :المعتمػػد عمػػى القػػدرة كعمػػى االخت ػراؽ كالتغمغػػؿ فػػي فىػػـ أساسػػيات كمبػػادئ
كضعت مف قبؿ آخريف مثؿ (.)Alfred Adler
سمات الفرد الذم يفكر بطريقة إبداعية كما ذكروا( :عفانة كنشكاف)52 :2017،

 -يتعامؿ مع األشياء غير المتكقعة.

 -يطبؽ المعرفة التي يعرفىا في المكقؼ الجديد.

 يكتشؼ العبلقات التي تربط بيف األشياء كالمعمكمات المختمفة. -يستخدـ المعرفة بطريقة جيدة.

 يتفاعؿ مع المتغيرات السريعة. -يتميز بالمركنة بالتفكير.

 يستطيع اإلفادة مف األفكار كاألدكات المختمفة.كوناؾ بعض السمات التي يتصؼ بىا المبدع يضيفىا (الدورم )44 :2008،ك(أبك نياف:)11 :2011،

 -العزـ عمى إيجاد حمكؿ مناسبة لممشكبلت التي تكاجه.

 يتصؼ المبدع باألصالة ،كالعزيمة ،كاإلصرار ،عمى التجديد ،كتحدم المجىكؿ. -استغبلؿ كقت الفراغ بإنجاز أعماؿ نافعة.

 االستقبللية كعدـ المسايرة االجتماعية كأفراد.20

كمما سبؽ تضيؼ الباحثة بعض السمات التي يتصؼ بىا المبدع منىا:
 الحماس كحب االستطبلع كالمثابرة المستمرة في حؿ المشكبلت. -يثقكف بأنفسىـ كثي انر ،كيىبكف لمعمؿ فترات طكيمة.

 -سرعة البديىة كطبلقة باألفكار كتنكعىا بالمقارنة مع ا خريف.

 يمتمككف ثقافة عميقة في حقكؿ العمـ كاألدب كالمغة كالفف ،فرصيدوـ مف المعمكمات عالي. -يسعكف لبلبتكار كاالنتاج.

 يمتمككف ذاكرة قكية كاحتفاظيه.مفيكـ التفكير اإلبداعي:
يعػػد التفكيػػر اإلبػػداعي مىم ػان كضػػركريان فػػي مختمػػؼ حيػػاة اإلنسػػاف اليكميػػة ،كاف عمميػػة تنشػػيط

األفكػػار كتكليػػدوا يػػتـ مػػف خػػبلؿ النشػػاط اإلبػػداعي ،كمػػف خػػبلؿ التػػدريب عمػػى زيػػادة القػػدرات اإلبداعيػػة،
كيرتبط التفكير اإلبداعي بتعريؼ التفكير كاإلبداع ،كيشير األدب التربكم إلى العديد مف التعريفات التي

تناكلت التفكير اإلبداعي منىا:
فقد عرفته (الشريؼ )96 :2000،عمى أنه :قدرة الفرد عمػى اإلنتػاج ،كالػذم يتميػز بػأكبر قػدر مػف
الطبلق ػػة الفكري ػػة ،كالمركن ػػة ،كاألص ػػالة ،كالت ػػداعيات البعي ػػدة ،كاس ػػتجابة الف ػػرد لمش ػػكمة أك مكق ػػؼ مثي ػػر
كالتفكير اإلبداعي :وك التفكير فيما كراء األشياء المألكفة أك الكاضحة ،كينتج عنه إضافة أفكار كحمكؿ

جديد تؤدم إلى إنتاج جديد.

كترم (النفيعي )7 :2011،بأنه :مجمكعة مف األداءات كالمىػارات كاألسػاليب التػي يمارسػىا معمػـ

العمكـ مف أجؿ استثارة تفكير التبلميذ ليفكركا بطرائؽ مختمفة إلنتاج استجابات عديدة كمتنكعة كجديدة.

كيعرفػػه (مكسػػي كسػػبلمة )97 :2004،أنػػه :نشػػاط عقمػػي مركػػب ،كوػػادؼ تكجىػػه رغبػػة قكيػػة فػػي

البحث عف حمكؿ أك التكصؿ إلى نكاتج أصيمة لـ تكف معركفة مسبقان.

كيػ ػػذكر (شػ ػػحاتة كالنجػ ػػار )124 :2003،أنػ ػػه :نػ ػػكع مػ ػػف التفكيػ ػػر يتطمػ ػػب ت ػ ػكافر إمكانػ ػػات كمنػ ػػاخ
اجتماعي كنفسي يحيط بالفرد فيتيح سمككان ذا مكاصفات خاصة.
كما كيعرفه ميدنؾ ( )Mednikأف التفكير اإلبداعي وك قدرة الفرد عمػى اسػتخداـ مجمكعػة مػف
التصكرات كالمفاويـ كاألفكار بأسمكب بناء كمبتكر (أبك سماحة كآخركف.)12 :1992،

كيػرم تػكرانس ( )Torrance,1962: p16أف التفكيػر اإلبػداعي عمميػة إدراؾ التغيػرات كالعناصػر

المفق ػػكدة كمحاكل ػػة ص ػػياغة فرض ػػيات جدي ػػدة كالتكص ػػؿ إل ػػى نت ػػائج مح ػػددة بش ػػأنىا إل ػػى جان ػػب اختب ػػار

الفرضيات كتعديمىا.
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كمػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ تعػػرؼ الباحثػػة التفكيػػر االبػػداعي بأنػػه :مجمكعػػة مػػف العمميػػات الذونيػػة

المعقدة كالمستمرة ،حيث ينظـ مف خبللىا العقؿ ما يجرم بداخمػه ،مػف خػبلؿ ربػط الخبػرات السػابقة مػع
الكاق ػػع ،إليج ػػاد ح ػػؿ لمش ػػكمة أك مكق ػػؼ مع ػػيف ،بطبلق ػػة كمركن ػػة كط ػػرؽ غي ػػر مألكف ػػة ،كاتخ ػػاذ القػ ػ اررات

المناسبة.

خصائص التفكير اإلبداعي:
يتص ػػؼ التفكي ػػر اإلب ػػداعي بع ػػدة خص ػػائص كم ػػا ح ػػددوا بع ػػض العمم ػػاء كالب ػػاحثيف كم ػػف و ػػذن
الخصائص ما يشير إليه (السكيداف كالعدلكني:)26-27 :2004،
 -القدرة عمى اكتشاؼ عبلقات جديدة.

 القدرة عمى استخراج تمؾ العبلقات ،كاإلفصاح عنىا. الربط بيف ما تـ كشفه مف عبلقات جديدة ،كبيف العبلقات القديمة التي سبؽ لغيرن اكتشافىا. -االبداع عمـ تجريبي نظرم ليس نىائيان.

 المبدع ال يفكر في حؿ جديد فحسب بؿ يحس ،كيدرؾ مشكبلت جديدة ،كحمكؿ مختمفة. -التفاكت في درجة اإلبداع المكجكدة عند كؿ إنساف.

كيرم (فممباف )25 :2011،أف مف خصائص التفكير اإلبداعي:
 يعكس التفكير اإلبداعي ظاورة متعددة األكجه كالجكانب حيث إنه قدرة عمى اإلنتاج الجديد. -يمكف كصفه بجدية أنه يتصؼ بالمركنة كالطبلقة كاألصالة كالحساسية لممشكبلت.

 يفصح عف نفسه في شكؿ إنتاج جديد يمتاز بالتنكع كيتصؼ بالقبكؿ العاـ االجتماعي.كيؤكد (المنسي )23 :2003،إلى كجكد عدة خصائص لمتفكير اإلبداعي كوي:
 عممية تقكد إلى إنتاج شيء مختمؼ. -عممية تحقؽ نتائج متميزة ،كما أنىا تقدـ حمكالن مبتكرة كغير مألكفة.

 -اإلبداع مكجكد لدل كؿ فرد كليس أم انر مقصك انر عمى قمة مختارة بعينىا.

 اإلبػػداع قابػػؿ لمػػتعمـ كالتنميػػة بكاسػػطة األس ػرة ،فإحسػػاس الفػػرد بمػػا أنج ػزن يتمثػػؿ فػػي رد الفعػػؿاالجتماعي الدم يمارسه االخركف تجاوه.

كتضيؼ الباحثة إلى خصائص التفكير اإلبداعي أنو:
 ينمي التفكير عدة مىارات منىا الميكؿ كاالتجاوات الجديدة. يحتكم التفكير عمى العمميات العقمية العميا. -التفكير مدعكـ بأدلة كبراويف عممية.
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 يسعي نجك تدفؽ األفكار ،كتقديـ حمكؿ مبتكرة لممشكبلت كالمكاقؼ. -يتضمف انتاجان جديدان كأصيبلن ذا قيمة عالية.

ميارات التفكير اإلبداعي:
بعػػد إطػػبلع الباحثػػة عمػػى العديػػد مػػف البحػػكث كالكتػػب التػػي تناكلػػت التفكيػػر اإلبػػداعي ،كجػػدت
الباحثػػة اخػػتبلؼ فػػي مىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي مػػف باحػػث خػػر كيرجػػع ذلػػؾ الخػػتبلؼ النظريػػات التػػي

ينتمػػي لىػػا البػػاحثكف فػػي تفسػػير اإلبػػداع ،كمػػف المىػػارات األكثػػر تػػداكالن الطبلقػػة ،كالمركنػػة ،كاألصػػالة،
كالتفاصػػيؿ ،كالحساسػػية لممشػػكبلت ،كسػػكؼ يػػتـ االقتصػػار عمػػى عػػرض المىػػارات األكثػػر تػػداكالن كالتػػي

استخدمتىا الباحثة في وذن الدراسة كوي الطبلقة كالمركنة كاألصالة.
 -1الطالقة :Fluency

كيعرؼ (العبادم )20 :2008،الطبلقة بأنىا :القدرة عمى إنتاج أفكار متعددة لمشكبلت كتساؤالت
غير محددة ،كتتضمف الجانب الكمي مف التفكير اإلبداعي.
بينما يعرفىا (جركاف )82 :1999،بأنىا القدرة عمى تكليد عدد كبيػر مػف البػدائؿ أك المترادفػات أك

األفكار أك المشكبلت أك االستعماالت عند االستجابة لمثير معيف ،كالسرعة في تكليدوا.

كذكروػػا ألكسػػندر ( )Alexander,2007: p21بأنىػػا القػػدرة عمػػى إنتػػاج عػػدد مػػف االسػػتجابات أك

األفكار المطمكبة.

كما كتعرؼ بأنىػا :قػدرة الفػرد عمػى إنتػاج أكبػر قػدر ممكػف مػف األفكػار ،كالبػدائؿ ،كالمترادفػات،

كالحمكؿ ،كاالستجابات لمثير معيف (السميتي)43 :2006،

كيقسـ (الطيطي )52 :2004،الطبلقة إلى خمسة أنكاع كوي:
 طالقػػة لفظيػػة :كتعنػػي القػػدرة عمػػى سػػرعة إنتػػاج أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف كممػػات محػػدكدة تػػؤدممعني.

 طالقة فكرية :كوي إنتاج أكبر عدد ممكف مف أفكار متسمسمة في مكقؼ مف اؿ المكاقػؼ التػيتثير المفحكص.

 طالقػػػة تعبيريػػػة :كوػػي القػػدرة عمػػى التعبيػػر عػػف التفكيػػر الس ػريع فػػي الكممػػات كصػػياغتىا فػػيعبارات مفيدة.

 طالقػػػػة التػػػػداعي :كتعنػ ػػي القػ ػػدرة عمػ ػػى إنتػ ػػاج أكبػ ػػر عػ ػػدد ممكػ ػػف مػ ػػف الكحػ ػػدات األكليػ ػػة ذاتالخصائص المعينة.
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 طالقػػػة األشػػػكاؿ :كتعنػػي إضػػافة بعػػض الجزيئػػات المناسػػبة لؤلشػػكاؿ لتكػػكيف رسػػكمات يمكػػفاالستفادة منىا في المجاالت المختمفة.
كيتضػػح لمباحثػػة ممػػا سػػبؽ أف الطبلقػػة وػػي :قػػدرة الطالػػب عمػػى إنتػػاج أكبػػر ق ػدر مػػف األفكػػار
كالحمكؿ عنػد االسػتجابة لمثيػر معػيف ،كالسػرعة فػي اسػتدعاء وػذن األفكػار كتكليػدوا كتػدفقىا بسػىكلة فػي

فترة زمنية محددة.

 -2المركنة:Flexibility
وػػي قػػدرة الفػػرد عمػػى تغييػػر حالتػػه الذونيػػة تزامن ػان مػػع تغييػػر المكقػػؼ الػػذم يتكاجػػد فيػػه ،إذ يقػػكـ

بإصدار العديد مف االستجابات التي ال تنتمي لفئة كاحدة ،لذلؾ فإف الفرد له قدرة عمى المركنة تتيح لػه

التنكع باألفكار كاالستجابات (عبداهلل كحسف.)325 :2018 ،

كيعرؼ (صػكافطة )58 :2008،بأنىا قدرة الفرد عمى تكليد أكبر عدد ممكف مػف األفكػار المتنكعػة

خبلؿ فترة معينة مف الزمف.

كمػػا كيعػػرؼ (دنػػاكم )46 :2008،بأنىػػا القػػدرة عمػػى تكليػػد أفكػػار متنكعػػة ليسػػت مػػف نػػكع االفكػػار
المتكقعة عادة ،كتكجيه أك تحكيؿ مسار التفكير مع تغيير متطمبات المكقؼ.
كتنقسـ المركنة إلى قسميف وما:
 -1المركنة التكيفية :كوي قدرة الفرد عمى تغيير كجىته الذونية حيف يككف بصدد النظػر إلػى حػؿ
مش ػ ػػكمة معين ػ ػػة ،كيمك ػ ػػف أف ننظ ػ ػػر إليى ػ ػػا باعتبارو ػ ػػا الط ػ ػػرؼ المكج ػ ػػب لمتكي ػ ػػؼ العقم ػ ػػي (ق ػ ػػارة

كالصافي.)96 :2011،

 -2المركنػػة التمقائيػػة :كوػػي سػػرعة الفػػرد فػػي إصػػدار أكبػػر عػػدد مػػف األفكػػار المتنكعػػة ،كالمرتبطػػة
بمشػػكمة ،أك مثيػرة ،كيميػػؿ الفػػرد كفػػؽ وػػذن القػػدرة إلػػى المبػػادرة التمقائيػػة فػػي المكاقػػؼ ،كال يكتفػػي

بمجرد االستجابة (الخميمي.)140 :2005،

مما سبؽ تعرؼ الباحثة المركنة :بأنىا القدرة عمى تكليد أصناؼ كأفكار متنكعة التي ال تنتمػي
لفئة كاحدة ،كتكجيه مسار التفكير مف نكع معيف مف الفكر إلى نػكع آخػر حسػب متطمبػات المكقػؼ ،أم
تغيير الحالة الذونية بتغير المكقؼ.
 -3األصالة :Originality
يعرفىا (الحارثي )135 :2002،بأنىا القدرة عمى إنتاج ما وك غير مألكؼ.
كترم (سميماف )293 :2011،بأنىا القدرة عمى إنتاج استجابات معينة غير مألكفة ،كغير مباشرة،

كأفكار متميزة كغير شائعة.
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كتعرؼ الباحثة األصالة بأنىا :القدرة عمى إدراؾ األشياء إد اركػان جديػدان ،كتكليػد اسػتجابات فريػدة

كأفكار غير مألكفة بالمكقؼ التعميمي تتصؼ بالجدة كاألصالة.

مراحؿ التفكير اإلبداعي العممية:
إف عمميػػة التفكيػػر اإلبداعيػػة عبػػارة عػػف خطػكات تتكلػػد مػػف خبللىػػا األفكػػار الجديػػدة كاإلبداعيػػة،
كقد اختمؼ العمماء كالباحثيف في عدد وػذن الم ارحػؿ؛ نتيجػة الخػتبلؼ الفمسػفة كالنظريػات التػي يخرجػكف

منىا لتفسير اإلبداع بمراحمه ،كتشير الباحثػة إلػى اف أكثػر م ارحػؿ العمميػة اإلبداعيػة تنػاكالن كقبػكالن كيتفػؽ
عميىا غالبية الباحثيف مثؿ (السركر )152 :2002،ك(سعادة )255 :2011،ك(أبك ندم )42 :2018،تتمثؿ في

أربع مراحؿ كما يمي:

 -1مرحمة اإلعداد أك التحضير()Preparation
كوػػي مرحمػػة تحديػػد المشػػكمة كتفحصػػىا مػػف جميػػع الجكانػػب ،حيػػث يػػتـ جمػػع المعمكمػػات مػػف
حكلىا ،كالربط مف خبللىا بصكرة مختمفة.
 -2مرحمة الحضانة ()Incubation
كوي مرحمة ترتيب كترقب كانتظار ،حيث يتحرر العقؿ مف كثير مف الشكائب كاألفكار التػي ال

صمة لىا بالمشكمة.

 -3مرحمة اإلشراؽ اك التنكير ()Sunshine or Enlightenment
تسػػمي وػػذن المرحمػػة بشػ اررة اإلبػػداع ،أك المحظػػة اإلبداعيػػة التػػي تتكلػػد فيىػػا الفكػرة الجديػػدة التػػي

تؤذم بدكروا إلى حؿ المشكمة.

 -4مرحمة التحقيؽ ()Verification
كوػػي مرحمػػة اختبػػار ً
الفك ػرة لمفك ػرةى الجديػػدة كتجربتىػػا ،كالتػػي تػػؤدم بػػدكروا إلػػى إخ ػراج اإلنتػػاج

اإلبداعي إلى حيز الكجكد ،كبعبارة أخرم :وي مرحمة التجريب لمفكرة الجديدة.

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لمباحثة حتى يحقؽ المعمـ المبدع التفكير اإلبداعي لدل الطمبة يجب
أف يس ػػير بخطػ ػكات متسمس ػػمة م ػػف م ارح ػػؿ التفكي ػػر اإلب ػػداعي العممي ػػة ،كم ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتعانته بالكس ػػائؿ
كالبرامج كالتقنيات الحديثة لتحقيؽ األوداؼ التعميمية كتنمية مىارات التفكير اإلبداعي.

معكقات التفكير اإلبداعي:
اختم ػػؼ الب ػػاحثكف ف ػػي تحدي ػػد معكق ػػات اإلب ػػداع فق ػػد ذك ػػر (ج ػػركاف )184-177 :2009،معكق ػػات

اإلبداع في األسرة كالمجتمع كما يمي:
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 .2معكقات اإلبداع في األسرة:
 -1تدني المستكم االقتصادم.
 -2ارتفاع نسبة األمية.

 -3أحاديػػة المسػػؤكلية فػػي تربيػػة األبنػػاء ،كاالتجاوػػات السػػمبية لؤلس ػرة ،كاسػػمكب التنشػػئة القػػائـ
عمى التسمط كالسيطرة.

 .3معكقات اإلبداع في المجتمع:
 -1الركاسب السمبية لمثقافة العربية كاالتجاوات كالقيـ السائدة في المجتمع.
 -2التشبث بالماضي كالتغني بأمجادن كخبراته كاالنصراؼ عف النظر في القضايا المستقبمية.

 -3جمػػكد الػػنظـ كالتش ػريعات العربيػػة فػػي مكاجىػػة التغي ػرات المتسػػارعة التػػي تفرضػػىا العكلمػػة
كتكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات كاالقتصاد القائـ عمى اإلبداع كالتميز.

 -4العنؼ السياسي كاالضطرابات األمنية كالحركب.

كيضيؼ (شاويف كزايد )256-253 :2009،ك (العتكـ )255 :2010،إلى معكقات اإلبداع:
 .4معكقات شخصية:
 -1ضعؼ الثقة بالنفس.
 -2الميؿ لممجاراة.

 -3الحماس المفرط أك االستحكاذ
 -4التفكير النمطي.

 -5عدـ الحساسية أك الشعكر بالعجز.
 -6التسرع كعدـ احتماؿ الغمكض.

 -7استخداـ حاسة كاحدة في التفكير.
 -8الحكـ عمى األفكار بدؿ تكليدوا كانتاجىا.
 -9عدـ الرغبة في التطكر.

 -10الخكؼ مف ارتكاب خطأ كمف الفشؿ أك المخاطرة.
 -11التقيد بطرائؽ كاستراتيجيات سبؽ أف ثبت نجاحىا في الماضي.

كترل الباحثة مف معيقات التفكير اإلبداعي:
 -1المعيقات المكجكدة في البيئة التي تحد مف النشاط اإلبداعي.
 -2نقد األفكار اإلبداعية بدؿ اقتراح أفكار جديدة.

 -3عدـ التعاكف كالتكازف إذ أف اإلبداع يتطمب كبلوما في كقت كاحد.

 -4الجدية المطمقة في التعامؿ مع األحداث فالتفكير اإلبداعي بحاجة إلى الفكاوة كالمعب.
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المحكر الثالث :استراتيجية تناؿ القمر
أكالن :مفيكـ البنائية:
تعددت تعريفات البنائية عند المنظركف باختبلؼ الرؤم الفكرية التي ينتمكف إليىػا ،لػذلؾ ال يكجػد

تعريؼ محدد لىا يحكم بيف ثنايان كؿ ما يتضمنه المفىكـ مف معاف أك عمميات نفسية.

كفي وذا السياؽ عرفىا المعجـ الدكلي لمتربية بأنىا رؤية في نظرية الػتعمـ كنمػك الطفػؿ قكامىػا إف

الطف ػ ػػؿ يك ػ ػػكف نش ػ ػػيطان ف ػ ػػي بن ػ ػػاء أنم ػ ػػاط التفكي ػ ػػر لمعرف ػ ػػة نتيج ػ ػػة تفاع ػ ػػؿ قد ارت ػ ػػه الفطري ػ ػػة م ػ ػػع الخبػ ػ ػرة

(زيتكف :2007،ص .)36

كيرم سيجؿ النظرية البنائية بأنىا عممية البناء المعرفي التي تتـ مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع ما

حكله مػف أشػياء أشػخاص ،كفػي أثنػاء وػذن العمميػة يبنػي الفػرد مفػاويـ معينػة عػف طبيعتػه ،كلػذلؾ يكجػه
سمككياته مع كؿ ما يحيط به مف أشياء كأشخاص كأحداث (الدليمي :2014،ص.)15
كمػػا عرفىػػا (أبكعػػكدة :2006،ص )16بأنىػػا فمسػػفة تربكيػػة يقػػكـ فيىػػا المػػتعمـ بتكػػكيف معارفػػه
الخاصة التي يخزنىا بداخمه ،فمكؿ شخص معارفه الخاصة التي يمتمكىا ،كأف المتعمـ يككف معرفته إمػا
بشكؿ فردم أك مجتمعي بناء عمى معارفػه الحاليػة كخب ارتػه السػابقة ،حيػث يقػكـ المػتعمـ بانتقػاء كتحكيػؿ

المعمكمات كتككيف الفرضيات كاتخاذ الق اررات معتمدان عمى البنية المفاويمية التي تمكنه مػف القيػاـ بػذلؾ
كذلؾ في كجكد المعمـ الميسر لمعممية التعميمية

أم ػػا كيتم ػػي ( )Wheatly,1991:9-21فق ػػد عرفى ػػا بأنى ػػا نظري ػػة ال ػػتعمـ ال ػػذم يعن ػػي التكيف ػػات
الحادثػػة فػػي المنظكمػػات المعرفيػػة الكظيفيػػة لمفػػرد مػػف أجػػؿ معادلػػة التناقضػػات الناشػػئة مػػف تفاعمػػه مػػع

معطيات العالـ التجريبي .

كيؤكد (عفانة كأبك ممكح :2006،ص )6بأنىا عممية تفاعؿ ثبلث عناصر في المكقؼ التعميمي:
الخبرات السابقة ،المكاقؼ التعميمية المقدمة لممتعمـ ،المناخ البيئي الذم تحدث فيه عمميػة الػتعمـ ،كذلػؾ

مػػف أجػػؿ بنػػاء كتطػػكير تراكيػػب معرفيػػة جديػػدة ،تمتػػاز بالشػػمكلية كالعمكميػػة مقارنػػة بالمعرفػػة السػػابقة،
كاستخداـ وذن التراكيب المعرفية الجديدة في معالجة مكاقؼ بيئية سيئة .
كيعرفىػػا (الػػكور :2002،ص )192بأنىػػا نظريػػة تقػػكـ عمػػى اختبػػار أف الػػتعمـ ال يػػتـ عػػف طريػػؽ

النقؿ ا لي لممعرفة مف العمـ كانما بناء المتعمـ بمعني ما يتعممه بنفسه.

كبعػػد االطػػبلع إلػػى التعريفػػات السػػابقة لمنظريػػة البنائيػػة ،تعػػرؼ الباحثػػة النظريػػة البنائيػػة بأنىػػا:

فمسػفة تربكيػػة تقػػكـ عمػػى تفاعػػؿ نشػط بػػيف الخبػرات السػػابقة كالمكاقػػؼ التعميميػة المخزنػػة داخػػؿ الفػػرد مػػع
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المكاقؼ الجديدة التي يتمقاوا المتعمـ مف المعمـ ،بحيث يقػكـ المػتعمـ بتكػكيف معرفتػه كالتراكيػب المعرفيػة

الجديدة كاتخاذ الق اررات في المكاقؼ التعميمية الجديدة كالمشابىة.

كتستنتج الباحثة مما سبؽ عناصر أساسية في النظرية البنائية كوي:
 المتعمـ محكر العممية التعميمية فىك يبني معرفته بنفسه. -يساعد المعمـ المتعمـ في بناء المعرفة كاالبتكار.

 ػ التعمـ عممية بناء إبداعية تقكـ بتنظيـ الخبرات كتكسيعىا. تساعد المتعمـ عمى التفاعؿ االجتماعي مع األقراف. دكر المتعمـ نشط كفعاؿ.اسس النظرية البنائية:
تقػ ػػكـ النظريػ ػػة البنائيػ ػػة عمػ ػػي عػ ػػدن اسػ ػػس حػ ػػددوا (زيتػ ػػكف :2007،ص( ،)17أبكزيػ ػػد:2003،

ص( ،)185أبكعطا :2013،ص )38عمى النحك التالي:

 -التعمـ عممية بنائية نشطة كمستمرة كغرضية التكجيه.

 المعرفة القبمية لممتعمـ شرط أساسي لبناء التعمـ ذك المعني الىػدؼ الجػكورم مػػف عمميػة الػػتعمـ وػك إحػػداث تكيفػات تتػكاءـ مػع الضػػغكط المعرفيػة الممارسػػةعمى خبرة الفرد.

 تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفته مف خبلؿ التفاكض االجتماعي مع ا خريف. حاجة المتعمـ لجىد كبير لتصحيح بنيته المعرفية التي تقاكـ التغير بشدة. -التعمـ عممية تحتاج لكقت.

كما تناكؿ (الخزرجي :2011،ص )214مجمكعة أسس كوي:
 -1المتعمـ ال يستقبؿ المعرفة كيتمقاوا بشكؿ سمبي كلكنه يبنيىا مف خبلؿ نشاطه كمشاركته الفعالة
في عمميتي التعميـ كالتعمـ.

 -2المعمكمات كالخبرات السابقة لممتعمـ تمعب دك ار في تشكيؿ أسس التعمـ البلحؽ.

 -3المعرفة ليست مكجكدة بشكؿ مستقؿ عف المتعمـ ،فىػي مػف ابتكػارن وػك ،كتكمػف فػي عقمػه كمػف
ثـ المعرفة تصبح اساس نظرته إلى العالـ مف حكله.

 -4يحدث التعمـ بشكؿ أفضؿ عندما يكاجه الفرد مكقؼ حقيقي أك مشكمة ذات عبلقة بكاقع حياته.

 -5تفاعؿ النشط مع غيرن مف المتعمميف كتبادله المعػاني معىػـ مىػـ فىػك يػؤدم إلػى نمػك فػي بنيتػه
المعرفية.
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كمف خبلؿ استقراء الباحثة لؤلسس السابقة يتضح بأف التعمـ عممية مسػتمرة كنشػطة ،تؤكػد عمػى

دكر المتعمـ الفعاؿ كالنشػط فػي اكتشػاؼ المعرفػة كبنائىػا ،مػف خػبلؿ خب ارتػه السػابقة كالبلحقػة كاألنشػطة
الحقيقية التي يقكـ بىا المتعمـ في ظؿ بيئة تعميمية داعمة.
خصائص النظرية البنائية في المكقؼ التعميمي:
ون ػ ػ ػػاؾ ع ػ ػ ػػدة خص ػ ػ ػػائص لمنظري ػ ػ ػػة البنائي ػ ػ ػػة كالت ػ ػ ػػي لى ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػػأثير ف ػ ػ ػػي المكاق ػ ػ ػػؼ التعميمي ػ ػ ػػة كم ػ ػ ػػا

ذكروا(ريحاف :2015،ص:)10

 تستمزـ عممية التعمـ عمميات نشطة ،يككف لممتعمـ دكر فيىا حيث تتطمب بناء المعني. -المعرفة ليست خارج المتعمـ كلكنىا تبني فرديان كجماعيان فىي متغيرة دائما.

 يأتي المعمـ إلى المكاقؼ التعميمية كمعه مفاويمه ،ليس فقػط المعرفػة الخاصػة بمكضػكع معػيف،كلكف أيضا آراؤن الخاصة بالتدريس كالتعمـ كذلؾ بدكرن يؤثر في تفاعمه داخؿ الفصؿ.

 التدريس ليس نقؿ المعرفة ،كلكنه يتطمب تنظيـ المكاقؼ داخؿ الفصؿ ،كتصميـ المىاـ بطريقةمف شأنىا أف تنمي التعمـ.

 م ارع ػػاة الف ػػركؽ الفردي ػػة ب ػػيف المتعمم ػػيف كذل ػػؾ بت ػػكفير ف ػػرص لمتعم ػػيـ تناس ػػب المي ػػكؿ كالق ػػدراتالمختمفة.

 االوتم ػػاـ ب ػػالتقكيـ م ػػف إع ػػداد نم ػػاذج أس ػػئمة عم ػػى مس ػػتكيات عمي ػػا م ػػف التفكي ػػر بغ ػػرض خم ػػؽالشخصية المفكرة كالمبتكرة.

 تكلػػد البنائيػػة آراء مختمفػػة عػػف طػػرؽ التػػدريس كالػػتعمـ ،ككيفيػػة تنفيػػذوا فػػي الفصػػؿ ،حتػػى تكػػكفمتسقة مع المتطمبات العالمية لممناوج ،كالتي تنص عمى أف أفكػار المتعممػيف سػكؼ تتغيػر مػع

اتسػػاع خب ػراتىـ ،كونػػاؾ دكر جػػكورم لممعمػػـ فػػي وػػذن العمميػػة ،فػػالمعمـ يمكنػػه اف يتفاعػػؿ مػػع

المتعمـ ،كيثير األسئمة كيستند عمى التحديات الحالية كالخب ارت (حبيب :2015،ص.)20
نماذج قائمة عمى النظرية البنائية:
 نمكذج التعمـ المتمركز حكؿ الذات -االستقصاء

 حؿ المشكبلت -دكرة التعمـ

 نمكذج التعمـ البنائي التعمـ التعاكني -خرائط مفاويـ
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 تناؿ القمرثانيان :استراتيجية تناؿ القمر:
إف التط ػػكر الكبي ػػر ف ػػي ط ارئ ػػؽ الت ػػدريس كاألس ػػاليب الحديث ػػة ف ػػي التعم ػػيـ ،فق ػػد حظي ػػت باوتم ػػاـ
التربػػكييف فػػي مختمػػؼ اختصاصػػاتىـ كميػػادينىـ التطبيقيػػة ،لػػذلؾ ألػػزـ المعمم ػكف بالبحػػث عػػف الط ارئػػؽ

كاالسػ ػػتراتيجيات الحديثػ ػػة كالفعالػ ػػة ،ألف طريقػ ػػة التػ ػػدريس الفعالػ ػػة تحقػ ػػؽ اكتسػ ػػاب المتعممػ ػػيف الخب ػ ػرات
كالمىػػارات المطمػػكب ،كم ػػا كتعػػالج مػ ػكاطف الضػػعؼ ل ػػدل المتعممػػيف م ػػف خػػبلؿ تعكي ػػدوـ عمػػى طريق ػػة
التفكيػػر الصػػحيحة الكتسػػاب المعمكمػػات كالمىػػارات ،لػػذا سػػتتناكؿ الباحثػػة فػػي وػػذا المحػػكر اسػػتراتيجية

التعمـ البنائي كوي تناؿ القمر.

مفيكـ استراتيجية تناؿ القمر:
عرفتىػػا (دايرسػػكف )6 :2004،وػػي :مجمكعػػة مػػف العمميػػات التػػي تسػػاعد عمػػى إيجػػاد األفكػػار
الرئيسية في النص الذم يسمعه ،أك يقرأن ،كمػف ثػـ تعمػـ كيفيػة القػراءة لتحقيػؽ اوػداؼ معينػة ،كاكتسػاب

عادة القراءة الذاتية كالمستقمة المعتمدة عمى الثقة بالذات ،كالمتفاعمة مع المقركء .

كتعرفىػػا (الىياجنػػة كالتػػؿ )455 :2017،بأنىػػا :اسػػتراتيجية تفكيػػر مػػا كراء معرفػػي ،لىػػا خمػػس
خطكات وي :تنبأ ،كنظـ ،كابحث ،كلخص ،كقيـ .كيتـ تقديـ وذن الخطكات في ثبلث مراحؿ قبؿ كأثناء

كبعد القراءة .

عرفىا (الصيداكم )9 :2015،بأنىا :مجمكعة مف اإلجراءات كالممارسػات التػي يتبعىػا المعمػـ

في فصمه تتككف مف عدة خطكات (تنبا ،نظػـ ،ابحػث ،لخػص ،قػيـ) كمراحمىػا التقػديـ (التقػديـ ،التػدريب

المكجه ،التدريب المستقؿ) ،ودفىا استيعاب مضمكف النص كاسترجاعه كتمخيصه كجػاءت تسػميتىا مػف

الحركؼ األكلي لخطكاتىا.
كمف خالؿ التعريفات السابقة تعرؼ الباحثة استراتيجية تناؿ القمر إجرائيان:
وػػي مجمكعػػة األفكػػار كاإلج ػراءات كالمبػػادئ التدريسػػية التػػي يؤديىػػا المعمػػـ ك طالبػػات الصػػؼ
الثػػامف مػػف خػػبلؿ سػػير الطالبػػات فػػي عػػدة خطػكات متتابعػػة كمتسمسػػمة لممكضػػكعات ،ك مسػػاعدتىـ فػػي

تحقيؽ مخرجات تعميمية مرغكب فيىا تبدأ مف التنبؤ ثػـ التنظػيـ ثػـ البحػث ثػـ التمخػيص ثػـ تقيػيـ مػا تػـ

تعممه.

خطكات استراتيجية تناؿ القمر:
 -1تنبأ :يقكـ الطالب في وذن الخطكة بقراءة النص ،أك يتأمؿ الخريطة المكجكدة في الكتاب كيتنبأ
بعنكاف الدرس كما سيتـ معرفته في وذا الدرس.
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 -2نظـ :يقكـ الطالب بتنظيـ خبراته كسػرد األفكػار التػي تنبػأ بىػا ككضػع وػذن التنبػؤات عمػى شػكؿ
خريطة معرفية.

 -3ابحػػث :يقػػكـ الطالػػب بالبحػػث بطريقػػة مناسػػبة لػػه لمبحػػث عمػػا تػػـ تحديػػدن سػػابقا كبالتػػالي يصػػبح
الطالب مسؤكؿ عف تعممه كتحديد المعمكمات المكجكدة.

 -4لخػػص :يقػػكـ الطالػػب بتمخػػيص األفكػػار كالمعمكمػػات التػػي استشػػفىا أثنػػاء البحػػث ،كونػػا يمخػػص
الطالب المادة العممية بطريقة مرتبة.

 -5قيـ :يقكـ المعمـ بعرض الخرائط المعرفية التي تكصؿ إليىا التبلميذ كتقيمىػا مػف قبػؿ الطػبلب،
كاختيار المعمكمات الصحيحة المستخمصة كعرضىا امامىـ.

