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Abstract
The study aimed to identify the effect of using the educational scaffolding on
the developing creative thinking skills in the social studies syllabus of the eighth
graders in Gaza.
In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the quasiexperimental methodology to investigate the effect of utilizing the educational
scaffolding on developing creative thinking skills.
The researcher prepared the study main tool which is a creative thinking test
to determine the effect of utilizing educational scaffolding on developing creative
thinking skills for the eighth graders. The sample of study consisted of (60) eight
graders from (C) UNRWA prep school for boys.
The sample was randomly distributed in two groups: experimental group
consisted of (30) eight graders and a control one included (30) eight graders. The
researcher used many appropriate statistical methods to verify the validity and
reliability of the study tool using the Pearson and Koronback correlation
coefficients. Data was also collected and analyzed using several statistical methods
including ( T ) test and Eta square.
The results of the study showed that there were statistically significant
differences between the mean average of the post-application of creative thinking
skills such: (fluency, flexibility, originality and total creativity) in favor of the
experimental group. This demonstrates the effectiveness of utilizing the educational
scaffolding strategy in developing creative thinking skills (fluency, flexibility,
originality) among eighth graders.
In the light of the findings of the researcher, the study recommended: it is
necessary to give more interest in utilizing educational scaffolding in teaching of
social studies syllabus and include this strategy in the educational curriculum to
become an essential part of the educational process. The study also recommended
the need for teachers to pay more attention to modern teaching strategies while
teaching social studies.
ق
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الفصؿ األكؿ
مشكمة الدراسة كخمفيتيا
مقدمة الدراسة:
عرفػػالكال ططكلػػكجال فػػال خ ػػؼال جػػكيت
ي وػػـالع ػػرالحػػكلالووػػرُةال غيػػر ك ازيػػدال ػػدفؽال 

الع يػة ك ػفأه هػك ػراطـال عرفػةك غيرهػكوالػطؿلػـيالػهدااإلطوػكف ػفقوػؿ

ػك جعػؿ ال رويػة وػعم

جكهدة إلمإيجكد أوكليب ع ي ية طكووةفالظؿهذاال غيراتالوريعةكال الحقة فػالالػ مفػركعال عرفػة 
كال ػال ي طػف ػف خاللهػك يوػير ُ يػكت الػ ع ـ كانخػذ وأوػكليب الع ػـكال ططكلكجيػكفأ ػو ل از ػكنُ ػم
ال خ

يجيكتكطر ػؽ ػػدريس ال ػػـهػػذاال غيػػرُطػػدوطػػك هـ
ا
ػػيففػػال جػػكؿال ع ػػيـ ػػركرةإيجػػكداو ػ ار

ال ح ػػكلالع ػػالل طهػػكج  ػػفأجػػؿإُػػدادأجيػػكؿ يػػزو هػػكراتُق يػػة كاج كُيػػة كاطوػػكطية ططهػػك ػػف
كاجهةال حديكتكال الطالتال ح يةكالعكل ية كي عبال فطيردكرافالإيجكدانفطػكرالوطػكءةال ػال طط ػؽ
و ج عطكطحكأفكؽجديدة .
ك الػيرقالػػطة((2:2018إلػمأفالفػػردالػذميفطػػري يػزوقدر ػػهُ ػمال عك ػػؿ ػلانحػػداثغيػػر
ال كقعة كلديهالقدرةُ مال فكُؿ لال غيراتالوريعةووهكلةكدكف عقيد .
فػ ػػكل فطيرُ يػ ػػة ػ ػػفالع يػ ػػكتالعق يػ ػػةال ػ ػػال ػ ػػالزـاإلطوػ ػػكففػ ػػالج يػ ػػلجكاط ػ ػبحيك ػ ػػهو عطػ ػػم

أفاإلطو ػ ػػكفيفط ػ ػػرحيط ػ ػػكيػ ػ ػ ط ـكيوػ ػ ػ ل كيفط ػ ػػرحيط ػ ػػكيع ػ ػػؿكحيط ػ ػػكيخط ػ ػػطكيطو ػ ػػؽكحيط ػ ػػكيَ ػ ػػكر
كيوػ جيبكحيط ػػكي ػػدراحطك ػكنأكيخ ػػكرفهػػكُ يػػة رطوػػه عػػددةانكجػػه ػػفدكطػػهييحػػدثأم ع ػػـ
ذم عطم(ُطية  .(37:2015

فكلع يػػةال ع ي يػػةأ ػػوحتاليػػكـ عطيػػةو ط يػػةال فطيػػروج يػػلأالػػطكلهلػػدلالطػػالب كيعػػد ع ػػيـ
ال فطيرأحػدأهػـال جػكيتفػالوطػكءالخ ػيةالطػالب حيػثأ ػو ال غيػركال قػدـال وػكرُيف ػفوػ كت
رفطحفطعيشاليكـُ رإوداُكتالع ـكال ططكلكجيك(وطال كوم  .)133:2011
الع
ن
كلطاليطكفال ع يـإوداُيكنيودأفيطػكف حػكراالطكلػب كأفيط قػؿوكلطكلػب ػفحفػظكاوػ ظهكر

ال كدةالدراويةإلمفه هكك فويرهك ك فأجؿأفيط بالطجػكحل ع يػةال ع ي يػةكالك ػكؿإلػم ؤووػكت
ع ي يةقكدرةُ مرُكيةالقدراتاإلوداُيةفالال فطيريود ف ػكفيرال ط وػكتانوكوػيةال ػاليطػكففػال
قػػد هكالقوػػكؿوكل جديػػد ػػفأجػػؿ حكي هػػك ػػف ؤووػػكت ق يديػػةإلػػم ؤووػػكتإوداُيػػةُ يػػةو ػػكيطوػػجـ
لالع يةال روكيةالحديَة(الطيطال  .)17:2007

فطيراإلوداُالدكرفالإيجكدانفطكرالوطكءةال ػال طط ػؽو ج عطػكطحػكآفػكؽجديػدة ػف
كي عبال
ان

خػػالؿزيػػكدةقػػدرةالطػػالبُ ػػم عكلجػػة ػػكيقػػدـلهػ ػـ ػػف كاقػػؼكخو ػرات كزي ػػكدةكُػػيهـو ػػكيػػدكر ػػف
2

حػػكلهـ  ػػلقػػدر هـُ ػػم عكلجػػةال الػػط ة ػػفكجػػكا عػػددة كزيػػكدةطفػػكءةالع ػػؿالػػذهطاللػػديهـ كزيػػكدة
حيكيةكطالكطالطالبفال خطيطال كاقؼك طفيذهك(ُودالح يد  .)182:2010
فػالحػيفأف هػػكراتال فطيػراإلوػػداُال يػزوإط ػػكجخ ػك صفريػػدة

ػلوكلجػػدةال و طػرةكالغيػػر

ألكفػة(ان ػػكلة) كوػكل طكعالَػػرمل فطػكركالح ػػكؿ(ال ركطػػة) كوكل عػددالالػػك ؿل فطػكرال

ػ ةوػػكل كقؼ

(الطالقػػة) فكل وػػدُكفأ ػػؿان ػػة كالقػػكدركفُ ػػمالطهػػكضوػػذكا هـك ج عػػك هـإلػػمأرقػػمدرجػػكتال قػػدـ
كالرقالاإلطوكطال(الوغدادم  .)13:2008
كاططالقك فأه يػةهػذاالطػكع ػفال فطيػرفقػدحظػالوكه ػكـج يػلدكؿالعػكلـ وكُ وػكرايوػهـفػال

طكيفالخ ية طيفةوكية العروكلَقةكاي فكاطَرقدرةُ ػمحػؿال الػطالتال ػال كاجههػك كأ ػوحت
ط يةال فطيراإلوداُالكقد ار هلدلالطالبهدفكنأوكويكن فأهداؼال رويػةإفلػـيطػفأه هػك ك ػل وػكرع

الدراوكت فالاليكت طكير هكراتال فطيركطػرؽ ط ي ػه فقػدحظػالال فطيػراإلوػداُالوكه ك ػكتالوػكحَيف
ػكيراك ط ي ػػة ه ػػكراتال فطي ػػرايو ػػداُال ف ػػال
حي ػػث طككل ػػهُ ػػدد ػػفالد ارو ػػكتال ػػالأك ػػتو ػػركرة ط ػ 
خ ػ ػ ػػؼال قػ ػ ػػر ارتالد اروػ ػ ػػيةك ػ ػ ػػفهػ ػ ػػذاالد اروػ ػ ػػكتد اروػ ػ ػػة(قالػ ػ ػػطة )2018كد اروػ ػ ػػة(الو ػ ػ ػػكم )2015
كدراوة(ُداكم  )2015كدراوة(الوالدم  .(2016
يخ ػػبيو ػػهـفػػال ط يػػة ه ػػكرات
كيػػرلالوكحػػثافالد ارو ػػكتايج كُيػػةي طػػفأف ط ػػكف جػػك ن

ال فطيراإلوداُال اططالقكن ك هدؼإليههذاال كدة ف طكيرالقد ارتالعق يةلػدلالط وػةكاَػكرة فطيػرهـ 
حيث ر وطأهدافهكك ح كاهكوأطالطةاإلطوكف ك فكُال ه لالوي ة .

ك عػد الد اروػكت ايج كُيػة ػدخؿ انفػراد الحقيقػال لفهػـ العػكلـ ال حػيط وهػـ كاُػدادهـ ل وػ قوؿ

كذلؾ ل ك

كز وه فطويعة خك ة حيث دراوة اإلطوكف ف حيث ُالق ه وكلوي ة كال ج ػل عػكنُ ػم ػر

الع ػكر  ػك جع هػك فػكؽ طَيػ انر ُ ػم غيرهػك ػف ال ػكادالد اروػية انخػرل ط ػك أف اق ػراف الد اروػكت

ايج كُيػة وػكن كر الحيك يػة كا خكذهػك الجكطػب ال طويقػال أحيكطػكن جع هػك ػف أطَػرال جػكيت الع يػة حقيقػكن

ل هداؼ ال روكية

ف حيث فهـ ك كوعػة الظػكاهر اإلطوػكطية ال كجػكدة ُ ػم وػط انرض كطيفيػةال عك ػؿ

عهك) ُودال طعـكُودالوكوط  .)123:2006
ك اليرُداكم()59:2016أفل ع ـدكرهكـفػال ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُاللػدلالطػالب
فخالؿاو خداـأوػكليب ػدريسحديَػةكايو عػكدُػفال قػيفكحالػكُقػكؿالطػالبوكل ع ك ػكت فػكل ع ـ

يجبأفيطكف وهالنك يو نارل ع يـك راُيكنالفػركؽالفرديػة كي ػي الفر ػةل طػالبلحػؿال الػطالتال ػال
كاجههـوطرؽإوداُيةكغير ألكفة .

كفالظؿهذاال غيرال وكرعظهرت ج كُة فط ار ؽكاو ار يجيكتال دريس ال ػال ع ػؿُ ػم

وطػكءال عرفػةكخطػكاتاط وػكوهكالػذا اللػدلالطػالبك ػكفير ع ػـذم عطػم وحيػثيطػكفالطػالبقػػكدريف
3

ُ ػػمالفهػػـكالطقػػدك طػػكيفافطػػكر راوطػػة ك عػػداو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػةإحػػدلايو ػ ار يجيكتال ػػال
يال ؽ فالف وفةالوطك ية .
كيالػػير ػػكدؽ()156-155:2003أفالطظريػػةالوطك يػػةظه ػػرتطظػػكهرةوػػكرزةل ػ ع ـفػػالالعق ػػد
ال ك ػ ػ ػػالط يج ػ ػ ػػةنُ ػ ػ ػػكؿدي ػ ػ ػػكم( )Deweyكويكجي ػ ػ ػػه( )Piagetكوركط ػ ػ ػػر( )Brunerكفيجك و ػ ػ ػػطال

( )Vygotskyالذيفطكطكاوكاوؽل طظريةالوطك يػةكال ػال َػؿط ػكذجلالط قػكؿ ػفال رويػةال ػال وػ طدُ ػم
كأفال عرفػة يوطػمو طك ػؿالخوػرات
الطظريةالو كطيةإلمال رويػةال ػال وػ طدُ ػمالطظريػةال عرفيػةالوطك يػة 
كال ع ك كتالوكوقةفال كءطالكطالطكلب .

ك ػ ػػفايو ػ ػ ار يجيكتال ػ ػػالقػ ػػد هكالطظريػ ػػةالوطك يػ ػػةاو ػ ػ ار يجيةالوػ ػػقكيتال ع ي يػ ػػة كقػ ػػدظهػ ػػر
ػػط الو ػػقكيتال ع ي ي ػػة)Scaffolding

(Instructionنكؿ ػ ػرةف ػػالد ارو ػػةككد

)(Wood

))Bruneكركس)ُ)Rossػ ػػكـ()1976كطػ ػػكفهػ ػػدفهكال ك ػ ػػؿإلػ ػػمدكرالطػ ػػالبفػ ػػالجعػ ػػؿالطكلػ ػػب
ال و دئقكد نارُ محؿال الط ةال ال فكؽقد ار هالفردية(قطك ال  .)368:2005

يالػػيروالػػكم()100:2016الػػمأفالوػػقكيتال ع ي يػػة ج كُػػة ػػفايج ػراءاتال دريوػػيةال ػػال
كيحككؿ عرف ه .
كيعرؼك ي
يخ كرهكال ع ـل وكُدالطكلبُ مُوكرالفجكةويف ى
كالوػػقكيت

ػط  جػػكزمأخػػذ ػػفُ يػػةالوطػػكء حيػػثإفالوػػقكيت وطػػمحػػكؿال وطػػمل وػػهيؿ

ُ ػؿالع ػػكؿأَطػػكءُ يػكتالوطػػكءأكاإل ػػالح أ ػكفػػالال رويػػةفقػداو طػػرتالوػػقكيتل ػدُيـُ يػػةالػ ع ـ
لدلالطالب ك قكـالوقكيتوكاوطةال ع ػـك عػرؼالوػقكيتفػالال كاقػؼال ع ي يػةوأطهػكأدكات دُي يػة
يخ كرهكال ع ـي دوهكإلم هكراتالطكلب ك طكفهػالالكوػي ةال ػال وػ ل طكلػبوإطجػكز ه ػهوطجػكح
فيودأال ع ـأكيو كيعرؼالطكلب َـيودأفالالوطكءُ يػه كيقػدـال وػكطدةالالز ػةلطػاليوػ خد هكالطكلػب

ل ق يؿالفجكةويف ط وكتال ه ةك و كلال هكرةلدلالطالب(أوكزيد  .)16-15:2014
ك ع و ػػراوػ ػ ار يجيةالو ػػقكيتال ع ي ي ػػة إح ػػدلاوػ ػ ار يجيكتالػ ػ ع ـالطال ػػطكال ػػالق ػػد و ػػكهـف ػػال ط ي ػػة

هػ ػػكراتال فطيػ ػػراإلوػ ػػداُاللػ ػػدلالطػ ػػالبكي طػ ػػفاو ػ ػ خدا هكفػ ػػالطكفػ ػػةال قػ ػػرراتالد اروػ ػػيةوالػ ػ و
ػطؿُػ ػػكـك قػ ػػرر
الد ارو ػػكتايج كُي ػػةوال ػػطؿخ ػػكص ل ػػذلؾرألالوكح ػػثأفيوػ ػ َ رذل ػػؾف ػػالال ػػدريس ػػفخ ػػالؿه ػػذاالد ارو ػػة
كوػػكلرغـ ػػفأفاوػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػة ع ػػؿُ ػػم حقيػػؽانهػػداؼال ع ي يػػةل عديػػد ػػفال قػػرراتالد اروػػية
و خ ػػؼ ارح ػػؿال ع ػػيـ كالح ي ػػةال ػػركريةل ط ي ػػةوع ػػض ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالل ػػدلالط ػػالبف ػػالالكق ػػت

ال ػراهف إياطػػهفػػالحػػدكدُ ػػـالوكحػػثلػػكحظق ػػةالد اروػػكتال ػػال طككلػػتاو ػ خداـاو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػة
فػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالفػػال ػػدريسالد اروػػكتايج كُيػػة كرو ػػك يوػػهـاو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػة
ف ػػال ط ي ػػة ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالل ط ػػالبنطه ػػك رط ػػزُ ػػمالط ػػالبك جع ه ػػـ ح ػػكرُ ي ػػةالػ ػ ع ـ كط ػػذلؾ

ل خػػذويػػدهـكالكقػػكؼوجػػكطوهـح ػػميع ػػدكااُ ػػكدناط ي ػنكُ ػػمأطفوػػهـكذلػػؾوطقػػؿالطػػالب ػػف رح ػػة ػػأخرةفػػال
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ال ع ػػيـال ػػم رح ػػة قد ػػة  ػػفخ ػػالؿاوػ ػ خداـاوػ ػ ار يجيةالو ػػقكيتال ع ي ي ػػةكالوع ػػدُ ػػفالط ػػرؽال ق يدي ػػةف ػػال
ال دريس ال ال وعدطؿالوعدُف ط ية هكرات ط يةال فطيراإلوداُال .

مشكمة الدراسة:
ع ورُ يةاير قكءو و كلال ع يـ فخالؿ ط يةأط كطال فطيروالطؿُكـكال فطيراإلوداُال

والطؿخكصلدلالطالب ك عداو ار يجيةالوقكيتال ع ي ية فايو ار يجيكتالقك ةُ مال درجفال
ع يـالطالبال هكراتالع يةال اليط ووكه كداخؿالف ؿ حيثيقكـال ع ـوكل درجفال قديـال وكُدة
ل طكلب إلمأفي و قكد انر ُ مايُ كدُ مطفوه ،ك اليرطَير فالدراوكتالوكوقة  طهكدراوة(
الوحي ال  )2016كدراوة(ُزيز  )2017كدراوة(الحكز ال  )2015إلم حكجة الطالب إلم ال فكُؿ  ل
ال كاد ال ع ي ية كايطخراط فيهك كوطكء ال عرفة ك طكيرهك كاو خداـ او ار يجيكت حديَة فال ُ ية ال ع ـ 

كهذا ك ف قرإليهطرؽال دريسال ق يديةال وعة فقوؿال ع يف.
كقدأك تالعديد فالدراوكتالوكوقةو ركرةإجراء زيد فالدراوكتالع يةلدراوةفكُ ية

الوقكيتال ع ي ية ك طهكدراوة(ال طكؽ )2016كدراوة(ُ كاف )2016كدراوة(الالهرم )2015
كدراوة(الحكز ال  .)2015
ػكءُ ػ ػػمط ػ ػػك جالد اروػ ػػكتالوػ ػػكوقة طه ػ ػكد اروػ ػػة(فػ ػػكرس )2018كد اروػ ػػة
فػ ػػال ػ ػػكء ػ ػػك قػ ػػدـكوطػ ػ ن

(قػػكُكد )2017كد اروػػة(ُ ػكاف )2016كد اروػػة(و جػػكف )2015كد اروػػةال ػػدهكف()2012ال ػػالأطػػدت
ُ ػػم ػػركرةاو ػ خداـاو ػ ار يجيكتكطػػرؽ ػػدريسحديَػػةفػػالُ يػػةال ػػدريس ف ػػـيعػػدايفال رطيػػزفػػال
ال دريسُ مال ح يؿالدراوالفقط وؿا دليال ؿ ط ية هكراتال فطيػران ػرالػذمأَػكررغوػةالوكحػث
أطػهيوػد ػف وػ يطال ػػكءُ ػماوػ ار يجيةالوػقكيتال ع ي يػةكالع ػػؿُ ػم طويقهػكك عرفػة ػدل أَيرهػػك

ُ م ط ية هكراتال فطيراإلوداُاللدلطالبال ؼالَك فانوكوال .

كتتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
 مػا أثػر تكظيػؼ السػقاالت التعميميػة فػي تنميػة ميػارات التفكيػر اإلبػداعي فػي مقػػرر
الدراسات االجتماعية لدل طالب الصؼ الثامف األساسي بغزة؟

كي فرع فالوؤاؿالر يسايو ةالفرُيةال كلية :
 -1كأَر كظيؼالوقكيتال ع ي ةفال  ط ية هكرةالطالقةفال قررالدراوكتايج كُيةلدل
طالبال ؼالَك فانوكوالوغزة؟
 -2كأَر كظيؼالوقكيتال ع ي يةفال ط ية هكرةال ركطةفال قررالدراوكتايج كُيةلدل
طالبال ؼالَك فانوكوالوغزة؟
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 -3كأَر كظيؼالوقكيتال ع ي ةفال ط ية هكرةان كلةفال قررالدراوكتايج كُيةلدل
طالبال ؼالَك فانوكوالوغزة؟
 -4كأَر كظيؼالوقكيتال ع ي يةفال ط ية هكراتال فطيراإلوداُالططؿفال قررالدراوكت
ايج كُيةلدلطالبال ؼالَك فانوكوالوغزة؟ 

فرضيات الدراسة:
وكؼ حقؽالدراوةالحكلية فالفر يكتال كلية 
 .1ييكجد فرؽ ذك ديلة إح ك ية ُطد  و كل الديلة( )0.05 ≥ αويف  كوط درجكت طالب
ال ج كُ يفال جريويةكال كوطةفالالقيكسالوعدمفال ط ية( هكرةالطالقة)فال قررالدراوكت
ايج كُيةلدلطالبال ؼالَك فانوكوالوغزة.
 .2ييكجد فرؽ ذك ديلة إح ك ية ُطد  و كل الديلة( )0.05 ≥ αويف  كوط درجكت طالب
ال ج كُ يفال جريويةكال كوطةفالالقيكسالوعدمفال ط ية( هكرةال ركطة)فال قررالدراوكت
ايج كُيةلدلطالبال ؼالَك فانوكوالوغزة.

 .3ييكجد فرؽ ذك ديلة إح ك ية ُطد  و كل الديلة( )0.05 ≥ αويف  كوط درجكت طالب
ال ج كُ يف ال جريوية كال كوطة فال القيكس الوعدم فال  ط ية ( هكرة ان كلة) فال  قرر
الدراوكتايج كُيةلدلطالبال ؼالَك فانوكوالوغزة.

 .4ييكجد فرؽ ذك ديلة إح ك ية ُطد  و كل الديلة( )0.05 ≥ αويف  كوط درجكت طالب
ال ج كُ يفال جريويةكال كوطةفالالقيكسالوعدمفال ط ية هكراتال فطيراإلوداُال(الطالقة 
كال ركطة كان كلة)فال قررالدراوكتايج كُيةلدلطالبال ؼالَك فانوكوالوغزة .

أىداؼ الدراسة:
 .1اورازأَر كظيؼالوقكيتال ع ي يةفال ط ية هػكرةالطالقػةفػال قػررالد اروػكتايج كُيػةلػدل
طالبال ؼالَك فانوكوالوغزة.

 .2ال عػ ػػرؼإلػ ػػمأَػ ػػر كظيػ ػػؼالوػ ػػقكيتال ع ي يػ ػػةفػ ػػال ط يػ ػػة هػ ػػكرةان ػ ػػكلةفػ ػػال قػ ػػررالد اروػ ػػكت
ايج كُيةلدلطالبال ؼالَك فانوكوالوغزة.
 .3ال عػ ػػرؼإلػ ػػمأَػ ػػر كظي ػ ػػؼالوػ ػػقكيتال ع ي ػ ػػةف ػ ػػال ط يػ ػػة هػ ػػكرةال ركط ػ ػػةفػ ػػال قػ ػػررالد ارو ػ ػػكت
ايج كُيةلدلطالبال ؼالَك فانوكوالوغزة.

 .4ال عػػرؼإلػػمأَػػر كظيػػؼالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالططػػؿفػػال قػػرر
الدراوكتايج كُيةلدلطالبال ؼالَك فانوكوالوغزة .
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أىمية الدراسة:
 .1ي طػػفأف فػػؽهػػذاالد اروػػة ػػلال كجػػهالحػػديثل طظريػػةالوطك يػػةال ػػال طػػكدمو ػػركرةال أطيػػدُ ػػم
يةكا كحةالفر ةلهـل طػكير عػرف هـك ع ك ػك هـ
الدكرالطالطكالفعكؿل طالبفالالع يةال ع ي 
ط حكتالجديدةكذلؾ فخالؿالوقكيتال ع ي ية.

القدي ةوالطؿيوكُدهـُ ماو يعكبال

 .2قد وكُدال ع يفُ مال خطيطالجيػدل وػكُدةالطػالبُ ػمالػ ع ـذمال عطػمك ط يػة هػكرات
ال فطيراإلوداُال.
 .3قد قػدـهػذاالد اروػةإلػمالقػك يفُ ػم طػكيرال طػكهجكال الػرفيفال روػكييفك عػدموػ ار ج ػدريب
ال ع ػػيفككا ػػعالالويكو ػػكتال ع ي ي ػػةفك ػػدةف ػػالإَػ ػراء طهػ ػكجالد ارو ػػكتايج كُي ػػةو كا ػػيل
ل ط ية هكراتال فطيراإلوداُالكأطكاعال فطيرانخرل.
 .4رو ػػك فػ ػ ه ػػذاالد ارو ػػةىاف ػػكؽالوػ ػكحَيفال وػ ػ قو ييفوكُ وكره ػػكد ارو ػػةو ػػكوقةُ ػػماو ط ػػكرأو ػػكليب
كاو ار يجيكتجديدة فالأطهك طكير دريسالدراوكتايج كُية.

 .5يق ػػدـط ػػكذجإج ار يػ ػنكُ يػ ػنكلطيفي ػػةاوػ ػ خداـاوػ ػ ار يجيةالو ػػقكيتال ع ي ي ػػةف ػػال ج ػػكؿالد ارو ػػكت
ايج كُية.

حدكد الدراسة:
 الحد المكاني :ق

رهذاالدراوةُ م دارسكطكلةالغكثالدكليةو حكفظكتغزة.

 الحد المكضكعي :ق

رهذاالدراوةُ مالكحدةالَكطيػة ػف قػررالد اروػكتايج كُيػةل

ػؼ

الَك فانوكوال كهالوعطكاف-ال طكراتالويكويةفالالكطفالعروالفالالع رالحديث .-
 الحػػػد البشػػػرم :طوق ػػته ػػذاالد ارو ػػةُ ػػمُيط ػػة ػػفط ػػالبال ػػؼالَ ػػك فو درو ػػةذط ػػكررفػ ػ 
اإلُدادية(ج).
 الحد الزماني :الف ؿايكؿ فالعكـالدراوال. 2019-2018

مصطمحات الدراسة:
يعرؼالوكحث

ط حكتالدراوةإج ار ينكُ مالطحكال كلال :

 .1السػػقاالت التعميميػػة :كيعرفهػػكالوكحػثإج ار يػنكوأطهػػك:إحػػدل طويقػػكتالطظريػػةالوطك يػػةال ػػال قػػكـ
ُ مالدُـكال كجيهال عرفالال ؤقتالذميقد هال ع ـل حقيؽ زيد فالػ ع ـال ػالي ػعبُ ػم

ػرؾليط ػؿوقيػة ع ػه طفػردان ع ػدانُ ػمطفوػه
ػدهكي
ي
الطكلبالك كؿإليهدكف وكُدةال ع ـوع ي
ذا يكن.
7

 .2ميارات التفكير اإلبداعي:
 الطالقػةَ :ػؿفػال اط ػكجأطوػػرُػدد ػفايوػ جكوكتحػكؿ الػػط ة طركحػةفػالف ػرةز طيػة حػػددة
فهال هكرة
 المركنػػة:

فالورُةكالوالوةال الي ـفيهكاو دُكءانفطكر .
َػػؿفػػالقػػدرةالطػػالبُ ػػمال فطيػػروط ار ػػؽ خ ػػةك طػػكعانفطػػكركالح ػػكؿ جػػكاأم

الط ة طركحةكُدـ ع وهلفطرةوذا هك .
 األصالة :ك َؿفالقدرةالطالبُ مإيجكدأفطكرجديدة فيدةغير ألكفة يزوطدر هك  .


ك قكسال هكراتوكلدرجةال اليح ؿُ يهكالطالبفالاخ وكر هكراتال فطيراإلوداُال .
 .3الدراسػػات االجتماعيػػة :هػػالال ػكادال ػػال قػػدـ ك ػػكُك هكل ط وػػةفػػال ػػكرة طك ػػةكالػػك ة
ػككال رويػػةالكططيػػةكج يػػلال ػكادالد اروػػيةال ػػال ػػر وطو طظػػيـ
كال ػال ح ػػكمُ ػػمال ػػكريغكالجغرافيػ 
ال ج لالوالرمك طكيرا ك درسالعالقكتال الكوطةويفاإلطوكفكأخيهاإلطوكف .
 .4محافظات غزة :ىي دف ف وػطيطيةوػكح ية قػلُ ػموػكحؿالوحػرايوػيضال كوػطك و ػس
و ػػكح هك 365ط ػػـ ²ال ػ رؾوح ػػدكد ػػلانجػ ػزاءال ح ػػة ػػفف و ػػطيف ػػفالجه ػػيفالالػ ػ كلية

كالالػػرقيةفػػالآفكاحػػد أ ػػك ػػفالجهػػةالجطكويػػةالغرويػػةفحػػدكدهك ػػل
غزةجزء فف وطيفال كريخية.
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ػػرك ع وػػر حكفظػػكت

الفصن الجاني
الدراســـات الشــــابكة
 أًالً  /اندراسبث انخي حنبًنج انسقبالث انخعهيًيت.
 انخعقيب عهى دراسبث انًحٌر األًل.
 ثبنيب  /اندراسبث انخي حنبًنج انخفكيز اإلبداعي.
 انخعقيب عهى دراسبث انًحٌر انثبني.
 ثبنثبً  /اندراسبث انخي حنبًنج يقزر اندراسبث االجخًبعيت.
 انخعقيب عهى انًحٌر انثبنث.

الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة
إفالد اروػػةالحكليػػة هػػدؼإلػػم عرفػػةأَػػر كظيػػؼالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػر
اإلو ػػداُالف ػػال ق ػػررالد ارو ػػكتايج كُي ػػةل ػػدلط و ػػةال ػػؼالَ ػػك فانوكو ػػالوغػ ػزة ل ػػذلؾق ػػكـالوكح ػػث

وكيطالعُ مالدراوكتالوكوقةفػالهػذاال جػكؿ لالوػ فكدة طهػكفػالإُػداداإلطػكرالطظػرمك حديػدأدكات
الدراوة كقد ـ

طيؼالدراوكتالوكوقةإلػمَػالث حػككر  ك ػفَػـال عقيػبالعػكـُ ػم ػؾال حػككر 

إلو ػراز ػػدلاي فػػكؽكايخ ػ الؼوػػيفالد اروػػةالحكليػػةكالد اروػػكتالوػػكوقةككلالو ػ فكدة ػػفهػػذاالد اروػػكت 

كقد ـ ر يبالدراوكتز طينك فالحديثإلمالقديـفالطؿ حكركهذاال حككرهال :
 -المحكر األكؿ دراسات تناكلت السقاالت التعميمية 

 -المحكر الثاني دراسات تناكلت التفكير اإلبداعي

 -المحكر الثالث دراسات تناكلت مقرر الدراسات االجتماعية
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المحكر األكؿ دراسات تناكلت السقاالت التعميمية
يهػػدؼهػػذاال حػػكرل عػػرؼُ ػػمالد اروػػكتالوػػكوقةال ػػال طككلػػتالوػػقكيتال ع ي يػػة كطيػػؼ ػػـ
عكلج هكلهذاال ك كع كايو فكدة ف طكهجهك كأدكا هك كأوكليوهكاإلح ك يةكط ك جهك ك ك يك هك .
 .1دراسة قاعكد ()2017
هػدفتالد اروػةإلػم عرفػةأَػر فكُػؿأوػ كب(ال ووػيط-ال عقيػد)ال عرفػال ػلاوػ ار يجيةالوػػقكيت

ال ع ي يةُ مال فطيرال فكُ اللدلُيطة ػفطكلوػكتال ػؼانكؿالَػكطكمو ديطػةط ػر كذلػؾوكوػ خداـ
ال ػػطهجال ػػوهال جريو ػػالك طكط ػػتُيط ػػةالد ارو ػػة ػػف()120طكلو ػػة ػػفطكلو ػػكتال ػػؼانكؿالَ ػػكطكم ػػـ
قوي هـإلم ج كُ يفإحداه ك جريوية كانخرل كوطةطؿ طهكي طكف ػف()60طكلوػةكأُػدالوكحػث

أدكاتالدراوة كهال قيكسأو كبال وويطال عقيدال عرفالك قيكسال فطيرال فػكُ الكاُػداددليػؿل ع ػة
كط اروػػةال يػػذ كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةُ ػػمأطػػه كجػػدفػػركؽذاتديلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطالدرجػػكت
ال ج كُػػةال جريويػػةكأفػرادال ج كُػػةال ػػكوطةُ ػػم قيػػكسال فطيػػرال فػػكُ الل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة
ال الدروتوكو ار يجيةالوقكيتال ع ي ية كالمكجػكدفػركؽذاتديلػةإح ػك يةوػيف كوػطالدرجػكت
قيػػكسال فطيػػرال فػػكُ الل فػرادكال ووػػيطيكتكانفػرادكال عقيػػديكتل ػػكل انفػرادكال عقيػػديكت ط ػػكأالػػكرت

إل ػػمُ ػػدـكج ػػكد فكُ ػػؿإح ػػك الداؿو ػػيفانوػ ػ كبال عرف ػػال(ال وو ػػيط-ال عقي ػػد)كاوػ ػ ار يجيةالو ػػقكيت
ال ع ي يػػةُ ػػمال فطيػػرال فػػكُ اللػػدلُيطػػةالد اروػػة أ ك ػػتالد اروػػةوإُػػدادو ػ ار جخك ػػةل ع ػػالالع ػػكـ

ل دريوهـُ مإُدادكوطكءاو ار يجيةالوقكيتال ع ي يةفال دريسالع كـ.
 .2دراسة عزيز()2017

هػػدفتالد اروػػةإلػػم عرفػػةاوػ خداـالوػػقكيتال ع ي يػػةال دُ ػػةوكلكوػػك طال عػػددةل ط يػػةال فطيػػر
كخفػػضق ػػؽالريك ػػيكتلػػدل ال يػػذال رح ػػةاإلُداديػػة فػػال ديطػػةالغردقػػة كذلػػؾوكو ػ خداـال ػػطهجالػػوه

ال جريو ػػالك طكط ػػتُيط ػػةالد ارو ػػة ػػف( )60ي ػػذان ػػف ال ي ػػذال ػػؼانكؿاإلُ ػػدادم ػػـ قو ػػي هـإل ػػم
ج ػػكُ يفإحػػداه ك جريويػػةحج هػػك( )30يػػذاندروػػتوكو ػ خداـالوػػقكيتال ع ي يػػةال دُ ػػةوكلكوػػك ط

اتالدروػػة 
ا
ال عػػددة كانخػػرل ػػكوطةحج هػػك( )30يػػذاندروػػتوكلطريقػػةال ق يديػػة كأُػػدالوكحػػثأدك
كه ػػالاُ ػػداددلي ػػؿال ع ػػـكط ي ػػبالطكل ػػبكقك ػػػة ه ػػكراتال فطي ػػرف ػػالالريك ػػيكتكاخ و ػػكرال فطي ػػرفػ ػػال
الريك ػػيكتك قي ػػكسالق ػػؽل ريك ػػيكتكأو ػػفرتط ػػك جالد ارو ػػةإل ػػمفكُ ي ػػةاوػ ػ خداـالو ػػقكيتال ع ي ي ػػة

ال دُ ػػةوكلكوػػك دال عػػددةفػػال ط يػػةال فطيػػركخفػػضق ػػؽالريك ػػيكت ط ػػكأالػػكرتإلػػمكجػػكدفػػرؽداؿ
إح ػػك يكنو ػػيف كو ػػطالدرج ػػكت ال ي ػػذال ج كُ ػػةال جريوي ػػةكال ج كُ ػػةال ػػكوطةف ػػالال طوي ػػؽالوع ػػدم
يخ وػػكرال فطيػػرفػػالالريك ػػيكتل ػػكل  ال يػػذال ج كُػػةال جريويػػة كالػػمكجػػكدفػػرؽداؿاح ػػك يكنوػػيف
كو ػػطالدرج ػػكت ال ي ػػذال ج كُ ػػةال جريوي ػػةكال ج كُ ػػةال ػػكوطةف ػػالال طوي ػػؽالوع ػػدمل قي ػػكسق ػػؽ

الريك يكتل كل  ال يذال ج كُةال جريوية ط كأالػكرتإلػمكجػكدُالقػةار وكطيػةوػكلوةدالػةإح ػك ينك
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ويفدرجكت ال يذال ج كُةال جريويػةفػالال طويػؽالوعػدميخ وػكرال فطيػرفػالالريك ػيكتكوػيفدرجػك هـ
ػؽالريك ػيكت أك ػتالد اروػةُقػددكرات دريويػةحػكؿاوػ خداـالوػقكيت

فالال طويػؽالوعػدمل قيػكسق
ال ع ي ية.
 .3دراسة يكسؼ ()2016
هػػدفتالد اروػػةإلػػمد اروػػةال فكُػػؿوػػيفاو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػةكال فطيػػرالطكقػػدكأَ ػراُ ػػم

ال ح ػػيؿكطفػػكءةالػػذاتالريك ػػيةلػػدلطػػالبط يػػةال رويػػة خ ػػصال ػػفكؼانكلػػم فػػال ديطػػةالػػد كـ 
كذلػػؾوكو ػ خداـال ػػطهجال جريوػػالك طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف()58طكلو ػكنوط يػػةال رويػػة خ ػػصال ػػفكؼ

انكلػػمك ػػـ قوػػي هـإلػػم ج ػػكُ يف()30طكلو ػنك ػػطهـي َ ػػكفال ج كُػػةال ػػكوطة ()28طكلو ػنكي َ ػػكف
ال ج كُ ػػةال جريوي ػػة كأُ ػػدالوكح ػػثأدكاتالد ارو ػػةكه ػػالاخ و ػػكرال فطي ػػرالطكق ػػدكايخ و ػػكرال ح ػػي الف ػػال

الريك ػػيكتك قيػػكسطفػػكءةالػػذاتالريك ػػيةك ح يػػؿال ح ػػكلكاُػػدادأكراؽالع ػػؿكدليػػؿال ع ػػـ كأوػػفرت
ط ػك جالد اروػةُػففكُ يػةاوػ ار يجيةالوػقكيتال ع ي يػةفػال ط يػةال ح ػػيؿكرفػلطفػكءةالػذاتالريك ػػية 
ػػأَير و ػ كلال فطيػػرالطكقػػد(ُكؿ -ػػطخفض)لػػدلالطػػالبُ ػػمال ح ػػيؿك و ػ كلطفػػكءةالػػذاتالريك ػػية

ل ػػكل ال و ػ كلالعػػكلال ككجػػكد فكُػػؿوػػيفاو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػةك و ػ كلال فطيػػرالطكقػػدُ ػػم
ال ح ػػيؿكطفػػكءةالػػذاتالريك ػػية أك ػػتالد اروػػةو ػػركرةايُ ػػكدُ ػػماو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػة
فال دريسالريك يكتلطالبال رح ةالجك عية.
 .4دراسة بشام ()2016
هػدفتالد اروػةإلػمفكُ يػةالوػقكيتال ع ي يػةفػػال ط يػة هػكراتحػؿال الػطالتالهطدوػيةكخفػػض
العػػبءال عرف ػػاللػػدل ال ي ػػذال ػػؼالَ ػػكطالاإلُػػدادم ف ػػال ديطػػةأو ػػيكط كذلػػؾوكو ػ خداـال ػػطهجال ػػوه
ال جريوال ك طكطتُيطةالدراوة ف( )62يذان فف ػ يف ػـ قوػي هـإلػم ج ػكُ يفإحػداه ك جريويػة 

كانخ ػػرل ػػكوطةط ػػؿ طه ػػكي ط ػػكف ػػف( )31ي ػػذان كأُ ػػدالوكح ػػثأدكاتالد ارو ػػة كه ػػال ح ي ػػؿ ح ػػكل
الكحػػدة اُ ػػداداخ و ػػكر ه ػػكراتحػػؿال ال ػػطالتالهطدو ػػية  قي ػػكسNASAالعػػبءال عرف ػػال إُ ػػداددلي ػػؿ

ال ع ػػـكط اروػػةأطال ػ طةال يػػذ كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةُ ػػمكجػػكدفػػرؽذكذيلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطال
درجػػكت ج ػػكُ الالوحػػثل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػةفػػال ط يػػة هػػكراتحػػؿال الػػطالتالهطدوػػية ط ػػك
أوػػفرتُػػفكجػػكدفػػرؽذكديلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطدرجػػكت ال يػػذال ج كُػػةال جريويػػةكال ج كُػػة
ال ػػكوطة فػػال قيػػكسالعػػبءال عرفػػالفػػالال طويػػؽالوعػػدمل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػةكهطػػكؾار وػػكطداؿ
و ػػكلبو ػػيف ه ػػكراتح ػػؿال ال ػػطالتالهطدو ػػيةك وػ ػ كلالع ػػبءال عرف ػػالالكاق ػػلُ ػػمال ي ػػذأَط ػػكءح ػػه

ل ال ػػطالتالهطدو ػػية أك ػػتالد ارو ػػةو كظي ػػؼالو ػػقكيتال ع ي ي ػػةوأطكاُه ػػكف ػػال ػػدريسالهطدو ػػةكفػ ػركع
الريك يكتانخرل.
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 .5دراسة المطكؽ()2016
هدفتالدراوةإلم عرفةأَراوػ خداـاوػ ار يجيةالوػقكيتال ع ي يػةفػالإطوػكب فػكهيـك هػكرات
حؿال وألةالريك يةكاي جكاطحكالريك يكتلدلطالبال ػؼالعكالػرايوكوػالوغػزة كذلػؾوكوػ خداـ
ال ػػطهجالك ػػفالل ح ي ػػؿال ح ػػكل كال ػػطهجال ػػوهال جريو ػػاللقي ػػكسأَػػراو ػ خداـالو ػػقكيتك طكط ػػتُيط ػػة
الد ارو ػػة ػػف()80طكلوػ ػكن ػػفط ػػالبال ػػؼالعكال ػػركزُ ػػتالعيط ػػةُالػ ػكا يكنُ ػػم ج ػػكُ يفإح ػػداه ك
جريو ػػالكُ ػػددهك()40طكلوػ ػنككانخ ػػرل ػػكوطةكُ ػػددهك()40طكلوػ ػنك كأُ ػػدالوكح ػػثأدكاتالد ارو ػػة كه ػػال
ح يػػؿال ح ػػكلكاُػػدادقك ػػةال فػػكهيـالريك ػػيةكاخ وػػكرال فػػكهيـالريك ػػيةكاخ وػػكر هػػكراتحػػؿال وػػألة

الريك ية ك قيكساي جكاطحكالريك يكتكأوفرتط ك جالدراوةأفاو خداـالوػقكيتال ع ي يػةحقػؽقػكة
ػػأَيرطوي ػرةُ ػػمإطوػػكبال فػػكهيـالريك ػػيةكاطوػػكب هػػكراتحػػؿال وػػألةالريك ػػيةك ط يػػةاي جػػكاطحػػك

الريك ػػيكت أك ػػتالد اروػػةُ ػػم ػػركرةاو ػ خداـاو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال ػػدريسالريك ػػيكت
فالج يلال راحؿال ع ي ية .
 .6دراسة عمكاف ()2016
هدفتالدراوةإلمال عرؼإلػمأَػراوػ خداـاوػ ار يجيةالوػقكيتال ع ي يػةفػال ط يػة هػكراتحػؿ
ال وػػألةالريك ػػيةلػػدلطكلوػػكتال ػػؼالوػػكولايوكوػػالوغ ػزة كذلػػؾوكو ػ خداـال ػػطهجال جريوػػالك طكطػػت
ُيطػػةالد اروػػة ػػف()55طكلوػػةحيػػث ػػـاخ يػػكر ػػفيفوطريقػػةُال ػكا ية قوػ ةإلػػم ج ػػكُ يفإحػػداه ك
جريوي ػ ػػةوع ػ ػػدد()26طكلو ػ ػػةدرو ػ ػػتوكوػ ػ ػ خداـاوػ ػ ػ ار يجيةالو ػ ػػقكيتال ع ي ي ػ ػػة كانخ ػ ػػرله ػ ػػال ػ ػػكوطة

كُػػددهك()29طكلوػػةدروػػتوكلطريقػػةال ع ػػكدةكأُػػدتالوكحَػػةأدكاتالد اروػػةكهػػال ح يػػؿ ح ػػكل كاخ وػػكر
هػػكراتحػػؿال وػػألةالريك ػػية كاُػػداددليػػؿال ع ػػـ كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةُػػفكجػػكدفػػركؽذاتديلػػة
إح ػػػك يةوػ ػػيف كوػ ػػطدرجػ ػػكتالطكلوػ ػػكتفػ ػػالاخ وػػػكر هػ ػػكراتحػ ػػؿال وػ ػػألةالريك ػ ػػيةل ػ ػػكل طكلوػ ػػكت

ال ج كُػ ػػةال جريويػ ػػةكهػ ػػذايعطػ ػػالأفاو ػ ػ ار يجيةالوػ ػػقكيتال ع ي يػ ػػةطػ ػػكفلهػ ػػكأَػ ػػرطويػ ػػرُ ػ ػػمطكلوػ ػػكت
ال ج كُػػةال جريويػػة ط ػػكأوػػفرتالط ػػك جاي ػكنُػػفكجػػكدفػػركؽذاتدالػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطدرجػػكت
الطكلو ػػكت ر فع ػػكتال ح ػػيؿ ف ػػالال ج ػػكُ يفال جريوي ػػةكال ػػكوطةف ػػالاخ و ػػكرح ػػؿال و ػػألةالريك ػػية

ل ػػكل الطكلوػػكت ر فعػػكتال ح ػػيؿفػػالال ج كُػػةال جريويػػة أك ػػتالد اروػػةو ػػركرةاه ػػكـال ع ػػيف
وكو خداـاو ار يجيةالوقكيتال ع ي يةفال دريسالريك يكت.
 .7دراسة الشيرم ()2015
ه ػػدفتالد ارو ػػةإل ػػم عرف ػػةفكُ ي ػػةالو ػػقكيتال ع ي ي ػػةف ػػال ػػدريسالع ػػكـُ ػػم ط ي ػػةال ح ػػيؿ

الدراوالُطد و كيكتو كـ(ال ػذطر الفهػـ ال طويػؽكال ح يػؿ)لػدل يػذاتال ػؼالَػكطال كوػطو ديطػة
الطك ؼ أ ك طهجالد اروػةفكُ ػدتالد اروػةُ ػمال ػطهجالػوهال جريوػال ك طكطػتُيطػةالد اروػة ػف()65
ػذةدروػػف
يػػذةحيػػث ػػـاخ يػػكرُيطػػةق ػػديه قو ػ ةالػػم ج ػػكُ يفإح ػداه ك جريويػػةوعػػدد( )32يػ ي
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وكوػ خداـاو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػة كانخػػرلهػػال ػػكوطةكُػػدد يػػذا هك( )33يػػذةَػػـ دريوػػهف
وكلطريق ػػةال ق يدي ػػةكأُ ػػدتالوكحَ ػػةَ ػػالث ػ ػكادكأدكاتالوح ػػثكه ػػال إُ ػػدادايخ و ػػكرال ح ػػي ال كدلي ػػؿ
ال ع ة كطراوةطالػكطال يػذة كأوػفرتط ػك جالد اروػةُػفكجػكدفػركؽذاتديلػةإح ػك يةُطػد وػ كل
الديلة()0,01ويف كوطالدرجكت يذاتال ج كُ يفال جريويةكال كوطةفػالالقيػكسالوعػدميخ وػكر

ال ح ػػيؿالد اروػػالُطػػد و ػ كل(ال ػػذطر-الفهػػـ–ال طويػػؽ-ال ح يػػؿ-ايخ وػػكرال ح ػػي الالط ػػال)ل ػػكل 
ال ج كُة ال جريوية كهػذايػدؿُ ػمفكُ يػةاوػ خداـالوػقكيتال ع ي يػةفػال ط يػةال ح ػيؿالد اروػاللػدل
يػػذاتال رح ػػةال كوػػطة ُطػػدج يػػلال وػ كيكت أك ػػتالد اروػػةايو عػػكدُػػفطػػرؽال ػػدريسال ق يديػػة

اَطكء دريس قررالع كـك كظيؼاو ار يجيةالوقكيتال ع ي يةفال دريس قررالع كـ .
 .8دراسة الحازمي ()2015

هػػدفتالد اروػػةإلػػم عرفػػةفكُ يػػةاو ػ خداـاو ػ ار يجيةالوػػطكداتال ع ي يػػةفػػالال ح ػػيؿالد اروػػال
ُطػػدال و ػ كيكتالػػدطيك(ال ػػذطركالفهػػـكال طويػػؽ)ل ػػدلطكلوػػكتال ػػؼالَكلػػث كوػػطفػػال قػػررال كحي ػػد