مراحؿ تعميـ استراتيجية تناؿ القمر:
إف اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر تشػػمؿ عػػدة م ارحػػؿ تعميمػػة كوػػي (مرحمػػة تقػػديـ االسػػتراتيجية ،مرحمػػة

التدريب المكجه ،مرحمة التدريب المستقؿ) كسيتـ شرح كامؿ لخطكات تنفيذ استراتيجية تنػاؿ القمػر عمػى
مادة الدراسات االجتماعية:
 -1مرحمة تقديـ استراتيجية تناؿ القمر:

 تنبػأ :يقػكـ المعمػـ بعػرض مجمكعػة مػف الصػػكر المتنكعػة كخػرائط كصػكر الكتػاب المدرسػي فػػيمػػادة الد ارسػػات االجتماعيػػة كيطمػػب مػػف الطػػبلب امعػػاف النظػػر فػػي وػػذن الصػػكر ،ثػػـ يتنػػاقش
المعم ػػـ م ػػع الط ػػبلب كيش ػػجعىـ لمكص ػػكؿ إل ػػى الفكػ ػرة الرئيس ػػية كعنػ ػكاف ال ػػدرس ،كيكت ػػب المعم ػػـ

العنكاف عمى السبكرة.

 نظـ :يطمب المعمـ مف الطػبلب سػرد أفكػاروـ ككتابػة األوػداؼ المطمػكب تعممىػا ،كيقػكـ بتحديػدأنماط التدريس المناسبة لمكصكؿ إلى تحقيؽ وذن األوداؼ.

 ابحػػث :يقػػكـ المعمػػـ بعػػرض خ ػرائط أك أطمػػس ،أك عػػرض جػػداكؿ اك مقطػػع فيػػديك أك تسػػجيؿص ػػكت لمكض ػػكع ال ػػدرس كيس ػػجؿ الط ػػبلب م ػػا ت ػػـ التكص ػػؿ إلي ػػه م ػػف خ ػػبلؿ البح ػػث كم ػػا يثي ػػر
انتباوىـ في الخرائط أك الفيديك أك تسجيؿ الصكت.

 لخػص :يطمػب المعمػـ مػف الطػبلب تػدكيف مبلحظػات دالػة ممخصػة لمػا تػـ مشػاودته مػف خػبلؿقراءة النص الخرائط أك الفيديك كتحديد أفكاروـ كعرضىا عمى السبكرة.

 قػػػيـ :يق ػػكـ المعم ػػـ بمقارن ػػة مبلحظ ػػات الط ػػبلب م ػػع المبلحظ ػػات الت ػػي تكص ػػؿ إليى ػػا بمس ػػاعدةالطبلب كثـ تدكينىا عمى السبكرة كونا يبلحظ الطبلب مػدم مطابقػة معمكمػاتىـ مػع المعمكمػات

الصحيحة عمى السبكرة ،الذم تـ إعدادن مف قبؿ المعمـ بمساعدتىـ.
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 -2مرحمة التدريب المكجو لتنفيذ استراتيجية تناؿ القمر:

 تنبػػأ :فػػي وػػذن الخطػػكة يقػػكـ المعمػػـ بعػػرض الخ ػرائط كصػػكر الػػدرس ،ثػػـ يقػػكـ الطػػبلب بػػالتنبؤباألفكار بأنفسىـ كمشاركتىا مع بعضىـ دكف تكجيه مف المعمـ.

 نظػػـ :يقػػكـ المعمػػـ بتكجيػػه الطػػبلب لتسػػجيؿ مػػا يعرفكنػػه مػػف أفكػػار كمبلحظػػات كأوػػداؼ سػػيتـتعممىا خبلؿ الدرس كمف ثـ يقسـ المعمـ الطبلب إلى مجمكعات لتحقيؽ األوداؼ.

 ابحػػػث :يق ػػكـ المعم ػػـ بع ػػرض خػ ػرائط أك أطم ػػس ،أك ع ػػرض ج ػػداكؿ اك مقط ػػع في ػػديك لمكض ػػكعالػػدرس ،كيشػػجع الطػػبلب عمػػى تحديػػد األفكػػار الرئيسػػية كمػػف خػػبلؿ البحػػث يػػتـ معرفػػة مػػا إذا
كانت األفكار تحتكم عمى األوداؼ التي كتبكوا أـ ال.

 لخص :يقكـ الطبلب عمى شكؿ مجمكعات بتحديد األفكار الرئيسية لما تـ مشاودته كتقكـ وذنالمجمكعات بكتابة جممة أك جممتيف تتضمف األفكار الرئيسية المىمة.

 قػػػيـ :تقػػكـ كػػؿ مجمكعػػة بمقارنػػة تمخيصػػىا م ػػع التمخيصػػات التػػي تػػـ عرضػػىا بدايػػة ال ػػدرس،كيحممػػكف التمخيصػػات لمعرفػػة أكجػػه الشػػبه كاالخػػتبلؼ لكتابػػة تمخػػيص مكحػػد لمػػدرس مسػػتعينيف

بالكتاب.

 -3مرحمة التدريب المستقؿ:
في وذن المرحمة تج أز مراحؿ تنفيذ خطكات وذن االستراتيجية إلى جزأيف:
 األكؿ :يض ػػـ الخطػ ػكات األكل ػػي (تنب ػػأ) كالثاني ػػة (نظ ػػـ) كينف ػػذ و ػػذا الج ػػزء داخ ػػؿ غرف ػػة الص ػػؼبالطريقة التي تـ ذكروا في المرحمة األكلي.

 الثػػاني :يضػػـ الخط ػكات الػػثبلث (ابحػػث ،لخػػص ،قػػيـ) كينفػػذوا الطالػػب خػػارج المدرسػػة (نشػػاطبيتػػي) كالتنفيػػذ فػػي كػػبل الج ػزأيف يقػػكـ بػػه الطػػبلب كحػػدوـ بشػػكؿ مسػػتقؿ بمعنػػي أنىػػـ يكتبػػكف
اإلجػ ػراءات الت ػػي يقكم ػػكف بى ػػا كيس ػػممكنىا مكتكب ػػة إل ػػي المعم ػػـ عم ػػى اف يتب ػػادؿ الط ػػبلب ا راء
كاألفكار كيسردكف مقترحات جديدة يركف أنىا يمكف أف تحسف النص (عطية.)100 :2009،

مميزات استخداـ استراتيجية تناؿ القمر:
 -1تنمي ركح االعتماد عمى الذات لدم الطالب ،كتزيد مف قدرته في بناء معرفته بنفسه.

 -2يتعمـ الطالب كيؼ يجد األفكار الرئيسية الكاردة في النص ككيؼ يمخصىا كيتفاعؿ معىا.
 -3يتعمـ الطالب كيؼ يتعامؿ مع أقرانه ،كيفيدوـ كيستفيد منىـ.

 -4استعماؿ الطالب وػذن االسػتراتيجية عػدة مػرات يجعمىػا عػادة بالنسػبة لػه ،كمػف المىػـ أف يصػبح
التمميذ متعمما مستقبل.
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 -5تقمػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػف اعتمػ ػ ػ ػػاد الطالػ ػ ػ ػػب عمػ ػ ػ ػػى المعمػ ػ ػ ػػـ ،كتعطيػ ػ ػ ػػه دك انر فػ ػ ػ ػػاعبلن فػ ػ ػ ػػي عمميػ ػ ػ ػػة التعمػ ػ ػ ػػيـ
كالتعمـ(دايرسكف)38 :2004،

 -6تمثؿ خطكات االستراتيجية عممية عقمية ينشط فيىا العقؿ فيؤسس لمخطكة البلحقة كبىػذا تجعػؿ
العمؿ القرائي ودفا مكجىا غير مشتت.

 -7يكػػكف المػػتعمـ فيىػػا إيجابيػػا كفػػاعبل يحسػػف االعتمػػاد عمػػى نفسػػه فػػي معالجػػة المكضػػكع كتحميمػػه
كتمخيصه كتقكيمه (عطية.)97 :2009،
كمف خبلؿ استقراء الباحثة لما سبؽ تضيؼ الباحثة لمميزات االستراتيجية:
 -1تكسب الطالب مىارة التمخيص.

 -2تنمي لدم الطبلب مىارات التفكير اإلبداعي.
 -3تقمؿ مف الكقت البلزـ لمدراسة.

 -4تشجع الطبلب عمى استنباط أفكار جديدة مف خبلؿ الصكر كالخرائط كما يتـ مشاودته.
 -5تعكد الطالب عمي نقد ا خريف.

 -6تجعؿ الطالب إيجابيان في طرح األسئمة كاإلجابة عميىا.

دكر الطالب في استراتيجية تناؿ القمر:
 -1تعزز المناقشة بينه كبيف زمبلئه.

 -2يبحث كيستشؼ المعمكمات مف خبلؿ ما يشاودن مف صكر خبلؿ الحصة.
 -3متعاكف كيحترـ آراء االخريف.

 -4يتنبأ بالمعمكمات كيستنتج المعمكمات المناسبة.
 -5يمتزـ الترتيب كالدقة في الحؿ.
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الفصن الجالح
الدراسات الشابقة
 انمحىر األول /اندراساث اإلجخماعيت
 انمحىر انثاني /انخفكيز اإلبداعي
 انمحىر انثانث /اسخزاحيجيت حنال انقمز

الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة:
يتناكؿ وذا الفصؿ الد ارسػات السػابقة المتعمقػة بعنػكاف الد ارسػة الحاليػة ،كالتػي تىػدؼ إلػى معرفػة

أثر تكظيؼ اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر فػي تنميػة مىػارات التفكيػر اإلبػداعي فػي مػادة الد ارسػات االجتماعيػة

لػػدل طالبػػات الصػػؼ الثػػامف األساسػػي بغ ػزة ،لػػذلؾ قامػػت الباحثػػة بػػاإلطبلع عمػػى العديػػد مػػف الد ارسػػات
السابقة مف مصادر متعددة تمثمت في الرسائؿ العمميػة ،كاألبحػاث المنشػكرة فػي الػدكريات ،كالمػؤتمرات،

كتسىيبلن لئلفادة مف وذن الدراسات.

قام ػػت الباحث ػػة بعرض ػػىا ف ػػي ث ػػبلث مح ػػاكر :األكؿ :يتمث ػػؿ ف ػػي مح ػػكر الد ارس ػػات الت ػػي تناكل ػػت

اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر ،كالثػػاني :يتمثػػؿ فػػي محػػكر الد ارسػػات التػػي تناكلػػت التفكيػػر اإلبػػداعي ،كالمحػػكر

الثالث دراسات تناكلت الدراسات االجتماعية كوي مرتبة ترتيبان زمنيان مف األحدث إلى األقدـ.

المحكر األكؿ :دراسات تناكلت الدراسات االجتماعية
 -1دراسة الجبكرم كآخركف (:)2017
و ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة أث ػػر نم ػػكذج ي ػػاكر البن ػػائي ( )CLMف ػػي التحص ػػيؿ كتنمي ػػة التفكي ػػر
اإلبػػداعي لػػدم طػػبلب الخػػامس األدبػػي فػػي مػػادة التػػارير األكربػػي ،اسػػتخدمت ال ارسػػة المػػنىج التجريبػػي،

حيث تككنت العينػة مػف ( )30طالبػان لممجمكعػة التجريبيػة ،ك( )28طالبػان لممجمكعػة الضػابطة ،كتمثمػت
األدكات باختبػػار التفكيػػر االبػػداعي لخيػػر اهلل ،كاختبػػار تحصػػيمي بعػػدم ،كتكصػػمت النتػػائج إلػػي تفػػكؽ

طػػبلب المجمكعػػة التجريبيػػة عمػػى طػػبلب المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار م التحصػػيؿ كتنميػػة التفكيػػر

االبداعي البعدم.

 -2دراسة العادلي (:)2017
وػػدفت وػػذن الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى أثػػر اسػػتراتيجية اإلثػػارة العشػكائية فػػي تحصػػيؿ مػػادة الجغرافيػػة

كتنميػػة مىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدم طالبػػات الصػػؼ الخػػامس األدبػػي ،كاسػػتخدمت الباحثػػة المػػنىج
التجريبي ،عمى عينة مككنػة مػف ( )50طالبػة مػف مدرسػة الخنسػاء اإلعداديػة لمبنػات ،تشػمؿ المجمكعػة

الضابطة ( )25طالبة كالمجمكعة التجريبية ( )25طالبة ،كاستخدمت الباحثة كػأدكات لمد ارسػة االختبػار
التحصػػيمي كاختبػػار التفكيػػر اإلبػػداعي ،اسػػتعممت الباحثػػة الكسػػائؿ اإلحصػػائية ا تيػػة :االختبػػار التػػائي

لعينت ػػيف مس ػػتقمتيف ،مرب ػػع ك ػػام (ك ػػا )2كمرب ػػع ارتب ػػاط بيرس ػػكف ،كمعام ػػؿ س ػػيبرماف ،كمعام ػػؿ التميي ػػز،
كمعادل ػػة الب ػػدائؿ الخاطئ ػػة .كتكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى تف ػػكؽ المجمكع ػػة التجريبي ػػة الت ػػي درس ػػت بالطريق ػػة

االعتياديػػة .كأكصػػت الد ارسػػة بضػػركرة تضػػميف كتػػب الجغرافيػػة فػػي الم ارحػػؿ التعميميػػة بعػػض مىػػارات
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التفكيػػر اإلبػػداعي ،ضػػركرة إش ػراؾ مدرسػػي كمدرسػػات مػػادة الجغرافيػػة فػػي دكرات تطكيريػػة حػػكؿ كيفيػػة
إعداد وذن االستراتيجية كتطبيقىا.

 -3دراسة اسماعيؿ (:)2015
وػػدفت وػػذن الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى أثػػر اسػػتراتيجية اتخػػاذ الق ػرار فػػي تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل

طالب ػػات الص ػػؼ الخ ػػامس األدب ػػي ف ػػي م ػػادة الت ػػارير .كاس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػنىج التجريب ػػي ذا الض ػػبط

الجزئي تصميمان لمبحث ،كلتحقيػؽ ذلػؾ اختػارت الباحثػة قصػديان مدرسػتيف لتطبيػؽ تجربتىػا كومػا (ثانكيػة

العدنانيػػة لمبنػػات ،كاعداديػػة أـ حبيب ػػة لمبنػػات) كبطريقػػة السػػحب العشػ ػكائي تػػـ اختيػػار ثانكيػػة العدناني ػػة

لتمثيػ ػػؿ المجمكعػ ػػة التجريبيػ ػػة ،كاعداديػ ػػة أـ حبيبػ ػػة لمبنػ ػػات تمثػ ػػؿ المجمكعػ ػػة الضػ ػػابطة ،بمغػ ػػت عينػ ػػة
البحث( )80طالبة بكاقع ( )40طالبة لكؿ مجمكعة ،كأعدت الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي في ضكء
اختب ػػار خي ػػر اهلل ( )1975لقي ػػاس الق ػػدرة عم ػػى التفكي ػػر اإلب ػػداعي لطالب ػػات عين ػػة البح ػػث .كف ػػي نىاي ػػة

التجربة تكصمت الباحثة إلى كجكد نمك متزايد بيف درجات االختبار البعدم لمتفكير اإلبداعي لممجمكعة
التجريبية عمى حساب المجمكعة الضابطة.
 -4دراسة خضر (:)2015
وػدفت الد ارسػة إلػػى تقصػي أثػػر تكظيػؼ األنشػػطة اإلثرائيػة فػػي تنميػة مىػػارات التفكيػر اإلبػػداعي
(الطبلقػػة ،كالمركنػػة ،كاألصػػالة) ،كبيػػاف تػػأثير عامػػؿ الجػػنس كسػػيطان فػػي تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدم
طمبػة الصػؼ الثػامف األساسػي فػػي مبحػث الجغرافيػا .اتبػع الباحػث المػػنىج التجريبػي ،تككنػت العينػة مػػف

( )59طالبػ ػان ك ( )66طالب ػػة م ػػكزعيف عم ػػى أرب ػػع شػ ػػعب ف ػػي مدرس ػػتيف لم ػػذككر كإلن ػػاث ف ػػي ض ػ ػكاحي
العاص ػػمة عم ػػاف ،كت ػػـ اس ػػتخداـ التعي ػػيف العشػ ػكائي لتكزي ػػع الش ػػعب األرب ػػع ف ػػي المجم ػػكعتيف التجريبي ػػة
كالضػػابطة ،كألغػراض الد ارسػػة تػػـ إعػػداد مجمكعػػة مػػف األنشػػطة اإلثرائيػػة فػػي مبحػػث الجغرافيػػا ،كمػػا تػػـ

اسػػتخداـ اختبػػار تػػكرانس لمتفكي ػػر اإلبػػداعي الصػػكرة (أ) .أظىػػرت نت ػػائج الد ارسػػة أف تكظيػػؼ األنش ػػطة

اإلثرائية في تدريس مبحث الجغرافيا يؤدم إلى تنمية مىارات التفكير اإلبداعي.
 -5دراسة العاتكي (:)2011

ودفت وذن الدراسة لمتعرؼ إلى أثر استراتيجية باير فػي التحصػيؿ كتنميػة مىػارات التفكيػر لػدل
تبلمي ػػذ الص ػػؼ ال ارب ػػع األساس ػػي م ػػف خ ػػبلؿ م ػػادة الد ارس ػػات االجتماعي ػػة ،اس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػنىج
التجريبػػي ،حيػػث تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ثػػبلث مجمكعػػات مػػف تبلمػػذة الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي فػػي
محافظة البلذقية (مجمكعة تجريبية أكلي ،تعممػت كفػؽ اسػتراتيجية بػاير الطريقػة االسػتقرائية ،كمجمكعػة

تجريبيػ ػػة تانيػ ػػة تعمم ػ ػػت كفػ ػػؽ اسػ ػػتراتيجية ب ػ ػػاير الطريقػ ػػة المباش ػ ػرة ،كمجمكع ػ ػػة ضػ ػػابطة تعممػ ػػت كف ػ ػػؽ
االستراتيجية المتبعة) ،تمثمت أدكات الد ارسػة قائمػة مىػارات التفكيػر الكاجػب تكافروػا فػي كتػاب الد ارسػات
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االجتماعيػػة لمصػػؼ ال اربػػع األساسػػي ،أداة تحميػػؿ محتػػكم كتػػاب الد ارسػػات االجتماعيػػة ،اختبػػار مىػػارات

التفكيػػر لقيػػاس أثػػر اسػػتراتيجية بػػاير فػػي تنميػػة مىػػارات التفكيػػر لػػدل تبلمػػذة الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي،
برن ػػامج تعميم ػػي مص ػػمـ كف ػػؽ اس ػػتراتيجية ب ػػاير ف ػػي تنمي ػػة مى ػػارات التفكي ػػر م ػػف خ ػػبلؿ م ػػادة الد ارس ػػات
االجتماعيػة لمصػؼ ال اربػع األساسػي ،كقػد أظىػػرت النتػائج الخاصػة بمىػارات التفكيػر :تفػكؽ (اسػػتراتيجية

باير ،كبطريقتىا االستقرائية ،كالمباشرة) عمى االسػتراتيجية المتبعػة فػي تنميػة مىػارات التفكيػر ،فػي حػيف
لػػـ تكػػف الفػػركؽ دالػػة بػػيف متكسػػطات درجػػات تبلمػػذة المجمكعػػات الػػثبلث فػػي االختبػػار الخػػاص بمىػػارة

التذكر.

 -6دراسة الدبش (:)2011
ودفت وذن الدراسة لمتعػرؼ إلػى فاعميػة برنػامج قػائـ عمػي اسػمكب التفكيػر االبػداعي فػي تػدريس

مبحث التربية الكطنيػة لرفػع مسػتكم التحصػيؿ لطمبػة الصػؼ التاسػع االساسػي فػي محافظػة رفػح ،كاتبػع
الباحػػث المػػنىج شػػبه التجريبػػي نظػػاـ المجمػػكعتيف المجمكعػػة التجريبيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة ،كتكػػكف

مجتمػػع الد ارسػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ التاسػػع االساسػػي ب ػرفح ،كالػػذم بمػػغ عػػددوا ( )140طالبػػا كطالبػػة،

كك ػػذلؾ ت ػػـ تطبي ػػؽ أدكات الد ارس ػػة :االختب ػػار التحص ػػيمي كاالختب ػػار االب ػػداعي المتك ػػاف عم ػػى مجمكع ػػة
الد ارسػػة بىػػدؼ التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة اسػػكب التفكيػػر االبػػداعي فػػي تػػدريس مبحػػث التربيػػة الكطنيػػة لرفػػع
مستكم التحصيؿ لطمبة الصؼ التاسع .كأظىرت النتائج كجكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية بػيف متكسػط

درجػ ػػات مجمكعػ ػػة الد ارسػ ػػة فػ ػػي اختبػ ػػار التفكيػ ػػر االبػ ػػداعي فػ ػػي االختبػ ػػار التحصػ ػػيمي البعػ ػػدم لصػ ػػالح
المجمكعة التجريبية .كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبيػة

كطبلب المجمكعة التجريبية (تعزم لمتغير الجنس).
 -7دراسة القضاة (:)2009

ودفت وذن الد ارسة لمتعرؼ إلى أثر استراتيجية التعمـ التعاكني في تنميػة التفكيػر االبػداعي عنػد

طمبة الصؼ التاسع االساسي في مبحث التارير ،استخدـ الباحث المنىج التجريبي .حيث تككنت عينػة

الدراسة مف ( )124طالبا كطالبة مف الصؼ التاسع االساسي مػف مديريػة تربيػة عمػاف الثانيػة ،اسػتخدـ
الباحػ ػ ػ ػػث اختبػ ػ ػ ػػار تػ ػ ػ ػػكرانس لمتفكيػ ػ ػ ػػر االبػ ػ ػ ػػداعي .كشػ ػ ػ ػػفت النتػ ػ ػ ػػائج عػ ػ ػ ػػف كجػ ػ ػ ػػكد فػ ػ ػ ػػركؽ ذات داللػ ػ ػ ػػة
احص ػػائية( )α≤0.05لص ػػالح المجمكع ػػة الت ػػي درس ػػت باس ػػتخداـ ال ػػتعمـ التع ػػاكني مقارن ػػة بالمجمكع ػػة
التقميدية ،ككجكد فرؽ في التفكير االبداعي بيف الطبلب كالطالبات لصالح الطالبات.
 -8دراسة الشديفاف (:)2008
وػػدفت وػػذن الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى دكر معممػػي الد ارسػػات االجتماعيػػة فػػي تنميػػة التفكيػػر االبػػداعي

لػدم طمبػة األكؿ الثػانكم فػي مػدارس قصػبة المفػرؽ مػف كجىػة نظػر المعممػيف كالطمبػة أنفسػىـ .اسػػتخدـ
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الباحث المنىج الكصفي التحميمي ،حيث تككف مجتمػع الد ارسػة مػف جميػع معممػي الد ارسػات االجتماعيػة

فػي مػدارس قصػبة المفػرؽ لممرحمػػة الثانكيػة حيػث بمػغ عػددوـ ( )79معممػان .كمػا يتكػكف مجتمػع الد ارسػػة
مف جميع طمبة الصػؼ األكؿ الثػانكم فػي مػدارس قصػبة المفػرؽ كالبػالغ عػددوـ ( )185طالبػان كطالبػة.

أم ػػا عين ػػة الد ارس ػػة فق ػػد تككن ػػت م ػػف ( )43معممػ ػان ك ( )36معمم ػػة ،ك( )95طالبػ ػان ك ( )88طالب ػػة ،ق ػػاـ
الباحػػث بإعػػداد كتطػػكير االسػػتبانة كالتػػي تككنػػت مػػف ( )39فق ػرة ،كلتحقيػػؽ أوػػداؼ الد ارسػػة قػػاـ الباحػػث

بالتأكد مف صدؽ كثبات األداة ،ثـ تجريب االستبانة عمى عينة مف ( )30مدرسان ،تػـ تحميمىػا باسػتخداـ

معامؿ االرتباط ألفا كركنباخ كالبالغ (.)%92.5
كقد أظيرت الدراسات نتائج منيا ما يمي:

 إف تقػػديرات المعممػػيف لػػدكروـ فػػي تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدم طمبػػة الصػػؼ األكؿ الثػػانكم فػػيمدارس قصبة المفرؽ عمى األداة ككؿ ،كانت بدرجة كبيرة باستثناء الفقرة رقـ ( )6كالتػي كانػت

بدرجة متكسطة ،كاف دكر معممي الد ارسػات االجتماعيػة فػي تنميػة التفكيػر اإلبػداعي مػف كجىػة
نظر الطمبة وي بدرجة متكسطة.

 كمػػا كأظىػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػرؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتجابات المعممػػيف حػػكؿ دكرالمعممػيف فػػي تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدم الطمبػػة ،حسػػب متغيػرات الد ارسػػة ،بينمػػا اشػػارت إلػػى

كجػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتجابات الطمبػة حػػكؿ دكر المعممػػيف فػػي تنميػػة التفكيػػر
اإلبداعي لدم الطمبة ،حسب متغير الجنس ،كلصالح الذككر.

التعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ:
بعد استعراض الدراسات التي تناكلت الد ارسػات االجتماعيػة ،الحظػت الباحثػة تباينػان كتنكعػان فػي

أوداؼ كاجراءات المحكر الثالث ،كفي وذا المحكر دكنت الباحثة النقاط التالية:
 -مف حيث األىداؼ:

بػػالرغـ م ػػف الد ارسػػات الس ػػابقة تمح ػػكرت فػػي مجممى ػػا الد ارس ػػات االجتماعيػػة بفركعى ػػا ،إال أنى ػػا
تباين ػػت ف ػػي أو ػػدافىا ،حي ػػث و ػػدفت د ارس ػػة الع ػػاتكي ( )2011إل ػػى تقص ػػي أث ػػر اس ػػتراتيجية ب ػػاير فػػػي

التحص ػػيؿ كتنمي ػػة مى ػػارات التفكي ػػر ل ػػدل تبلمي ػػذ الص ػػؼ ال ارب ػػع األساس ػػي م ػػف خ ػػبلؿ م ػػادن الد ارس ػػات
االجتماعية.

بينما تناكلت دراسة الجبكرم كآخػركف ( )2017التعػرؼ إلػى أثػر نمػكذج يػاكر البنػائي ()CLM

فػػي التحصػػيؿ كتنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدم طػػبلب الخػػامس األدبػػي فػػي مػػادة التػػارير األكربػػي .كمػػا
كوػػدفت د ارس ػة خضػػر( )2015إلػػى معرفػػة أثػػر تكظيػػؼ األنشػػطة اإلثرائيػػة فػػي تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي

لػػدم طمبػػة الصػػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي مبحػػث الجغرافيػػا ،كد ارسػػة العػػادلي ( )2017حيػػث وػػدفت إلػػى
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الكش ػػؼ ع ػػف أث ػػر اس ػػتراتيجية اإلث ػػارة العشػ ػكائية ف ػػي تحص ػػيؿ م ػػادة الجغرافي ػػة كتنمي ػػة مى ػػارات التفكي ػػر

اإلبداعي.

بعض الدراسات اوتمت في تنمية التفكير اإلبداعي في التارير مثؿ دراسة اسػماعيؿ (،)2015

كدراسة القضاة ( ،)2009كدراسة القضاة ( ،)2009كدراسة الجبكرم كآخركف (.)2017

بينم ػػا اوتم ػػت د ارس ػػة الش ػػديفاف ( )2008ب ػػالتعرؼ إل ػػى دكر معمم ػػي الد ارس ػػات االجتماعي ػػة ف ػػي تنمي ػػة
التفكير اإلبداعي .في حيف اوتمت دراسة الدبش ( )2011ودفت لمتعرؼ إلى فاعمية برنػامج قػائـ عمػى
اسمكب التفكير االبداعي في تدريس مبحث التربية الكطنية.

كف ػػي ض ػػكء م ػػا س ػػبؽ اس ػػتنتجت الباحث ػػة كج ػػكد اتف ػػاؽ ب ػػيف الد ارس ػػة الحالي ػػة كد ارس ػػة الع ػػاتكي

( )2011مف حيث الىدؼ في تناكؿ الدراسات االجتماعية.
 -مف حيث المنيج:

اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنىج التجريبػي كشػبه التجريبػي ،أمػا د ارسػة اسػماعيؿ ()2015
فقػػد اتبعػػت الباحثػػة المػػنىج التجريبػػي ذا الضػػبط الجزئػػي ،بينمػػا فػػي د ارسػػة الشػػديفاف ( )2008فقػػد اتبػػع

الباحث المنىج الكصفي التحميمي.

درسػػة العػػادلي ( ،)2017كد ارسػػة الجبػػكرم كآخػػركف ( ،)2017كد ارسػػة خضػػر ( ،)2015كد ارسػػة
أمػػا ا
العاتكي ( ،)2011كدراسة القضاة ( )2009اتبعكا المنىج التجريبي ،في حيف دراسة الػدبش (،)2011
اتبعت المنىج شبه التجريبي.

 كبػػذلؾ تميػػزت الد ارسػػة الحاليػػة عػػف بػػاقي الد ارسػػات السػػابقة باسػػتخدامىا المػػنىج التجريبػػي (التصػػميـشبه التجريبي) القائـ عمى اختيار مجمكعتيف متكافئتيف (ضابطة – تجريبية).

 مف حيث األدكات:تباين ػػت األدكات المس ػػتخدمة ف ػػي الد ارس ػػات الس ػػابقة ،كد ارس ػػة الع ػػاتكي ( )2011فتمثم ػػت أدكات

الد ارسػػة فػػي قائمػػة لمىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي ،كاختبػػار مىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي ،كأداة تحميػػؿ محتػػكم
كتػػاب الد ارسػػات االجتماعيػػة ،باإلضػػافة إلػػى برنػػامج تعميمػػي مصػػمـ كفػػؽ اسػػتراتيجية بػػاير فػػي تنميػػة

مىارات التفكير اإلبداعي.
استخدمت بعض الدراسات باإلضافة إلػى اختبػار التفكيػر اإلبػداعي أدكات أخػرم مثػؿ االختبػار
كدرسػػة العػػادلي ( ،)2017كد ارسػػة الجبػػكرم كآخػػركف ( ،)2017كد ارسػػة الػػدبش (،)2011
التحصػػيمي ا
كمػػا اتفقػػت د ارسػػة القضػػاة ( ،)2009كد ارسػػة خضػػر( ،)2015فػػي اسػػتخداـ اختبػػار (تػػكرانس) لمتفكيػػر
اإلب ػػداعي لمص ػػكر المفظي ػػة (أ) ،باس ػػتثناء د ارس ػػة اس ػػماعيؿ ( )2015الت ػػي اس ػػتخدمت اختب ػػار التفكي ػػر
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اإلب ػػداعي ف ػػي ض ػػكء اختب ػػار خي ػػر اهلل ( .)1975كم ػػا كاس ػػتخدمت د ارس ػػة الش ػػديفاف ( )2008اس ػػتبانة
لمتعرؼ عمى دكر معممي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي.

 -كقػػد تفػػردت الد ارسػػة الحاليػػة بالنسػػبة لمد ارسػػات السػػابقة فػػي اسػػتخدامىا ألداة االختبػػار اختبػػار التفكيػػر

االبداعي كاستبانة تحديد مىارات التفكير االبداعي لمفئة المستىدفة.
 -مف حيث طبيعة العينة المختارة :

تنكعػػت العينػػات كالم ارحػػؿ فػػي الد ارسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت التفكيػػر اإلبػػداعي ،فمنىػػا مػػا تػػـ
تطبيقه عمي المرحمة الجامعية كدراسة السكالمة ( )2018فاختارت عينتىا مف المرحمة الجامعية ،كمنىػا
ما اعتمد تطبيقه عمي المرحمة الثانكية كدراسة الشديفات ( ،)2008كدراسة الرفػاعي ( ،)2012كد ارسػة

برو ػ ػ ػ ػػكـ ( ،)2013كد ارس ػ ػ ػ ػػة ا غ ػ ػ ػ ػػا كآخ ػ ػ ػ ػػركف ( ،)2014كد ارس ػ ػ ػ ػػة أب ػ ػ ػ ػػك نحم ػ ػ ػ ػػة ( ،)2018كد ارس ػ ػ ػ ػػة

خضػ ػػر( ،)2015أمػ ػػا د ارسػ ػػة العػ ػػادلي ( ،)2017كد ارسػ ػػة أبػ ػػكتيبلخ ( ،)2015كد ارسػ ػػة عبػ ػػد الطيػ ػػؼ
كآخػػركف( ،)2014كد ارسػػة م ػكافي ( ،)2012كد ارسػػة الػػدبش ( ،)2011كد ارسػػة القضػػاة ( )2009فقػػد

طبقػػت عمػػى المرحمػػة اإلعداديػػة .بينمػػا طبقػػت د ارسػػة اسػػماعيؿ ( ،)2015كد ارسػػة العػػاتكي (،)2011
كدراسة إردكجاف كآكايا( )Erdogan & Akkaya,2009فقد طبقت عمى المرحمة االبتدائية.

 -اختمفػػت د ارسػػة العقيمػػي( )2018عػػف بػػاقي الد ارسػػات ،حيػػث طبقػػت الد ارسػػة عمػػى الطمبػػة فػػي الم اركػػز

الريادية لممتفكقيف كالمكوكبيف.

 كاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العادلي ( ،)2017كدراسة أبكتيبلخ ( ،)2015كدراسة عبد الطيؼكآخػػركف( ،)2014كد ارسػػة م ػكافي ( ،)2012كد ارسػػة الػػدبش ( ،)2011كد ارسػػة القضػػاة ( )2009فػػي
أنىا طبقت عمى المرحمة اإلعدادية.
 مف حيث النتائج:أجمعػػت نتػػائج غالبيػػة الد ارسػػات السػػابقة عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي التطبيػػؽ

البعدم الختبار مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية بفركعىا.

المحكر الثاني :دراسات تناكلت التفكير االبداعي
 -1دراسة أبكنحمة (:)2018
وػػدفت الد ارسػػة لمتعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ المػػكح التفػػاعمي فػػي التفكيػػر اإلبػػداعي مػػادة الرياضػػيات

لدم طالبات الصؼ الثامف في األردف .اتبعت الباحثة المنىج التجريبي ،حيث تككنت عينة الدراسة مف
( )40طالبة مف الصؼ الثامف مف مدرسة قرطاج الدكلية في العاصمة عماف ،ككزعت العينػة بالطريقػة
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العشكائية إلى مجمكعتيف :التجريبية كتككنت مف ( )21طالبة ،كالمجمكعػة الضػابطة تككنػت مػف ()19
طالبة ،كاستخدمت الدراسة اختبار التفكير اإلبداعي (اختبار تكرانس).

أظىرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مسػتكم ( )α≤0.05بػيف متكسػطات أداء

مجمكعتي الدراسة لصالح المجمكعة التجريبية التي درست مادة الرياضيات باستخداـ المكح التفاعمي.
 -2دراسة السكالمة (:)2018

ودفت الدراسة لمتعػرؼ إلػى فاعميػة برنػامج تػدريبي إلػى نمػكذج المػنظـ المتقػدـ فػي تنميػة التفكيػر
اإلبداعي في مبحث الفيزيػاء لػدم طالبػات التعمػيـ الصػحي ،كاسػتخدمت الباحثػة المػنىج شػبه التجريبػي،

كقػػد اختيػػرت العينػػة عشػكائيان كتككنػػت مػػف( )50طالبػػة ،كقػػد قسػػمت إلػػى مجمػػكعتيف تجريبيػػة مككنػػة مػػف

( )25طالبػػة ،كضػػابطة مككنػػة مػػف ( )25طالبػػة ،كلتحقيػػؽ وػػدؼ الد ارسػػة اسػػتخدمت الباحثػػة أداتػػيف:
تمثمتػا فػي اختبػار تحصػيمي كاختبػػار تػكرانس لمتفكيػر اإلبػداعي ،كتكصػػمت الباحثػة إلػى تفػكؽ المجمكعػػة
التجريبية التي درست بالنمكذج المنظـ ككذلؾ تفكقىا في اختبار مىارات التفكير اإلبداعي.
 -3دراسة العقيمي (:)2018
ودفت الدراسة لمتعػرؼ إلػى فاعميػة تػدريس الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ فػي تنميػة مىػارات التفكيػر

اإلب ػػداعي كالدافعي ػػة لم ػػتعمـ ل ػػدل الط ػػبلب المكو ػػكبيف بمحافظ ػػة ج ػػرش .اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنىج ش ػػبه
التجريبػػي ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )60طالب ػان مػػف الطػػبلب المكوػػكبيف بػػالمركز الريػػادم لممتفػػكقيف
كالمكوػػكبيف بمحافظػػة جػػرش .تككنػػت أدكات الد ارسػػة مػػف اختبػػار مىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي ،كمقيػػاس

الدافعية لمتعمـ .كأظىرت النتائج أنه تكجد فاعمية لتدريس التعميـ المستند غمى الدماغ فػي تنميػة مىػارات
التفكير اإلبداعي كالدافعية لمتعمـ لدم اطبلب المكوكبيف.
 -4دراسة أبك ندل ()2018
وػػدفت الد ارسػػة لمكشػػؼ عػػف أثػػر تكظيػػؼ اسػػتراتيجيتي K.W.H.Lكالتخيػػؿ المكجػػه فػػي تنميػػة
مىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي فػػي العمػػكـ كالحيػػاة لػػدل طالبػػات الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي ،اسػػتخدمت الباحثػػة
المػنىج الكصػفي كالمػػنىج شػبه التجريبػي ،كتككنػػت عينػة الد ارسػػة مػف( )108طالبػة مػػف طالبػات الصػػؼ
ال اربػػع األساسػػي ،كتػػـ تقسػػيمىـ إلػػى ثػػبلث مجمكعػػات ،مجمكعػػة تجريبيػػة أكلػػي( ،)K.W.H.Lمجمكعػػة

تجريبية ثانية(التخيؿ المكجه) ،كمجمكعة ثالثػة ضػابطة ،حيػث اسػتخدمت الباحثػة أدكات الد ارسػة تحميػؿ
المحتكم ،دليمي المعمـ القائميف عمى تكظيؼ استراتيجيتي  K.W.H.Lكالتخيؿ المكجه ،اختبار مىارات

التفكير اإلبداعي ،تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة ()a=0.05

بػػيف متكسػػط درجػػات طالبػػات المجمكعػػة األكلػػي ) )K.W.H.Lكالمجمكعػػة الثالثػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار
مىارات التفكير اإلبداعي لصالح المجمكعة األكلي()K.W.H.Lك كجكد فرؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد
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مسػػتكم داللػػة( )a=0.05بػػيف متكسػػط درجػػات طالبػػات المجمكعػػة الثانيػػة (التخيػػؿ المكجػػه) كالمجمكعػػة
الثالثة الضابطة في اختبار مىارات التفكير اإلبداعي لصالح المجمكعة الثانية (التخيؿ المكجه).
 -5دراسة جرار (:)2018
و ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى معرف ػػة أث ػػر اس ػػتخداـ الق ػػكة الرياض ػػية ف ػػي التفكي ػػر االب ػػداعي كاالس ػػتدالؿ

المنطقي في الرياضيات لدم طمبة الصؼ العاشر في مدينة قباطية في محافظة جنيف.

اسػتخدمت الباحثػة المػنىج التجريبػػي بتصػميـ شػبه تجريبػي ،كتككنػػت عينػة الد ارسػة مػػف ()114
طالبا كطالبة مكزعيف عمى أربع شعب ،شعبتيف بمدرسة بنات سيريس الثانكية ،حيث تـ تعييف إحداوما

تجريبيػػة ( )30طالبػػة درسػػف باسػػتخداـ القػػكة الرياضػػية ،كاألخػػرل ضػػابطة ( )30طالبػػة درسػػف بالطريقػػة
االعتياديػػة ،كشػػعبتيف بمدرسػػة ذكػػكر سػػيريس الثانكيػػة ،كتػػـ تعيػػيف إحػػدل الشػػعبتيف تجريبيػػة ( )27طالبػػا

درسكا باستخداـ القكة الرياضية ،كاألخرل ضابطة ( )27طالبا درسكا بالطريقة االعتيادية ،كتمثمػت أداتػا
الدراسة اختبار في التفكير االبداعي كاختبار في االستدالؿ المنطقي ،أظىػرت النتػائج كجػكد فػركؽ دالػة

احصػػائيان عنػػد مسػػتكم داللػػة ( )α≤0.05بػػيف متكسػػطات درجػػات الطمبػػة فػػي التفكيػػر االبػػداعي تعػػكد

لطريق ػػة الت ػػدريس لص ػػالح المجمكع ػػة التجريبي ػػة ،كم ػػا بين ػػت النت ػػائج كج ػػكد ف ػػرؽ داؿ احص ػػائيان ف ػػي أث ػػر

اسػتخداـ القػكة الرياضػػية فػي التفكيػر االبػػداعي فػي الرياضػيات لػػدم طمبػة الصػؼ العاشػػر يعػزل لمتغيػػر

الجنس.

 -6دراسة الجبكرم كالعجيمي(:)2017
تىدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى أثر استراتيجية األبعاد الستة( )P.D.E.O.D.Eفي التحصػيؿ
كتنمية التفكير االبػداعي فػي قكاعػد المغػة العربيػة لػدل طالبػات الصػؼ ال اربػع العممػي ،اسػتخدـ الباحثػاف

المػنىج التجريبػػي ذات ضػبط جزئػػي ،حيػث اختػػار الباحثػػاف قصػديان إعداديػػة (أـ البنػيف لمبنػػات) كتككنػػت

العينػػة مػػف ( )35طالبػػة لممجمكعػػة تجريبيػػة ،ك( )35طالبػػة لممجمكعػػة الضػػابطة ،كتمثمػػت األدكات فػػي
إعػػداد اختبػػا انر تحصػػيميان فػػي قكاع ػػد المغػػة العربيػػة ،تكصػػمت الد ارس ػػة إلػػى أف اسػػتراتيجية األبعػػاد الس ػػتة

( )P.D.E.O.D.Eقد اسىمت إيجابيان في رفع مستكم تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العممي أكثر مف
الطريقة االعتيادية.

 -7دراسة الرجبي (:)2015
وػػدفت الد ارسػػة إلػػى استقصػػاء أثػػر اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة فػػي التحصػػيؿ كتنميػػة التفكيػػر
االبداعي لدم طالبات الصؼ العاشر االساسي في مادة االحياء فػي محافظػة الخميػؿ ،اسػتخدـ الباحػث

المنىج التجريبي ،بمغػت العينػة ( )114طالبػة تصػميـ قبمػي كبعػدم لممجمػكعتيف ،تمثمػت أدكات الد ارسػة
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اختبار التحصيؿ كاختبار قدرات التفكير االبداعي ،تكصمت النتائج إلػى كجػكد فػركؽ دالػة احصػائيا فػي

تحصيؿ الطالبات كالتفكير االبداعي لديىف تعزل إلي طريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية.
 -8دراسة أبكتيمخ (:)2015

و ػػدفت الد ارس ػػة لمتع ػػرؼ إل ػػى مى ػػارات التفكي ػػر اإلب ػػداعي ف ػػي أنش ػػطة القػ ػراءة ف ػػي كت ػػاب المغ ػػة

االنجميزيػػة لمصػػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي فمسػػطيف د ارسػػة تقكيميػػة  .اسػػتخدـ الباحػػث األسػػمكب الكصػػفي

التحميمػػي مػػف خػػبلؿ بنػػاء أداتػػيف لجمػػع المعمكمػػات كومػػا بطاقػػة تحميػػؿ كاسػػتبانة خػػاص بمعممػػي المغػػة
االنجميزية لمصؼ الثامف ،حيث تكصمت إلى النتائج التالية:
 أكالن :نت ػ ػػائج أداة التحمي ػ ػػؿ لمى ػ ػػارات التفكي ػ ػػر اإلب ػ ػػداعي حي ػ ػػث حص ػ ػػمت مى ػ ػػارة الطبلق ػ ػػة عم ػ ػػىنسبة ،%33كالمركنة عمى نسبة ،%22كاألصالة عمى نسػبة  ،%29كالتكسػع عمػى  %49فػي
أنشطة القراءة في كتاب المغة االنجميزية لمصؼ الثامف.

 ثاني ػان :نتػػائج االسػػتبياف حيػػث حصػػمت مىػػارة الطبلقػػة عمػػى نسػػبة  ،%75كالمركنػػة عمػػى نسػػبة ،%64كاألصالة عمى نسبة  ،%69كالتكسع عمى نسبة  ،%86ككانت نسػبة إجمػالي مىػارات

التفكي ػػر اإلب ػػداعي ف ػػي أنش ػػطة القػ ػراءة لمص ػػؼ الث ػػامف  %69م ػػف كجى ػػة نظ ػػر معمم ػػي المغ ػػة
االنجميزي ػػة لمص ػػؼ الث ػػامف كيع ػػزك الباح ػػث الف ػػرؽ ف ػػي النت ػػائج ب ػػيف الباح ػػث كالمعمم ػػيف إل ػػى أف
الباحث قاـ بتحميؿ الكتػاب بينمػا المعممػكف اعتمػدكا عمػى خبػراتىـ السػابقة كالتػذكر فػي إجابػاتىـ
عمػػى أسػػئمة االسػػتبياف .كفيمػػا يتعمػػؽ بنتػػائج أداة التحميػػؿ فػػإف مىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي تحتػػاج

إلى إثراء كتطكير في أنشطة القراءة لمصؼ الثامف.

 -9دراسة عبد المطيؼ كآخركف (:)2014

وػدؼ وػػذن الد ارسػة لمتعػػرؼ إلػى الكشػػؼ عػف فعاليػػة برنػامج مقتػػرح فػي الجبػػر قػائـ عمػػى قبعػػات
التفكيػػر السػػت فػػي تنميػػة مىػػارات التفكيػػر االبػػداعي لػػدل طػػبلب المرحمػػة االساسػػية العميػػا ،كقػػد اسػػتخدـ

الباحػػث المػػنىج الكص ػفي التحميمػػي كالمػػنىج التجريبػػي ،حيػػث تككنػػت عينػػة البحػػث مػػف( )60طالبػػا مػػف
طػػبلب الصػػؼ السػػابع االساسػػي مػػكزعيف عمػػى مجمػػكعتيف تجريبيػػة كضػػابطة بكاقػػع ( )30طالبػػا لكػػؿ
مجمكعػػة ،حيػػث قػػاـ الباحػػث بإعػػداد اختبػػار التفكيػػر االبػػداعي فػػي الرياضػػيات (الجبػػر) لمصػػؼ السػػابع

االساسػػي ،كقػػد اظىػػرت النتػػائج كجػػكد فػػرؽ داؿ احصػػائيان بػػيف متكسػػطي درجػػات طػػبلب المجمػػكعتيف
التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير االبداعي البعدم لصالح طبلب المجمكعة التجريبية.
 -10دراسة اآلغا كآخركف (:)2014
وػػدفت وػػذن الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي مقتػػرح لمعممػػي الرياضػيات

بالمرحمة الثانكية لتنمية مىارات التدريس االبداعي لديىـ بقطػاع غػزة ،اتبػع الباحػث المػنىج شػبه المػنىج
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شػػبه التجريبػػي ،حيػػث تككنػػت عينػػة البحػػث مػػف  30مػػف معممػػي الرياضػػيات بالمرحمػػة الثانكيػػة حيػػث تػػـ
تطبيؽ قبمي لبطاقة المبلحظة عميىـ كاختبار قبمي كبعدم لمجانب المعرفي لمىارات التدريس االبداعي،
كقد أظىرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بػيف درجػات معممػي الرياضػيات لبطاقػة المبلحظػة

ب ػػيف التطبي ػػؽ القبم ػػي كالبع ػػدم ،مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى فاعمي ػػة البرن ػػامج الت ػػدريبي ف ػػي تنمي ػػة مى ػػارات الت ػػدريس

اإلبداعي في الجانب األدائي.

 -11دراسة تركماف كسيرتكيايا (:)Turkmen&Sertkahya,2014
ودفت الدراسة إلى الكشؼ عف مىارات التفكير االبػداعي لػدل طمبػة المػدارس الثانكيػة المىنيػة،

كاستخدمت الدراسة المػنىج التجريبػي بتصػميـ المجمكعػة الكاحػدة ،حيػث تككنػت العينػة مػف ( )59طالبػا
مػف إحػػدل المػػدارس الثانكيػػة بػػأزمير ،كتمثمػػت األدكات اختبػػار تفكيػػر االبػػداع العممػػي ،كتكصػػمت النتػػائج
إلى كجكد عبلقة إيجابية ضعيفة بيف التفكير االبداعي كالتحصيؿ األكاديمي.
 -12دراسة برىكـ (:)2013
وػدفت وػذن الد ارسػػة لمتعػرؼ إلػى قيػػاس أثػر اسػتخداـ اسػػتراتيجية قبعػات التفكيػر السػػت فػي تنميػػة
مى ػػارات التفكي ػػر االب ػػداعي كاتخ ػػاذ القػ ػ ارر بالتكنكلكجي ػػا ل ػػدم طمب ػػة الص ػػؼ العاش ػػر االساس ػػي .اس ػػتخدـ

الباحث منىجػيف المػنىج الكصػفي كالمػنىج التجريبػي ،حيػث تتعػرض المجمكعػة التجريبيػة لبلسػتراتيجية
الذم أعدوا الباحث بينما تتمقي المجمكعة الضابطة تدريسا لمكحدة الد ارسػية بالطريقػة االعتياديػة ،حيػث

طبقػػت أدكات الد ارسػػة المتمثمػػة فػػي االختبػػاريف (القبمػػي كالبعػػدم عمػػى كػػؿ مػػف المجمػػكعتيف) .كاختػػار

الباحث عينة قصدية بمغ عددوـ( )71طالبا مف طمبة الصؼ العاشر بمدرسة بئر السبع الثانكية ب .

قػػد اظىػػرت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكم ( )α≤0.05بػػيف متكسػػط

درجػػات طمبػػة المجمكعػػة التجريبيػػة ،كمتكسػػط طمبػػة المجمكعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار
التفكير االبداعي.
 -13دراسة مكافي (:)2012
وػػدفت وػػذن الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي بالحاسػػكب قػػائـ عمػػى اسػػتراتيجية حػػؿ

المشػػكبلت إبػػداعيان فػػي تنميػػة مىػػارات التػػدريس اإلبػػداعي كالتفكيػػر اإلبػػداعي لػػدم معممػػات الرياضػػيات
بالمرحمة المتكسطة .اتبعت الباحثة المنىج شبه التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة مككنة مف ( )37معممة

بالمرحمػػة المتكسػػطة بمدينػػة جػػدة ،كذلػػؾ لد ارسػػة فاعميػػة البرنػػامج التػػدريبي القػػائـ عمػػى حػػؿ المشػػكبلت
إبداعيان عمى تنمية مىارات التدريس لدم معممػات الرياضػيات .كتمثمػت أداة الد ارسػة فػي اسػتخداـ بطاقػة
مبلحظة قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي ،كقد تكصمت النتائج إلى كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
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عند مستكم بيف متكسطي درجات أداء معممات الرياضيات قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي كلصالح

التطبيؽ البعدم.

 -14دراسة الرفاعي (:)2012
ودفت وذن الدراسة لمتعرؼ إلػى فاعميػة برنػامج مقتػرح قػائـ عمػى اسػتراتيجية الخػرائط المفاويميػة

في التحصيؿ الدراسي كاكتساب الطمبة لمىارات التفكير في مػادة التربيػة اإلسػبلمية .حيػث اتبػع الباحػث

المنىج التجريبي كالمنىج الكصفي التحميمي ،حيث قسـ الباحث العينة إلى مجمػكعتيف احػداوما ضػابطة
كاألخرل تجريبية عمي الصؼ األكؿ الثانكم ،كتمثمت أدكات الدراسة في استخداـ استمارة تحميؿ محتكم
كبرنامج قائـ عمى الخرائط المفاويمية في التحصيؿ الدراسي إلكساب الطمبة مىارات التفكير ،باإلضافة

الستخدامه اختبػار تحصػيمي قبمػي كبعػدم ،كقػد تكصػمت النتػائج عػف فاعميػة البرنػامج المقػدـ مػف خػبلؿ
الفركؽ بيف مجمكعتي الطمبة الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم الختبػار مىػارات التفكيػر لصػالح

المجمكعة التجريبية ،ال يكجد فركؽ بيف الطمبة يعزم إلػى متغيػر الجػنس فالػذككر كاإلنػاث اسػتفادكا مػف
البرنامج بالسكية نفسىا في اختبار التفكير لصالح المجمكعة التجريبية.
 -15دراسة إردكجاف كآكايا (:)Erdogan & Akkaya,2009
وػػدفت الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى تحديػػد أثػػر نمػػكذج (فػػاف وايػػؿ) عمػػى تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي فػػي
الرياضػػيات لػػدم طمبػػة الصػػؼ السػػادس ،كمػػا اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنىج التجريبػػي القػػائـ عمػػي تصػػميـ

قبمػػي بعػػدم لمجمػػكعتيف ،حيػػث تػػـ اختيػػار عينػػة الد ارسػػة المككنػػة مػػف ( )55طالبػان مػػف الصػػؼ السػػادس

بإحدل المدارس االبتدائية في تركيا ،كقػد تػـ تقسػيمىما إلػى مجمػكعتيف إحػداوما تجريبيػة كعػددوا ()28

طالب ػ ػان ،كاألخػ ػػرل ضػ ػػابطة كعػ ػػددوا( )27طالب ػ ػان ،كلتحقيػ ػػؽ أوػ ػػداؼ الد ارسػ ػػة اسػ ػػتخدـ الباحثػ ػػاف اختبػ ػػار
(تػػكرانس) لمتفكيػػر اإلبػػداعي لمصػػكر المفظيػػة (أ) ،فيمػػا اسػػتخدمت الد ارسػػة األسػػاليب اإلحصػػائية التاليػػة:
اختبار(ت) ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف ،كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسػػط درجػػات طػػبلب المجمكعػػة التجريبيػػة ،كبػػيف متكسػػط درجػػات طػػبلب المجمكعػػة الضػػابطة فػػي
اختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية.

التعقيب عمى دراسات المحكر الثاني:
بعػػد اسػػتعراض الد ارسػػات التػػي تناكلػػت التفكيػػر اإلبػػداعي ،الحظػػت الباحثػػة تباين ػان كتنكع ػان فػػي

أوداؼ كاجراءات المحكر الثاني ،كفي وذا المحكر دكنت الباحثة النقاط التالية:
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 مف حيث األىداؼ:بالرغـ مف الدراسات السابقة تناكلت في مجممىا التفكيػر اإلبػداعي ،إال أنىػا تباينػت فػي أوػدافىا،

حي ػػث و ػػدفت د ارس ػػة تركم ػػاف كس ػػيرتكىايا ( )Turkmen&Sertkahya,2014إل ػػى الكش ػػؼ ع ػػف مى ػػارات
التفكير االبداعي.
كما ودفت دراسة أبك نحمة ( )2018إلى التعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ المػكح التفػاعمي فػي التفكيػر

اإلب ػػداعي ،باإلض ػػافة إل ػػى د ارس ػػة الجب ػػكرم كالعجيم ػػي ( )2017حي ػػث و ػػدفت إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر
استراتيجية األبعاد الستة ( )P.D.E.O.D.Eفي التحصيؿ كتنمية التفكير االبداعي.
كوناؾ بعض الدراسات اوتمت في تقصي بعض النظريات كالنمػاذج فػي تنميػة مىػارات التفكيػر
اإلبػداعي مثػؿ د ارسػػة السػكالمة ( )2018وػدفت لمتعػػرؼ إلػى فاعميػػة برنػامج تػدريبي إلػػى نمػكذج المػػنظـ
المتقدـ في تنمية التفكير اإلبداعي.

بينما دراسة إردكجاف كآكايا ( )Erdogan & Akkaya,2009وػدفت لمتعػرؼ إلػى أثػر نمػكذج
(فػاف كوايػػؿ) عمػػى تنميػة التفكيػػر اإلبػػداعي ،كد ارسػة العقيمػػي ( )2018حيػػث وػدفت إلػػى تقصػػي فاعميػػة
تدريس التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية مىارات التفكير اإلبػداعي ،كد ارسػة الرجبػي( :)2015وػدفت

إلى تقصي أثر استراتيجية السقاالت التعميمية في التحصيؿ كتنمية التفكير االبداعي.
أما دراسة جرار ( :)2018ودفت إلى معرفػة أثػر اسػتخداـ القػكة الرياضػية فػي التفكيػر االبػداعي

كاالس ػػتدالؿ المنطق ػػي .ككش ػػفت د ارس ػػة أب ػػك ن ػػدم( )2018ع ػػف أث ػػر تكظي ػػؼ اس ػػتراتيجيتي K.W.H.L

كالتخيػػؿ المكجػػه فػػي تنميػػة مىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي فػػي العمػػكـ كالحيػػاة لػػدل طالبػػات الصػػؼ ال اربػػع

األساسي

كفي ضكء ما سبؽ استنتجت الباحثة كجػكد اتفػاؽ بػيف الد ارسػة الحاليػة كجميػع الد ارسػات السػابقة

مف حيث الىدؼ المقصكد في تنمية مىارات التفكير اإلبداعي ،بينما اختمفت وذن الدراسة مػع الد ارسػات

السػػابقة فػػي كيفيػػة تنميػػة مىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي ،كالد ارسػػات التػػي تىػػدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى مىػػارات
التفكيػػر اإلبػػداعي المتضػػمنة فػػي المحتػػكم الد ارسػػي ،حيػػث اسػػتخدمت الد ارسػػة الحاليػػة اسػػتراتيجية تنػػاؿ

القمر في تنمية بعض مىارات التفكير اإلبداعي.
 -مف حيث المنيج:

اتبعػػت معظػػـ الد ارسػػات السػػابقة المػػنىج التجريبػػي كشػػبه التجريبػػي ،مثػػؿ د ارسػػة إردكجػػاف كآكايػػا

( )Erdogan & Akkaya,2009فقد اتبع الباحثاف المنىج التجريبي القػائـ عمػى تصػميـ قبمػي بعػدم
لمجمكعتيف.
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 -ف ػػي د ارس ػػة أب ػػك ن ػػدم( ،)2018ك د ارس ػػة الرف ػػاعي ( ،)2012كد ارس ػػة برو ػػكـ( ،)2013كد ارس ػػة عب ػػد

المطيؼ كآخركف ( )2014فقد اتبعػكا المػنىج التجريبػي كالمػنىج الكصػفي التحميمػي ،أمػا د ارسػة أبػك تػيمر
( )2015فقد اتبع المنىج الكصفي التحميمي.
أمػػا د ارسػػة أبػػك نحمػػة ( )2018كد ارسػػة الرجبػػي( )2015باإلضػػافة لد ارسػػة الجبػػكرم كالعجيمػػي

( )2017اتبع ػ ػ ػ ػكا المػ ػ ػ ػػنىج التجريبػ ػ ػ ػػي ،كبػ ػ ػ ػػالنظر إلػ ػ ػ ػػى د ارسػ ػ ػ ػػة ا غػ ػ ػ ػػا كآخػ ػ ػ ػػركف ( ،)2014كد ارسػ ػ ػ ػػة
الس ػكالمة( )2018كد ارسػػة العقيمػػي( )2018اتبع ػكا المػػنىج شػػبه التجريبػػي .أمػػا د ارسػػة م ػكافي ()2012
تركم ػػاف كس ػػيرتكىايا (( Turkmen&Sertkahya,2014اتبعت ػػا الم ػػنىج ش ػػبه التجريب ػػي ذك المجمكع ػػة

الكاحدة.
كبػػذلؾ تشػػابىت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع الد ارسػػات التػػي اتبعػػت المػػنىج التجريبػػي ،كاتفقػػت الد ارسػػة

الحاليػػة مػػع د ارسػػة جػرار ( )2018باسػػتخدامىا المػػنىج التجريبػػي (التصػػميـ شػػبه التجريبػػي) القػػائـ عمػػى
اختيار مجمكعتيف متكافئتيف (ضابطة – تجريبية).
 مف حيث األدكات:تباينػت األدكات المسػتخدمة فػي الد ارسػات السػابقة ،فىنػػاؾ مػف اسػتخدـ اختبػار التفكيػر اإلبػػداعي
كػػأداة رئيس ػػية مث ػػؿ د ارس ػػة برو ػػكـ ( ،)2013كد ارس ػػة عب ػػد المطي ػػؼ كآخ ػػركف ( )2014كد ارس ػػة تركم ػػاف
كسيرتكىايا ((.Turkmen&Sertkahya,2014

استخدمت بعض الدراسات باإلضافة إلػى اختبػار التفكيػر اإلبػداعي أدكات أخػرم مثػؿ االختبػار
التحصيمي كدراسة الجبكرم كالعجيمي ( ،)2017كدراسة الرجبي ( ،)2015امػا د ارسػة العقيمػي()2018
اس ػػتخدـ اختب ػػار التفكي ػػر اإلب ػػداعي باإلض ػػافة لمقي ػػاس الدافعي ػػة لم ػػتعمـ ،ك ػػذلؾ اس ػػتخدمت د ارس ػػة جػ ػرار

( )2018اختبار التفكير اإلبداعي كاختبار االستدالؿ المنطقػي ،كمػا اتفقػت د ارسػة أبػك نحمػة (،)2018
كد ارسػػة إردكجػػاف كآكايػػا( )Erdogan & Akkaya,2009فػػي اسػػتخداـ اختبػػار (تػػكرانس) لمتفكيػػر

اإلبداعي لمصكر المفظية (أ).

كما استخدمت دراسة السكالمة ( )2018باإلضافة الختبار (تكرانس) لمتفكير االبداعي ،اختبار

تحصيمي ،في حيف تبنت دراسة أبك ندم( )2018اختبار مىارات التفكير اإلبداعي كتحميؿ المحتكم.

أمػػا د ارسػػة الرفػػاعي ( )2012فاسػػتخدمت تحميػػؿ محتػػكم كبرنػػامج قػػائـ عمػػى الخػرائط المفاويميػػة

فػػي التحصػػيؿ الد ارسػػي باإلضػػافة إلػػى اسػػتخداـ اختبػػار تحصػػيمي ،كاسػػتخدمت د ارسػػة م ػكافي ()2012
بطاقػػػة مبلحظػ ػػة قبػ ػػؿ كبعػ ػػد البرنػ ػػامج التػ ػػدريبي ،باإلضػ ػػافة لػ ػػبعض الد ارسػ ػػات التػ ػػي اسػ ػػتخدمت بطاقػ ػػة

المبلحظػة مػع أدكات أخػرم كد ارسػة أبػكتيمر ( )2015التػي اسػتخدمت بطاقػة مبلحظػة كاسػتبانة خاصػػة
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بمعممػػي المغػػة االنجميزيػػة ،كد ارسػػة ا غػػا كآخػػركف ( ،)2014فاسػػتخدمت بطاقػػة مبلحظػػة كاختبػػار قبمػػي

كبعدم لمجانب المعرفي لمىارات التدريس.

بالنس ػػبة لمد ارس ػػة الحالي ػػة تتف ػػؽ م ػػع بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي اس ػػتخدامىا ألداة االختب ػػار،

كتختمؼ معىا في تكظيؼ استراتيجية تناؿ القمر لتنمية مىارات التفكير اإلبداعي
 -مف حيث طبيعة العينة المختارة :

تنكعػػت العينػػات كالم ارحػػؿ فػػي الد ارسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت التفكيػػر اإلبػػداعي ،فمنىػػا مػػا تػػـ
تطبيقه عمى المرحمة الجامعية كدراسة السكالمة ( )2018فاختارت عينتىا مف المرحمة الجامعية ،كمنىػا

مػػا اعتمػػد تطبيقػػه عمػػى المرحمػػة الثانكيػػة كد ارسػػة الرفػػاعي ( ،)2012كد ارسػػة بروػػكـ ( ،)2013كد ارسػػة

ا غ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كآخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركف ( ،)2014كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أب ػ ػ ػ ػ ػ ػػك نحم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( )2018كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تركم ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف كس ػ ػ ػ ػ ػ ػػيرتكىايا

( ،)Turkmen&Sertkahya,2014كد ارسػػة الرجبػػي ( ،)2015كد ارسػػة ج ػرار ( ،)2018أمػػا د ارسػػة
الجبػ ػػكرم كالعجيمػ ػػي ( ،)2017كد ارسػ ػػة أبػ ػػكتيبلخ ( ،)2015كد ارسػ ػػة عبػ ػػد الطيػ ػػؼ كآخػ ػػركف(،)2014
كد ارس ػػة مػ ػكافي ( ،)2012فق ػػد طبقػ ػت عم ػػى المرحم ػػة اإلعدادي ػػة .بينم ػػا طبق ػػت د ارس ػػة إردكج ػػاف كآكاي ػػا

( ،)Erdogan & Akkaya,2009كدراسة أبك ندم( )2018عمى المرحمة االبتدائية.

اختمفػػت د ارسػػة العقيمػػي( )2018عػػف بػػاقي الد ارسػػات ،حيػػث طبقػػت الد ارسػػة عمػػى الطمبػػة فػػي

المراكز الريادية لممتفكقيف كالمكوكبيف.

كاتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة الجبػػكرم كالعجيمػػي ( ،)2017كد ارسػػة أبػػكتيبلخ (،)2015
كدراسة عبد الطيؼ كآخركف( ،)2014كدراسة مكافي ( )2012في أنىا طبقت عمى المرحمة اإلعدادية.
 مف حيث النتائج:أجمعػػت نتػػائج غالبيػػة الد ارسػػات السػػابقة عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي التطبيػػؽ
البعدم الختبار مىارات التفكير اإلبداعي.

المحكر الثالث :دراسات تناكلت استراتيجية تناؿ القمر
 -1دراسة حميد (:)2019
و ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى الكش ػػؼ ع ػػف ت ػػأثير اس ػػتخداـ اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر ف ػػي تنمي ػػة المف ػػاويـ

الجغرافي ػػة ل ػػدم طالب ػػات الص ػػؼ العاش ػػر األساس ػػي ،كاس ػػتخدـ الباح ػػث ف ػػي و ػػذن الد ارس ػػة الم ػػنىج ش ػػبه

التجريبي ،تصميـ قبمي بعدم لمجمػكعتيف متكػافئتيف إحػداوما تجريبيػة كاألخػرل ضػابطة ،كأعػد الباحػث
أدكات الد ارسػػة ،تمثمػػت فػػي إعػػداد اختبػػار المفػػاويـ الجغرافيػػة لمكحػػدة المسػػتىدفة ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة
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مف ( )76طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي ،كتكصمت الدراسة إلى تأثير استخداـ استراتيجية
تناؿ القمر في تنمية المفاويـ الجغرافية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي.
 -2دراسة أبك السعكد (:)2018
وػدفت الد ارسػة إلػى الكشػػؼ عػف أثػر اسػػتراتيجية تنػاؿ القمػر عمػى تنميػػة مىػارات التفكيػر التػػأممي

فػػي مػػادة العمػػكـ كالحيػػاة لػػدل تمميػػذات الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي بغػزة ،كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنىج الكصػػفي
كالمنىج التجريبػي ،كتمثمػت أدكات الد ارسػة فػي دليػؿ المعمػـ القػائـ عمػى اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر ،كاختبػار

مىػػارات التفكيػػر التػػأممي ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )76تمميػػذة ،تػػـ تقسػػيمىف إلػػى ( )38تمميػػذة فػػي

المجمكعػة التجريبيػة ،ك( )38تمميػذة فػي المجمكعػة الضػػابطة ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى كجػكد فػػركؽ ذات
داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتكم داللػ ػػة ( ) α=0.01بػ ػػيف متكسػ ػػطي درجػ ػػات التمميػ ػػذات فػ ػػي المجمكعػ ػػة
التجريبية كدرجات أقرانىف في المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار مىارات التفكير التأممي

تعزم لبلستراتيجية المستخدمة.