وكل ديطةال طكرة أ ػك ػطهجالد اروػةفكُ ػدتالد اروػةُ ػمال ػطهجالػوهال جريوػال ك طكطػتُيطػةالد اروػة
ػػف()50طكلو ػػة ػػفطكلو ػػكتال ػػؼالَكل ػػث كو ػػط ػػـاخ ي ػػكرُيط ػػةق ػػدية قوػ ػ ةإل ػػمال ج كُ ػػة
ال جريويػ ػػةكُػ ػػددهك))23طكلوػ ػػةكال ج كُػ ػػةال ػ ػػكوطةكو ػ ػػسُػ ػػددأفرادهػ ػػك))27طكلوػ ػػةكقػ ػػد ػ ػػـ ػ ػػدريس
ال ج كُػػةال جريويػػةكفػػؽاو ػ ار يجيةالو ػػطكداتال ع ي يػػة أ ػػكال ج كُػػةال ػػكوطةفقػػد ػػـ دريوػػهككف ػػؽ
الطريق ػػةال ق يدي ػػةكأُ ػػدتالوكحَػػػةأداةالد ارو ػػةكه ػػالايخ و ػػكرال ح ػػػي الكدلي ػػؿال ع ػػةل ػػدريسكفػ ػػؽ
او ػ ػ ار يجيةالو ػ ػػطكداتال ع ي ي ػ ػػة كأو ػ ػػفرتط ػ ػػك جالد ارو ػ ػػةُ ػ ػػفكج ػ ػػكدف ػ ػػركؽذاتديل ػ ػػةإح ػ ػػك يةو ػ ػػيف
ال ج كُ يفال جريويةكال كوطةفػالالقيكوػكتالوعديػةلالخ وػكرال ح ػي الفػال قػررال كحيػدلػدلطكلوػكت
ال ػػؼالَكل ػػثال كو ػػطُط ػػد وػ ػ كلال عرف ػػة(ال ػػذطر-الفه ػػـ-ال طوي ػػؽ) كل ػػكل ال ج كُ ػػةال جريوي ػػة 

أ ك تالدراوةو ركرةاه كـال ع يفوكو ار يجيكتال دريسالحديَةاَطكء دريوهـل قررال كحيد.
 .9دراسة بمجكف ()2015
هػػدفتإلػػمال عػػرؼُ ػػمالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال ط يػػةال ح ػػيؿكوعػػض هػػكراتُ يػػكتالع ػػـ

لدل يذاتال ؼانكؿال كوطو ديطػة طػةال طر ػة كذلػؾوكوػ خداـال ػطهجالػوهال جريوػال ك طكطػت
ُيطػػةالد اروػػة ػػف( )108يػػذة قو ػ ةُ ػػمالطحػػكال ػػكلال( )56يػػذةفػػالال ج كُػػةال ػػكوطة ك()52
يذةفالال ج كُةال كوطةكقد ـ دريسال ج كُةال جريويةكفؽاوػ ار يجيةالوػقكيتال ع ي يػة أ ػك

ال ج كُػػةال ػػكوطةفقػػد ػػـ دريوػػهككفػػؽالطريػػؽال ق يديػػة كأُػػدتالوكحَػػةأدكاتالد اروػػةكهػػالاخ وػػكر
ح ػػي ال كاخ و ػػكروع ػػض ه ػػكراتُ ي ػػكتالع ػػـ أو ػػفرتط ػػك جالد ارو ػػةُ ػػفكج ػػكدف ػػركؽذاتديل ػػة
إح ك يةويف كوطكتدرجػكت يػذاتال ج كُػةال جريويػةالال ػاليدروػفوكلوػقكيتال ع ي يػةكدرجػكت
يػػذاتال ج كُػػةال ػػكوطةالال ػػاليدروػػفوكلطريقػػةال ع ػػكدةفػػالايخ وػػكرال ح ػػي الالوعػػدمو و ػ كيك ه
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الَالث(ال ػػذطر  الفهػػػـ ال طويػػػؽ) ككج ػػكدفػػػركؽذاتديلػػػةإح ػػػك يةو ػػيف كوػػػطكتدرجػ ػػكت يػ ػػذات
ال ج كُ ػػةال جريوي ػػةالال ػػاليدرو ػػفوكلو ػػقكيتال ع ي ي ػػةكدرج ػػكت ي ػػذاتال ج كُ ػػةال ػػكوطةالال ػػال
يدروػػفوكلطريقػػةال ع ػػكدةفػػالاخ وػػكرُ يػػكتالع ػػـالوعػػدمك هك ار ػػه(ال الحظػػة ال

ػػطيؼ ايو ػ ط كج 

القيػػكس)كطػػكفل وػػقكيتال ع ي يػػةأَػػرطويػػرُ ػػمال ح ػػيؿكُ يػػكتالع ػػـ أك ػػتالد اروػػةوكو ػ خداـ
الوقكيتال ع ي يةفال دريسال فكهيـالع يةط كا طفذلؾ .
 .10دراسة الرجبي()2015
هدفتالدراوةإلػمال عػرؼُ ػمأَػراوػ خداـاوػ ار يجيةالوػقكيتال ع ي يػةفػالال ح ػيؿك ط يػة
ال فطيػػرايوػػداُاللػػدلطكلوػػكتال ػػؼالعكالػػرفػػال ػػكدةايحيػػكء كذلػػؾوكو ػ خداـال ػػطهجالػػوهال جريوػػال

ك طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف()114طكلوػػة ػػفطكلوػػكتال ػػؼالعكالػػرانوكوػػالو دروػػةغػػكزمال ح وػػب
لإلطػكثو ديطػػةالخ يػػؿك ػػـ قوػي هـإلػػم ج ػػكُ يفإحػػداه ك جريويػةحج هػػك()77طكلوػػةدروػػتوكوػ خداـ
اوػ ػ ار يجيةالو ػػقكيتال ع ي ي ػػة كانخ ػػرل ػػكوطةحج ه ػػك()37طكلو ػػةدرو ػػتوكلطريق ػػةال ق يدي ػػة كأُ ػػد

الوكحثأدكاتالدراوة كهالاخ وكر ح ي ال كاخ وكرال فطيراإلوداُالكاُػداددليػؿ ع ػـ كأوػفرتط ػك ج
الد اروػػةإلػػم كجػػكدفػػركؽدالػػةإح ػػك ينكفػػال ح ػػيؿالطكلوػػكتكال فطيػػرايوػػداُاللػػديهف عػػزلإلػػمطريقػػة
ال دريسكل كل ال ج كُةال جريويػة ككجػكدفػركؽدالػةإح ػك ينكفػالال ح ػيؿكال فطيػراإلوػداُاللػديهف
عػػزلإلػػم و ػ كلال ح ػػيؿفػػالايحيػػكءكل ػػكل ال وػ كلال ر فػػل كُػػدـكجػػكدفػػركؽدالػػةإح ػػك يكنفػػال

ال ح يؿكال فطيراإلوػداُال عػزلل فكُػؿوػيفال ج كُػةك وػ كلال ح ػيؿفػالايحيػكء أك ػتالد اروػة
ُ مال دريبُ مطيفيةاو خداـاو ار يجيةالوقكيتال ع ي يةفالغرفةال ؼ.
 .11دراسة الكبيسي ()2015
هػػدفتالد اروػػةإلػػم عرفػػةفكُ يػػةاو ػ ار يجيةالػػدُك ـال ع ي يػػةُ ػػمال ح ػػيؿكال فطيػػرال فػػكُ ال

لطكلو ػػكتانكؿ كوػػػطفػ ػػالالريك ػ ػػيكت،كذل ػػؾوكو ػ ػ خداـال ػػػطهجال جريوػ ػػالك طكط ػػتُيطػ ػػةالد اروػ ػػة ػ ػػف
( 60طكلوػػة ػػفطكلوػػكتال ػػؼانكؿ كوػػط ػػـ قوػػي هـإلػػم ج ػػكُ يفإحػػداه ك جريويػػةحج هػػك()30
طكلوةدروفوكو خداـاوػ ار يجيةالػدُك ـ كانخػرل ػكوطةحج هػك()30طكلوػةدروػفوكلطريقػةال ق يديػة 
كأُػػدالوكحػػثأدكاتالد اروػػة كهػػالإُػػداداخ وػػكر ح ػػي الكاخ وػػكر فطيػػر فػػكُ ال كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػة

إلمكجكدفػركؽذاتديلػةإح ػك يةُطػد وػ كل()0.05وػيفال ج كُػةال جريويػةكال ج كُػةال ػكوطة
فػػالاخ وػػكرال ح ػػيؿكاخ وػػكرال فطيػػرال فػػكُ الكل ػػكل ال ج كُػػةال جريوي ػة أك ػػتالد اروػػةوكو ػ خداـ
أ ُ ػ ػػكءالهي ػ ػػكتال دريو ػ ػػيةف ػ ػػالال ع ػ ػػيـالع ػ ػػكـاوػ ػ ػ ار يجيةالو ػ ػػقكيتال ع ي ي ػ ػػةف ػ ػػال ػ ػػدريسالد ارو ػ ػػكت
ايج كُية.
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 .12دراسة حمكدة ()2013
هػػدفتالد ارو ػػةإل ػػمال عػػرؼُ ػػمأَ ػػراو ػ خداـاو ػ ار يجيةال ػػدُك ـال ع ي يػػةف ػػال ط ي ػػةال ف ػػكهيـ
ك ه ػػكراتح ػػؿال و ػػألةالفزيك ي ػػةل ػػدلطكلو ػػكتال ػػؼالعكال ػػروغػ ػزة كذل ػػؾوكو ػ خداـال ػػطهجالك ػػفال 
كال طهجالػوهال جريوػالك طكطػتُيطػةالد اروػة ػف()68طكلوػة ػفطكلوػكتال ػؼالعكالػر ػـاخ يػكرُيطػة
قوػ ػ ػ ةإل ػ ػػم ج ػ ػػكُ يفال ج كُ ػ ػػةال جريوي ػ ػػةكُ ػ ػػددهك()34طكلو ػ ػػةكال ج كُ ػ ػػةال ػ ػػكوطةكو ػ ػػسُ ػ ػػدد

أفرادهػػك()34طكلوػػةكقػػد ػػـ ػػدريسال ج كُػػةال جريويػػةكفػػؽاو ػ ار يجيةالػػدُك ـال ع ي يػػة أ ػػكال ج كُػػة
ال ػػكوطةفقػػد ػػـ دريوػػهككفػػؽالطريػػؽال ق يديػػة كأُػػدتالوكحَػػةأداةالد اروػػةكهػػالأداة ح يػػؿال ح ػػكل
كاخ وػػكرل فػػكهيـالفزيك يػػةكاخ وػػكر هػػكراتحػػؿال وػػألةالفزيك يػػة كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةُػػفكجػػكدفػػركؽ
ذاتديلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطدرجػػكتطكلوػػكتال ج كُػػةال جريويػػةكال ج كُػػةال ػػكوطةفػػالاخ وػػكر

ال فػػكهيـالفزيك ي ػػةكاخ و ػػكرح ػػؿال وػػألةالفزيك ي ػػةل ػػكل ال ج كُ ػػةال جريويػػة أك ػػتالد ارو ػػةوكيه ػػكـ
وكو خداـاو ار يجيةالدُك ـال ع ي ية.
 .13دراسة نانكتكاني كبارؾ )(Nuntrakune,2011 & Park
ه ػػدفتالد ارو ػػةإل ػػمال ع ػػرؼُ ػػمأه ي ػػةاوػ ػ ار يجيةالو ػػقكيتكأَره ػػكُ ػػمالػ ػ ع ـف ػػالال رح ػػة
ايو دا يػػةفػػال كي طػػد أ ػػك ػػطهجالد اروػػةفكُ ػػدتالد اروػػةُ ػػمال ػػطهجالػػوهال جريوػػال حيػػث طكطػػتُيطػػة
الدراوة ف ج كُة ف ال يذال رح ةايو دا يةفال كي طد حيث ـ دريبال ع كفل ػدةط ػؼأوػوكع 

كطوقػػتالد اروػػةل ػػدة6أوػػكويلفػػال ػػدريس ػػكدةالريك ػػيكت حيػػثأظهػػرتط ػػك جالد اروػػةفعكليػػةال ػ ع ـ
ال عككطالُ مال ح يؿالدراوال ك هكراتاي

كؿ كحػؿال الػطالت كال هػكراتايج كُيػةكالػدافللػدل

الطػػالبكلطػػفال ػ ع ـال عػػككطالفالػػؿفػػالال ػػدارسفػػال كي طػػد لػػذلؾأك ػػتالد اروػػةوكو ػ خداـاو ػ ار يجية
الوػقكيتل حوػيفأداءال ال يػذكالج ػلوػيفَقكفػك هـال خ فػةل وػهيؿُ يػةالػ ع ـال عػككطالوػيفال ال يػذ 

كاُطكءال ال يذدافلأطورل فهـكالدراوة.

 .14دراسة كاركيؾ كميرسر()Warwick and Mercer,2011
هػػدؼالد اروػػةإلػػمال عػػرؼُ ػػمأَػػراوػ خداـالػػدُك ـال ع ي يػػةكالكالػػةالالػػرحال فكُ يػػةفػػال ع ػػـ
الع كـ كقداو خدـالوكحَكفال طهجالك فال كاال تُيطةالدراوةُ ػم( )12ػفطػالبال ػؼالَكلػث
ػفال رح ػةايو دا يػػةو دروػةاو دا يػػةفػالإطج ػراحيػث ي ػ ً
كرتح قػكتالطقػػكشوكلفيػديكل ػػدةوػ ةالػػهكر 

كل حقيػػؽأدكاتالد اروػػةاو ػ خدـالوكحَػػكفأداة ح يػػؿال ح ػػكلكوطكقػػةال الحظػػة كأظهػػرتط ػػك جالد اروػػة
ػفخػالؿال الحظػة وػػيفأفال ع ػـيػ حطـفػػالالح ػةوطػريق يف انكلػماوػ خداـالكالػةالالػرحال فػػكُ ال

لػػدرسال ح ػػكلال قػػررُ ػػمالطػػالب كالَكطيػػة قػػديـالػػدُك ـال ع ي يػػةال طكوػػوةل ح ػػكلوكو ػ خداـالكالػػة
الالرحال فكُ الكفالهذاالطريقةيحظالوكحَكف فكُؿالطالب ػلال ح ػكلكوػيكدة فهػكـال طظػيـالػذا ال
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كال كا ػػؿاإليجػػكوالوػػيفالطػػالب أك ػػتالد اروػػةوأه يػػةاو ػ خداـالػػدُك ـال ع ي يػػةل ػػك قد ػػه ػفإَػػكرة
لدلالطالب.
 .15دراسة رايس كآخركف ()Rae's and et. Al,2011
هػػدفتالد اروػػةإلػػمال عػػرؼُ ػػمأَػػراو ػ خداـاو ػ ار يجيةالػػدُك ـال ع ي يػػةال قد ػػةُوػػر كاقػػل
الكيػػبفػػال ط يػػة هػػكراتحػػؿال وػػألةالفزيك يػػةالريك ػػية او ػ خدـالوكحػػثالػػوهال جريوػػال كاخ ػػكرُيطػػة

ُالكا ية َ توأرولالعب ػفطػالبال ػؼال كوػلكالعكالػرو دروػةالف ططيػةالَكطكيػةوو جيطػككقػد َػؿ
ال ج كُةال جريويةوػَالثالػعب كانكلػم ػدرسال ح ػكلوكوػ خداـالػدُك ـال ع ي يػةال قد ػةُوػر كاقػل
الكيبكُددط و هك()72طكلونك الَكطية درسال ح كلوكو خداـالدُك ـال ع ي يةال ػاليقػد هكال ع ػـكُػدد

ط و هك( )97كالَكلَة درسال ح كلوكو خداـالدُك ـال ع ي يةال قد ةُوػر كاقػلالكيػبو وػكُدةال ع ػـ
كُددط و هك()101ك َ تال ج كُةال كوطةوالعوةكاحػدةُػددط و هػك( )63كلج ػلالويكطػكتاوػ خداـ
الوكحػػثأدا ػػال ح يػػؿال ح ػػكلكاخ وػػكر هػػكراتحػػؿال وػػألة كقػػدأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةكجػػكدفػػركؽدالػػة
إح ػػك يكنف ػػالال طوي ػػؽالوع ػػدميخ و ػػكر ه ػػكراتح ػػؿال و ػػألةل ػػكل ال ج كُ ػػةال جريوي ػػةط ػػكآل ال أكين

ال ج كُةال الدروتال ح كلوكو خداـالدُك ـال ع ي يةال اليقػد هكال ع ػـ َكطيػنكال ج كُػةال ػال ػدرس

ال ح ػكلوكوػ خداـالػدُك ـال ع ي يػةال قد ػةُوػر كاقػلالكيػبو وػكُدةال ع ػـ ويط ػكي كجػدفػركؽدالػة
اح ػػك يكنفػػالال طويػػؽالوعػػدميخ وػػكرات هػػكراتحػػؿال وػػألةوػػيفال ج كُػػةال ػػكوطةكال ج كُػػةال ػػال
دروػػتال ح ػػكلوكو ػ خداـالػػدُك ـال ع ي يػػةال قد ػػةُوػػر كاقػػلالكيػػب أك ػػتالد اروػػةو كظيػػؼالػػدُك ـ
ال ع ي يةفالإطوكب فكهيـك هكراتحؿال وألةالفزيك يةالريك ية.

التعميؽ عمى الدراسات السابقة لممحكؿ األكؿ:
ا فقػػػتج يػ ػػلالد اروػػػكتال ػ ػػال طككلػػػتاو ػ ػ ار يجيةالوػػػقكيت(الػ ػػدُك ـ)ال ع ي يػػػةُ ػ ػػماُ كدهػ ػػك
ط غير و قؿ كهذايدؿُ مأه ي هكك ركرةال عرؼُ مخطكا هكل طويقهػكداخػؿغرفػةالف ػؿ كوعػد
ُرضهذاالدراوكت ويفاآل ال :
 .1مف حيث األىداؼ
ا فق ػػتج ي ػػلالد ارو ػػكتالو ػػكوقةفػ ػػالاله ػػدؼ ػػفالد ارو ػػة كهػ ػػكد ارو ػػةفعكلي ػػةال غي ػػرال و ػ ػ قؿ

اوػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػةك ػػفهػػذاالد اروػكتد اروػةقػػكُكد( )2017كد اروػةُزيػػز(  )2017كد اروػػة
يكوػ ػػؼ( )2016كد اروػ ػػةوالػ ػػكم( )2016كد اروػ ػػةال طػ ػػكؽ( )2016كد اروػ ػػةُ ػ ػكاف( )2016كد اروػ ػػة
الالهرم( )2015كدراوةالحكز ال( )2015كدراوة(الطويوال  )2015كد اروػةو جػكف( )2015كد اروػة
ح ػ ػػكدة( )2013كد اروػ ػػةطكطك طػ ػػكطالكوػ ػػكرؾ( )2011كد اروػ ػػةكاركيػ ػػؾك يروػ ػػر( )2011كد اروػ ػػة اريػ ػػس

كآخركف( .)2011
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ويط ػػػك الػ ػػكوهتد اروػػػة(الرجوػ ػػال  )2015ػ ػػلد ارو ػ ػ الالحكليػػػةوعط ػ ػكافاأَػػػر كظيػ ػػؼالوػ ػػقكيت
ال ع ي يةفال ط ية هكراتال فطيرايوداُالافال قررآخر .
وطكءُ م كووؽ الكوهالدراوةالحكليػة ػلالد اروػكتالوػكوقةفػال عرفػةأَػراوػ خداـاوػ ار يجية
ن

الوقكيتال ع ي يةُ م قرراتدراوية خ فة .

ويط ػػك خ ػػؼالد اروػػةالحكليػػة ػػلالد اروػػكتالوػػكوقةفػػالد اروػػةال غيػػرال ػػكولكهػػك ط يػػة هػػكرات
ال فطيػػراإلو ػػداُال حي ػػثل ػػـ ط ػػككؿالد ارو ػػكتالو ػػكوقةالحػػديثُ ػػف ه ػػكراتال فطي ػػرايو ػػداُالف ػػال ق ػػرر
الدراوكتايج كُيةفالحيفأفدراو الالحكلية طككلت هكراتال فطيرايوداُال .
 .2منيج الدراسة
عظـالدراوكتالوػكوقةاوػ خد تال ػطهجال جريوػالذكال ج ػكُ يفال جريويػةكال ػكوطة طد اروػة
يكوػ ػػؼ( )2016كد اروػ ػػةُ ػ ػكاف( )2016كد ارو ػ ػػة(الطويوػ ػػال  )2015أ ػ ػػكد اروػ ػػةال ط ػ ػػكؽ( )2016
كدراوةح كدة( )2013او خد تال طهجالالوه جريوالكال طهجالك فالل ح يؿال ح كل .
الػػكوهالد اروػػةالحكليػػة ػػلأغ ػػبالد اروػػكت طهػػكد اروػػةقػػكُكد( )2017كد اروػػةُزيػػز( )2017
كد اروػػةوالػػكم( )2016كد اروػػةالالػػهرم( )2015كد اروػػةالحػػكز ال( )2015كد اروػػة(الرجوػػال  )2015
كد ارو ػ ػػةو ج ػ ػػكف( )2015كد ارو ػ ػػةطكطك ط ػ ػػكطالكو ػ ػػكرؾ( )2011ك د ارو ػ ػػة اري ػ ػػسكآخ ػ ػػركف( )2011ف ػ ػػال
او خداـال طهجالوهال جريوالذكال ج كُ يفال جريويةكال كوطة لقيكسقو الكقيكسوعدم .
ويط كدراوةكاركيؾك يرور()2011او خد تال طهجالك فال .
 .3عينة الدراسة
طكُتال راحؿالدراويةال الأجريتفيهكالدراوكتالوكوقةف طهك ك ػـ طويقػهُ ػمطػالبانكؿ
الَكطكمفال ديطةط ركقطػكعغػزة َػؿد اروػةقػكُكد( )2017كد اروػةال طػكؽ( )2016كد اروػةح ػكدة

( )2013كد ارو ػػة(الرجو ػػال  )2015كهط ػػكؾ ػػك ػػـ طويق ػػهُ ػػمط ػػالبال ػػؼانكؿكالَ ػػكطالكالَكل ػػث
اإلُ ػ ػ ػػدادم َ ػ ػ ػػؿد ارو ػ ػ ػػةُزي ػ ػ ػػز( )2017كد ارو ػ ػ ػػةوال ػ ػ ػػكم( )2016كد ارو ػ ػ ػػةُ ػػ ػ ػكاف( )2016كد ارو ػ ػ ػػة
الالػػهرم( )2015كد اروػػة(الطويوػػال  )2015كد اروػػةالحػػكز ال( )2015كد اروػػةو جػػكف( )2015ويط ػػك
د ارو ػػةيكو ػػؼ( )2016ػػـ طويقه ػػكُ ػػمط ػػالبط ي ػػةال روي ػػةف ػػال ديط ػػةال ػػد كـ ط ػػذلؾد ارو ػػةطكطك ط ػػكطال

كوكرؾ(  )2011ـ طويقهكُ مطالبال رح ةايو دا ية .
فػػؽالد اروػػةالحكليػػة ػػلد اروػػةوالػػكم( )2016كد اروػػةالالػػهرم( )2015فػػالاطهػػكطوقػػتُ ػػم

طػػالبال ػػؼالَػػك فاإلُػػدادم وكإل ػػكفةإلػػمد اروػػةُزيػػز( )2017كد اروػػةُ ػكاف( )2016كد اروػػة
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(الطويو ػػال  )2015كد ارو ػػةالح ػػكز ال( )2015كد ارو ػػةو ج ػػكف( )2015ف ػػالاطه ػػكطوق ػػتُ ػػمال رح ػػة
اإلُدادية فطالبال ؼالوكولكال كولاإلُدادم .
اخ فػػتالد اروػػةالحكليػػة ػػلد اروػػةقػػكُكد( )2017كد اروػػةال طػػكؽ( )2016كد اروػػة(الرجوػػال 
 )2015كد اروػةح ػػكدة( )2013كد اروػة اريػػسكآخػركف( )2011فػػالاطهػكطوقػػتُ ػمطػػالبال رح ػػة

الَكطكية كدراوةطكطك طكطالكوكرؾ( )2011كد اروػةكاركيػؾك يروػر( )2011فػالاطهػكطوقػتُ ػمطػالب
ال رح ةايو دا ية كدراوةيكوؼ()2016فالإطهكطوقتُ مطالبط يةال رويةفال ديطةالد كـ .
 .4أدكات الدراسة
طكُ ػػتاندكاتال وػ ػ خد ةف ػػالالد ارو ػػكتالو ػػكوقةك طه ػػك ػػفاوػ ػ خدـ قي ػػكسأوػ ػ كبال وو ػػيط

كال عقيػػدال عرفػػالك قيػػكسال فطيػػرال فػػكُ الكاُػػداددليػػؿ ع ػػـطد اروػػةقػػكُكد( )2017ك طهػػك ػػفاو ػ خدـ
اخ وػػكرال فطيػػرالريك ػػالك قيػػكسالق ػػؽل ريك ػػيكتكقك ػػة هػػكراتال فطيػػرفػػالالريك ػػيكتكاُػػداددليػػؿ
ع ـطدراوةُزيز( )2017ك طهك ػفاوػ خدـاخ وػكرال فطيػرالطكقػدكايخ وػكرال ح ػي الفػالالريك ػيكت

ك قيػػكسطفػػكءةالػػذاتالريك ػػيةك ح يػػؿال ح ػػكلكاُػػداددليػػؿ ع ػػـطد اروػػةيكوػػؼ( )2016ك طهػػك ػػف
او خدـاخ وكر هكراتحؿال الطالتالهطدويةك ح يؿال ح كلك قيػكسNASAالعػبءال عرفػالكاُػداد
دليػؿ ع ػـطد اروػةوالػكم( )2016ك طهػػك ػفاوػ خدـقك ػةال فػػكهيـالريك ػيةكاخ وػكرال فػكهيـالريك ػػية
كاخ و ػػكر ه ػػكراتح ػػؿال و ػػألةالريك ػػية ك قي ػػكساي ج ػػكاطح ػػكالريك ػػيكتكاُ ػػداددلي ػػؿ ع ػػـطد ارو ػػة
ال ط ػػكؽ( )2016كد ارو ػػةُ ػ ػكاف( )2016ك طه ػػك ػػفاوػ ػ خدـايخ و ػػكرال ح ػػي الكاُ ػػداددلي ػػؿ ع ػػـ
طدراوةالالهرم( )2015كدراوةالحكز ال( )2015ك طهػك ػفاوػ خدـاخ وػكر ح ػي ال كاخ وػكروعػض
هػػكراتُ يػػكتالع ػػـكاُػػداددلي ػػؿ ع ػػـطد ارو ػػةو جػػكف( )2015ك طه ػػك ػػفاو ػ خدـ ح يػػؿال ح ػػكل

كاخ وكرل فكهيـالفزيك يةك هكراتحػؿال وػألةالفزيك يػةكاُػداددليػؿ ع ػـطد اروػةح ػكدة( )2013ك طهػك
ػػفاو ػ خدـأداة ح يػػؿال ح ػػكلكوطكقػػةال الحظػػة طد اروػػةكاركيػػؾك يروػػر( )2011ك طهػػك ػػفاو ػ خدـ
ح يؿال ح كلكاخ وكر هكراتحؿال وألةطدراوةرايسكآخركف( .)2011
ال ػػكوهالد ارو ػػةالحكلي ػػة ػػلد ارو ػػة(الرجو ػػال )2015ف ػػالاخ و ػػكرال فطي ػػر ط ػػك ال ػػكوهالد ارو ػػة
الحكلية لأغ بالدراوكتالوكوقةفالاُداددليؿال ع ـ .
اخ فػتالد اروػػةالحكليػػة ػػلالد اروػػكتال ػػالاوػ خد تفػػالادكا هػػك قيػػكسأوػ كبال ووػػيطكال عقيػػد
ال عرفػ ػػالك قيػػػكسال فطيػ ػػرال فػػػكُ الطد اروػػػةقػ ػػكُكد( )2017كاخ وػػػكرال فطيػػػرالريك ػ ػػالك قيػ ػػكسالق ػ ػػؽ
ل ريك ػػيكتكقك ػػة ه ػػكراتال فطي ػػرف ػػالالريك ػػيكتطد ارو ػػةُزي ػػز( )2017كد ارو ػػة(الطويو ػػال )2015

اخ فتفالاخ وكرال ح يؿكال فطيرال فكُ ال .
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اخ فػػتالد اروػػةالحكليػػة ػػلالد اروػػكتال ػػالاو ػ خد تاخ وػػكرال فطيػػرالطكقػػدكايخ وػػكرال ح ػػي ال
كاخ وػػكرلقيػػكس هػػكرات ػػككراء
ك قيػكسطفػػكءةالػػذاتالريك ػػيةك ح يػػؿال ح ػػكلطد اروػةيكوػػؼ( )2016
ال عرفػػةطد اروػػةالوػػحت( )2016ك هػػكراتحػػؿال الػػطالتالهطدوػػيةك ح يػػؿال ح ػػكلك قيػػكسNASA
الع ػػبءال عرف ػػالطد ارو ػػةوال ػػكم( )2016كقك ػػةال ف ػػكهيـالريك ػػيةكاخ و ػػكرال ف ػػكهيـالريك ػػيةكاخ و ػػكر
هػػػكراتحػ ػػؿال وػ ػػألةالريك ػ ػػية ك قيػ ػػكساي جػػػكاطحػ ػػكالريك ػ ػػيكتطد اروػ ػػةال طػ ػػكؽ( )2016كد اروػ ػػة

ُ ػ ػكاف( )2016اخ فػ ػػتالد اروػ ػػةالحكليػ ػػة ػ ػػلالد اروػ ػػكتال ػ ػػالاو ػ ػ خد تايخ وػ ػػكرال ح ػ ػػي الطد اروػ ػػة
الال ػػهرم( )2015كد ارو ػػةالح ػػكز ال( )2015اخ و ػػكر ح ػػي ال كاخ و ػػكروع ػػض ه ػػكراتُ ي ػػكتالع ػػـ
طد اروػػػةو جػ ػػكف( )2015ك ح يػػػؿال ح ػ ػػكلكاخ وػػػكرل فػػػكهيـالفزيك يػػػةك هػػػكراتحػػػؿال وػ ػػألةالفزيك يػ ػػة
طدراوةح كدة( )2013ك ح يػؿال ح ػكلكوطكقػةال الحظػة طد اروػةكاركيػؾك يروػر( )2011ك طهػك ػف
او خدـ ح يؿال ح كلكاخ وكر هكراتحؿال وألةطدراوةرايسكآخركف( .)2011
 .5نتائج دراسة
أطدت عظـالدراوكتالوكوقةو ػكفيهػكالد اروػةالحكليػةُ ػمكجػكدأَػرفعػكؿيوػ خداـاوػ ار يجية
الو ػػقكيتال ع ي ي ػػةُ ػػمال غيػ ػراتال كوع ػػةف ػػالالعدي ػػد ػػفال وكح ػػثالد ارو ػػيةال خ ف ػػةك رط ػػزتاغ ػػب
ال ك يكتُ م ركرةايه كـوكلوقكيتال ع ي يةك

يطهك لال قررالدراوال .

كيمكف لمدراسة الحالية اإلفادة مف الدراسات السابقة في جكانب عديدة منيا:
 .1وطكءاإلطكرالطظرم.
 .2طيفيةاو خداـالوقكيتال ع ي يةفال دريسالدراوكتايج كُيةك ط يةال فطير.
 .3إُداددليؿل ع ـكفقكنل وقكيتال ع ي ية.
 .4اخ يكر طهجيةالدراوةكُيط هك.

 .5ال عرؼإلماو خداـانو كباإلح ك الال طكوبفالفحصفر يكتالدراوة .

المحكر الثاني :دراسات تناكلت التفكير اإلبداعي:
 .1دراسة قشطة ()2018
هدفتالدراوةإلمال عرؼُ مأَر كظيؼاو ار يجي الال حطػكتالع يػةكانلعػكبال ع ي يػةفػال
ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالكهال(الطالقػػة ال ركطػػة ان ػػكلة)فػػالالع ػػكـلػػدلطكلوػػكتال ػػؼالوػػكول

انوكوالوغزة كذلػؾوكوػ خداـال ػطهجالك ػفال كال ػطهجالػوهال جريوػالك طكطػتُيطػةالد اروػة ػف()105
طكلوة فطكلوكتال ؼالوكولانوكوالو دروػةأ طػةوطػتكهػباإلُداديػةل وطػكتو حكفظػةرفػ حيػث
َـ قوي هـإلمَػالث ج كُػكت  ج ػكُ يف جػريوي يفك ج كُػة ػكوطةكو ػسُػددال ج كُػةال جريويػة

انكلػم()35طكلوػةكُػددال ج كُػةال جريويػةالَكطيػػة()35طكلوػةكو ػسُػددطكلوػكتال ج كُػةال ػػكوطة
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() 35طكلوػػةكأُػػدتالوكحَػػةأدكاتالد اروػػةك َ ػػتفػػال ح يػػؿال ح ػػكلكفػػالإُػػداددلي ػػالال ع ػػـالقك ػػكف
ُ م كظيؼاو ار يجي الال حطػكتالع يػةكايلعػكبال ع ي يػة كاخ وػكرل ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُال 
ػمكج ػ ػػكدف ػ ػػركؽذاتديل ػ ػػةإح ػ ػػك يةُط ػ ػػد وػ ػ ػ كلديل ػ ػػة()0.05=aو ػ ػػيف
كأو ػ ػػفرتط ػ ػػك جالد ارو ػ ػػةإل ػ ػ 
ال ج ػػكُ يفال ج ػريوي يفكال ج كُػػةال ػػكوطةل ػػكل ال ج ػػكُ يفال ج ػريوي يف أك ػػتالد اروػػةاو ػ خداـ
او ػ ار يجيكتالػ ػ ع ـالحديَ ػػةالقك ػػةُ ػػمالطظري ػػةالوطك ي ػػةكايه ػػكـو ػػدريس ه ػػكراتال فطي ػػروال ػػطؿُ ػػكـ

كخك ة هك ارتال فطيراإلوداُال.
 .2دراسة زيتكف ()2018
ه ػػدفتالد ارو ػػةال ػػمال ع ػػرؼُ ػػمأَ ػػراوػ ػ خداـاوػ ػ ار يجيةالػ ػ ع ـالطال ػػط(الجيو ػػطك)ف ػػال ط ي ػػة

ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالل ػػدلطكلو ػػكتط ي ػػةال روي ػػةف ػػالجك ع ػػةان ي ػػرو ػػطكـو ػػفُو ػػدالعزي ػػز كذل ػػؾ
وكو ػ خداـال ػػطهجال جريوػػال ك طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف()74طكلوػػة ػػفطكلوػػكتجك عػػةاي يػػروػػطكـوػػف
ُودالعزيز حيث ـ قوي هـالم ج ػكُ يف ج كُػة جريويػةكو ػسُػددأفرادهػك()37طكلوػة ك ج كُػة
كوطةكو سُددأفرادهك()37طكلوة كأُدتالوكحَػةأدكاتالد اروػةك َ ػتفػالاخ وػكرال فطيػراإلوػداُال

ل ػػكراطس كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةفكُ يػػةاو ػ ار يجيةال ػ ع ـالطالػػط(الجيوػػطك)فػػال ط يػػةال فطيػػرايوػػداُال
ك هكر ػػهالطالقػػة كال ركطػػة كاي ػػكلةلػػدلطكلوػػكتجك عػػةاي يػػروػػطكـ ل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة 
كاظهرتالدراوةكجكدفركؽذاتديلةإح ك يةل كل ال ج كُةال جريوية أك تالد اروػةُ ػم فعيػؿ
الػ ع ـالطالػػطكال الػجيلُ ػػم طويقهػكفػػالال ػدراسكالجك عػػكتل ػػكلػه ػػفأه يػةفػػال ط يػة هػػكراتال فطيػػر

اإلوداُال.
 .3دراسة أبانمي ()2018
هدفتالدراوةإلمال عرؼُ مأَراوػ خداـاوػ ار يجيةالػ ع ـال

ػكيزفػال ط يػة هػكراتال فطيػر

اإلوداُالك حويفاي جكهكتطحك قررال فويرلدلط وػةال ػؼالَػكطالالَػكطكم كذلػؾوكوػ خداـال ػطهج
الػػوهال جريوػػال ك طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف()80طكلو ػنككطكلوػػة ػػفال ػػؼالَػػكطالالَػػكطكم  ػػكزُيفُ ػػم

أرو ػػل ج كُػػػكت( )2جريويػ ػػة(ذطػ ػػكركاط ػػكث)ك( )2ػ ػػكوطة(ذطػ ػػكركاطػ ػػكث) كق ػػد ػ ػػـ ػ ػػدريسال ج كُػ ػػة
ال جريويػػةوكو ػ خدا ـاو ػ ار يجيةال ع ػػيـال

ػػكيزكال ج كُػػةال ػػكوطةوكلطريقػػةال ق يدي ػػةال ع ػػكدة  َ ػػت

أدكاتالد اروػةفػػالإُػػداددليػػؿال ع ػػـيوػ خداـاوػ ار يجيةال ع ػػيـال

ػػكيزفػػال ػػدريس قػػررال فوػػيرط ػػك

قػػكـالوكحػػثوإُػػداد قيػػكسلال جكهػػكتطحػػكال فوػػيرك ػػـ طويػػؽاخ وػػكر ػػكراطسال فظ ػالل فطيػػراإلوػػداُال

كالػػذميقػػيسَالَػػة هػػكراتهال(الطالقػػة كال ركطػػة كان ػػكلة) كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةكجػػكدفػػركؽدالػػة
إح ػػك ينكو ػػيف كو ػػطكتدرج ػػكتط و ػػةال ج ػػكُ يفال جريوي ػػةكال ػػكوطةف ػػالال طوي ػػؽالوع ػػدميخ و ػػكر
كراطسل فطيراإلوداُالفالطػؿ هػكرة ػف هػكراتال فطيػراإلوػداُالالَالَػةكُ ػمايخ وػكرططػؿ كطػذلؾ
قيكساي جكهكتطحكال فويرل كل ط وػةال ج كُػةال جريويػةالػذيفدروػكاوكوػ خداـاوػ ار يجيةال ع ػيـ
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ال

ػ ػػكيز ط ػ ػػكأظهػ ػػرتط ػ ػػك جالد اروػ ػػةُػ ػػدـكجػ ػػكدفػ ػػركؽدالػ ػػةإح ػ ػػك ينكوػ ػػيف كوػ ػػطكتدرجػ ػػكتط وػ ػػة

ال ج ػػكُ يفال جريويػػةكال ػػكوطة عػػزلل غيػػرالجػػطس أك ػػتالد اروػػةوكيه ػػكـو ط يػػة هػػكراتال فطيػػر
اإلوداُال(الطالقةكال ركطةكان كلة) فخالؿال طهكج.
 .4دراسة محمكد()2018
هدفتالدراوةإلم عرفػةفعكليػةاوػ ار يجيةوػطك ورScamperفػال ط يػةوعػض هػكراتال فطيػر

اإلوػػداُالل ال ي ػػذال كهػػكويفوكل رح ػػةايو دا يػػة كذل ػػؾوكو ػ خداـال ػػطهجالػػوهال جريو ػػال ك طكطػػتُيط ػػة
الد ارو ػػة ػػف( )78ي ػػذان ػػفال ال ي ػػذال كه ػػكويف ػػفال ػػذطكر  قوػ ػ ةإل ػػم ج كُ ػػة جريوي ػػةو ػػسُ ػػدد

أفرادهك( )40يػذنا ػفال كهػكويف ك ج كُػة ػكوطةو ػسُػددأفرادهػك( )38يػذنا ػفال كهػكويف  َ ػت
أدكاتالد اروػػةفػػالإُػػداداخ وػػكرال فطيػػرايوػػداُالكالػػذميقػػيس هػػكرة(الطالقػػة كال ركطػػة ان ػػكلة) 

كالورطػػك جال ػػدريوالال و ػ خدـ(او ػ ار يجيةوػػطك ورل ع ػػيـال فطيػػراإلوػػداُال) كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةإلػػم
كج ػػكدف ػػركؽذاتديل ػػةإح ػػك يةو ػػيف كو ػػطالدرج ػػكتال ج كُ ػػةال جريوي ػػةكال ج كُ ػػةال ػػكوطةف ػػال
القيكسالوعدمُ م قيكسال فطيراإلوداُالل كل أفرادال ج كُةال جريوية ط ػك كجػدفػركؽذاتديلػة
إح ػػك يةو ػػيف كو ػػطالدرج ػػكتال ج كُ ػػةال جريوي ػػةف ػػالالقيكو ػػيفالقو ػػالكالقي ػػكسالوع ػػدمُ ػػم قي ػػكس
ال فطيػراإلوػػداُالل ػكل القيػػكسالوعػدم ويط ػػكي كجػدفػػركؽذاتديلػةإح ػػك يةوػيف كوػػطالدرجػػكت
ال ج كُػػةال جريويػػةفػػالالقيػػكسالوعػػدمكالقيػػكسال وعػػالُ ػػم قيػػكسال فطيػػراإلوػػداُال أك ػػتالد اروػػة

و ػػركرة قػػديـو ػ ار جرُكيػػة َػػؿو ػ ار جالطػػكرتكو ػ ار جالقوعػػكتالوػػتكغيرهػػكلالر قػػكءو هػػكراتال فطيػػر
ال خ فةُطدال كهكويف.
 .5دراسة أبك دياؾ ()2016
هػػدفتالد اروػػةإلػػمال عػػرؼُ ػػمأَػػراو ػ خداـالخػ ار طالذهطيػػةكال فكهي يػػةفػػالال ح ػػيؿك ط يػػة

ال فطيراإلوداُاللدلطكلوكتال ؼالوكدسانوكوالفالالع كـفالف وػطيف اوػ خد تالوكحَػةال ػطهج
الػوهال جريوػػال  طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف()70طكلوػػة ػػفطكلوػػكتال ػػؼالوػػكدسانوكوػػالفػػال دروػػة
وط ػػكتجو ػػلانوكو ػػيةك ػػـ ػػكزيعهفف ػػال ج ػػكُ يف إح ػػداه ك ػػكوطةكو ػػسُ ػػددطكلوك ه ػػك()35طكلو ػػة

كانخ ػػرل جريوي ػػةكو ػػسُ ػػددطكلوك ه ػػك()35طكلو ػػة  َ ػػتأدكاتالد ارو ػػةف ػػالإُ ػػداداخ و ػػكر ح ػػي ال

كاُػػداداخ وػػكر هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالكالػػذميقػػيس هػػكرة(الطالقػػة ال ركطػػة ان ػػكلة)كاُػػداددلػػيالن
ل ع ػـ كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةُػػفكجػػكدفػركؽذاتديلػػةإح ػػك يةوػػيفال كوػػطيفالحوػػكوييفلعال ػػكت

طكلوػػكت ج ػػكُ الالد اروػػةال جريويػػةكال ػػكوطةُ ػػماخ وػػكرال ح ػػيؿالع ػػالكاخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُال
ل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة أك ػػتالد اروػػةوكو ػ خداـالخ ػ ار طالذهطيػػةكالخ ػ ار طال فكهي يػػةفػػال ػػدريس
خ ؼالع كـك ط ية هكراتال فطيراإلوداُال.
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 .6دراسة أبك عمشة()2016
هػػدؼالد اروػػةإلػػم عرفػػةأَػػراو ػ خداـال عرفػػةالوػػكوقةال ط وػػوة()K.W.L.Hل فهػػـالق ار ػػالفػػال
ح يؿط وةال ؼالوكولانوكوالفالال دراسالحطك يةو حكفظةطػكو سكفػال ط يػةال فطيػراإلوػداُال
لػػديهـ كقػػداو ػ خد تالوكحَػػةال ػػطهجالػػوهال جريوػػال ك ػػـ طويػػؽالد اروػػةُ ػػمُيطػػة ػػفط وػػةال ػػؼ
الوػػكولانوكوػػالفػػال ديطػػةطػػكو س ك ػػـ قوػػي هـالػػم ج ػػكُ يف ج كُػػة ػػكوطةكالوػػكلسُػػددهـ()68
طكلػػبكطكلو ػػةك ج كُ ػػة جريويػػةكالو ػػكلسُ ػػددهـ()68طكلػػبكطكلو ػػة  َ ػػتأدكاتالد اروػػةف ػػالإُ ػػداد
اخ و ػػكر ح ػػي ال كاخ و ػػكر ه ػػكرةال فطي ػػراإلو ػػداُال كأو ػػفرتط ػػك جالد ارو ػػةُ ػػفكج ػػكدف ػػرؽذكديل ػػة
إح ك يةويف كوطال ج كُةال جريويػةكال ػكوطةفػالايخ وػكرال ح ػي الفػال ػكدةال غػةالعرويػةكهػذا
الفػػرؽيعػػكدل ػػكل ال ج كُ ػػةال جريويػػةال ػػالدروػػتوكو ػ خداـاو ػ ار يجية( )K.W.L.Mكجػػكدف ػػرؽذك
ديلػةإح ػك يةوػيف كوػطالال ج كُػةال جريويػةكال ػػكوطةفػالاخ وػكر هػكرةال فطيػراإلوػداُالفػال ػػكدة
ال غةالعرويةكهذاالفرؽيعػكدل ػكل ال ج كُػةال جريويػةال ػالدروػتوكوػ خداـاوػ ار يجية( )K.W.L.M

أك تالدراوةوكو خداـاو ار يجية()K.W.L.Hل ط ية هكراتال فطيراإلوداُال.
 .7دراسة عبد الرازؽ ()2016

هدفتالدراوةإلمقيكسأَرورطك جإَ ار ال ق رحفػال وػك ؿالع يػكتُ ػم ط يػة هػكراتال فطيػر
اإلوػػداُالفػػالالريك ػػيكتلػػدل يػػذاتال رح ػػةايو دا يػػة كقػػداو ػ خد تالوكحَػػةال ػػطهجالػػوهال جريوػػال 

ك طكطتُيطػةالد اروػة ػف( )60يػذة ػف يػذاتال ػؼالخػك سايو ػدا الوأحػد ػدارسال ع ػيـالعػكلال
وكل ديطةال طكرة حيثَـ قوي هكإلػم ج ػكُ يفاحػداه ك جريويػةكُػددهك( )30يػذة كايخػرل ػكوطة
كُػػددهك( )30يػػذة  َ ػػتأدكاتالد اروػػةفػػالإُػػداداخ وػػكر هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُال كأوػػفرتط ػػك ج
الد اروػ ػػةُػ ػػفكجػ ػػكدفػ ػػرؽداؿإح ػ ػػك ينكوػ ػػيف كوػ ػػطدرجػ ػػكت يػ ػػذاتال ج كُػ ػػةال جريويػ ػػةكال ج كُػ ػػة

ال كوطةفال طويؽاخ وكر هكراتال فطيراإلوداُالفالالريك يكتططػؿكلطػؿ هػكرةفرُيػة ػفال هػكرات
ال طكط ػػةله ػػكط ػػؿُ ػػمح ػػداكل ػػكل ال ج كُ ػػةال جريوي ػػة أك ػػتالد ارو ػػةو ػػركرةايه ػػكـوكنطال ػػطة
اإلَ ار يةفال وك ؿالع يكتوكُ وكرهك فالعطك رال ه ةفالالع يةال ع ي ية.
 .8دراسة أبك بشير()2016
هدفتالدراوةإلم عرفةأَراو خداـال حكطكةالحكوكويةفػال ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُالفػال
وكؽ وكدئالطهروكءلدلط وػةقوػـفطػكفال فزيػكفوط يػةف وػطيفال قطيػة كاوػ خدـالوكحػثال ػطهجالػوه
ال جريوال ك طكطػتُيطػةالد اروػة ػف()28طكلوػنك  قوػ يفإلػم ج ػكُ يفاحػداه ك جريويػةكُػددهك()14

طكلو ػنككايخػػرل ػػكوطةكُػػددهك()14طكلو ػنك  َ ػػتأدكاتالد اروػػةكهػػال ح يػػؿال ح ػػكلكاخ وػػكر هػػكرات
ال فطيػػراإلوػػداُالكالػػذميقػػيس هػػكرة(الطالقػػة كال ركطػػة ان ػػكلة) كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةُػػفكجػػكد

فػركؽذاتديلػػةإح ػػك يةُطػػد وػ كل( )0,05 ≥ αوػػيف كوػػطدرجػػكتط وػػةال ج كُػػةال جريويػػة
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الذيفدروكاوكو خداـال حكطكةالحكوكويةك كوطدرجكتط وةال ج كُةال كوطةالػذيفدروػكاوكلطريقػة
ايُ يكديػةفػالال طويػؽالوعػدميخ وػكرال فطيػراإلوػػداُالل ػكل ال ج كُػةال جريويػة ط ػكأالػكرتالط ػػك ج
أف ػػأَيرال حكط ػػكةالحكو ػػكويةف ػػال ط ي ػػة ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالط ػػكفطويػ ػ انر أك ػػتالد ارو ػػةو ػػركرة
او خداـال حكطكةالحكوكويةفال ط ية هكراتال فطيراإلوداُال.
 .9دراسة عاشكر()2015
هدفتالدراوةإلموطكءورطك جقك ـُ مطظرية ريزفػال ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُالك هػكرات
ال كا ػػؿالريك ػػالل ػػدلط ػػالبال ػػؼالخ ػػك س اوػ ػ خد تالوكحَ ػػةال ػػطهجال جريو ػػال ك طكط ػػتُيط ػػة
الد اروػػة ػػف()82طكلو ػنك ػػفطػػالبال ػػؼالخػػك سانوكوػػالو دروػػةذطػػكرالو ػريجايو دا يػػة(ج)ال كوعػػة
لكطكلةالغكث قو يفإلم ج كُ يفاحداه ك جريويػةكُػددهك()41طكلوػنككايخػرل ػكوطةكُػددهك()41

طكلو ػكن  َ ػػتأدكاتالد ارو ػػةفػػالاُػػداداخ و ػػكر هػػكراتال فطي ػػراإلوػػداُالكالػػذميق ػػيس هػػكرة(الطالق ػػة 
ال ركطػػة ان ػػكلة) كاخ وػػكر هػػكراتال كا ػػؿالريك ػػال كورطػػك جقػػك ـُ ػػمطظريػػة ريػػز كأوػػفرتط ػػك ج
الدراوةُفكجكدفركؽذاتديلةإح ك يةويف كوطالدرجكتطالبال ج كُػةال جريويػةكال ج كُػة