 -3دراسة اليياجنة كالتؿ (:)2017
وػػدفت وػػذن الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى تقصػػي فاعميػػة اسػػتراتيجيتي التسػػاؤؿ الػػذاتي ،كتنػػاؿ القمػػر فػػي

تنميػػة االسػػتيعاب الق ارئػػي كمػػا كراء االسػػتيعاب الق ارئػػي .كلتحقيػػؽ ذلػػؾ تػػـ بنػػاء اختبػػار اسػػتيعاب ق ارئػػي،
كتط ػ ػ ػ ػ ػػكير مقي ػ ػ ػ ػ ػػاس م ػ ػ ػ ػ ػػا كراء االس ػ ػ ػ ػ ػػتيعاب الق ارئ ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػػذم أع ػ ػ ػ ػ ػػدن م ػ ػ ػ ػ ػػكر كزابركك ػ ػ ػ ػ ػػي كككمان ػ ػ ػ ػ ػػدر

( .)Moore,Zabrucky,&Commander,1997تككنت عينة الدراسة مف ( )90طالبػة مػف طالبػات
الصػػؼ العاشػػر االساسػػي مػػف مدرسػػة رقيػػة بنػػت الرسػػكؿ فػػي األردف ،تكزعػػت فػػي ثػػبلث مجمكعػػات؛
مجم ػ ػػكعتيف تجػػ ػريبيتيف ( )60طالب ػ ػػة ،كمجمكع ػ ػػة ض ػ ػػابطة( )30طالب ػ ػػة .درس ػ ػػت إح ػ ػػدل المجم ػ ػػكعتيف
التجػ ػريبيتيف باس ػػتخداـ اس ػػتراتيجية التس ػػاؤؿ ال ػػذاتي ،كاألخ ػػرل باس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر ،أم ػػا المجمكع ػػة

الضابطة فقد تـ تدريسىا بالطريقة اإلعتيادية .كقد أظىػرت الد ارسػة كجػكد دالػة إحصػائيا فػي االسػتيعاب
الق ارئػػي كمقيػػاس مػػا كراء االسػػتيعاب الق ارئػػي بػػيف المجمػػكعتيف التج ػريبيتيف ،جػػاءت وػػذن الفػػركؽ لصػػالح

المجمكعة التي تـ تدريسىا حسب استراتيجية تناؿ القمر.
 -4دراسة العيد (:)2016

و ػػدفت و ػػذن الد ارس ػػة لمتع ػػرؼ إل ػػى استقص ػػاء اث ػػر اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر ف ػػي تنمي ػػة مى ػػارات

االسػتيعاب الق ارئػػي لػػدم طالبػػات الصػػؼ األكؿ متكسػػط فػي مدينػػة حائػػؿ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية،
كقد استخدمت الباحثة المنىج شبه التجريبي ،كقامت بإعػداد مػادة تعميميػة كبنػاء أداة ألغػراض الد ارسػة،

كقػد تككنػػت الد ارسػػة مػػف ( )60طالبػة مػػف طالبػػات الصػػؼ االكؿ المتكسػط ،كبينػػت نتػػائج الد ارسػػة كجػػكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجػات طالبػات المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي االختبػار البعػدم
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لمسػػتكم االسػػتيعاب الحرفػػي فػػي جميػػع المىػػارات الفرعيػػة لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة ،كأف حجػػـ االثػػر
كاف كبيرا .كما تبيف كجػكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية بينىمػا فػي االختبػار البعػدم لمسػتكم االسػتيعاب

االستنتاجي في جميع المىارات.
 -5دراسة سمماف (:)2016
ودفت وذن الدراسة لمتعرؼ إلى أثر استراتيجية تناؿ القمر في مىارات ما كراء المعرفة في مادة

عم ػػـ االحي ػػاء ل ػػدل طالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػع العمم ػػي .كل ػػذلؾ اس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػنىج التجريب ػػي ذم
المجمكعات المتكافئة ،كأجرت اختبار بعػدم فػي قيػاس مىػارات مػا كراء المعرفػة عنػد الطالبػات ،كقامػت

بإعػداد كبنػػاء أداة الد ارسػة ،كقػػد اختػارت لػػذلؾ عينػة مككنػػة مػف ( )56طالبػػة مػف طالبػػات الصػؼ ال اربػػع
العممي ،مكزعة عمى شعبتيف ،إحداوما مثمػت المجمكعػة التجريبيػة ( )28طالبػة درسػت كفػؽ اسػتراتيجية
تناؿ القمر كاألخرل مثمت المجمكعػة الضػابطة ( )28طالبػة درسػت بالطريقػة االعتياديػة ،كتمػت مكافػأة

المجم ػػكعتيف ف ػػي متغي ػػر (العم ػػر ،مى ػػارات م ػػا كراء المعرف ػػة) .كق ػػد أظى ػػرت النت ػػائج تف ػػكؽ المجمكع ػػة
الضابطة في مقياس مىارات ما كراء المعرفة.
 -6دراسة الصيداكم (:)2015
ودفت وػذن الد ارسػة لمتعػرؼ إلػى أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر عمػى تنميػة مىػارات الفىػـ
الق ارئػػي لػػدم تمميػػذات الصػػؼ ال اربػػع االسػػاس .حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المػػنىج التجريبػػي ،حيػػث تككنػػت
العينة التي أخذت بطريقة قصدية بمدرسة العائشية األساسية المشتركة بالمحافظػة الكسػطي ،تػـ اختيػار

المجمكعػػة التجريبيػػة كالضػػابطة حيػػث بمػػغ عػػدد افرادوػػا المجمكعػػة التجريبيػػة ( )40تمميػػذة درسػػف كفػػؽ
اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر ،كالمجمكع ػػة الض ػػابطة بم ػػغ ع ػػدد افرادو ػػا ( )40تممي ػػذة ت ػػـ تدريس ػػىف بالطريق ػػة
االعتيادية .كتمثمت أدكات الدراسة في قائمة مىارات الفىػـ الق ارئػي ،كاختبػار مىػارات الفىػـ الق ارئػي الػذم

تككف مف ( )30فقرة ،كما قاـ الباحث بإعداد دليؿ المعمـ الخاص ب استخداـ استراتيجية تناؿ القمر.
أظىػػرت النتػػائج تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة

التػػي درسػػت باسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر كمتكسػػطات درجػػات المجمكعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػة
االعتيادية في مىارات الفىـ القرائي كمستكياته لصالح افراد المجمكعة التجريبية.
 -7دراسة ابريال (:)2015
ودفت وذن الدراسة لمتعرؼ إلى دراسة أثر استخداـ استراتيجية تناؿ القمر في تنميػة االسػتيعاب
الق ارئػػي لػػدم طالبػػات الصػػؼ الثػػامف فػػي مدينػػة جاكارتػػا ،تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )34طالبػػة ،تػػـ
تقسػمىف فػي مجمػكعتيف؛ تجريبيػة كضػابطة ،تػـ تػدريب الطالبػات عمػي اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر ،كتمثمػت

اداة الدراسة باختبار في االسػتيعاب الق ارئػي ،اظىػرت النتػائج كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيا فػي االسػتيعاب
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القرائي تعزم إلي است ارتيجية التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية تناؿ القمر،
كما اظىرت النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية في مىارات التنبؤ ،كالتمخيص ،كالتقييـ ،كالتنظيـ.
 -8دراسة البنياف (:)2014
ودفت وذن الدراسة لمتعرؼ إلى أثر تدريس النصكص األدبية باستراتيجية تناؿ القمر في تحسيف

الكتابػػة الكصػػفية كرسػػـ الخػرائط المفاويميػػة المقػػركءة لػػدم طمبػػة المرحمػػة األساسػػية فػػي األردف ،اسػػتخدـ

الباحػػث المػػنىج شػػبه التجريبػػي ،اختػػار الباحػػث عينػػة بطريقػػة قصػػدية حيػػث تككنػػت مػػف ( )130طالب ػان
كطالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي ،حيث اختار أربع شعب عشكائية إلى مجمػكعتيف تجػريبيتيف،
كمجمكعتيف ضابطتيف ،كتمثمت أدكات الدراسة في إعداد اختبار لمكتابة الكصفية كاختبار لرسـ الخرائط

المفاويمية المقركءة .كقد أظىرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية فػي تحسػيف الكتابػة الكصػفية

كفػػي رسػػـ الخػرائط المفاويميػػة لصػػالح الطمبػػة الػػذيف درسػكا باسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر كال تكجػػد فػػركؽ ذات

داللة إحصائية في الكتابة الكصفية كرسـ الخرائط تعزم لعامؿ الجنس.
 -9دراسة المخزكمي كالبطاينة (:)2012

وػػدفت وػػذن الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى أثػػر اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر فػػي تحسػػيف االسػػتيعاب الق ارئػػي

كالتعبير الكتابي لدم طمبة المرحمة األساسية باألردف .كلتحقيؽ وذا الىدؼ اتبع المنىج شػبه التجريبػي،
حيث اختار الباحثػاف عينػة بالطريقػة القصػدية تككنػت مػف( )69طالبػا كطالبػة مػف طمبػة الصػؼ السػابع

األسػػاس ،شػػعبتاف إلنػػاث؛ االكلػػي ضػػابطة مػػف مدرسػػة النعيمػػة الثانكيػػة الشػػاممة لمبنػػات كعػػددوا ()18

طالبػة ،كالثانيػػة تجريبيػػة مػػف نفػػس المدرسػػة كعػددوا ( )14طالبػػة ،كشػػعبتاف ذكػػكر؛ االكلػػي ضػػابطة مػػف

مدرسػػة ابػػف تيميػػة األساسػػية لمبنػػيف كعػػددوا ( )17طالب ػان ،كالثانيػػة تجريبيػػة مػػف نفػػس المدرسػػة كعػػددوا

( )20طالبػان ،بحيػػث درسػػت الشػػعبتاف الضػػابطتاف (ذكػػك ار كاناثػا) كفػػؽ الطريقػػة االعتياديػػة ،بينمػػا درسػػت

الشعبتاف التجريبيتاف (ذكك ار كاناثا) كفؽ استراتيجية تناؿ القمر .كما قاـ الباحثاف بتصميـ أدكات الدراسة
المتمثمػة فػي (اختبػػار االسػتيعاب الق ارئػي ،كاختبػػار التعبيػر الكتػػابي) .حيػث اظىػرت النتػػائج كجػكد فػػركؽ

ذات داللة إحصائية تعزم ألثر استراتيجية تناؿ القمر ،ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية التي
درست باالستراتيجية المقترحة.
 -10دراسة العيساكم كالساعدم (:)2012
وػػدفت وػػذن الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى الكشػػؼ عػػف أثػػر اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر فػػي تنميػػة الق ػراءة
الجىريػػة عنػػد تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة ،كاسػػتخدـ الباحثػػاف لػػذلؾ المػػنىج التجريبػػي ،كتككنػػت العينػػة مػػف

( )61طالب مف مدرسة سمماف المحمدم االبتدائية لمبنيف كتـ تقسيمىـ عمى النحػك التػالي ( )30طالػب
فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة ،ك( )31طالػػب فػػي المجمكعػػة الضػػابطة ،كأعػػد الباحثػػاف لػػذلؾ اختبػػار سػػرعة
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القػراءة كاختبػار لمفىػـ الق ارئػي ،كقػد أظىػرت الد ارسػػة كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي سػرعة القػراءة
كصػػحة الق ػراءة كفىػػـ المقػػركء لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة التػػي تػػـ تدريسػػىا باسػػتخداـ اسػػتراتيجية تنػػاؿ

القمر.
 -11دراسة العميمات (:)2011
وػػدفت وػػذن الد ارسػػة لمتعػػرؼ إلػػى أثػػر اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر فػػي تنميػػة االسػػتيعاب الق ارئػػي لػػدم

طمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي ،اتبػػع الباحػػث المػػنىج التجريبػػي ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ()100
طالب ػان كطالب ػػة م ػػف طمب ػػة الصػ ػؼ الس ػػادس األساس ػػي ،مقس ػػميف عم ػػى أرب ػػع ش ػػعب كزع ػػت عشػ ػكائيان إل ػػى
مجمكعتيف تجريبية كضابطة ،كتمثمت أدكات الدراسة في( :اختبػار االسػتيعاب الق ارئػي ،كاختبػار لمتفكيػر

االسػػتداللي) .أظىػػرت الد ارسػػة العديػػد مػػف النتػػائج ككػػاف أومىػػا تفػػكؽ أف ػراد المجمكعػػة التجريبيػػة الػػذيف

درس ػكا كفػػؽ اسػػت ارتيجية تنػػاؿ القمػػر فػػي اختبػػار االسػػتيعاب الق ارئػػي كاختبػػار التفكيػػر االسػػتداللي ،كمػػا
أظىرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة تعزم ألثر التفاعؿ بيف االستراتيجية كالجنس.
 -12دراسة الربيحات (:)2008
ودفت وذن الدراسة لمتعرؼ إلى أثر التدريس كفقا السػتراتيجية تنػاؿ القمػر فػي اسػتيعاب الػنص

األدبي كالتفكير الناقد لدم طمبة المرحمة األساسية في األردف ،كاستخدـ الباحث لذلؾ المنىج التجريبي،
كلتحقيػػؽ ذلػػؾ قػػاـ الباحػػث بإعػػداد اختبػػار السػػتيعاب النصػػكص األدبيػػة كاختبػػار لقيػػاس التفكيػػر الناقػػد

كدلػػيبلن لممعمػػـ تضػػمف المحتػػكل التعميمػػي الػػذم درس تبعػػا لخط ػكات اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر ،كقػػد اختػػار

الباحػػث لتنفيػػذ د ارسػػته ( )120طالبػػا كطالبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي مدرسػػتي العػػيص
الثانكية لمبنيف كمدرسة عيف البيضاء الثانكية لمبنػات ،مػكزعيف عمػي أربػع شػعب د ارسػية كزعػت عشػكائيان
بحيث كانت شعبتيف في كؿ مدرسة،

قد بينت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية فػي اسػتيعاب النصػكص القرائيػة كفػي تنميػة

مىػػارات التفكيػػر الناقػػد لصػػالح المجمكعػػة الضػػابطة كال يكجػػد أم تفاعػػؿ بػػيف االسػػتراتيجية كالجػػنس فػػي

استيعاب النصكص القرائية كتنمية مىارات التفكير الناقد.

التعقيب عمى دراسات المحكر الثالث:
بعػػد اسػػتعراض الد ارسػػات التػػي تناكلػػت اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر ،الحظػػت الباحثػػة تباين ػان ممحكظ ػان

عمى أوداؼ كاجراءات المحكر األكؿ ،كفي وذا المحكر بينت الباحثة النقاط التالية:
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 مف حيث األىداؼ:تباينت األوداؼ في الدراسات السابقة في قياس أثر اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر حيػث وػدفت د ارسػة

حميد( )2019إلى الكشؼ عف تأثير استخداـ استراتيجية تناؿ القمػر فػي تنميػة المفػاويـ الجغرافيػة لػدم
طالبات الصؼ العاشر األساسي.
بينما ودفت دراسة ابك السعكد ( :)2018إلى الكشؼ عف أثر استراتيجية تناؿ القمر عمى تنمية

مىارات التفكير التأممي في مادة العمكـ كالحياة لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة.

كودفت دراسة الىياجنة كالتؿ( )2017إلي تقصي فاعمية استراتيجيتي التسػاؤؿ الػذاتي كتنػاؿ القمػر

في تنمية االستيعاب القرائي كما كراء االستيعاب القرائي.

في حيف ودفت دراسة العيد( )2016الى استقصاء أثر اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر فػي تنميػة مىػارات

االستيعاب القرائي لدم طالبات الصؼ األكؿ متكسط في مدينة حائؿ في المممكة العربية السعكدية.

كتمثػػؿ وػػدؼ د ارسػػة سػػمماف( )2016فػػي معرفػػة أثػػر اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر ف ػي مىػػارات مػػا كراء
المعرفة في مادة عمـ االحياء لدل طالبات الصؼ الرابع العممي.
وػػدفت د ارسػػة الصػػيداكم( )2015إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر عمػػى تنميػػة
مىارات الفىـ القرائي لدم تمميذات الصؼ الرابع األساس.
درس ػػة أثػ ػػر اس ػػتخداـ اسػ ػػتراتيجية تنػ ػػاؿ القمػ ػػر فػػػي تنميػ ػػة
وػػػدفت د ارس ػػة اب ػ ػريبل ( )2015إلػ ػػى ا

االستيعاب القرائي لدم طالبات الصؼ الثامف في مدينة جاكارتا.

وػدفت د ارسػػة المخزكمػػي كالبطاينػة ( )2012إلػػى معرفػػة أثػر اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػر فػػي تحسػػيف

االستيعاب القرائي كالتعبير الكتابي لدم طمبة المرحمة األساسػية بػاألردف .بينمػا وػدفت د ارسػة العيسػاكم
كالسػاعدم( )2012عػػف الكشػؼ عػػف أثػػر اسػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر فػي تنميػػة القػراءة الجىريػة عنػػد تبلميػػذ

المرحمة االبتدائية.

وػػدؼ د ارسػػة العميمػػات( )2011التعػػرؼ عمػػي أثػػر اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر فػػي تنميػػة االسػػتيعاب
الق ارئػي لػػدم طمبػػة الصػؼ السػػادس األساسػػي ،بينمػا وػػدفت د ارسػػة الربيحػات ( )2008التعػػرؼ إلػػى أثػػر
التػػدريس كفقػػا السػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر فػػي اسػػتيعاب الػػنص األدبػػي كالتفكيػػر الناقػػد لػػدم طمبػػة المرحمػػة

األساسية في األردف.
ودفت دراسة البنياف ( )2014التعرؼ إلى أثر تدريس النصكص األدبية باستراتيجية تناؿ القمر

في تحسيف الكتابة الكصفية كرسـ الخرائط المفاويمية المقركءة لدم طمبة المرحمة األساسية في األردف.
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 -اتفق ػػت الد ارس ػػات الس ػػابقة م ػػع الد ارس ػػة الحالي ػػة ف ػػي تكظي ػػؼ اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر لتنمي ػػة

المىػػارات المختمفػػة مػػع اخػػتبلؼ التخصصػػات .فػػي حػػيف تختمػػؼ الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة
في تناكلىا لممتغير التابع ،حيث تناكلت الدراسة الحالية مىارات التفكير اإلبداعي.
 مف حيث المنيج:تباينػ ػػت الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة فػ ػػي المػ ػػنىج المسػ ػػتخدـ ،كذلػ ػػؾ لبلخػ ػػتبلؼ الكاضػ ػػح فػ ػػي أغ ارضػ ػػىا

كأو ػػدافىا ،ف ػػأكثر الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي و ػػذا المح ػػكر اس ػػتخدمت الم ػػنىج ش ػػبه التجريب ػػي ،مث ػػؿ د ارس ػػة
حميد( )2019كدراسة الىياجنة كالتؿ ( ،)2017كدراسة سمماف ( ،)2016كدراسة الصػيداكم(،)2015
كد ارس ػػة ابػ ػريبل ( ،)2015كد ارس ػػة المخزكم ػػي كالبطاين ػػة ( )2012كد ارس ػػة البني ػػاف ( .)2014كبع ػػض
الدراسات استخدمت المػنىج التجريبػي مثػؿ د ارسػة العيػد ( ،)2016كد ارسػة العميمػات ( ،)2011كد ارسػة

الربيحات ( .)2008أما دراسة أبك السعكد ( )2018استخدمت المنىج الكصفي كالمنىج التجريبي.
 -مف حيث األدكات:

تفاكتت أدكات الدراسات السابقة ،فمنىا مف استخدـ االختبار مثؿ دراسة حميػد( ،)2019كد ارسػة
أبػ ػ ػ ػػك السػ ػ ػ ػػعكد( ،)2018كد ارسػ ػ ػ ػػة الىياجنػ ػ ػ ػػة كالتػ ػ ػ ػػؿ ( ،)2017كد ارسػ ػ ػ ػػة سػ ػ ػ ػػمماف ( ،)2016كد ارسػ ػ ػ ػػة
الصػػيداكم( ،)2015كد ارسػػة اب ػريبل ( ،)2015كد ارسػػة المخزكمػػي كالبطاينػػة ( )2012كد ارسػػة البنيػػاف

( ،)2014دراسة العيد ( ،)2016كدراسة العميمات ( ،)2011كدراسة الربيحات(.)2008
 -اتفق ػػت الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي اس ػػتخداـ أداة االختب ػػار ،حي ػػث اس ػػتخدمت

الدراسة الحالية اختبار مىارات التفكير االبداعي لدم طالبات الصؼ الثامف األساسي.
 -مف حيث طبيعة العينة المختارة :

تنكعػػت العينػػات كالم ارحػػؿ فػػي الد ارسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت تنػػاؿ القمػػر ،فمنىػػا مػػا تػػـ تطبيقػػه

عمػػى المرحمػػة االبتدائيػػة كد ارسػػة أبػػك السػػعكد ( ،)2018كد ارسػػة سػػمماف ( ،)2016كد ارسػػة الصػػيداكم
( ،)2015كد ارسػػة العيسػػاكم كالسػػاعدم ( ،)2012كد ارسػػة العميمػػات ( .)2011كمنىػػا مػػا تػػـ تطبيقػػه
عمى المرحمة اإلعدادية كدراسة العيػد ( ،)2016كد ارسػة ابػريبل ( ،)2015كد ارسػة المخزكمػي كالبطاينػة

( ،)2012كد ارسػػة الربيحػػات ( ،)2008كد ارسػػة البنيػػاف ( .)2014كمنىػػا مػػا تػػـ تطبيقػػه عمػػى المرحمػػة
الثانكية كدراسة حميد ( ،)2019كدراسة الىياجنة كالتؿ (.)2017
 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ابريبل ( )2015في أنىا طبقت عمي الصؼ الثامف ،كاختمفتمع غيروا مف الدراسات السابقة.
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 مف حيث النتائج: -اتفقػت جميػػع الد ارسػات السػػابقة عمػػى أثػر تكظيػػؼ اسػػتراتيجية تنػاؿ القمػػر فػػي تنميػة العديػػد مػػف

المتغيرات.

التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
قامػػت الباحثػػة بالتعقيػػب عمػػى محػػاكر الد ارسػػة كالتػػي تناكلػػت بػػالمحكر األكؿ اسػػتراتيجية تنػػاؿ
القمػػر ،كبعػػدوا تناكلػػت بػػالمحكر الثػػاني التفكيػػر اإلبػػداعي ،باإلضػػافة إلػػى محػػكر الد ارسػػات اإلجتماعيػػة،
حيػػث أكضػػحت الباحثػػة مػػف خػػبلؿ التعقيػػب أكجػػه التشػػابه كاالخػػتبلؼ مػػع الد ارسػػات السػػابقة ،كمػػا يميػػز

د ارسػػتي عػػف غيروػػا مػػف الد ارسػػات باسػػتخدامىا اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر فػػي مبحػػث الد ارسػػات االجتماعيػػة
كالت ػػي ل ػػـ تج ػػرم أم د ارس ػػة ف ػػي فمس ػػطيف كال ػػكطف العرب ػػي تناكل ػػت اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر ف ػػي مبح ػػث

الدراسات االجتماعيات حسب عمـ الباحثة.
استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة:

 .1استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظرم.

 .2استطاعت الباحثة مف خبلؿ الدراسات السابقة في إعداد دليؿ المعمـ.
 .3اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لعينة الدراسة.

 .4تفسير النتائج التي تكصمت إليىا الدراسات السابقة كاالستفادة منىا بالدراسة الحالية.

 .5االستفادة مف الدراسات السابقة التي تناكلػت اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر فػي تػدعيـ الخمفيػة المعرفيػة
لمبحاثة عف ماوية استراتيجية تناؿ القمر كخطكاتىا.

 .6ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في استخبلص األدكات البلزمة لمدراسة الحالية.
ما تتميز بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 .1تمي ػػزت الد ارس ػػة الحالي ػػة بأنى ػػا الد ارس ػػة األكل ػػي الت ػػي تناكل ػػت اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر ف ػػي م ػػادة
الد ارسػػات االجتماعيػػة حيػػث أنػػه ال تكجػػد مثػػؿ وػػذن الد ارسػػة عمػػى مسػػتكم فمسػػطيف (حسػػب عمػػـ

الباحثة).

 .2أعدت الباحثة اختبار لمىارات التفكير اإلبداعي مستندة في ذلؾ عمى الدراسات السابقة.

 .3تميػػزت الد ارسػػة بتركيزوػػا عمػػى عينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ الثػػامف مػػف المػػدارس التابعػػة لػػك ازرة
التربية كالتعميـ.

 .4تميزت الد ارسػة الحاليػة عػف الد ارسػات السػابقة فػي تركيزوػا عمػي أثػر اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر فػي
تنميػػة التفكيػػر اإلبػػداعي ،أمػػا معظػػـ الد ارسػػات فركػػزت عمػػى أثػػر اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر عمػػى

االستيعاب القرائي.
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1
2
3
 4الفصن الرابع
الطريقة واإلجراءات
 منهج اندراست
 انمجخمع األصهي نهدراست
 عينت اندراست
 أدواث اندراست
 ضبط انمخغيزاث قبم انخجزيب
 انمعانجاث اإلحصائيت
 خطىاث اندراست

الفصؿ الرابع
الطريقة كاإلجراءات
يتناكؿ وذا الفصؿ الطريقة كاإلجراءات التي اتبعتىا الباحثة في دراستىا ،كيشمؿ منىج الدراسة

ككصؼ مجتمع الدراسة كعينتىا ،كبناء أدكات الدراسة كالكشؼ عف مدل صدؽ كثبات األدكات ،كما

تبيف الباحثة في وذا الفصؿ ضبط متغيرات الدراسة ،كالكصؼ التفصيمي لمتجربة مف خبلؿ إعداد دليؿ
لممعمـ لكيفية تطبيؽ التجربة ،كاجراءات الدراسة كالمعالجات اإلحصائية:

منهج الدراسة:
اتبعت الباحثة في وذن الدراسة المنىج التجريبي لمناسبته لمدراسة الحالية باستخداـ مجمكعة

تجريبية تدرس الدراسات اإلجتماعية باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر مف طالبات الصؼ الثامف مف

التعميـ األساسي كمجمكعة ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية.

كيعد المنىج التجريبي أحد المناوج األساسية في الدراسات التربكية ،كمف أكثر المناوج دقة ككنه

يستخدـ الضبط التجريبي كتكافؤ المجمكعات كالمعالجة اإلحصائية اإلجراءات البلزمة لضبط تأثير
العكامؿ األخرل.

المجتمع األصلي للدراسة:
يتمثؿ المجتمع األصمي لمدراسة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي في المدارس الفمسطينية
التابعة لمدارس الحككمة كالبالغ عددوـ (  ) 2077طالبة ،في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي
2019 /2018ـ؛ في محافظة غزة.

عينة الدراسة:
أ .العينة االستطالعية:
تـ تطبيؽ اختبار مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية عمى عينة استطبلعية

بمغت ( 35طالبة)مف طالبات الصؼ السابع ،ممف سبؽ لىف دراسة الكحدة الدراسية مف مجتمع
الدراسة األصمي ،كوذن العينة تتفؽ مع عينة الدراسة في عمروا الزمني كمستكاوا التحصيمي في

الدراسات االجتماعية كاالجتماعي كاالقتصادم ،كلـ يدخؿ أم مف العينة االستطبلعية في العينة

الفعمية لمدراسة ،كقد تـ تطبيؽ االختبار عمى وذن العينة بىدؼ التحقؽ مف الخصائص السيككمترية.
ب .العينة الميدانية:

تـ اختيار عينة الدراسة مف مدرسة حمامة األساسية (ب) لمبنات بالطريقة العشكائية ،كتـ اختيار

فصميف دراسييف لمعينة بحيث يمثؿ فصؿ المجمكعة التجريبية التي تدرس الدراسات اإلجتماعية
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باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر كالمجمكعة الثانية تدرس الدراسات االجتماعية باستخداـ الطريقة

التقميدية.

ككانت الباحثة قد تأكدت مف مديرة المدرسة بأف تكزيع الطمبة عمى الفصكؿ الدراسية قد تـ

حسب التبايف في درجاتىـ في العاـ السابؽ كذلؾ حتى ال يككف وناؾ تميز مسبؽ ألم فصؿ عمى

فصؿ آخر.

كقد بمغ عدد أفراد العينة ( 72طالبة) ،بكاقع ( )36طالبة في فصؿ المجمكعة التجريبية ك()36

طالبة في فصؿ المجمكعة الضابطة.
أدكات كمكاد الدراسة:

أكال :إعداد مكاد الدراسة (دليؿ معمـ لتدريس بعض دركس الدراسات االجتماعية في ضكء
استراتيجية تناؿ القمر).

مف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكم المرتبط باستراتيجية تناؿ القمر ،قامت الباحثة بإعداد

دليؿ لممعمـ ،يىدؼ إلي مساعدة معمميف الدراسات االجتماعية في تدريس الكحدة المختارة مف كتاب

الدراسات االجتماعية لمصؼ الثامف األساسي (الجزء األكؿ) كالتي بعنكاف ( التطكرات السياسية في
الكطف العربي في العصر الحديث).
كيتضمف الدليؿ التالي:
 مقدمة لممعمميف تكضح األومية كاألوداؼ. -مراحؿ تدريس استراتيجية تناؿ القمر.

 األوداؼ السمككية لمدركس المستىدفة. اإلجراءات كاألنشطة. -الخبرات السابقة.

 الكسائؿ التعميمية. أساليب التقكيـ. -أكراؽ العمؿ.

كقد تـ عرض الدليؿ في صكرته األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف إلبداء آرائىـ
حكله مف حيث:
 مدم مناسبة الدليؿ لمستكم طالبة الصؼ الثامف. -الصحة العممية كالمغكية لممكضكعات.
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 إعطاء أم مبلحظات مع الحذؼ أك اإلضافة.كبعد أخذ الباحثة آراء المحكميف ،تـ تعديؿ عمى بعض األنشطة كخرج الدليؿ في صكرته
النىائية في ممحؽ رقـ (.)5
 تطبيؽ كتنفيذ الدليؿ :حيث قامت الباحثة بتنفيذ دركس الدليؿ مع طالبات المجمكعة التجريبيةخبلؿ الفترة( )2018/11/01حتي ( )2018/12/17حيث بمغ عدد الحصص 16حصة.

ثانيان األدكات:
 .1اختبار ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية :إعداد الباحثة ممحؽ رقـ ()3
بعد اإلطبلع عمى الدراسات التي تناكلت مكضكع مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات

اإلجتماعية كعدد مف االختبارات ذات العبلقة منىا اختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي كدراسة
السكالمة( ،)2018كاختبار سيد خير اهلل كدراسة اسماعيؿ ( ،)2015قامت الباحثة ببناء اختبار
مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية ،كيتككف االختبار مف ( )9أسئمة بحيث يصحح كؿ

سؤاؿ ثبلث مرات تمثؿ مىارات التفكير اإلبداعي الثبلث الطبلقة كالمركنة كاألصالة ليصبح عدد

فقرات االختبار ضمنان ( )27فقرة كتتطمب كؿ فقرة ( )7إجابات مفتكحة يتـ استدعائىا مف ذوف

المتعمـ.

كتصحح مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية كالتالي:
أ .الطالقة :تعرؼ بأنىا ذكر أكبر عدد مف المفردات أك أشياء االستخدامات ،يحتسب درجة
كاحدة لكؿ إجابة يذكروا المفحكص في الفراغات تحت السؤاؿ مع مراعاة عدـ التكرار ،كتتراكح

درجة كؿ سؤاؿ بيف ( )7 -0درجات ،كبذلؾ تتراكح الدرجة الكمية لمطبلقة بيف ()63 - 0
درجة.
ب .المركنة :تعرؼ بأنىا تغيير الحالة الذونية بتغير المكقؼ ،كتصحح اإلجابات بحيث تحتسب
درجة كاحدة لكؿ إجابة نكعية تختمؼ عف طبيعة اإلجابات األخرل لممفحكص عمى نفس
السؤاؿ ،كتتراكح درجة كؿ سؤاؿ في المركنة بيف ( )7 -0درجات ،كبذلؾ تتراكح الدرجة الكمية

لممركنة بيف ( )63 - 0درجة.

ت .األصالة :تعرؼ بأنىا الخركج عف المألكؼ ،كتصحح بعدـ شيكع االستجابة بيف الطمبة ،ككانت
آلية تصحيح األصالة حسب شيكع االستجابة في العينة االستطبلعية (ف=  )35كالتالي:
 إذا كانت اإلجابة شائعة بنسبة شيكع أكثر مف ( )%20تصحح صفر. إذا كانت اإلجابة شائعة بنسبة شيكع حكالي ( )%20 - 14تأخذ درجة كاحدة.61

 إذا كانت اإلجابة شائعة بنسبة شيكع حكالي ( )%13 - 8تصحح ( )3درجات. إذا كانت اإلجابة شائعة بنسبة شيكع حكالي ( )%7فما دكف تأخذ ( )5درجات.كبذلؾ تتراكح الدرجة الكمية لؤلصالة عمى االختبار بيف ( )45 -0درجة .كتتراكح الدرجة الكمية الختبار

التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية بيف ( )171 - 0درجة.

صدؽ كثبات اختبار ميارات التفكير اإلبداعي ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية:
 .1صدؽ االختبار:
يقصد بصدؽ االختبار وك أف يقيس االختبار ما صمـ لقياسه (فرج ،)2007 ،فىك يعني درجة تحقيؽ
األوداؼ التربكية التي صمـ مف أجمىا.
أ -صدؽ المحكميف:
قامت الباحثة بتكجيه خطاب إلى عدد مف األساتذة المتخصصيف بىدؼ تحكيـ االختبار؛ كقد تـ
عرض االختبار عمى مجمكعة مف األساتذة الجامعييف المتخصصيف في المناوج كطرؽ التدريس كعمـ

النفس كالقياس النفسي كالتربكم كالمختصيف التربكييف في مجاؿ الدراسات االجتماعية .ممحؽ رقـ ()1

كذلؾ بىدؼ التأكد مما يمي قياس كؿ سؤاؿ لممستكل الذم كضع لقياسه ،كمدل صحة المادة المغكية،
كمدل مبلءمة الصياغة لمستكل طمبة الصؼ الثامف مف التعميـ األساسي ،كفي ضكء المبلحظات
التي أبداوا المحكمكف ،قامت الباحثة بتعديؿ بعض الفقرات.

ب -صدؽ االتساؽ الداخمي:
تـ حساب ارتباطات فقرات اختبار مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية مع الدرجة

الكمية لبلختبار ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ ()4.1

يبيف معامالت ارتباط درجات أسئمة اختبار ميارات

التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية مع الدرجة الكمية لالختبار
الميارات

الطالقة

المركنة

رقـ

معامؿ

مستكل

السؤاؿ

االرتباط

الداللة

1

0.572

دالة عند 0.01

2

0.819

دالة عند 0.01

3

0.615

دالة عند 0.01

8

4

0.778

دالة عند 0.01

9

0.635

5

0.546

دالة عند 0.01

1

0.508

دالة عند 0.01

6

0.680

دالة عند 0.01

2

0.618

دالة عند 0.01

7

0.755

دالة عند 0.01

3

0.529

دالة عند 0.01

8

0.466

دالة عند 0.01

4

0.457

دالة عند 0.01

9

0.664

دالة عند 0.01

5

0.526

دالة عند 0.01

1

0.444

دالة عند 0.01

6

0.484

دالة عند 0.01

2

0.847

دالة عند 0.01

7

0.613

دالة عند 0.01

3

0.631

دالة عند 0.01

8

0.441

دالة عند 0.01

4

0.769

دالة عند 0.01

9

0.483

دالة عند 0.01

5

0.656

دالة عند 0.01

الميارات

المركنة

األصالة

رقـ

معامؿ

مستكل

السؤاؿ

االرتباط

الداللة

6

0.704

دالة عند 0.01

7

0.741

دالة عند 0.01

0.477

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح=  )33عند  ،0.349 =0.05كعند 0.440 =0.01

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف جمي ػػع أس ػػئمة اختب ػػار مى ػػارات التفكي ػػر اإلب ػػداعي ف ػػي الد ارس ػػات

االجتماعية حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لبلختبار ،كجميعىا دالة إحصائيان عند مستكل داللػة
.0.01

كالجدكؿ التالي يبيف معامبلت االرتباط بيف درجة كػؿ بعػد مػف اختبػار مىػارات التفكيػر اإلبػداعي

في الدراسات االجتماعية كالدرجة الكمية لبلختبار ،مكضكع الدراسة:
جدكؿ ()4.2

يبيف معامالت ارتباط درجة كؿ بعد مف االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار
معامؿ االرتباط

المتغير

مستكل الداللة

الطالقة

0.949

دالة عند 0.01

المركنة

0.925

دالة عند 0.01

األصالة

0.830

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدكلية (د.ح=  )33عند  ،0.349 =0.05كعند 0.440 =0.01
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يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أنػػه تكجػػد ارتباطػػات دالػػة إحصػػائيان بػػيف درجػػة كػػؿ بعػػد مػػف اختبػػار

مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية كالدرجة الكمية لبلختبار ،كتراكحت قيـ االرتبػاط بػيف
( ،)0.949 – 0.830كجميعىا قيـ دالة عند مستكل داللة .0.01
مما يدلؿ عمى أف االختبار في صكرته النىائية يتسـ بدرجة جيدة مف صدؽ االتساؽ الداخمي.

كما يشير ذلؾ إلى أف جميع أسئمة كفقرات االختبار تشترؾ في قياس مىارات التفكير اإلبداعي في
الدراسات االجتماعية.
 .2ثبات االختبار:

يقصد بثبات االختبار الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة كفي
نفس الظركؼ (األغا ،)120 :2002 ،كقد تـ حساب معامؿ ثبات االختبار بالطريقتيف التاليتيف:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى األسئمة الفردية لبلختبار

(ف=  14سؤاؿ) كدرجات األسئمة الزكجية (ف=  13سؤاؿ) ،كقد بمغ معامؿ االرتباط بيف النصفيف
باستخداـ معادلة بيرسكف ( ،)0.624كتـ تعديؿ طكؿ االختبار باستخداـ معادلة جتماف (النصفيف غير
متساكييف) ،ككانت قيمة الثبات ( )0.768كوي قيمة عالية تدلؿ عمى ثبات االختبار كأنه سيعطي

نتائج جيدة عند تطبيقه عمى العينة الفعمية.
ب -معادلة كركنباخ ألفا:
تـ أيضان حساب ثبات اختبار مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية باستخداـ

معادلة كركنباخ ألفا (عدد الفقرات =  ،)27ككانت قيمة الثبات تساكم ( )0.900كوي قيمة مرتفعة
تدلؿ عمى درجة جيدة مف ثبات االختبار.
كيتضح مما سبؽ أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات تطمئف الباحثة لصحة
البيانات التي سيتـ الحصكؿ عميىا كتظىر صبلحية االختبار لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الفعمية لمدراسة.

ضبط المتغيرات قبل التجريب:
حرصان عمى ضماف سبلمة النتائج ،كتجنبان لآلثار التي قد تنجـ عف بعض المتغيرات الدخيمة

عمى التجربة ،تبنت الباحثة طريقة العينة التجريبية (أبك عبلـ)203 :1998 ،؛ كقد قسمت العينة

الكمية إلى مجمكعتيف تجريبيتيف:

كفي ضكء وذن المجمكعات قامت الباحثة بالتحقؽ مف ضبط المتغيرات كما يمي:
 -1تكافؤ المجمكعتيف في العمر الزمني.
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 -2التكافؤ في التحصيؿ الدراسي في الدراسات االجتماعية.
 -3التكافؤ في التحصيؿ الدراسي العاـ.