ال ػػكوطةفػػالاخ وػػكر هػػكراتال كا ػػؿالريك ػػالل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة كاي ػنكأوػػفرتُػػفكجػػكد
فػػركؽذاتديلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطالدرجػػكتطػػالبال ج كُػػةال جريويػػةكال ج كُػػةال ػػكوطةفػػال

اخ وػػكر هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة أك ػػتالد اروػػةو ػػركرة ػػدريبال ع ػػيف
ُ ػػماو ػ خداـ وػػكدئطظريػػة ريػػزفػػال ػػدريسالريك ػػيكتطأحػػدايو ػ ار يجيكتالفعكلػػةفػػال ط يػػةال فطيػػر

وأطكاُه.
 .10دراسة مشتيى()2015
هػدفتالد اروػةإلػمال عػرؼُ ػػمفكُ يػة كظيػؼ قطيػةالحقيقػةال د جػػةفػال ط يػة هػكراتال فطيػػر

اإلوداُالكاي جكاطحكالع كـلدلطالبال ؼال كولانوكوػالوغػزة كاوػ خدـالوكحػثال ػطهجالك ػفال
ال ح ي ػػال كال ػػطهجال ػػوهال جريو ػػال ك طكط ػػتُيط ػػةالد ارو ػػة ػػف()74طكلوػ ػنك ػػفط ػػالبال ػػؼال كو ػػل
قو يفإلم ج كُ يفإحداه ك جريويةكيو سُددهك()37طكلوػنككأخػرل ػكوطةكيو ػسُػددهك()37طكلوػنك 
َ ػػتأدكاتالد اروػػةفػػال أداة ح يػػؿال ح ػػكل كاخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُال ك قيػػكساي جػػكاطحػػكالع ػػكـ 

كأوفرتط ك جالدراوةُفكجكدفركؽذاتديلةإح ػك يةوػيف كوػطاوػ جكوكتالطػالبفػالال ج كُػة
ال ػ ػػكوطة كوػ ػػيف كوػ ػػطاو ػ ػ جكوكتالطػ ػػالبفػ ػػالال ج كُػ ػػةال جريويػ ػػةطحػ ػػكالع ػ ػػكـل ػ ػػكل ال ج كُػ ػػة
ال جريوية ط كأوفرتُف حقيؽ قطيةالحقيقةال د جةفكُ يػةأُ ػم ػف()1.2كفػؽ عػدؿالطوػبلػوالؾ

فػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُال كأوػػفرتاي ػنكُػػفكجػػكدفػػركؽذاتديلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػط
درجػكتطػػالبال ج كُػةال جريويػػة كوػػيف كوػطدرجػػكتطػالبال ج كُػػةال ػػكوطةفػالاخ وػػكرال فطيػػر
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اإلوػداُالل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة أك ػػتالد اروػػةو ػػركرةاوػ خداـ قطيػػةالحقيقػػةال د جػػةفػػال ع ػػيـ
الع كـل كلهك فدكرطويرفال ط ية هكراتال فطيرال خ فة.
 .11دراسة صالح()2015
هػػدفتالد اروػػةإلػػمال عػػرؼُ ػػمفكُ يػػةورطػػك جوػػطك وراScamperافػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػر
اإلوػداُاللػػدل ال ػذةال ػػؼالخػك سانوكوػػال اوػ خد تالوكحَػػةال ػطهجالػػوهال جريوػال ك طكطػػتُيطػػة

الد ارو ػػة ػػف()60طكلوػ ػكنكطكلو ػػة ػػفط و ػػةال ػػؼالخ ػػك سف ػػال درو ػػةالغو ػػكطيةكزيط ػػبفػ ػكاز ك ػػـ
كزيعهفُ م ج ػكُ يف إحػداه ك ػكوطةكو ػسُػددهك()30طكلوػكنكطكلوػة )(19طكلوػكنك()11طكلوػة 

كانخػػرل جريويػػةكو ػػسُػػددهك()30طكلو ػنككطكلوػػة )(19طكلو ػنكك()11طكلوػػة  َ ػػتأدكاتالد اروػػةفػػال
إُػػدادورطػػك جوػػطك ورل كليػػدانفطػػكركاخ وػػكر ػػكراطسل فطيػػراإلوػػداُال كالػػذميقػػيس هػػكرة(الطالقػػة 

كال ركطػة ان ػػكلة) كأوػفرتط ػك جالد اروػةُػػفكجػكدفػػركؽذاتديلػةإح ػػك يةوػيف كوػػطالدرجػػكت
ال يػػػذال ػػػؼالخػ ػػك سانوكوػ ػػالفػ ػػالال ج ػ ػػكُ يفال جريويػػػةكال ػ ػػكوطةُ ػ ػػم قيػػػكس ػ ػػكرطسل فطيػ ػػر

اإلوػػداُالل ػػكل ال ج كُ ػػةال جريويػػةيعػػزليو ػ خداـورطػػك جوػػطك وراScamperا ط ػػذلؾ كجػػدف ػػركؽ
ذاتديلةإح ك يةويف كوػطكتدرجػكتال ج كُػةال جريويػةُ ػم قيػكس ػكراطسل فطيػراإلوػداعلػدل
ال ػذةال ػػؼالخػك سفػػالالقيكوػيفالقو ػػالكالوعػػدمل ػكل ال طويػػؽالوعػدم ط ػػك كجػدفػػركؽذاتديلػػة
إح ػػك يةوػػيف كوػػطكتدرجػػكتالػػذطكركاإلطػػكثفػػالال ج كُػػةال جريويػػةُ ػػم قيػػكس ػػكراطسل فطيػػر

اإلوداُاللدل ال ذةال ؼالخك سفالالقيكويفالقو الكالوعػدمكذلػؾل ػكل ال طويػؽالوعػدم كأك ػت
الد اروػػةوكيه ػػكـو ك ػػكع ع ػػـال فطيػػرف ػػالال ػػدارسك ػػركرة

ػ يفال طه ػػكجالد اروػػالف ػػالال ارح ػػؿ

ال ع ي ية كدةخك ةو هكراتال فطيرُك ة كال فطيرايوداُالخك ة .
 .12دراسة أبك سعدة()2014
هػػدفتالد اروػػةإلػػمال عػػرؼُ ػػمأَػػراو ػ خداـورطػػك ج دريوػػاليو ػ طدإلػػمالوطك يػػةفػػالال ح ػػيؿ
ك ط يةال فطيراإلوداُاللػدلطكلوػكتال ػؼالخػك سفػالالع ػكـفػال حكفظػةطػكلطرـ اوػ خد تالوكحَػة
ال طهجالوهال جريوػال ك طكطػتُيطػةالد اروػة ػف()63طكلوػة ػفطكلوػكتال ػؼالخػك س ك ػـ ػكزيعهف
ُ م ج كُ يف إحداه ك كوطةكو سُػددطكلوك هػك()31طكلوػة كانخػرل ج كُػة جريويػةكو ػسُػدد

طكلوك هػػك()32طكلوػػة  َ ػػتأدكاتالد اروػػةفػػالإُػػداداخ وػػكر ح ػػي ال كاُػػداد قيػػكسال فطيػػراإلوػػداُال
كالػػذميقػػيس هػػكرة(الطالقػػة كال ركطػػة ان ػػكلة) كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةُػػفكجػػكدفػػرؽذاتديلػػة

إح ػػك يةُطػػد و ػ كلالديلػػة()0.05=αوػػيف كوػػطكتُال ػػكتطكلوػػكتال ػػؼالخػػك سانوكوػػال
ُ ماخ وكرال ح يؿالدراوالل طكلوكتال كا ال ع فكفػؽالورطػك جال دريوػال(ال ج كُةال جريويػة) ُ ػم
ال كا ال ع فالع كـوكلطريقةال ق يديػة(ال ج كُػةال ػكوطة) كهػذاالط يجػة عطػالأفطريقػة ػدريسالع ػكـ
كفػػؽالورطػػك جال دريوػػال ػػؤَرفػػالال ح ػػيؿالد اروػػاللػػدلطكلوػػكتال ػػؼالخػػك س ػػأَي انرايجكوي ػكنل ػػكل 
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ال ج كُةال جريوية ط ك الػيرإلػمكجػكدفػرؽذاتديلػةإح ػك يةُطػد وػ كلالديلػة()0.05=αوػيف
كوػػطكتُال ػكتطكلوػػكتال ػػؼالخػػك سانوكوػػالُ ػػماخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُالل طكلوػػكتال ػكا ال
ع ػػ ػ ػػفكفػػ ػ ػػؽالورطػ ػ ػ ػػك جال دريوػ ػ ػ ػػال(ال ج كُػػ ػ ػػةال جريويػػ ػ ػػة) ُ ػ ػ ػ ػػمال ػ ػ ػ ػكا ال ع ػػ ػ ػػفالع ػ ػ ػ ػػكـوكلطريقػ ػ ػ ػػة
ال ق يدية(ال ج كُػػةال ػػكوطة) أك ػػتالد اروػػةو ػػركرةاو ػ خداـاو ػ ار يجيكتالورطػػك جال دريوػػالل ػػكلهػػك
ف دكرفالزيكدةال ح يؿالدراوةل ط وة ك ط يةال فطيروالطؿُكـكال فطيراإلوداُالوالطؿخكص.
 .13دراسة عبد العزيز()2014
هػػدفتالد ارو ػػةإلػػمال ع ػػرؼُ ػػمأَػػر كظي ػػؼورط ػػك جطػػكرتف ػػال ػػدريسالريك ػػيكتف ػػال ط ي ػػة
هػ ػػكراتال فطيػ ػػراإلوػ ػػداُاللػ ػػدلطكلوػ ػػكتال ػ ػػؼالوػ ػػكدسانوكوػ ػػالوغ ػ ػزة او ػ ػ خد تالوكحَػ ػػةال ػ ػػطهج

ال جريوػال ك طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف()70طكلوػػةك ػـ ػػكزيعهفُ ػػم ج ػػكُ يف إحػػداه ك ػػكوطةكو ػػس
ُػػددطكلوك هػػك()35طكلوػػة كانخػػرل جريويػػةكو ػػسُػػددطكلوك هػػك()35طكلوػػة  َ ػػتأدكاتالد اروػػةفػػال
ح ي ػػؿال ح ػػكل كاُ ػػدادورط ػػك جط ػػكرتل ػػدريسكح ػػدةالطو ػػكرالعكدي ػػة كاُ ػػداداخ و ػػكر ه ػػكراتال فطي ػػر

اإلوداُالكالذميقيس هكرة(الطالقة كال ركطة ان كلة) كأوفرتط ك جالد اروػةُػفكجػكدفػركؽذات
ديلػػةإح ػػك يةُطػػد وػ كلديلػػة()α=0.01وػػيف كوػػطدرجػػكتطكلوػػكتال ج كُػػةال جريويػػةك كوػػط
درجػػكتال ج كُػػةال ػػكوطةفػػالال طويػػؽيخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُالفػػال هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالططػػؿ
ل ػػكل ال ج كُ ػػةال جريوي ػػة ط ػػك كج ػػدف ػػركؽذاتديل ػػةإح ػػك يةُط ػػد وػ ػ كلديل ػػة()α=0.01و ػػيف
كوطدرجكتال ج كُةال جريويةفالال طويػؽالقو ػالكال طويػؽالوعػدميخ وػكرال فطيػراإلوػداُالل ػكل 

ال طويؽالوعدم أك تالدراوةو ركرة فعيؿو ار ج ع يـال فطيرفالال دراسكخك ةورطك جطكرت .
 .14دراسة الدىكف()2012
هػػدفتالد اروػػةإلػػمال عػػرؼُ ػػمأَػػراو ػ خداـورطػػك جقوعػػكتال فطي ػػرالوػػتفػػال ط يػػة ه ػػكرات

ال فطيػػراإلوػػداُالفػػال وحػػثحقػػكؽاإلطوػػكفلػػدل ال يػػذال ػػؼالوػػكدسوغػزة اوػ خد تالوكحَػػةال ػػطهج
ال جريو ػػال ك طكط ػػتُيط ػػةالد ارو ػػة ػػف( )140ي ػػذناك ي ػػذة ػػفط ػػالبال ػػؼالو ػػكدسانوكو ػػالك ػػـ
كزيعهفُ م ج كُ يفإحداه ك ػكوطةكو ػسُػددهك( )70يػذناك يػذة( )30يػذناك( )40يػذة

كانخػػرل جريويػػةكو ػػسُػػددهك( )70يػػذانك يػػذة( )30يػػذانك( )40يػػذة  َ ػػتأدكاتالد اروػػةفػػال
إُػ ػػدادالوكحَػ ػػةاخ وػ ػػكرال فطيػ ػػراإلوػ ػػداُالفػ ػػالحقػ ػػكؽاإلطوػ ػػكفالػ ػػذميقػ ػػيس هػ ػػكرة(الطالقػ ػػة كال ركطػ ػػة 
كان ػػكلة) كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةُ ػػفكجػػكدفػػركؽذاتديلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطدرجػػكت ي ػػذات

ال ج كُةال جريويةكال كوطةفالاخ وكرال فطيراإلوداُالل كل ال ج كُةال جريويػة ككجػكدفػكرؽذات
ديلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطدرجػػكت ال يػػذال ج كُػػةال جريويػػةكال ػػكوطةفػػالاخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُال
ل ػػكل  ال ي ػػذال ج كُػػػةال جريوي ػػة ييكج ػػدفػػػركؽذاتديل ػػةإح ػػك يةوػ ػػيف كو ػػطدرج ػػكت ال يػػػذ
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ال ج كُػػةال جريويػػةك كوػػطدرج ػكت يػػذاتال ج كُػػةال جريويػػةفػػالاخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُال أك ػػت
الدراوةوكو خداـو ار جكط ار ؽكأوكليبحديَةفالال دريسك ط يةال دريسكايه كـوكلط وةال ودُيف.

التعميؽ عمى الدراسات السابقة لممحكر الثاني:
ا فقػػتج يػػلالد اروػػكتالوػػكوقةال ػػال طككلػػت ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُال ُ ػػماُ ػػكد ط يػػة

هكراتال فطيراإلوداُالط غير كول كهػذايػذؿُ ػمأه يػة ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُالُطػدالط وػة 
كوعدُرضهذاالدراوكت ويفاآل ال :
 .1مف حيث األىداؼ
وكيطػتالد اروػكتالوػكوقةفػال طػػككؿ غيػرات عػددةل ط يػةال فطيػراإلوػػداُالفػال ػكاد خ فػة ػػف

حيثأهدافهك:

هػػدفتد اروػػةقالػػطة()2018إلػػم ك ػػي أَػػر كظيػػؼاو ػ ار يجي الال حطػػكتالع يػػةكانلعػػكب
ال ع ي يػػةفػػال ط يػػة ه ػراتال فطيػػراإلوػػداُالكهػػال(الطالقػػة ال ركطػػة ان ػػكلة)فػػال ػػكدةالع ػػكـ ويط ػػك
هدفتدراوةزي كف()2018إلمال عرؼُ مأَراوػ خداـاوػ ار يجيةالػ ع ـالطالػط(الجيوػطك)فػال ط يػة

هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالكهال(الطالقػػة ال ركطػػة ان ػػكلة)لػػدلطكلوػػكتط يػػةال رويػػةفػػالجك عػػةان يػػر

وطكـوفُودالعزيز ط كهدفتدراوةأوكط ال()2018إلػمال عػرؼُ ػمأَػراوػ خداـاوػ ار يجيةالػ ع ـ
ال

ػكيزفػال ط يػػة هػكراتال فطيػػراإلوػداُالكهػػال(الطالقػة ال ركطػػة ان ػكلة)ك حوػػيفاي جكهػكتطحػػك

قػررال فوػػير ويط ػكهػػدفت د اروػة ح ػػكد( )2018إلػػم عرفػةفعكليػػةاوػ ار يجيةوػػطك ورScamperفػػال

ط ي ػػةوع ػػض ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالكهال(الطالق ػػة ال ركط ػػة ان ػػكلة)ل ال ي ػػذال كه ػػكويفوكل رح ػػة
ايو دا يػػة ويط ػػكهػػدفتد اروػػةأوػػكوالػػير()2016إلػػم عرفػػةأَػػراو ػ خداـال حكطػػكةالحكوػػكويةفػػال ط يػػة
هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالكهال(الطالقػػة ال ركطػػة ان ػػكلة)فػػال وػػكؽ وػػكدئالطهروػػكءلػػدلط وػػةقوػػـ

فطكفال فزيكفوط يػةف وػطيفال قطيػة ط ػكهػدفتد اروػةأوػكديػكؾ()2016إلػمال عػرؼُ ػمأَػراوػ خداـ
الخ ار طالذهطيةكال فكهي يةفالال ح يؿك ط يةال فطيراإلوػداُالفػال ػكدةالع ػكـ ويط ػكهػدفتد اروػةأوػك
ُ الػ ػػة()2016إلػ ػػم عرفػ ػػةأَػ ػػراو ػ ػ خداـال عرف ػ ػػةالوػ ػػكوقةال ط وػ ػػوة()K.W.L.Hل فهػ ػػـالق ار ػ ػػالف ػ ػػال

ال ح ػيؿك ط يػػةال فطيػػراإلوػػداُال ط ػػكهػػدفتد اروػػةُوػػدال ػرازؽ()2016إلػػمقيػػكسأَػػرورطػػك جإَ ار ػػال
ق ػػرحف ػػال و ػػك ؿالع ي ػػكتُ ػػم ط ي ػػة ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالف ػػالالريك ػػيكت ويط ػػكه ػػدفتد ارو ػػة
ُكالػػكر()2015إل ػػموط ػػكءورط ػػك جق ػػك ـُ ػػمطظري ػػة ريػػزف ػػال ط ي ػػة ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالك ه ػػكرات
ال كا ػ ػ ػ ػػؿالريك ػ ػ ػ ػػال ط ػ ػ ػ ػػكه ػ ػ ػ ػػدفتد ارو ػ ػ ػ ػػة ػ ػ ػ ػػكل ()2015إل ػ ػ ػ ػػمال ع ػ ػ ػ ػػرؼُ ػ ػ ػ ػػمفكُ ي ػ ػ ػ ػػةورط ػ ػ ػ ػػك ج

وػػطك وراScamperافػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالكهال(الطالقػػة.ال ركطػػة.ان ػػكلة)لػػدل ال ػػذة
ال ػػؼالخػػك سانوكوػػال ويط ػػكهػػدفتد اروػػة ال ػ هم()2015إلػػمال عػػرؼُ ػػمفكُ يػػة كظيػػؼ قطيػػة
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الحقيقػػػةال د جػ ػػةفػ ػػال ط يػ ػػة هػػػكراتال فطيػ ػػراإلوػػػداُالكاي جػ ػػكاطحػ ػػكالع ػ ػػكـ ط ػػػكهػ ػػدفتد اروػ ػػةأوػ ػػك
وػػعدة()2014إلػػمال عػػرؼُ ػػمأَػػراو ػ خداـورطػػك ج دريوػػاليو ػ طدإلػػمالوطك يػػةفػػالال ح ػػيؿك ط يػػة
ال فطيراإلوداُالفال هكرة(الطالقة.ال ركطػة.ان ػكلة)لػدلطكلوػكتال ػؼالخػك سفػالالع ػكـ ويط ػك
هدفتدراوةُودالعزيز()2014إلػمال عػرؼُ ػمأَػر كظيػؼورطػك جطػكرتفػال ػدريسالريك ػيكتفػال
ط ية هكراتال فطيراإلوداُالكهػال(الطالقػة.ال ركطػة.ان ػكلة)لػدلطكلوػكتال ػؼالوػكدسانوكوػال

وغزة هدفتدراوةال دهكف( )2012إلمال عرؼُ مأَراو خداـورطك جقوعػكتال فطيػرالوػتفػال ط يػة
هكراتال فطيراإلوداُالفال وحثحقكؽاإلطوكفلدل ال يذال ؼالوكدسوغزة.
 .2منيج الدراسة
اوػ خد تالد اروػػكتالوػػكوقةال ػػطهجالػػوهال جريوػػالذكال ج ػػكُ يفال جريويػػةكال ػػكوطة ك الػػكوه

الد اروػػةالحكليػػة ػػلأغ ػػبالد اروػػكت طهػػكد اروػػةأو ػكط ال( )2018كد اروػػة ح ػػكد( )2018ك د اروػػةأوػػك
وال ػػير()2016كد ارو ػػةأو ػػكدي ػػكؾ( )2016كد ارو ػػةأو ػػكُ ال ػػة( )2016كد ارو ػػةُو ػػدالػ ػرازؽ()2016
كد اروػة الػ هم( )2015كد اروػة ػكل ( )2015كد اروػةأوػكوػعدة(،)2014كدال ػالاوػ خد تال ػػطهج
الوهال جريوال .
ويط ػػكد اروػػةقالػػطة( )2018او ػ خد تال ػػطهجالػػوهال جريوػػالذكالػػَالث ج كُػػكت  ج ػػكُ يف
ج ػريوي يفك جكُػػة ػػكوطة ط ػػكاو ػ خد تد اروػػةُكالػػكر(  )2015كد اروػػةزي ػػكف( )2018كد اروػػة
ُودالعزيز( )2014كدراوةال دهكف()2012ال طهجال جريوال.
ا فقػػتالد ارو ػػةالحكلي ػػة ػػلالد ارو ػػكتالو ػػكوقةفػػالاو ػ خداـالوكح ػػثال ػػطهجال ػػوهال جريو ػػالذا

ػ ػ يـ

ال ج ػػكُ يفال ػػكوطةكال جريويػػةلي ػ طف ػػف عػػرؼأَػػر كظيػػؼالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال ط يػػة هػػكرات
ال فطيراإلوداُال .
 .3عينة الدراسة
طكُ ػػتال ارح ػػؿالد ارو ػػيةال ػػالأجري ػػتفيه ػػكالد ارو ػػكتالو ػػكوقةف طه ػػك ػػك ػػـ طويق ػػهُ ػػمط و ػػة

الجك عػكتطد اروػػةزي ػػكف( )2018كد اروػػةأوػػكوالػػير( )2016كهطػػكؾ ػػك ػػـ طويقػػهُ ػػمط وػػةال ػػؼ
الَكطالالَكطكمطد اروػةأوػكط ال( )2018كهطػكؾ ػك ػـ طويقػهُ ػمطػالبال ػؼالَكلػث كوػططد اروػة
ال ػ هم( )2015كهطػػكؾ ػػك ػػـ طويقػػهُ ػػمطػػالبال ػػؼالوػػكولطد اروػػةقالػػطة( )2018كد اروػػةأوػػك

ُ الػة( )2016كهطػػكؾ ػك ػػـ طويقهػكُ ػػمطػالبال ػػؼالوػكدسانوكوػػالطد اروػةأوػػكديػػكؾ( )2016
كدراوةُودالعزيػز( )2014كد اروػةال ػدهكف()2012كهطػكؾ ػك ػـ طويقػهُ ػمطػالبال ػؼالخػك س
ايو ػ ػػدا الط ػ ػػدراسُو ػ ػػدالػ ػ ػرازؽ()2016كد ارو ػ ػػةُكال ػ ػػكر()2015كد ارو ػ ػػة ح ػ ػػكد( )2018كد ارو ػ ػػة
كل ( )2015كدراوةأوكوعدة(.)2014
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ا فقتالدراوةالحكلية لوعضالد اروػكتالوػكوقةفػالاطهػكطوقػتُ ػمال رح ػةاإلُداديػةطد اروػة
ال هم()2015كدراوةقالطة( )2018كدراوةأوكُ الة(.)2016
اخ فتالدراوةالحكليػة ػلوعػضالد اروػكتالوػكوقةفػالاطهػكطوقػتُ ػم ارحػؿ خ فػةف طهػك ػك
ـ طويقهُ مالجك عكتطدراوةزي كف( )2018كد اروػةأوػكوالػير( )2016ك طهػك ػك ػـ طويقػهُ ػم

ال رح ػػػةالَكطكيػػػةطد اروػػػةأوػػػكط ال( )2018ك طهػ ػػك ػػػك ػػػـ طويقػػػهُ ػ ػػمال رح ػػػةايو دا يػ ػػةطد اروػ ػػةأوػ ػػك
ديكؾ( )2016كدراوةُودالعزيز( )2014كدراوةُودالرازؽ()2016كدراوةُكالػكر()2015كد اروػة
ح كد( )2018كدراوة كل ( )2015كدراوةأوكوعدة( )2014كدراوةال دهكف( .)2012
 .4أدكات الدراسة
طكُػتاندكاتفػػالالد اروػكتال ػػال طككلػت هػػكراتال فطيػراإلوػػداُالفػال ػكاد خ فػة ك طهػػك ػػف
اوػ ػ ػ خدـ ح ي ػ ػػؿال ح ػ ػ ػػكلكاخ و ػ ػػكر هػػ ػػكراتال فطي ػ ػػراإلوػػ ػػداُالطد ارو ػ ػػةقالػػ ػػطة( )2018كد ارو ػ ػػةأوػ ػ ػػك
وال ػػير( )2016ك طه ػػك ػػفاوػ ػ خدـاخ و ػػكر ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالطد ارو ػػةد ارو ػػةزي ػػكف( )2018
كد اروػػ ػػةُوػػ ػػدال ػ ػ ػرازؽ( )2016ك طهػ ػ ػػك ػػ ػػفاو ػ ػ ػ خدـاخ وػػ ػػكر هػ ػ ػػكراتال فطيػػ ػػرايوػػ ػػداُالطد اروػ ػ ػػةأوػ ػ ػػك
ديػػكؾ( )2016كد اروػػةال ػػدهكف( )2012ك طهػػك ػػفاو ػ خدـاخ وػػكر ح ػػي ال كاخ وػػكر ه ػكراتال فطيػػر
اإلو ػػداُالطد ارو ػػةأو ػػكُ ال ػػة( )2016كد ارو ػػةأو ػػكو ػػعدة( )2014ك طه ػػك ػػفاوػ ػ خدـاخ و ػػكر ه ػػكرات
ال فطي ػػراإلو ػػداُالكاخ و ػػكر ه ػػكراتال كا ػػؿالريك ػػال كورط ػػك جق ػػك ـُ ػػمطظري ػػة ري ػػزطد ارو ػػةُكال ػػكر

( )2015ك طه ػ ػػك ػ ػػفاوػ ػ ػ خدـاخ و ػ ػػكر ه ػ ػػكراتال فطي ػ ػػرايو ػ ػػداُالكالورط ػ ػػك جال ػ ػ ػدريوالال وػ ػ ػ خدـف ػ ػػال
(او ػ ار يجيةوػػطك ورل ع ػػيـال فطيػػراإلوػػداُال)طد اروػػةد اروػػة ح ػػكد( )2018ك طهػػك ػػفاو ػ خدـورطػػك ج
وطك ورل كليدانفطكركاخ وكر كراطسل فطيراإلوداُالطدراوة كل ( )2015ك طهػك ػفاوػ خدـ ح يػؿ

ال ح ػكل كاُػػدادورطػػك جطػػكرتل ػػدريسكحػػدةالطوػػكرالعكديػػة كاخ وػػكر هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالطد اروػػة
ُودالعزيػز( )2014ك طهػك ػفاوػ خدـأداة ح يػؿال ح ػكل كاخ وػكر هػكراتال فطيػراإلوػداُال ك قيػكس
اي جػػكاطحػػكالع ػػكـطد اروػػة ال ػ هم( )2015ك طهػػكاو ػ خدـإُػػداد قيػػكسلال جكهػػكتطحػػكال فوػػيرك

اخ وكر كراطسال فظالل فطيراإلوداُالطدراوةأوكط ال(.)2018

أ ػػكالد ارو ػػةالحكلي ػػةفق ػػد طككل ػػتوع ػػضاندكاتال ػػالاوػ ػ خد هك عظ ػػـالد ارو ػػكتالو ػػكوقةكه ػػك
اخ وكر هكراتال فطيراإلوداُالالقو الكالوعدمال طكفئ فإُدادالوكحث.
 .5نتائج الدراسة
أط ػػدت عظ ػػـالد ارو ػػكتالو ػػكوقةو ػػكفيه ػػكالد ارو ػػةالحكليػ ػةُ ػػمإ طكطي ػػة ط ي ػػة ه ػػكراتال فطيػ ػػر
اإلو ػ ػػداُالل ػ ػػدلالط و ػ ػػةف ػ ػػالالعدي ػ ػػد ػ ػػفال ق ػ ػػرراتالد ارو ػ ػػيةُ ػ ػػفطري ػ ػػؽاوػػ ػ خداـالعدي ػ ػػد ػ ػػفالوػ ػ ػ ار ج

29

كايو ػ ار يجيكتالهكدفػػةكلػػيسُػػفطريػػؽط ػػكُال ػكا ال حيػػثأالػػكرتج يػػلالد اروػػكتال جريويػػةو ػػكفيهػػك
الدراوةالحكليةإلمأفال ج كُةال جريوية ف كقتفال ط ية هكراتال فطيراإلوداُال.
كيمكف لمدراسة الحالية اإلفادة مف الدراسات السابقة في جكانب عديدة منيا:
 .1وطكءاإلطكرالطظرم.
 .2وطكءاخ وكرلقيكس هكراتال فطيراإلوداُال.
.3

ارُػػكةالعكا ػػؿال ػػؤَرةفػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالُطػػدإُػػداددليػػؿال ع ػػـكال ػػال َيػػر

اإلوداعكال فطيركجذباه ك كتالط وة.
 .4اخ يكر طهجيةالدراوةكُيط هك.
 .5ال عرؼإلماو خداـانو كباإلح ك الال طكوبفالفحصفر يكتالدراوة.

المحكر الثالث :دراسات تناكلت مقر الدراسات االجتماعية:
يهػػػدؼهػػػذاال حػ ػػكرل عػػػرؼُ ػ ػػمالد اروػػػكتالوػػػكوقةال ػ ػػال طككلػػػت قػػػررالد اروػ ػػكتايج كُيػ ػػة
لالو طكرةكايو زادة فط ك جهكك ك يك هككال ال َؿ رجعكنطظريكل ك ك ؿاليهاإلطوػكف ػف قػدـالع ػـ

كال عرفة .

 .1دراسة فارس ()2018
هدفتالدراوةإلم عرفةأَرورطك جقػك ـُ ػمالػدُك كتال ع ي يػةفػال ط يػةوعػض هػكراتقػراءة
الخريطػػةكالدافعيػػةل ػ ع ـلػػدل ال يػػذال رح ػػةايو دا ي ػػةفػػال ػػدارسادارةقطػػكال ع ي يػػة كذلػػؾوكوػػ خداـ
ال طهجالوهال جريوال ك طكطتُيطةالدراوة ف( )60يذانك يػذا ػف ال يػذال ػؼال اروػلايو ػدا ال ػـ
قوي هـإلم ج كُ يفإحداه ك جريويػةو ػسُػددهك( )30يػذناك يػذا كانخػرل ػكوطةكُػددهك()30
يذناك يذا كأُدالوكحثأدكاتالدراوة كهالإُداد قيكسالدافعيةل ع ـكاُػداداخ وػكر هػكراتقػراءة

الخريطة كأوفرتط ك جالدراوةُ مأطهيكجػدفػرؽداؿاح ػك يكنوػيف كوػطدرجػكت ال يػذال ج ػكُ يف

ال كوطةكال جريويةفالال طويؽالوعدميخ وكر هكراتقراءةالخريطةل ػكل  ال يػذال ج كُػةال جريويػة

فقػديرجػػلذلػػؾإلػػم ػػأَيراوػ خداـالػػدُك كتال ع ي يػػة كجػػكدفػػرؽداؿاح ػػك يكنُطػػد وػ كل()0001وػػيف
كوطدرجكت ال يذال ج كُةال كوطةكال جريويػةفػالال طويػؽالوعػدمل قيػكسالدافعيػةل ػ ع ـ أك ػت

الد اروػػةو ػػركرةاو ػ خداـاوػ ار يجيةالػػدُك كتال ع ي يػػةُطػػد ع ػػيـ ك ػػكُكتالد اروػػكتايج كُيػػةفػػال
راحؿال ع يـال خ فة.

 .2دراسة الكساب()2017
هدفتالد اروػةإلػمال عػرؼُ ػمفكُ يػةاوػ خداـاوػ ار يجيةدكرةالػ ع ـفػال ط يػة هػكراتال فطيػر
اإلوػداُالكال ح ػيؿالد اروػالفػال قػػررالد اروػكتايج كُيػةكالكططيػةلػػدلطػالبال ػؼالَكلػثالَػػكطكم
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فػػال حكفظػػةالقطفػػذة او ػ خدـالوكحػػثال ػػطهجالػػوهال جريوػػال ك طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف()63طكلو ػنك ػػف
طػالبال رح ػةالَكطكيػػةفػالال ػػدارسال كوعػةإلدارةال رويػػةكال ع ػيـفػال حكفظػػةالقطفػذة ك ػػـ ػكزيعهفُ ػػم
ج ػػكُ يف إحػػداه ك ػػكوطةكو ػػسُػػددطالوهػػك()28طكلوػكن كانخػػرل جريويػػةكو ػػسُػػددطالوهػػك( )35

طكلو ػكن َ ػػتأدكاتالد اروػػةفػػالإُػػداداخ وػػكر ح ػػي الفػػال قػػررالد اروػػكتايج كُيػػة  قيػػكس هػػكرات
ال فطيػراإلوػداُالكالػذميقػيس هػكرة(الطالقػة كال ركطػة ان ػكلة اإلفك ػة حػؿال الػطالت) كأوػػفرت
ط ك جالدراوةُفكجكدفركؽذاتديلػةإح ػك يةفػالال طويػؽالوعػدمل ػكل ال ج كُػةال جريويػةالػذيف
دروػكاوكوػ خداـط ػكذجال ػػدريسال ق ػرح ككجػػكدفػركؽذاتديلػػةإح ػك يةكل ػػكل ال ج كُػةال جريويػػة
الػػذيفدروػكاوكوػ خداـط ػػكذجال ػػدريسال ق ػػرحُ ػػم قيػػكسال فطيػػراإلوػػداُالفػػالج يػػل هػػكراتال فطيػػر 

أك ػػتالد ارو ػػةو ػػركرة كظي ػػؼط ػػكذجل ػ ػدريسكفقػ ػكنل طظري ػػةالوطك ي ػػةأَط ػػكء ػػدريس ك ػػكُكت ق ػػرر

ال كريغ.

 .3دراسة جحجاح()2016
هػػدفتالد اروػػةإلػػمال عػػرؼُ ػػمأَػػرطريقػػةالقوعػػكتالوػػتفػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُال
كا خػػكذالقػ ػرارك ح ػػيؿالد ارو ػػكتايج كُيػػة او ػ خد تالوكحَ ػػةال ػػطهجال ػػوهال جريوػػال ك طكط ػػتُيط ػػة
الدراوة ػف()52طكلػبكطكلوػة ػفط وػةال ػؼالَكلػثانوكوػال ػف دروػةجعفػرال ػكدؽالَكطيػةفػال
ديطػ ػػةالالذقيػ ػػةك ػ ػػـ ػ ػػكزيعهفُ ػ ػػم ج ػ ػػكُ يف إحػ ػػداه ك ػ ػػكوطةكو ػ ػػسُػ ػػددهك()26طكلػ ػػبكطكلوػ ػػة

كانخ ػػرل جريوي ػػةكو ػػسُ ػػددهك()26طكل ػػبكطكلو ػػة  َ ػػتأدكاتالد ارو ػػةف ػػالاخ و ػػكر ػػكراطسل فطي ػػر
ايوػػداُالكالػػذميقػػيس هػػكرة(الطالقػػة كال ركطػػة ان ػػكلة) كاخ وػػكرا خػػكذالق ػرار ػػفإُػػدادالوكحَػػة 
كاخ وػػكر ح ػػي ال ػػفإُػػدادالوكحَ ػػة كأو ػػفرتط ػػك جالد اروػػةُ ػػفكج ػػكدفػػركؽذكديل ػػةإح ػػك يةو ػػيف
كوػػطدرجػػكتط وػػةال ج كُػػةال جريويػػةك كوػػطدرجػػكتط وػػةال ج كُػػةال ػػكوطةفػػالاخ وػػكرال فطيػػر

اإلوداُالفال هكرات(الطالقػة ال ركطػة اإلوػداعالط ػال) كهػذاالفػرؽل ػكل ال ج كُػةال جريويػة ويط ػكلػـ
يكجدفرؽفػال هػكرة(ان ػكلة) أك ػتالد اروػةو ػركرةاوػ خداـاوػ ار يجيكتالقوعػكتالوػتفػال ػدريس
قررالدراوكتايج كُية.

 .4دراسة الشريؼ()2016
ه ػػدفتالد ارو ػػةإل ػػم عرف ػػةأَ ػػراوػ ػ ار يجيةداخ ػػؿكخ ػػكرجال ػػدا رةُ ػػم ط ي ػػةال ف ػػكهيـال كريخي ػػة
كاي ج ػػكاطح ػػكال ػػكدةل ػػدلطكلو ػػكتالد ارو ػػكتايج كُي ػػةكالكططي ػػةوكل رح ػػةال كو ػػطة كذل ػػؾوكوػ ػ خداـ

ال ػػطهجالػػوهال جريوػػال ك طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف()52طكلوػػة ػػفطكلوػػكتال ػػؼالَػػكطال كوػػط حيػػث
و ػػسُ ػػددطكلو ػػكتال ج كُ ػػةال جريوي ػػة()26طكلو ػػة كال ج كُػػةال ػػكوطةو ػػسُ ػػددأفراده ػػك()26طكلو ػػة 
َ ػػتأدكاتف ػػالاُ ػػدادالوكحَ ػػةاخ و ػػكر ح ػػي الف ػػالال ف ػػكهيـال كريخي ػػة ك قي ػػكساي ج ػػكاطح ػػك ق ػػرر
الد اروػػكتايج كُيػػةكالكططيػػة كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةُػػفكجػػكدفػػركؽذاتدالػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػط
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درجػػكتطكلوػػكتال ج كُػػةال جريويػػةكطكلوػػكتال ج كُػػةال ػػكوطةفػػالال طويػػؽالوعػػدميخ وػػكرال فػػكهيـ
ال كريخيػػة كذلػػؾل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة ط ػػكيكجػػدفػػركؽذاتديلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطدرجػػكت
طكلوػػكتال ج كُػػةال جريويػػةكدرجػػكتطكلوػػكتال ج كُػػةال ػػكوطةفػػالال طويػػؽالوعػػدمل قيػػكساي جػػكا
كذلػػؾل ػ كل طكلوػػكتال ج كُػػةال جريويػػة ط ػػكيكجػػدُالقػػةار وكطيػػةذاتديلػػةإح ػػك يةوػػيفدرجػػكت
طكلوػػكتال ج كُػػةال جريويػػةفػػالاخ وػػكراط وػػكبال فػػكهيـال كريخيػػةكاي جػػكاطحػػكال ػػكدة أك ػػتالد اروػػة

و الجل ع كتالدراوكتايج كُيةُ ماو خداـاو ار يجيكت دريويةحديَة.
 .5دراسة السحيمي()2016
هػػدفتالد اروػػةإلػػم عرفػػةأَػػرفكُ يػػةاو ػ ار يجية(فطر-زاكج-الػػكرؾ)فػػال ط يػػةال فػػكهيـالجغرافيػػة

لطكلوكتال رح ةال كوطةكا جكهك هفطحػك قػررالد اروػكتايج كُيػةكالكططيػة كذلػؾوكوػ خداـال ػطهج
الػوهال جريوػال ك طكطػتُيطػةالد اروػة ػف()62طكلوػة ػفطكلوػكتال ػؼانكؿ كوػط حيػثو ػسُػػدد
طكلوكتال ج كُةال جريوية()30طكلوػة كال ج كُػةال ػكوطةو ػسُػددأفرادهػك()32طكلوػة  َ ػتأدكات
فػ ػػالاُػ ػػدادالوكحَػ ػػةاخ وػ ػػكر ح ػ ػػي الفػ ػػالال فػ ػػكهيـالجغرافيػ ػػة ك قيػ ػػكساي جػ ػػكاطحػ ػػك قػ ػػررالد اروػ ػػكت

جالدروػػةُػػفكجػػكدفػػركؽذاتديلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطدرجػػكت
ا
ايج كُيػػةكالكططيػػة كأوػػفرتط ػػك
طكلوػػكتال ج كُػػةال جريويػػةال ػػالدروػػتوكو ػ ار يجية(فطػػرتزاكجتالػػكرؾ)كدرجػػكتطكلوػػكتال ج كُػػة
ال ػػكوطةال ػػالدروػػتوكلطريقػػةال ع ػػكدة)فػػالايخ وػػكرالوعػػدمل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة كطػػذلؾكجػػكد

فركؽذاتديلةإح ك يةويف كوطدرجكتطكلوكتال ج كُػةال جريويػةال ػالدروػتوكوػ ار يجية(فطر-

زاكج-ال ػػكرؾ)كطكلو ػػكتال ج كُ ػػةال ػػكوطةال ػػال ػػدرسوكلطريق ػػةال ع ػػكدةف ػػالال طوي ػػؽالوع ػػدمل قي ػػكس
اي ج ػػكاطح ػػك ق ػػررالد ارو ػػكتايج كُي ػػةكالكططي ػػةكل ػػكل ال ج كُ ػػةال جريوي ػػة أك ػػتالد ارو ػػةُ ػػم
ػ ػػدريبال ع ػ ػػكتُ ػ ػػمطيفيػ ػػة طويػ ػػؽاو ػ ػ ار يجية(فطػ ػػر-زاكج-الػ ػػكرؾ)فػ ػػال ػ ػػدريس قػ ػػررالد اروػ ػػكت

ايج كُية.
 .6دراسة عداكم ()2016
ه ػػدفتالد ارو ػػةإل ػػم عرف ػػةأَ ػػراوػ ػ خداـاوػ ػ ار يجيةالوي ػػتال ػػدا رمُ ػػم ط ي ػػة ه ػػكراتال فطي ػػر

اإلوػػداُالكهال(الطالقػػة ال ركطػػة ان ػػكلة)لػػدلطكلوػػكتال رح ػػةال كوػػطةو قػػررالد اروػػكتايج كُيػػة
كالكططي ػػة كذل ػػؾوكو ػ خداـال ػػطهجال ػػوهال جريو ػػال ك طكط ػػتُيط ػػةالد ارو ػػة ػػف()60طكلو ػػة ػػفطكلو ػػكت
ال ػػؼالَكل ػػث كوػػط حي ػػثو ػػسُ ػػددطكلو ػػكتال ج كُػػةال جريوي ػػة()30طكلوػػة كال ج كُ ػػةال ػػكوطة

كُػػددأفرادهػػك()30طكلوػػة  َ ػػتأدكاتالد اروػػةفػػالإُػػداداخ وػػكر هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالكالػػذميقػػيس
هكرة(الطالق ػػة ال ركط ػػة ان ػػكلة) كأو ػػفرتط ػػك جالد ارو ػػةإل ػػمكج ػػكدف ػػركؽذاتديل ػػةإح ػػك يةُط ػػد
و كلالديلة()0.05=aوػيف كوػطدرجػكتطكلوػكتال ج كُػةال جريويػةكال ػكوطةفػالاخ وػكر هػكرات
ال فطيػػراإلوػػداُالُطػػدطػػؿ هػػكرة ػ فال هػػكراتالفرُيػػة(الطالقػػة ال ركطػػة ان ػػكلة)فػػالايخ وػػكرالوعػػدم
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ل كل ال ج كُةال جريويةال الدروتوكو خداـاو ار يجيةالويتالػدا رم أك ػتالد اروػةو ػركرةُ ػؿ
دكراتل ع كتالدراوكتايج كُيةيو خداـاو ار يجيةالويتالدا رمفالال دريس .
 .7دراسة السحت ()2016
ه ػػدؼالد ارو ػػةإلػ ػػمال ع ػػرؼُ ػػمفكُ يػػػةاوػ ػ ار يجيةالو ػػقكيتال ع ي يػػػةف ػػال ػػدريسالد اروػ ػػكت
ايج كُيػةل ط يػة هػكرات ػككراءال عرفػةلػدلال يػذاتال فكقػكتد اروػيكنفػالال ػؼالَكلػثاإلُػدادم 
كذلؾوكو خداـال طهجالك ػفالكال ػطهجال جريوػال ك طكطػتُيطيػةالد اروػة ػف()50طكلوػة ػفال يػذات

ال فكقػكتد اروػػيكنوكل ػػؼالَكلػثاإلُػػدادم ػػـ قوػي هـإلػػم ج ػػكُ يفإحػداه ك جريويػػةو ػػسُػػددهك()25
طكلوةكانخرل كوطةكُددهك()25طكلوة كأُدالوكحػثأدكاتالد اروػة كهػالاخ وػك نارلقيػكس هػكرات ػك

ػفرتط ػػك جالد اروػػةأطػػهيكجػػدفػػركؽذاتديلػػةإح ػػك يةُطػػد
كراءال عرفػػةفػػالالد اروػػكتايج كُيػػة كأوػ 
و ػ كل()0,01وػػيف كوػػطدرجػػكت يػػذاتال ج كُػػةال جريويػػةكدرجػػكت يػػذاتال ج كُػػةال ػػكوطة
ف ػػال ه ػػكرات ػػككراءال عرف ػػةل ػػكل ال ج كُ ػػةال جريوي ػػة أك ػػتالد ارو ػػةُ ػػمط ػػرحوع ػػضانطال ػػطة

ال وطيةُ ماو ار يجيةالوقكيتال ع ي يةداخؿطراوةال دريوكتالخك ةوط كبالدراوكتايج كُية.
 .8دراسة خضر()2015

هدفتالدراوةإلمال عرؼُ مأَر كظيؼانطالطةاإلَ ار يةفػال ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُال
لػػدلط وػػةال ػػؼالَػػك فانوكوػػالفػػال وحػػثالجغرافيػػك اوػ خدـالوكحػػثال ػػطهجالػػوهال جريوػػال ك طكطػػت

ُيط ػػةالد ارو ػػة ػػف()59طكل ػػبك()66طكلو ػػة ػػفط و ػػةال ػػؼالَ ػػك فانوكو ػػال ػػف درو ػػةال ط ػػكرة
ل وطػػيف كال دروػػةالعكل يػػةل وطػػكتفػػال ططقػػة ػػرجالح ػػكـوػػكلقرب ػػفالعك ػ ةُ ػػكف ك ػػـ ػػكزيعهفُ ػػم
أروػ ػػل ج كُػػػكت  ج ػ ػػكُ يف ػػػكوطةكو ػ ػػسُػػػددهك()29طكلػػػبك()32طكلوػػػة كانخػ ػػرل ج ػ ػػكُ يف
جريوي ػػةكو ػػسُ ػػددهك()30طكل ػػبك()34طكلو ػػة  َ ػػتأدكاتالد ارو ػػةف ػػالإُ ػػداددلي ػػؿال ع ػػة إُ ػػداد

انطال ػػطةاإلَ ار ي ػػة كاُ ػػداداخ و ػػكر ػػكراطسل فطي ػػراإلو ػػداُالكال ػػذميق ػػيس ه ػػكرة(الطالق ػػة كال ركط ػػة 
ان ػػكلة) كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةأف كظيػػؼانطالػػطةاإلَ ار يػػةفػػال ػدريس وحػػثالجغرافيػػكيػػؤدمإلػػم
ط ية هكراتال فطيراإلوداُالوالطؿُػكـ كال هػكراتالفرُية(الطالقػة كال ركطػة كان ػكلة)والػطؿخػكص

لدلط وةال ؼالَك فانوكوال كذلؾ قكرطةوكلطريقػةال ق يديػةفػالال ػدريس ط ػكأظهػرتالد اروػةُػدـ
كجكدأَرلعك ؿالجطسفال ط ية هكراتال فطيراإلوداُال أك تالد اروػةو ػركرةإُػدادك طػكيردليػؿ
ل ع الالدراوكتايج كُيةوالطؿُػكـكد اروػكتالجغرافيػكوالػطؿخػكصفػالطيفيػةإُػدادك طفيػذانطالػطة

اإلَ ار ية.