 -4التكافؤ في القياس القبمي عمى مىارات التفكير اإلبداعي الدراسات االجتماعية.
 -5المستكل االجتماعي كاالقتصادم ألفراد العينة.
 -1تكافؤ المجمكعتيف في العمر الزمني:
لمتحقؽ مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة في العمر الزمني تـ استخداـ اختبار
(ت) لمفرؽ بيت متكسطي درجات عينتيف مستقمتيف ،كما يبيف الجدكؿ التالي:
جدكؿ ()4.3

اختبار (ت) لمفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في العمر الزمني
المتغير

العمر الزمني

متكسط

المجمكعة

العدد

التجريبية

36

14.80

الضابطة

36

14.66

االنحراؼ

الدرجات

المعيارم
1.56
1.74

قيمة
(ت)

0.877

مستكل
الداللة

غير دالة
إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )70عند مستكل  ،2.00 = 0.05كعند مستكل 2.66 = 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنه ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف مجمكعتي عينة الدراسة مف التجريبية

كالضابطة تعزل لمعمر الزمني ،مما يشير إلى تكافؤ المجمكعتيف مف حيث العمر الزمني.
 -2تكافؤ المجمكعتيف في التحصيؿ الدراسي في الدراسات اإلجتماعية:

لمتحقؽ مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة في التحصيؿ الدراسي في الدراسات
االجتماعية؛ تـ استخداـ اختبار (ت) لمفرؽ بيت متكسطي درجات عينتيف مستقمتيف ،كما يبيف الجدكؿ

التالي:

جدكؿ ()4.4
اختبار (ت) لمفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف

التجريبية كالضابطة في التحصيؿ الدراسي في الدراسات االجتماعية
متكسط

المتغير

المجمكعة

العدد

التحصيؿ في الدراسات

التجريبية

36

72.23

االجتماعية

الضابطة

36

70.98

االنحراؼ

الدرجات

المعيارم
6.25
7.14

قيمة
(ت)

1.014

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )70عند مستكل  ،2.00 = 0.05كعند مستكل 2.66 = 0.01

64

مستكل
الداللة

غير دالة
إحصائيان

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنه ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف مجمكعات عينة الدراسة

التجريبية كالضابطة في التحصيؿ في مقرر الدراسات االجتماعية ،مما يشير إلى تكافؤ المجمكعتيف
مف حيث التحصيؿ الدراسي في الدراسات االجتماعية.
 -3تكافؤ المجمكعتيف في التحصيؿ الدراسي العاـ:
لمتحقؽ مف تكافؤ مجمكعات الدراسة التجريبية كالضابطة في التحصيؿ الدراسي العاـ تـ

استخداـ اختبار (ت) لمفرؽ بيت متكسطي درجات عينتيف مستقمتيف ،كما يبيف الجدكؿ التالي:
جدكؿ ()4.5

اختبار (ت) لمفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التحصيؿ العاـ
المتغير

التحصيؿ الدراسي العاـ

متكسط

المجمكعة

العدد

التجريبية

36

68.82

الضابطة

36

69.23

االنحراؼ

الدرجات

المعيارم
6.77
7.93

قيمة
(ت)

0.815

مستكل
الداللة

غير دالة
إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )70عند مستكل  ،2.00 = 0.05كعند مستكل 2.66 = 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنه ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف مجمكعات عينة الدراسة

التجريبية كالضابطة في التحصيؿ العاـ ،مما يشير إلى تكافؤ المجمكعتيف مف حيث التحصيؿ الدراسي

العاـ.

 -1تكافؤ المجمكعتيف في القياس القبمي عمى اختبار ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات
االجتماعية:

لمتحقؽ مف تكافؤ مجمكعات الدراسة التجريبية كالضابطة عمى القياس القبمي في مىارات التفكير
اإلبداعي في الدراسات االجتماعية تـ استخداـ اختبار (ت) لمفرؽ بيف متكسطي درجات عينتيف
مستقمتيف ،كما يبيف الجدكؿ التالي:
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جدكؿ ()4.6

اختبار (ت) لمفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف

التجريبية كالضابطة في القياس القبمي لمتحصيؿ في الدراسات االجتماعية
المتغير
الطالقة
المركنة
األصالة
الدرجة

التفكير

الكمية

اإلبداعي

الدراسات االجتماعية

لميارات
في

متكسط

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

التجريبية

36

12.28

الضابطة

36

12.53

4.66

التجريبية

36

2.97

3.91

الضابطة

36

2.22

2.03

التجريبية

36

0.97

2.94

الضابطة

36

0.42

1.34

التجريبية

36

16.22

13.40

الضابطة

36

15.17

7.39

الدرجات

المعيارم
7.80

قيمة
(ت)

0.165
1.022
1.031

0.414

مستكل
الداللة

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح=  )70عند مستكل  ،2.00 = 0.05كعند مستكل 2.66 = 0.01

يتب ػػيف م ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أن ػػه ال تكج ػػد ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيان ب ػػيف مجمكع ػػات عين ػػة الد ارس ػػة

التجريبية كالضابطة في التحصيؿ العاـ ،مما يشير إلى تكػافؤ المجمػكعتيف فػي مسػتكل مىػارات التفكيػر

اإلبداعي في الدراسات االجتماعية.

 -5المستكل اإلجتماعي كاالقتصادم ألفراد العينة:
اخت ػػارت الباحث ػػة عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف نف ػػس البيئ ػػة االجتماعي ػػة االقتص ػػادية ،فطالب ػػات المدرس ػػة
ينحدرف مف بيئة اجتماعية كاقتصادية متقاربة ،كما أنه بالرجكع إلى إدارة المدرسة كاطبلع الباحثة عمػى

كشكؼ األحكاؿ تبيف أف الطالبات ذكات مستكل اجتماعي اقتصادم متكسط كأنىػف متقاربػات؛ ممػا دفػع
الباحثة لبلكتفاء بىذن البيانات في ضبط متغير المستكل االقتصادم االجتماعي.

كبذلؾ تككف الباحثة قد تحققت مف ضػبط المتغيػرات التػي قػد يكػكف لىػا تػأثير سػمبي عمػى سػير

التجريب ،فقد تحققػت الباحثػة مػف خػبلؿ الخطػكات السػابقة مػف تكػافؤ المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة
في العمر الزمني كالتحصيؿ الدراسي العاـ كالتحصػيؿ الد ارسػي فػي الد ارسػات اإلجتماعيػة ،كفػي القيػاس

القبمي لمىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية.

مما يطمئف الباحثة إلى أف التجريب عمى أفراد المجمكعة التجريبية لف يتأثر سمبان بىذن العكامؿ

كأنه يمكف مقارنػة نتػائج المجمكعػة التجريبيػة بنتػائج المجمكعػة الضػابطة بعػد التجريػب ،كمػا يشػير ذلػؾ
إلى أف التغير الذم يمكف أف يظىر عمى أداء المجمكعة التجريبية سيككف بفاعمية التجربة.
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المعالجات اإلحصائية:
استخدمت الباحثة في الدراسة عددان مف المعامبلت اإلحصائية كما يمي:
 -معامؿ ارتباط بيرسكف لصدؽ االتساؽ الداخمي كلثبات التجزئة النصفية.

 معادلة جتماف لتعديؿ طكؿ االختبار ذم األسئمة الفردية في ثبات التجزئة النصفية. -معادلة كركنباخ ألفا لمثبات.

 -اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف.

 اختبار (ت) لمفركؽ بيف متكسطي عينتيف مرتبطتيف. مربػع معامػػؿ إيتػا لمتحقػػؽ مػف تػػأثير اسػتراتيجية تنػػاؿ القمػر عمػػى مىػارات التفكيػػر اإلبػداعي فػػيالدراسات االجتماعية.

خطوات الدراسة:
 -اإلطبلع عمى األدبيات كالدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع.

 إعداد اختبار لقياس مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية. -إعداد خطة لمتعامؿ مع الطالبات حسب استراتيجية تناؿ القمر.

 تقدمت الباحثة بطمب رسمي لممكافقة عمى تطبيؽ أدكات الد ارسػة فػي مدرسػة (حمامػة األساسػيةب لمبنات).

 -تـ االجتماع بمديرة المدرسة كالتنسيؽ مع معممي الدراسات االجتماعية.

 تـ تطبيؽ اختبار التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية عمى عينة استطبلعية لمتحقؽ مفصدؽ كثبات االختبار.

 اختارت الباحثة فصكؿ عينة الدراسة التجريبية كالضابطة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي،كتـ إجراء اختبار قبمي لممجمكعتيف لمتأكد مف تكافؤوما.

 طبقت الباحثة التجربة عمى طالبات المجمكعػة التجريبيػة فػي حػيف تعممػت المجمكعػة الضػابطةبالطريقة التقميدية.

 كبعد االنتىاء مف تنفيذ التجربة عمى عينة الد ارسػة ،تػـ تطبيػؽ اختبػار بعػدم عمػى المجمػكعتيفالتجريبية كالضابطة.

 كما تـ تطبيؽ االختبار عمى المجمكعة التجريبية بعد فترة (شىر كنصؼ) لمتحقؽ مف بقاء أثػرالتجربة.

 تصحيح اإلجابات ،كجمع البيانات كتحميمىا ،ثـ عرض النتائج ،كمناقشتىا ،كتفسيروا في ضػكءفركض الدراسة.

 -كضع التكصيات كالمقترحات المناسبة في ضكء ما أسفرت عنه الدراسة مف نتائج.
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5
6
7
 8الفصن اخلاوص
عرض الٍتائج وتفشريها
 عزض اننخائج وحفسيزها
 حىصياث اندراست
 مقخزحاث اندراست

الفصؿ الخامس
عرض النتائج كتفسيرىا
يتضػػمف وػػذا الفصػػؿ النتػػائج التػػي تػػـ التكصػػؿ إليىػػا بعػػد التحقػػؽ مػػف فػػركض الد ارسػػة المتعمقػػة
بمىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية ،كلتحقيؽ أوداؼ الدراسة تـ تطبيؽ اختبار مىػارات

التفكيػػر اإلبػػداعي فػػي الد ارسػػات االجتماعيػػة عمػػى أف ػراد المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة م ػف طالبػػات
الصػػؼ الثػػامف مػػف التعمػػيـ األساسػػي قبػػؿ كبعػػد تطبيػػؽ التػػدريس باسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر ،كمػػا تػػـ تفريػػغ

البيانػػات التػػي تػػـ الحصػػكؿ عميىػػا باسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة  ،SPSSكتػػـ
استخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية منىا المتكسطات الحسابية كاالنح ارفات المعيارية ،كاختبػار (ت)
لعينتيف مستقمتيف كعينتيف مرتبطتيف ،كمربع معامؿ إيتا لمتحقؽ مف أثر استخداـ استراتيجية تنػاؿ القمػر

في تنمية مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية ،كذلؾ كما يمي:

عرض النتائج كتفسيرىا:
 .1نتيجة السؤاؿ األكؿ:

يػنص السػؤاؿ األكؿ مػػف أسػئمة الد ارسػػة عمػػى مػا يمػػي :مػػا ىػػي ميػػارات التفكيػػر االبػػداعي
الالزـ تنميتيا لدم طالبات الصؼ الثامف في مادة الدراسات االجتماعية
م ػػف خ ػػبلؿ اإلط ػػبلع عم ػػى األدب الترب ػػكم كالد ارس ػػات الس ػػابقة كاستش ػػارة المختص ػػيف الترب ػػكييف
كعرضػػىا عمػػيىـ ،لتحديػػد مىػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي التػػي يجػػب تنميتىػػا فػػي مػػادة الد ارسػػات اإلجتماعيػػة

الكح ػػدة الثاني ػػة التط ػػكرات السياس ػػية ف ػػي ال ػػكطف العرب ػػي ف ػػي العص ػػر الح ػػديث لمص ػػؼ الث ػػامف (الج ػػزء
األكؿ) ،كض ػػمت مىػ ػارات التفكي ػػر اإلب ػػداعي المح ػػددة ف ػػي البح ػػث ف ػػي قائم ػػة ش ػػممت مى ػػارات التفكي ػػر
اإلبداعي (انظر ممحؽ  ،)2حيث تكصمت الباحثة إلى بعض مىارات التفكير اإلبداعي كالتي كجػد أنىػا

األكثر شيكعان كاستخدامان في وذن الكحدة .كالجدكؿ ( )5.1يبيف مىارات التفكير اإلبداعي.
جدكؿ ()5.1
ميارات التفكير اإلبداعي التي تـ اختيارىا
رقـ التسمسؿ

ميارات التفكير اإلبداعي

-1

الطبلقة

-2

المركنة

-3

األصالة
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 .2نتيجة السؤاؿ الثاني:
ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمػى مػا يمػي :مػا إجػراءات تطبيػؽ اسػتراتيجية تنػاؿ

القمر في تنمية ميارات التفكير االبداعي في مادة الدراسات االجتماعية

قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات السابقة التػي تناكلػت اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر مثػؿ د ارسػة

أبك السعكد ( ،)2018كدراسة الصيداكم( ،)2015كد ارسػة سػمماف( )2016حيػث خمصػت الباحثػة إلػى
أف استراتيجية تناؿ القمر ىي :وي مجمكعة األفكار كاإلجراءات كالمبػادئ التػي يؤديىػا التبلميػذ بتتػابع

المكضكعات لتحقيؽ مخرجات تعميمية مرغكب فيىا ،كالتي تىػدؼ إلػى تنميػة مىػارات التفكيػر اإلبػداعي
لػػدم طالبػػات الصػػؼ الثػػامف األساسػػي ،كتسػػاعد الطػػبلب فػػي تكليػػد أكبػػر عػػدد مػػف األفكػػار كالتػػي يمكػػف

تكظيفىا فػي تػدريس مػادة الد ارسػات اإلجتماعيػة كمػا وػك مبػيف فػي اإلطػار النظػرم كدليػؿ المعمػـ ممحػؽ

رقـ( )4كوي مجمكعة مف الخطكات يتـ تكضيحىا فيما يمي:

 .0تنبػػأ  :يقػػكـ الطالػػب فػػي وػػذن الخطػػكة بق ػراءة الػػنص أك يتأمػػؿ الخريطػػة المكجػػكدة فػػي الكتػػاب
كيتنبأ بعنكاف الدرس كما سيتـ معرفته في وذا الدرس.

 .2نظـ  :يقكـ الطالب بتنظيـ خبراته كسرد األفكار التي تنبؤ بىا ككضع وػذن التنبػؤات عمػى شػكؿ
خريطة معرفية.

 .3ابحػػث  :يقػػكـ الطالػػب بالبحػػث بطريقػػة مناسػػبة لػػه لمبحػػث عػػف مػػا تػػـ تحديػػدن سػػابقا كبالتػػالي
يصبح الطالب مسؤكؿ عف تعممه كتحديد المعمكمات المكجكدة.

 .4لخػػص  :يقػػكـ الطالػػب بتمخػػيص األفكػػار كالمعمكمػػات التػػي اسػػتدركىا كفىمىػػا أثنػػاء البحػػث كونػػا
يمخص الطالب المادة العممية بطريقة مرتبة.

 .5قيـ  :يقكـ المعمـ بعرض الخرائط المعرفية التي تكصؿ إليىا التبلميذ كتقييمىا مف قبؿ الطػبلب
كاختيار المعمكمات الصحيحة المستخمصة كعرضىا أمامىـ.
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 .3نتيجة السؤاؿ الثالث:
يػنص السػؤاؿ الثالػث مػػف أسػئمة الد ارسػة عمػػى مػا يمػي" :ىػػؿ تكجػد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية

عند مستكل ( )α≥0.05بػيف متكسػط درجػات طالبػات المجمكعػة التجريبيػة الالتػي درسػف باسػتخداـ
استراتيجية تناؿ القمر كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة الالتي درسف بالطريقػة التقميديػة

عمى القياس البعدم الختبار ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية " .كنصػت الفرضػية

المرتبطػػة بالسػػػؤاؿ الثالػػث عمػػػى " ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α≥0.05بػػيف
متكسػػط درجػػات طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة البلتػػي درسػػف باسػػتخداـ اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر كمتكسػػط

درجػػات طالبػػات المجمكعػػة الضػػابطة البلتػػي درسػػف بالطريقػػة التقميديػػة عمػػى القيػػاس البعػػدم الختبػػار
مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية".

لمتحقؽ مف وذا الفرض تمت المقارنة بيف متكسػط درجػات طالبػات المجمكعػة التجريبيػة البلتػي
تعممف باستخداـ استراتيجية تناؿ القمػر(ف=  )36كمتكسػط درجػات طالبػات المجمكعػة الضػابطة البلتػي

تعمم ػف بالطريقػػة التقميدي ػػة (ف=  )36فػػي القي ػػاس البعػػدم عمػػى اختب ػػار مىػػارات التفكي ػػر اإلبػػداعي ف ػػي
الد ارسػػات االجتماعيػػة ،كذلػػؾ باسػػتخداـ اختبػػار (ت) لمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ بػػيف عينتػػيف مسػػتقمتيف،
كذلؾ لتحقؽ شركط استخدامه (عبلـ ،)210 :2005 ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()5.2
اختبار (ت) لمفرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة عمى القياس البعدم عمى اختبار ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية
المتغير

الطالقة

المركنة

األصالة
الدرجة
التفكير

الكمية
اإلبداعي

الدراسات االجتماعية

لميارات
في

متكسط

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

التجريبية

36

50.92

الضابطة

36

28.00

15.36

التجريبية

36

36.64

6.63

الضابطة

36

15.17

13.13

التجريبية

36

35.28

5.37

الضابطة

36

14.58

15.19

التجريبية

36

122.83

14.72

الضابطة

36

57.75

43.12

الدرجات

المعيارم
5.58

قيمة
(ت)

8.415

8.762

7.705

8.571

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح =  )70عند مستكل داللة  ،2.00 =0.05كعند مستكل داللة 2.66 =0.01
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مستكل
الداللة

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنه تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.01بيف متكسط درجات

طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة البلتػػي تعممػف باسػػتخداـ اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر كمتكسػػط درجػػات طالبػػات
المجمكعػػة الض ػػابطة البلتػػي درس ػػف بالطريقػػة التقميدي ػػة عمػػى القي ػػاس البعػػدم الختب ػػار مىػػا ارت التفكي ػػر
اإلبداعي في الدراسات االجتماعية عمػى جميػع األبعػاد كالدرجػة الكميػة لبلختبػار ،كقػد تراكحػت قػيـ (ت)

المحس ػػكبة ب ػػيف ( )8.762 -7.705كو ػػي أعم ػػى م ػػف قيم ػػة (ت) الجدكلي ػػة ( )2.66كب ػػذلؾ فى ػػي دال ػػة
إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل  ،0.01ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة .كبػػذلؾ يػػتـ رفػػض

الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ.
كتفسر الباحثة النتيجة السابقة :

 بأف استراتيجية تناؿ القمر ساومت في تنمية مىارات التفكير اإلبداعي كوي(الطبلقة ،المركنػة،األصالة) كتكليد أكبر قدر مف األفكار اإلبداعية كالمتنكعة لدل طالبات المجمكعة التجريبية.

 -تزيد استراتيجية تناؿ القمر مف دافعية الطالبة نحك التعمـ كتشد انتباوىـ.

 تنمية مىارة الطالبات مف خبلؿ كضع األسئمة لئلجابة عميىا خبلؿ الدرس. -تزيد مف فاعمية الطمبة ايجابيان مف خبلؿ البحث كالتقصي عف المعمكمات.

 تعتبر استراتيجية تناؿ القمر مػف االسػتراتيجيات الشػيقة فػي التػدريس تضػيؼ جػك مػف المتعػة كتقضي عمى الممؿ عند الطمبة .

 تكسب الطمبة مىارة البحث كالتنبؤ. -تقمؿ مف الكقت البلزـ لمدراسة.

 تشجع الطبلب عمى استنباط افكار جديدة مف خبلؿ الصكر كالخرائط كما يتـ مشاودته. -تعكد الطالب عمي نقد االخريف.

 تعمؿ استراتيجية تناؿ القمر عمي اكتساب المعرفة لمطمبة بصكرة اسرع مف خبلؿ عمؿ الخرائطالمفاويمية.

كتتف ػػؽ نتيج ػػة و ػػذا الف ػػرض م ػػع دارس ػػة ك ػػؿ م ػػف( :حمي ػػد ،)2019،ك(أب ػػك الس ػػعكد،)2018،

ك(الص ػػيداكم ،)2015،ك(إبػ ػريبل ،)2015،ك(العي ػػد ،)2015،ك(المخزكم ػػي كالبطاين ػػة ،)2012،كأخيػ ػ انر

دراسة(العميمات.)2011،
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 .4نتيجة السؤاؿ الرابع:
ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى ما يمي" :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

مستكل ( )α≥0.05بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية الالتي درسف باستخداـ

استراتيجية تناؿ القمر عمى القياسيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات

االجتماعية " .كنصت الفرضية المرتبطة بالسؤاؿ الرابع عمى ":ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي درسف باستخداـ

استراتيجية تناؿ القمر عمى القياسيف القبمي كالبعدم الختبار مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات

االجتماعية .

لمتحقؽ مف وذا الفرض تمت المقارنة بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي تعممف
باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر (ف=  )36عمى القياسيف القبمي كالبعدم عمى اختبار مىارات التفكير
اإلبداعي في الدراسات االجتماعية ،كذلؾ باستخداـ اختبار (ت) لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف عينتيف
مرتبطتيف ،كذلؾ لتحقؽ شركط استخدامه (عبلـ ،)210 :2005 ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()5.3

اختبار (ت) لمفرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية

عمى القياسيف القبمي كالبعدم عمى اختبار ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية
المتغير
الطالقة
المركنة
األصالة
الدرجة

التفكير

الكمية

اإلبداعي

الدراسات االجتماعية

لميارات
في

متكسط

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

قبمي

36

12.28

بعدم

36

50.92

5.58

قبمي

36

2.97

3.91

بعدم

36

36.64

6.63

قبمي

36

0.97

2.94

بعدم

36

35.28

5.37

قبمي

36

16.22

13.40

بعدم

36

122.83

14.72

الدرجات

المعيارم
7.80

قيمة
(ت)

25.928
27.474
33.049

33.970

مستكل
الداللة

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح =  )35عند مستكل داللة  ،2.032 =0.05كعند مستكل داللة 2.75 =0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنه تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  ،0.01بيف متكسط
درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي تعممف باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر عمى القياسيف القبمي
كالبعدم الختبار مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعيػة عمػى جميػع األبعػاد كالدرجػة الكميػة
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لبلختبػػار ،كقػػد تراكحػػت قػػيـ (ت) المحسػػكبة بػػيف ( )33.970 -25.928كوػػي أعمػػى مػػف قيمػػة (ت)
الجدكلي ػػة ( )2.66كب ػػذلؾ فى ػػي دال ػػة إحص ػػائيان عن ػػد مس ػػتكل  ،0.01ككان ػػت الف ػػركؽ لص ػػالح القي ػػاس

البعدم.

مما يشير إلى أف طريقة التدريس باسػتخداـ اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر ذات أثػر فػي تنميػة مىػارات

التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية لدل طالبات الصؼ الثػامف فػي مػادة الد ارسػات االجتماعيػة،
كبذلؾ يتـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ.
كتفسر الباحثة النتيجة السابقة:
بأف استراتيجية تناؿ القمر ساعدت الطمبة عمى اكتساب المعمكمات بأنفسىـ كتحميمىا كالكصكؿ
إلي فىـ أكثر عمقان  ،كتنكع األنشطة المثيرة لمتفكير في كؿ مرحمة مف مراحؿ االستراتيجية كالذم ساوـ

فػػي تنػػكع مسػػتكم التفكيػػر ،كزيػػادة الدافعيػػة مػػف خػػبلؿ بيئػػة تعاكنيػػة خاليػػة مػػف الخػػكؼ ،ممػػا رفػػع قػػدرة
الطالبات عمى البحث كالتمخيص كتككيف األسئمة اإلبداعيػة ،حيػث تسػمح اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر لمطمبػة
بالتعبير عف أفكاروـ ضمف خطكات االستراتيجية ،مما كاف لػه األثػر الفعػاؿ فػي ذاتيػة الػتعمـ ،كاكتسػاب

الطالبات مركنة في التفكير بشكؿ ايجابي كمنظـ لمتعمـ .ككذلؾ الػتعمـ ضػمف مجمكعػات كػاف لػه األثػر
ف ػػي المنافس ػػة ب ػػيف المجمكع ػػات كالمش ػػاركة م ػػف الطالب ػػات ،كاجتى ػػاد المجمكع ػػات ف ػػي التنب ػػؤ باألفك ػػار
كتنظيمىا كعمؿ ممخص ،كوذا ما انعكس باإليجاب عمى اكتساب مىارات استراتيجية تناؿ القمر.

 كما استخدمت استراتيجية تناؿ القمر مجمكعة مف األساليب العممية مثؿ التعمـ التعاكني ،طرحاألسئمة ،إجراء مقارنات ،العصؼ الذوني ،مما ساعد الطالبات عمى المشاركة كالتأمؿ كالتعبيػر
عف أفكاروـ.

 كتتفػػؽ نتػػائج وػػذن الد ارسػػة مػػع د ارسػػة أبػػك نػػدل ( ،)2018كد ارسػػة الجبػػكرم كآخػػركف (،)2017كدراسة الجبكرم كالعجيمي ( ،)2017كدراسة العادلي( ،)2017كالتي تشير إلى اومية تكظيػؼ

استراتيجيات حديثة قائمة عمى النظرية البنائية.

كمػا تػـ التحقػؽ مػػف أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية تنػػاؿ القمػر عمػى تنميػة ميػػارات التفكيػر اإلبػداعي فػػي

الدراسات االجتماعية لدل طالبات المجمكعة التجريبية".

لمتحقػؽ مػػف مػػدل تػػأثير التػػدريس باسػػتخداـ اسػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر عمػػى اختبػػار مىػػارات التفكيػػر

اإلبػػداعي فػػي الد ارسػػات االجتماعيػػة لطالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة؛ تػػـ بحسػػاب مربػػع معامػػؿ إيتػػا ()2
لدرجات أفراد المجمكعات التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم عمى اختبػار مىػارات التفكيػر اإلبػداعي

في الدراسات االجتماعية ،كذلؾ باستخداـ المعادلة التالية:
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2
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+ df

2

2

= 

t

كقد اعتمدت الباحثة حجـ التػأثير كبيػر عنػد  ،0.14 = 2كمتكسػط عنػد  ،0.06كصػغير عنػد 0.01
(منصكر ،)57 :1997 ،كما يكضح الجدكؿ التالي:
جدكؿ ()5.4

يبيف قيـ (ت) كمربع معامؿ إيتا لدرجات طالبات المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي
كالبعدم لمتحقؽ مف أثر استراتيجية تناؿ القمر في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية
قيمة (ت)

أبعاد االختبار

مربع معامؿ
إيتا()2

حجـ التأثير

الطالقة

25.928

0.951

كبير

المركنة

27.474

0.956

كبير

األصالة

33.049

0.969

كبير

33.970

0.971

كبير

الدرجة الكمية لميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات

االجتماعية

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف مربعات معامؿ إيتا كالذم يقيس أثر التدريس باستخداـ استراتيجية
تناؿ القمر في تنمية مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية لدل طالبات المجمكعة
التجريبية كانت بيف ( ،)0.971 – 0.951أم أف التدريس باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر ذك أثر
كبير في تنمية مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية لدل طالبات الصؼ الثامف مف
التعميـ األساسي مف أفراد العينة.
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 .5نتيجة السؤاؿ الخامس:
ينص السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة عمى ما يمي":ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية الالتي درسف باستخداـ
استراتيجية تناؿ القمر عمى القياسيف البعدم كالتتبعي الختبار ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات

االجتماعية " .كنصت الفرضية المرتبطة بالسؤاؿ الخامس عمى" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل ( )α≥0.05بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي درسف باستخداـ

استراتيجية تناؿ القمر عمى القياسيف البعدم كالتتبعي الختبار مىارات التفكير اإلبداعي في الدراسات

االجتماعية .

لمتحقؽ مف وذا الفرض تمت المقارنة بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلتي
تعممف باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر (ف=  )36عمى القياس البعدم عمى اختبار مىارات التفكير
اإلبداعي في الدراسات االجتماعية كالقياس التتبعي لبلختبار بعد فترة شىر كنصؼ مف انتىاء التجربة،
كذلؾ باستخداـ اختبار (ت) لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف عينتيف مترابطتيف ،كذلؾ لتحقؽ شركط
استخدامه (عبلـ ،)210 :2005 ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
جدكؿ ()5.5
اختبار (ت) لمفرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية

عمى القياسيف البعدم كالتتبعي عمى اختبار ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية
المتغير
الطالقة
المركنة
األصالة
الدرجة

التفكير

الكمية

اإلبداعي

الدراسات االجتماعية

لميارات
في

متكسط

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

بعدم

36

50.92

تتبعي

36

49.72

8.28

بعدم

36

36.64

6.63

تتبعي

36

37.06

7.31

بعدم

36

35.28

5.37

تتبعي

36

32.81

9.01

بعدم

36

122.83

14.72

تتبعي

36

119.58

22.62

الدرجات

المعيارم
5.58

قيمة
(ت)

0.746
0.275
1.477

0.817

قيمة (ت) الجدكلية (د.ح =  )35عند مستكل داللة  ،2.032 =0.05كعند مستكل داللة 2.75 =0.01
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مستكل
الداللة

غير دالة
إحصائيان

غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أنه ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ،بيف متكسط درجػات طالبػات

المجمكع ػػة التجريبي ػػة ال ػػذيف تعممػ ػكا باس ػػتخداـ اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر عم ػػى القياس ػػيف البع ػػدم كالتتبع ػػي
الختبػ ػػار مىػ ػػارات التفكيػ ػػر اإلبػ ػػداعي فػ ػػي الد ارسػ ػػات االجتماعيػ ػػة عمػ ػػى جميػ ػػع األبعػ ػػاد كالدرجػ ػػة الكميػ ػػة

لبلختب ػػار ،كق ػػد كان ػػت ق ػػيـ (ت) المحس ػػكبة كان ػػت ب ػػيف ( )1.477 -0.275كو ػػي أق ػػؿ م ػػف قيم ػػة (ت)
الجدكليػة ( )2.66كبػػذلؾ فىػػي غيػر دالػػة إحصػػائيان ،ممػػا يعنػي أنػػه ال تكجػػد فػركؽ لػػدل أفػراد المجمكعػػة
التجريبية عمى القياسيف البعدم كالتتبعي ،كبذلؾ يتـ قبكؿ الفرض الصفرم كرفض الفرض البديؿ.

األم ػػر ال ػػذم ي ػػدلؿ عم ػػى بق ػػاء كاس ػػتمرار أث ػػر اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر ف ػػي تنمي ػػة التفكي ػػر اإلب ػػداعي ف ػػي
الدراسات االجتماعية لدل طالبات الصؼ الثامف.
كتفسر الباحثة النتيجة السابقة :بأف استراتيجية تناؿ القمر تدعـ التعمـ الذاتي مما أثر إيجابيان

في بقاء أثر التعمـ كاحتفاظ الطمبة بالمعمكمات ،كتساعد استراتيجية تناؿ القمر في سىكلة التذكر بمجرد

النظر عمى الخرائط المفاويمية مما يزيػد مػف تػداعي األفكػار كتكليػدوا ،مػف خػبلؿ مىػارات االسػتراتيجية
كخاصػػة مىػػارة التنبػػؤ كالبحػػث التػػي سػػاعدت الطمبػػة عمػػى االحتفػػاظ بالمعمكمػػات لفتػرة أطػػكؿ ،باإلضػػافة

الس ػػتمتاع الطمب ػػة بخطػ ػكات كمى ػػارات االس ػػتراتيجية داخ ػػؿ الفص ػػؿ ،كو ػػذا م ػػا ظى ػػر م ػػف خ ػػبلؿ تك ػػافؤ
النتيجتيف بيف االختبار البعدم كاالختبار التتبعي لممجمكعة التجريبية.
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تكصيات كمقترحات الدراسة:
 -1تكصيات الدراسة:
 تعم ػ ػػيـ اسػػ ػػتخداـ اسػػ ػػتراتيجية تنػػ ػػاؿ القمػ ػ ػػر فػػ ػػي التعم ػ ػػيـ بشػ ػ ػػكؿ ع ػ ػػاـ ،كف ػ ػػي تعمػػ ػػـ الد ارسػػ ػػاتاإلجتماعية بشكؿ خاص ،ألثروا الكاضح في تنمية مىارات التفكير اإلبداعي.

 إعػ ػػادة النظػ ػػر فػ ػػي محتػ ػػكم منػ ػػاوج الد ارسػ ػػات اإلجتماعيػ ػػة لكافػ ػػة الم ارحػ ػػؿ كتطكيروػ ػػا ،بحيػ ػػثتشمؿ مىارات التفكير اإلبداعي بما يتناسب مع الفئات العمرية.

 ض ػ ػػركرة ت ػ ػػدريب الطمب ػ ػػة عم ػ ػػى مى ػ ػػارات التفكي ػ ػػر اإلب ػ ػػداعي المختمف ػ ػػة ،كاالبتع ػ ػػاد ع ػ ػػف الط ػ ػػرؽالتقميدية في تدريس الدراسات اإلجتماعية.

 ض ػ ػػركرة االوتمػ ػ ػاـ بالطمب ػ ػػة ض ػ ػػعاؼ التحص ػ ػػيؿ ف ػ ػػي المقػ ػ ػررات المختمف ػ ػػة كخاص ػ ػػة الد ارس ػ ػػاتاإلجتماعية بأفكار إبداعية مناسبة لكافة المستكيات.

 ضػ ػ ػػركرة اس ػ ػ ػػتخداـ األنشػ ػ ػػطة المختمف ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي تحفػ ػ ػػز الطمب ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى رفػ ػ ػػع مس ػ ػ ػػتكاوـ كتنمي ػ ػ ػػةالقدرات اإلبداعية لديىـ.

 -2مقترحات الدراسة:
في ضكء ما أسفرت عنه الدراسة مف نتائج ،تقترح الباحثة ما يمي:
 إجػ ػراء د ارس ػػة أث ػػر تكظي ػػؼ اس ػػتراتيجية تن ػػاؿ القم ػػر ف ػػي تنمي ػػة مى ػػارات متنكع ػػة مث ػػؿ التفكي ػػرالناقد ،كالتفكير العممي.

 إجراء دراسة لمكشؼ عف المعكقات التي تكاجه المعمميف في تنمية التفكير اإلبداعي. إجػ ػ ػراء د ارس ػ ػػة لمعرف ػ ػػة أس ػ ػػمكب الت ػ ػػدريس األمث ػ ػػؿ لفئ ػ ػػات الطمب ػ ػػة المختمف ػ ػػة ف ػ ػػي خصائص ػ ػػىـكقدراتىـ العقمية.

 إجػ ػ ػراء د ارس ػ ػػة تى ػ ػػدؼ إل ػ ػػى المقارن ػ ػػة ب ػ ػػيف ت ػ ػػدريس الد ارس ػ ػػات اإلجتماعي ػ ػػة بأس ػ ػػمكب التفكي ػ ػػراإلبداعي كطرؽ التدريس األخرل.
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المصادر كالمراجع
أكالن :المصادر:
 القرآف الكريـ.ثانيان :المراجع:
 المراجع العربية:.1

إبراويـ ،بساـ ( .)2009التعميـ المبني عمى المشكالت الحياتية كتنمية التفكير.ط .1عماف.
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

.2

إبراويـ ،مجدم ( .)2005المنيج التربكم كتعميـ التفكير .ط .1القاورة .مصر .عالـ الكتب.

.3
.4

ابف منظكر( .)1997لساف العرب .ط .2ج .10بيركت .دار إحياء التراث العربي.
ابف منظكر( )2003لساف العرب .القاورة .الجزء السابع .دار الحديث.

.5

أبك السعكد ،عمـ الديف( .)2018أثر تكظيؼ استراتيجية تناؿ القمر في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي في مادة العمكـ كالحياة لدم تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة .رسالة مػا جسػتير
غير منشكرة .كمية التربية .الجامعة االسبلمية بغزة .فمسطيف.

.6

أبػػك تػػيمر ،إب ػراويـ( .)2015ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي فػػي أنشػػطة الق ػراءة فػػي كتػػاب المغػػة
االنجميزيػػة لمصػػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي فمسػػطيف " دراسػػة تقكيميػػة" .رسػػالة ماجسػػتير غيػػر

.7
.8
.9

منشكرة .جامعة األزور .غزة .فمسطيف.

أبك جادك ،صالح ك نكفػؿ ،محمػد ( .)2007تعمػيـ التفكيػر -النظريػة كالتطبيػؽ .ط .1عمػاف.
األردف .دار المسيرة لمنشر.

أبك جبللة ،صػبحي( .)2012تنميػة ميػارات التفكيػر العميػا كالتفكيػر اإلبػداعي .مجمػة التربيػة.
قطر .مج.41ع .181

أبك زايدة ،ياسر( .)2006أثر استخداـ األلعاب التعميمية فػي تػدريس الرياضػيات عمػي تنميػة

التفكيػػر االبػػداعي لػػدم تالميػػذ الصػػؼ السػػادس مػػف التعمػػيـ األساسػػي بمحافظػػة شػػماؿ غػػزة.
(رسالة ماجستير غير منشكرة) .كمية التربية .جامعة األزور .غزة .فمسطيف.