 .9دراسة الحكيطي ()2015
هدفتالدراوةإلمال عرؼُ مأَرالروكـال ك يحيةفال ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُالو قػرر
الد اروػكتايج كُيػةكالكططيػةلػدلطكلوػكتال رح ػةال كوػطة اوػ خد تالوكحَػةال ػطهجالػوهال جريوػال 
33

ك طكطػتُيطػةالد اروػػة ػف()54طكلوػػة ػفطكلوػػكتال ػؼانكؿال كوػػط ػف دروػػة كوعػةإلدارةال رويػػة
كال ع ػػيـو ططقػػة وػػكؾك ػػـ ػػكزيعهفُ ػػم ج ػػكُ يف إحػػداه ك ػػكوطةكو ػػسُػػددطكلوك هػػك()27طكلوػػة
كانخػرل جريويػةكو ػسُػددطكلوك هػك( َ  )27ػتأدكاتالد اروػةفػالإُػداددليػؿال ع ػة كاُػداداخ وػػكر
هكراتال فطيػراإلوػداُالكالػذميقػيس هػكرة(الطالقػة كال ركطػة ان ػكلة) كأوػفرتط ػك جالد اروػةُػف

كجكدفركؽذاتديلةإح ك ية ُطد و كلالديلة()0.05ويف كوػطالدرجػكتالطكلوػكتُطػداوػ خداـ
الروكـال ك ػيحيةفػال ط يػة هػكرة(الطالقػة-ال ركطػة-ان ػكلة)ك ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُالططػؿ 
كو ػػيف كو ػػططكلو ػػكتال ج كُ ػػةال ػػكوطةو ق ػػررالد ارو ػػكتايج كُي ػػةكالكططي ػػةل ػػدلطكلو ػػكتال ػػؼ

انكؿ كوػػط كذلػػؾل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة أك ػػتالد اروػػةو ػػركرةايو ػ فكدة ػػفدليػػؿال ع ػػة
وكو خداـالروكـال ك يحيةفال دريسالدراوكتايج كُية.
 .10دراسة البمكم ()2015
هػػدفتالد اروػػةإلػػم عرفػػةفكُ يػػةاو ػ ار يجي الالخ ػ ار طالذهطيػػةال حكوػػوة كخ ػ ار طال فػػكهيـفػػال

ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالكهػػال(الطالقػػة.ال ركطػػة.ان ػػكلة)و قػػررالد اروػػكتايج كُيػػةكالكططيػػة
لدلطكلوكتال ؼالَكلثال كوػط اوػ خد تالوكحَػةال ػطهجالػوهال جريوػال ك طكطػتُيطػةالد اروػة ػف
()75طكلو ػػة ػػـ ػػكزيعهفُ ػػمَ ػػالث ج كُ ػػكت  ج ػػكُ يف جػ ػريوي يفك ج كُ ػػة ػػكوطة كو ػػسُ ػػدد
ال ج كُ ػػةال جريويػػػةانكل ػػم()25طكلوػػػةكو ػػسُػػػددال ج كُ ػػةال جريويػػػةالَكطي ػػة()25طكلوػ ػػةكو ػػسُػ ػػدد

ال ج كُػػةال ػػكوطة()25طكلوػػةويط ػػك َ ػػتأدكاتالد اروػػةفػػالإُػػداداخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُال كاُػػداد
دلي الال ع ػةوكوػ ار يجي الالخػ ار طالذهطيػةال حكوػوةكخػ ار طال فػكهيـ كأوػفرتط ػك جالد اروػةُػفكجػكد
فػػركؽذاتديل ػػةإح ػػك يةُط ػػد و ػ كلالديل ػػة()0,05و ػػيف كوػػطالدرج ػػكتالطكلوػػكتُط ػػداوػػ خداـ
اوػ ار يجي الالخػ ار طالذهطيػػةال حكوػػوة كخػ ار طال فػػكهيـفػػال ط يػػة هػػكرات(ال ركطػػة الطالقػػة ان ػػكلة)

ك ط ي ػػة ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالططػ ػؿل ػػكل ال ج ػػكُ يفال جػ ػريوي يف أك ػػتالد ارو ػػةوإُ ػػداددكرات
دريوي ػػةل ع ػػكتكذل ػػؾل ػػدريوهفُ ػػالطيفي ػػةاوػ ػ خداـاوػ ػ ار يجي الالخػ ػ ار طالذهطي ػػةال حكو ػػوةكخػ ػ ار ط

ال فكهيـ كطيفيةايو فكدة طهكفالالع يةال ع ي ية.
 .11دراسة البالدم ()2015

إلمال عرؼُ مأَراو خداـاو ار يجيةحؿال الػطالتفػال ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُاللػدل
طكلو ػػكتال ػػؼانكؿال كو ػػطو ػػكدةالد ارو ػػكتايج كُي ػػة اوػ ػ خد تالوكحَ ػػةال ػػطهجال ػػوهال جريو ػػال 

ك طكطػ ػػتُيطػ ػػةالد اروػ ػػة ػ ػػف()60طكلوػ ػػة ػ ػػفطكلوػ ػػكتال ػ ػػؼانكؿال كوػ ػػط ػ ػػفال دروػ ػػةال كوػ ػػطة
الوكدوة ال كوعةلك ازرةال رويةكال ع ػيـوكل ديطػةال طػكرةك ػـ ػكزيعهفُ ػم ج ػكُ يف إحػداه ك ػكوطةك
و سُددطكلوك هك()30طكلوة كانخرل جريويةكو سُػددطكلوك هػك( َ  )30ػتأدكاتالد اروػةفػالإُػداد
دليػ ػػؿال ع ػ ػػة كاُػ ػػداداخ وػ ػػكر هػ ػػكراتال فطي ػ ػػراإلوػ ػػداُالكالػ ػػذميقػ ػػيس هػ ػػكرة(الطالقػ ػػة كال ركط ػ ػػة 
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ان ػػكلة) كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةُػػفكجػػكدفػػركؽذاتديلػػةإح ػػك يةُطػػد و ػ كلديلػػة()0,01= α
ويف كوطالدرجكتطكلوكتال ج كُ يفال كوطةكال جريويةفالالقيكسالوعػدميخ وػكر هػكراتال فطيػر
اإلوداُاللطؿ هكرات(الطالقة ال ركطة ان كلة الدرجةالط يػة)فػالالد اروػكتايج كُيػةل

ػؼانكؿ

ال كوػ ػػط  كذلػ ػػؾل ػ ػػكل ال ج كُػ ػػةال جريويػ ػػة كأي ػ ػكن كجػ ػػدفػ ػػركؽذاتديلػ ػػةإح ػ ػػك يةُطػ ػػد و ػ ػ كل
ديلػة()0,01= αوػيف كوػطالدرجػكتالقيكوػيفالقو ػالكالوعػدملطكلوػكتال ج كُػةال جريويػةفػالاخ وػكر
ه ػ ػػكراتال فطي ػ ػػراإلو ػ ػػداُاللط ػ ػػؿ هكرات(الطالق ػ ػػة ال ركط ػ ػػة ان ػ ػػكلة الدرج ػ ػػةالط ي ػ ػػة)ف ػ ػػالالد ارو ػ ػػكت
ايج كُيػػةل

ػػؼانكؿال كوػػط كذلػػؾل ػػكل القيػػكسالوعػػدم ط ػػك عػػتاوػ ار يجيةحػػؿال الػػطالت

ف ػػال ط ي ػػةط ػػؿ ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالوفكُ ي ػػةكحج ػػـ ػػأَيرطوي ػػر أك ػػتالد ارو ػػةو ػػركرةاوػ ػ خداـ
اوػ ار يجيةحػػؿال الػػطالتفػػال ػػدريس ػػكدةالد اروػػكتايج كُيػػةل خ ػػؼ ارحػػؿال ع ػػيـل ػػكلهػػك ػػفأَػػر
ايجكوالفال ط ية هكراتال فطيراإلوداُال .
 .12دراسة أبك زيد()2014
ه ػػدفتالد ارو ػػةإل ػػمال ع ػػرؼُ ػػمفكُ ي ػػةال ػػد جو ػػيفاوػ ػ ار يجي الالو ػػقكيتال ع ي ي ػػةكالخػ ػ ار ط
الذهطي ػػةف ػػال ػػدريسالد ارو ػػكتايج كُي ػػةل ط ي ػػةال فػ ػكهيـالجغرافي ػػةكوع ػػض ه ػػكراتال فطي ػػرالطكقػ ػدل ػػدل
ال يػػذالح قػػةالَكطيػػة ػػفال ع ػػيـانوكوػػال فػػال حكفظػػةالفيػػكـ كذلػػؾوكو ػ خداـال ػػطهجالػػوهال جريوػػال 
ك طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف( )80يػػذان ػػف ال يػػذال ػػؼانكؿاإلُػػدادم ػػـ قوػػي هـإلػػم ج ػػكُ يف
إحداه ك جريويةحج هك( )40يػذاندروػتوكوػ خداـالػد جوػيفاوػ ار يجي الالوػقكيتال ع ي يػةكالخػ ار ط
الذهطيػػة كانخػػرل ػػكوطةحج هػػك( )40يػػذاندروػػتوكوػ خداـال ػػدريسوكلطريقػػةال ق يديػػة كأُػػدالوكحػػث
ػفكجػكدفػػرؽ
أدكاتالد اروػةكهػالإُػداداخ وػػكر ح ػي الكاخ وػكرال فطيػػرالطكقػد كأوػفرتط ػك جالد اروػػةُ 
ذمديلػػةإح ػػك يةوػػيفال ج كُػػةال جريويػػةكال ػػكوطةفػػالطػػؿ وػ كل ػػف وػ كيكتانهػػداؼفي ػػكُػػدا
و ػ كلال رطيػػبكال ج ػػكعالط ػػالل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة كالػػمكجػػكدفػػرؽدمديلػػةإح ػػك يةوػػيف
ال ج كُػػةال جريويػػةكال ػػكوطةفػػالطػػؿ هػػكرة ػػف هػػكراتال فطيػػرالطكقػػدفي ػػكُػػدا هػػكرةايو ػ ط كجفهػػال
كوػػطةكال ج ػػكعالط ػػالل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة أك ػػتالد اروػػةو ػػركرةإدراجالوػػقكيتال ع ي يػػة

كالخػ ار طالذهطيػػة ػ ف ح ػػكل ػػكدةط ار ػػؽ ػػدريسالد اروػػكتايج كُيػػةفػػالالجك عػػكتك ػػدريبالطػػالب
ال ع يفُ ماو خدا هكفالال دريس.
 .13دراسة عبد الجكاد()2014

ه ػػدفتالد اروػػػةإل ػػم عرفػػػةأَ ػػراو ػ ػ خداـاو ػ ػ ار يجيةالو ػػقكيتال ع ي يػػػةف ػػال ػ ػػدريسالد اروػ ػػكت

ايج كُيػػةل ال يػػذال ػػؼانكؿاإلُػػدادمُ ػػم ط يػػةال فػػكهيـال كريخيػػةك هػػكراتال فطيػػرايو ػ ديلال 
كذلػؾوكوػ خداـال ػػطهجالك ػػفالال ح ي ػػالكال ػػطهجالػوهال جريوػػال ك طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف( )80يػػذان
ف ال يذال ؼانكؿاإلُدادم ف دروةالغػرؽاإلُداديػةوطػكت ػـ قوػي هـإلػم ج ػكُ يفإحػداه ك
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جريويػػةحج ه ػػك( )40يػػذنادرو ػػتال فػػكهيـال كريخي ػػةوكو ػ خداـالو ػػقكيتال ع ي يػػة كانخ ػػرل ػػكوطة

حج هػػك( )40يػػذاندروػػتوكلطريقػػةال ق يديػػة كأُػػدالوكحػػثأدكاتالد اروػػة كهػػالاخ وػػكرلقيػػكس هػػكرات
ال فطيرايو ديلالكاخ وكرلقيػكس ح ػيؿال فػكهيـال كريخيػة كأوػفرتط ػك جالد اروػةُػفكجػكدفػرؽذم

ديلةإح ك يةويفال ج كُةال جريويةكال كوطةفالطؿ و كل ف و كيكتانهداؼفي ػكُػدا وػ كل
ال رطيػػبكال ج ػػكعالط ػػالل ػػكل ال ج كُػػةال جريويػػة كُ ػػمكجػػكدفػػرؽذمديلػػةإح ػػك يةوػػيفال طويػػؽ

القو الكالوعدملالخ وكرال ح ي الل فكهيـال كريخيػةُ ػمال ج كُػةال جريويػةكال ػكوطةفػالطػؿ وػ كل
ف و كيكتايهداؼكال ج ػكعالط ػالل ػكل ال طويػؽالوعػدم كالػمكجػكدفػرؽدمديلػةإح ػك يةوػيف

ال ج كُ ػػةال جريوي ػػةكال ػػكوطةف ػػالط ػػؿ ه ػػكرةر يو ػػية ػػف ه ػػكراتال فطي ػػرايوػ ػ ديلالفي ػػكُ ػػدا ه ػػكرة
ايو ػ ط كجفه ػػال كو ػػطةكال ج ػػكعالط ػػالل ػػكل ال ج كُ ػػةال جريويػػة أك ػػتالد ارو ػػةإدراجالو ػػقكيت
ال ع ي ية

ف ح كل ػكدةط ار ػؽ ػدريسالد اروػكتايج كُيػةفػالط يػكتال رويػةفػالالجك عػكتكط يػكت

ال ي ع يفك دريبالطالبال ي ع يفُ ماو خدا هكفالال دريس.
 .14دراسة العكيضي()2013

ه ػػدفتالد ارو ػػةإل ػػمال ع ػػرؼُ ػػمفكُ ي ػػةورط ػػك ج ق ػػرحف ػػال ػػكءطظري ػػة ري ػػز()TRIZل ط ي ػػة
ال فطيػػركال ح ػػيؿاإلوػػداُالفػػالالجغرافيػػكلطكلوػػكتال ػػؼانكؿ كوػػطو ديطػػةجػػدة او ػ خد تالوكحَػػة
ال ػػطهجالػػوهال جريوػػال ك طكطػػتُيطػػةالد اروػػة ػػف()60طكلوػػة ػػفال ػػؼانكؿال كوػػطفػػال دروػػة ػػف
دراسجػدة ك ػـ ػكزيعهفُ ػم ج ػكُ يف إحػداه ك ػكوطةكو ػسُػددطكلوك هػك()30طكلوػة كانخػرل

جريويػػةكو ػػسُػػددطكلوك هػػك( )30طكلوػػة َ ػػتأدكاتالد اروػػةفػػالإُػػدادورطػػك ج ػػدريوال ق ػػرحفػػال ػػكء
طظريػػة ريػػز ك ح يػػؿ ح ػػكلالكحػػدة كاُػػداداخ وػػكرال ح ػػيؿاإلوػػداُال اخ وػػكر ػػكراطسلقيػػكسال فطيػػر
جريويػػةقػػد فػػكقففػػال كوػػطالػػدرجكتالوعديػػة
اإلوػػداُال كأوػػفرتط ػػك جالد اروػػةأفطكلوػػكتال ج كُػػةال 
ال عدلػػةيخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُالوقد ار ػػه(الطالقػػة ال ركطػػة ان ػػكلة) ككجػػكدُالقػػةار وكطيػػةدالػػةوػػيف
اخ وكرال فطيراإلوداُالكاخ وكرال ح يؿاإلوداُال أك تالدراوةوأه يػةاوػ خداـطظريػة ريػز()TRIZ
فال خ ؼ كدةالجغرافيةوالطؿخكصكال كادانخرلوالطؿُكـ .
 .15دراسة ايزككؿ()Aysegul,2010
هدفتالدراوةإلم عرفةكجهكتطظر ع الال رح ةايو دا يةفال ديطةارديوػففػال رطيػكحػكؿ
اوػ ػ ار يجيةالخػ ػ ار طالذهطيػػػةف ػػال ػػكدةُ ػػػـالحي ػػكة كالد ارو ػػكتايج كُيػػػة كاوػ ػ خد تالوكحَ ػػةال ػ ػػطهج

الك فال حيثال ؿالوحػث( )16ع ػة ك( )6ع ػيفالد اروػةُ ػمطالوهػـكفقػكل ػكادال خ ػكرة كوعػد
ايط هػ ػػكء ػ ػػف طويػ ػػؽايو ػ ػ ار يجيةَػ ػػـطػ ػػرحأو ػ ػ ةُ ػ ػػمال ع ػ ػػيف ل عرفػ ػػةآ ار هػ ػػـحػ ػػكؿايو ػ ػ ار يجية 
كاو خد تالوكحَةال قكو ةأداةل دراوة كذلؾُفطريػؽطػرحوػوعةأوػ ةُ ػمال ع ػيف كطكطػتط ػك ج
الد اروػةأف( )18ع ػكنيع قػدكفأفاوػ ار يجيةالخػ ار طالذهطيػة ال ػػةل قيػػيـالطػالب في ػػكاُ وػػر()11
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فال ع ػيفأطهػك ال ػةفػالال خػيص كف ػؿ( )8ػفال ع ػيفاوػ خدا هكط قد ػةل ػدرس ويط ػكف ػؿ
( )4ع ػػيفاو ػ خداـالخػ ػ ار طالذهطيػػةف ػػال رح ػػةايو طال ػػكؼكيع قػػد( )9ػػفال ع ػػيفافايوػػ ار يجية
ػػفالُ ػػمال ع ػػيـال عػػةكال و ػ ية في ػػكيػػرل( )12ػػفال ع ػػيفأطهػػك زيػػد ػػفاح فػػكظالطكلػػبوكل ػػكدة
الع يػػة ويط ػػككاف ػػؽ( )8ػػفال ع ػػيفُ ػػمأفالخػ ػ ار طالذهطيػػة فيػػدةل ػ ػ ع ـالو ػػرم نطه ػػك ج ػػلو ػػيف

الط كتكانلكافكالروك كت كأك تالدراوةو ركرةاو خداـالخ ار طالذهطيةفالُ يةال دريس .

التعميؽ عمى الدراسات السابقة لممحكؿ الثالث:
 .1مف حيث األىداؼ
ا فقتوعضالدراوكتالوكوقةفالدراوةال غيرال و قؿاوػ ار يجيةالوػقكيتال ع ي يػةفػال قػرر

الد اروػػكتايج كُيػػةك ػػفهػػذاالد اروػػكتد اروػػةفػػكرس( )2018كد اروػػةالوػػحت( )2016كد اروػػةُوػػد
الج ػكاد( )2013ويط ػػكد ارو ػػةأو ػػكزي ػػد( )2014د جػػتو ػػيفاو ػ ار يجي الالو ػػقكيتال ع ي ي ػػةكالخػ ػ ار ط
الذهطيػة ط ػكا فقػػتوعػضالد اروػكتالوػػكوقةفػالد اروػةال غيػػرال ػكول هػكراتال فطيػػراإلوػداُالفػال قػػرر
الد ارو ػػكتايج كُي ػػةك ػػفه ػػذاالد ارو ػػكتد ارو ػػةالطو ػػكب( )2017كد ارو ػػةكجحج ػػكح( )2016كد ارو ػػة

ُػػداكم( )2016كد اروػػةخ ػػر( )2015كد اروػػةالحػػكيطال( )2015كد اروػػةالو ػػكم( )2015د اروػػة
الػػوالدم( )2015كد اروػػةالعكي ػػال( )2013ويط ػػكد اروػػةالال ػريؼ( )2016كد اروػػةالوػػحي ال()2016
كد ارو ػ ػػةايزكط ػ ػػؿ( )2010كا فق ػ ػػته ػ ػػذاالد ارو ػ ػػكت ػ ػػلالد ارو ػ ػػةالحكلي ػ ػػةف ػ ػػالد ارو ػ ػػت ق ػ ػػررالد ارو ػ ػػكت
ايج كُية .

ػكءُ ػػم ػػكوػػوؽ الػػكوهالد اروػػةالحكليػػة ػػلأغ ػػبالد اروػػكتالوػػكوقةفػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػر
وطػ ن

اإلوداُالفال قررالدراوكتايج كُية .
 .2منيج الدراسة

عظ ػػـالد ارو ػػكتالو ػػكوقةاوػ ػ خد تال ػػطهجال ػػوهال جريو ػػالذكال ج ػػكُ يفال جريوي ػػةكال ػػكوطة
طد اروػػةالطوػػكب( )2017كد اروػػةفػػكرس( )2018كد اروػػةجحجػػكح( )2016كد اروػػةالال ػريؼ( )2016
كد اروػ ػػةالوػ ػػحي ال( )2016كد اروػ ػػةُػ ػػداكم( )2016كد اروػ ػػةخ ػ ػػر( )2015كد اروػ ػػةالحػ ػػكيطال
( )2015كد ارو ػػةالو ػػكم( )2015كد ارو ػػةال ػػوالدم( )2015كد ارو ػػةأو ػػكزي ػػد( )2014د ارو ػػة
كدروػػةُوػػدالج ػكاد()2013او ػ خد تال ػػطهجالالػػوه
العكي ػػال( )2013أ ػػكد اروػػةالوػػحت( )2016ا
جريوػ ػػالكال ػ ػػطهجالك ػػػفالل ح يػ ػػؿال ح ػ ػػكل ط ػػػكأفد اروػ ػػةاريػ ػػؾكري كطػػػد()2005او ػ ػ خد تال ػ ػػطهج
ال جريوال ويط كدراوةايزكطؿ()2010او خد تال طهجالك فال .
ال ػ ػػكوهالد ارو ػ ػػةالحكلي ػ ػػة ػ ػػلأغ ػ ػػبالد ارو ػ ػػكت طه ػ ػػكف ػ ػػالاوػ ػ ػ خداـال ػ ػػطهجال ػ ػػوهال جريو ػ ػػالذك
ال ج كُ يفال جريويةكال كوطة لقيكسقو الكقيكسوعدم .
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خ ؼالدراوةالحكلية لدراوةايزكطؿ()2010ال الاو خد تال طهجالك فال .
 .3عينة الدراسة
طكُػػتال ارحػػؿالد اروػػيةال ػػالأجريػػتفيهػػكالد اروػػكتالوػػكوقةف طهػػك ػػك ػػـ طويقػػهُ ػػمال رح ػػة
الَػػ ػػكطكمطد اروػ ػ ػػةالطوػ ػ ػػكب( )2017كهطػ ػ ػػكؾ ػ ػ ػػك ػ ػ ػػـ طويقػػ ػػهُ ػ ػ ػػمطػ ػ ػػالبال رح ػػ ػػةاإلُداديػ ػ ػػةطد اروػ ػ ػػة
الالػريؼ()2016كد اروػػةالوػػحي ال( )2016كد اروػػةُػػداكم(  )2016كد اروػػةالوػػحت( )2016كد اروػػة
خ ػػر( )2015كد ارو ػػةالح ػػكيطال( )2015كد ارو ػػةالو ػػكم( )2015كد ارو ػػةال ػػوالدم( )2015ك
د اروػػةأوػػكزيػػد( )2014كد اروػػةُوػػدالج ػكاد( )2014كد اروػػةالعكي ػػال()2013كهطػػكؾ ػػك ػػـ طويقػػه
ُ مال رح ةايو دا يةطدراوةفكرس()2018كدراوةجحجكح( .)2016
فػػؽالد اروػػةالحكليػػة ػػلأغ ػػبالد اروػػكتالوػػكوقةفػػالاطهػػكطوقػػتُ ػػمال رح ػػةاإلُداديػػة ويط ػػك
خ ػػؼالد اروػػةالحكليػػة ػػلد اروػػةفػػكرس()2018كد اروػػةجحجػػكح()2016فػػالأطهػػكطوقػػتُ ػػمال رح ػػة
ايو دا ية .
 .4أدكات الدراسة
طكُتاندكاتال و خد ةفالالدراوكتالوػكوقةك طهػك ػفاوػ خدـ قيػكسالدافعيػةل ػ ع ـكاُػداد
قك ةو هكراتقراءةالخريطةكاخ وػكر هػكراتقػراءةالخريطػةطد اروػةفػكرس( )2018ك طهػك ػفاوػ خداـ
اخ و ػػك انرلقي ػػكس ه ػػكرات ػػككراءال عرف ػػةطد ارو ػػةالو ػػحت( )2016ك طه ػػك ػػفاوػ ػ خدـاخ و ػػكر ح ػػي ال
ك قيػػكسال فطيػػراإلوػػداُالطد اروػػةالطوػػكب( )2017ك طهػػك ػػفاو ػ خدـاخ وػػكر ػػكراطسل فطيػػراإلوػػداُال
كاخ وكرا خكذالقػراركاخ وػكر ح ػي الطد اروػةجحجػكح( )2016ك طهػك ػفاوػ خدـاخ وػكر ح ػي الفػال
ال فػػكهيـال كريخيػػة ك قي ػػكساي جػػكاطد اروػػةالالػ ػريؼ( )2016ك طهػػك ػػفاو ػ خدـاخ وػػكر ح ػػي الف ػػال
ال فػ ػػكهيـالجغرافيػ ػػة ك قيػ ػػكساي جػ ػػكاطد اروػ ػػةالوػ ػػحي ال( )2016ك طهػ ػػك ػ ػػفاو ػ ػ خدـاخ وػ ػػكرال فطيػ ػػر

اإلو ػػداُالطد ارو ػػةُ ػػداكم()2016كد ارو ػػةخ ػػر( )2015كد ارو ػػةالح ػػكيطال( )2015كد ارو ػػةالو ػػكم
( )2015كد اروػػةالػػوالدم( )2015ك طهػػك ػػفاو ػ خدـاخ وػػكر ح ػػي الكاخ وػػكرال فطيػػرالطكقػػدطد اروػػة
أوػػكزيػػد( )2014ك طهػػك ػػفاو ػ خدـاخ وػػكرلقيػػكس هػػكراتال فطيػػرايو ػ ديلالكاخ وػػكرلقيػػكس ح ػػيؿ
ال فكهيـال كريخيةطدراوةُوػدالجػكاد( )2013ك طهػك ػفاوػ خدـإُػدادورطػك ج ػدريوال ق ػرحفػال ػكء
طظريػػة ريػػز ك ح يػػؿ ح ػػكلالكحػػدة كاُػػداداخ وػػكرال ح ػػيؿاإلوػػداُال كاخ وػػكر ػػكراطسلقيػػكسال فطيػػر
اإلوداُال طدراوةالعكي ال( )2013ك طهك فاو خدـال قكو ةطأداةطدراوةايزكطؿ( .)2010
ال ػػكوهالد ارو ػػةالحكلي ػػة ػػلأغ ػػبالد ارو ػػكتالو ػػكوقةف ػػالاُ ػػداداخ و ػػكرلقي ػػكس ه ػػكراتال فطي ػػر
اإلوػػداُال طد اروػػةُػػداكم()2016كد اروػػةخ ػػر( )2015كد اروػػةالحػػكيطال( )2015كد اروػػةالو ػػكم
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( )2015كد ارو ػ ػػةالػػ ػػوالدم( )2015كد اروػػ ػػةالطوػػ ػػكب( )2017كد اروػػ ػػةجحجػػ ػػكح( )2016كد اروػ ػ ػػة
العكي ال( .)2013
اخ فػػتالد اروػػةالحكليػػة ػػلوعػػضالد اروػػكتالوػػكوقةفػػالاو ػ خدا هك قػػكيساخػػرلغيػػراخ وػػكر
ال فطيرايوداُالط كفالالدراوةالحكلية .
 .5نتائج دراسة
أطدتالدراوكتالوكوقةو كفيهكالدراوةالحكليةُ مكجكدأَرفعكؿيوػ خداـاوػ ار يجيكتالػ ع ـ
ال خ ف ػػةف ػػال ط ي ػػة ه ػػكراتال فطي ػػرايو ػػداُالف ػػال ق ػػررالد ارو ػػكتايج كُي ػػةطد ارو ػػةُ ػػداكم()2016
كدراوةخ ر( )2015كدراوةالحكيطال( )2015كدراوةالو كم( )2015كدراوةالوالدم( .)2015

كيمكف لمدراسة الحالية اإلفادة مف الدراسات السابقة في جكانب عديدة منيا
 .1دُـال قد ةوأورزالط ك جال الاظهر هكالدراوكتالوكوقةفال قررالدراوكتايج كُية
 .2دُـايطكرالطظرموكل عريفكتاإلج ار يةكال فكهيـالالز ةكدُـالخ فيةال عرفيةل وكحث.
 .3إُدادأدكاتالدراوةال طكووة كال ال

فوطكءاخ وكرلقيكس هكراتال فطيراإلوداُال.

 .4حديػػ ػػد ػػ ػػطهجالد اروػػ ػػةال طكوػػ ػػب كهػ ػ ػػكال ػػ ػػطهجالػ ػ ػػوهال جريوػ ػ ػػالذكال ج ػ ػ ػػكُ يفال جريويػ ػ ػػة
كال كوطة.
 .5ايطالعُ مانوكليباإلح ك يةال طكووةل عكلجةالويكطكت.
 .6طيفيةاخ يكرالعيطة .
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التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
 .1طػػدرةالد اروػػكتالع ي ػػةالعرويػػةال ػػال طككلػػتاو ػ ار يجيةالو ػػقكيتال ع ي يػػةف ػػال ط يػػة هػ ػرات
قررالدراوكتايج كُيةحوبُ ـالوكحث.

ال فطيراإلوداُالفال
 .2أطدت عظـالدراوكتالوكوقةُ ػمأه يػة ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُالفػال قػررالد اروػكت
ايج كُية.

  .3وكيطػػتال رح ػػةالد اروػػيةال ػػالطوقػػتُ يهػػكالد اروػػكتالوػػكوقةأدكا هػػكوػػيفال رح ػػةالجك عيػػة
كال رح ػػةالَكطكي ػػةكال رح ػػةاإلُدادي ػػةكال رح ػػةايو دا ي ػػةك ف ػػؽالد ارو ػػةالحكلي ػػة ػػلأغ ػػب

الدراوكتالوكوقةال الطوقتُ مال رح ةاإلُدادية.

 .4اوػ خد ت عظػػـالد اروػكتالوػػكوقةدلػيالنل ع ػػـل ػدريسكفقػكنيوػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػة 
ك و ػ خدـالد اروػػةالحكليػػةدلػػيالنل ع ػػـ ل ك ػػي خط ػكاتال ػػدريسكفق ػكنيو ػ ار يجيةالوػػقكيت
ال ع ي يةفال دريس قرالدراوكتايج كُية.

 .5أطػػدتالد ارو ػػكتالو ػػكوقةُ ػػمإ طكطي ػػة ط ي ػػة هػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالف ػال ق ػػررالد ارو ػػكت
ايج كُيةوكو خداـاو ار يجيكتهكدفةكليسُفطريؽط كُالكا ال.
 .6طالفتط ك جالد اروػكتُػففكُ يػةاوػ خداـالوػ ار جكايوػ ار يجيكتال طكُػةفػال ط يػةال فطيػر
اإلوداُالفال قررالدراوكتايج كُية.

 .7طكُ ػػتأدكاتالد ارو ػػةف ػػالالد ارو ػػكتالو ػػكوقةلط ػػف عظ ه ػػكا ف ػػؽُ ػػمأداةايخ و ػػكرلقي ػػكس
.8

هكراتال فطيراإلوداُال.

عظ ػ ػػـالد ارو ػ ػػكتالو ػ ػػكوقةاوػ ػ ػ خد تال ػ ػػطهجال ػ ػػوهال جريو ػ ػػالل قكرط ػ ػػةو ػ ػػيفايو ػ ػ ػ ار يجيكت

ال و خد ةكالطريقةايُ يكدية.
 .9أ و ػػتالد اروػػكتالو ػػكوقةفكُ يػػةالوػػقكيتال ع ي ي ػػةفػػال ػػدريس ق ػػررالد اروػػكتايج كُي ػػة
كوع ػػضف ػػركعال عرف ػػةال خ ػػة ط ػػكأك ػػتو ػػأجراءال زي ػػد ػػفالوح ػػكثل حق ػػؽ ػػففكُ ي ػػة
الوقكيتال ع ي ية في كلـ طككله ؾالدراوكت ف غيرات.
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الفصن الجالح
اإلطــــــار النظـــــري
 انًحٌر األًل :انسقبالث انخعهيًيت
 انًحٌر انثبني :انخفكيز اإلبداعي
 انًحٌر انثبنث :اندراسبث االجخًبعيت


الفصؿ الثالث
اإلطار النظرم
وعمهػذاالد اروػةإلػم ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُالفػال قػررالد اروػكتايج كُيػةوكوػ خداـ
الوػػقكيتال ع ي يػػة لػػذلؾفػػإفهػػذاالف ػػؿيهػػدؼإلػػم حديػػدأوػػسكخط ػكاتك ارحػػؿ كظيػػؼالوػػقكيت

ال ع ي يػػةفػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالكذلػػؾ ػػفخػػالؿويػػكفطويعػػةالوػػقكيتال ع ي يػػة ك حديػػد
ه ػػكراتال فطي ػػراإلو ػػداُالكو ػػوؿ ط ي ه ػػكف ػػال ق ػػررالد ارو ػػكتايج كُي ػػة كل حقي ػػؽذل ػػؾ ػػـ قو ػػيـه ػػذا
الف ؿإلمَالث حككرُ مالطحكال كلال :
 المحكر األكؿ :السقاالت التعميمية. المحكر الثاني :التفكير اإلبداعي. المحكر الثالث :الدراسات االجتماعية.كفي كي الوي ـ طككؿهذاال حككروالالء فال ف يؿ .

المحكر األكؿ :السقاالت التعميمية:
النظرية البنائية:
اهػ ـال روػػكفوطظريػكتالػ ع ـوكُ وكرهػكرطيػزةل ك ػكؿلغكيػػكتال رويػة ك عػػدالطظريػةالوطك يػػةرؤيػػة

فالطظريكتال ع ـكط كال ع يف  قكـُ مال ع ـطفوػه وػأفيطػكفطالػطنكفػالوطػكءأط ػكط فطيػراط يجػة
فكُ ػػؿقد ار ػػهالكراَي ػػة ػػلخو ار ػػهالو ػػكوقة فكخ ػػذال رو ػػكفيوحَ ػػكفُ ػػفاوػ ػ ار يجيكت ع ػػـك ع ػػيـ طكو ػػب

ال ع يفكالع رفقديقتالطظريةالوطك يةاه كـال رويفكال ع يف.
الذميطوبإلمويكجيػه كيعػكدوجػذكراإلػم
عدالطظريةالوطك يةفالال رويةجزءان فال فطيرالجديد
ي

الوطك يػػةالالخ ػػية  كقػػدطكطػػتوػػووكنفػػالظهػػكركجػػكا طكُػػةل وطك يػػةكهػػال ح ػػؿ طكطػػة يػزةوػػيفطظريػػكت

ال ع ـانخرل كاُ وكرهكطريقة دريس َكلية فهال رطزُ مأفالػ ع ـُ يػة فكُػؿطالػطةيوػ خدـفيهػك
ال ع ـأفطكراالوكوقةندراؾ عكطالال جكربكالخوراتالجديدةال اليع رضلهك(خطكيوة  .)107:2008
اخ ؼ طظركالوطك يػةُ ػم ػعكوةفػالإيجػكد عريػؼأك عطػم حػددل وطك يػةكذلػؾلعػدةأوػوكب
طه ػػك:أف

ػػط الوطك ي ػػةيع ػػدجدي ػػدانطو ػػويكنف ػػالاندوي ػػكتالف و ػػفيةكالطفو ػػيةكال روكي ػػة ط ػػكاف طظ ػػرم

الوطك يةليسوفريؽكاحد كلططهـُدةفرؽ ك فَـليسهطكؾاج كعويطهـُ م عريػؼ حػددلهػك(زي ػكف

كزي كف  .)2:1992
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يع ػػرؼ(ال ػػك طال )23:2002الوطك ي ػػةُ ػػمأطه ػػكُ ي ػػةاوػ ػ قوكؿ ح ػػكمإُ ػػكدةوط ػػكءال ع ػػيف
ل عكطالجديدةداخؿويكؽ عرف هـاآلطية لخو ار هـالوكوقةكوي ةال ع ـ .
كُرف ه ػػك(ُ ػػداكم )14:2016وأطه ػػكطظري ػػةف ػػالالػ ػ ع ـ ق ػػكـُ ػػمأو ػػكسوط ػػكءال ع ػػكرؼالجدي ػػدة
ع ػدةُ ػمالخوػراتكال عػػكرؼالوػكوقةل ػ ع ـفػالظػػؿ ع ػـحػريصُ ػموطػػكءال عرفػة ػفخػالؿالقيػػكـ

وكنطالطةال خ فةك الجيلال ع ـُ مإط كج فويرات عددةلطالي و ال ع ـذا عطملديه .

ط ػػك عرفهػػػك(ُ ػ ػكاف )14:2016وأطه ػػكُ يػػػةوطػػػكءال عرف ػػةلػػػدلال ػ ػ ع ـ ػػفخػ ػػالؿايطػ ػػد كج
ايج كُال لانقرافكاط وكبخوراتك عكرؼجديدةكاطد كجهك لال عرفةالوكوقة .
ك ػػرل(الالػػهرم )11:2015أفالطظريػػةالوطك يػػةاه ػػتوطيفيػػةالك ػػكؿإلػػمال عرفػػةكاط وػػكوهك 
لك لانهداؼكال وكدئانوكويةفال دريسالع كـ ك رطزُ موطكءال عرفػةالجديػدةفػال ػكءالخوػرات
كال عكرؼالوكوقةال ال طكف كجكدةلدلال ع ـ  ػلانخػذوعػيفايُ وػكرالوي ػةال ػال حػدثفيهػكُ يػة

ال ع يـ 

كأطػػدطػػؿ ػػف(زي ػػكفكزي ػػكف )77:2003وػػأفهطػػكؾُػػدة ػػكرك يػػكراتل وطك يػػةكهػػال:الوطك يػػة
الوويطة الوطك يةالجذريػة الوطك يػةايج كُيػة الوطك يػةالطقديػة الوطك يػةالَقكفيػة الوطك يػةال فكُ يػة الوطك يػة
اإلطوكطية .
يػػرلالوكحػػثوطػػكءُ ػػم ػػكوػػوؽأفالطظريػػةالوطك يػػةهػػالأوػ كب ػػدريس وػػكُدال ػ ع ـُ ػػموطػػكء
عكرف ػػةالخك ػػةُ ػػفطري ػػؽ ػػركراو ج كُ ػػة ػػفالخوػ ػراتالو ػػكوقةكال ف ػػككضايج ػػكُال ػػلانقػ ػراف 
فػػكل ع ـ حػػكرُ يػػةال ػػدريسكال ػ ع ـكي عػػبال ػ ع ـدكرطالػػطفيهػػك ك خ ػػؼال عػػكرؼال ػػالي ػ ـوطكءهػػك
ػػف ػ ع ـالػػمآخػػرف طػػؿ ػ ع ـ عكرفػػةالخك ػػةال ػػالي طهػػك كي عػػبال ع ػػـدكرال وػػكُدكال يوػػرفػػال

وطكءال عطمو كرة حيحةُفطريؽاو خداـ ج كُة فال خطيطكتال طكووة .

افتراضات النظرية البنائية:
يأخذال ع ـالوطػك ال ػكرة خ ك ػةوػه يػزاُػفالػ ع ـفػالظػؿالطظريػكتانخػرلف ظهػرفيػه

العديػػد ػػفايف ار ػػكتال ػػال رطػػزُ يهػػكالطظريػػةالوطك يػػةكال ػػالُر ػػهك(زي ػػكف )189:2004كهػػال
طكآل ال :
 .1ال ع يـُ يةوطك يةطالطةك و رةكغر يةال كجه.
.2

هيأل ع ـأف ؿالظركؼُطد كي رؾل كاجهة الط ةأك ه ةحقيقية.

 .3يجػػبأف

ػ فُ يػػةال ػ ع ـإُػػكدةوطػػكءالفػػردل عرف ػػه ػػفخػػالؿُ يػػة فػػككضاج ػػكُال ػػل

اآلخريف.
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 .4ال عرفةالقو يةل ع ـالرطأوكواللوطكءال ع ـذمال عطم.
 .5الهػدؼالجػكهرم ػفُ يػةالػ ع ـهػكإحػداث طيػؼي ػكاءـ ػلال ػغكطال عرفيػةال كروػةُ ػػم
خورةالفرد.

مبادئ النظرية البنائية
ذطر(زي كف ُ)45:2007دة وكدئأوكوية ر طزُ يهكالوطك يةكهالطكآل ال :
.1

عرفةال ع ـالوكوقةهال حكراير طكزفالُ يةال ع ـ.

 .2إفال ع ـيوطال عطمل كي ع هوطفوةذا ينك.

 .3ييحدث ع ـ كلـيحدث غييرفالوطيةالفردال عرفية.
 .4أفال ع ـيحدثُ مأف ؿكجهُطد كيكاجهال ع ـ الط ةأك كقفكنأك ه ةحقيقيةكاقعية.
 .5ييوطمال ع ـ عرف هو عزؿُفاآلخريف وؿيوطيهك فخالؿال فككضايج كُال عهـ.

يػػرلالوكحػػثافالػ ع ـيحػػدثُطػػد كيكاجػػهال ػ ع ـ كقفػكنأك ه ػػةحقيقيػػةفيوػ َكرد ػػكغال ػ ع ـ

فيودأوكل فطيركالوحػثفػال عكرفػهالوػكوقةك عكرفػهالجديػدةفيوػ طيلال ػ ع ـافيقػكـوكط قػكء ػكيطكوػوه ػف
ع ك ػػكتكُ ػػؿفر ػػيكتكا خػػكذالق ػ ارراتال طكوػػوة ع ػػدنافػػالذلػػؾُ ػػموطي ػػهال فكهي يػػةال ػػال وػػكُدا

ُ مالقيكـوذلؾكييحدثهذاال ع ـ كلـيطالأ غيرفالوطيةال ع ـال عرفية .

السقاالت التعميمية كخمفيتيا التاريخية:
عػػدالوػػقكيتال ع ي يػػة))Instruction Scaffoldingكاحػػدة ػػفال طويقػػكتال روكيػػةل طظريػػة
الوطك يةال الظهرتفالأكاخرالقرفال ك ال حيث رلافال عرفةي ـوطكؤهػكفػالُقػؿال ػ ع ـكوكاوػطة
ال ع ـذا هوالطؿ ػدرج كيح ػكجال ػ ع ـإلػمقػدر ػفال وػكُدةفػالودايػة ع ػة

ػكءؿ ػؾال وػكُدة

ح ػػمي ػػو ال ػ ع ـ وػ قالنفػػالوطك ػػهل عرفػػةالجديػػدة كيع ػػدال ػ ع ـفػػالوطك ػػهل عرفػػةالجديػػدةُ ػػم ػػك
ي ؾ ف عكرؼوكوقةحيث ؤَرال عرفةالوكوقةلدلال ع ـُ مأو كبوطك هل عرفةكفه هك .
كقػدظهػر

ػط الوػقكيتال ع ي يػة) (Instruction Scaffoldingنكؿ ػرةفػالد اروػةككد

وراكف))Brane Woodكركدس))Rossفالُكـ1976كال الطكفهػدفهكال ك ػؿإلػمدكرال ع ػـفػال
جعػػؿال ػ ع ـال و ػػدئأكالطفػػؿلديػػهالقػػدرةالكاوػػعةفػػالحػػؿال الػػطالتال ػػال فػػكؽُ ػػمقد ار ػػهالفرديػػة
(قطك ال  .)368:2005
ك عرؼالوقكيتال ع ي يةوأطهكال وكُدةالكق يةال اليح كجهكال ع ـلعوكرالفجػكةوػيف ػكيعرفػه
ك ػػكيوػػعمل عرف ػػهكطقػػؿهػػذاال وػػكُدة ػػدريجيكوحيػػثيو ػ طيلال ػ ع ـحػػؿال وػػك ؿو فػػردا ع ػػدُ ػػم
قد ار هالذا ية(ُ كاف  .)9:2016
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ك رل(الالهرم )7:2015وأطهكطريقة ع ي ية ي عدةكفقػنكل طظريػةالوطك يػةلطويعػةال عرفػة كُ يػة

وطػػكء و ػ رةكطالػػطة  قػػكـُ ػػمالػػدُـال عرفػػالال ؤقػػتل ػ ع ـفػػالال رح ػػةال كوػػطة ػػكيوػػكُدافػػال
ايجكد راطيب عرفيةجديدةأكإُكدةوطكء طظك هال عرفيةاُ كدانُ م كووؽ فدُـ .

كوػيفطػؿ ػف()sukyadi & Hasanah,2010:21وإالػكر ه كل فهػكـالوػقكيتال ع ي يػةوأطهػك

وػ يتوهػػذاايوػػـنطهػػكرطػػزتُ ػػمالػػدُـال ؤقػػتل ػ ع ـ ك ػػفَػػـ رطػػهلطػػاليط ػػؿوقيػػة ع ػػه ع ػػدان
ُ مطفوه فهال الوهإلمحدطويروقكلةالوطكء .

ط ػػك ػػر وطالوػػقكيتال ع ي يػػةوكلوطك يػػةايج كُيػػة))Social Constructivismكال ػػال عػػب

يفالفهـال ع يفك يويرالػ ع ـ فكل غػة وػكُدال ع ػيفُ ػم طػكيركوطػكءال فػكهيـ
ال غةفيهكدك نارفعك ن
الع يػػة كهػػالأحػػدال طكطػػكتالهك ػػةل فطيػػرال ع ػػيفك وػػكؤي هـكآ ار هػػـ( Jones, et al.,1998:

 .)968

حيػػثيع وػػرفيجك وػػطالأكؿ ػػف وطػػمالطظريػػةالوطك يػػةايج كُيػػةكأطػػدُ ػػمأفالع يػػكتالعق يػػة

الع يكيي طفاف ط كإي فخالؿال فكُؿايج كُال كوذلؾي حقؽهدؼ ط يةقدرةال ػ ع ـُ ػموطػكء
عرف ػػهالذا يػػةكالػػدفكعُطهػػك ػػلاح ػراـ عرفػػةايخ ػريفط ػػكأفال طكقالػػكتوػػيفال ع ػػيففػػالال ج كُػػة
ػ ػػؤدمدك نار ه ػ ػنكف ػ ػالُ يػ ػػةال ػ ػ ع ـ حيػ ػػث ع ػ ػػؿُ ػ ػػم كليػ ػػد وػ ػػكؤيتجديػ ػػدة هيػ ػػدنالحػ ػػؿال الػ ػػطالت

( .)Cole&james,2003:3

كيرلفيجك وطالأفال ع يفلديهـ و كيكفل ط كالعق ال :
 المستكل األكؿ :و كلالط كالعق الالفع ال :كظيؼالعقؿل ع ـاناليكء فقوؿالفردطفوه . المسػػتكل الثػػاني :و ػ كلالط ػػكالعق ػػالايج ػػكُال :كظيػػؼالعقػػؿل ػ ع ـانالػػيكء ػػفقوػػؿالفػػردو وػكُدةأطػػكساخػريف َػػؿال ع ػػـ الكالػديف ال ع ػػيفال فػكقيف كوػػذلؾفػػإفال ػ ع ـيحػػككؿوطػػكء
ػفييوػ ػ ػ ػ ػػرلػ ػ ػ ػ ػػهأكيدُ ػ ػ ػ ػ ػػهفػ ػ ػ ػ ػػالُ يػ ػ ػ ػ ػػةال ػ ػ ػ ػ ػ ع ـ
عرف ػ ػ ػ ػ ػػهوطفوػ ػ ػ ػ ػػهأكين َػ ػ ػ ػ ػػـيوحػ ػ ػ ػ ػػثُػ ػ ػ ػ ػػف ػ ػ ػ ػ ػ ي

( .)Winsler,2003:143

ل(زي ػػكف )95:2003أفالوػػقكيتال ع ي يػػة ع وػػرو َكوػػة كظيػػؼل دروػػةال فطيػػرال ع ػػؽ
كيػػر 

لفيجك وػػطال:كال ػػال ؤطػػدُ ػػمفطػػر يف ه ػػيفذاتُالقػػةوكلعوػػدايج ػػكُالل ػ ع ـه ػػك:فط ػرةالوػػقكيت
ال ع ي ية كفطرةالط كالكاليؾ ) .)Zone of proximal development
كوطكءُ مطظريةفيجك وطالظهرت كيو مو ططقةالط ػكالكالػيؾ()ZADكهػك

ل وػػكفةوػػيف ػػكي طػػفل الػػخصأفيقػػكـوػػهو وػػكُدة أكوػػدكف وػػكُدة ط ػػكأف

ػػط الط ػػكالكالػػيؾ

يالػ ػ ػػيرإلػ ػ ػػمأفال وػ ػ ػػكُدةال قد ػ ػ ػػةل ػ ػ ػ ع ـ قػ ػ ػػكـُ ػ ػ ػػمأوػ ػ ػػكسالقػ ػ ػػدراتال كجػ ػ ػػكدةلديػ ػ ػػه(
 .)&Cole,2001:69
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ػط يالػير
Cole

مفيكـ منطقة النمك الكشيؾ :ZAD
يعوػر ططقػػةالط ػػكالكالػػيؾال ػالاف ر ػػهكفيجك وػػطال ُػػفال وػكفةوػػيف وػ كلالط ػػكالحقيقػػالأك
الفع ػػالط ػػك ع ػػؿُ ػػم حديػػدالحػػؿال و ػ قؿل الػػط ةك حديػػدهككوػػيف و ػ كلالط ػػكال طػػفوكل عػػككف ػػل
ع يفأطَرقدرةكدراية(فيجك وطال  .)15:2004

ك عرؼ ططقةالط كالكاليؾ()ZADوأطهكال وكفةويف و كلال طػكيرالفع ػالالػذميطالػأ ػفحػؿ

ال الط ةو كرة و ق ة كويف و كلال طكيرال ح ػؿحدكَػهخػالؿحػؿال الػط ةو كجيػهوػكلسأكال عػككف
لانقراف( .)VygotskY,1978:86
كلقدحدد()Vygotsky,1978:94-96أروعة راحؿلطالأة ططقةالط كالكاليؾكهال 
 .1األداء المساعد مف اآلخريف األكثر قدرة:
فالهذاال رح ةيع دال ع كفُ مالوػكلغيفأكانقػرافانطَػرقػدرةنداءال ه ػةقوػؿايطالػغكؿ
وهػػكو فػػردهـ كهطػػك ع ػػدط يػػةكطػػكعال وػػكُدةُ ػػمُ ػػرال ػ ع ـكطويعػػةال ه ػػةكوكل ػػكلاليطػػكفا وػػكع
ك طاليط ططقةالط كالكاليؾ()ZADفالال طككؿ.
 .2األداء المساعد الذاتي:

يط قػػؿال ػ ع ـفػػالهػػذاال رح ػػةإلػػم عرفػػةال وػػؤكليكتكالقكاُػػدالالز ػػة فهػػذاال وػػؤكليكتأ ػػو 
اآلفوإ طػػكفال ػ ع ـالوػػيطرةُ يهػػك فكلطالػػكطالػػذمي ط ػػبإطجػػكزاو وػػكُدةاآلخ ػريفي طػػفأفيطج ػزاانف
ال ع ـ و فردا فأط كطالطالكطال ال كروهكال ع ـلحؿ الط ة عيطةكال ػالطكطػت وطيػةُ ػمال فكُػؿويطػه
كوػيفاآلخػريفأ ػػوحتويطػهكوػػيفطفوػػهفػػالهػذاال رح ػػةيطجػػزال ػ ع ـال ه ػةدكف وػػكُدة ػػفايخػريف

كلطفهذاييعطالاطه ـ طكيرأداءال ع ـوالطؿطك ؿ.
 .3يتطكر األداء كيصبح تمقائيان(التثبيت):

فالهذاال رح ةيط قؿال ع ـ ف ططقةط كاإلم رح ػة طػكرةحيػثيوػ طيلأداء هك ػهوالػطؿ

طك ؿكودكف وكُدة حيثافال وكُدةفالهذاالكقت ع وػر عرق ػةك زُجػة فػكنداءهطػكلػـيعػديطػكر
وؿي طكر كقػدك ػفهفيجك وػطالوَ ػكرال طػكير()Fruitsكك ػفهاي ػكنوأطػه حجػر()Fossilizedديلػة
ُ مَوك هكوعداُفال غييروفعؿالعق يةكايج كُية.

 .4إزالة تمقائية األداء يؤدم إلى العكدة لمخمؼ مف خالؿ منطقة النمك الكشيؾ(:)ZAD

إفُ يػةالػ ع ـُػػفدانفػراد طػػكف ػفهػػذاالخطػكاتال و وػ ةطفوػهككال طظ ػػةل ططقػةالط ػػك

الكاليؾ( )ZADايط قكؿ ػف وػكُدةاآلخػريفإلػم وػكُدةالػذاتكو طػرارهػذاالخطػكات ػرة ػكانخػرل
ط ػػكقػػدراتجديػػدةُطػػدالفػػرد كُطػػد كيط هػػالالفػػرد ػػفا ػ الؾال هػػكرةك طػػكرقدر ػػهُ ػػمأدا هػػكوآليػػة
ك قك ية يو طيلأفيعكد رةأخرلي الؾ هكرةجديػدةكهطػذا وػ ردكرة ططقػةالط ػكالكالػيؾ()ZAD

ي الؾال هكراتكاط وكبال عرفة .
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أىداؼ استراتيجية السقاالت التعميمية:
يػػزاو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػةوقػػدر هكُ ػػمإ كحػػةالفر ػػةل ػ ع ـل ط يػػة هكر ػػهالعق يػػة 
كقد ار هالخك ة ك فأهـهذاانهداؼ :
 .1القدرةُ مالروطويفانفطكركال فكهيـال خ فة.

 .2القدرةُ م قكيـالحقك ؽكال ع ك كتوالطؿطقدم.

 .3القدرةُ ماو خالصط ك ججديدةلحؿال الطالت.
 .4القدرةُ م كاجهةال الطالتال عقدة.

 .5القدرةُ مفهـ كاقؼجديدةفالطكُهك(.)Azih&Nwosu,2011:37

 .6كي ػػيؼ()Azih&Nwosu,2011:64القػػدرةُ ػػمالػػدُـال ؤقػػتل ػ ع ـاَطػػكءال ػ ع ـو وػػكُدة
ايخريف ك فَـي رطهلطاليط ؿ ع هلذا ه طفردنا ع دناُ مقد ار هالذا ية.

كي يؼالوكحث ج كُةأخرل فأهداؼالوقكيتال ع ي يةكهال كي ال :

  .1وكُدال ع يفك زيد فقدر هـُ م كاجهةال الطالتكالع ؿُ مح هك.
.2

فخالؿال كروةال و ق ةل ع ـفالحؿكاجوك ه ع ؿُ مزيكدةَقةال ع ـوطفوة.

 .3يوػ طيلال ػ ع ـروػػطال ع ك ػػكتالوػػكوقةوكل ع ك ػػكتالجديػػدةك

ػػحي ال ع ك ػػكتالخكط ػػةكروػػط

انفطكركال فكهيـ لوع هكالوعض.
 .4خ ؽركحالع ؿالج كُالكال عككطالويفال ع يف.

 .5زيد فقدرةال ع ـُ مال فطيرفالطرحح كؿفريدة فطكُهكل الطالتال ال كاجهه .

خصائص السقاالت التعميمية:
خػ ػ صالو ػػقكيتال ع ي ي ػػةوكُ وكره ػػكال كظ ػػؼالحقيق ػػالل درو ػػةال فطي ػػرال ع ػػؽلفيجك و ػػطال 
كال ػػالأطػػدتُ ػػمفطػػر يفأوكوػػي يفذاتأه يػػةكُالقػػةوكلوعػػدايج ػػكُالكه ػػك:الوػػقكيت كفطػرة ططقػػة

الط ػكال قريوػال حيػثيػرلطػؿ ػف( )Bolstad, Kanamaru & Tajino, 2011:40أفالػ ع ـي ػو 
يُط ػػد ك ق ػػدـل ػ ػ ع ـوع ػػضال يح ػػكتكال ع ك ػػكتاإلرال ػػكديةكوع ػػضاندكاتال ػػال و ػػكُداُ ػػم
فع ػػك ن

ال فطير أطَر كلك رؾو فرداليو طالؼال فكهيـكال عرفةالجديدة .

حيػثأالػػكر()Molenaar, et al., 2011:32إلػػمأفهطػػكؾُػدةخ ػػك ص يػػزالوػػقكيت
ال ع ي يةك فأه هك :
 .1أفالوقكيتال ع ي ية ع ؿُ ماُطكء كجيهكتكارالكداتكا حةلدلال ع يف.
 .2ورزك ك
.3

الغرض ف ع ـ ك كع ك ك ط وكتال ع ـال ط كوة.

فاو ارريةال ع يففالال ع ـ كاطجكزال هكـوكلالطؿال حي .
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 .4عطالفر ةل ع يفوكل طوؤوكل كقعكت فخالؿطرحانو ة.
 .5كجهال ع يفالم

كدرال عرفةك

كدرال ع ـالحديَة.

 .6ق ؿ فُدـال حديدكال فكجآتكاإلحوكطكتلدلال ع ـ.
 .7و قطبجهدال ع ـفالال رطيزُ م ك كعالدرس.
 .8كلدقكةدفلل ع ـكزيكدةالح كسُطدال ع يف .

كيويف()Hui Chou, 2011:39خ ك صأخرلل وقكيتال ع ي يةالطكجحة كهالطكآل ال :
 .1الويطرةُ ماط وكاال ع يف.

 .2الع ؿال عككطالك قويـال هكـ.
.3

ركرةا الؾال ع يفالخ فيةالطكفية فال ع ك كتال ع قةوكل كدة.

 .4الع ؿُ م قديـالدُـوكيُ كدُ ماو خداـالكوك طال ع ي ية.
 .5الع ؿُ م الجيلال ع يف فخالؿالدُـال عطكمله.

 .6الع ؿُ مال درجفال قديـالدُـكال وكُداتلدلال ع ـكذلؾطوقكنلقد ار ه.
 .7هي ةال ع ـكاُطكؤاالالعكرالطك ؿوكل وؤكلية كاطفكذال هكـال ط كوة.

أنماط تقديـ السقاالت التعميمية إلكتركنيان:
حدد(وعفكف )77-78:2008أط كطالوقكيتال ع ي يةفالأروعةأط كططكآل ال :
 .1السقاالت الثابتة:
وـوأطهكَكو ةكغيػر غيػرةكظػكهرةطػكاؿالكقػت وػكاءالػعرال ػ ع ـوكلحكجػةإليهػكأكلػـيالػعر
و ػػذلؾ  حي ػػث ق ػػدـل ػ ػ ع ـال و ػػكُداتكال كجيه ػػكتل ػ ػ ع ـف ػػالط ػػؿخط ػػكة ػػفخطػ ػكات ع ػػة كي كق ػػؼ
او خداـهذاالطكع فالوقكيتُ مطويعةورطك جال ع ـال قدـل ع يفكُ محكجك هـكخ ك

هـ.

 .2السقاالت المتكيفة:
كهػػالوػػقكيت غيػػرأك ك ك يطيػػكوطػػكُ ػػماو ػ جكوةال ػ ع ـكي طػػف
اح يكجكتال ع يفال طكُػةكفقػكنندا هػـ كهػذاالػط طيفػرضُ ػمال

ػ ي هكوطريقػػة طكوػػب ػػل

ػ يفال فطيػرفػالطػؿال وػكرات

ايدراطيةال عرفيةال القديو طهكال ع ـأَطكء ع ه .
 .3السقاالت التي يمكف تكيفيا:

كهػػالوػػقكيت يقػػدـفػػالالودايػػةُطػػد كيوػػدأال ع ػػيففػػالاو ػ خداـال كقػػل ػػلإ طكطيػػة الالػػيهكأك

إخفك هك كال ع يفانطَر قد كنيقك كفوكوػ دُكءوػقكيتالػ ع ـايخػرلغيػرالظػكهرة يوػ خداـال كقػل
ويط ك ظؿهذااندكاتغيرظكهرةل ع يفال و د يفكوكل كلالييو طيعكفال قدـفالال كقل.
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 .4السقاالت المتكيفة ببارامترات التعمـ:
كهػػالوػػقكيت غيػػروالػػطؿأك ك ػػك يطالوطػػكءُ ػػموػػك ار راتال ػ ع ـال ػػال عطػػسال ػػكرةالحقيقيػػة
ل ػ ػ ع ـ( و ػ ػ كل ح ػ ػػي ه  و ػ ػ كلاخ يػ ػػكرال عػ ػػكرؼ  و ػ ػ كلإ قكطػ ػػهل ع ك ػ ػػكت  و ػ ػ كاافػ ػػال طويػ ػػؽ
ال دريوكت ...إلغ)فهطكؾالعديد فالوػك ار راتال ػال غيػروطػكءُ ػم وػ كل ح ػيؿال ػ ع ـكال ػال هػدؼ
إلمُوكرالفجكةويف ك ع هك كيريد ع ه .

أنكاع السقاالت التعميمية:
يذطر()Wang,2006:47أروعةأطكاعل وقكيتال ع ي يةكهال كي ال :
 .1السقاالت الكظيفية (اإلجرائية):
ال

هالالوقكيتال ال يقدـل ع ـفال كرة ج كُة فالخطكاتكال كجيهػكت ُػفطيفيػةاوػ خداـ
كدركاندكاتكانجهزةالالز ةلالط هكء فال ه ةال ع ي ية.
 .2السقاالت المفيكمية:
هالالوقكيتال الي ـ فخاللهك قديـ كجيهػكتل ػ ع ـُػفأكجػه ع ػـال ه ػةال ع ي يػةكا قكطهػك

أَطػػػكءُ يػػػةال ػ ػ ع ـ ػ ػػلاو ػ ػ وعكدانج ػ ػزاءغيػػػرال ه ػػػة كي طػ ػػفاو ػ ػ خداـخ ػ ػ ار طال فػػػكهيـكال خططػ ػػكت
ال ف ي يةإلطجكزهذاال ه ة.

 .3السقاالت االستراتيجية:
ه ػػال ػ ػػؾالو ػػقكيتال ػ ػػاليػ ػ ـ ػػػفخالله ػػكاق ػ ػراح ج كُ ػػة ػػػفالط ػػرؽالودي ػػػةإلطج ػػكزال ه ػ ػػة

ال ع ي ية كطذلؾ وكُدةال ع ـُ ماخ يكراف ؿهذاالطرؽ.
 .4سقاالت ما كراء المعرفة:
هػػالالوػػقكيتال ػاليػ ـ ػػفخاللهػػك قػػديـ كجيهػػكتل ػ ع ـُػػفطيفيػػةال فطيػػرفػػال ه ػػة ع ي يػػة 

كر دُ يكتالع ـالخك ةوهـ كادراؾطقكطالقكةكال عؼأَطكء طفيذال ه ةال ع ي ية .

ػةيوػػكُدال ػ ع ـفػالالك ػػكؿإلػمال عرفػةوطكفػػةالطػرؽكالكوػػك ؿ
كيػرلالوكحػثأف طػػكعالوػقكيتال ع ي ي ي
ال كحػػةإلطج ػػكزال ه ػػةال ع ي ي ػػة كاو ػ وعكدط ػػؿانال ػػيكءالغي ػػر ه ػػة ك عط ػػالال ػ ػ ع ـالفر ػػةيخ ي ػػكر
اف ػػؿالطػػرؽالػػذم و ػػكُدافػػالإطجػػكزال ه ػػةال ع ي ي ػػةك زيػػد ػػفُط ػػرال ال ػػكيؽلػػدلال ػ ع ـكيو ػػدأ

وكل فطيرفال هكـ ع ي يةجديدة.

أشكاؿ السقاالت التعميمية:
أالػػكرتطػػؿ ػػف(الجط ػدم كأح ػػد )699-698:2004أفال وػػكُدةال ػػاليقػػد هكال ع ػػـططػػكع

فأطكاعالوقكيتال ع ي ية فال طفأف طكففالالط يفه ك :
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أك نال :أدكات تعميمية مساعدة كتشمؿ:
 .1او خداـالطركتال ع ي ية.

 .2او خداـال يحكتال فظية.
.3

يحكتال طظيـالذا الكال فطيرو كت ر فل.

.4

يحكتال أ ؿكال فطيركهال يحكت حوكوة َؿ( م -كذا-أيف-ل كذا-طيؼ).

 .5انطالطةال وكطدة:او خداـالط ويك ر-كالكوك طال ع ي يةكالط كذجكال جو كت.
ثانيان :استراتيجيات معرفية:
ك اليرإلماو خداـال ع ـايو ار يجيكتال طكووةل ع يف َؿ:
 .1الط ذجة.

 .2ال جوير.
 .3اإلرالكد.
 .4ال الكوهكت.

 .5طرحانو ة.
 .6ال ع يـال عككطال.
 .7الط كتال ف كحية.

 .8ال طوؤكحؿال الطالت.
 .9ال خيصل ك كعال قركء.
يػػرلالوكحػػثأفال ع ػػـيو ػ طيلاو ػ خداـ ػػكي ػراا طكوػػب ػػفاو ػ ار يجيكتكأدكاتكأجه ػزةوهػػدؼ
ك كؿال ع ـل عرفةالجديةكروطهكوكل عرفةالوكوقة و خد كنطكفةالكوك ؿال طكووة.

كظائؼ السقاالت التعميمية:
قػدـطػػؿ ػػف()Wood, et al.,1976:90نكؿ ػرةط ػػةScaffoldingالوػػقكيتُ ػػمأطهػػك
ُ يػة طػفال ػ ع ـال و ػػدئ ػفحػؿال الػػطالتكاطجػكزال ه ػكتكالك ػكؿإلػػمانهػداؼو فػردا كيطػػكف
ال ػ حطـف ػػالالعطك ػػرال ق د ػػةل ػ ع ـكراء حقي ػػؽال ه ػػة ك ػػفال ػػركرماف ط ػػكفه ػػذاالو ػػقكيتف ػػال
ال دلالذم و وهطفكءةال ع ـكقد ار ه كك عكأي كنوتكظك ؼل وقكيتهال :
 .1جذباط وكاال ع ـ.

 .2ك لإطكري طفل ع ـ فخاللهأداءال ه ةك قوي هك.
 .3حقيؽال كجيهكاإلرالكد.

 .4حديدالخ ك صكايرالكد.
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 .5ق يؿال حطـ.

خطكات السقاالت التعميمية في تعميـ كتعمـ الدراسات اإلجتماعية:
يع ػػداوػ ػ خداـالو ػػقكيتال ع ي ي ػػةف ػػال ع ػػيـك ع ػػـالد ارو ػػكتايج كُي ػػةإل ػػمال ع ػػرؼُ ػ ػػم
ال عكرؼكالخوػراتالوػكوقةل ع ػيف فالوػدأفيوػدأال ع ػـأكينوكل عرفػةالع يػةال كجػ كدةلػدلال ع ػيف 
َـيوكُدافالإدخكؿ عرفةجديدةوطكءُ م كلديه ف عكرؼك ع ك كت .

كف ػػال ػػكء ػػكج ػػكءف ػػالالطَي ػػر ػػفالد ارو ػػكتكاندوي ػػكتال ػػال ح ػػدَتُ ػػفالو ػػقكيتال ع ي ي ػػة
ك ارحػؿ طويقهػك كال ػال طككل هػكد اروػةطػؿ ػف(قػكُكد )352 351: 2017ك(ال طػكؽ 39 :2016

)40ك(الالهرم )28: 2015كوعد راجعةخطكات طويؽالوقكيتال ع ي يػة ي طػفالقػكؿإطػهي طػف

طفيذهكوكلخطكاتال كلية :
أكالن :قبؿ الدرس (التييئة):

كفيهكي عرؼال ع ـُ مالخ فيةال عرفيةل ع ـكروطهكوكل ع ك كتالحكلية .

ثانيان :تقديـ النمكذج التدريسي:

 .1او خداـال حوكوكتكال يحكتكال وكؤيت.
 .2ال فطيرالجهرمل ع يكتكال هكراتالعق يةال

طةفالال ه ة.

 .3ط كوةقك ةوكلخطكاتال الوكؼ ولفالالط كذج(يط ػبال ع ػـ ػفال ع ػيفط كوػة ػكيعرفكطػه
ُفال ك كعك كيردكفأفيعرفكا).

 .4قديـط كذجل ع يـال هكراتالعق يةكالع يةال و هدفة.
ثالثان :الممارسة الجماعية المكجية لمحتكل عممي كمياـ متنكعة:
 .1يع ؿال ع ـ لرفيقهَـفال ج كُكت غيرة.
.2

الحظةكر دأخطكءال ع يفكالع ؿالفكرمُ م

حيحهك.

 .3كجيهال ع يفلطرحانو ةكطذلؾايو فوكرالذا الُفأداءال ه ة.
.4

كروة ج كُةال ع يفل هكـكانطالطة حتإالراؼال ع ـ.

 .5يال رؾال ع ـ لال ع يففال دريس وكدلال.
رابعان :إعطاء التغذية الراجعة:

 .1يعطالال ع ـ غذيةراجعة
 .2يو خدـال ع ـقكا ـال
.3

ححةاإلجكوكتل ع يف.

حي Check Listكال ال

وكُدةال ع ـفال قكيـُ هوط كذج عدةوكوقنك.

 .4إ كحةالفر ةل ع ـيو خداـال راجعةالذا ية.

 .5إُكدة قديـالط كذجال دريوالال حي ُطدالحكجة.
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فج يلخطكاتأداءال ه ة.

خامسان :زيادة مسؤكليات المتعمـ:

فذلؾوعضأطالطةال دُيـكال عزيز فأجؿروطاإلجراءاتكالع يكتووع هك.

 .1ي

 .2الع ؿُ مإلغكءالدُـال قدـل ع ـ دريجيكن.
.3

راجعةأداءال ع ـكال حقؽ فك كلهلدرجةإ قكفال ع ـ.

سادسان :إعطاء ممارسة مستقمة لكؿ متعمـ:

 .1يع ؿال ع ـُ م يويرال طويؽل ه ةأخرل ك َكؿجديد(جكاطبإَ ار يهل ك كع).
 .2يعطالال ع ـفر ةلدلال ع يفل كروةال ع ـوطريقة طَفةكالك ة.
كيال ػػيرالوكح ػػثال ػػمأه ي ػػةال ع ػػرؼُ ػػمالخ في ػػةال عرفي ػػةل ػػدلال ػ ػ ع ـقو ػػؿاوػ ػ خداـالو ػػقكيت

ال ع ي يةك حديد كيعرفهال ع ـ ف ع ك كتوكوقة كوعدذلؾيػ ـاوػ خداـالوػقكيتال ع ي يػةل وػكُدة

ال ع ـفالروطال ع ك كتالجديدةوكل ع ك كتالوكوقة ػل ػركرةالع ػؿفػال ج كُػكت يفال عرفػةيػ ـ
وطكؤهػػك ػػفخػػالؿال فػػككضايج ػػكُالوػػيفال ع ػػيف ك عػػد رح ػػةال غذيػػةالراجعػػة رح ػػةهك ػػةل عػػرؼ
ُ ػػم ػػػدلال قػػػدـالػػػذماح ػػرزاال ػ ػ ع ـفػ ػػالانداءكالع ػػػؿُ ػػم عزيػػػزايو ػ ػ جكوكتال ػ ػػحيحةك عػ ػػديؿ

ايو جكوكتالخكط ةُطدال ع ـ لال رطيزُ ماو خداـال كروةال و ق ةليع دال ػ ع ـُ ػمذا ػهفػال
ال ع ـط رح ةطهك ية.

الشػػركط الكاجػػب مراعاتيػػا لنجػػاح اسػػتخداـ السػػقاالت التعميميػػة فػػي تعمػػيـ كتعمػػـ الدراسػػات

االجتماعية:

وكلرغـ فإورازأه يةالوقكيتال ع ي يةفال ع يـك ع ـالدراوكتايج كُيػةإيأطػهح ػميطػكف
يفال حقيؽانهداؼال كخكة يجب راُكةالالركطال كلية :
هذاايو خداـفعك ن

أفيو ػ ل ػ ع ـأفي ػ ع ـذا ي ػكنك و ػ قالنفػػالأداءال هػػكـ و عطػػمآخػػريطػػكفال ػ ع ـكظيفي ػكنفػػال
.1
ي
إلرالكداتاآلخريف.
أداءال هكـكانطالطةكيطكفحكط كنودين فأفيطكف كوعكن 
 .2يوػػد ػػفكجػػكدط ػػكذجلال

ػػكؿكايوػ ديؿيػ ـ ػػفخاللػػه طظػػيـإطوػػكبال ػ ع ـأفعػػكؿك وري ػرات

انطَرخورة(ال ع ـأكالز يؿانطَرخورة).
 .3يجػب قػػدير وػ كلال ه ػػة ك عػػكيرحجػػـال وػػكُدةال قد ػة ػػفال ع ػػـإلػػمال ػ ع ـكذلػػؾحوػػب
وػ كلال هػػكرةال ػالك ػػؿإليهػػكال ػ ع ـكذلػػؾقوػؿ قػػديـالوػػقكيتال ع ي يػة( & Biemiller

.)Meichenbaum,1998:365
 .4يجػػب ارُػػكةالفػػركؽالفرديػػةفػػالُ يػػةال ػػدُيـكالػػذميعطػػالطػػـكالػػطؿال ػػدُيـالػػذميح كجػػهطػػؿ
ع ـلي جككز ططقةالط كالكاليؾ  ل راُكة طكعاح يكجكتال ع ـ(إوراهيـ .)37:2006

 ُ .5مال ع ـاو خداـال الحظةك وجيؿو كؾال ع ـكال غيرالذمك ػؿإليػهوكلطوػوةيوػ خدا ه
ايو ار يجيكتكال هكراتال ع ة.
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 .6يجبُ مال ع ـايو جكوةالفكريةل كيحككؿال ع ـأفيؤديه.
 .7يجب الخيصأداءال ع ـحكليكنكليسفالكقتآخر كذلؾنف ططقةالط ػكالكالػيؾفػالالغكلػب
غير فكقتآلخر(.)Rodgers & Rodgers,2004

 .8يجبأفي

ل ع ـالهدؼ فاو خداـالوقكيتال ع ي يةووهكلة ح م ؤدمالغرض طهك.

 .9يج ػػبأف طكو ػػبو ػػقكيتالػ ػ ع ـ ػػلطويع ػػةال ه ػػكـكأطال ػػطةالػ ػ ع ـ وحي ػػث ط ػػفال ػ ػ ع ـ ػػف
ال كا ؿذا ينكإلمال ع ـال و هدؼ.

 .10يجبأف طكوبوقكيتال ع ـطويعةك جكيتال كدةال و هدؼ ع هك.

 .11يجباف طكف ع ي كتوقكيتال ع ـكا حةوج ؿكُوػكراتدقيقػةوحيػث طػفال ػ ع ـ ػففهػـ
كيجبُ هأكالقيكـوه فأطالطةك هكـ.
 .12يجػػبأف

ػ ػ ـو ػػقكيتالػ ػ ع ـوحي ػػث و ػػـوكلك ػػكحكو ػػهكلةايو ػ خداـوال ػػطؿيوػ ػ ل ػ ػ ع ـ

او يعكوهككاو خدا هكفالأم رح ة ف راحؿال ع ـ(أح د .)42:2007

 .13ق يؿالطكاحالال عرفيةوقدراإل طكف فخالؿ هي ةظركؼالوي ػةال ع ي يػةوحيػث وػكُدال ػ ع ـ
ُ ػػماو ػ دُكءكاو ػ خداـال ع ك ػػكتال ػػاليعرفهػػكل قيػػكـوجػػزءطويػػر ػػف ه ػػةال ػ ع ـال ط كوػػة(أم
يروطويفال عرفةالقدي ةكال عرفةالجديدة).

 .14يج ػػبأفيو ػػدأال ع ػػـو و ػػكُدةال ػ ػ ع ـُ ػػم حدي ػػدالهيط ػػؿانوكو ػػالل ه ػػةالػ ػ ع ـف ػػالالوداي ػػة 
كُطد كي ـ حديدال ه ةي قمال ع ـال وكُدةو جرد ططه فالقيكـو ؾال ه ة.
 .15يجبُ مال ع ـاو خداـأو كبو كطاليدُـطؿخطكة يقػربال ػ ع ـ ػفالوػ كؾال رغػكبفيػه
أكفػػالحكلػػةال فػػكهيـالجديػػدة وكإل ػػكفةإلػػم قػػديـ غذيػػةراجعػػةفكريػػةلػػه( Bull, et.al.,

.)1999
 .16أفيودأال ع ـو كي طفأفيع هال ع ـ فأداء هكـكأطالطة.

 .17أفيودأال ع ـوكل هكـكانطالطةال حووةل ع ـ كايط قكؿ فال هػكـالووػيطةكال ػغيرةَػـال ػدرج
الي نكفالي نك.

 .18إجراءُ ية قييـ طررل ع يف.
 .19او ػ خداـالوػػقكيتفقػػطُطػػد ك طػػكفالحكجػػةإليهػػك ػػركرية ف ػػيسطػػؿال هػػكـال عقػػدةأكالطوي ػرة
ح كجإلمدُـوقكيتال ع ـ ط كأفليسطؿال ع يفوحكجةإلموقكيتال ع ـ.

 .20ق يػػؿُػػددالخط ػكاتال ط كوػػةلحػػؿال الػػط ةإلػػمال و ػ كلالػػذمي طػػفأفيفػػالال ػ ع ـو طكلػػب
ال ه ةوكل وكُدة(ُفيفال .)74-73:2010
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كي ػػيؼالوكحػػث ج كُػػة ػػفالالػػركطالكاجػػب راُك هػػكلطجػػكحاو ػ خداـالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال
ع يـك ع ـالدراوكتايج كُية أه هك :
 .1هي ةالوي ةال فيةويفال ع يفأطفوهـكايدارةال ع ي ية .
 .2االراؾال ع يففالاخ يكرالوقكيتال ع ي يةال طكووةح م َيردافعيةال ع يفل ع ـ .
 .3قويـال ع يفالم ج كُكتح ميحدثال ع ـ فخالؿال فككضايج كُال .
 .4اُطكءالفر ةل ع يفوكل طوؤوكل كقعكتوعدطرحايو ة.

إرشادات كاعتبارات ميمة عند تقديـ السقاالت التعميمية:
يالػػير(ح ػػكدة )30:2013الػػمافال ع ػػيفي طػػفلهػػـأفيوػ خد كاوعػػضال قطيػػكتالفعكلػػةُطػػد
قديـالوقكيتال ع ي يةكهالط كي ال :
 .1قػػػديـالوػػػقكيتال ع ي يػػػةال ػ ػػال طكوػػػب ػ ػػلال ح ػ ػػكلالد اروػ ػػالك ػ ػػلال و ػ ػ كلالعق ػ ػػالكالع ػ ػػرم
ل ع يف.

 .2أفيقكـال ع ـوكل وكه ةفالاخ يكرالوقكيتال ع ي يةكال اليرلأطهك طكووه.
 .3ال طكيلفالالوقكيتال ع ي يةال قد ةل ع ـ.
 .4كجكبإدخكؿ قطيةالحكوكبال ع دةُ مال كتكال كرةطحك قديـالوقكيتال ع ي ية.
كيق ػ ػ ػػدـ( )Lipscomd,Swanson,West,2004:10ج كُ ػ ػ ػػة ػ ػ ػػفايُ و ػ ػ ػػكراتُط ػ ػ ػػد ق ػ ػ ػػديـ
الوقكيتال ع ي ية طهك :
 .5رف ػػلالَق ػػة:ق ػػدـل ع ػػيفال ه ػػكـال ػػالي ط ػػفأفيؤدكه ػػكوق ػػدريو ػػير ػػفال عككط ػػة فه ػػذايحو ػػف
الطفكءةالذا يةل ع ـ.

 .6زكيػػدال ع ػػيفوإُكطػػةطكفيػػةإلطجػػكزال فػػكؽالو ػريل :خفػػيض و ػ كلايحوػػكطلػػدلال ع ػػيف
كاال كؿافيوقكا ح ويفل قدـال كا ؿ.
 .7الح ػػرصل و ػػكُدةال ع ػػيفأطفو ػػهـ:ال ع ػػيفق ػػديع ػػكفوجدي ػػةأطو ػػرُط ػػد كيال ػػعركفأطه ػػـ
يالوهكفطظك رهـ.

 .8فكدمالوأـ:ي جهدالطكلبطحك ع ي ة هكرة حددة.
 .9ازالةالدُـُ مطحك درجَـوالطؿإج كلالطحكإ قكفال ع ـل ه ة .

كيالحػػظالوكحػػثأطػػه ػػفال ػػركرمُ ػػمال ع ػػـ ارُػػكتوعػػضايُ وػػكراتُطػػد قػػديـالوػػقكيت

ال ع ي يةكهالُ مالطحكال كلال :
 .1طالرانلفةكال حوةويفال ع ـكال ع يففهذايزيد فدافعيةال ع يفل ػ ع ـكيعػززَقػةال ػ ع ـ
وطفوة.
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 .2الجيلال ع يفُ مال عككففي كويطهـك وكُدةأطفوهـوأطفوهـفالالك كؿإلمال عرفة.
 .3او خداـطؿاندكاتكالكوك ؿالالز ةُطد قديـالوقكيتال ع ي ية.
راُكةالفركؽالفرديةويفال ع يف.

.4


دكر المعمـ في استخداـ السقاالت التعميمية:
حػػددالعديػػد ػػفال خ

ػػيفكال روػػكييفدكرال ع ػػـفػػال ػػكفيرك طفيػػذالوػػقكيتالفعكلػػةطكل ػػكلال:

( ُ()Bikmaz,f.,et al.,2010:26( )Stahr,M,A.,2008:13-14ال  :)55-54:2013
 .1حديػػداهػػداؼال ػػطهجكاح يكجػػكتال ع ػػيف  ػػفأجػػؿاخ يػػكرال هػػكـال طكوػػوةقوػػؿال عك ػػؿ ػػل
ال ع ـ.

 .2ك ػلهػدؼ الػ رؾ فػكل ع يفُطػد كيطػكفلهػـهػدؼ الػ رؾيطكطػكاأطَػر ح وػكنكاطغ كوػكنفػال
.3

ال ع ـ.

عرفةاح يكجػكتال ع ػيفك ػدلاوػ يعكوهـ فالوػدأفيطػكفال ع ػـأطَػر عرفػهوػكل ح كلكيحػدد

الخ فيةال عرفيةل ع يفكال فكهيـال فقكدةلديهـليو طيل حديد دل قد هـفالُ يةال ع ـ.
 .4ػكفيرال وػكُدةال

ػ ة ػفخػالؿال طكقالػػةكالط ذجػةكطػػرحانوػ ة..الػغُطػػدالحكجػةك طػػكف

كفقكنلحكجكتال ع يف.

 .5الحفكظُ م كوعة حقيؽالهدؼ فخالؿطرحانو ةكال ك ػيحكت كأي ػكنال الػجيلل وػكُدة
ال ع يففالالحفكظُ م رطيزهـُ ماهدافهـ.

 .6قديـال غذيةالراجعةل وكُدةال ع يفُ م راقوة قد هـ كيػدكفالوػ كطيكتال ػالأوػه تفػال
طجكحإط كؿال هكـ.

 .7ال ق ي ػػؿ ػػفاإلحو ػػكطو هي ػػةالوي ػػةال ػػاليال ػػعرال ع ػػيففيه ػػكوحري ػػةالػ ػ ع ـ ػػفخ ػػالؿال ال ػػجيل
كال حفيزكاو خداـالودا ؿ.

 .8الحفكظُ مال كازفالدقيؽويف و كلال عكوةل هكـكالدُـال قدـل ال يذ.
 .9إُطػػكءال غذيػػةالراجعػػةوالػػأفاو ػ ةك ع يقػػكتال ع ػػيفح ػػميو ػ طيعكا ح ػػؿ و ػ كلية ع هػػـ
والطؿ و قؿ.

كقدحدد(ُ)Larkin,2002:103دة وكدئ كجيهيةُ ػمال ع ػـإ وكُهػكُطػداوػ خداـالوػقكيت
ال ع ي يةكهالطكل كلال :
 .1ايُ كدُ مأهدؼال طهجإليجكدال هكـال طكووةل ع يف.
 .2حديدالهدؼال ال رؾويفج يلال ع يفكال الكرطةفالال هكـال حددةلديهـ.
 .3حديدقدراتال ع يفالفرديةكر دال طكرال عرفالُ مأوكس ؾالقدرات.
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 .4إ كحةأدكاتال ع يـك كفيرهكوحيث طكوب لقدراتال ع يفال خ فة.
 .5حفيزال ع يفك الجيعهـُ مايو رارفالال رطيزُ مانطالطة.
 .6قديـردكدفعؿكا حةل كحققهال ع يف فاطجكزات.
 .7خ ؽجك


ل ري يالعرال ع يف فخاللهوكن كفُطدالقيكـوكنطالطة.

 .8زيكدةال وؤكليةلدلال ع يفك عزيزهك فأجؿال ع ـال و قؿ.

مزايا السقاالت التعميمية:
اوػ ػ خداـالو ػػقكيتال ع ي ي ػػةيزي ػػد ػ ػفق ػػدرة عظ ػػـال ع ػػيفُ ػػمال فكُ ػػؿكايطخػ ػراطف ػػالوي ػػة
ع ي يػة حفػزةُ ػماإلوػداع ػلوطػكء عرفػةجديػدةك طكيرهػكك ػق هككقػدوػيف(Doering, 2007:51
 )A., & Veletsianos, G.زايكالوقكيتال ع ي يةك طهك :
 .1عرؼال ع ـُ مال ع ك كتكال فكهيـالجديدة.

 .2إُطكءال ع ـ فر ة فال ييزكاإلوداعقوؿايط قكؿالم رح ةغير عركفةوكلطووةله.
 .3ق يؿالفالؿكاإلحوكطلدلال ع يف.
 .4إُطػػكءال ع ػػيفالحريػػةفػػال كظيػػؼقػػد ار هـاإلوداُيػػة فػػالاطػػكر عػػيف ػػفقوػػؿال ع ػػـإل ػػكـ
كاطجكزال ه كت.

 .5وكُدال ع يفُ مالروطويفال ع ك كتالوكوقةكالحديَة.
 .6و خدـالوقكيتال ع ي يةل ال يذذكمايح يكجكتالخك ة.

كيرلالوكحثاف ف زايكالوقكيتال ع ي ية :

 .1زيدَقةال ع ـوطفوةكقدر هُ مال طظيـالذا الل هكراتال خ فة.
 .2زيد فدافعيةكح كسال ع ـل ع ـك حويفقد ار هال عرفية.
.3

ط ال ع ـالعكروكلقوكؿ فاآلخريفخالؿالع ؿالج كُال لال ع يف.

 .4ع ػػؿُ ػػمروػػطال فػػكهيـووع ػػهكالػػوعض ػػفخػػالؿاو ػ دُكءال عرفػػةالوػػكوقةكروطهػػكوكل عرفػػة
الجديدة.
 .5وكُدال ع ـفالايُ كدُ مطفوةفال طكيرقد ار هك عكرفة.

عيكب السقاالت التعميمية:
ُ ػ ػػمالػػػرغـ ػ ػػفال ازيػػػكال ػ ػػال ػ ػػكزوهػػػكالوػ ػػقكيتال ع ي يػػػةإيأفهطػ ػػكؾوعػ ػػضالعيػ ػػكبُطػ ػػد
او خدا هكفالال دريسحيثأالكر()Shih 2010:98إلمُيكبالوقكيتال ع ي يةك طهك :
 .1و غرؽالطَير فالكقتالذميق طعهال ع ـ فكقتطؿ ع ـ فأجؿايو يعكب.
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 .2ييح ػ ـُ ػػمال ع ػػيفال خ ػػالُػػفوعػػضالوػػيطرةُ ػػمال ػػؼ ػػفأجػػؿإُطػػكءالحريػػةل ال يػػذ
يط الكؼُكل هـالخكص.

 .3ح كجالم ع ـ دربوالطؿجيدكذكطفكءةك هكرةُكليػةلطػاليوػ طيل طويقهػككايجػكدطالػكطكت
فعكلةيالكرؾفيهكج يلال ع يف.

ُ .4دـقدرةال ع ـُ م كاجهةاح يكجكتج يلال ال يذ.
 .5العكرال ع ـكال ع يفوكل ؿووػوبال طػرارل ع ك ػكتكُػدـقػدرةال ع ػـُ ػمال كا ػؿ ػلطػؿ
يذكايو كعإليهو فردا.

كيػػرلالوكحػػثأفالو ػ ويكتوػػكوقةالػػذطري طػػفال غ ػػبُ يهػػك وػػؿأفوعػػضهػػذاالوػ ويكت ع وػػر
إيجكويةكليسو وية َػؿ خ ػالال ع ػـُػفوعػضالوػيطرةُ ػمال ػؼكاُطػكءالحريػةل ال يػذيط الػكؼ
ُكل هـالخكص فذلؾيعداجكويهفكل ع ـالحديثيرطزُ مجعؿال ع ـ حػكرالع يػةال ع ي يػة كال ع ػـ

هػػكال يوػػركال كجػػهل ػ ع ـ طػػذلؾاال ػراؾال ػ ع ـفػػالاخ يػػكرالوػػقكيتال ػػال طكوػػوه ع ػػؿُ ػػم ػػكفير
الكقتكالجهدلدلال ع ـ .

فاعمية السقاالت التعميمية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي:
فػػال ػػكء ػػك ػػـُر ػػهُػػفالوػػقكيتال ع ي يػػة ػػف وكد هػػككخ ك

روطهكو ط ية هكراتال فطيراإلوداُالكذلؾلكجكدُدةاُ وكرات طهك :

ػػهكك راح هػػكفإطػػهي طػػف

 .1ع ؿالوقكيتال ع ي يةُ مال فكُؿالطالطوػيفال ع ػيف ػفخػالؿال الػكرطةالج كُيػةكالع ػؿ
ف ػػال ج كُ ػػكتهكدف ػػةنداءال ط كو ػػة ػػفال ػ ػ ع ـان ػػرال ػػذمي ػػؤدمإل ػػمزي ػػكدةال فكُ ػػؿو ػػيف

ال ع يفكهالوذلؾُك الن ه كنفال ط ية هكراتال فطير(أوكزيد .)56:2014

 .2يوهـال فطيرو كت ر فلكالذمكفر هالوقكيتال ع ي يػةُ ػم ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُال
لدلال ع يف(ُ كاف .)38:2016
 .3ع ػػؿالوػػقكيتال ع ي يػػةُ ػػماَػػكرةدافعيػػةال ػ ع ـ ك رطػػزُ ػػمدكرهػػكاإليجػػكوالكالطالػػط وحػػث
ؤدمإلم حيؽانهداؼك ط يةالعديد فال هكرات(الحكز ال .)24:2015

 .4يوػػهـال ع ػػـفػػال ػػكفير كاقػػؼ ع ي يػػة طكوػػوةأ ػػكـال ع ػػيف لي طػػطهـ ػػفال كروػػةكال ػػدريب
.5

ُ م هكراتال فطيركيوكُدذلؾفال ط ي هكلديهـ(أوكزيد .)56:2014

يػ ػػزالوػ ػػقكيتال ع ي يػ ػػةوكل فكُػ ػػؿايج ػ ػػكُالوػ ػػيفال ع ػ ػػيفكال ع ػ ػػـ  ػ ػػفخػ ػػالؿانطالػ ػػطة

ال عككطيػػة ال ػػال ر طػػزُ ػػماو ػ خداـال غػػةالالػػفهيةكالط كويػػة حيػػث عػػدهػػالانداةالوػػيطكلكجية
ل حديثك ط ية هكراتال فطيرفالالدراوكتايج كُية(ح كدة .)31:2013

 .6أطد(قكُكد  ُ)352:2017مأه يةاو خداـالوقكيتال ع ي يةفال ط ية فطيرال ع يف.
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كيػػرلالوكحػػثأفالوػػقكيتال ع ي يػػةقػػد وػػهـوالػػطؿطويػػرفػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُال 
كف ػػالاط و ػػكبالوطي ػػةال عرفي ػػةل حقي ػػؽ ع ػػـذم عط ػػمل ػػدلال ػ ػ ع ـكاُط ػػكءال ػ ػ ع ـفر ػػة ػػفال ي ػػز
كاإلوداعقوؿأفيط قؿإلم رح ةجديدةغير عركفةلديهك ع وػرالد اروػكتايج كُيػة ػكدةد اروػيةطك يػة
ك طكرةنطهك فأطَرال كادالدراويةحوكويةكي طفل ع ـأفيودعفيهك .

المحكر الثاني :التفكير اإلبداعي:
أ ػػو ال فطيػػراإلوػػداُالكالع ػػؿُ ػػم ط ي ػػه ػػفانهػػداؼال روكيػػةال ػػال وػػعمال ج عػػكتإلػػم
حقيقه ػػك كيع ػػدانفػ ػرادال و ػػدُكفالَ ػػركةالوالػ ػريةال ػػالي كج ػػبُ ػػمال ج ع ػػكتاط ال ػػكفهك فكإلو ػػداعه ػػك

ايططالقػةانكلػػمل طػػكيرال ج عػػكت كلػػكلػػـيطػػف وػػدُكففػػالُكل طػػكل ػػكظهػػرلطػػكهػػذاالطػػـالهك ػػؿ ػػف
ايط الػػكفكتكيخ ارُػػكتفػػالال ػ م جػػكيتالحيػػكةال خ فػػة كلطػػاليطػػكفاإلطوػػكف رط ػكنكقػػكد انرُ ػػم طيػػؼ
ظركفػػهكحكجك ػػه ػػل ط وػػكتالع ػػر كيطػ ػ كفق ػػكد نارُ ػػمإح ػػداثال غيي ػػركال جديػػدف ػػالج ي ػػل ج ػػكيت

ػليي طػف حقيقػهوػدكف
حيك ه يودأفيطكف ودُنكفالج يلطكاحالالحيكة نفال قػدـالع ػالنم ج
ي
القدراتاإلوداُية .
الراقي ػ ػنك ػ ػػفأالػ ػػطكؿالطالػ ػػكطاإلطوػ ػػكطال كقػ ػػدالػ ػػطؿ طػ ػػذالقػ ػػرفال ك ػ ػػال ػ ػػف
كيعػ ػػداإلوػ ػػداعالػ ػػط ن

الخ وػيطكت الػط ةذاتأه يػػةوكلغػة ػػف الػطالتالوحػػثالع ػالفػػالالطَػر ػػفالػدكؿ.حيػػثي ػؼوأطػػه
ظػػكهرةوػػيطكلكجيةكاج كُيػػة رطوػػةذات ح ػػكلح ػػكرمكَقػػكفال  فكُػػؿفيػػه طظك ػػكت ػػفال طكطػػكت

كالعكا ػ ػػؿال داخ ػ ػػةال ػ ػػال حػ ػػكرحػ ػػكؿالفػ ػػردال وػ ػػدعكوي ػ ػػهوج يػ ػػل طكطك هػ ػػكالَقكفيػ ػػة كايج كُي ػ ػة 
كايق

كدية كالديطية كالويكوية كال روكية(جركاف  .)5:2005
ػكيعػػدال فطيػػراإلوػػداُالط طػػك ػػفأط ػػكطال فطيػػرال ػػال طهػػكال فطيػػرالطكقػػد كال فطيػػرال ػػأ ال 
طػ ي

كال فطيػػرُػػكلالالر وػػة ُ ػػماُ وػػكرأفال فطيػػرهػػكُ يػػةكطالػػكطذهطػػاليحػػدثط ػكاؿحيػػكةاإلطوػػكف ط ػػك
ييع ػػد ػػفأرق ػػمأط ػػكطال فطي ػػر كي ط ػػبق ػػدراتذهطي ػػةُكلي ػػةالطف ػػكءةكالفعكلي ػػةخك ػػةف ػػالإيج ػػكدالح ػػكؿ
كانفطكرغيرالعكدية(الع كـكآخركف  .)138:2009
كيػػرلالوكحػػثأفال فطيػػرايوػػداُاليوػػكهـفػػالخ ػػؽوي ػػةفعكلػػةقػػكدرةُ ػػم ط يػػةأوػػكليبال ػ ع ـ
الذا الكقوكؿايخ الؼلدلال ع يف .

مفيكـ التفكير اإلبداعي:
يعرؼ(جركاف )77:2013ال فطيػراإلوػداُالوأطػهطالػكطُق ػال رطػبكهػكدؼ  كجهػهرغوػةقكيػة
فػػالالوحػػثُػػفح ػػكؿ أكال ك ػػؿإلػػمط ػكا جأ ػػي ة لػػـ طػػف عركفػػةوػػكوقكنا ي يػػزال فطيػػراإلوػػداُال
كأخالقي ػػة داخ ػػة  ال ػػطؿحكل ػػةذهطي ػػة
وكلال ػ كليةكال عقي ػػد نط ػػهيططػػكمُ ػػمُطك ػػر عرفيػػةكاطفعكلي ػػة 
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فريػػدة كيوػ خدـالوػػكحَكف عوي ػرات طكُػػة  قكوػػؿ فهػػكـال فطيػػراإلوػػداُالكي خ ػػه ػػفالطكحيػػةايج ار يػػة
َؿال فطيرال ط ج كال فطيرال وكُد كال فطيرالجكطوال .
كيػرل(ُطيػػة )37:2015أفال فطيػػرايوػػداُالهػػكطالػػكطُق ػاليحػػدثفػػالالػػد كغغيػػر ػػكس
كي ر الكلطفيوػ دؿُ يػهوكلوػ كؾالظػكهرالػذميوديػهالفػردفػال ػكرةطػالـأكط كوػةأكإالػكراتكر ػكز

أكحرطػكتكأفعػػكؿأكاطفعػػكيتيعوػرُطهػػكوػ كطيكنكهػػذايعطػالأفال فطيػػروالػػط ةطوػلفػػالاإلطوػػكفي كروػػه
و و كيكت خ فة طهكالوويطك طهكال قعدفالحيك هاليك ية .

ويط ػػكيع ػػرؼ( الػ ػ هم )10:2015ال فطي ػػراإلو ػػداُالوأط ػػهطال ػػكطُق ػػاليه ػػدؼلح ػػؿال ال ػػطالت

وطػػرؽخكرجػػة ػػفال ػػألكؼ  ػػفخػػالؿاإلحوػػكسوكل الػػطالتك كليػػدأفطػػكرأ ػػي ةو قك يػػةك ركطػػة كال ػػال
كيقػػكسإج ار ي ػكنوكلدرجػػةال ػػاليح ػػؿُ يهػػكال ع ػػيففػػالاخ وػػكر هػػكرات
ػػؤدمإلػػمإط ػػكجح ػػكؿأ ػ ية ي

ال فطيرايوداُال كال عدخ ي كنلذلؾ .

ط ػػك عػػرؼ(ال ػػدهكف )10:2012ال فطيػػراإلوػػداُالوأطػػههػػك هػػكرةراقيػػة ػػكدمإلػػمطالػػكطُق ػػال
هػػكدؼ كجهػػهرغوػػةقكيػػةفػػالال ق ػػالكالوحػػثل كليػػدأفطػػكرأ ػ يةكفريػػدةكح ػػكؿوطػػكءةل الػػطالت كاجػػه
الفرد ك قكسوكخ وكرال فطيراإلوداُالال عدلذلؾ .
ػػفخ ػػالؿال عريف ػػكتالو ػػكوقةيوػ ػ خ صالوكحػػػثأفال عريف ػػكتالو ػػكوقةا فق ػػتُ ػػمأفال فطيػ ػػر

ايوػػداُالهػػكطالػػكطُق ػػالهػػكدؼك عقػػد كجهػػهرغوػػةقكيػػةفػػالالوحػػثكال ق ػػالكالع ػػؿُ ػػم كليػػدأفطػػكر
أ ي ةكفريدةو قك يةك ركطةكايجكدح كؿوطكءةكجديدةل الطالتال ال كاجهه .

خصائص التفكير اإلبداعي:
ي

ؼال فطيرايوداُالوكلعديد فالخ ك صال الحددهكالع كءكالوكحَيفك طهك :

 .1القدرةُ ماط الكؼُالقكتجديدة.
 .2القدرةُ ماو خراج ؾالعالقكتكاإلف كحُطهك.
 .3الروطويف ك ـطالفه فُالقكتجديدة كويفالعالقكتالقدي ةال الووؽلغيرااط الكفهك.
 .4كظيؼالعالقكتالجديدة فاجؿ حقيؽاهداؼ حددة.

 .5انخذوكلقدرال عقكؿُفاآلخريفو كيخدـكيحقؽاإلوداُيةلديه.
 .6اإلوداعُ ـ جريوالطظرمليسطهك ينك.

 .7ال فككتفالدرجةاإلوداعُطداإلطوكف.
 .8ال وػػدعييفطػػرفػػالحػػؿجديػػدفحوػػبوػػؿيحػػس كيػػدرؾ الػػطالتجديػػدة كطػػذلؾايجػػكدح ػػكؿ
خ فػةل الػػطالت ك الحظػػةال طكق ػػكت كالطػكاقص ػػفخكله(الوػػكيدافكالعػػدلكطال 27-:2004

.)26
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ويط كحدد(ال طوال )24-23:2003خ ك صال فطيراإلوداُالطكآل ال :
 ُ .1ية قكدإلمإط كجالالء خ ؼ.
 ُ .2ية حقؽط ك ج
 ُ .3يةُق ية وعمل

طرةكغير ألكفة.
ي و 
يزةط كأطهك قدـح ك ن
حةالفردأك

حةال ج ل.