 .10أبك زيد ،لمياء ( .)2003برنامج مقتػرح لتصػكيب التصػكرات الخطػأ لػبعض مفػاىيـ االقتصػاد
المنزلي كفقان لممدخؿ البنائي الكاقعي كتعديؿ اتجاىات طالبػات شػعبة التعمػيـ االبتدائيػة بكميػة
التربية بسكىاج نحكه .دراسات في المناوج كطرؽ التدريس .العدد.90

79

 .11أبك سماحة ،كماؿ ك محفكظ ،نبيؿ كالفرح كجيه ( .)1992تربية المكىكبيف كالتطكير التربكم.
عماف .دار الفرقاف.

 .12أبػػك عطػػا ،أحمػػد ( .)2013أثػػر تكظيػػؼ دكرة الػػتعمـ فػػي تػػدريس الرياضػػيات لتنميػػة ميػػارات
التفكير االبداعي لػدل تالميػذ الصػؼ التاسػع األساسػي بمحافظػة غػزة .رسػالة ماجسػتير غيػر
منشكرة .كمية التربية .جامعة األزور.
 .13أبك عبلـ ،رجاء محمكد ( .)1998مناىج البحػث فػي العمػكـ النفسػية كالتربكيػة .القػاورة .دار
النشر لمجامعات.

 .14أبك عكدة ،سػميـ ( .)2006أثر استخداـ النمكذج البنائي فػي تػدريس الرياضػيات عمػى تنميػة
ميػارات التفكيػر المنظػػكمي كاالحتفػاظ بيػػا لػدل طػػالب الصػؼ السػابع األساسػػي بغػزة .رسػػالة
ماجستير .الجامعة اإلسبلمية .غزة .فمسطيف.
 .15أبك نحؿ ،جماؿ عبػد الناصػر ( .)2010ميػارات التفكيػر التػأممي فػي محتػكم منيػاج التربيػة
االسالمية لمصؼ العاشر األساسي كمدل اكتساب الطمبة ليا .رسالة ماجستير غير منشكرة.

كمية التربية .الجامعة االسبلمية.

 .16أب ػػك نحم ػػة ،دين ػػا( .)2018أثػػػر اسػػػتخداـ المػػػكح التفػػػاعمي فػػػي التفكيػػػر اإلبػػػداعي فػػػي مػػػادة
الرياضػػيات لػػدم طالبػػات الصػػؼ الثػػامف فػػي األردف .جامعػػة الشػرؽ األكسػػط .رسػػالة ماجسػػتير
منشكرة .عماف .األردف.

 .17أبك نياف ،فكاز ( .)2011أثر برنامج رعاية المكىكبيف في التربيػة الفنيػة عمػى كجيػة نظػرىـ
كاتجاىاتيـ نحك اإلبداع الفني .مجمة دراسات تربكية كاجتماعية .مج .7العدد.1

 .18اسػػماعيؿ ،انتصػػار( .)2015أثػػر اسػػتراتيجية اتخػػاذ القػرار فػػي تنميػػة التفكيػػر االبػػداعي لػػدل
طالبات الصؼ الخامس األدبي في مادة التػاريخ .مجمػة ديػالي .كميػة التربيػة لمعمػكـ االنسػانية.

جامعة ديالى .ع .67

 .19األغػػا ،م ػراد كسػػطكحي ،منػػاؿ كأبػػك عمي ػرة ،محبػػات( .)2014فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي مقتػػرح

لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانكيػة لتنميػة ميػارات التػدريس اإلبػداعي لػدييـ بقطػاع غػزة.

مجمة البحث العممي في التربية .مصر .ع .15مج.2

 .20األغا ،إحساف ( .)1997البحث التربكم "عناصػره كمناىجػو كأدكاتػو" .غػزة .فمسػطيف .مطبعػة
الرنتيسي.

 .21بروػػكـ ،خمػػيس( .)2013أثػػػر اسػػػتخداـ قبعػػػات التفكيػػػر السػػػت فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر
االبػػداعي كاتخػػاذ القػرار بالتكنكلكجيػػا لػػدم طمبػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػي( .رسػػالة ماجسػػتير
غير منشكرة) .كمية التربية .الجامعة االسبلمية .غزة .فمسطيف.
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 .22بروػػكـ ،خمػػيس( .)2013أثػػر اسػػتراتيجية قبعػػات التفكيػػر السػػت فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر
اإلبداعي كاتخاذ القرار بالتكنكلكجيا لدم طمبة الصؼ العاشر األساسي .رسالة ماجسػتير غيػر
منشكرة .الجامعة االسبلمية .غزة.

 .23البنيػاف ،محمػد( .)2014أثػر تػدريس النصػكص األدبيػة باسػتراتيجية تنػاؿ القمػر فػي تحسػيف

الكتابة الكصفية كرسـ الخرائط المفاىيمية لممقركء لدل طمبة المرحمة األساسية فػي األردف.

جامعة العمكـ اإلسبلمية العالمية .عماف.

 .24الجبػػكرم ،حمػػداف ك الطفيمػػي ،سػػتار كالخشخشػػي ،حسػػاـ ( )2017أثػػر نمػػكذج يػػاكر البنػػائي
( )CLMفي التحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي لدم طالب الخامس األدبي في مػادة التػاريخ
األكربي .مجمة كمية التربية لمعمكـ التربكية كاالنسانية .جامعة بابؿ .العدد.31

 .25الجبكرم ،مشرؽ كالعجيمػي ،سػعاد( .)2017أثػر اسػتراتيجية األبعػاد السػتة()P.D.E.O.D.E
فػي التحصػيؿ كتنميػػة التفكيػر االبػداعي فػػي قكاعػد المغػػة العربيػة لػدل طالبػػات الصػؼ الرابػػع

العممي .مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية كاالنسانية .جامعة بابؿ العدد.35

 .26ج ػرار ،تى ػػاني ( .)2018أثػػػر اسػػػتخداـ القػػػكة الرياضػػػية فػػػي التفكيػػػر االبػػػداعي كاالسػػػتدالؿ
المنطقي في الرياضيات لدم طمبػة الصػؼ العاشػر .رسػالة ماجسػتير .جامعػة القػدس .القػدس.

فمسطيف.

 .27جركاف ،فتحي ( .)1999تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات .األردف .دار الكتاب الجامعي.

 .28جركاف ،فتحػي ( .)2002اإلبداع مفيكمو -معاييره -نظرياتو -قياسية -تدريبيػة -مراحمػو-
العممية اإلبداعية .عماف .األردف .دار الفكر لمطباعة كالنشر.

 .29جركاف ،فتحي ( .)2009اإلبداع مفيكمو ,معػاييره ,نظرياتػو ,قياسػو ,تدريبػو مراحػؿ العمميػة
اإلبداعية .ط .2عماف .دار الفكر ناشركف كمكزعكف.

 .30جركاف ،فتحي( .)2005تعميـ التفكير .ط .2دار الفكر .عماف .األردف.

 .31الجمػ ػػؿ ،محمػ ػػد ( .)2005العمميػػػػات الذىنيػػػػة كميػػػػارات التفكيػػػػر .ط .2العػ ػػيف .دار الكتػ ػػاب
الجامعي.

 .32الحارثي ،إبراويـ ( .)2002العادات العقمية كتنميتيا لدل التالميذ .الرياض .مكتبة الشقرم.
 .33حبيػػب ،ربػػاح ( )2015كاقػػع اسػػتخداـ ممارسػػات الػػتعمـ البنػػائي لػػدل معممػػي مرحمػػة التعمػػيـ
األساسي بمحافظة غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية التربية .جامعة األزور.
 .34الحػبلؽ ،وشػاـ ( .)2010التفكيػػر اإلبػداعي ميػػارات تسػتحؽ الػػتعمـ .الييئػة العامػػة السػػكرية
لمكتاب .ك ازرة الثقافة .دمشؽ.
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 .35حميد ،شػادم( .)2019تأثير استخداـ تناؿ القمر في تنميػة المفػاىيـ الجغرافيػة لػدم طالبػات
الصؼ العاشر األساسي .مجمة البحث العممي في التربية .جامعة عيف شمس .العدد .20

 .36الخزرجي ،سميـ ( .)2011أساليب معاصرة في تدريس العمكـ .ط .1عماف .دار أسامة لمنشر
كالتكزيع.
 .37خضر ،فخرم( .)2015أثػر تكظيػؼ األنشػطة اإلثرائيػة فػي تنميػة ميػارات التفكيػر اإلبػداعي
لدم طمبة الصؼ الثػامف األساسػي فػي مبحػث الجغرافػيا .مجمػة كميػة العمػكـ التربكيػة ،جامعػة

البتراء .األردف .ع  .3مج .42

 .38الخميمي ،أمؿ ( .)2005الطفؿ كميارات التفكير .ط .1عماف .دار الصفاء لمنشر كالتكزيع.

 .39دايرسػػكف ،مارغريػػت ( .)2004اسػػتراتيجيات تػػدريس الق ػراءة .ترجمػػة مػػدارس الظى ػراف .ط.3
الدماـ .السعكدية .دار الكتاب لمنشر كالتكزيع.

 .40الػػدبش ،عم ػراف( .)2011فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػي أسػػمكب التفكيػػر االبػػداعي فػػي تػػدريس
مبحث التربية الكطنيػة لرفػع مسػتكم التحصػيؿ لطمبػة الصػؼ التاسػع االساسػي فػي محافظػة

رفح( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .كمية التربية .جامعة االزور .غزة  .فمسطيف.

 .41ال ػػدليمي ،عص ػػاـ ( .)2014النظريػػػة البنائيػػػة كتطبيقاتيػػػا التربكيػػػة .ط .1دار ص ػػفاء لمنش ػػر
كالتكزيع .عماف.
 .42دناكم ،مؤيد ( .)2008تطكير ميارات التفكير اإلبداعي تطبيقات عمى برنامج ككرت .عماف.
األردف عالـ الكتب الحديث.

 .43الدورم ،صالح ( .)2008سيككلكجية اإلبداع كالشخصية .ط .1عماف .األردف .دار صفاء.

 .44دم بكن ػػك ،ادكارد( .)2011تعمػػػيـ التفكيػػػر .ترجم ػػة ع ػػادؿ عب ػػد الكػ ػريـ ياس ػػيف كآخػ ػريف .ط.1
دمشؽ .سكريا .دار الرضا لمنشر.

 .45الربيحات ،غػازم( .)2008أثػر التػدريس كفقػان السػتراتيجية تنػاؿ القمػر فػي اسػتيعاب الػنص
األدبػػػي كالتفكيػػػر الناقػػػد لػػػدم طمبػػػة المرحمػػػة األساسػػػية فػػػي األردف .جامع ػػة عم ػػاف العربي ػػة

لمدراسات العميا .عماف.

 .46الرجبػػي ،منػػار( .)2015أثػػر اسػػتراتيجية السػػقاالت التعميميػػة فػػي التحصػػيؿ كتنميػػة التفكيػػر
االبػػداعي لػػدم طالبػػات الصػػؼ العاشػػر االساسػػي فػػي مػػادة االحيػػاء .رسػػالة ماجسػػتير جامعػػة

القدس .القدس .فمسطيف.

 .47الرفاعي ،ماجد( .)2012فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجية الخػرائط المفاىيميػة فػي
التحصػػيؿ الدراسػػي كاكتسػػاب الطمبػػة لميػػارات التفكيػػر فػػي مػػادة التربيػػة اإلسػػالمية .رسػػالة

دكتكران غير منشكرة .كمية التربية .جامعة دمشؽ.
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 .48الريثػػي ،حسػػف ( .)2015درجػػة تضػػميف المفػػاىيـ المركريػػة فػػي كتػػب الدراسػػات االجتماعيػػة
كالكطنية المطكرة بالتعميـ العاـ السعكدم في ضكء مفاىيـ التربيػة المركريػة الدكليػة .دارسػة

ماجستير .جامعة أـ القرل .المممكة العربية السعكدية.

 .49ريحػػاف ،تػػامر( .)2015أثػػر تكظيػػؼ اسػػتراتيجية (فكػػر -زاكج -شػػارؾ) مقارنػػة باسػػتراتيجية
(عبر -خطط -قكـ) في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ التاسع األساسػي
بغزة .رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية التربية .جامعة األزور.
 .50الزاممي ،يحيى ( .)2017تقكيـ مقرر المكاد االجتماعية لمصؼ الخامس األساسي فػي ضػكء
معايير المجمس الكطني األمريكي لمدراسات االجتماعية( .)NCSSد ارسػة ماجسػتير .الجامعػة

االسبلمية .غزة.

 .51الزيػػادات ،مػػاور كقطػػاكم ،محمػػد ( .)2010الدراسػػات االجتماعيػػة طبيعتيػػا كطرائػػؽ تعميميػػا
كتعمميا .ط .1عماف .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 .52زيتكف ،عػايش( .)2007النظريػة البنائيػة كاسػتراتيجيات تػدريس العمػكـ( .د .ط) .عمػاف .دار
الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
 .53السركر ،ناديا ( .)2000مدخؿ عمى تربية المتميزيف كالمكىكبيف .عماف .دار الفكر.
 .54السركر ،ناديا ( .)2002مقدمة في اإلبداع .ط .1عماف .دار كائؿ لمنشر.

 .55سػػعادة ،جػػكدت ( .)2011تػػػدريس ميػػػارات التفكيػػػر (مػػػع مئػػػات األمثمػػػة التطبيقيػػػة) عمػػاف.
األردف .دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
 .56سػػبلمة ،كفػػاء ( .)2018فاعميػػة تكظيػػؼ تقنيػػات رقميػػة فػػي تػػدريس مبحػػث العمػػكـ لتنميػػة
ميػارات التفكيػر اإلبػداعي لػدل طالبػات الصػؼ التاسػع األساسػي بغػزة .رسػالة ماجسػتير غيػر
منشكرة .كمية التربية .جامعة األزور بغزة .فمسطيف.
 .57سمماف ،ايناس( .)2016أثر استراتيجية تناؿ القمر في ميارات ما كراء المعرفة في مادة عمـ
االحيػػاء لػػدم طالبػػات الصػػؼ الرابػػع عممػػي .مجمػػة البحػػكث التربكيػػة كالنفسػػية .الكػػرخ الثانيػػة.
بغداد .ع.51

 .58السػػميتي ،فػراس ( .)2006التفكيػػر الناقػػد كاإلبػػداعي اسػػتراتيجية الػػتعمـ التعػػاكني فػػي تػػدريس
المطالعة كالنصكص األدبية .ط .1عماف .عالـ الكتب الحديث.

 .59سػػميماف ،سػػناء ( .)2011التفكيػػر أساسػػياتو كأنكاعػػو – تعميمػػه كتنميػػة مىا ارتػػه.ط .1القػػاورة.
دار الكتب.
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 .60الس ػكالمة ،عائشػػة( .)2018فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي مسػػتند إلػػي نمػػكذج المػػنظـ المتقػػدـ فػػي
تنمية التفكير اإلبداعي في مبحث الفيزياء لدل طالبات التعميـ الصحي .مجمة العمكـ التربكيػة

كالنفسية .ع .7مج .2ك ازرة التربية كالتعميـ .عماف .األردف.

 .61السكيداف ،طارؽ كالعدلكني ،محمد ( .)2004مبادئ االبداع .ط.2الككيت .اإلبداع الخميجي.

 .62السيد ،جيىاف كالدكسػرم ،فكزيػه ( .)2009اسػتراتيجية تػدريس الدراسػات االجتماعيػة (نمػاذج
كتطبيقات) .الرياض .مكتبة الرشد.

 .63شػػاويف ،ع ػػكني ك ازيػػد ،حن ػػاف ( .)2009اإلبػػػداع دراسػػػة فػػػي األسػػػس النفسػػػية كاالجتماعيػػػة
كالتربكية لظاىرة اإلبداع اإلنسانية .عماف .دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 .64ش ػػحاته ،حس ػػف ك النج ػػار ،زين ػػب ( .)2003معجػػػػـ المصػػػػطمحات التربكيػػػػة كالنفسػػػػية .ط.1
القاورة .الدار المصرية المبنانية.

 .65الشديفاف ،باسؿ( .)2008دكر معممي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكيػر اإلبػداعي لػدم

طمبة األكؿ الثػانكم فػي مػدارس قصػبة المفػرؽ مػف كجيػة نظػر المعممػيف كالطمبػة أنفسػيـ.

مجمة عمكـ إنسانية.ع.45شتاء 2010ـ.

 .66الش ػريؼ ،كػػكثر ( .)2000تنميػػة التفكيػػر كرعايتػػة المكىػػكبيف كالمتفػػكقيف .بحػػث مقػػدـ إلػػى
المػػؤتمر العممػػي الثػػاني عشػػر "منػػاىج التعمػػيـ كتنميػػة التفكيػػر" .الجمعيػػة المص ػرية لممنػػاوج

كطرؽ التدريس .مصر .مج.2

 .67ص ػكافطة ،كليػػد ( .)2008فاعميػػة طريقػػة حػػؿ المشػػكالت فػػي تنميػػة التحصػػيؿ فػػي الفيزيػػاء
كميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدل طػػالب الصػػؼ الثػػاني الثػػانكم العممػػي بمدينػػة تبػػكؾ .رسػػالة

الخميج العربي .العدد.110

 .68الصػػيداكم ،خالػػد.)2015( .أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية تنػػاؿ القمػػر عمػػي تنميػػة ميػػارات الفيػػـ
القرائػػػي لػػػدم تمميػػػذات الصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي( .رسػػالة ماجس ػػتير غيػػر منشػػكرة) .الجامع ػػة
االسبلمية .غزة .فمسطيف.

 .69ضحي ،حسف ( .)1992التدريب كالعممية التدريبية .ط .2بغداد .مكتب فنكف لمطباعة.

 .70الطيطػػي ،محمػػد ( .)2002الدراسػػػات االجتماعيػػػة طبيعتيػػػا أىػػػدافيا طرائػػػؽ تدريسػػػيا .ط.1
عماف .دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

 .71الطيطػػي ،محمػػد ( .)2004تنميػػة قػػدرات التفكيػػر اإلبػػداعي .ط .2عمػػاف .دار المسػػيرة لمنشػػر
كالتكزيع.

 .72العػػاتكي ،سػػندس( .)2011أثػػر اسػػتراتيجية بػػاير فػػي التحصػػيؿ كتنميػػة ميػػارات التفكيػػر لػػدم
تالمػػذة الصػػؼ الرابػػع األساسػػي مػػف خػػالؿ مػػادة الدراسػػات االجتماعيػػة .رسػػالة دكتػػك ارن غيػػر

منشكرة .كمية التربية .جامعة دمشؽ.
84

 .73العادلي ،ركاء( .)2017أثر استراتيجية اإلثارة العشكائية فػي تحصػيؿ مػادة الجغرافيػة كتنميػة
التفكيػػر اإلبػػداعي لػػدم طالبػػات الصػػؼ الخػػامس األدبػػي .مجمػػة كميػػة التربيػػة األساسػػية لمعمػػكـ
التربكية كاإلنسانية ،جامعة بابؿ .ع.31

 .74العبػػاجي ،نػػداء ( .)2012أثػػر برنػػامج الكػػكرت التعميمػػي فػػي تنميػػة ميػػارات اإلدراؾ كالتفكيػػر
الناقد -التفكير التقاربي ،عماف دار صفاء لمنشر كالتكزيع.

 .75العبادم ،زيػف ( .)2008أثر برنػامج تعميمػي قػائـ عمػي نمػكذج حػؿ المشػكالت اإلبػداعي فػي
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ .أطركحة دكتػكران

غير منشكرة .جامعة عماف العربية لمدراسات العميا .األردف.

 .76عبد المطيؼ ،أحمد كسطكحي ،مناؿ كأبك عميرة ،محبػات( .)2014فاعمية برنػامج مقتػرح فػي
الجبر قائـ عمي قبعات التفكير الست في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدم طالب المرحمة

األساسية العميا .مجمة البحث العممي في التربية .مصر .ع .15مج.2

 .77عبد المطيؼ ،إيماف ( .)2013القيـ المرتبطة بمفيكـ المكاطنة في منياج المكاد االجتماعيػة
لمصػػؼ التاسػػع األساسػػي كمػػدل اكتسػػاب الطمبػػة ليػػا .رسػػالة ماجسػػتير .الجامعػػة االسػػبلمية.
غزة.

 .78عب ػػد اهلل ،حس ػػاـ ك حس ػػف ،أري ػػج ( .)2018القػػػػدرة اليندسػػػػية لمػػػػدرم الرياضػػػػيات لممرحمػػػػة
االعدادية كعالقتيا بالتفكير اإلبداعي لدل طمبتيـ .مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية
كاالنسانية .جامعة بابؿ .العدد .40

 .79عبد المنعـ ،منصكر كعبد الباسط ،حسػيف ( .)2006تدريس الدراسػات االجتماعيػة كاسػتخداـ
التكنكلكجيا المتقدمة .القاورة .مكتبة األنجمك المصرية.

 .80عبي ػػد ،كل ػػيـ ك عفان ػػة ،ع ػػزك ( .)2003التفكيػػػر كالمنيػػػاج المػػػدرس .ط .1االم ػػارات العربي ػػة
المتحدة .مكتبة الفبلح.

 .81العتكـ ،عدناف ( .)2010عمـ النفس المعرفي .ط .1عماف .دار المسيرة لمنشرة كالتكزيع.

 .82العزيز ،سػعيد( )2009تعميـ التفكير كمياراتو تدريبات كتطبيقات عممية .عمػاف .األردف .دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 .83عطية ،محسف ( .)2009استراتيجيات ما كراء المعرفة في فيـ المقركء .عماف .األردف .دار
المناوج لمنشر كالتكزيع.

 .84عفانػة ،عػزك كأبػك ممػكح ،محمػد ( .)2006أثػر اسػتخداـ بعػض اسػتراتيجيات النظريػة البنائيػػة
في تنمية التفكير المنظػكمي فػي اليندسػة لػدل طػالب الصػؼ التاسػع األساسػي بغػزة .كقػائع
المؤتمر العممي األكؿ لكمية التربية .مج .1
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 .85عفانػػة ،عػػزك كنش ػكاف ،تيسػػير ( .)2017اسػػتراتيجيات حديثػػة فػػي تعمػػيـ التفكيػػر .ط .1غ ػزة.
فمسطيف .سمير منصكر لمطباعة كالنشر.

 .86العقيم ػي ،محمػػد( .)2018فاعميػػػة الػػػتعمـ المسػػػتند إلػػػى الػػػدماغ فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر
اإلبػػداعي كالدافعيػػة لمػػتعمـ لػػدم الطػػالب المكىػػكبيف بمحافظػػة جػػرش .المجمػػة الدكليػػة لتطػػكير

التفكؽ .ع .16مج.9

 .87عػػبلـ ،صػػبلح الػػديف محمػػكد ( .)2005األسػػاليب اإلحصػػائية االسػػتداللية فػػي تحميػػؿ بيانػػات
البحكث النفسية كالتربكية كاالجتماعية "البارامترية كالالبارامترية" .القاورة .دار الفكر العربي.

 .88العميمات ،حمػكدة( .)2011أثر القراءة في االستيعاب القرائي كالتفكير االسػتداللي لػدم طمبػة
الصػػػؼ السػػػادس األساسػػػي فػػػي األردف .مجم ػػة الد ارس ػػات االجتماعي ػػة .ع  .33كمي ػػة العم ػػكـ
التربكية جامعة آؿ البيت .األردف.

 .89العيػد ،الخامسػة ( .)2015أثػر اسػتراتيجية تنػاؿ القمػػر فػي تنميػة ميػارات االسػتيعاب القرائػػي
لػػدم طالبػػات الصػػؼ االكؿ متكسػػط فػػي مدينػػة حائػػؿ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية .مجمػػة

دراسات عربية في التربية كعمـ النفس .ع.78السعكدية.

 .90العيساكم ،رويؼ كالساعدم ،أحمد( .)2012استراتيجية تناؿ القمر كأثرىػا فػي تنميػة ميػارات
القراءة الجيرية عند تالميذ المرحمة االبتدائية .مجمة العمكـ التربكية كالنفسية .العراؽ.ع94

 .91عيطة ،بساـ( .)2010فاعمية برنػامج مقتػرح قػائـ عمػي بعػض قضػايا S.T.S.Eفػي العمػكـ
لتنمية المفاىيـ كالتفكير اإلبداعي كافتجػاه نحػك البيئػة لػدم طمبػة المرحمػة األساسػية األكلػي
بغزة  .رسالة دكتكران غير منشكرة .معىد البحكث كالدراسات العربية .القاورة.

 .92غبارم ،ثائر كأبك شعيرة ،خالد ( .)2011أساسػيات فػي التفكيػر .ط .1عمػاف .األردف .مكتبػة
المجتمع العربي لمنشر.

 .93الغبيسػػي ،محمػػد ( .)2001تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة تخطيطػػو كتنفيػػذه كتقػػكيـ عائػػده
التعميمي .ط .1بيركت .مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع.

 .94فرج ،صفكت ( .)2007القياس النفسي .ط .6القاورة .األنجمك المصرية.

 .95الفقي ،عبد الرؤكؼ كفايد ،سػامية ( .)2010استراتيجية تدريس مقترحة باسػتخداـ النصػكص
التاريخية لتنمية الفيـ القرائي لدل طالب شػعبة التػاريخ بكميػة التربيػة .جامعػة طنطػا .مجمػة
الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية .مصر .العدد.25

 .96فممباف ،رشا ( .)2011أثر اسػتخداـ الرسػكـ الكاريكاتكريػة عمػى التحصػيؿ الدراسػي كالتفكيػر
اإلبػػداعي فػػي مقػػر العمػػكـ لػػدل طالبػػات الصػػؼ األكؿ المتكسػػط بالعاصػػمة المقدسػػية .رسػػالة
ماجستير .كمية التربية .جامعة أـ القرم.
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 .97قػػارة ،سػػميـ كالصػػافي ،عبػػد الحكػػـ ( .)2011تنميػػة اإلبػػداع كالمبػػدعيف مػػف منظػػكر متكامػػؿ.
ط .1عماف .األردف .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.

 .98القضاة ،بسػاـ( .)2009أثر استراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية التفكير االبداعي عند طمبػة

الصػػؼ التاسػػع االساسػػي فػػي مبحػػث التػػاريخ .مجمػػة العمػػكـ التربكيػػة .مػػج .36ص -276

 .267الجامعة االردنية .عماف .األردف.

 .99قطاكم ،محمػد ( .)2007طرؽ تدريس الدراسػات االجتماعيػة .ط .1عمػاف .دار الفكػر لمنشػر
كالتكزيع.

 .100قطػػاكم ،محمػػد ( .)2010الدراسػػػات االجتماعيػػػة -طبيعتيػػػا كطرائػػػؽ تعميميػػػا كتعمميػػػا .دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع .عماف .األردف.
 .101المخزكم ػػي ،ناص ػػر كالبطاين ػػة ،زي ػػاد ( .)2012أثػػػػر اسػػػػتراتيجية تنػػػػاؿ القمػػػػر فػػػػي تحسػػػػيف
االستيعاب القرائي كالتعبير الكتابي لدم كمية المرحمة األساسية باألردف .بحث منشػكر .مجمػة

دراسات عربية في التربية كعمـ النفس .الجزء الثاني ع .26السعكدية.

 .102المػػدوكف ،حنػػاف ( .)2012أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج قبعػػات التفكيػػر السػػت فػػي تنميػػة ميػػارات
التفكيػػػر اإلبػػػداعي فػػػي مبحػػػث حقػػػكؽ اإلنسػػػاف لػػػدل تالميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس بغػػػزة ،رسػػالة
ماجستير غير منشكرة .كمية التربية .جامعة األزور بغزة .فمسطيف.

 .103المنسي ،محمكد ( .)2003اإلبداع كالمكىبة في التعميـ االسكندرية .دار المعرفة.

 .104منص ػػكر ،رش ػػدم ف ػػاـ ( .)1997حجػػػـ التػػػأثير الكجػػػو المكمػػػؿ لمداللػػػة اإلحصػػػائية .المجم ػػة
المصرية لمدراسات النفسية .القاورة .العدد  .16المجمد  1 .7يكنيك ،ص .75 – 57

 .105مػ ػكافي ،سكس ػػف( .)2012فاعميػػػة برنػػػامج تػػػدريبي بالحاسػػػكب قػػػائـ عمػػػى اسػػػتراتيجية حػػػؿ
المشػػكالت ابػػداعيا فػػي تنميػػة ميػػارات التػػدريس االبػػداعي كالتفكيػػر االبػػداعي لػػدم معممػػات

الرياضيات بالمرحمة المتكسطة بجدة .مجمة جامعة اإلماـ محمد بف سػعكد اإلسػبلمية -العمػكـ
االنسانية كاالجتماعية.ع.27

 .106مكسي ،محمد ك سبلمة ،كفاء ( .)2004فاعمية األلعاب التربكيػة فػي تنميػة ميػارات التحػدث
كالتفكير اإلبداعي لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة االبتدائية .مجمة القراءة كالمعرفة .العدد.36

 .107نزاؿ ،شكرم ( .)2003مناىج الدراسات االجتماعية كأصكؿ تدريسػيا .ط .1العػيف .االمػارات
العربية المتحدة .دار الكتاب الجامعي.

 .108النفيع ػػي ،ناص ػػر ( .)2011مػػػدل ممارسػػػة معممػػػي العمػػػكـ لػػػبعض ميػػػارات تنميػػػة التفكيػػػر
اإلبػػػداعي لػػػدل طػػػالب المرحمػػػة المتكسػػػطة بمدينػػػة الريػػػاض .رسػػالة ماجسػػتير .كميػػة العمػػكـ
االجتماعية .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد االسبلمية .الرياض.
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املالحـــــق

ممحؽ رقـ ()1
أسماء السادة المحكميف ألدكات الدراسة
ـ

االسـ

مكاف العمؿ

التخصص

-1

أ.د عطا دركيش

مناوج كطرؽ تدريس

جامعة األزور

-2

أ.د إبراويـ األسطؿ

مناوج كطرؽ تدريس

الجامعة االسبلمية

-3

أ.د عزك عفانة

مناوج كطرؽ تدريس

الجامعة االسبلمية

-4

أ.د عبد المعطي األغا

مناوج كطرؽ تدريس

الجامعة االسبلمية

-5

أ.د صبلح الناقة

مناوج كطرؽ تدريس

الجامعة االسبلمية

-6

د منير حسف

تكنكلكجيا التعميـ

الجامعة االسبلمية

-7

د خميؿ حماد

مناوج كطرؽ تدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ

-8

د .محمد عمياف

عمـ نفس

-9

د .واني األغا

مناوج كطرؽ تدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ

 -10د .كائؿ العاصي

مناوج كطرؽ تدريس

جامعة األقصي

 -11د .غساف كشاح

تارير كحضارة

جامعة األزور

رئيس قسـ التارير كا ثار في الجامعة
االسبلمية

عمـ نفس

جامعة األزور

 -12د .عماد الكحمكت
 -13د.حسف مىدم

تكنكلكجيا التعميـ

جامعة األقصي

 -14د .جماؿ الفميت

مناوج كطرؽ تدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ

 -15د.شادم حميد

مناوج كطرؽ تدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ

 -16أ .خالد المشارفة

جغرافيا

مشرؼ -ككالة الغكث الدكلية

 -17أ .محمد عبد الرحمف

جغرافيا

مشرؼ اجتماعيات -ك ازرة التربية كالتعميـ

 -18أ.معيف العطار

جغرافيا

مشرؼ اجتماعيات -ك ازرة التربية كالتعميـ

 -19أ .سحر المنسي

تارير

معممة اجتماعيات -ك ازرة التربية كالتعميـ

 -20أ .رانية أبك سمعة

تارير

معممة اجتماعيات -ككالة الغكث الدكلية
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ممحؽ رقـ ()2
الصكرة النيائية لقائمة ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثامف
األساسي

الميارة

التعريؼ

الطالقة

وػػي قػػدرة الطالػػب عمػػى إنتػػاج أكبػػر قػػدر مػػف األفكػػار كالحمػػكؿ عنػػد االسػػتجابة لمثيػػر
معػػيف ،كالسػػرعة فػػي اسػػتدعاء وػػذن األفكػػار كتكليػػدوا كتػػدفقىا بسػػىكلة فػػي فت ػرة زمني ػة

محددة.
المركنة

وػػي القػػدرة عمػػي تكليػػد أصػػناؼ كأفكػػار متنكعػػة التػػي ال تنتمػػي لفئػػة كاحػػدة ،كتكجيػػه

مسػػار التفكيػػر مػػف نػػكع معػػيف مػػف الفكػػر إلػػى نػػكع آخػػر حسػػب متطمبػػات المكقػػؼ ،أم
تغيير الحالة الذونية بتغير المكقؼ.

األصالة

و ػػي الق ػػدرة عم ػػى إدراؾ األش ػػياء إد اركػ ػان جدي ػػدان ،كتكلي ػػد اس ػػتجابات فري ػػدة كأفك ػػار غي ػػر
مألكفة بالمكقؼ التعميمي تتصؼ بالجدة كاألصالة.
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ممحؽ رقـ ()3
كتاب تحكيـ اختبار ميارات التفكير اإلبداعي
جامػعػػػػػػػػػػػػػة األزىػػػػػر – غػػزة
عمػػػػادة الدراسػػػػػػػات العػميػػػػػػا
كػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػربػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
قسـ المناىج كطرؽ التدريس
السيد /ة .........................................:

حفظو/ا الل

السالـ عميكـ كرحمة الل كبركاتو  ..كبعد:
المكضكع :تحكيـ اختبار ميارات التفكير اإلبداعي

تقكـ الباحثة بدراسة تكميمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في تخصص مناوج كأساليب التدريس تحت عنكاف:
"أثر تكظيؼ استراتيجية تناؿ القمر في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مادة الدراسات اإلجتماعية لدم طالبات الصؼ
الثامف األساسي بغزة"
كمف أجؿ ذلؾ تـ إعداد اختبار مىارات التفكير اإلبداعي في الكحدة الثانية التطكرات السياسية في الكطف العربي
في العصر الحديث مف كتاب الدراسات االجتماعية لمصؼ الثامف األساسي – الفصؿ الدراسي األكؿ،
لذا نرجك مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ اختبار التفكير اإلبداعي ،حيث يشمؿ المىارات التالية(الطبلقة ،المركنة ،األصالة) كابداء
الرأم حكلىا مف حيث:
 -1مدم سبلمة الصياغة المغكية.
 -2مدم مناسبة كؿ سؤاؿ لممىارة المراد قياسىا.
 -3مدم مبلءمة أسئمة االختبار لطالبات الصؼ الثامف.
 -4حدؼ أك اضافة ما تران مناسبان .
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ
الباحثة :جميمة أحمد حسف أبك شنب
بٌانات المحكم
االسم..........................................................:

التخصص................................................:

الدرجة العلمٌة.........................................:

مكان العمل..................................................:
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ممحؽ رقـ ()4
الصكرة النيائية اختبار ميارات التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية
جامػعػػػػػػػػػػػػػة األزىػػػػػر – غػػزة
عمػػػػادة الدراسػػػػػػػات العػميػػػػػػا
كػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػربػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
قسـ المناىج كأساليب التدريس
اختبار التفكير اإلبداعي

الفصؿ .............................../
ىدؼ االختبار

عزيزتي الطالبة:

يىدؼ االختبار إلي قياس قدراتؾ عمي التفكير االبداعي في الدراسات اإلجتماعية.
مع التأكيد بأف درجة وذا االختبار لف تؤثر عمي نتيجة مادة الدراسات اإلجتماعية  ،كقد كضع وذا
االختبار لمدراسة.
تعميمات االختبار:
 -1اقرئي كؿ سؤاؿ بعناية كاوتماـ.