 .4وـوكلقدرةُ مرؤيةالطَير ػفال الػطالت ػكيوػكهـفػالالك ػكؿإلػم فوػيراتأكح ػكؿلهػذا
ال الطالت.
 .5اإلوػػداعيكجػػدلػػدلطػػؿفػػردكلػػيسأ ػ نار ق ػػك انرُ ػػمق ػػة خ ػػكرةوعيطهػػك كلططػػهي ػػؿإلػػمق ػػة
ط جهكذرك هُطدوعضانالخكص كقدييحدثذلؾلدلالوعضاآلخر.

 .6اإلوداعقكوؿل ع ـكال ط يةوكاوطةانوػرةكطػؿ ػفيوػكهـفػالُ يػةال طالػ ة فإحوػكسالفػردو ػك
أطجزاي َؿفالردالفعؿايج كُالالذمي كروهاآلخركف جكهه.

 ُ .7يػػةال فطيػػراإلوػػداُال ع وػػرُ يػػةغيػػر ق يديػػةأميي وػػلالطػػرؽال ع ػػكدةالَكو ػػة ك

ػ ف

خك يةالجدة.
 .8أفال فطيرالطكقديي عكرض ػلال فطيػراإلوػداُالط ػكأطػهيي عػكرض ػلال خيػؿالوطػكءفػالطكفػة
اليح ػػكجال ػػركرةإلػمأفيطظػػرإليهػػك
انطالػطةال طكُػػة فػكل فطرال وػػدعالػػذميج ػلأفطػػك ناركوػدا ن

طظرةطكقدةف وقمانفطكرانطَر طكووة.

ط ك ويف(الخ ي ال )159:2005أفال فطيراإلوداُالي يزوج كُه فالخ ك صكهالطكل كلال :
 .1الحرصُ مالجديد فانفطكر كاآلراء كال فكهيـ كال جكرب كالكوك ؿ.
 .2الوحثُفالودا ؿ فطؿأ ر كايو عدادل كروةالجديد طهك.

 .3ايوػ عدادلوػػذؿوعػػضالكقػػتكالجهػػدل وحػػثُ ػػمانفطػػكركالوػػدا ؿالجديػػدة ك حككلػػة طػػكيرانفطػػكر
الجديدةأكالغروية.

 .4الَقةوكلطفسكال خ ص فالركحايطه از ية.
 .5ايو قالليةفالالرأمكال كقؼ.
 .6ط يةركحال وكدرةكال وكدأةفالال عك ؿفالالق كيككان كرط هك .
كي يؼالوكحث ج كُةأخرل فخ ك صال فطيرايوداُالكهال :
 .1اطالؽالعطكفل ع ـل فطيردكفحدكد.
 .2ا طكطيػػةالح ػػكؿُ ػػمط ػػك ج ػػحيحة ػػف قػػد كتخكط ػػةقػػديقػػد هكال ع ػػـإلَػػكرةالدافعيػػةلػػدل
ال ع يف .

 .3ا كفةايفطكرالجديدةالمر يداالفطرم .
.4

عكوةال طوؤوط ك جال فطيراإلوداُال .
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مراحؿ عممية التفكير اإلبداعي:
حػػككؿالعديػػد ػػفالع ػػكء حديػػد ارحػػؿُ يػػةال فطيػػراإلوػػداُال رغػػـاخ ػ الفهـطظ ػ ناريخ ػ الؼ

ف و ػػفك هـكالطظري ػػكتال ػػاليوػ ػ طدكفإليه ػػك حي ػػثا ف ػػؽوع ػػهـأفاإلو ػػداعي ػػروخطػ ػكاتك ارح ػػؿ ح ػػددة
ك كليةكهال :
 .1مرحمة التحضير:
هػػالال رح ػػةال ػػالي ػ ـ ػػفخاللهػػك ح ػػيرالعقػػؿأكالػػذهفلع يػػةاإلوػػداعالخك ػػةوكل عك ػػؿ ػػل
إحػدلالق ػػكيككال الػطالتالقك ػػةأكال طركحػةل طقػػكشوحيػثيػ ـج ػلال ع ك ػػكتكانفطػكرذاتالعالقػػة
وهككفه كجيداناو عدادانل رح ةال كلية(وعكدة   .)225:2009
 .2مرحمة الحضانة:
هػػالال رح ػػةال ػػالي ػ ـفيهػػكإُ ػػكؿالفطػػرل الػػخيصال ع ك ػػكتغيػػرال ه ػػةكفرزهػػكك طقيػػةخو ار ػػه
ك ع ك ك ه فالحالكالذمقديؤخرك كلهإلمالحؿ(ُطية  .)221:2015
 .3مرحمة اإلشراؽ أك اإللياـ:
كهػػالال حظػػةال ػػالي ػ ـفيهػػكاطوَػػكؽال ػ اررةاإلوػػداع أمالحظػػةال ػػال كلػػدفيهػػكفط ػرةجديػػدة كال ػػال
ػؤدموػدكرهكإلػمحػؿال الػط ة كهػال رح ػةالع ػػؿالػدقيؽكالحكوػـ ك ػؤدموػدكرهكإلػم ػيالدفطػرةجديػػدة
ؤدمإلمحؿل الط ة(الوركر  .)152:2002
 .4مرحمة التحقؽ أك البرىاف:
كهال رح ةاخ وػكرل فطػرةالجديػدةك جرو هػك كال ػال ػؤدموػدكرهكإلػمإخػراجاإلط ػكجاإلوػداُالإلػم
حيزالكجكد أمهال رح ةال جريبل فطرةالجديدة(الوركر  .)152:2002
كهط ػػكؾ ػػفأ ػػكؼ ػػرح يفل ارح ػػؿال فطي ػػراإلو ػػداُالكه ػػالط ػػكح ػػددهك(إوراهيـ )250:2005
طكآل ال :
رح ةالكيدة:كفيهكيظهرالحؿُ مالطؿإط كجفريدكجديد كذلؾ فويفالح كؿال ق رحة.

.1

رح ػػةال قػػكيـ:

.2

ػ فهػػذاال رح ػػةاإل ػػكفكتال ػػركريةإلػػمالػػكيدةالجديػػدة ل فػػالو ط وػػكت

الحكجةال الجكءت فأج هكالع يةاإلوداُية.
ي

ػ ػ ل وكحػػػثأطػػػهيجػػػب ُ ػػمال ع ػػػـ هي ػػػةذهػػػفال ػ ػ ع ـلع ي ػػةايوػػػداع ػ ػػفخػ ػػالؿج ػ ػػل

ال ع ك كتكانفطكرُفال الطالتال طركحةل طقكش ـي ػرؾال جػكؿنفطػكرالطػال خ ػرفػالذهطػه وعػد
ذلػؾيوػدأا ل ػ ع ـوػذطرأفطػػكرجديػدة وػػكُدفػالحػؿال الػػط ةكالع ػؿُ ػػم جريػبالفطػرةالجديػة فكنفطػػكر
الخالقػػة و ػػـوكلع ي ػػةح ػػم

ػػو خالق ػػةكايف ػػإف ج ػػردالفطػ ػرةوػػالإ طكطي ػػةل حقيقه ػػك ط ػػكفطكق ػػة 

فكلفطريو ككي ألؽفاليحددا طكفكز كف .
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اتجاىات التفكير اإلبداعي:
عددت اي جكهكتال ػال طككلػتال فطيػراإلوػداُال ػفحيػثال فوػيركال ح يػؿكي طػف خػيصهػذا
اي جكهػ ػ ػ ػػكتط ػ ػ ػ ػػكا فػ ػ ػ ػػؽُ يهػ ػ ػ ػػكطػ ػ ػ ػػؿ ػ ػ ػ ػػف(وػ ػ ػ ػػعكدة ( )263-261:2014أوػ ػ ػ ػػكجػ ػ ػ ػػكدك 37-:2007
( )3العيك رة ( )224-223:2011الع كـكاخركف  ُ)137-132:2009مالطحكال كلال :
 .1االتجاه الترابطي:
طػػكفوزُك ػػةَركطػػدايؾالػػذمأالػػكرأفال فطيػػراإلوػػداُالهػػك فطيػػر راوطػػاليطػ جُػػفالعالقػػةال ػػال
ػروطوػػيفال َيػػركايوػ جكوة ك حػػددقي ػػةال فطيػػراإلوػػداُالو ػػدلطكُيػػةالراوطػػةال ػػالإذا ػػكطكطػػتقكيػػة
فإطهك طررك قكل أ كاذاطكطت عيفةفإطهك زكؿأك الالم .
 .2االتجاه السمككي:
وطمهذااي جكاوططرالذمذهبإلمأفال فطيراإلوػداُالهػكذلػؾالطػكع ػفال فطيػرالػذمي قػم
ال عزيػػزأكايَكوػػة  ػػكيػػؤدمإلػػما طكطيػػةاو ػ اررا أ ػػكإذالػػـي قػػمال عزيػػزال ط ػػكبفكطػػهي ػػو  فطي ػ نار
غير رغكبفيه كيأخذفالال

كؤؿَـالزكاؿ .

 .3االتجاه الجشطالتي االستبصارم:
قػػكـهػػذااي جػػكاُ ػػميػػدطػػؿ ػػفطكفطػػككطػػكه ركفير ي ػػر كقػػد وطػػم فوػػيراإلوػػداعوػػيفهػػؤيء

الع ػػكءانل ػػكفالَالَ ػػةالع ػػكلـفير ي ػػر ال ػػذماف ػػرضو ػػأفال فطي ػػراو و ػػكرمك فطي ػػرحدو ػػال ف ػػكلفطرة
اإلوداُيةلديههال ؾالفطرةال ال ـفيهك يكغةال كقؼأكال الط ةالذمي ػؿفيهػكالطكلػبالػمالحػؿ
فجأةوفعؿُ يكتذهطيةفعكلة يطالطفيهػكالػذهفال وػدعطالػكطكنغيػرُػكدمكيعػكلجفيهػكال كقػؼ عكلجػة

جديدةلـيطفيعرفهك فقوؿ .
 .4االتجاه التحميمي:

يف رضطكويةأفاإلوداعي ط بحرية ؤق ةل كقوؿالكُالكالالػعكر كذلػؾنفالالكُػاليحػرض
الذهفكيحَهُ ػمال فطيػر كيوػررذلػؾط ػهو ػكذهػبإليػه ػفأفال عػبالحػرل ع يػكتال
الط كتال ال ؾالحداندطم فُ يكتال كا ؿ .

ػكريةيوػوؽ

 .5االتجاه االنساني:
يرلطؿ ف كو ككركجػرزكوػكروراطػالرؾأفطػؿفػرديكلػد وػدُكن كيطوغػالأف ػكفرلػهالظػركؼ

كالخو ػراتكال كاقػػؼال روكيػػةطػػالي ػػؿإلػػمأق ػػمط ػػك طػػفكيػػؤدمإلػػمأف ػػؿأداء كقػػل كأالػػكرت
ط ػػالرؾو ػػأفالػ ػ ع ـان َ ػػؿه ػػكذل ػػؾالط ػػكع ػػفالػ ػ ع ـال ػػذمي ط ػػفأفيك ػػؿالطكل ػػبإل ػػمحكل ػػةال فطي ػػر

اإلوداُال .
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 .6االتجاه المعرفي:
يرطػػزهػػذااي جػػكاُ ػػمأفال فطيػػراإلوػػداُالي َػػؿُ يػػةذهطيػػة  وػػيركفػػؽو وػ ة ػػفالع يػػكت
ال الي ـ فخاللهػك عكلجػةال ك ػكعكروطػةوعػددطويػر ػفالخوػراتال ػال ػـ خزيطهػكفػالالوطيػةال عرفيػة
ل طكلب كيع ؿُ مإدخكلهك

فالذاتَـيقػكـوػد جهكفػالوطك ػهال عرفػال ح ػمي ػؿفػالالطهكيػةإلػم

ح ػكؿجديػػدةكأ ػػي ة كي طػػفأف ظهػػرهػػذاالط كجػكتُ ػػم ػػكرةأداءاتك عكلجػػكتكوطػػم عرفيػػة ك ػػف

ركادهكإجفكطككجكؾ .

مستكيات التفكير اإلبداعي:
ػ ػػطؼ ػ ػػكي كر()Taylorانُ ػ ػػكؿاإلوداُي ػ ػػةإل ػ ػػمخ ػ ػػس وػ ػ ػ كيكت(أو ػ ػػكجالل ػ ػػه )78:2007

ك(العيك رة )202:2011ك(ُودالهكدم )126-125:2009كهالُ مالطحكال كلال .
 .1مستكل اإلبداع التعبيرم:

كيعطال طكيرفطرةأكطكا جفريدةوغضالطظرُفطكُي هػك كجكد هػك كأ ػكل هك  َػؿط كوػةطفػؿ
لق ة أكالروك كتالعفكيةل طفكؿ كهكأطَرال و كيكتأه ية كيعد ركريكنل و كيكتالالحقة .
 .2مستكل اإلبداع اإلنتاجي(التقني):
كياليرهذاال و كلالمالو ارُػةفػالال ك ػؿإلػمطػكا ج ػفالطػرازانكؿدكط ػكالػكاهدقكيػةُ ػم

العفكيةال عورةُفهذاالطكا ج  َؿ طكيرالهأك ورحيةأكق يدةالعرية .
 .3مستكل اإلبداع االبتكارم(االختراعي):

ييظهرالفردفالهذاال و كلوراُةفػال كظيػؼ أكاوػ خداـ ػكادلع ػؿ طػكيراوػ ع كيتجديػدة
لهكدكف كافرإوهك كتجكهريةفال كليدأفطكرأك عكرؼأوكويةجديدة  َؿاو طكراتإديوكف .
 .4مستكل اإلبداع التجديدم(االبتدائي):
يعطػػالالقػػدرةُ ػػماخ ػراؽق ػكاطيفك وػػكدئأك ػػدارسفطريػػةَكو ػػةك قػػديـ طط قػػكتكأفطػػكرجديػػدة 
َؿإ كفكتلطظريةوط ي كسفالُ ـالف ؾكاُكدة فويرهك .
 .5اإلبداع التخيمي:
كهػػكالك ػػكؿإلػػم وػػدأأكطظريػػةأكاف ػراضجديػػدط ي ػنك كي ر ػػبُ يػػهوػػركزأكازدهػػكر ػػدارس

كحرطكتوحَيةجديدةك َؿفالقكاطيفطيك فأكالطظريةالطوويةنيطال كيف .
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ط كقوـ(الحكرَال )67-65:2009اإلوداعإلم و كييف يزيف ك حةطكل كلال :
 .1ذركة اإلبداع:
يُ ػػم و ػ كلالعػػكلـالخػػكرجال وػػؿك جػػككزتهػػذا
هطػػكؾطَيػػر ػػفانُ ػػكؿاإلوداُيػػةيقػػتقوػػك ن

اليط وػباُ ارفػنكوػكل يزُ ػم وػ كلالعػكلـ نطهػك وػهـ
ال و كل كلطفيكجد فهذاانُ كؿُددناق ػي ن

فػػال كزيػػل الخوػرةاإلطوػػكطية كرفػػلطفكء هػػك لػػذلؾطط ػػؽُ ػػمهػػذاانُ ػػكؿذركةاإلوػػداعنطهػػك خ فػػة ػػف
حيثدرجةاإلوداعفيهك .

 .2اإلبداع اليكمي (العادم):
يال ؿ فهكـاإلوداعج يػلانالػخكصالػذيفييط جػكفأُ ػكينإوداُيػةجديػدة أك ػؤَرةك ع ػرؼ

وهك كلطفهذاال فهكـيعطالوكل ركرة ي عكلجةاإلوداعطكطه فةالخ يةفالطفكسانفػراد وػكاءأط جػكا
أُ كينإوداُيةأـي .

ميارات التفكير اإلبداعي:
هطػػكؾ هػػكراتل فطيػػراإلوػػداُال طككل هػػكالعديػػد ػػفالد اروػػكتكالط ػػب ك ك ػػؿالوكحػػثل هػػكرات
أخػرل لطػفالوكحػػثوػيذطرال هػكراتانطَػػرالػيكُكنكال ػالاق

ػػرتالد اروػةالحكليػةُ ػػماوػ خدا هككهػػال

ه ػػكرات(الطالق ػػة كال ركط ػػة كان ػػكلة)كال ػػال طكو ػػب ػػلالكح ػػدةالد ارو ػػيةف ػػالال ق ػػرر كالخ ػػك ص

الع ريةل ع يف كفي كي ال ك ي ل هكراتال فطيراإلوداُالال ال

ط هكالدراوة .

أكالن :الطالقة ( :)Fluency
عط ػػالالق ػػدرةُ ػػم كلي ػػدُ ػػددطوي ػػر ػػفانفط ػػكر أكالو ػػدا ؿ أكال رادف ػػكت أكال ال ػػطالت أك

ايوػ ع كيتُطػػدايو ػ جكوةل َيػػر عػػيف كالوػػرُةكالوػػهكلةفػػال كليػػدهك كهػػالفػػالجكهرهػػكُ يػػة ػػذطر
كاو دُكءاخ يكريةل ع ك كت أكخورات ل فكهيـووؽ ع هك(جركاف  .)77: 2013
ط كُرفهك(وعكدة )275: 2009وأطهك ػؾال هػكرةال ػال وػ خدـ ػفأجػؿال فطيػروطػرؽجديػدة 

أكغيػػر ألكفػػة أكاو ػ َطك ية  ػػفأجػػؿأفطػػكرذطيػػةكغيػػركا ػػحة كاو ػ جكوكتغيػػرُكديػػةكفريػػدة ػػف
طكُهػػكأكأطهػػك ػػؾال هػػكرةال ػػال جعػػؿانفطػػكر طوػػكبوحريػػة  ػػفأجػػؿالح ػػكؿُ ػػمأفطػػكرطَي ػرةكفػػال
أورعكقت طف .
ك ػػرل(قالػػطة )53:2018أطهػػكالقػػدرةُ ػػمإط ػػكجأطوػػرُػػدد ػػفانفطػػكراإلوداُيػػةفػػال ك ػػكع

عيففالف رةز طيةَكو ة قكرطة لانخريف .

ويط كُرفهك(ُطية )224:2015وأطهكقدرةالفردُ مإط كجأطورقدر فانفطكرالجديػدةلفظيػة
أكُ يةفالكحدةز طية حددةلإلجكوةُفوؤاؿ كأكحؿ الط ة طركحة .
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كل طالق ػ ػػةأط ػ ػ ػكاعي طػػ ػػف خي ػ ػػهكط ػػ ػػكا فػػ ػػؽُ يه ػ ػػكطػػ ػػؿ ػػ ػػف(وػ ػ ػػعكدة )278-277:2009ك
(ريكض )34-33:2010ك(إوراهيـ )259-258:2005فالانطكاعال كلية :
 .1طالقة األلفاظ:
ك عطػػالوػػرُة فطيػػرالفػػردفػػالإُطػػكءالط ػػكت ك كليػػدهكفػػالطوػػؽجيػػد  َػػؿاط ػػبأطوػػرُػػدد
طف فالط كتال ال ودأوحرؼصك ط هالوحرؼع .
 .2طالقة التداعي:
ك عطػػالإط ػػكجأطوػػرُػػدد طػػف ػػفالط ػػكتذاتالديلػػةالكاحػػدة  َػػؿاط ػػبأطوػػرُػػدد طػػف
ف رادفكتط ةإوداع .
 .3طالقة األفكار:
ك عطالاو دُكءُددطوير فايفطكرفػالز ػف حػدد  َػؿاذطػرج يػلايوػ خدا كتال ططػة

لجريدةاليك ية .

 .4طالقة األشكاؿ:
ك عطػػال قػػديـوعػػضاإل ػػكفكتإلػػمأالػػطكؿ عيطػػة ل طػػكيفروػػكـحقيقيػػة  َػػؿطػػكفأق ػػم ػػك
و طيل فانالطكؿأكاناليكءوكو خداـالدكا رال غ قة .
ثانيان :المركنة ( :)Flexibility
كهالالقدرةُ م كليدأفطكر طكُة ليوػت ػفطػكعانفطػكرال كقعػةُػكدة ك كجيػهأك حكيػؿ
وكرال فطيػر  ػل غيػرال َيػرأك ط وػكتال كقػؼ كال ركطػةُطػسالج ػكدالػذهطالالػذميعطػال وطػال
أط ػػكطذهطيػػة حػػددةو ػ فكن كغيػػرقكو ػػةل غيػػرحوػػب ػػك و ػ دُالالحكجػػة(جركاف .)78:2013ويط ػػك
هكرةال الي طفاو خدا هكل كليػدأط ػكطأكأ ػطكؼ طكُػة ػف
ُرفهك(وعكدة )45:2009وأطهك ؾال 
ال فطيػػر ك ط يػػةالقػػدرةُ ػػمطقػػؿانط ػػكطك غييػػرا جػػكاال فطيػػر كايط قػػكؿ ػػفُ يػػكتال فطيػػرك ط يػػة
القدرةُ مطقؿهذاانط كطك غييرا جكاال فطير كايط قػكؿ ػفُ يػكتال فطيػرالعػكدمإلػمايوػ جكوة
كردالفعؿكادراؾان كروطرؽ فكك ةأكأطهك ػؾال هػكرةال ػاليػ ـفيهػكفعػؿانالػيكءأكفه هػكوطػرؽ
خ فة .

كهطكؾطكُكف فال ركطةه كطكآل ال :
 .1المركنة التمقائية:ك عرؼوأطهكورُةالفردفػالإ ػدارأطوػرُػدد طػف ػفانفطػكرال طكُػة
كال راوطةو الط ةأك َير كي يؿالفػردكفػؽهػذاالقػدرةإلػمال وػكدرةال قك يػةفػالال كاقػؼ كي

يط فالو جردايو جكوة(الخ ي ال .)140:2005
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 .2المركنػػػة التكيفيػػػة:كه ػػالق ػػدرةالف ػػردُ ػػم غي ػػراي ج ػػكاال ػػذهطالوو ػػرُةل كاجه ػػةال ال ػػطالت
ال غي ػ ػ ػ ػ ػرة كهػ ػ ػ ػ ػػالوهػػ ػ ػ ػػذا عوػػ ػ ػ ػػرُػػ ػ ػ ػػفال طيػػ ػ ػ ػػؼالعق ػ ػ ػ ػ ػػالفكلالػػ ػ ػ ػػخصال ػػ ػ ػ ػػرفي طيػ ػ ػ ػ ػػؼ ػ ػ ػ ػ ػػل
ال كقؼ(الج ؿ .)51:2005
ثالثان :االصالة ( :)Originality
عػػرؼوأطهػػكالقػػدرةُ ػػمال عويػػرالفريػػد كاط ػػكجانفطػػكرالوعيػػدةكال ػػكهرةأطَػػر ػػفانفطػػكرالالػػك عة

كالكا ػػحة أمأطه ػػكال ي ػػزكال ف ػػردف ػػالالفطػ ػرة كالق ػػدرةُ ػػمالطف ػػكذإل ػػم ػػككراءال وكالػ ػرةكال ػػألكؼ ػػف
انفطػػكر فػػكلفطرةأ ػػي ةإذاطكطػػتغيػػر طػػررة أكغيػػر ألكفػػة كي خ ػػلل فطػػكرالالػػك عة ك ع ػػدهػػذا
الخك يةُ مفطرةال ؿ فاو خداـانفطكرال ألكفةكالح كؿالوديهية(الع كـكاخركف  .)143:2009
ويط كيعرؼ(ُطية )225:2015وأطهكقدرةالفػردُ ػمأفيػأ الوأفطػكرجديػدةكطػكدرةك فيػدةغيػر

وػوكقة أكغيػػر ر وطػػةوأفطػػكروػػكوقة أكهػػالإط ػػكجغيػر ػػألكؼ ػػفانفطػػكركي طػػف قػػديران ػػكلة ػػف
خالؿال فطيروكل كوعكتال و قو يةلحدثأكق ػية ػك ك كليػدانفطػكرأكال كقعػكتال ػال ر ػبُ ػمذلػؾ
الحدثأكالق ية .

عكامؿ تنمية التفكير اإلبداعي:
ذطر(الهكيدم  )210-205:2007ج كُة فالعكا ؿال ال ع ؿُ م ط يةال فطيػراإلوػداُال
كهالطكآل ال :
 .1المالحظػػة:كهػػالأكؿُك ػػؿ ػػفُكا ػػؿ ط يػػةال فطيػػر ك عطػػالايط وػػكاأكإدراؾانالػػيكءال حيطػػة
وكو ػ ػ خداـالح ػ ػكاس حيػ ػػث ع وػ ػػرالح ػ ػكاسكوػ ػػك ؿال الحظػ ػػة كوكاوػ ػػطةالح ػ ػكاسيالحػ ػػظالفػ ػػرد

الخ ػػك صكال ػػفكتال ال ػ رطةوػػيفايالػػيكءأكايخ الفػػكتفي ػػكويطهػػك ػػفحيػػثال ػػكفكالالػػطؿ
كالحجـكال ار حة.
 .2التصنيؼ:كيعطالك ل ج كُة فاناليكءال الكوهة فال ج كُةكاحدةكذلػؾوكيُ ػكدُ ػم
الحكاس ككفقكنلوعضالخكاص  َؿال كفكالالطؿكالحجـ.

 .3القياس:كهك قكرطةالالءوالالءآخر فطفسالخك ية.

 .4تنظيـ المعمكمات:كيعطال ج يلال ع ك ػكتأكك ػعهكفػالجػداكؿأك َي هػكوروػكـوحيػثيوػهؿ
ُ مالقكرئفه هككاو يعكوهك.
 .5االستنتاج:الك كؿإلمخال ةأك فويرل كطالحظه.
 .6التجريػػػب :ق ػػدرةالف ػػردُ ػػمفع ػػؿال ػػالء كي ط ػػفل ف ػػردالقي ػػكـوكل جري ػػبُ ػػفطري ػػؽ غيي ػػروع ػػض
العكا ػػؿل ال حظػػةأَػػرذلػػؾُ ػػم غي ػراتأخػػرل كال جريػػب هػػكرة طك ػػةنطهػػك ط ػػباو ػ خداـ
ال هكراتالوكوقة ج عةأكوع هك َؿال الحظة ال
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طيؼ القيكس.

 .7كضػػع الفػػػركض:حيػػثيوػػكُدال ع ػػـال ع ػػيفُ ػػمك ػػلالفػػركضكي طػػف ػػيكغةالفػػركض
وكو خداـالوؤاؿأكوكو خداـال يغةال قريرية.
 .8ضػػبط المتغي ػرات:كيعطػػال ػػوطال غي ػراتأ ػػطهي ػػو وإ طػػكفال ػ ع ـأكال جػػربأفيغيػػر غي ػ نار
كاحدانُطدإجراء جروة ككيوقموقيةالعكا ؿانخرلَكو ة.

 .9المقارنػػة:كهػالإحػػدل هػػكراتال فطيػػرانوكوػية ك عطػػالال عػػرؼإلػػمأكجػهالالػػوهكايخػ الؼوػػيف
الال ػػي يفال ط ػػكبال قكرط ػػةويطه ػػك ك ػػكفرال قكرط ػػةالفر ػػةل ػ ػ ع ـإل ػػماير ق ػػكءف ػػال فطيػ ػراإل ػػم
وػ كلال ح يػػؿ كذلػػؾوػكل عرؼإلػػمُطك ػػرانالػيكءك قكرط هػػك ط ػػك ػكفرُط ػػرال الػػكيؽكاَػػكرة

الدافعيةطحكال ع ـ .

خصائص الشخصية المبدعة:
يزالالخ يةال ودُةوعدةو كتطفوية كقدذطرهك(الغك دم )36:2009في كي ال :
 .1ي يزال ودعوكلَقةوكلطفسوعيدناُفالغركر.

 .2قكةاإلرادةكالعزي ةكحبال غك رةكايو طالع.
 .3القدرةُ م ح ؿال

كُبكال وؤكليكت.

 .4عدد يكؿكا جكهكتال ودع

 .5ال يػػػؿإلػ ػػمايطف ػ ػرادفػ ػػالا قػػػكفأُ كلػػػهكأدا ػ ػػه  ػ ػػل ػ ػػكفراج كُيػػػةُكليػ ػػةكقػػػدرةُ ػ ػػماط وػ ػػكب
ان دقكء.
 .6ي ؾال ودعالقدرةُ مطقدالالخ يةكال عرؼُ م زايكهككُيكوهك .
كيرل(ُطية )219:2015أفو كتال فطرال ودعهال :
 .1ي قوؿال ع ك كت فدكف حيز.
 .2ي وـوكيو عدادل طككؿأفطكرغير دركوةدراوةجيدة.
 .3ي وـوقكةالعزي ةكاإلرادة.

 .4ي جطبالرك يفكال ق يدانُ م.
 .5ي ؾَقكفةُكليةيكظفهكفالال عك ؿ لق كيكالحيكة.
 .6ي قفالع ؿالذميكطؿإليهوورُةكطفكيةُكلية.
 .7ي لوقدرةُكلية فاإلقطكع.
 .8ي ح ؿال وؤكلية.
 .9ي وـوكل فكؤؿكاإلحوكسال رهؼ.

 .10ي ـوكل ركطةكُدـالج كدفالال فطير.
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ويط كجكء(العج ة )27:2009وعدةو كتي

ؼوهكالالخصال ودعك فهذاالو كت :

 .1حبايو طالكؼكايو طالعكذلؾي ـ فخالؿالقراءةكال الحظةكال أ ؿ.
 .2يكؿالالخصال ودعإلمالطقكشالهكدئ لاآلخريف.
 .3ي ؾايي كفوأطهفالإ طكطيةأفيودعأطَر كطكف.

 .4ي وـالالخصال ودعفالالدي ك ةفالال غ بُ مازالةالعكا ؽ فأ ك ه.
 .5الع ؿوإخالصك فكفكُدـال طلإلما الؾالطفكذكالكجكهة .

دكر المعمـ في تنمية التفكير اإلبداعي لدل المتعمميف:
ل ع ـالذميوػكهـفػال ط يػة هػكراتال فطيػراإلوػداُاللػدل ع يػه ج كُػة ػفالخ ػك ص
ال ال يزا كقدكردتهذاالخ ك صفال(جور )24:2004ك(ُويدكُفكطة )62:2003كهالطكآل ال :
 .1ي ط الكقتالطكؼل ع يهفالالحؿ.
 .2يع ورالخطأفر ةل ع ـ.
 .3ي قوؿق ارراتالطالب.
.4

فك ؿوكلط ك ج.

.5

وك ككدكد.

 .6ييقدرانفطكراإلوداُية.
 .7الوعدُػفانوػكليبال وػ طيةكاوػ خداـال الػجيلُ ػمال فطيػراإلوػداُالكالطقػدكال جديػدك قػدير
جهكدالط وة.

 .8يدُـالجهدالذا الل ع يفطحكايط الكؼكطحكال فطيرالخالؽ.
كي يؼ(

طفم )130:2007أفال ع ـيع ؿُ م طويؽ هكراتال فطيراإلوداُال فخالؿ :

 .1عرفةال ع ـنوكليبال عك ؿ لال ع يفك لأفطكرهـال طركحة ػفجػكطوهـك قو هػكورحكوػة
در كاح راـال وكدراتالذا يةل ع يف كاح راـأو هـ.

 .2ال وكدأة فجكطبال ع ـفالاو َكرةال ع يف جكاال كاقؼكال الطالتالدراويةكغيرهك.
 .3ػػدريبال ع ػػيفُ ػػم طػػككؿال ع ك ػػكت ػػفخػػالؿ

ػػكدرال ع ك ػػكتال طكُػػة  طوكُػػةأك

غير طوكُة  ف ط وةال دروةأكفالال ط وةالعك ة.

 .4و ػػكُدةال ع ػػيفُ ػػم ك ػػي أفط ػػكرهـكال عوي ػػرُطه ػػكف ػػالوو ػػكطة كاُ ػػكدةوط ػػكءُو ػػك ار هـ 
كطرحأو ةغير ق يديةُ يهـ.
 .5حفزالطكقكتالعق يةكايطفعكليةل ع يف فخالؿ كروةانطالطةال روكيةال طكُة.

ُ .6رضخوراتحويةداخؿغرفةالدراوةكخكرجهك فكاقلحيكةال ع يفك جكروهـالع ية.
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 .7راُكةحؽال ع ـفالاخ الؼآ ار ه لآراءالطوكر ف ع يفكآوكء.
 .8طكفأةال ع ـُ مإطجك از هاإلوداُية ك حفيػزاُ ػمايو طالػكؼكالوحػثكال جريػب  ػلإ كحػة
الفر ػػةل ػػهل عوي ػػرف ػػال ط ػػكخ ػػفاله ػػدكءكُ ػػدـال هدي ػػد  ػػل ال ػػجيلإحوكو ػػهو ق ػػديرال ػػذات
كاح ار هك.
ويط كيرل()Cropley,2001:18أفال ع يفال ي دُ يفلإلوداعيودأفيع كاُ م :
 .1حثال ع يفُ مالوحثُفح كؿأ ي ة.
 .2ايه كـالكاُالوأو ةال ع يفكاق راحك هـ.

ُ .3دـالحطـالوريلُ مانفطكرال اليقد هكال ع يف.
 .4ط يةال قييـالذا اللدلال ع يف.
كيؤطد(ُويػد )286:2004أفُ ػػمال ع ػـأفي ػػكرسوعػضالطالػػكطكتال طكُػة كال ػػالي طػػف

ا وكُهػػكل ط يػػةال فطيػػراإلوػػداُاللػػدل ع يػػه لطػػاليطػػكفال ػػدريسفػػالالغرفػػةال ػػفيةإوػػداُيكنكهػػال

طكآل ال :

 .1إ كحةفرصطكفيػة نفيجيػبال ػ ع ـوطفوػهُ ػمانوػ ةال ػال ط ػب ع ك ػكتجديػدة وطيػة
ُ مالالءووؽأف ع هال ع ـ.

 .2كجيهأو ة ط ب فطي انرُ يقكن ك الطالت ف كحةالطهكية.

 .3إ كحةفرصل ع ؿفال ج كُكت غيرة ي عككفأُ كؤهكفالالحؿ.
ُ .4دـ قديـح كؿطهك يةكطك ة لي قكهكال ع يفجكهزة.

 .5الجيلحبايو طالع كأفيوأؿال ع يفأو ةكي رطكالز ال هـاإلجكوةُطهكفك نار.
ُ .6دـاطدفكعال ع ـلإلجكوةُفطؿانو ة كحؿطؿال وك ؿ.

 .7الجيلالحكارويفال ع يف لوع هـ ل وحثُفح كؿأخرليأ الوهكال ع يفأطفوهـ.
ُ .8دـإجوكرال يذُ ماو خداـأو كب حددفالحؿال الطالتال ال كاجهه.
ك

يؼ(قالطة  ُ)52-51:2018مال ع ػـال غييػرفػالطريقػة خطيطػهل ػدركس وحيػث

يرطزُ مانطالطةال طكُةال ال و َير فيػرال ػ ع ـك كلػدلديػهالدافعيػةل الػكرطةفػالالع ػؿ طػذلؾ
ُ مال ع ـأفي

ؼوكل ػدرالرحػبوحيػثيوػ للكجهػكتطظػرال ع ػيفدكف كجيػهأمطقػدإلػيهـ

كأفيؤ فوفكُ يةدكرةفال ط يةاإلوداع .

دكر الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي:
ع وػرالد اروػػكتايج كُيػػة جػػكؿخ ػبل ػػدريبالط وػػةُ ػػم هػكراتال فطيػػرال طكُػػةكهػػال

إحدلال كادال ال وهـ ط يةال فطيروالطؿُكـك ط ية هكراتال فطيػراإلوػداُالوالػطؿخػكص حيػث
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أطهػػك ط ػػب ػػفال ع ػػيفال فطيػػرفػػالالط ػػك جال ػػال حػػدثلػػكأف ػػيغةانالػػيكء غيػػرت أكأفاحػػداَنك
عيطةلـ حدث كالروطويفاناليكء كالوحثُفالعالقػكتوػيفالظػكهراتالطويعيػةكالوالػرية ػكيػدفل

الطكلبإلمالوحثدا كنُفالجديد(خيرالديف  .)347:2011
 كطجدأفالدراوكتايج كُية ح ؿال وػؤكلية ػلال ػكاانخػرلفػال ط يػةال فطيػراإلوػداُال 
ل ػػك ي ػػزوػػه ػػفطويع ه ػػكاإلطوػػكطية كايج كُي ػػة إذ و ػػعمل ط يػػةالف ػػردوكُ و ػػكرا طكط ػكن ػػفُق ػػؿ 

كالعكر ككجداف كو كؾ كو ف هُ كانفال ج ليؤَركي أَروه .

(أوكح ككآخركف  .)290:2005

ك ه ػ ـالد اروػػكتايج كُيػػةوطَيػػر ػػفالق ػػكيككال الػػطالتال ح يػػةكالعكل يػػة طق ػػكيكال ػػكث 
كحق ػػكؽاإلطو ػػكف كالغ ػػذاء ك ػػكريغالوالػ ػرية كأو ػػوكبالح ػػكرة كط ه ػػك ح ػػككر طكو ػػوةل ط ي ػػةال فطي ػػر
اإلوػػداُال كاط وػػكبال هػػكراتانوكوػػية كي طػػف ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالفػػالانهػػداؼالر يوػػة
فػالال رح ػةال كوػطة كالػ ؿال فطيػراإلوػداُالال ح ػكل كالق ػػكيك كال الػطالتالجغرافيػةكال كريخيػػة 

ال ال حدلُقكؿال ال يذ.ك ط ال فطيرهـاإلوداُال ك الجلالطالبُ ػمالػ ع ـ ػف

ػكدر طكُػة

ك خ فة ك راُكةالفركؽالفرديةويفال ال يذ كالع ؿال طظـ كال َكورةفالال ع ـ .
(خيرالديف  .)348:2011
 ك وعمالدراوكتايج كُيةإلػمد اروػةك فوػيرطَيػر ػفاإلحػداث كايجػكدالعالقػكتال وكدلػة
ويطهكك فَـيطظرإليهكوأطهكطريقة طهجيةفالال فطير إذالطَير طهك ع ك ػكتيط ػبحفظهػك لػذلؾ
يجػػبأف ػػدرسوأوػ ػكليب طػػكرة  عط ػػسطويع هػػك كأه ػػدافهك كيوػػي كانه ػػداؼال ر وطػػةوكلع ي ػػكت
العق يةالع يك كأه هك هكراتال فطيراإلوداُال(الويد  .)14:2004

عقبات التفكير اإلبداعي:
هطػكؾالطَيػػر ػفالعقوػػكتال ػال قػػؼُك قػكن أ ػكـ ط يػػة هػكراتال فطيػػرايوػداُال كيجػػبُ ػػم

يفكاآلوكءأفي عرفكاُ م ؾالعقوػكت ح ػمي طػفال غ ػبُ يهػكُطػد طويػؽالورطػك جال ع ي ػال

ال ع
كذطر(جركاف )81-80:2013طكُيف فهذاالعقوكتكهال :
أكالن :العقبات الشخصية :كتتمثؿ في:
.1

عؼالَقةوكلطفس.

 .2ال يؿل جكراة.

 .3الح كسال فرط.
 .4ال الول.
 .5ال فطيرالط طال.
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ُ .6دـالحوكويةأكالالعكروكلعجز.
 .7ال ورعكُدـاح كؿالغ كض.
 .8طقؿالعكدة.
ثانيان :العقبات الظرفية:
يق ػ ػ ػػدوكلعقوػ ػ ػػكتالظرفيػ ػ ػػةل فطيػ ػ ػػراإلوػ ػ ػػداُال ػ ػ ػػؾال ع قػ ػ ػػةوػ ػ ػػكل كقؼذا ػ ػ ػػه أكوكلجكاطػ ػ ػػب

ايج كُية أكالَقكفيةالوك دة ك فأهـ ؾالعقوكت :
 .1قكك ةال غير.
ُ .2دـال كازفويفالجدكالفطكهة.

ُ .3دـال كازفويفال طكفسكال عككف.
أ ػػكؼ(الع ػػكـكآخػػركف ُ)39-37:2009ػػدد ػػفال عكقػػكتأكانوػػوكبأكالحػػكيتال ػػال
ؤدمإلمفالؿال فطيركي طف خي هكفي كي ال :
 .1دطال و كلالدافعيةل ع ـكاإلطجكز.
 .2اطخفكضال َكورةكالط كح.
 .3او خداـ هكراتخكط ةفال كاقؼال ع ـال فال.
ُ .4دـالقدرةُ م حكيؿانفطكرإلمو كطيكتُ ية.

 .5رطيزال ع ـُ مالع يكتكاإلجراءاتال حددة أطَر فال رطيزُ مال ط جالطهك ال.
 .6يعكطالالطَير فال ع يف ف الط ةال وكدرةكال وكدأةفػالالطقػكشال ػفال ط يجػةالخػكؼ ػف
الطقد أكالفالؿأ كـاآلخريف.

ُ .7دـال رطيزك ال تايط وكا.

 .8دطالالَقةوكلطفس حيثأفالَقةال طخف ة ع ؿُ مإحجكـال ع ـُفال الكرطة.
 .9رطي ػ ػػزال ط ػ ػػكهجُ ػ ػػمف و ػ ػػفةحال ػ ػػكُق ػ ػػكؿالط و ػ ػػةوكل ع ك ػ ػػكت دكفال ج ػ ػػكءإل ػ ػػمأوػ ػ ػػكليب
كاو ار يجيكت ع ؿُ م ط يةال فطيرو خ ؼ و كيك ه.

 .10ال رطيػزُ ػػمدكرال ع ػـططكقػػؿل ع ك ػكت  ػػفخػالؿأوػ كبال حك ػرة دكفاُطػػكءال ػ ع ـ
فر ة ر يبانفطكر ك طظي ك ك حككلةد جهكفالوطك هـال عرفال.
 .11وػػكيف عػػكريؼال فطيػػرك هك ار ػػهكانطالػػطةكايو ػ ار يجيكتالفعكليػػةفػػال ط ي ػػهوػػيفال خ

كال ع يف يطعطسو وكنُ م كروكتال ع يفكاه ك ك هـكا جكهك هـطحك ع يـال فطير.

ُ .12دـال دريبكال أهيؿالطكفالل ع يفُ مط ار ؽكاو ار يجيكت ع يـال فطير.
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ػػيف

 .13رطيػػزالطظػػكـال روػػكمال دروػػال أكالجػػك عالُ ػػم حقيػػؽانهػػداؼكال هػػكراتال عرفيػػةالػػدطيك
َؿ الحفظ كال ذطر كايط وكا كالفهـ ُ محوكب هك ارتال فطيرالع يػك َػؿ ال فطيػرالطكقػد 
كاإلوداُال ك ككراءال عرفة.
 .14ال ع قداتالخكط ةحكؿال ع ـال قك ال كالذا الل هكراتال فطير دكفوذؿأمجهدإ كفال.

مقكمات نجاح التفكير اإلبداعي في المدارس
أالػػكر(دلػػكؿالعك ػػال )143:2008إلػػموعػػض قك ػػكتطجػػكحال فطيػػراإلوػػداُالفػػالال دروػػة
كهالطكآل ال :
 .1إيجكدالوي ةال ع ي يةال طكووةكال ال وعثُ مال فطير.
 .2ال رطيزُ مايط وكاكال دريبُ يهكاَكرة فطيرال ع يف كيَيراط وكههـك رطيزهـ.
  .3ال عكلجةال رطزيةفالإطعكشالذاطرةكال أطيدُ مج يلال ع ك كتك عكلج هكوالطؿُ يؽ.
 .4قكيةال فطيرك قوؿا جكهكتالط وةكُدـاه كؿكجهكتطظرهـكآ ار هـ.

 .5وكُدةال ع ـفال قكيـطفوةك عرفةطقكطالقكةكال عؼفالُ ية فطيرا.
 .6عزيزقدرةال ع ـُ مال ع ـال و قؿ كيجع هأطَرَقةوطفوةكقد ار ه.
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المحكر الثالث :الدراسات االجتماعية:
يالػػهدالعػػكلـكال ج عػػكتالوال ػرية طػػكراتُ يػػةهك ػػةفػػالطكفػػةال جػػكيتان ػػرالػػذمجعػػؿ
العديػػد ػػفدكؿالع ػػكلـ و ػػعمإل ػػمإُ ػػدادأفراده ػػكإُػػدادناوػ ػ ي نك كذل ػػؾ ػػفخ ػػالؿ زكي ػػدهـوكل ع ػػكرؼ
كال هكراتكالعكداتال ػركريةال ػال طػطهـ ػف كاطوػةال غيػرات ك وػكُدهـُ ػمال طيػؼ هػككالع ػؿ
ُ ػػم طكيره ػػكو ػػكيخ ػػدـ ج ع ػػك هـ فكلد ارو ػػكتايج كُي ػػة هػ ػ ـود ارو ػػةاإلطو ػػكفكُالق ػػهووي ػػه

الطويعيػػةكالوالػريةك عػػد ػػفأطَػػرال ػكاد ػ ةكار وكطػكنوػػكل ج لك الػػطال هك حديك ػػهك ػػفأجػػؿإُػػداد
ع ـلهالقدرةُ م عرفةق كيكال ج لك الطال هيود فال رطيزُ ػم ط يػةال فطيػراإلوػداُالفػال

الدراوكتايج كُية .

نبذة تاريخية لنشأة الدراسات االجتماعية:
او ػ خدـ فهػػكـالد اروػػكتايج كُيػػة( )Social Studiesطػػذُػػكـ1920حيػػثق ػػدوػػه
اإلل ػػكـود اروػػةال ك ػػكُكتال ػػاللهػػكُالقػػةوفهػػـال ج ػػلكالعػػيشفيػػه كهػػالُوػػكرةُػػف ك ػػكُكت
ك ػػعتل ع ػػيفالػػذيفهػػـفػػال و ػ كلأقػػؿ ػػفال و ػ كلالجػػك عال غيػػرأفأه يػػةهػػذاالد اروػػكت

أخػػذت

ػ ووػػركزفطػرةال وػػكقكتالد اروػػية كالكحػػداتالقك ػػةُ ػػم ك ػػكُكت عيطػػةفػػالالد اروػػكت

ايج كُيػػة كقػػد و ػػكر

ػػط الد اروػػكتايج كُيػػةوكل حديػػدُػػكـ1913ـ ُطػػد كاج عػػتلجطػػة

ور كوػػة ك ػػكسجكطز(ُػػكلـايج ػػكع)كو ط يػػؼ ػػفراوطػػةال روػػكييفان ػريطييف كقػػدأُ طػػتال جطػػةأف

الهػدؼانوكوػالل د اروػكتايج كُيػةهػك حقيػؽال كاططػةال ػكلحة كُرفػتال جطػةال ػكاطفال ػػكل 
أطػػههػػكالػػذميقػػدرالطويعػػةكق ػكاطيفالحيػػكةايج كُيػػة كالػػذميط ػػالوكق طػػكعذطػػالكو ػ يـنفطػػكرأ ػػه
ككطط ػػه كالػػػذملديػػػهاإلحوػػػكسو ػػكيل زاـطحػ ػػكقري ػػػهأكو د ػػػهأك ديط ػػه َػػػـكططػػػهكأ ػ ػػهكال ج ػ ػػل

اإلطوػكطالوأوػرا وكإل ػكفةإلػمذلػؾفإطػهي ػؾالػذطكءكالقػدرةُ ػمال الػكرطةالطالػطةكالفكُ ػةفػالوطػكء
ج عه كطكفل قريرلجطػةال رويػةالكططيػةان ريطيػةُػكـ1918ـدكرفػالظهػكر ك ػكُكتخك ػة
وكلد اروػػكتايج كُيػػةطكل رويػػةالكططيػػةك الػػطالتالدي كقراطيػػة كُ يػػهوػػدا خططػػكال طػػكهجكالط ػػب

ال دروػ ػػيةو خطػ ػػيط كوطػ ػػكءكحػ ػػدا هـ رط ػ ػزيفُ ػ ػػمالطالػ ػػكطكتاإلطوػ ػػكطيةايوكوػ ػػيةأكُ ػ ػػمالع يػ ػػكت
ايج كُي ػػة َ ػػؿ ط ػػكرال كا ػػالت كد ارو ػػةالعك ػػةف ػػالح ػػكراتك ؤوو ػػكتأخ ػػرل كأخ ػػذته ػػذا
الكحػػدات حػػؿ حػػؿال ػكادالد اروػػيةال ج ػزأة كوػػذلؾ و ػػكر فهػػكـجديػػدل د اروػػكتايج كُيػػةاال ػ قت

ويكطك هالفطرية فالع كـايج كُية(الوطراف  .)17:1989

طبيعة الدراسات االجتماعية:
يويف(الوطراف  (23:1989طويعةالدراوكتايج كُيةفالالطقكطالر يوةال كلية :
ُ .1القةاإلطوكفوطفوه.
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ُ .2القةاإلطوكفوأخيهاإلطوكففالال ك الكالحك ر.
ُ .3القةاإلطوكفوكل ج لالذميعيشفيه.
ُ .4القةاإلطوكفووي هالطويعية.
 .5ال الطالتال ال طالأُفهذاالعالقكت.

 .6دراوةال غيرفالو كؾاإلطوكفُ م كءهذاالعالقكتكالطالكطكتال عددة.
كي ػػرل(خ ػػر )2006:28أفالد ارو ػػكتايج كُي ػػة ع ػػد ػػفأه ػػـال ػ ػكادال ػػال هػ ػ ـو ط ي ػػة
اي جكهػػكتكالق ػػيـكانط ػػكطالوػ ػ كطيةال رغػػكبفيه ػػك كو ط ي ػػةال ه ػػكراتكالقػػدرات كو ط ي ػػةالق ػػدرةل ػػدل
ال ع ػػيفُ ػػمفهػػـال ع ك ػػكتكال فػػكهيـكال ع ي ػػكتال ال ػ قة ػػف يػػكديفالع ػػكـايج كُيػػة ك وػػعم

ل ط يةال كاطفالفكُؿوالخ ػي هكركحػهكُق ػه ك طيطػه ػفال الػكرطةفػالُكل ػه ػفخػالؿ وػكُد ه
ُ ػمفهػـُالق ػػه ػلالطػػكساآلخػريف ك ػل ؤووػػكتال ج ػلال خ فػػة ليطػكففػكُالنفػػالخد ػةطفوػػه

كأور هك ج عهككططهكاإلطوكطيةوأورهك .

كيرلالوكحثأفطويعةالدراوكتايج كُية ه ـودراوةالعالقةويفاإلطوكفكالوي ػةالطويعيػة
كايج كُيةك كيطالأُفذلؾ ف فكُؿك ويفقكاُدكقكاطيفكحق كؽككاجوكتطػؿ ػفالفػردكالدكلػة 
كُالقػةالفػػردوأوػر هكو دروػ هكو ج عػػةكوكلجهػكتال ػػال قػدـلػػهالخػػد كتكد اروػةالَقكفػػكتال خ فػػة

لالعكبالعكلـ.

مفيكـ الدراسات االجتماعية:
عػػرؼالد اروػػكتايج كُيػػةوأطهػػك ػكاد ػػر وطك ه ػ ـوػػكل ج لك عػػكلجكاقعػػهكآ كلػػهك ك ػػيه

كحك ػراط ػػك رطػػزُ ػػمُالقػػكتاإلطوػػكفك يػػكديفو ػ كطهكالكوػػك ؿال ػػال جعػػؿهػػذاالعالقػػكتأف ػػؿ
(الحالؽ  .)69:2006
ويط ػػكيع ػػرؼ(وػ ػ ي كفكط ػػكفل )16:2001الد ارو ػػكتايج كُي ػػةوأطه ػػكه ػػالال ػ ػكادال ػػال ق ػػدـ
ك ػػكُك هكل ػ ع ـفػػال ػػكرة طك ػػة كالػػك ة َػػؿ ال ػػكريغ كالجغرافيػػك كال رويػػةالكططيػػة كال رويػػة

القك ية كال ططؽكايق

كدكالف وفةكُ ـالطفس كُ ـايج كع ك رطزاه ك هكُ ػمال ػ ع ـكطيفيػة

ال وػػكه ةفػػال حقيػػؽالط ػػكالفعػػكؿلػػهلي ػػو  كاطط ػنك ػػكلحنكقػػكد نارُ ػػمخد ػػةكططػػه لديػػهد اريػػة و ػػك
يحدث ف غيرات ك طكراتفال خ ؼال جكيت .

ف ػػالح ػػيفيعػػػرؼ(طالفح ػػة )18:2010الد اروػػػكتايج كُي ػػةوأطه ػػك ج كُػػػة ػػفالخو ػ ػرات
ال روكيةال ط وػوةال ػال وػكُدُ ػمالػ ع ـايج ػكُالك ع ػؿُ ػمزيػكدةالػركاوطكايلفػةفػالالعالقػكت
ايطوػػكطيةوػػيفايف ػرادأطفوػػهـأكويػػطهـكوػػيفال ج ػػلالػػذميعالػػكففيػػه أ ػػكييجػػكدقي ػكنإيجكويػػهأك
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ل ػػدُيـقي ػنك كجػػكداأك طػػكيفا جكهػػكت رغػػكبفيهػػككذلػػؾُػػفطريػػؽ َيػػؿالو ػ كؾال رغػػكبفيػػه

و كرةاج ار ية .

ويط ػ ػ ػػكأط ػ ػ ػػد(خ ػ ػ ػػر )15:2006أفالد ارو ػ ػ ػػكتايج كُي ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ؿ(ال ػ ػ ػػكريغ كالجغرافي ػ ػ ػػك 
كايق

كالويكوة كُ ـايج كع)كهذا ك كُكتلهكُالقة وكالػرةوكلحيػكةحيػث يعطػالالد اروػكت
كد 

ايج كُيةود اروػةالعالقػكتاإلطوػكطية ػفطكحيػة كُالقػكتاإلطوػكفووي ػه ػفطكحيػةأخػرل فكإلطوػكف

وطويعة طكيطػهايج ػكُالوحكجػةإلػم عرفػة ػكيػدكرحكلػه ػفإحػداثككقػك لُ ػمال وػ كلال ح ػال
كالعكل ال ح مي طف ف كاجهةال الطالتال ال كاجههفالطكفة طكحالالحيكة .
ط ػػكُرفػػتالد اروػػكتايج كُيػػةُ ػػمأطهػػكج يػػلال ػكادالد اروػػيةال ػػال ػػر وط وكال ػرةو طظػػيـ
ال ج لالوالرمك طكيرا كاإلطوكفو ف هُ كانفالالج كُكتالوالرية(وعكدة  .)30:1984
كوكُ وكر طهكجالدراوكتايج كُيةجزء فال طكهجالدراويةال طكُةقػد عػرضلػهالطَيػر 

فهط ػػكؾ ػػفأال ػػكرإل ػػمأفالد ارو ػػكتايج كُي ػػةه ػػال ج كُ ػػة ػػف ػ ػكادال ػػكريغكالجغرافي ػػككال روي ػػة
الكططيةكايج كُيػةكايق

ػكديةكد اروػةال ج ػلكالف وػفةكُ ػـالػطفسكايخػالؽال ػاليقػكـال ع ػكف

و دريوهككيع ؿال ع كفُ ال ع ي هك(الوطراف  .)33:1989
كاوػ خداـ فهػػكـالد اروػػكتايج كُيػػةجػػكءليعوػػرُػػف ك ػػكُكتك ػػعتل طػػالبالػػذمهػػـ

فػال وػ كلأقػؿ ػػفال وػ كلالجػػك عال كهػالوػػذلؾ

ػ فال عػػكرؼكال هػكراتكألػكافالطالػكطالالز ػػة

يوك ػػفهالخ ػنككُ ػكنافػالج كُػكت خ فػػة كوػ يتوهػذاايوػـنطهػك عػػكلج
ل فػردلطػالي ػو فعػك ن
ال ج لككاقعهكآ كلهك ط عك هك ك يةكحك راك و قو هفيهال
فيهك فظكاهر خ فة(الزيكداتكقطككم  .)19:2010

ػؿا

يكَيقػنكوكاقػلالحيػكةك ػك
ػك ن

ك ػػكوػػوؽيعػػرؼالوكحػػثالد اروػػكتايج كُيػػةهػػالال ػكادال ػػال قػػدـ ك ػػكُك هكل ط وػػةفػػال
ػككال روي ػػةالكططي ػػةكال طط ػػؽكايق
ػػكرة طك ػػةكال ػػك ةكال ػػال ح ػػكمُ ػػمال ػػكريغكالجغرافي ػ 

ػػكد

كالف وػػفةكُ ػػـالػػطفسكايج ػػكعكج يػػلال ػكادالد اروػػيةال ػػال ػػر وطو طظػػيـال ج ػػلالوالػػرمك طػػكيرا 
ك درسالعالقكتال الكوطةويفاإلطوكفكأخيهاإلطوكف .

أىمية الدراسات االجتماعية:
ط ػ ػػفأه ي ػ ػػةالد ارو ػ ػػكتايج كُي ػ ػػةف ػ ػػالد ارو ػ ػػةاإلطو ػ ػػكفكُالق ػ ػػهو ػ ػػأفرادال ج ػ ػػلكالوي ػ ػػة

ايج كُيػػةال حيطػػةوػػهكالع ػػؿُ ػػمإُػػدادال ػكاطفال ػػكل القػػكدرُ ػػمال فطيػػرال ط ػػالل ج عػػه
ك ط يػػةال ػػوطالػػداخ اللػػدلاف ػرادال ج ػػلالػػذمي الػػطؿُطػػدايف ػرادط يجػػة َيػػؿهػػذاالقػػيـكالق ػكاطيف
وحيث

و جزءان طهيالي كن فرك كنُ يه ف ػيسهطػكؾأف ػؿ ػفال ػوطالػداخ الفػكلقكاطيف عجػز

كحدهكُف وطال ج ل وطنك ط قنكك فهطك ورزأه يةالدراوكتايج كُية .
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ط فأه يةالدراوكتايج كُيةط كحددهك(الوطراف )22:1989طكآل ال :
 .1ع و ػػرالد ارو ػػكتاي ج كُي ػػة طو ػػلالػ ػ ع ـايج ػػكُالكال روي ػػةايج كُي ػػة كال ػػالي ط ػػف ػػف
خاللهكدخكؿالفردال ع ـإلمالحيكةايج كُية.
 .2وػػكُدُ ػػم و ػػيرالفػػردال ػ ع ـوك ػػعهفػػالالز كف(ال كريغ)كال طػػكف(انرض)ال اليعػػيشفيػػه 
كد اروػػةالحك ػػرفػػالال ك ػػالالقريػػبكالوعيػػد وق ػػد ػػس ؤال ػراتكاوػػهك كتال ك ػػالفػػال
الطيؿالحك ركالوحثفالطيفيةجعؿال و قوؿاطَرقوكينك طكرا.

 .3زيػػد ػػفاه ػػكـال ع ػػيفوطَيػػر ػػفال الػػطالتايج كُيػػةالحك ػرةكاي جػػكاطحػػكال الػػكرطة
الكاُيةفي كيكاجهال ج ل ف الطالتك حديكت

 .4وػػكُدُ ػػمفهػػـال ػكاوطايج كُيػػة ػػفخػػالؿال عػػرضلد اروػػةالػػطظـالحطك يػػةكق ػكاطيف
الهي كتكال ؤووكتايج كُية.

 .5وػػكُدُ ػػم ط يػػة هػػكراتال فطيػػرالع ي ػػالك وػػكُدةال ع ػػيفُ ػػمفهػػـال ع ي ػػكتالقك ػػة
ُ مايو ديؿكفرضالفركضالع ية.
 .6ع ػػد وػ ػ كلة وكالػ ػرةُ ػػف ط ي ػػةالحوكو ػػيةايج كُي ػػةكالوػ ػ كؾايج ػػكُالالو ػ يـل ع ػػيف
ك قديرطفكي هـكحقكقهـك الكرط هـفالالعكرهـ كال آخالكال عككففي كويطهـ.

 .7وػػػكُدُ ػ ػػمفهػ ػػـفط ػ ػرةال فػ ػػكهـالعػػػكل ال ك ط يػ ػػةالطظ ػ ػرةالعكل يػ ػػةال ػ ػػال قػ ػػكمالػ ػػركحالقك يػ ػػة
ك دُ هك.
 .8كطدُ مطظكـالقيـايج كُالفالال ج لك ع ؿُ م َ هقكينكفعالن.

 .9كطدُ مدكرال رويةفالحؿطَير فال الطالتالوي يةكال حكفظةُ م كازطهك.
 .10ع ػػػؿُ ػ ػػمادراؾايدكارال ػ ػػالقػػػكـوهػػػككططػػػهفػ ػػالال ك ػ ػػالكالحك ػػػر ك أَيرهػ ػػكالح ػ ػػكرم
ك عككطهكفالحؿ الطالتالعكلـالويكويةكايق

كدية.

 .11وكُدُ م ط يةقدرةال يذُ مالطقدكال ح يؿكال قكرطة .
ك ع وػػر الد اروػػكتايج كُيػػة ػػفال ػكادال طهجيػػةال ػػاللهػػك ػ ةكَيقػػةوكاقػػلالحيػػكةكظكاهرهػػك
ال خ فػةكذلػؾنه ي هػػكفػالوطػػكءالالخ ػيةال طك ػػة كط ػك قػػد قػرراتالد اروػػكتايج كُيػةال جػػكؿ
يءكايط ػػكء
الخ ػػبكال طكوػػبإلو ػرازانوػػسالف وػػفيةكايج كُيػػةل طهػػكجكال ػػال ػػفأهػػدافهك الػػك 

الحقيق ػػالل و ػػكدئان ػػةكال و ػػؾوه ػػك كالح ػػرصُ ػػم ط ػػك ؼال ج ػػلك راوط ػػه كالكق ػػكؼُ ػػمأه ػػـ
اطجػػكزاتالو ػ ؼفػػالط ػػكال ػراثايج ػػكُال كال أطيػػدُ ػػم ط يػػةانط ػػكطالو ػ كطيةال قوكلػػةاج كُي ػنك
كال عرؼُ مالف كتال الي طكف طهكال ج لكدراو هك(الطيطال   .)22:2002

ػػزكدال ػ ع ـو ع ك ػػكتُػػفوي ػػهال ح يػػةككططػػهكأ ػػهالعرويػػةكالعػػكلـ ػػفحكلػػهكال حػػديكت
ال ػػال عػػرضلهػػك إ ػػكفةإلػػمخ ػػك صال ج ػػلالػػذميعػػيشفيػػه ػػفحيػػث ػػكريغك ع قدا ػػهك قكليػػدا
76

كقي ػػهال ػػال يػزاُػػفغيػراك حفػػظهكي ػػه كفػػالالكقػػتطفوػػه ط ػػاللديػػهالػػكُالوكلَقكفػػكتال عػػددةو ػػك
يحقؽال فكُؿ ل غيراتال و قوؿكق كيكا(ودير  .)100:2001


كيرل(ال از ال )20:2017أفأه يةالدراوكتايج كُية ط ففالزيػكدةالػكُالالَقػكفاللػدل

ال ع ػػيف كالد اريػػةالطك ػػةال ػػال حقػػؽالط ػػكفػػالالجكاطػػبال خ فػػةلػػدلال ع ػػيف كال عػػرؼالعػػكل ال

ل ويكوكتال خ فةيفالدراوكتايج كُيػة ر وطػةوكاقػلال ج ػل  ػكيوػكُداُ ػمالػكُالالالػك ؿ
كالفهـالحقيقال .
ط ػػكأفالد اروػػكتايج كُيػػة الػػطؿجػػزءنا ػػفال طػػكهجال دروػػيةكذلػػؾل ػػكلهػػك ػػفأه يػػةفػػال

اط وػػكبال ػ ع ـ عػػكرؼكقػػيـك هػػكراتكا جكهػػكت كجػػدفػػال

ػ هكالطهك يػػةال ػكاطفال ػػكل ال عػػد

اُدادان طك النيال ؿطؿجكاطوهالجو يةكالعق يةكالطفويةكايج كُيةكالركحية ط ػك ػؤدمدك نار ه ػك
فػػال ط يػػةالفػػردُ ػػماط وػػكبال عرفػػةوج يػػل طكطك هػػكفػػال يػػكديفالع ػػكـال خ فػػة ك ع ػػؿُ ػػم ط يػػة

اي جكهكتكانط كطالو كطيةال رغكوة(الوالدم  .)94:2015

كي ارُػال طهػكجالد اروػكتايج كُيػةكالكططيػةخوػراتال ع ػيفالوػكوقة وحيػث طػكف درجػػة
ك طك ػةيط وػػبال ع ػػيف ػػفخاللهػػك خ ػػؼال ك ػػكُكت َػػؿالوي ػػةال ح يػػة كالعكل يػػة كي عرفػػكف
ُ ػػمال ف ػػكهيـ َ ػػؿال ع ػػككف كال و ػػككاة كالعدال ػػة كالو ػػالـ كال يي ػػزالعط ػػرم كغيره ػػك ػػفال ف ػػكهيـ

الهك ةكال ال قدـل ع يففالالكحداتالدراوية(الوطكيطة  .)27:2004

كيرلالوكحثأفالدراوكتايج كُية ط فأه ي هكفال وكُدةال ع يفُ ػم عرفػةالوي ػة
ال ح يةكالعكل يةال حيطةوهـك زيد فقدر هـُ م ح ؿال وؤكليةكالقػدرةُ ػم كاجهػةال الػطالت

كا خػػكذالقػ ارراتكانحطػػكـال طكوػػوة ك وػػكُداُ ػػمفهػػـالوي ػػةالػػذميعػػيشفيهػػكك حػػيطوػػهكقدر ػػهُ ػػم
ال عك ؿ لال كاقؼالجديدة فخالؿ جكربال ك الالذم روهكاإلطوكف طدكالقدـ .

األىداؼ العامة لتدريس الدراسات االجتماعية:
ذطر(قطككم )36:2007العديد فأهدؼالدراوكتايج كُيةال ػال هػ ـوكإلطوػكفكو فكُ ػه

لالوي ةايج كُيةكالطويعيةكهالطكل كلال :

 .1إيجكدال كاطفال كل الذميعرؼحقكقهككاجوك ه جكاطفوهك جػكااآلخػريف كاطوػكبال ػ ع ـ
هػػكراتال فطػػركالعالقػػكتاإلطوػػكطيةك حقيػػؽ فهػػكـالػػذاتك ط يػػةالقػػدرةُ ػػمفهػػـال ع ك ػػكت

كال ع ي كتك حقيؽالط كال طك ؿلالخ يةالفردُق يكنككجداطيكنكاج كُيكن.

 .2ط يةالكُالالعكل اللدلالطالبك حقيػؽال فػكهـالعػكل الك وػكُد هـُ ػمفهػـالعػكلـو ػف ه
ج كُة فالػطظـالوالػريةكالطويعيػةال

ػ ةكال ع ػدةُ ػموع ػهكوع ػكن كايخػ الؼوػيف
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الالعكبكالَقكفكتال خ فة ك ح يؿكدراوةال طظ كتالدكليةكال رطيػزُ ػمال ػالتال وكدلػة
ويفالوالػر ك عريػؼال ع ػيفوكل الػطالتكال حػديكتكالق ػكيكال عك ػرةال ػال خطػمالحػدكد
ويفالدكؿ.
 .3وهـ طكهجالدراوكتايج كُيةفال ط يةالقيـكاي جكهكتايج كُيػةكالوػ كطيكتال رغكوػة
ال ػال وػكُدال ع ػيفُ ػمال طيػؼ ػلالحيػكةال غيػرةكال جػددة ػفخػالؿالخوػراتال ع ي يػػة

ال اليقد هكال طهكجك وعمال دروةل حقيقهك.
 .4إُدادالط وةلطاليطكطكا طط قيفكقكدريفُ م فحصال ع ك كتال عطكةوطريقػة ك ػكُية 
كلديهـالقػدرةُ ػمال عػرؼإلػمال الػطالتال خ فػةال ػاليعػكطال طهػكال ج ػلوطريقػة ططقيػة 
كال فطي ػػرف ػػالح ه ػػك ػػفخ ػػالؿ كرو ػػةُ ي ػػكتال فطي ػػرال خ ف ػػةكاوػ ػ خداـط ار ػػؽكأو ػػكليب
كاو ار يجيكت عددة فال فطيرُفال الط ةالكاحدة.
 .5ط يػػةالخ ػػيةال ػ ع ـ ط يػػةال ػ كليةوجع ػػهقػػكد انرُ ػػماط وػػكب هػػكرات عكلجػػةال ع ك ػػكت
كالقػػدرةُ ػػم حديػػد

ػػكدرال ع ك ػػكت ك ح ي هػػك ك طظي هػػك ك فوػػيرهك ك قيي هػػك كال هػػكرةفػػال

ػػيكغةالفر ػػيكتكاخ وكره ػػككال ك ػػؿإل ػػمال ع ي ػػكتكاط ال ػػكؼال حي ػػزك كرو ػػةُ ي ػػكت
ال فطيػػرال خ فػػةطػػكلفهـكال الحظػػةكال ح يػػؿكال فوػػيرالطكقػػدكايوػػداُالك ػػطلالقػػرار.قطػػككم

طفوه 

ج ػػمأه ػػداؼالد ارو ػػكتايج كُي ػػةف ػػال ط ي ػػةالال ػػعكركايط ػػكءلإلطو ػػكطيةج ع ػػكءك ط ػػكير
قػػدراتال ع ػػيففػػالال ح يػػؿكالطقػػدالوطػػكءكايو ػ ط كج كاط وػػكب فػػكهيـ ه ػػة َػػؿال عػػككفكال طػػكفس

الالريؼكال غيركال قػدـ كال عػرؼُ ػمخ ػك صالح ػكرةال عك ػرةو ػكفيهػك ػفايجكويػكتكوػ ويكت 
كايط ػػالعُ ػػم ج ػػكربالح ػػكراتاإلطو ػػكطيةالعريق ػػة ك ق ػػديرال ع ػػككفال ػػدكلالالق ػػك ـُ ػػمايح ػ ػراـ
ال وكدؿ كايطجكزاتاإلطوكطيةكالجهكدالوالريةقدي كنكحديَكن .

(ال وحييف كوطالُودالرح ف  .)331:2012

ك ػفأوػػرزأهػػداؼ طػكهجالد اروػػكتايج كُيػػة طػكيفال ػكاطفال ػػؤ فوروػه كال ط ػػاللكططػػه
كأ ػػه كال ح ػػالو ػػكنخالؽكالف ػػك ؿ الطك ي ػػةف ػػالالالخ ػػية ػػفج ي ػػلجكاطوه ػػكالجوػ ػ ية العق ي ػػة 
كالكجداطيػ ػػةكالركحيػ ػػة كايج كُيػ ػػة وحيػ ػػثي ػ ػػو ال ػ ػ ع ـقػ ػػكد نارُ ػ ػػمج ػ ػػلال ع ك ػ ػػكتك خزيطهػ ػػك 

ك عكلج هػك كاط كجهػك ك كظيفهػػكفػال فوػيرالظػكاهر ك خ ػيفايح ػكيتال ططػػة كا خػكذالقػ ارراتفػػال
خ ػػؼال جػػكيت كط ػػك ػػزكدال ع ػػيفو طظك ػػة ػػفال عػػكرؼ كالقػػيـ كاي جكهػػكت كال هػػكراتال ػػال
ططهـ ف كظيؼانو كبالع الالو يـفالحؿال الطالت(الوطكيطة  .)27:2004
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ك ر وطأهداؼالدراوكتايج كُيةار وكطنككَيقػنكوكيهػداؼالعك ػةل رويػة ك وػ طيلالد اروػكت

ايج كُيةأف وهـفالذلؾال جكؿ أوهك كنفكُالنُ مالطحكال كلال :

( )Iannelli and Paterson,2004:p.16

 .1فهـانه يةالح كريةكال كريخيةُوردراوةال كريغكالجغرافيك.
 .2إدراؾال طكرال كريخالل و داف.
 .3إد ارؾ وكدئالحطـفالالدكؿ.
 .4عرفة كريغالح كراتكاَرهكفالوطكءاي ـ.

 .5ال طوؤوكل الطالتال ال طجـُفال فكُؿويفأفرادال ج ل.
 .6فهـَقكفةالدكؿ.
كأ كؼ()Herczog,2010:218أهدافكنأخرل َؿو كي ال :
 .1عرفةال فكهيـكال

ط حكتال ع قةووي ةال ع ـايج كُية.

 .2اط وكبالقيـكاي جكهكتال ج عية.
 .3فهـادكارانورلكال ج عكت.
ك ػػرل(ال ػػوالدم (98:2015أفاله ػػدؼالر يو ػػالل د ارو ػػكتايج كُي ػػةه ػػكفه ػػـال الػ ػػطالت

ايج كُيػػةكالع ػػؿُ ػػالح هػػككالػػمال رويػػةالالخ ػػيةال ػػال وػػكُدال ع ػػيفُ ػػماو ػ يعكبخو ػ ار هـ 
كوهذافإفالدراوكتايج كُية ع ؿُ م حقيؽانهداؼالعك ةال ػال رطػكال رويػةل حقيقهػككذلػؾ ػف
خالؿإطوكبال ع يفال عكرؼكال هكراتكاي جكهكتكالقيـال رغكوػةكال ػال عػد ه ػةل حقيػؽهػدفهك

الػر يسكهػكايجػػكدال ػكاطفال ػػكل ال ط ػاللكططػػهكأر ػه ك الػ رؾدكؿالعػػكلـفػالرغو هػػكفػالإُػػداد
ع يهكل كجهوكي هـكاط ك هـي هـكُقيد هككفطرهكك راَهك.
فػػالحػػيفيػػرل(الطيطػػال )30:2002أفالد اروػػكتايج كُيػػة هػػدؼإلػػم طال ػ ةال ع ػػيف

ُ مايُ زازوكلكطفكالكيءله  ػدرجيف ػفانوػرةإلػمال ج ػلال ح ػالإلػمالقطػرفػكلكطفالعروػال
الطويػػػر كطػػػذلؾايُ ػ ػزازوكلعطك ػػػران ػ ػ ية ػ ػػفال ػ ػراثالعروػ ػػالايوػ ػػال ال كاحيك هػػػككايوػ ػػهكـفػ ػػال
ال حكفظةُ يهككالدفلوهكالمان كـ ك عزيزايي كفوكحدةالكطفالعروالالطويرة.
كيػػرل(الطيطػػال )30:2007أطػػه ػػفال ف ػػرضأف هػػدؼ طػػكهجالد اروػػكتايج كُيػػةُ ػػم

حقيؽال قػكربوػيفالالػعكب كالوػعالل ط يػةال فػكهـالعػكل الكذلػؾ ػفخػالؿ عريػؼال ع ػيفوكلعػكلـ
كالطيكطػػكتالويكوػػيةالقدي ػػةكالحديَػػة كذلػػؾ ػػفخػػالؿإو ػراز فهػػكـايُ ػػكدال وػػكدؿوػػيفالالػػعكب 
كالكقػػكؼُ ػػم طج ػزاتكاو طػػكراتالالػػعكبانخػػرلك ػػدلاوػػهك هـفػػالالح ػػكرةاإلطوػػكطيةك ع ػريفهـ

وكل طظ كتالعكل يةط طظ ةال حةالعكل يةكاليكطوطككغيرهك ػفال طظ ػكتكادراؾأدكارهػـال خ فػة 
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كط ػػكي كج ػػبُ ػػم ط ػػكهجال ػ ػكادايج كُي ػػةكالكططي ػػةأف ف ػػرؽ ػػكو ػػيفانه ػػداؼالقك ي ػػةكانه ػػداؼ
العكل يػػةك ي ػػزويطه ػػكك ع ػػؿُ ػػمإو ػراز كقعط ػػكف ػػالالع ػػكلـ كأطط ػػكجػػزء ػػفالال ػػعكباإلطو ػػكطيةُ ػػم
انرض .
كيػػذطر(ال طكفال )11:2008أفالد اروػػكتايج كُيػػةو ػػك قد ػػه ػػف ك ػػكُكتفػػال قػػررات

ال روي ػػةالكططي ػػةكال دطي ػػةكال ػػكريغكالجغرافي ػػةفإطه ػػك و ػػهـإو ػػهك كنكا ػػحكنف ػػال ط ي ػػةال ػػكيءكايط ػػكء
ل ػػكطف حيػػثأفال ع ػػيف ػػفخػػالؿد ارو ػ هـل رويػػةالكططيػػةكال دطيػػةفػػإطهـيػػدرطكف ػػكُ ػػيهـ ػػف
كاجو ػػكت ج ػػكاكط ػػطهـك ػػكله ػػـ ػػفحق ػػكؽيق ػػد هكله ػػـال ػػكطف ط ػػك

ػػيؼله ػػـ ػػكدةال ػػكريغ عرف ػػة

ال الػػطالتكالحػػركبال ػػال عر ػػتلهػػكأكطػػكطهـك ػػكقد ػػهالوػػكوقكف ػػف

ػػحيكتكاط

ػػكراتوػػكهرة

ل حفكظُ مويكد هكاو قاللهأك حريراإفطكف و ع نار .
ػكءُ ػػم ػػكوػػوؽافأهػػداؼالد اروػػكتايج كُيػػة ط ػػففػػالإُطػػكءال ػ ع ـ
كيػػرلالوكحػػثوطػ ن

ج كُة فال عكرؼكال ع ك كتال القد وكُداُ مإ دار ج كُة فانحطػكـكالح ػكؿال طكوػوة
كالو ي ةل الطالتكال عكوكتكال كاقؼالذم كاجههفالالحيكةكقدر هُ ػمفهػـال ج ػلال حػيطوػه
كال ػػذميع ػػيشفي ػػهك عرف ػػةال ػ ػ ع ـوإيجكوي ػػكتال ج ػػلكالع ػػؿُ ػػمدُ ه ػػككزيكد ه ػػككال ع ػػرؼُ ػػم
ال الطالتال ال كاجهال ج لكالع ػؿُ ػمحػؿهػذاال الػطالت ػفخػالؿا وػلخطػكاتُ يػةوػ ي ة
فاجؿالطهكضوكل ج لفالطكفةال جكيت .

مياديف الدراسات االجتماعية:
ال ؿالد اروكتايج كُيةالعديػد ػف ك ػكُكتال ػكريغ كالجغرافيػة كال رويػةالكططيػة كُ ػـ

ايج ػكع كُ ػـالػطفس كُ ػـايق

ػكد كُ ػـالويكوػة كُ ػـاإلطوػكف(انطَركوكلكجيػك) كُ ػـالف وػفة 

كُ ـال ططؽ كفي كي ال عريؼوهذاال يكديف :
أك نال :التاريخ:

يهػ ػ ـال ػػكريغود ارو ػػةال ك ػػالكالحك ػػرليوػ ػ فيدايطو ػػكف ػػف ج ػػكربال ك ػػالف ػػال كاجه ػػة

ال الػػطالتفػػالالحك ػػركفهػػـوػػيرانطويػػكءكأخالقهػػـكفهػػـويكوػػةالػػدكؿكال ػػكؾفػػالدكلهػػـ فد اروػػة

ال كريغ زيد فال فكُؿالقك ـويفاإلطوكفكال طكف .
مفيكـ التاريخ:

يعػرؼال ػػكريغوأطػػهطػػؿ ػػكقيػؿأكفيعػػؿ طػػذ طػػكيفالخ يقػػةح ػمكق طػػكالحك ػػر كيحطػػالق ػػة

اإلطو ػ ػػكف ط ػ ػػذأفدبُ ػ ػ ػػمو ػ ػػط ه ػ ػػذاالووػ ػ ػػيطة كي َ ػ ػػؿال فكُ ػ ػػؿالقػػ ػػك ـو ػ ػػيفاإلطو ػ ػػكفكال طػ ػ ػػكف
كالز كف(خ ر   .)37:2006
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يقكؿاوفخ دكفاأفال كريغيكقفطكُ مأحكاؿال ك ػييف ػفان ػـفػالأخالقهػـ كانطويػكءفػال
ويرهـ كال كؾفالدكلهـكويكو هـ ل كيركطهفالأحكاؿالديفكالدطيكا(ُ ال  .)13:1992
أىمية التاريخ:
يويف(الفقالكفكيد )19-17:2010أه يةال كريغفالالطقكطال كلية :
 .1رويةالفردفيطالطكيالحذالفطر كلهقي ةكططيةكايجدادط كذجكقدكةيح ذلوهـ.

 .2وػػكُدد اروػػةال ػػكريغُ ػػم كاجهػػةال كاقػػؼالجديػػدة حيػػثأفالفهػػـالطك ػػؿل وػ كؾاإلطوػػكطال
فػػالالع ػػكرال ك ػػيةي ػػي الفر ػػةل عَػػكرُ ػػمُطك ػػر ال ػ رطة ك ػ  الػػكطؿالحك ػػر 
كال و قوؿ كيجعؿك لالح كؿوهالن

 .3ال كريغ و كدعل حداثالويكوية كهكأوكسال قدـ قاليو طيلالويكوالفهػـال الػط ةال ػال
ي عرضلهكإفلـيفهـ كيدرسأ كلهك.
 .4أ ػو يطظػرإلػمال ػكريغُ ػمأطػه ػػفُك ػةالد اروػكتايج كُيػة كلػهال ػ ةوع ػـايق

ػػكد

كالجغرافيػػككُ ػػـاإلطوػػكف كُ ػػـاآلَػػكر كغيرهػػك ػػفالع ػػكـانخػػرلال ػػال روطػػهوػػأفرادالعك ػػة

وركاوطكَيقة.
 .5دراوةال راثاإلطوكطال زيػدال ع ك ػكتالعك ػة ك ط ػالال كاهػبالفطريػةفػالجكاطػبطَيػرةك قػدـ
ػػكرةاإلوػػداعالخػػكلؽ فكلػػدارسي ػػكولانحػػداث كالح ػػكراتال كريخيػػةُ ػػم وػػرحانحػػداث 

كطؿيؤدمدكرا.

كي يؼ(ال از ال (24:2017أفأه يةدراوةال كريغ َؿفي كي ال :
 .1عرفةال ك الكالقدرةُ م كاجهةال كاقؼالجديدة كال خطيطل و قوؿ.
 .2ح يؿك فويرانحداث كايجكدالح كؿ ف جروةال ك ال.

 .3عرفةال ك الكدراو ه زيد فقكةالدكلةك طكط هككويطر هك.
 .4غرسالف ي ةكالعكداتالحوطةك جطبالعكداتالوي ة.
 .5ال عرفةلويرةالروكؿ

ماهللُ يهكو ـكغزكا ه كالف كحكتاإلوال ية.

أىداؼ التاريخ:
يكجػػػدالعديػ ػػد ػػػفايهػ ػػداؼالعك ػػػةل ػ ػػدريسال ػػػكريغكهػ ػػالط ػػػكحددهك(خ ػ ػػر )40:2006
طكآل ال :
 .1ط ػػكيفال ػ ػكاطفال طفػ ػ ُ ػػم خ ػػؼالح ػػكرات كال ع ػػؽوكلحري ػػةكال ك ػػكُيةكالحقيق ػػة
الجػػكدة كال و ػ وَقكفػػةُك ػػة ططػػه ػػفال فكُػػؿاييجػػكوال ػػلق ػػكيكُ ػرا كال ػػؤ فوػػأف
الح كرةالوالريةط كجإلوهك كت خ ؼان ـ.
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 .2إحكطةال ع يفوطالأةكططهـك كله ف جدكُظ ة.
 .3إل كـال ع يفوويرالعظ كءكالقكدةك

حيك هـ.

 .4عرفػػة ػػكطػرأُ ػػمان ػػـ ػػفرقػػالكاطحطػػكط ل خػػذوأوػػوكبال قػػدـ ػػفجهػػة ك جطػػبأوػػوكب
ال أخر كايطحطكط فجهةأخرل.
كي يؼ(ال از ال  )26:2017ج كُة فأهداؼال كريغطكل كلال :
 .1لدراوةال كريغدك نارطوي ناركاه يةفال ط يةانفطكركال ع ك كت.

 .2عرفةال ك ال وكُدفالفهـالحك ركال خطػيطل وػ قوؿ كايجػكدالح ػكؿكال كاقػؼل عكلجػة
ال الطالتال خ فةك كاجهةال حديكتال ال كاجهال ج ل.

 .3كَيؽالعالقكتايج كُيةفالال ج لك عزيزهك.
  .4أخػػذالعو ػرة ػػفالالخ ػػيكتال كريخيػػةال ػػكلحة كال ػػالطػػكفلهػػكدكرفػػالالف كحػػكتايوػػال ية
كيدفلإلمال رويةالو ي ةكزيكدةالكُال.

هطػػكؾُالقػػةكَيقػػةوػػيفال ػػكريغكالجغرافيػػكفكل طػػكفيع وػػرُط ػػر ال ػ رؾويطه ػػككيكجػػدالطَػػر ػػف
ايحػػداثا ل كريخيػػةال ػػاللهػػكخ فيػػةجغرافيػػة فكلعديػػد ػػفال ػراُكتالقدي ػػةكالحديَػػةقك ػػت ػػفأجػػؿ
ايو ػ ػ يالءُ ػ ػػمَػػػركاتالػ ػػدكؿالطويعيػػػةكان ػ ػػكطفايو ػ ػ ار يجيةال ػ ػػال ػ ػ حطـفػ ػػالطػ ػػرؽال كا ػ ػػالت

العكل ية .

ثانيان :الجغرافيا:


 ع وػػرالجغرافي ػػكُ ػػـقػػديـفكإلطو ػػكف ط ػػذالقػػدـو ػػدأف ػػالال عػػرؼُ ػػمالوي ػػةال حيطػػةو ػػه ػػف

ه ػػكوهك كجوكله ػػك ككديكطه ػػك كأطهكره ػػك ك ػػح ار هك كوػ ػ ك هك كطجك ه ػػك كطكاطوه ػػك كطكط ػػتوداي ػػةُ ػػـ

الجغرافيةك ل ركرالكقتكالز ف طكرُ ـالجغرافيةكاخذ طكحال عددة .
مفيكـ الجغرافيا:

يويف(خ ػػر )41:2006أفالجغرافي ػػكه ػػالد ارو ػػةلو ػػط انرضوكُ وكره ػػك و ػػططكنلإلطو ػػكف 

كد اروػػةلعالقػػةال ػػأَيركال ػػأَروػػيفانرضكهػػذااإلطوػػكفالػػذميوػػططهك كيعػػد فكُػػؿاإلطوػػكف ػػلوي ػػه
جكهرايو ق كءالجغرافالالذمير الإلمفهـطويعةالعالقكتويفهذااإلطوكفكوي ه .

ط كُرفتوكلع ـالػذميهػ ـود اروػةوػط انرض كغالفهػكالجػكموػيف خ ػؼظػكاهروػط 
انرض فوالريةكطويعية ك دلار وكطهكوكلطكس كالعالقكتال وكدلةويطه ك(الف ار  .)14:1997
طذلؾُرؼوكلع ـالذميه ـودراوةاإلطوكفكالوي ةكُالقةاإلطوكفووي ػه كال فكُػؿ ػلالوي ػة
ك كيط جُفهذاال فكُؿنفاإلطوكفيؤَروكلوي ةكي أَروهك(ُوكوطة  .)21:2006
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أىمية الجغرافيا:
ط فأه يةالجغرافيةط ككردتفالالعديد فايدبال روكمفالالطقكطال كلية :
 .1ط يػػةالطظ ػرةالال ػ كليةُطػػدال ع ػػيف ػػفخػػالؿادراؾالعػػكلـوالػػطؿكحػػدة راوطػػةي ػػأَرطػػؿ
جػػزء طهػػكوػػكلجزءاآلخػػروف ػػؿال طػػكرالع ػػالكالعالقػػكتالويكوػػيةالدكليػػةككوػػك ؿاي

ػػكؿ

ال جكرمكال طظ كتالدكليةكاإلق ي يةال عددة(قطككم .)23:2007
 .2هالُ ـقك ـُ مالعالقكتال طكطيػةال ػال ػر وطوػيفاإلطوػكفكالوي ػة كال ػأَيرال وػكدؿويطه ػك 
كهػػكُ ػػـ طك ػػؿوػػيفالع ػػكـال خ فػػةالطويعيػػةكاإلطوػػكطيةكال طويقيػػة كالػػك ؿ و وػػؿي ػػكز
وػػكل طكر كهػػك ػػر وطوأالػػطكؿوػػط انرض كي ػػكزوأطػػهقػػك ـُ ػػم فوػػيرالظػكاهرالجغرافيػػة

ال خ فة ك ح ي هككايجكدالع ؿالظكهرةلهك(ُوداهلل .)81:2004

ط ػ ػ ػ ػػذلؾأه ي ػ ػ ػ ػػةالق ػ ػ ػ ػػدراتالعق ي ػ ػ ػ ػػةال ػ ػ ػ ػػال و ػ ػ ػ ػػعمالجغرافي ػ ػ ػ ػػكإل ػ ػ ػ ػػم حقيقه ػ ػ ػ ػػكط ػ ػ ػ ػػكح ػ ػ ػ ػػددهك
(الدلي ال )22:2007طكآل ال .
 .1ط يةالقدراتالعق يةلدلال ع يف كذلؾ فخالؿال الحظة.
 .2ي ط ب ع يـالجغرافيك دريبال ع يفُ مال الحظة كال الكهدةو كرة ط ظ ة.
 .3ػػفاإلج ػراءاتال ه ػػةكال ػػال كالػػم ػػل قػػررالجغرافي ػػكأف يػػدافالوي ػػةو فهك هػػكالال ػػك ؿ
العكل الكال ح ال كُ ـال الحظةأقربإلمالع كـالطويعيػةحيػث عػرؼأطهػكال الػكهدةالدقيقػة
كال طظ ةلظكهرات عيطة  فخالؿالوحثالذميال ـدراوةالظكهرةالجغرافية.

 .4الخيػػكؿالعق ػػاللػػدلال ع ػػيفكاط ػػكءالػػذاطرة ك ط يػػةالقػػدراتالعق يػػة ػػفخػػالؿازديػػكدال ػ ع ـ
ل

ػػط حكتالجغرافيػػةكال ػػكركالروػػك كتك عرفػػةانطػػكلسكالخ ػ ار طالجغرافيػػة وػػذلؾ ط ػػك

ذاطرةال ع ـالو رية كي و لديػهالقػدرةُ ػمال حديػدكال خيػؿل كاقػلالػدكؿال خ فػة كيطػ ج

ُفهذاالع يةالعق يةايو ظهكرُفطريؽال الكهدةكال الحظة.
أىداؼ الجغرافيا:
أهداؼالجغرافيكط كذطرهك(فؤاد )214:2004كهالطكآل ال :
 .1ط يةركحال فطيرالجغرافال ك ط يةُق يةُكل يةُطدال ع يف.
 .2اطوكبال ع يف ع ك كتجغرافيةخك ةال ال وكُدهـُ مايدراؾكالكُال.
 .3كجيهال ع يفُ مالح كؿُ م

كرالظكاهرالعكل يةالطويعيةكالوالريةكادراطهك.

 .4عزيزركحالقك يةكايحوكسايج كُال.
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طذلؾيرل(ُوكوطة )30-13:2006أفأهداؼالجغرافيك َؿفالالطقكطال كلية :
 .1اطوػ ػ ػػكبالطػ ػ ػػالبالحقػ ػ ػػك ؽكال

ػ ػ ػػط حكت كال ع ي ػ ػ ػػكت كالق ػ ػ ػكاطيفكالطظريػ ػ ػػكت كال عػ ػ ػػكرؼ

الجغرافية.
 .2هي ػػةالط ػػالب ػػفخ ػػالؿ
كويكوية كاق

ػػكردقي ػػؽككا ػ ػ ل ظ ػػركؼالعكل ي ػػة ػػف ال ػػطالتاج كُي ػػة

كدية كايو عدادل و قوؿ.

 .3ط يةرغوكتالطالب ك يكلهـال ع ػؽوكلجغرافيػة كذلػؾوكلحفػكظُ ػمالوي ػةك كاردهػككحوػف
ال

رؼوهك.

ُ  .4رسحبايط كءل كطف كان ةكالدفكعُطهك ك طكيرال ع يفوكلدكرالع الك عزيزا.
 .5ط يةال فطيرالجغرافالل ط ة كذلؾُفطريؽال الحظةكايو طوكط كال ح يؿ كال قكرطة.
 .6قػػديرال ع ػػيفنه ي ػػةال فكُػػؿو ػػيفط ػػؿ ػػفاإلطوػػكفكالوي ػػة ك ط ػػكعال فكُػػؿ ػػفوي ػػةإل ػػم
أخرل.

ثالثان :التربية الكطنية:
ع و ػػرال روي ػػةالكططي ػػةج ػػزءنا ػػفالد ارو ػػكتايج كُي ػػةال ػػالو ػػدكرهك و ػػهـف ػػال عرف ػػةحق ػػكؽ

ايفػ ػرادككاجو ػػك هـك غ ػػرسالق ػػيـك ط ػػالايط ػػكءل ػػكطفك طو ػػبال ػ ػ ع ـوع ػػضال كاق ػػؼكال ه ػػكرات
كال عكرؼكال فكهيـال الي طف رج هكالم كاقؼو كطيةفالالحيكة .
مفيكـ التربية الكطنية:


ال رويةالكططيةكهػالط ػكويطهك(خ ػر  )44:2006عطػالإُػداداإلطوػكفل حيػكةإُػدادانيطوػجـ

لالقيـالديطيةكايج كُيةكالقك يةكاإلطوكطيةالوك دةفال ج عه كهالوكل كلال رطػزُ ػمالقػيـال ػال
الفالخد ةطفوهككططهكأ ه .
يجبأفيط ووهكالفردح ميطكف كاططنك كلحنكيؤدمدكراطك ن
ط كيعرفهك(قطككم (27:2007ك عدال رويةالكططيػة ػفالفػركعال ه ػةل د اروػكتايج كُيػة
انوكوػػيةفهػػال خ ػ صود اروػػةال طظي ػػكتالحطك يػػةكأوػػكليباإلال ػراؼُ يهػػكك الػػطال هك ك هػػدؼإلػػم
جع ػػؿاإلطو ػػكفيال ػػعرال ػػعك نارحقيقيػ ػنكو ػػكل حيطايج ػػكُالال ػػذميع ػػيشفي ػػهاإلطو ػػكفكيق ػػدو ػػكل حيط
ايج ػػكُالالوي ػػةاإلطو ػػكطيةو عطكه ػػكالكاو ػػلكأوعكده ػػكالفطري ػػةكايج كُي ػػةكايق

ػػكديةكالطفو ػػية ػػك

يجع هك ولل ال ؿالطكفط ه .
أىمية التربية الكطنية:
أه يةال رويةالكططيةكالحكجةإليهكط كذطرهك(ال از ال )34:2017ك َؿفالالطقكطال كلية :
 .1ال وكُدةفالوطكءكغرسك قؿالخ يةال ع ـ.
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 .2إطو ػ ػػكبالط و ػ ػػةالحق ػ ػػك ؽكال ع ك ػ ػػكتال ػ ػػال و ػ ػػكُدهـُ ػ ػػمالق ػ ػػدرةُ ػ ػػم كاجه ػ ػػةظ ػ ػػركفهـ
ك الطال هـ كايجكدالووؿلح هك.
 .3ال وػػػكُدةكال وػ ػػكه ةفػ ػػالإُػ ػػدادأف ػ ػراد ط ػ ػػيفإلػ ػػمكطػػػطهـ يعرفػ ػػكفحقػ ػػكقهـا جػ ػػكاكطػ ػػطهـ
ك ج عهـكأفرادا.

 .4حػػبايط ػػكءكالػػكيءل ػػةكل ػػكطف كالع ػػؿُ ػػمال حكفظػػةُ ػػمالهكيػػةالكططيػػةالف وػػطيطية 
كال

دمل حككيتال هيكطيةل هكيدالقدسكالويطرةُ يهك .

ط كيالير( خ كر )54:1997افال رويةالكططية وهـفال ط يػةحػبانوػرةال ػال الػطؿطػكاة

ال ج ػػلك وػ كليةأفػرادانوػرةا جػػكاوع ػػهك كا جػػكاال ج ػػلكالػػكطفك وػػكُدةالػػطشءُ ػػمال ػػدريب
كُ ػػم كرو ػػةوع ػػضالق ػػيـط ػػكيح راـ كال ق ػػديركال و ػػك

كال ع ػػككف كايل ػ ػزاـبالوػ ػ كؾانخالق ػػال 

كاإلطوػػكطالال وػ ػ د ػػفال و ػػكدئكالق ػػيـاإلو ػػال ية ك عري ػػؼال ع ػػيفوق ػػيـكط ػػطهـك كريخ ػػه كَركا ػػه

الطويعية ك كقفػةوػيفدكؿالعػكلـك عرفػةانحػداثال عك ػرةكايه ػكـوحكجػكتاآلخػريفُ ػمالططػكؽ
ال ح ال كال ج لاإلوال الالطوير .
يػػرلالوكحػػثأفاه يػػةال رويػػةالكططيػػة ط ػػففػػالحكجػػةال ػ ع ـالػػم عرفػػة فػػرداتك فػػكهيـ
أوكوػػية ط ػػاللػػدلال ػ ع ـحػػبايط ػػكءكالػػكيءل ػػةالعرويػػةكاإلوػػال يةكالػػكطفكال ج ػػلكانو ػرة

كال دروةك كُي هوكل حككيتال هيكطيةال وػ رةلط ػسالهكيػةالف وػطيطيةكالع ػؿُ ػمإحيػكءال ػراث
الف وػػطيطالالػػكططالح ػػماو ػ ردادانرضكالحريػػةك قريػػرال

ػػيركذلػػؾ ػػفخػػالؿاح ػكاءال قػػررات

الف وطيطيةُ مهذاال فكهيـوكلغةانه يةوالطؿطوير .
أىداؼ التربية الكطنية:
هطكؾ ج كُة فانهداؼال الكردذطرهكُطد(وعكدة )200-198:1990كهالطكآل ال :
 .1ع يـال ع يفالقيـك ركرة الكرط هـفالالق ارراتالويكويةال ال ؤَرفػال جػرلحيػك هـفػال
الوي ةال ح ية.