 -2احرصي عمى التنكع في االستجابات.
 4احرصي عمى األفكار التي ال تخطر بباؿ غيرؾ.
 -5ال تبدئي كال تقمبي الصفحة قبؿ أف يؤذف لؾ.
كلؾ جزيؿ الشكر عمى تعاكنؾ ...
الباحثة :جميمو أحمد أبك شنب
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اختبااااااااااالت ك ااااااااااالتا ا ت ٌااااااااااات اابااااااااااااا ً اااااااااااً كااااااااااالا ا اتا ااااااااااال ااجتكل ٌااااااااااا
 -0هناك بعض الدول فً العصور القدٌمة والحدٌثة تعرضت للعدٌد من عوامل الضعف ,اذكري
أكبر قدر من األسباب التً تؤدي إلى ضعف الدولة ؟
............................................................................................... -0
............................................................................................... -2
............................................................................................... -3
............................................................................................... -4
............................................................................................... -5
............................................................................................... -6
............................................................................................... -7

 -2لو كانت حصة التارٌخ غٌر موجودة على اإلطالالق أأو حتالً كانالت مل)الاما ,مالاذا سالتيعل لكالً
تتعلم التارٌخ ؟
............................................................................................... -0
............................................................................................... -2
............................................................................................... -3
............................................................................................... -4
............................................................................................... -5
............................................................................................... -6
............................................................................................... -7

 -3هناك قانون مكافحة اليسالاد اليلسالطٌنً الالذي أقالر عالام 2101م لمالحظالة الجالرا,م ,مالاذا تقتالر
عل الالى الدول الالة لمكافح الالة األس الالمدة الوراعٌ الالة الممنوع الالة والض الالارة الت الالً ق الالد تس الالبب الس الالرطانات؟
............................................................................................... -0
............................................................................................... -2
............................................................................................... -3
............................................................................................... -4
............................................................................................... -5
............................................................................................... -6
............................................................................................... -7
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 -4تخٌل لو عاد صال الدٌن األٌوبً إلً فلسطٌن اآلن ,اكتب أكبر عدد مالن التوقعالات فالً حالال
وجود صال الدٌن األٌوبً؟
............................................................................................... -0
............................................................................................... -2
............................................................................................... -3
............................................................................................... -4
............................................................................................... -5
............................................................................................... -6
............................................................................................... -7

 -5للحكالالم العثمالالانً ممٌالالوات وعٌالالوب ومالالن هالالذم العٌالالوب نظالالام التورٌ ال فالالً الحكالالم ,مالالن خالالالل
دراستك للدولة العثمانٌة اذكر أكبر عدد من المساوئ للحكم الوراثً ؟
............................................................................................... -0
............................................................................................... -2
............................................................................................... -3
............................................................................................... -4
............................................................................................... -5
............................................................................................... -6
............................................................................................... -7
 -6قد توٌد الضرا,ب من الض)وط على المواطنٌن وهذا ما نلمسه فً عصرنا الحالالً ,وفالً ظالل
الحصار ,ماذا كان سٌحد لو أعيت الحكومة ب)الوة المالوارعٌن مالن الضالرا,ب فالً ظالل الحصالار
الشدٌد علً غوة ؟
............................................................................................... -0
............................................................................................... -2
............................................................................................... -3
............................................................................................... -4
............................................................................................... -5
............................................................................................... -6
............................................................................................... -7
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 -7حاول السلطان عبد الحمٌد أن ٌجمع التبرعات للمسلمٌن أاليقراءا فً الشام – أحدهم شكك فً
أمانة السلطان عبالد الحمٌالد ,لالو كنالت مكالان الساللطان عبالد الحمٌالد مالاذا كنالت سالتيعل القنالا النالاس
بأمانة السلطان ؟
............................................................................................... -0
............................................................................................... -2
............................................................................................... -3
............................................................................................... -4
............................................................................................... -5
............................................................................................... -6
............................................................................................... -7
 -8كون من حروف الكلمة اآلتٌة أكبر عدد ممكن من الكلمات التً لها معنً ,علً سبٌل المثال :
كلمة أقرأا من حروف أق .ر .أا فٌمكن أن تكون من هذم الحروف كلمالة أخالري مثالل أأرقا ,و
أقالالالالالررا ,ومالالالالالن الممكالالالالالن أن نسالالالالالتعمل الحالالالالالروف أكثالالالالالر مالالالالالن مالالالالالرة فالالالالالً الكلمالالالالالة الواحالالالالالدة.
اتبالالالع الطرٌقالالالة نيسالالالها فالالالً الكلمالالالة اآلتٌالالالة مكونالالالا ل أكبالالالر عالالالدد مالالالن الكلمالالالات التالالالً لهالالالا معنالالالً:
أأا عثمانٌه :أ  - -م  -ا  -ن  -ي  -م ا
............................................................................................... -0
............................................................................................... -2
............................................................................................... -3
............................................................................................... -4
............................................................................................... -5
............................................................................................... -6
............................................................................................... -7
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الدولة العثمانٌة فً أقصً اتساعها.
 -9تخٌل لو أن الدولة العثمانٌة باقٌالة إلالً وماننالا هالذا ,مالاذا كالان سالٌحد لالك كمالواطن فالً غالوة.
اكتب أكبر عدد من التوقعات ؟
............................................................................................... -0
............................................................................................... -2
............................................................................................... -3
............................................................................................... -4
............................................................................................... -5
............................................................................................... -6
............................................................................................... -7
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ممحؽ رقـ()5
كتاب تحكيـ دليؿ معمـ كفؽ استراتيجية تناؿ القمر
جامػعػػػػػػػػػػػػػة األزىػػػػػر – غػػزة
عمػػػػادة الدراسػػػػػػػات العػميػػػػػػا
كػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػربػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
قسـ المناىج كأساليب التدريس

السيد /ة .........................................:

حفظو/ا الل

السالـ عميكـ كرحمة الل كبركاتو  ..كبعد:
المكضكع :تحكيـ دليؿ معمـ

تقكـ الباحثة بدراسة تكميمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في تخصص مناوج كأساليب التدريس تحت عنكاف:
"أثر تكظيؼ استراتيجية تناؿ القمر في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مادة الدراسات اإلجتماعية لدم طالبات الصؼ
الثامف األساسي بغزة"
كمف أجؿ ذلؾ تـ إعداد دليؿ معمـ كفؽ استراتيجية تناؿ القمر في الكحدة الثانية التطكرات السياسية في الكطف
العربي في العصر الحديث مف كتاب الدراسات االجتماعية لمصؼ الثامف األساسي – الفصؿ الدراسي األكؿ،
لذا نرجك مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ دليؿ المعمـ ضمف النقاط التالية:
 -1مدم سبلمة المادة العممية التي كردت في الدليؿ.
 -2مدم مناسبة دليؿ المعمـ لممىارات التفكير اإلبداعي المراد قياسىا.
 -3مدم مبلءمة أساليب التقكيـ ألوداؼ الدرس.
 -4حذؼ أك اضافة ما تران مناسبان .
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ
الباحثة :جميمو أحمد حسف أبك شنب
بٌانات المحكم
االسم..........................................................:

التخصص................................................:

الدرجة العلمٌة.........................................:

مكان العمل..................................................:
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ممحؽ رقـ ()6
دليؿ المعمـ
دليؿ المعمـ لتكظيؼ استراتيجية تناؿ القمر في تدريس مادة الدراسات االجتماعية لمصؼ الثامف
األساسي الكحدة الثانية " التطكرات السياسية في الكطف العربي في العصر الحديث"

مقدمة:
أخي المعمـ  /أختي المعممة...
تقدـ الباحثة وذا الدليؿ اإلرشادم لتػدريس مىػارات التفكيػر االبػداعي باسػتخداـ اسػتراتيجية تنػاؿ القمػر،

في الكحدة الثانية مف كتاب الدراسات اإلجتماعية لمصؼ الثامف األساسي ،كالذم أعدتػه الباحثػة ضػمف
إجراءات تطبيؽ دراستىا كالتي بعنكاف "أثر تكظيؼ استراتيجية تناؿ القمر عمي تنميػة ميػارات التفكيػر

اإلبداعي في الدراسات اإلجتماعية لدم طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة"
كيتضمف الدليؿ ما يمي:
 مقدمة لممعمميف تكضح األومية كاألوداؼ. مراحؿ تدريس استراتيجية تناؿ القمر. األوداؼ السمككية لمدركس المستىدفة. اإلجراءات كاألنشطة. الخبرات السابقة. الكسائؿ التعميمية. أساليب التقكيـ. -أكراؽ العمؿ.

الباحثػػػة :جميمػػػة احمػػػد أبػػػك شػػػنب
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أكالن :الخطة الزمنية المقترحػة لتنميػة ميػارات التفكيػر االبػداعي فػي كحػدة " التطػكرات السياسػية فػي

الكطف العربي في العصر الحديث"
رقـ الدرس
األكؿ

عنكاف الدرس

عدد الحصص

القكم السياسػية المسػيطرة عمػى

4

الػ ػ ػػكطف العربػ ػ ػػي قبيػ ػ ػػؿ الحكػ ػ ػػـ
العثماني

الثاني

الحكـ العثماني لمكطف العربي

4

الثالث

أحػ ػ ػكاؿ ال ػ ػػكطف العرب ػ ػػي تح ػ ػػت

4

الرابع

فمسطيف في العىد العثماني

4

الحكـ العثماني

المجمكع

16

ثانيان :األىداؼ العامة لمكحدة المختارة:
 -1قراءة النصكص التاريخية كتحميمىا.
 -2إدراؾ أومية الكحدة كدكروا في الحفاظ عمى قكة األمة ،كتماسكىا.
 -3تنمية مىارات االستنتاج ،كاالستكشاؼ ،كالمقارنة.
 -4تعزيز اإلنتماء لمكطف.
 -5تقكية الركابط العربية.
 -6تفسير تأثير األحداث العربية عمى الكضع الفمسطيني.
 -7تقدير أومية الحفاظ عمى تراث الكطف ،كاالعتزاز به.
ثالثان :نبذة عف التفكير اإلبداعي
مفيكـ التفكير اإلبداعي :وك نشاط عقمي مركب كوادؼ تعمؿ عمي تكجيىه رغبة قكية في البحث عف
حمكؿ أك التكصؿ إلى نكاتج أصمية لـ تكف مطركحة مف قبؿ( .دناكم:2008،ص)28
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ميارات التفكير اإلبداعي:
الميارة
الطالقة

المركنة

األصالة

التعريؼ اإلجرائي
وي قدرة الطالب عمى إنتاج أكبر قدر مف األفكار كالحمكؿ عند االستجابة لمثير

معيف ،كالسرعة في استدعاء وذن األفكار كتكليدوا كتدفقىا بسىكلة في فترة زمنية

محددة.

وي القدرة عمي تكليد أصناؼ كأفكار متنكعة التي ال تنتمي لفئة كاحدة ،كتكجيه

مسار التفكير مف نكع معيف مف الفكر إلى نكع آخر حسب متطمبات المكقؼ ،أم
تغيير الحالة الذونية بتغير المكقؼ.
وي القدرة عمى إدراؾ األشياء إدراكان جديدان ،كتكليد استجابات فريدة كأفكار غير

مألكفة بالمكقؼ التعميمي تتصؼ بالجدة كاألصالة.

رابعان :نبذة عف استراتيجية تناؿ القمر:
مفيكـ استراتيجية تناؿ القمر :وي مجمكعة األفكار كاإلجراءات كالمبادئ التي يؤديىا الباحث كالتبلميذ بتتابع
المكضكعات لتحقيؽ مخرجات تعميمية مرغكب فيىا تبدأ مف التنبؤ ثـ التنظيـ ثـ البحث ثـ التمخيص ثـ
تقييـ ما تـ تعممه.
خطكات استراتيجية تناؿ القمر:
 -1تنبأ  :يقكـ الطالب في وذن الخطكة بقراءة النص أك يتأمؿ الخريطة المكجكدة في الكتاب كيتنبأ
بعنكاف الدرس كما سيتـ معرفته في وذا الدرس.
 -2نظـ  :يقكـ الطالب بتنظيـ خبراته كسرد األفكار التي تنبؤا بىا ككضع وذن التنبؤات عمى شكؿ
خريطة معرفية.
 -3ابحث  :يقكـ الطالب بالبحث بطريقة مناسبة له لمبحث عف ما تـ تحديدن سابقا كبالتالي يصبح
الطالب مسؤكؿ عف تعممه كتحديد المعمكمات المكجكدة.
 -4لخص  :يقكـ الطالب بتمخيص األفكار كالمعمكمات التي استشفىا أثناء البحث كونا يمخص
الطالب المادة العممية بطريقة مرتبة.
 -5قيـ  :يقكـ المعمـ بعرض الخرائط المعرفية التي كصؿ إليىا التبلميذ كتقيمىا مف قبؿ الطبلب
كاختيار المعمكمات الصحيحة المستخمصة كعرضىا امامىـ.
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دليؿ المعمـ
لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي باستراتيجية تناؿ القمر
الدرس األكؿ  :القكم السياسية المسيطرة عمى الكطف العربي قبيؿ الحكـ العثماني
الزمف 4 :حصص
الخبرات السابقة:
اختارل االجابة الصحيحة  -1 :مف القكل التي سيطرت عمى الكطف عمى قبيؿ الحكـ العثماني
}:أ-المماليؾ

ب -الصفكيكف

ج -البرتغاليكف

د-جميع ماذكر صحيح{

 -2تخضع فمسطيف حاليان لالستعمار} :أ-الفرنسي ب-البريطاني ج-اإليطالي د-اإلسرائيمي {
الكسائؿ التعميمية :صكر ,الكتاب المدرسي ,خريطة الكطف العربي ,كرقة عمؿ(.)1
األهااؾ ا لو ٌ
ٌتوقالالع مالالن الطالبالالة
أن:

 تتب الالالالالالع خرٌط الالالالالالةالوطن العربً قبٌل
الحكم العثمانً.
 تبالالالالالالالالٌن القالالالالالالالالويالسٌاس الالالالالالالٌة الت الالالالالالالً
سالالالالالالالٌطرت علالالالالالالالى
الالالالالالوطن العربالالالالالً.
 تسالالالالتنتا أطمالالالالاالبرت)الالالالالالالٌٌن فالالالالالالً
سالالالالالالٌطرتهم علالالالالالالى
الوطن العربً.

ااجتاءا واألنشط
اوت ا طل ب
اوت ا كعلم
 تق الالالالالوم المعلم الالالالالة بتوض الالالالالٌاسالالالالالالالتراتٌجٌة تنالالالالالالالال القمالالالالالالالر
للطالب الالالات وه الالالً اس الالالتراتٌجٌة
تش الالالمل ع الالالدة مه الالالارات عل الالالى
الت الالوالً أتنب الالأ ,نظ الالم ,ابح الال ,
لخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالص ,قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌما.
 توو المعلمالة الطالبالات فالً تجلس كل طالبالةمجموع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات .ف الالالً مجموعته الالالا
 -0تنب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ
 تطلب المعلمالة مالن الطالبالاتأن تتبالالالالالع الخرٌطالالالالالة ص .74
 تسالالالالالأل المعلمالالالالالة الطالبالالالالالات تتبالالالالع الخرٌطالالالالة74
بعض األس,لة حول الخرٌطالة :ص
م الالاذا تش الالاهدي ف الالً الص الالورة؟
اذكالالري أهالالم القالالوي السٌاسالالٌة
الت الالً س الالٌطرت عل الالى ال الالوطن تش الالالالالالالارك ف الالالالالالالً
العرب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً؟ الحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوار
ما أسباب سٌطرت البرت)الٌٌن والمناقش الالالالالالالالالالالالالالالالالة
عل الالالالالالالى الالالالالالالالالوطن العربالالالالالالالالً؟
 -2نظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم تصالالالالٌط الطالبالالالالة
تطلالالب المعلمالالة مالالن الطالبالالات بل)تهالالالا الخاصالالالة
تحدٌالالد مالالا سالالٌتم تعلمالاله خالالالل أهالالالداف الحصالالالة
الحص الالالة و طرٌق الالالة الت الالالدرٌس وتحدٌالالد الطرٌقالالة
المناس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبة .التالالالالالالالالً تراهالالالالالالالالا
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ا تقوٌم

مالحظالالة مالالدي اهتمالالام
الطالبالالات ومشالالاركتهم

تعوٌو رو المشاركة
ب الالالالالالالالالالالٌن الطالب الالالالالالالالالالالات

تحدد األهالداف المتوقالع تعلمهالا مناسبة للتعلم
خالل الحصة.
 تيسالالر سالالبب تسالالمٌة تنالالالالالالالالالالاق المعلمالالالالالالالالالالةالدولالالة الصالاليوٌة بهالالذا الطالبات حالول تسالمٌة
االس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم .الدولالالة الصالاليوٌة بهالالذا
االس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم؟

تق الالالالالالالرأ ال الالالالالالالنص ص75مالالالالالالالالالالن الكتالالالالالالالالالالاب
المدرس الالالالالالالالى ق الالالالالالالالراءة
ص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحٌحة

تكت الالالالب تقرٌ الالالالرال ع الالالالن
إحالالالالدق القالالالالوق التالالالالً
حكمت الوطن العربالً

تلخ الالالالالالالص بأس الالالالالالاللوبها
الخالالاص األفكالالار التالالً
اسالالتنتجتها مالالن الالالنص

تبدي رأٌها فالً النظالام
الملك الالالالً الس الالالالا,د ف الالالالً
الوطن العربً

 ابحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تق الالالالالالالالالوم المعلم الالالالالالالالالةبمناقشالالة الطالالالب فالالً
آداب االسالالتما الجٌ الالد
 تطلالالب المعلمالالة مالالنالطالبالالات االنتبالالام لمالالا
س الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌعرض
 قراءة النص ص75 تطلالالب المعلمالالة مالالنالطالبالالالالالات أن ٌكتالالالالالبن
تقرٌالالالرال حالالالول إحالالالدق
القالالالوي التالالالً حكمالالالت
ال الالالالالالالالالوطن العرب الالالالالالالالالً
 لخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالصت الالوو المعلم الالة عل الالى
الطالبالالالالالالالالالات ورقالالالالالالالالالة
عم الالالالالاللأ0ا تتض الالالالالالمن
خط الالالالالالالوة التلخ الالالالالالالٌص
وس الالالالالالالالالالرد االس الالالالالالالالالال,لة
والخرٌط الالالة المعرفٌ الالالة
لتسهٌل عمل الطالبات
 تطلالالب المعلمالالة مالالنالطالبالالالالالالات تلخالالالالالالٌص
مناسالالالالالالالب ومتكامالالالالالالالل
لألفكالالالالالالالالالالالالار التالالالالالالالالالالالالً
اسالالتنتجوها مالالن خالالالل
ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنص
تطلالالالب المعلمالالالة مالالالنالطالبالالات ابالالداء رأٌهالالا
فالالالالً النظالالالالام الملكالالالالً
الس الالالالا,د ف الالالالً ال الالالالوطن
العربً .

تحالالالدد الطالبالالالات آداب مالحظالالة مالالدي اهتمالالام
االسالالالالالالالالتما الجٌالالالالالالالالد .الطالبالالات ومشالالاركتهم
تقالالرأ إحالالدق الطالبالالات
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنص ص75

ٌك الالون م الالع الطالب الالات
كواج الالالالالالالالالالالب بٌت الالالالالالالالالالالً

اس الالالالالالالالتنتا األفك الالالالالالالالار
وصالالالالالالالٌاغة األسالالالالالالال,لة تعوٌو رو المشاركة
والخرٌط الالالة المعرفٌ الالالة بٌن الطالبات

تلخٌص األفكار بشكل
مناس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب

ُتص الالالالالالالالٌط ب س الالالالالالالاللوبها
الخاص أسال,لة إبداعٌالة  -تطلالالب المعلمالالة مالالن
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لألفكار التً كونتها

الطالبات وضالع أسال,لة
إبداعٌالالة لألفكالالار التالالً
كونوها

ترسم خرٌطة معرفٌالة تطل الالالب المعلم الالالة م الالالن
تبالالالالٌن األفكالالالالار التالالالالً الطالبات عمل خرٌطة
كونتها مع مجموعتها معرفٌالالة لألفكالالار التالالً
كونوه الالالالالا كل الالالالالن ف الالالالالً
مجموعتالاله.أ كمالالا هالالو
موضالالالال فالالالالً ورق الالالالة
العم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللا
 ق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌمتطلب المعلمة من كالل
تع الالالالالالرض الخرٌط الالالالالالة قا,الالالالالالدة مجموعالالالالالالة أن
المعرفٌة التً توصلت تع الالالالالالرض الخرٌط الالالالالالة
لها مع مجموعتهاعلى المعرفٌ الالة لمجموعته الالا
علالالالالالالالالالالالً السالالالالالالالالالالالبورة
السبورة .
 ٌالالالتم تقالالالٌم الخالالالرا,طالمعرفٌ الالالالة م الالالالن قب الالالالل
المعلم الالالالالالالة ومناقش الالالالالالالة
الطالب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات .
 تعالالالالالالرض المعلمالالالالالالةخرٌط الالالالالالالالة معرفٌ الالالالالالالالة
لألفك الالالالالالالالار الممٌ الالالالالالالالوة
الم الالالأخوذة م الالالن عم الالالل
الطالبات شاملة لما تالم
تعلمالالالاله فالالالالً الحصالالالالة
وع الالالالالرض الخرٌط الالالالالة
الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحٌحة .
نش الالالالالالالالالالاط خت الالالالالالالالالالامً:
مالالالاذا ٌحالالالد لالالالو :لالالالم
ٌطمع البرت)الالٌون فالً
الوطن العربً؟

ؼلق ا اتس:
كلذا ا ت انل كن ات نل ا ٌوم؟
حل ؤال 1ص97

تقوم كل طالبة فً كل تعوٌو رو المشاركة
مجموعالالالالالة بتلخالالالالالٌص ب الالالالالالالالالالالٌن الطالب الالالالالالالالالالالات
األفكالالار وتالالدوٌنها فالالً
ورق الالالالالالالالالالالالة العمالالالالالالالالالالالالالل

تأخالالذ قا,الالدة المجموعالالة االسالتما إلالالى إجابالالات
اإلجابات من الطالبات الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
وتقالالوم بعرضالالها علالالى
الس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبورة

تشالالالارك المعلمالالالة فالالالً مالالالالالالالالالدق المشالالالالالالالالالاركة
التلخ الالالالالٌص و وض الالالالالع وصحة الحل
الخرٌطة المعرفٌة

نشلط بٌتً:
ا تبً كوضوع كن ثالث طوت ن
ا ص وٌٌن؟
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ا اتس األول  :ا قوي ا ٌل ٌ ا ك ٌطت

لى ا وطن ا عتبً قبٌل ا ح م ا عثكلنً

ا خبتا ا لبق :
ضع الك صح أو خطأ:
 -1ح م ا ص وٌٌن كصت وبالا ا شلم ( ).
 -2قب ا كلك ا ص وي بل كلك ( ).
ا و لئل ا تعلٌكٌ  :صوت ,ا تلب ا كات ً ,ختٌط ا وطن ا عتبً ,ت جٌل صو
كل(.)2

األهااؾ
ا لو ٌ

االجتاءا واألنشط
اوت ا كعلم

اوت ا طل ب

لنص ,وتق

ا تقوٌم

تناق المعلمة بنود الخبرات السابقة.
تبالالالالالالالالالالالالالالدأ المعلمالالالالالالالالالالالالالالة بالشالالالالالالالالالالالالالالر
 تنبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ تطل الالب المعلمالالالة م الالن الطالبالالالات أنتتب الالالالالالالالالالالالالالالالع الخرٌط الالالالالالالالالالالالالالالالة ص .77
 تس الالالأل المعلم الالالة الطالب الالالات بع الالالضاألسالالالالالالالالالالال,لة حالالالالالالالالالالالول الخرٌطالالالالالالالالالالالة:
 تتبع امتداد دولة  -مالالالالالاذا تشالالالالالاهدي فالالالالالً الصالالالالالورة؟الممالٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك  -م الالالالالالالالالالالالا أص الالالالالالالالالالالالل الممالٌ الالالالالالالالالالالالك ؟
 أٌالالالالالالالالالالالالالن حكالالالالالالالالالالالالالم الممالٌ الالالالالالالالالالالالالك؟ حالالددي علالالى الخرٌطالالة أمالالاكن حكالالمالممالٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك؟
 لماذا اشتري الملك نجم الدٌن أٌوب تيس الالالالالر ش الالالالالراء الممالٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك؟الملالالك نجالالم الالالدٌن
أٌ الالالالوب الممالٌ الالالالك  -نظ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم
تطلب المعلمة من الطالبات تحدٌد مالا
سالالٌتم تعلمالاله خالالالل الحصالالة و طرٌقالالة
الت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدرٌس المناس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبة.
تحدد األهالداف المتوقالع تعلمهالا خالالل
الحص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة.

تتب الالع الخرٌط الالة مالحظالالالالالالة مالالالالالالدي
 77اهتم الالالام الطالب الالالات
ص
ومش الالالالالالالالالالالالالالالالالاركتهم
تشالالالالالالارك فالالالالالالً
الحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوار
والمناقشالالالالالالالالالالالالالالالة
تعوٌالالالالالالالالالالالالالالالالو رو
المشالالالالالالاركة بالالالالالالٌن
الطالبات
تص الالٌط الطالب الالة
بل)تهالالا الخاصالالة
أهالالداف الحصالالة
وتحدٌد الطرٌقة
الت الالالالالالً تراه الالالالالالا
مناسبة للتعلم

 اب ح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تحالالدد الطالبالالات مالحظالالالالالالة مالالالالالالديُتصالالالالالالالالال)ً جٌالالالالالالالالالدا  -تقالالوم المعلمالالة بمناقشالالة الطالبالالات آداب االسالالالتما اهتم الالالام الطالب الالالات
لل الالالنص76ص م الالالن فالالالالالالالالالً آداب االسالالالالالالالالالتما الجٌالالالالالالالالالد الجٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد .ومش الالالالالالالالالالالالالالالالالاركتهم
الكت الالالاب المدرس الالالً  -تطل الالالب المعلم الالالة م الالالن الطالب الالالات  -االس الالالالالالالالالالالتما
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المس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجل .
 تكتب تقرٌرال عالندول الالالالالالالة الممالٌ الالالالالالالك
 تب الالدي رأٌه الالا ف الالًبطولالالالالة الممالٌ الالالالك.

االنتبالالالالالالالالالالالالام لمالالالالالالالالالالالالا سالالالالالالالالالالالالٌعرض
 تس الالالجٌل ص الالالوت لل الالالنص ص76 تطلالالب المعلمالالة مالالن الطالبالالات أنٌكت الالالالالبن تقرٌ الالالالالرال ع الالالالالن الممالٌ الالالالالك
 -مالالا رأٌالالك فالالً بطولالالة الممالٌالالك؟

 ُتلخالالالص ب سالالاللوبهاالخالالالالالاص األفكالالالالالار
الت الالالً كونته الالالا م الالالن
خالل النص

 لخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالصتوو المعلمة على الطالبالات ورقالة
عمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللأ2ا
 تطل الالالب المعلم الالالة م الالالن الطالب الالالاتتلخالالٌص مناسالالب ومتكامالالل لألفكالالار
التالالً اسالالتنتجوها مالالن خالالالل الالالنص
 تطل الالالب المعلم الالالة م الالالن الطالب الالالاتوضالالع أسالال,لة إبداعٌالالة لألفكالالار التالالً
كونوهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 من خالل المناقشة تسأل المعلمة:أٌالالالالالالالالن تق الالالالالالالالع ع الالالالالالالالٌن ج الالالالالالالالالوت؟
م الالا نت الالا,ا معرك الالة ع الالٌن ج الالالوت؟
م الالا أث الالر ق الالوة الدول الالة ف الالً التص الالدي
لألعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالداء الخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارجٌن؟
اقترحً حالل:
 -0لمواجهالالة االنقسالالام اليلسالالطٌنً؟
 -2لمواجهالالة االحالالتالل الصالالهٌونً؟
 تطلب المعلمة من الطالبات عماللخارطالالالالة معرفٌالالالالة لألفكالالالالار الت الالالالً
كونوهالالالالالا كلالالالالالن فالالالالالً مجموعتالالالالاله.
 -حالالالالالالالالالالل ورقالالالالالالالالالالة العمالالالالالالالالالالل أ2ا

 تعطً أمثلة علالىاالنجالالالالالاوات التالالالالالً
قالالالالالالدمها الممالٌ الالالالالالك

 تقتر عدة حلالوللتوحٌ الالالالالالد الش الالالالالالعب
اليلس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالطٌنً

لتسالالجٌل صالالوت
لل الالالالالنص ص76
 ٌك الالالالون م الالالالعالطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالات
كواج الالالب بٌت الالالً

استنتا األفكار
وص الالالالالالالالالالالالالالالالٌاغة تعوٌالالالالالالالالالالالالالالالالو رو
األسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال,لة المشالالالالالالاركة بالالالالالالٌن
والخرٌط الالالالالالالالالالالالالة الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
المعرفٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالة

االس الالالالالالتما إل الالالالالالى
إجاب الالات الطالب الالات

تلخٌص األفكار م الالالالدق المش الالالالاركة
بشالالالكل مناسالالالب وصحة الحل

 تسالالتنتا أثالالر قالالوة  -قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌمالدولة فالً التصالدي تطلالالالالب المعلمالالالالة مالالالالن كالالالالل قا,الالالالدة
لألعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالداء مجموع الالالالة أن تع الالالالرض الخرٌط الالالالة
المعرفٌة لمجموعتها علالً السالبورة
 ٌالالتم تقالالٌم الخالالرا,ط المعرفٌالالة مالالنقبل المعلمة ومناقشة الطالبات .
نشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاط ختالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالامً:
لالالو كنالالت أحالالد حكالالام دولالالة الممالٌالالك
م الالالالالالاذا كن الالالالالالت س الالالالالالتقدم ل الالالالالالدولتك؟
مالالالالاذا ٌحالالالالد لالالالالو  :لالالالالم ٌتصالالالالدق
الممالٌالالك للتتالالار فالالً معركالالة عالالٌن
جالوت ؟
إؼالق ا اتس:
كلذا ا ت انل كن ات نل ا ٌوم؟

نشلط بٌتً:
حل ؤال2ص 97
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ا اتس ا ثلنً  :ا ح م ا عثكلنً لوطن ا عتبً
ا زكن4 :حصص
ا خبتا ا لبق :
ضع الك صح أو خطأ:
 -1تصاي ا ككل ٌك لؽزو ا كؽو ً وا صلٌبً لوطن ا عتبً ( ).
 -2لن وحا ا او اا الكٌ أثت بٌت لى ضع ل ( ).
ا و لئل ا تعلٌكٌ  :صوت ,ا تلب ا كات ً ,ختٌط ا وطن ا عتبً ,وتق
كل تت ,اوتاق بو تت.

كل (,)3أقالم لو

األنشط وا خبتا
األهااؾ ا لو ٌ

اوت ا طل ب

اوت ا كعلم

تتبالالالالالالالالالع خرٌطالالالالالالالالالة
اليتوحالالات العثمانٌالالة تقالالوم المعلمالالة بمناقشالالة الخبالالرات السالالابقة
 تنبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ تطلالالب المعلمالالة مالالن الطالبالالات أن تتبالالعالخرٌط الالالالة عل الالالالى الس الالالالبورة لليتوح الالالالات
العثمانٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة.
 تسأل المعلمة الطالبالات بعالض األسال,لةحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالول الخرٌطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة:
تيسالالر سالالبب تسالالمٌة  -مالالالالالالالاذا تشالالالالالالالاهدي فالالالالالالالً الصالالالالالالالورة؟
الدول الالالالالة العثمانٌ الالالالالة -بالالم تيسالالر تسالالمٌة الدولالالة العثمانٌالالة بهالالذا
به الالالالالالالالالالالذا االس الالالالالالالالالالالم االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم؟
أٌالالالالن كالالالالان توسالالالالع السالالالاللطان عثمالالالالان؟
تستنتا اليا,الدة التالً م الالا اليا ,الالدة الت الالً جناه الالا العثم الالانٌٌن م الالن
جناهالالالالا العثمالالالالانٌٌن مس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعدتهم الس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجقة؟
مالالالالالالالن مسالالالالالالالاعدتهم
الس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجقة  -نظ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم
تطلالالب المعلمالالة مالالن الطالبالالات تحدٌالالد مالالا
س الالٌتم تعلمالالاله خ الالالل الحصالالالة و طرٌقالالالة
الت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدرٌس المناس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبة.
تس الالالالتقرئ التط الالالالور تح الالدد األه الالداف المتوق الالع تعلمه الالا خ الالالل
السٌاس الالً واإلداري الحص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة.
تنالالاق المعلمالالة الطالبالالات حالالول المنالالاطق
للدولة العثمانٌة
التً سٌطر علٌها العثمانٌٌن فً المرحلة
األول الالالالالالالالالالالالالالالالً م الالالالالالالالالالالالالالالالن توس الالالالالالالالالالالالالالالالعهم.
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ا تقوٌم

تعوٌالالالالو رو
المشاركة بٌن
الطالبالالالالالالالالالالالالات
تتب الالع الخرٌط الالة
علالالالى السالالالبورة
تشالالالالالالارك فالالالالالالً
الحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوار
والمناقشالالالالالالالالالالالالالالالة االستما إلالً
إجاب الالالالالالالالالالالالالالالات
تص الالٌط الطالب الالة الطالبات
بل)تهالالا الخاصالالة
أهالالداف الحصالالة
وتحدٌد الطرٌقة
الت الالالالالالً تراه الالالالالالا
مناسبة للتعلم

تعالالالدد المن الالالاطق الت الالالً
سالالالالالالالالالالالالٌطر علٌهالالالالالالالالالالالالا
العثمانٌون فالً الالوطن
العرب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً

تعوٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو رو
المش الالالالالالالالالالاركة ب الالالالالالالالالالٌن
الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات

تعالالالدد المن الالالاطق الت الالالً
سالالالالالالالالالالالالٌطر علٌهالالالالالالالالالالالالا
العثم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانٌٌن؟
تيسالالالالر أسالالالالباب عالالالالدم
سالالالالٌطرت العثمالالالالانٌٌن
علالالالالالالالالالالى مالالالالالالالالالالراك ؟

 ابحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تحالالالدد الطالبالالالات آداب تق الالالالالالالالالوم المعلم الالالالالالالالالة االسالالالالالالالالتما الجٌالالالالالالالالد.بمناقشالالة الطالالالب فالالً
مالحظالالة مالالدق اهتمالالام
آداب االسالالتما الجٌ الالد
الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
 تطلالالب المعلمالالة مالالنالطالبالالات االنتبالالام لمالالا
س الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌعرض
 قراءة النص ص - 81قراءة الالنص ص81 تطلالالب المعلمالالة مالالنالطالبالالالالالات أن ٌكتالالالالالبن ٌ -كون مالع الطالبالات
تكتب تقرٌرال عن نشأة تقرٌالالالالالرال عالالالالالن نشالالالالالأة كواج الالالالالالالالالالالب بٌت الالالالالالالالالالالً
الدول الالالالالالالالة العثمانٌ الالالالالالالالة الدول الالالالالالالالة العثمانٌ الالالالالالالالة
ُتلخ الالالالالالالص ب س الالالالالالاللوبها
الخالالاص االفكالالار التالالً
اسالالتنتجتها مالالن الالالنص

ُتصالالٌط أسالال,لة إبداعٌالالة
لألفك الالار الت الالً كونته الالا
مالالالالالالالالالالالالالالالن الالالالالالالالالالالالالالالالنص

 لخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالصت الالوو المعلم الالة عل الالى
الطالبالالالالالات فالالالالالً كالالالالالل
مجموعالة بوسالتر وقلالالم
فل الالالالالالالالالالالالالالو ماس الالالالالالالالالالالالالالتر
 تطلالالب المعلمالالة مالالنالطالبالالالالالالات تلخالالالالالالٌص
مناسالالالالالالالب ومتكامالالالالالالالل
لألفكالالالالالالالالالالالالار التالالالالالالالالالالالالً
اسالالتنتجوها مالالن خالالالل
ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنص
 تطلالالب المعلمالالة مالالنالطالبات وضالع أسال,لة
إبداعٌالالة لألفكالالار التالالً
كونوهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
تطل الالالب المعلم الالالة م الالالن
الطالبالالالالالات فالالالالالً كالالالالالل
مجموعالالالالالالالالالة بعمالالالالالالالالالل
خرٌطة معرفٌة على

تقوم كل طالبة فً كل
مجموعالالالالالة بتلخالالالالالٌص تعوٌو رو المشاركة
األفكار وتدوٌنها علالى ب الالالالالالالالالالالٌن الطالب الالالالالالالالالالالات
ورقالالالالالالالالالالة البوسالالالالالالالالالالتر
اس الالالالالالالالتنتا األفك الالالالالالالالار
وصالالالالالالالٌاغة األسالالالالالالال,لة
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تسالالتنتا أهمٌالالة الالالوطن
العرب الالالالالً للعثم الالالالالانٌٌن

تيسالالر أسالالباب ضالالعف
الدول الالالالالالالالة العثمانٌ الالالالالالالالة
وانهٌارها.

البوس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتر
 تن الالالالالالالاق المعلم الالالالالالالةالطالبالالات حالالول أهمٌالالة
ال الالالالالالالالالوطن العرب الالالالالالالالالً
للعثمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانٌٌن.
م الالالالا أس الالالالباب ض الالالالعف
الدول الالالالالالالالة العثمانٌ الالالالالالالالة
وانهٌاره الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا؟

االسالتما إلالالً إجابالالات
الطابات

تعوٌو رو المشاركة
تأخالالذ قا,الالدة المجموعالالة ب الالالالالالالالالالالٌن الطالب الالالالالالالالالالالات
اإلجابات من الطالبات
وتقالالوم بعرضالالها علالالى
الس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبورة مالحظ الالة االس الالتجابات
الصحٌحة

 ق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌمتطلب المعلمة من كالل
تع الالالالالالرض الخرٌط الالالالالالة قا,الالالالالالدة مجموعالالالالالالة أن
المعرفٌالالالالة لمجوعتهالالالالا تع الالالالالالرض الخرٌط الالالالالالة
المعرفٌ الالة لمجموعته الالا
على السبورة
علالالالالالالالالالالالً السالالالالالالالالالالالبورة
 ٌالالالتم تقالالالٌم الخالالالرا,طالمعرفٌ الالالالة م الالالالن قب الالالالل تشالالالارك المعلمالالالة فالالالً
المعلم الالالالالالالة ومناقش الالالالالالالة التلخ الالالالالٌص و وض الالالالالع
الطالب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات  .الخرٌطة المعرفٌة
نش الالالالالالالالالالاط خت الالالالالالالالالالامً:
مالالاذا هالالً اقتراحاتالالك:
لتحقٌ الالالالالالالالالق الوح الالالالالالالالالدة
االس الالالمٌة ف الالً ال الالبالد
العربٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة؟

إؼالق ا اتس:
كلذا ا ت انل كن ات نل ا ٌوم؟

نشلط بٌتً:
ؤال  3ص97
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ا اتس ا ثلنً  :ا ح م ا عثكلنً لوطن ا عتبً
ا خبتا ا لبق :
أ كلً ا تاغ:
 -1لن كاٌن  ..........تب ت أنظلت األوتوبٌٌن.
 -2لن ا او ا عثكلنٌ ً ن لٌت ل كن ...........و . ...........
ا و لئل ا تعلٌكٌ  :صوت ,ا تلب ا كات ً ,ختٌط ا وطن ا عتبً ,وتق
كل تت ,اوتاق بو تت.

كل (,)3أقالم لو

األنشط وا خبتا
األهااؾ ا لو ٌ

اوت ا كعلم

اوت ا طل ب

ا تقوٌم

تقوم المعلمة بشر الخبرات السابقة.
تبالالالالالالالالالالالالالدأ المعلمالالالالالالالالالالالالالة بالشالالالالالالالالالالالالالر .

 تتب الالالالالالالالع خرٌط الالالالالالالالةالالالالوطن العربالالالً ص
 83م الالالالالالالن الكتالالالالالالالالاب
المدرسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً

 تيس الالالالالالالالالر توج الالالالالالالالالهالعثم الالالالالالالالالانٌٌن ف الالالالالالالالالً
فتوحاتهم نحو الوطن
العربالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً
 تس الالالالالالتنتا أس الالالالالالبابالصالالرا بالالٌن الدولالالة
العثمانٌة والصاليوٌٌن

 تعل الالالالالالالالالالالالل قٌ الالالالالالالالالالالالامالعثمانٌون بضم بالالد
الم)الالرب إلالالى الدولالالة
العثمانٌة

 تنبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ تطل الالب المعلمالالالة م الالن الطالبالالالات أنتتبالالع خرٌطالالة الالالوطن العربالالً ص83
 تس الالالأل المعلم الالالة الطالب الالالات بع الالالضاألسالالالالالالالالالالال,لة حالالالالالالالالالالالول الخرٌطالالالالالالالالالالالة:
 مالالالالالاذا تشالالالالالاهدي فالالالالالً الصالالالالالورة؟ تح الالالالالدد المن الالالالالاطق الت الالالالالً ض الالالالالمهاالعثمالالانٌون إلالالى نيالالوذهم فالالً الم)الالرب
العرب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً.
 تن الالالاق المعلم الالالة الطالب الالالات ح الالالول ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم تيس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر:توجالاله العثمالالانٌٌن فالالً فتوحالالاتهم نحالالو
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوطن العربالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً.
 أٌالالن توجهالالت الدولالالة العثمانٌالالة فالالًمطل الالالالالع الق الالالالالرن الس الالالالالادس عشالالالالالالر؟
 م الالالا س الالالبب الص الالالرا ب الالالٌن الدول الالالةالعثمانٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالة والص الالالالالالالالالالالالالالالالالاليوٌٌن؟
 نظ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمتطلب المعلمة من الطالبات تحدٌد مالا
سالالٌتم تعلمالاله خالالالل الحصالالة و طرٌقالالة
الت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدرٌ س المناس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبة.
تحدد األهالداف المتوقالع تعلمهالا خالالل
الحص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة.
تنالالاق المعلمالالة الطالبالالات حالالول قٌالالام
العثم الالالالانٌون بض الالالالم ب الالالالالد الم) الالالالرب
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الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالات
تشالالالالالالارك فالالالالالالً
الحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوار
والمناقشالالالالالالالالالالالالالالالة
االس الالتما إل الالً
إجاب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالات
تص الالٌط الطالب الالة
بل)تهالالا الخاصالالة
أهالالداف الحصالالة
وتحدٌد الطرٌقة
الت الالالالالالً تراه الالالالالالا
مناس الالالبة لل الالالتعلم تعوٌالالالالالالالالو رو
المشالالاركة بالالٌن
الطالبات

تق الالالالالالالالالالالالرأ ال الالالالالالالالالالالالنص
ص82م الالالالن الكت الالالالاب
المدرسالالالالالالالً قالالالالالالالراءة
ص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحٌحة.
 تسالالالالالمً السالالالالاللطانالعثمالالانً الالالذي سالالطر
انتص الالالارات عظٌم الالالة
ُتلخالالالالالالص ب س الالالالالاللوبها
األفك الالالالالار اإلبداعٌ الالالالالة
الت الالالالً كونته الالالالا م الالالالن
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنص

 تذكر نتالا,ا معركالةجال الالالالالالالالدٌران 0504م
 تعدد المعارك التالًانتصالالالالالالالالالالالالر فٌهالالالالالالالالالالالالا
العثمانٌٌن فً الالوطن
العرب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً.

 ابح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تحالالدد الطالبالالات تعوٌالالالالالالالالو رو تقوم المعلمة بمناقشة الطالبالات فالً آداب االس الالتما المشالالاركة بالالٌنآداب االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتما الجٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد الجٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد .الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالات
 تطلب المعلمة من الطالبات االنتبالاملمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌعرض  -قالالراءة الالالنص
 قالالالالالالالالالالالالالالالالالالراءة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالنص ص 82ص82 تطل الالب المعلمالالالة م الالن الطالبالالالات أنٌكتالالبن موضالالوعا ل مالالن خمالالس أسالالطر ٌ -ك الالالالون م الالالالع
ع الالالالالالن جوٌرت الالالالالالً س الالالالالالبته وملٌل الالالالالالة؟ الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالات
 مالالن السالاللطان العثمالالانً الالالذي سالالطر كواج الالالب بٌت الالالً مالحظالالة مالالدقاهتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام
انتص الالاراته عل الالى الدول الالة الص الاليوٌة؟
الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالات
 توقالالالالالع علالالالالالى الخرٌطالالالالالة منالالالالالاطقالص الالالالالالالالالالالالالالالالالاليوٌٌن والممالٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك؟ تقالوم كالل طالبالالة
 لخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالص ف الالالالالالالالالالً ك الالالالالالالالالاللتوو المعلمة على الطالبات فالً كالل مجموع الالالالالالالالالالالالالالالالة
مجموع الالة بوس الالتر وقل الالم فل الالو ماس الالتر بتلخ الالالالالالالالالالالالالالالالالٌص
 تطل الالالالب المعلم الالالالة م الالالالن الطالبالالالالالات األفك الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارتلخ الالٌص مناس الالب ومتكام الالل لألفك الالار وت الالدوٌنها عل الالى
الت الالً اس الالتنتجوها م الالن خ الالالل ال الالنص ورق الالة البوس الالتر
تعوٌالالالالالالالالو رو
 تطلب المعلمة مالن الطالبالات وضالعالمشالالاركة بالالٌن
أسالال,لة إبداعٌالالة لألفكالالار التالالً كونوهالالا
تطلب المعلمالة مالن الطالبالات فالً كالل استنتا األفكار الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالات
مجموعة بعمل خرٌطة معرفٌالة علالى وص الالالالالالالالالالالالالالالالٌاغة
البوسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتر .األسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال,لة
مالحظالالالالالالالالالالالالالالالالالة
 تن الالالاق المعلم الالالة الطالب الالالات ح الالالولاالس الالالالالالالالالتجابات
المعركة التً انتصر فٌها العثمالانٌون
الصحٌحة
علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليوٌٌن؟
 تذكر نتا,ا معركالة جالالدٌران عالام0504م؟
 عالالددي المعالالارك التالالً انتصالالر فٌهالالاالعثمالالالانٌٌن فالالالً الالالالوطن العربالالالً؟ -
وماهً نتا,ا كالل معركالة مالر دابالق
والرٌدانٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة؟

 تعلل فشالل اإلسالبان  -ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم تيس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر:ف الالالً اح الالالتالل الم الالالدن فشالالالل اإلسالالالبان فالالالً احالالالتالل المالالالدن
الس الالالاحلٌة ف الالالً ب الالالالد السالالاحلٌة فالالً بالالالد الم)الالرب العربالالً؟
الم)رب العربً.
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تعالالالالالرض الخرٌط الالالالالة
المعرفٌالة لمجموعتهالالا  -قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌم
تطلالالالالب المعلمالالالالة مالالالالن كالالالالل قا,الالالالدة
على السبورة.
مجموع الالالالة أن تع الالالالرض الخرٌط الالالالة
المعرفٌة لمجموعتها علالً السالبورة
 ٌالالتم تقالالٌم الخالالرا,ط المعرفٌالالة مالالنقبالالل المعلم الالة ومناقشالالة الطالب الالات .

تأخالالالالالالالالالذ قا,الالالالالالالالالدة تعوٌالالالالالالالالو رو
المجموع الالالالالالالالالالالالالالالالالة المشالالاركة بالالٌن
اإلجاب الالالالالات م الالالالالن الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالات
الطالب الالات وتق الالوم
بعرضالالالالها عل الالالالى
الس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبورة مالحظالالالالالالالالالالالالالالالالالة
االس الالالالالالالالالتجابات
الصحٌحة
تشالالالارك المعلمالالالة
ف الالً التلخ الالٌص و
وض الالع الخرٌط الالة
المعرفٌة

نشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاط ختالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالامً:
س الالالالالالالالالالالالالالالالالالؤال  4ص الالالالالالالالالالالالالالالالالاليحة 84

إؼالق ا اتس:
كلذا ا ت انل كن ات نل ا ٌوم؟

نشلط بٌتً:
ا تبً كوضوع كختصت ن إحاى ا كعلتك
ا تل ٌ (جل اٌتان – كتج اابق – ا تٌاانٌ )
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ا اتس ا ثل ث  :أحوال ا وطن ا عتبً تح ا ح م ا عثكلنً
ا زكن4 :حصص
ا خبتا ا لبق :
أجٌبً بنعم أو ال:
 -1لن أنقت لصك ا او ا عثكلنٌ كت زاً حضلتٌلً( ).
 -2كلزا كاٌنتً بته وكلٌل تخضعلن الحتالل اا بلنً ( ).
ا و لئل ا تعلٌكٌ  :صوت ,ا تلب ا كات ً ,ختٌط ا وطن ا عتبً ,وتق
كل تت ,اوتاق بو تت.

األهااؾ ا لو ٌ

األنشط وااجتاءا
اوت ا كعلم

كل (,)4أقالم لو

ا تقوٌم
اوت ا طل ب

تقالالالوم المعلم الالالة بمناقشالالالة الخب الالالرات
الس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالابقة
تب الالالالالالالالالالالالدأ المعلم الالالالالالالالالالالالة بالش الالالالالالالالالالالالر
 تتب الالالالالالع خرٌط الالالالالالةالالالالالالالوطن العرب الالالالالالً
ص86

 ت الالالالذكر مكون الالالالاتالنظام السٌاسً فالً
الدول الالالالالة العثمانٌ الالالالالة

 تنبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ تطلالالب المعلمالالة مالالن الطالبالالات أنتتبع خرٌطة الوطن العربً ص86
 تس الالأل المعلم الالة الطالب الالات بع الالضاألسالالالالالالالالالال,لة حالالالالالالالالالالول الخرٌطالالالالالالالالالالة:
 م الالالاذا تشالالالالاهدي فالالالالً الخرٌطالالالالة؟ مالالم ٌتكالالون النظالالام السٌاسالالً فالالًالدولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة العثمانٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة؟
 مالالالالالالن رأس الدولالالالالالالة العثمانٌالالالالالالة؟ م الالالالاذا ٌمث الالالالل الص الالالالدر األعظ الالالالم؟مالالالالالالالالالالالا المقصالالالالالالالالالالالود بالالالالالالالالالالالالدٌوان؟
 عالالددي مكونالالات الهٌ,الالة االسالالالمٌةالحاكم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ؟

 تعالالالالالالالدد وظٌي الالالالالالالةأعض الالالالالالاء النظ الالالالالالام
السٌاسً فً الدولالة
العثمانٌة
ُتح الالالالالالدد األه الالالالالالداف  -نظ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم
المتوقالالع تعلمهالالا فالالً تطلب المعلمالة مالن الطالبالات تحدٌالد
م الالا س الالٌتم تعلم الاله خ الالالل الحص الالة و
الحصة .
طرٌقالالالالالالالالة التالالالالالالالالدرٌس المناسالالالالالالالالبة.
تحدد األهداف المتوقع تعلمها خالل
الحص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة.
تن الالالاق المعلمالالالالة الطالب الالالات حالالالالول
محاولالالة العثمالالانٌٌن اصالالال الجالالٌ
فالالالً أواخالالالر القالالالرن التاسالالالع عشالالالر
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ص
الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
تشالالالالالالالالارك فالالالالالالالالً
الحوار والمناقشة
االس الالالالتما إل الالالالً
إجابات الطالبات
تص الالالالٌط الطالب الالالالة
بل)ته الالالا الخاص الالالة
أه الالالداف الحص الالالة
وتحدٌالالد الطرٌقالالة
الت الالالالالالالالً تراه الالالالالالالالا
مناس الالالالالبة لل الالالالالتعلم تعوٌالالالالالالالالالالالالو رو
المشالالالالاركة بالالالالٌن
الطالبات

تالالالذكر الشالالالرٌعة التالالالً
اتبعتهالالالالالالالالالالالا الدولالالالالالالالالالالالة
االس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمٌة

تقرأ الالنص ص85مالن
الكتالالالالالالالاب المدرسالالالالالالالً
قالالالالالالالالالراءة صالالالالالالالالالحٌحة
 تكت الالب تقرٌ الالرال ع الالنأحوال الالوطن العربالً
تحالالت الحكالالم العثمالالانً
تح الالدد عل الالى خرٌط الالةال الالالالالالالالالوطن العرب الالالالالالالالالً
التقس الالالالٌمات اإلدارٌ الالالالة
ف الالالً العه الالالد العثم الالالانً
 تعالالالدد النتالالالا,ا التالالالًترتب الالالالالالالالالالالالت عل الالالالالالالالالالالالى
انتشاراليس الالالالالالالاد ف الالالالالالالً
الدول الالالالالالالالة العثمانٌ الالالالالالالالة
 ت الالالثمن دور الس الالاللطةاليلسطٌنٌة فً مكافحة
اليس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد

 تقت الالالالالالالالالر حل الالالالالالالالالوالللمعالجة اليساد

تلخص باسلوبها

م الالا الش الالرٌعة الت الالً اتبعته الالا
الدول الالالالالالالالالالالالة االس الالالالالالالالالالالالالمٌة؟
 ابحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تقالالالالوم المعلمالالالالة بمناقشالالالالةالطالبات فً آداب االستما
الجٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 تطل الالالالالالب المعلم الالالالالالة م الالالالالالنالطالب الالالالالالات االنتب الالالالالالام لم الالالالالالا
س الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌعرض
 قالالالالالالالراءة الالالالالالالالنص ص85 تطل الالالالالالب المعلم الالالالالالة م الالالالالالنالطالبالالات أن ٌكتالالبن تقرٌالالرال
عالالن أحالالوال الالالوطن العربالالً
تحالالالالالت الحكالالالالالم العثمالالالالالانً؟
 توقالالالالالع علالالالالالى الخرٌطالالالالالةالتقسالالٌمات اإلدارٌالالة للالالوطن
العربً فً العهد العثمانً؟

تعوٌو رو المشاركة
ب الالالالالالالالالالالٌن الطالب الالالالالالالالالالالات

تحالالالدد الطالبالالالات
آداب االس الالالالالتما
الجٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد.
مالحظالالة مالالدق اهتمالالام
 ق الالالراءة ال الالالنص الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتص85
 ٌكالالالالالالون مالالالالالالعالطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
كواجالالالالالب بٌتالالالالالً
تعوٌو رو المشاركة
ب الالالالالالالالالالالٌن الطالب الالالالالالالالالالالات

م الالالا نت الالالا,ا المترتب الالالة عل الالالى
انتش الالار اليس الالاد ف الالً الدول الالة
العثمانٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة؟
ما هً الجرا,م التً ٌحاسب
علٌهالالالالالالالالالالالالالالالالا القالالالالالالالالالالالالالالالالانون؟
ت الالالالالالالالالالالالثمن دور الس الالالالالالالالالالالاللطة تش الالالالالالالارك ف الالالالالالالً
اليلس الالالالطٌنٌة ف الالالالً مكافح الالالالة الحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوار
اليس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد؟ والمناقشة
مالحظ الالة االس الالتجابات
اقت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل:
الصحٌحة
 ل الالالالو كن الالالالت أح الالالالد قض الالالالاةالقضاء اليلسطٌنً وفً ظل
مالالا تالالرام مالالن قض الاٌا اليسالالاد
فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً البلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
مالالاذا تقتالالر حلالالوالل لمعالجالالة
اليس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد؟
 لخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالصتالالالالالالالوو المعلمالالالالالالالة علالالالالالالالى
الطالبالالات فالالً كالالل مجموعالالة
بوستر وقلم فلو ماستر
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األفكالالالالالالالالالالالالار التالالالالالالالالالالالالً
اسالالتنتجتها مالالن خالالالل
النص
ُتصالالٌط أسالال,لة إبداعٌالالة
لألفكار التً كونتها
ترسم خرٌطة معرفٌالة
لالفكالالار التالالً كونتهالالا

تيس الالالالالالالالر المقص الالالالالالالالود
بالرش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوة

تعالالالالالالرض الخرٌطالالالالالالة
المعرفٌة التً كونتها
مالالع افالالراد مجموعتهالالا

 تطل الالالب المعلم الالالة م الالالنالطالب الالالالالالالالات تلخ الالالالالالالالٌص
مناسالالالالالالالالالب ومتكامالالالالالالالالالل
لألفكار التً اسالتنتجوها
م الالالالالالن خ الالالالالالالل ال الالالالالالنص
 تطل الالالب المعلم الالالة م الالالنالطالبالالات وض الالع أس الال,لة
إبداعٌالالالة لألفكالالالار التالالالً
كونوهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
تطلالالالالالب المعلمالالالالالة مالالالالالن
الطالب الالالالالالات ف الالالالالالً ك الالالالالالل
مجموعة بعمالل خرٌطالة
معرفٌالالالالالالالالالالالالالالة علالالالالالالالالالالالالالالى
البوس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتر.
 تن الالالالالالالالالاق المعلم الالالالالالالالالةالطالبالالات ح الالول ميه الالوم
الرش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوة؟
م الالا رأٌ الالك ف الالً :انتش الالار
الواسالالطة والمحسالالوبٌة؟
 ق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌمتطلالالب المعلمالالة مالالن كالالل
قا,الالالالالالالالدة مجموعالالالالالالالالة أن
تع الالالالالالالالرض الخرٌط الالالالالالالالة
المعرفٌ الالالالة لمجموعته الالالالا
علالالالالالالالالالالالالالً السالالالالالالالالالالالالالبورة
 ٌ الالالالتم تق الالالالٌم الخ الالالالرا,طالمعرفٌالالالالالالة مالالالالالالن قبالالالالالالل
المعلم الالالالالالالالالة ومناقش الالالالالالالالالة
الطالب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات .
نش الالالالالالالالالالالالاط خت الالالالالالالالالالالالامً:
م الالالاذا ٌح الالالد ل الالالو  :ل الالالم
ٌنتشر اليساد فالً الدولالة
العثمانٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة؟

إؼالق ا اتس:
كلذا ا ت انل كن ات نل ا ٌوم؟

تقوم كل قا,دة مجموعة
مع مجموعتها بتلخٌص
األفكالالار وتالالدوٌنها علالالى
ورق الالالالالالالالالالالة البوس الالالالالالالالالالالتر
اس الالالالالالالالالتنتا األفك الالالالالالالالالار
وص الالالالالالالالٌاغة األس الالالالالالالال,لة مالحظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
االس الالالالالالالالالالالالالالالالتجابات
الص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحٌحة

تعوٌالالالالالالالالالالالالالالالو رو
المش الالالالالاركة ب الالالالالٌن
الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
تأخالالذ قا,الالدة المجموعالالة
اإلجابات مالن الطالبالات
وتق الالوم بعرض الالها عل الالى
الس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبورة
مالحظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
تشالالالالارك المعلمالالالالة فالالالالً االس الالالالالالالالالالالالالالالالتجابات
التلخ الالالالالالٌص و وض الالالالالالع الصحٌحة
الخرٌط الالالالالالة المعرفٌ الالالالالالة

نشلط بٌتً:
ابحث ن أ كلء خكس الطٌن ثكلنٌٌن
حل ؤال  2ص71

005

ا اتس ا ثل ث  :أحوال ا وطن ا عتبً تح ا ح م ا عثكلنً
ا خبتا ا لبق :
أجٌبً بنعم أو ال:
 -1كن ا تنظٌكل ااااتٌ ا كوا ً ً ا او ا عثكلنٌ ( ).
 -2بلػ كجكوع والٌل ا او ا عثكلنٌ اثنً شت والٌ ( ).
ا و لئل ا تعلٌكٌ  :صوت ,ا تلب ا كات ً ,وتق كل (ٌ ,)4اٌو تعلٌكً .
األنشط وا خبتا
ا تقوٌم

األهااؾ ا لو ٌ
اوت ا كعلك
تقالالوم المعلمالالة بشالالر الخبالالرات
الس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالابقة
تبالالالالالالالالدأ المعلمالالالالالالالالة بالشالالالالالالالالر :
 تنبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأ تع الالالالالالرض المعلم الالالالالالة عل الالالالالالى تتأمل الصالور علالى الطالبالالالات صالالالور عالالالن نظالالالامالس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبورة االقطالالالالالالا ونظالالالالالالام االلتالالالالالالوام
 تس الالالالأل المعلمالالالالالة الطالبالالالالالاتبعالالض األسالال,لة حالالول الصالالور:
 مالالالاذا تشالالالاهد فالالالً الصالالالور؟ مالالم ٌتكالالون النظالالام السٌاسالالً؟ -مالالن رأس النظالالام العثمالالانً؟

 تس الالالالالتنتا مس الالالالالاوئنظالام االقطالالا ونظالالام
االلتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوام
تالالذكر مهمالالة مسالالاوئ
النظالالام السٌاسالالً فالالً
الدولة العثمانٌة

ُتصالال)ً جٌالالدا لليٌالالدٌو
التعلٌمً

 نظ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمتطلالالب المعلمالالة مالالن الطالبالالات
تحدٌالالد مالالا سالالٌتم تعلمالاله خالالالل
الحص الالالة و طرٌق الالالة الت الالالدرٌس
المناس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبة.
تحدد األهالداف المتوقالع تعلمهالا
خ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل الحص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالة.
تناق المعلمالة الطالبالات حالول
مسالالاوئ نظالالام االقطالالا ونظالالام
االلتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوام
 ابح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تقالالالالالالوم المعلمالالالالالالة بمناقشالالالالالالةالطالبالالات فالالً آداب االسالالتما
الجٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 تطلب المعلمالة مالن الطالبالاتاالنتبالالالالالالالالام لمالالالالالالالالا س الالالالالالالالٌعرض
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اوت ا طل ب

تتأمل الصور على مالحظة مالدي
الس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبورة اهتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام
الطالبالالالالالالالالالالالالالات
ومش الالالالالالاركتهم
تشارك فً الحالوار
والمناقش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
تعوٌالالالالالو رو
المشاركة بالٌن
الطالبالالالالالالالالالالالالالات
تص الالالالالالٌط الطالب الالالالالالة
بل)ته الالالالالا الخاص الالالالالة
أه الالالالالداف الحص الالالالالة
وتحدٌالالالالد الطرٌقالالالالة
التً تراهالا مناسالبة
للالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتعلم
مالحظة مالدي
تح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدد آداب اهتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام
االسالالالالالتما الجٌالالالالالد الطالبالالالالالالالالالالالالالات
وتسالالالتقرئ اليٌالالالدٌو ومش الالالالالالاركتهم

 تيس الالالالالالالالالر تقس الالالالالالالالالٌمالوالٌالالالالات العثمانٌالالالالة
ادارٌ الالالالالالا ل وعس الالالالالالكرٌا ل
 تكتب تقرٌالرال حالولنظام االقطالا ونظالام
االلتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوام

 ت الالالذكرالنتا,ا التالالالالًترتبت علالى ضالعف
الج الالالالالالٌ العثم الالالالالالانً

ُتلخ الالالالالالص ب س الالالالالاللوبها
األفكالالالالالالالالالالالار التالالالالالالالالالالالً
استنتجتها من اليٌالدٌو
التعلٌمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً

 تب الالالدي رأٌه الالالا ف الالالًالتقسالالالٌمات االدارٌالالالة
للدولة العثمانٌة
ترس الالالالالالالالالم خارط الالالالالالالالالة
معرفٌة لألفكالار التالً
توص الالاللت إلٌه الالالا م الالالع
مجموعتها

 تعرض المعلمة فٌدٌو تعلٌمًع الالالن نظ الالالام االقط الالالا ونظ الالالام
االلتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوام
 تطلب المعلمالة مالن الطالبالاتأن ٌكتالالبن تقرٌالالرال فالالً سالالطور
ع الالن نظ الالام االقط الالا أو نظالالالام
االلتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوام؟
تناق المعلمالة الطالبالات حالول
 من هم الجالٌ األساسالً فالًالدول الالالالة العثمانٌ الالالالة؟ م الالالالن ه الالالالم
االنكشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارٌة؟
 م الالالا نت الالالا,ا ض الالالعف الج الالالٌالعثمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانً؟
 لخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالصتالالوو المعلمالالة علالالى الطالبالالات
ورق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالة عم الالالالالالالالالالالالالالالالالالاللأ4ا
 تطلب المعلمالة مالن الطالبالاتتلخ الالالالٌص مناس الالالالب ومتكام الالالالل
لألفكالالار التالالً اسالالتنتجوها مالالن
خ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل اليٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدٌو
 تطلب المعلمالة مالن الطالبالاتوضالالع أسالال,لة إبداعٌالالة لألفكالالار
التالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً كونوهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 مالالالن خالالالالل المناقشالالالة تسالالالألالمعلم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة:
 م الالالالا أقس الالالالام الوالٌ الالالالات ف الالالالًالعثمانٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة؟
 ما المقصود بالسالنجق؟ ومالنٌحكم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله؟
 مالالالا هالالالً طبقالالالات المجتمالالالع؟ مالالا رأٌالالك فالالً أقسالالام الدولالالةالعثمانٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة؟
 تطلب المعلمالة مالن الطالبالاتعمالالل خارطالالة معرفٌالالة لألفكالالار
التالالالالالالً كونوهالالالالالالا كلالالالالالالن فالالالالالالً
مجموعت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله.
 -ح الالالالالالل ورق الالالالالالة العم الالالالالالل أ4ا
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 استقراء اليٌدٌو مالحظ الالة م الالدياهتمام الطالبات
 ٌك الالالالالالون م الالالالالالع ومش الالالالالالالالالالاركتهمالطالبات كواجب
بٌتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً
تشالالالالالالالالارك فالالالالالالالالً تعوٌالالالالالالالالالو رو
الحوار والمناقشة المش الالاركة ب الالٌن
الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالات
تقالالالوم كالالالل قا,الالالدة
مجموعالالالالالالة مالالالالالالع
مجموعته الالالالالالالالالالالالالالالالا
بتلخالالٌص األفكالالار
وتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدوٌنها
اس الالتنتا األفك الالار
وصٌاغة األسال,لة تعوٌالالالالالالالالالو رو
المش الالاركة ب الالٌن
الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالات

المشالالالالالاركة فالالالالالً
المناقشة والحوار مالحظالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
االسالالالالالالالالالالتجابات
الص الالالالالالالالالالالالالالحٌحة

االسالالالتما إلالالالى
إجاب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
الطالبات

تأخذ قا,دة المجموعالة تعوٌ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو رو
اإلجابالالالالالالالالالالات مالالالالالالالالالالن المشالالالالالالالالالاركة ب الالالالالالالالالٌن
الطالب الالالالالالالات وتق الالالالالالالوم ا لطالب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات
بعرضالالالالالالالالالها علالالالالالالالالالى
السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبورة االستما إلى إجابات
الطالب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات

تع الالالالالرض الخرٌط الالالالالة  -قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٌم
المعرفٌ الالالالالالالالالة الت الالالالالالالالالً تطلالالالب المعلمالالالة مالالالن
توصلت لها مع أفراد كل قا,دة مجموعة أن
تع الالالالالرض الخرٌط الالالالالة
مجموعتها
المعرفٌالالة لمجموعتهالالا
عل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً
السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبورة
 ٌ الالتم تق الالٌم الخ الالرا,ط تشالالارك المعلمالالة فالالًالمعرفٌ الالالة م الالالن قب الالالل التلخالالالالٌص و وضالالالالع مالحظالة االسالتجابات
الصحٌحة
المعلمالالالالالالة ومناقشالالالالالالة الخرٌطة المعرفٌة
الطالبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات .
نشالالالالالالالالالاط ختالالالالالالالالالامً:
م الالالالالاذا ٌح الالالالالد ل الالالالالو:
لالالالالالم تطبالالالالالق الدولالالالالالة
العثمانٌالالالالالالالالالة نظالالالالالالالالالام
االقطا ؟

إؼالق ا اتس:
كلذا ا ت انل كن ات نل ا ٌوم؟

نشلط بٌتً:
حل ؤال  4ص71
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ورقة عمل أ0ا
* توقعً األفكار التً فً النص:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
* اصنعً من األفكار أس,لة:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
...................................................................
رتب أفكارك على شكل خارطة مياهٌمٌة:
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وتق
ا اتس :ا قوي ا ٌل ٌ ا ك ٌطت

كل ()2

لى ا وطن ا عتبً قبٌل ا حم ا عثكلنً

س : 0أجب ن اال ئل ا تل ٌ :
 -0اذكري أسباب ضعف الدولة؟
.............................................................................................
 -2بم تيسر تسمٌة الصيوٌٌن بهذا االسم؟
.............................................................................................
 -3بم تيسر أصب للممالٌك دولة؟
.............................................................................................
س : 2كل ا نتٌج ا كتتتب لً كل ٌلً:
 -0انتصار الممالٌك فً معركة عٌن جالوت 0261م؟
.............................................................................................
 -2وجود نخبة من القادة األقوٌاء فً الدولة؟
.............................................................................................
 -3انقسام المسلمٌن وتيرقتهم؟
.............................................................................................
س: 3ما رأٌك فٌما ٌلً
 -0ما رأٌك فً دور الممالٌك فً صد ال)واة على العالم االسالمً؟
.............................................................................................
 -2ما رأٌك بح الناس على صون الكرامة االنسانٌة؟
.............................................................................................
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س :4لو كنت موجودال كميكر فً الدولة الصيوٌة ,اقتر حلوالل لالستبداد الذي كانت
تمارسه الدولة ضد الناس؟
................................................................................................0
................................................................................................2
................................................................................................3
..........................................................................................4
 -2ماذا كان سٌحد لو توحد الشعب اليلسطٌنً؟
...........................................................................................0
................................................................................................2
................................................................................................3
...........................................................................................4
س :5حدد على الخرٌطة مناطق وجود القوي السٌاسٌة المسٌطرة قبٌل الحكم العثمانً
على الوطن العربً:
 -0مناطق سٌطرة الصيوٌٌن ***
 -2مناطق سٌطرة الممالٌك ////
 -3مناطق سٌطرة البرت)الٌٌن •••
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وتق

كل ()3

ا اتس :ا ح م ا عثكلنً لوطن ا عتبً
س :0بم ت ت:
 -0مساعدة العثمانٌٌن السالجقة فً حربهم ضد البٌونطٌٌن؟
............................................................................................
 -2تدهور العالقة بٌن الدولة العثمانٌة والصيوٌٌن؟
............................................................................................
 -3توجه العثمانٌٌن فً فتوحاتهم نحو الوطن العربً مطلع القرن السادس عشر؟
............................................................................................
 -4سٌطرة اإلسبان على مدٌنتً سبته وملٌله؟
.............................................................................................
س :2كل ا نتٌج ا كتتتب لى:
 -0معركة الرٌدانٌة 0507م؟
.............................................................................................
 -2استنتا دور الدولة العثمانٌة فً الحياظ علً وحدة الوطن العربً ,وحماٌته من
األخطار االستعمارٌة؟
............................................................................................
-3سٌاسة الممالٌك العداٌ,ة ضد الدولة العثمانٌة واٌوا,هم أمراء عثمانٌٌن فارٌن؟
............................................................................................
 -4ضم العثمانٌٌن لدول الم)رب العربً؟
.............................................................................................
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س :3كلذا ٌحاث و:
 -0لم ٌسٌطر العثمانٌون على الوطن العربً؟
.............................................................................................
س :4كل تأٌك فً العداء االسالمً بٌن دول العالم االسالمً حالٌال؟
.............................................................................................
س :5اقتتح حلوالً لصد العداء فً دول العالم العربً؟
.............................................................................................
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وتق
وتق

كل ()4

كل ()1

بم ت ت:
* ارتبط سنجق القدس إدارٌا ل باألستانة مباشرة فً العهد العثمانً؟
السبب.....................................................................................:

ورقة عمل أ2ا
بم ت ت:
* تقسٌم فلسطٌن إلى خمس سناجق رغم ص)ر مساحتها؟
السبب..........................................................................................:
.................................................................................................

ورقة عمل أ3ا
بم ت ت:
* لجوء الدولة العثمانٌة إلى التقسٌمات االدارٌة فً بالد الشام؟
..................................................................................................
..................................................................................................

ورقة عمل أ4ا
بم ت ت:
* حظٌت فلسطٌن بأهمٌة كبٌرة خاصة من الدولة العثمانٌة؟
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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ورقة عمل أ5ا
كلذا ٌحاث و:
* لم ٌتم تقسٌم الدولة العثمانٌة إلً والٌات؟
..................................................................................................
..................................................................................................

ورقة عمل مجموعة أ6ا
كل ا نتلئج ا كتتتب لى:
* األطما االستعمارٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن؟
..................................................................................................
..................................................................................................

ورقة عمل أ7ا
كل تأٌك كع ذ ت ا بب:
* منحت الدولة العثمانٌة مدٌنة القدس مكانة خاصة؟
الرأي:
..................................................................................................
السبب:
..................................................................................................
..................................................................................................
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ممحؽ رقـ ()7
كتب تسييؿ الميمة
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