 .2فه ػػـكو ػػك ؿاالػ ػ راؾالط و ػػةوكلطال ػػكطكتالكططي ػػةكالقك ي ػػةُ ػػمال وػ ػ كلال ح ػػال كايق ي ػػال
كالعروال كفهـال عككفالدكلالويفال ج عكتال خ فةكالطالكطكتالويكويةالدكلية.
 .3زكيدال ع يفوفهـإيجكوالككاقعالل طظكـالويكوالل ذميعيالكففيه.
 .4ال عرؼُ مالق كيكالعك ةالراهطةال اليعكطال طهكال ج لالذميعيشفيهالط وة.
ط ػػكأطػػد(خ ػػر )44:2006أف ػػك ر ػػالإليػػهال رويػػةالكططي ػػةج ػ نةفه ػػـالطظػػكـالحط ػػك ال

كالقكاُػػدال ػػاليقػػكـُ يهػػك  َػػؿطويعػػةالو ػ طةالحكط ػػةك
الػػطظـال ع ػػكؿوهػػك  َػػؿطظػػكـايق

ػػدرهك ك وػػدأالف ػػؿوػػيفالوػ طكت كفهػػـ

ػػكدكطظػػكـال ػ ار ب ك عرفػػةحقػػكؽال كاططػػةككاجوك هػػك ك عرفػػة
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أوػػسالويكوػػةال خكرجيػػةل دكلػػة ك ط يػػةاي جكهػػكتطحػػكالدي قراطيػػةكال عػػككف ك عرفػػةكوػػك ؿاإلُػػالـ
كالدُكية كطالؼزيفهكك حيزهك .
ػكءُ ػػم ػػكوػػوؽ طػػككؿالوكح ػػث يػػكديفال ػػكريغكالجغرافيػػةكال رويػػةالكططي ػػةوػػكل عرؼُ ػػم
وطػ ن

ػـالدروػػكتايج كُيػػةوهػػككو فك ػػي هكلكركدهػػكفػػالال قػػررات
فهك هػػككأه ي هػػككأهػػدفهكيه ػػكـ ع ػ ا

ال دروػػيةوالػػطؿ ف ػػؿكذطػػرالوكح ػػثو ػكقالال ي ػػكديفوالػػطؿ ػػكجزلع ػػدـ دريوػػهكوال ػػطؿ ف ػػؿف ػػال
ال قرراتالدراويةكهالطكل كلال :
رابعان :عمـ االجتماع:
هػػكذل ػػؾالع ػػـ ػػفالد اروػػكتايج كُي ػػةال ػػالي ػػدرسالػػطظـايج كُي ػػةكالعالق ػػكتال وكدل ػػة

ويطهػػك كيال ػ ؿطظك ػنك ػػفال ع ي ػػكتال ػػال وػػهـفػػال ػػطلالق ػ ارراتالخك ػػةوكل الػػطالتايج كُيػػة 
كفهػػـال غي ػراتال ػػال الػػطؿالو ػ كؾاإلطوػػكطالكويػػكفأَػػرالج كُػػكتفػػالو ػ كؾانف ػراد كالطالػػؼُػػف
العالقكتال وكيطػةوػيفال ج عػكتكيالػ ؿُ ػم فػكهيـال طالػ ةايج كُيػةكالقػيـكال رطػزايج ػكُال

كال ؤووػكتايج كُيػةكال ج ػلكايُ كديػةوػيفانفػرادكال ج عػكت(أوكح ػككآخػركف -27:1993
 )29
خامسان :عمـ النفس:

هكذلؾالع ـ فالدراوكتايج كُيةالذميدرسالو كؾاإلطوكطالوطريقػة ك ػكُيةوهػدؼ

فهـهذاالو كؾك فويرا كال طوؤوهكالػ حطـوػه وػعيكنك ارء عدي ػهك غييػراك حوػيطهكزيػكدةفه ػهكيعطػال
ودراوةو كؾالفردالظكهرمكالوكططالكحكجك هك يكلهكقد ار هكاوػ عدادا هك فطيػراك ع ػهكيػدرسُ ػـ

الطفسطؿ كيفع هايطوكفكيقكلهكطؿ كي درُطه فطالكطُق ال(قطككم  .)29:2007
سادسان :عمـ االقتصاد:
ه ػػكذل ػػؾالع ػػـ ػػفالد ارو ػػكتايج كُي ػػةال ػػذمي ػػدرسالطال ػػكطاإلطو ػػكطالف ػػالو ػػعيةإلال ػػوكع

حكجك ػػهالطَي ػرةال ازيػػدةوكوػػكطة ػكارداالطػػكدرةال حػػدكدةك ػػفال فػػكهيـايق

ػػكدية العػػرضكالط ػػب

كاإلط كجكايو هالؾكال كزيلكالدخؿكالطك جالقك ال كيود فإي كؿهػذاال فػكهيـوالػطؿ ووػطك ػف
خالؿا ل كروكتاليك يةكوالطؿ درج فخالؿال كاقػؼال ع ي يػةلفهػـانوػسال ػاليقػكـُ يهػكُ ػـ

ايق

كد(الطيطال  (22:2002

سابعان :عمـ السياسة:
كهػػكذلػػؾالع ػػـ ػػفالد اروػػكتايج كُيػػةالػػذميػػدرساطظ ػػةالحطػػـكُالقػػةاإلطوػػكفكالدكلػػة 
كيعطالُ ـالويكوةوالطؿُكـو ح يؿالقكةال الي حطـوهػكانفػرادكالج كُػكتكطػذلؾود اروػةالعالقػكت
86

ويفالَقكفكتكالالعكبال خ فة كالطريقػةال ػاليػ ـفيهػكال فكُػؿكال ػراوط ػكوػيفالالػعكبال ػالقػديطالػأ
ويطهكطكع فال راع(قطككم  .)30:2007
ثامنان :عمـ اإلنساف (األنثركبكلكجيا):
هػػكذلػػؾالفػػرع ػػفالد اروػػكتايج كُيػػةالػػذمي ػدرسأ ػػؿالجػػطسالوالػػرم  طػػكراكأُ ارقػػه
كُكدا ػػهك ع قدا ػػه كيػػدرسهػػذاالع ػػـو ػ كؾاإلطوػػكفكخ ك

ػػهالفوػػيكلكجية كيع وػػر فهػػكـالَقكفػػة

حجػػرالزاكي ػػةالػػذمي ي ػػزهػػذاال ك ػػكعُػػفوقي ػػة يػػكديفالد ارو ػػكتايج كُيػػة إذأط ػػهيقػػكـود ارو ػػة

العالق ػػةو ػػيفالخ ػػك صالويكلكجي ػػةلإلطو ػػكفكالَقكف ػػة ك ػػفال ف ػػكهيـال ػػاليؤط ػػدُ يه ػػكُ ػػـاإلطو ػػكف
العط ػػرالَقػػكفالكال عقيػػدكالغػػزكالَقػػكفالكايط الػػكرالَقػػكفالكالعرقيػػةالَقكفيػػةكال ػ كليةالَقكفػػة(أوكح ػػك

كآخركف  )36-34:1993
تاسعان :عمـ الفمسفة:

هػكذلػؾالفػرع ػفالد اروػكتايج كُيػةالػػذميػدرسُ يػةُق يػةيوػ خدـفيهػكاإلطوػكفُق ػػه
فػػالال فطيػػرفػػال جػػكيتالحيػػكةال خ فػػةك فوػػرالف وػػفةالظػػكهرال ػػال عػػرضاإلطوػػكفك وػػيفأو ػ كب
فكُ ػػه عه ػػككال فطي ػػرف ػػال و ػػووك هك ك ػػدرسالف و ػػفةالط ػػكفكاإلطو ػػكفكالحي ػػكةك ح ػػككؿ فو ػػيرأوػ ػرار

الكجكد كال فطيرالف وفالهكطؿجهديقكـوهالعقؿفالوػويؿ زكيػد ػكحوهوكل عػكرؼالجديػدةكالػذم
ي هفال فطيرالف وفاليرفضاليقيفالوك دك لطؿالالء ك ػلالالػؾ ػفأجػؿالوحػثُػفالحقيقػة

(قطككم  .)32:2007
عاشران :عمـ المنطؽ

هكذلؾالفرع فالدراوكتايج كُيةالذميػدرسُ ػـال ططػؽفػالُكا ػؿالكقػكعفػالالخطػأ
ط كيع ؿُ مالوحثفال كرالفطرك كد هكا دارأحطكـوػ ي ة ع ػدُ ػمالحقػك ؽالكاقعيػةكيعػد
ال ططػؽأداةلوػعكدةاإلطوػكفكرقيػػه ُػفطريػؽ وكحَػػةكهػالقػيـالخيػركالحػػؽكالج ػكؿكغيرهػككيوػػكُد
ال طط ػ ػ ػ ػ ػػؽاإلطو ػ ػ ػ ػ ػػكفُ ػ ػ ػ ػ ػػمُ ػ ػ ػ ػ ػػرضأفط ػ ػ ػ ػ ػػكراوطريق ػ ػ ػ ػ ػػةو ػ ػ ػ ػ ػػه ة طظ ػ ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػػدُ ػ ػ ػ ػ ػػمالحق ػ ػ ػ ػ ػػك ؽ

ال قطعة(خ ر  .)50:2006

أىمية الربط بيف أجزاء الدراسات االجتماعية:
ػأ الأه يػةالػروطوػيفأجػزاءالد اروػػكتايج كُيػةطكل ػكريغكالجغرافيػػككال رويػةالكططيػةكغيرهػػك

ووع هكالوعضإلمانووكبال الذطرهك(قطككم )39:2007كهالطكآل ال :

 .1طويعػػةهػػذاال ػكاد إذإفط ػالن طهػػكيه ػ ـود اروػػةاإلطوػػكفكالعالقػػكتاإلطوػػكطية كال طظي ػػكت
ال ػػالطالػػأتُطهػػك يؤطػػدجكطو ػكن ػػفوعػػضجكاطػػبُالقػػكتاإلطوػػكفووي يػػهالطويعيػػةكالوال ػرية 
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كلذلؾفهال كاد

يكَيقػنكوحطػـطويع هػك كوحطػـ ػك ر ػالإليػه ػف
ػك ن

ؿووع هكوػوعضا

أهداؼ.
 .2فالالروط

و ال ع ك كت طظ ةوالطؿطويعال غير

ططلكيقوػرم ف ػَالنُطػد كيػ ع ـ

ال ع ػػيفطريق ػػة ػػطكُةالوػػطر  ط ػػكقشال ع ك ػػكتال ػػركريةُػػفالز ارُ ػػةكال ط ػػكخكال رو ػػة

كالو ػػدافال ػػال ط ج ػػهككو ػػك طالطق ػػؿ كال ارح ػػؿال خ ف ػػةلع ي ػػةاوػ ػ خراجالو ػػطر كايوػ ػ يراد
كال

ػديركالعالقػكتالويكوػيةكال جػكرةالدكليػة كال ػال ػر وطووع ػهكوػوعضار وكطػنكطويعيػنكذا

عطم.

صفات التدريس الجيد لمدراسات االجتماعية
يج ػ ػػبُ ػ ػػمال ع ػ ػػـأفي ارُ ػ ػػال ج كُ ػ ػػة ػ ػػفالطق ػ ػػكطح ػ ػػمي ػ ػػو درو ػ ػػهجي ػ ػػدانكه ػ ػػالط ػ ػػك

ذطرهك(خ ر )132-131:2006طكآل ال :

 .1او َكرةالدافعيةلدلال ع يف ك ط ي هككاو خداـالحكافزال كديةكال عطكية.

 .2إُػػدادال ػػكدةالع يػػةإُػػدادناجيػػدنا نفاإلُػػدادل ػػدريسي َػػؿ طهج ػنككأو ػ كونكيحقػػؽاير قػػكء
وع يةال ع ـ.

 .3حيةال ع يف كُدـايو هزاءوهـ ه كطكطتانوكليبكاظهكرالالعكرالكدملهـ.
ُ .4دـال أخرُطدالدرسأكاق طكعكقت طهنغراضالخ ية.

 .5جطبالغ بكال عك ؿالح ف ل َيرمال الطالت فال ع يف.
ُ .6ػػدـ حككلػػةإل ػػكؽ ػػفة ػػكفػػالال ػ ع ـكجع هػػكدا ػػةفيػػه ك عك ػػةال ع ػػيفورفػػؽكلػػيف
كال طؼو عك ةوطي يفال ع ـ.

ركرةال عك ؿفال ك ه ك.
 .7إظهكران كطةالفطريةكال كا لفالال عرفة ك 
ُ .8دـإه كؿ جهكداتال ع يف ه كطكطتق ي ة.

صفات معمـ الدراسات االجتماعية الجيد:
ػكمطوػيفوعػػض ػفكت ع ػػـالد اروػػكتايج كُيػةط ػػكويطهػػك
ػفخػػالؿ ػكُر ػػهاندبال روػ ي

(الطيطال )60-57:2002كهالطكآل ال :

 .1ال ع ػػـ و ػ كؿُػػفدُػػـكاَ ػراءال فػػكهيـال ػػال ح كيهػػكف وػػفةال ج ػػلكأفيطػػكفُ ػػم و ػ كل
و
ُكؿفالإدراؾهذاالف وفة.

 .2القدرةُ مجعؿال كاقؼال ع ي يةذات عطمحقيقالكا

أ كـالط وة.

 .3إ كحةالفر ةل ع ـل العكروط ار هـكقي هـ.
 .4أفي جطبالريكءكال ط ؼكيودمايح راـكال قديرل ط وةكنكليكءأ كرهـ.
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 .5أفي طكف كرةطيوةل دروةطرجؿُالقكتُك ةخالؿا

كلهوكل ؤووكتايج كُية.

 .6أفيالجلالط ةُ مايو طكركاإلف كحُفانفطكرالجديدة.
كيؤطد(خ ر )390-389:2006يودل ع ـأفي

ؼوكل فكتال كلية :

 .1أفيطكف راُيكنلعكداتال ج لالذميط وبإليهك قكليدا.

 .2ي وطال ؼ كيوقالُالقكتالر كُ مكجكاال ع يففالالكقتذا ه.
 .3ي ـإل ك نكطكفينكوط ار ؽال ح يؿكال فطيركي كرسهذاال فطيرخالؿال دريسال فال.
 .4يو عدُفالرك يفكيودعفال طكيلأوكليبُرضال كدة.
 .5يحدد عكرفهكيكاطبال قطيكتال ع ي ية كالور جيكت.

كي يؼ(طزاؿ )230:2003وعض فكت ع ـالدراوكتايج كُيةالطكج كهالطكل كلال :
 .1الرغوػػةكايو ػ عدادفػػال عك ػػةالط وػػةو ػػدررحػػبكوكل عػػكطؼكال فػػكهـ عهػػـكوكيه ػػكـو ػػك
يكاجههـ ف الطالت.

 .2العدالةكُدـال حيزكال حكوكة.
 .3اي زافك وطالطفسكح كرالوديهة.
 .4الو كؾالحوف.

 .5اإلخالصفالالع ؿكالالعكروكل وؤكلية.
 .6وعةايطالعكالرغوةفالايطالع.
 .7ال كتالكا

ال رفالذميو طيل َيؿال كاقؼايج كُية .

إلػػمجكطػػب ػػؾال ػػفكتالالخ ػػيةفػػإف ع ػػـالد اروػػكتايج كُيػػةالفعػػكؿيوػػدأفي

ػػؼ

وخ ػػك صأوكو ػػية ػػر وطار وكطػ ػنككَيقػ ػنكو ط ي ػػةال فطي ػػراإلو ػػداُالكزيػ ػكدةال ح ػػيؿل ع ػػيفكي ػػذطر

(قطككم )372:2007أه هكفالطكآل ال :

 .1الك كح:ال طظيـكال و وؿال ططقالل كادكطريقةالعرض.
 .2ال طكع:ال طكعفالال كقؼكالطالكطكتكاي حكطكتكطرؽال دريسكال طكعال عرفال.
 .3الح كس:اه كـال ع ـكاَكر هكاطه كطه كقدر هُ مال عويروطالقة.
 .4الو ػ ػ كؾال كجػ ػػهطحػ ػػكال ه ػ ػػةأكو ػ ػ كؾانُ ػ ػػكؿ:ال ػ ػ ع ـال كجػ ػػهطحػ ػػك حقيػ ػػؽال ح ػ ػػيؿأك
اإلطجكز.

ُ .5دـ وكالرةال ع ـ:او ع كؿأفطكرالطالبك قوؿ الكُرهـ.
 .6الو كؾال

حكرُ مال ع ـ:إُطكءالطالبفرضايخ وكر.

 .7الَكاباييجكوال:ال دي كايو عكدُفايط قكد.
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 .8الو كؾ الداُـ:دُـك عزيزأفطكرال ع يفكالوعدُفالوخريةكايو هزاء.
 .9إُطػػكء ع يػػؽأك عقيػػبيعػػيفُ ػػمك ػػلوطيػػةانفطػػكر:إُطػػكء ع يقػػكت ظهػػرالوطيػػةك وػػـ
وكلك كح.
 .10او ع كؿانو ةذاتال و كلالعكلال:طرحأو ةل كذاأكطيؼودين فأو ة كذاك م.
 .11اط زاعال كولكال ف يؿ فال ع يف:طرحانو ةالوكورة.

أسس الحكـ عمى مدل كفاءة معمـ الدراسات االجتماعية:
طكآل ال:

كيػػذطر(الطيطػػال )61-58:2002أوػػسالحطػػـُ ػػمطفػػكءة ع ػػـالد اروػػكتايج كُيػػةكهػػال

 .1القدرةُ مال دريس.
 .2او خداـال فكهيـالويطكلكجيةوطفكءة.
 .3إقك ةُالقكتاطوكطيةداخؿال دروة.
 .4الروطويفال دروةكال ج ل.
 .5القدرةُ مالقيكدة.

 .6ح ؿ وؤكليةال هطة.
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الفصن الرابع
أدوات الدراسة وإجراءاتها
التجريبية


 أًالً :ينيج اندراست
 ثبنيبً :ححديد يجخًع اندراست ًاخخيبر يجًٌعخيو
 ثبنثبً :انٌسبئم انًسبعدة (دنيم انًعهى)
 رابعبً :أداة اندراست (اخخببر انخفكيز اإلبداعي)
 خبيسًب :ضبط انًخغيزاث قبم انخجزبت
 سبدسبً :األسبنيب اإلحصبئيت نهدراست

الفصؿ الرابع
أدكات الدراسة كاجراءاتيا التجريبية
ي طػػػككؿهػ ػػذاالف ػ ػػؿإج ػ ػراءات طويػ ػػؽالد اروػ ػػة ػػػفحيػ ػػث:اخ يػ ػػكر ػػػطهجالد اروػ ػػةال و ػ ػ خدـ
ك

ػ ي ه ك حديػػد ج ػػلالد اروػػةكاخ يػػكر ج كُ يػػه ط ػكي

ػ فالكوػػك ؿال وػػكُدةل د اروػػةكال ػػال

ال ػ ؿ دليػػؿال ع ػػـ كاخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُالفػػالالد اروػػكتايج كُيػػةطػػأداةل قيػػكس طػػذلؾيال ػ ؿ
حديدانوكليباإلح ك يةال ال ـ كظيفهكل حقؽ ففرك ه  كفي كيأ ال ف يؿوذلؾ :

أكالن :منيج الدراسة

و ػ ػػعمالد اروػػ ػػةالحكلي ػ ػػةل حقػػ ػػؽ ػ ػػف كظيػػ ػػؼالو ػ ػػقكيتال ع ي يػػ ػػةف ػ ػػال ػػ ػػدريسالد اروػ ػ ػػكت

ايج كُية لذلؾحككلتهػذاالد اروػةال حقػؽ ػفوعػضالفػركضال طوؤيػةال ػال ع ػؽو وػل ػكيحػدث
ػػف غيػ ػرات عط ػػسالط ػػكال ػػذمق ػػديطػ ػرأُ ػػمط ػػالبال ػػؼالَ ػػك فانوكو ػػالف ػػال ه ػػكراتال فطي ػػر
ػكلالالحطػػـُ ػػم ػػأَير كظيػػؼالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال ط ي ػػه حيػػثأك ػ (الجوػػكرم 
اإلوػػداُال كوكل ػ
ي

)195:2012أفال ػػػطهجال جريو ػ ػالهػ ػػكالطريقػػػةال ػ ػػاليقػ ػػكـوهػػػكالوكحػػػثو حديػػػد خ ػػػؼالظػ ػػركؼ
كال غيراتال ال ظهرفالال حرمُفال ع ك كتال ال خصظكهرة ػككطػذلؾالوػيطرةُ ػم َػؿ ػؾ
الظركؼكال غيراتكال حطـوهك .

كل حقيؽذلؾ ـ طويؽال طهجالوهال جريوالكالذميهدؼإلمإجػراءال جروػةالد اروػيةك طويػؽ

أدكاتالد اروػػة كقػػد ػػـاو ػ خداـ
كالالطؿ()1-4يك


 القيػػػػػاس القبمػػػػػينداة
 الوح ػ ػ ػ ػ ػثُ ػ ػ ػ ػ ػمط ػالب



ج ػ ػ ػ ػ ػكُ ػ ػ ػ ال الدراوة



ػ ػ يـال ج ػػكُ يف:ال جريويػػةكال ػػكوطة ػػلقي ػػكسقو ػػال–وع ػػدم 

يـالدراوة .
دريسالمجمكعة التجريبيػة

وكو خداـالوقكيتال ع ي ية

دريسالمجمكعػة الضػابطة
وكو خداـالطػريق ػػةالعػػكديػ ػ ػػة

القيػػػػػاس البعػػػػػدمنداة
الد اروػ ػػةُ ػ ػ ػ ػ ػ ػمط ػ ػالب
ج ػ ػ ػ ػ ػكُ ػ ػ ػ ال الدراوة

قكرطػ ػ ػ ػػةط ػ ػ ػ ػػك ج

ال ج كُ يففال
القيكسالوعدم

شكؿ ( )1-4التصميـ التجريبي لمدراسة

1

ثانيا :تحديد مجتمع الدراسة كاختيار مجمكعتيو
ن

ي ط ػػكف ج ػػله ػػذاالد ارو ػػة ػػفج ي ػػلط و ػػةال ػػؼالَ ػػك فانوكو ػػال كال ػػذيفيدرو ػػكفف ػػال

ػ ػ ػػدارسكطكل ػ ػ ػػةالغ ػ ػ ػػكثك ال ػ ػ ػػغيؿالالج ػ ػ ػػيفو حكفظ ػ ػ ػػكتغػ ػ ػ ػزة ف ػ ػ ػػالالف ػ ػ ػػؿانكؿل ع ػ ػ ػػكـالد ارو ػ ػ ػػال
2019/2018ـ.كقد ـاخ يكرال دروةال ال ػـ طويػؽالد اروػةفيهػكوطريقػةق ػدية كال ػال َػؿفػال
دروةذطكررف اإلُدادية(ج)ال كوعةلكطكلػةالغػكثك الػغيؿالالج ػيف– ططقػةرفػ ال ع ي يػةظطظػ نار
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ل ىع ؿالوكحثفيهكط ع ـك كافرطكفة و ز كتال طويؽ حيث ـ حديدطالب ج ػكُ الالد اروػة ػف
طالبال ؼالَك فانوكوالفالال دروػة كُ يػهفقػد َ ػتال ج كُػةال جريويػةفػالال ػؼ(الَػك ف
طكلوػػك) كال ج كُػػةال ػػكوطةفػػالال ػػؼ(الَػػك فا9ا)كُػػددطالوهػػك(30
ا10ا)كُػػددطالوهػػك( 30ن
طكلوك) حيػػث ػػـاخ يػػكرال ػػفيفوطريقػػةُالكا ية(أوػ كبالقرُػػة) ػػفوػػيف ػػفكؼالَػػك ففػػالال دروػػة
ن
كُددهـ( )10فكؼ .

ثالثان :الكسائؿ المساعدة (دليؿ المعمـ)

ػػفخ ػػالؿ راجع ػػةوع ػػضاندوي ػػكتكالد ارو ػػكتالو ػػكوقةف ػػال ج ػػكؿه ػػذاالد ارو ػػةح ػػكؿ ط ػػكهج

الدراوكتايج كُيةكأوكليب دريوهك  ـإُدادانداةال جريويةال ال وكُدفال حقيػؽالهػدؼالػر يس
لهذاالوحث حيث ٌَ تانداةال جريويةلهذاالوحػثفػال:دليػؿال ع ػـل كظيػؼالوػقكيتال ع ي يػةفػال
دريسالدراوكتايج كُية كفي كيأ الُر نك ف ي ينك لهذاانداة .

 دليؿ المعمـ لتكظيؼ السقاالت التعميمية في تدريس الدراسات االجتماعية (إعداد الباحث)
يفيددليؿال ع ـفالايو رالػكدوػهفػالال ػدريس كيوػكُدفػال طفيػذايوػ ار يجيةوقػدرطويػر ػف

ال ركطةكُدـال خوطكاير جكؿ(ال قكطال  .)407–406:1989

كيقػػػدـدليػ ػػؿال ع ػ ػػـوعػ ػػضاإلرالػ ػػكداتكال كجيهػ ػػكتال ػ ػػال وػ ػػكُدال ع ػ ػػـفػ ػػال وػ ػػهيؿالع يػ ػػة
افيػ ػػكلػ ػػدكرال ع ػ ػػـفػ ػػالطيفيػ ػػة كظيػ ػػؼ
ال ع ي يػ ػػة ك حقيػ ػػؽوػ ػػيرهكفػ ػػالاي جػ ػػكاالو ػ ػ يـ كيقػ ػ ٌػدـُر ن ػ ػػكك ن
او ار يجيةالوقكيتال ع ي يػةو ػكيحقػؽانهػداؼال رجػكة ػفالكحػدةالد اروػية ط ػكيقػدـالػدليؿل ع ػـ
العكففال وكُدةطالبال ؼالَك فانوكوالفال ط ية هكراتال فطيراإلوداُاللديهـ .
ى
 .1اليدؼ مف الدليؿ
يوػػكُدهػػذاالػػدليؿفػػال ك ػػي طيفيػػة كظيػػؼاوػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال ػػدريسكحػػدة

ال طػ ػػكراتالويكوػ ػػيةفػ ػػالالػ ػػكطفالعروػ ػػالفػ ػػالالع ػ ػػرالحػ ػػديثاالكحػ ػػدةالَكطيػ ػػةا ػ ػػف قػ ػػررالد اروػ ػػكت
ايج كُيةاالجزءانكؿال

ؼالَك فانوكوال ك ط ية هكراتال فطيراإلوداُاللديهـ .

 .2إعداد دليؿ المعمـ
ييعػػددليػػؿال ع ػػـ ػػف ػ فال ػكادال ه ػػةال ػػال وػػكُدفػػال ك ػػي طيفيػػةاو ػ خداـالوػػقكيت

ال ع ي يػػةفػػالالػػرح ػػدريسال ح ػػكلالد اروػػالالػػذم ػػـ حديػػدافػػالهػػذاالد اروػػة ك ػػفهػػذاال طط ػػؽقػػكـ

ػكفراوػيفيػدمال ع ػيفأَطػكءقيػك هـو ػدريسال ك ػكُكتالد اروػيةظ
الوكحثوإُدادهذاالدليؿليطكف ن
ليػ ـ كظيػػؼايو ػ ار يجيةال ي خ ػػكرةل ػػدريسوالػػطؿ ػػحي كجيػػدداخػػؿالغرفػػةال ػػفية.كإلُػػدادالػػدليؿ

ا ولالوكحثالخطكاتاآل ية :


ايطػػالعُ ػػمال يط ػػبكالد اروػػكتال ػػالاو ػ خد تاو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػالالد اروػػكت

ايج كُية.
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اخ يػػكركحػػدةال طػػكراتالويكوػػيةفػػالالػػكطفالعروػػالفػػالالع ػػرالحػػديثاالكحػػدةالَكطيػػةا  ػػف
قررالدراوكتايج كُيةاالجزءانكؿال

ػؼالَػك فانوكوػالظل دريوػهكل طػالبوكوػ خداـ

او ار يجيةالوقكيتال ع ي ية ل ط ية هكراتال فطيراإلوداُاللدلالطالب.


الوػػدءفػػالإُػػداددليػػؿال ع ػػـك ح ػػيرالػػدركسال خ ػػكرةكفقنػػكيو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع ي يػػة 
حيث
-

فدليؿال ع ـفال كر هانكليةُ م كيأ ال:

قد ةالدليؿ.

 أهداؼالوقكيتال ع ي يةكطوذة خ -ف وفةالدليؿكالهدؼالعكـله.

رةُطهك.

 الخطةاإلج ار يةل دريس ك كُكتالكحدة. .3محتكل الدليؿ كالزمف الالزـ لتطبيؽ استراتيجية السقاالت التعميمية
ػػـك ػػلالخطػػةالز طيػػةل كظيػػؼايو ػ ار يجيةو ػػكي طكوػػبك كزيػػلاإلدارةالعك ػػةل ع ػػيـفػػال

كطكلػػةالغػػكثك الػػغيؿالالج ػػيفظطظػ نػرالالل ػزاـو ػػدريسالكحػػدةخػػالؿالف ػػؿالد اروػػالانكؿ ػػفالعػػكـ
الدراوال2019/2018ـ كقد ألؼالػدليؿ ػف(ً 16ح ػة) ػدةطػؿ طهػك()45دقيقػة كالجػدكؿ(-4
)1يويف ح كلدليؿال ع ـكال كزيلالز طالل كظيؼايو ار يجية .
جدكؿ ( :) 1-4محتكل دليؿ المعمـ كالتكزيع الزمني لتكظيؼ االستراتيجية

1

الكحدة

الثانية

اسػػـ الكحػػدة
التطكرات السياسية في

الكطف العربي في العصر
الحديث

المكضػ ػػػػكع

الحصػص

القكل المسيطرة عمى الكطف العربي قبيؿ الحكـ العثماني

4

الحكـ العثماني لمكطف العربي

4

أحكاؿ الكطف العربي تحت الحكـ العثماني

4

فمسطيف في العيد العثماني

4
16

المجمكع

 .4ضبط دليؿ المعمـ
وعدايط هكء فإُداددليؿال ع ـفال كر هانكلية  ـُر هُ م ج كُة فال حط ػيف

فأوك ذةطرؽال دريس ك الرفالالدراوكتايج كُيةك ع يهكظكذلؾإلوداءآ ار هـفال :
-

الء ة ح كلالدليؿل حقيؽانهداؼال رجكة.

-

الء ة ح كلالدليؿل و كلطالبال ؼالَك فانوكوال.

-

الء ةانطالطةال ع ي يةل حقيؽأهداؼالدليؿ.

-

الء ةالكوك ؿال ع ي يةكأوكليبال قكيـل طالطةال الي

 -وال ةال حةال غكيةكال دقيؽال غكمفيهك.
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طهك.

)(1

كفال كءآراءالوكدةال ح ٌط يف ـ وطهكأ و فال كر هالطهك ية

رابعان :أداة الدراسة (اختبار التفكير اإلبداعي)

كلحنكل طويؽ .

ػػفخػػالؿ راجع ػػةوعػػضاندويػػكتكالد ارو ػػكتالوػػكوقةف ػػال جػػكؿهػػذاالد ارو ػػةحػػكؿال فطي ػػر

اإلوداُال كايطالعُ مطػرؽإُػداداخ وػكرال فطيػراإلوػداُال  ػـإُػدادأداةالقيػكسال ػال وػكُدفػال

ال أطػد ػف حقيػؽالد اروػةلهػدفهكالػر يسال

َػػؿفػال ط يػةال فطيػراإلوػداُالفػالالد اروػكتايج كُيػػة

لػدلطػػالبال ػػؼالَػك فانوكوػػال كقػػد ٌَ ػػتأداةج ػلالويكطػػكتاأداةالقيػػكسافػالهػػذاالوحػػثفػػال:
(اخ و ػػكرال فطي ػػراإلو ػػداُالف ػػالالد ارو ػػكتايج كُي ػػة).حي ػػث ػػـوط ػػكءايخ و ػػكر و ػػكي ارُ ػػالالقكاُ ػػد
كال عػػكييرانوكوػػيةفػػالهػػذاال جػػكؿ كانخػػذوعػػيفايُ وػػكرايخػ الؼوػػيفاخ وػػكراتال فطيػػراإلوػػداُال

كط ػػؿ ػػفايخ و ػػكراتال ح ػػي يةال ػػال ه ػػدؼإل ػػمال ق ػػكيـ كايخ و ػػكراتال الخي ػػيةال ػػال ه ػػدؼإل ػػم
الػػخيصجكاطػػبالق ػػكر كفي ػػكيػػأ الُػػرضلإلجػراءاتال ػػالا وعهػػكالوكحػػثإلُػػدادايخ وػػكرلغػػرض
هذاالدراوة :

 .1اليدؼ مف االختبار
يهػػدؼاخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُالفػػالالد اروػػكتايج كُيػػةفػػالهػػذاالد اروػػةإلػػمال وػػكُدةفػػال
الطالػػؼُػػفدرجػػة ػػأَير كظيػػؼالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالفػػال ح ػػكل
ال ك ػػكُكتال ػػالي ػ ـ دريوػػهكلػػدلطػػالبال ػػؼالَػػك فانوكوػػال كذلػػؾ ػػفخػػالؿالقيػػكسالوعػػدم

لالخ وكرُ م ج كُ الالدراوة:ال جريويةكال كوطة.
 .2الميارات األساسية التي يقيسيا االختبار

فال كءالدراوكتالوكوقةال ال طككلت ط يةال فطيراإلوداُالفػالالد اروػكتايج كُيػة كفػال
كءال

كرالطظرمالذم ـُر هُف هكراتال فطيراإلوداع يخيػصالوكحػثإلػمال هػكراتال ػال

يقيوهكطؿوؤاؿفالاخ وكرال فطيرايوداُالفالهذاالدراوةكهال :

أ .الطالقػػػػػػػػة :ق ػػدرةط ػػالبال ػػؼالَ ػػك فانوكو ػػالُ ػػم كلي ػػدأطو ػػرُ ػػدد ط ػػف ػػفانفط ػػكر
كايو جكوكتُ مال الطالتفالف رةز طية حددة كيح ىوبالدرجةوعددانفطكر.
ب .المركنػػػػػػػة :ق ػػدرةط ػػالبال ػػؼالَ ػػك فانوكو ػػالُ ػػم كلي ػػدأفط ػػكر طكُ ػػة ج ػػكاال ال ػػطالت
كالق كيكا غيير داخؿانفطكرا ك ح وبالدرجةوعددال داخؿ.

ج .األصالػػػػػػػة:قػػدرةطػػالبال ػػؼالَػػك فانوكوػػالُ ػػم قػػديـأفطػػكركاط ػػكجح ػػكؿطػػكدرةكغيػػر
كجػ ػػكدةلػ ػػدلأق ػ ػراطهـفػ ػػالال ج كُػ ػػةال ػ ػػاليط ػ ػػكفإليهػ ػػك كيح وػ ػػبالدرجػ ػػةوعػ ػػددالطػ ػػالب

ال ال رطيفوكإلجكوة.

( )1حؽ(:)5ال كرةالطهك ية لدليؿال ع ـل كظيؼاو ار يجيةالوقكيتال ع ي ية ص117
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 .3األىمية كالكزف النسبي لممكضكعات التي يعالجيا االختبار
ـ حديدانه يةكالػكزفالطوػوالل ك ػكُكتُػفطريػؽحوػكبالػكزفالطوػواللعػدد ػفحكت
ػةل ػدريسطػؿ ك ػكع كطػذلؾ

طؿ ك كع فال ك كُكت كالكزفالطوواللعددالح صال خ

الػػكزفالطوػػواللعػػددانهػػداؼال حػػددةلطػػؿ ك ػػكع ػػفال ك ػػكُكت وكإل ػػكفةإلػػمحوػػكب كوػػط
انكزافالطو ػػويةله ػػذاانكزافالَالَ ػػة وه ػػدؼإُ ػػداد ف ػػرداتايخ و ػػكرف ػػال ػػكءال ػػكزفالطو ػػواللط ػػؿ
ك كع.كالجدكؿ()2-4يويفهذاانكزافالطووية .


جدكؿ ( :) 2-4األىمية كالكزف النسبي لممكضكعات التي يعالجيا االختبار

2

عدد الصفحات

الكزف النسبي

عدد الحصص

الكزف النسبي

عدد األىداؼ

الكزف النسبي

متكسط األكزاف

المكضكعات

  1القكلال ويطرةُ مالكطفالعروالقويؿالحطـالعَ كطال 

5

 0.26  0.29  10  0.25  4  0.25

  2الحطـالعَ كطالل كطفالعروال 

4

 0.23  0.23  8  0.25  4  0.20

  3أحكاؿالكطفالعروال حتالحطـالعَ كطال 

6

 0.27  0.25  9  0.25  4  0.30

  4ف وطيففالالعهدالعَ كطال 

5

 0.24  0.23  8  0.25  4  0.25

20

المجمكع الكمي لممكضكعات

1.00

16

1.00

35

1.00

1.00

 .4صياغة مفردات االختبار في صكرتو األكلية
فال كءايطالعُ موعضاخ وكراتال فطيػراإلوػداُالفػالالد اروػكتايج كُيػة  ػـ ػيكغة
فػ ػػرداتايخ وػ ػػكرو ػ ػػكي ارُػ ػػالالدقػ ػػةالع يػ ػػةكال غكيػ ػػة كو ػ ػػكيطكوػ ػػب و ػ ػ كلطػ ػػالبال ػ ػػؼالَػ ػػك ف

انوكوال حيث ـ يكغة( )9فرداتفالال كرةال ود يةلالخ وكروهػدؼ حطي ػه وحيػث ارُػال ػك
يأ ال :
أ .ال فردات طكووةل و كلطالبال ؼالَك فانوكوال.

ب .ال فرداتكا حة فحيثال يكغة كال ط كب طهك حددوك كح.
ج .طكووةال فرداتكار وكطهكو عريؼال فطيراإلوداُالفالالدراوكتايج كُيةفالهذاالوحث.
كقػػد ػػـ ػػيكغة فػػرداتايخ وػػكرفػػال ػػكرةأو ػ ة ف كحػػةلطكطهػػك حقػػؽالهػػدؼ ػػفايخ وػػكر 

كي َؿ يدافالقيكس ك كُكتالدراوكتايج كُيةال ال ـ دريوهك .

كوعدط كوةال فردات ـُر هكُ م ج كُة فال حط يف()1ظإلوداء الحظك هـ فحيث :
أ .ك كح ع ي كتايخ وكر.
ب .وال ةال يكغةالع يةكال غكيةلالخ وكر كدق هال فظية.
( )5

حؽ(:) 3قك ةوأو كءالوكدةال حط يفيخ وكرال فطيراإلوداُالفالالدراوكتايج كُيةل

96

ؼالَك فانوكوال ص.125

ج .درجةقيكس فرداتايخ وكرل هكراتال فطيراإلوداُالال حددةفالهذاالوحث.

د.

ال ة فرداتايخ وكرلخ ك صالط كالعق الل طالب.

ػـيالػرال حط ػكف
كفال كءآراءال حط يف ـ عديؿ يكغةوعضال فرداتفقط حيػثإطػهل ي
إلمحذؼأم ف فرداتايخ وكر كُ يهفقدوقالايخ وكروعدال حطيـيال ؿ( )9فردات .
و

 .5صياغة تعميمات االختبار

ـإُداد فحةفال قد ةايخ وكر طككلتال ع ي كتال كجهةل طالب كهال :
أ.

الرحفطرة ووطةُفايخ وكركالهدؼ طه  ك حديدز فاإلجكوةُ م فرداتايخ وكر.

ب .ال أطيدُ م كيأ ال:

 قػ ػراءةط ػػؿ ف ػػردةوعطكي ػػةكاوػ ػ يعكبال ط ػػكب طه ػػكجي ػػدان كاإلجكو ػػةُ ػػفج ي ػػل ف ػػرداتايخ وكر.

-

قديـأطورُدد طف فايو جكوكت(الطالقة).

طكع داخؿالح كؿ(ال ركطة).

 الحرصُ مانفطكرال الي خطرووكؿاآلخريف(ان كلة).ج .ك ي ويكطكتاوـالطكلبكال ع ك كتانكلية.
 .6قكاعد تقدير درجات االختبار

ػػحي أك قػػديردرجػػكتاخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُال حػػدينكل

ػػح طظ ػ نارلطكطهػػك

ي َػػؿُ يػػة
ح ػػكجإلػػمالطَيػػر ػػفال كروػػةكالخو ػرةكال ػػدريبظنجػػؿذلػػؾقػػكـالوكحػػثوإُػػداداو ػ كرةل

ػػحي 

إجكو ػػكتالط ػػالبوحي ػػثير ػػدفيه ػػك ج كُ ػػةاإلجكو ػػكتال ػػالي ط ػػفأف يعو ػػرُ ػػف ه ػػكر الالطالق ػػة
كال ركطةكذلؾلحوكبدرج الهك يفال هكر يف ػفخػالؿجػدكؿي خػصدرجػكتطػؿطكلػبُ ً
ػمحػدة 
كفي ػػكيخ ػػص ه ػػكرةان ػػكلةفه ػػال ط ػػب فري ػػساإلجكو ػػكت ػ ػرةأخ ػػرلُ ػػفط ػػؿ ف ػػردة ػػف ف ػػردات

ا يخ وكر ك قكسوكلقدرةُ مذطراجكوػكتجديػدةكغيػرالػك عةلػدلالطكلوػكت كط ػكطكطػتفطػرةجديػدة
كغير طررة ع ورفطرةجديدة .

 .7الدرجة الكمية لالختبار

 يقػػكسالدرج ػػةالط يػػةلالخ و ػػكروج ػػلدرج ػػكتالطكلػػبف ػػالج يػػل ف ػػرداتايخ وػػكر حي ػػثإف

الدرجةالط يةلطؿ فردة َؿ ج كُةدرجكتال هكراتالَالث(الطالقة ال ركطة ان كلة)فيهك.
 .8التطبيؽ االستطالعي لالختبار

طكطػ ػػة ػ ػػف()37طكلػ ػػبفػ ػػالال ػ ػػؼال كوػ ػػل
ػ ػػـ طويػ ػػؽايخ وػ ػػكرُ ػ ػػمُيطػ ػػةاو ػ ػ طالُية ٌ
انوكوالظل طالؼُفك كحال ع ي كت كال حقؽ ػفوػال ةال ػيكغةال غكيػةكالدقػةالع يػةل فػردات
ايخ وكر كاح وكبالز فالذميو غرقهايخ وكر .
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 .9إجراءات الصدؽ كالثبات كتحديد زمف التطبيؽ لالختبار
ف ػػال ػػكءط ػػك جال طوي ػػؽايو ػ طالُاليخ و ػػكرال فطي ػػراإلو ػػداُال  ػػـال حق ػػؽ ػػفاجػ ػراءات
ال دؽكالَوكتلالخ وكرإح ك يكن كفي كيأ الُر كنلإلجراءاتال ال ـا وكُهك :

أ .التأكد مف صدؽ االختبار

ـال حقؽ ف دؽاخ وكرال فطيراإلوداُال فخالؿاآل ال :

 صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي:كذلػػؾإليجػػكددرجػػةاير وػػكطوكو ػ خداـ عك ػػؿار وػػكطويروػػكفوػػيفدرجػػةطػػؿ هػػكرة ػػف هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُالفػػالال فػػردةكالدرجػػةالط يػػةل فػػردة كطػػذلؾاير وػػكطوػػيف
درجةطؿ فردةكالدرجةالط يةلالخ وكر كالجدكيف()4-4( )3-4يويطكفذلؾ :

جدكؿ ( :) 3-4معامالت االرتباط بيف درجة كؿ ميارة مف ميارات التفكير االبداعي في الدراسات االجتماعية في

3

المفردة كالدرجة الكمية لممفردة

المفردة

الميارة

معامؿ االرتباط
الطالقة

المركنة

األصالة

1

** 0.900

** 0.834

** 0.682

3

** 0.924

** 0.869

** 0.660

2

** 0.920

4

** 0.911

** 0.919

5

** 0.913

** 0.960

6

** 0.934

** 0.936

7

** 0.891

** 0.890

8

** 0.867

** 0.916

9

** 0.907
** 0.937

** 0.906

** 0.705
** 0.759
** 0.621
** 0.734
** 0.551
** 0.663
** 0.728

ي ويف فالجدكؿ()3-4أفدرجةطؿ هكرة ف هكراتال فطيراإلوداُالفػالال فػردة ر وطػة

وكلدرجػػةالط يػػةل فػػردةار وكط ػكن قوػػكؿإح ػػك يكن كهػػذايػػدؿُ ػػمأفايخ وػػكرُ ػػم وػ كل طكوػػب ػػف

اي وكؽكال دؽ .

جدكؿ ( :)4-4معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات اختبار التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية

4

كالدرجة الكمية لالختبار

المفردة

معامؿ االرتباط

المفردة

معامؿ االرتباط

1

** 0.671

6

** 0.720

3

** 0.647

8

** 0.628

2
4
5

7

** 0.678

9

** 0.691
** 0.716
98

** 0.709
** 0.720


ي وػػيف ػػفالجػػدكؿ()4-4أفدرجػػكتطػػؿ فػػردة ػػف فػػرداتايخ وػػكر ر وطػػةوكلدرجػػةالط يػػة
لالخ وكرار وكطكن قوكؿإح ك يكن كهذايدؿُ مأفايخ وكرُ م و كل طكوب فال دؽ .

 الصػػػػػدؽ التمييػػػػػزم لالختبػػػػػار :ػ ػػـإجػ ػ ػراءال ػ ػػدؽال يي ػ ػػزملالخ و ػ ػػكروع ػ ػػد طويق ػ ػػهُ ػ ػػمالعيط ػ ػػةايو ػ ػ طالُيةكذلػ ػػؾ ػػػفخػ ػػالؿال ر يػػػبال طػ ػػكزلالل ػ ػػدرجكت ك حديػػػدطػ ػػالبالف ػػػةالع يػ ػػك ر فعػ ػػال
الػػدرجكتكهػػـ()10طػػالبوكاقػػل( )%27ػػفالعيطػػةكطػػالبالف ػػةالػػدطيك طخف ػػالالػػدرجكتكهػػـ

()10طػػالبوكاقػػل( )%27ػػفالعيطػػة.ك ػـاو ػ خداـاخ وػػكر ػػكفكي طػػال()Uل طالػػؼُػػفديلػػة
الف ػػرؽو ػػيف كو ػػطالدرج ػػكتط ػػالبالعيط ػػةايوػ ػ طالُيةف ػػالالف ػػيفيخ و ػػكرال فطي ػػراإلو ػػداُال 
ى

كالجدكؿ()5-4يويفذلؾ

جدكؿ ( :) 5-4معامالت صدؽ المقارنة الطرفية لميارات اختبار التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية

5

ميارات التفكير اإلبداعي
الطالقة
المركنة
األصالة
الدرجة الكمية لالختبار

المجمكعة

العدد

متكسط الرتب

مجمكع الرتب

مرتفع ػػػػك الدرجات

 10

 15.50

 155.00

منخفضك الدرجات

10

 5.50

 55.00

مرتفع ػػػػك الدرجات

10

 13.50

 112.00

منخفضك الدرجات

10

 5.00

 35.00

مرتفع ػػػػك الدرجات

10

 11.50

 102.00

منخفضك الدرجات

10

 5.50

 25.00

مرتفع ػػػػك الدرجات

10

 14.00

 126.00

منخفضك الدرجات

10

 5.00

 45.00

قيمة U

الداللة

 0.000  0.000
 0.000  0.000
 0.000  0.000
 0.000  0.000

ي وػ ػػيف ػػػفالجػػػدكؿ( )5-4أفقي ػػػة()Zل هػ ػػكراتال فطيػػػراإلوػػػداُالكلالخ وػػػكرططػ ػػؿدالػ ػػة
إح ػػك يكنظأمأط ػػهيكج ػػدف ػػرؽداؿإح ػػك يكنو ػػيف كو ػػطالدرج ػػكتط ػػالبالعيط ػػةايوػ ػ طالُيةفػ ػػال
الف ػيف :ر فعػالالػدرجكتك طخف ػالالػدرجكت كهػذايالػيرإلػمأفايخ وػكر ػكدؽ ػفخػالؿال ييػػز

ويفف الالعيطةايو طالُية.كوكل كلال ـايط طكفإلم دقهفالهذاالدراوة .

ب .التأكد مف ثبات االختبار

ـال أطد فَوكتاخ وكرال فطيراإلوداُال فخالؿاآل ال :
 التجزئة النصفية :ـال أطد فَوكتايخ وكروكو خداـال جز ػةالط ػفية ػفخػالؿ جز ػةايخ وػكرإلػػمط ػػفيف:ال فػػرداتالفرديػػة قكوػػؿالزكجيػػة كحوػػكب عك ػػؿاير وػػكطوػػيفالػػدرجكتالعك ػػةُ ػػم
ال ف ػػرداتذاتال ر ي ػػبالف ػػردمكال ف ػػرداتذاتال ر ي ػػبالزكج ػػاللالخ و ػػكرطط ػػؿكلط ػػؿ ه ػػكرة ػػف
هكراتايخ وكر ك ـحوكبالَوكتوكو خداـ عكدلةجي كف كالجدكؿ()6-4يويفذلؾ.
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جدكؿ ( :)6-4معامالت ثبات اختبار التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية باستخداـ التجزئة النصفية

6

(جيتماف)
البيػػػػػػػاف

عػػػػدد المفػػػػػردات

معامؿ االرتباط بيف

معػػػامػػؿ الثبػػات

الزكجية

الفردية

نصفػػي االختبػػػ ػػػػػار

الطالقة 

4

5

 0.729

 0.836

ال ركطة 

4

5

 0.700

 0.823

ان كلة

4

5

 0.461

 0.627

االختبار ككؿ

4

5

0.695

0.816

ي وػ ػػيف ػ ػػفالج ػ ػػدكؿ()6-4أفقػ ػػيـ عك ػ ػػؿالَو ػ ػػكتل هػ ػػكراتال فطيػ ػػراإلو ػ ػػداُال راكحػ ػػتو ػ ػػيف
( )0.836 0.627ط ػكو غػتقي ػػهلالخ وػكرططػؿ( )0.816كهػػالقػيـ قوكلػةإح ػػك يكن كهػذايػػدؿ
ُ مأفايخ وكرُ م و كل طكوب فالَوكت.

 باسػػتخداـ معامػػؿ كػػكدر ريتشاردسػػكف ( :)21ػػـاو ػ خداـطريقػػةأخػػرل ػػفطػػرؽحوػػكبالَوػػكتإليج ػػكد عك ػػؿَو ػػكتايخ و ػػكر حي ػػثق ػػكـالوكح ػػثوحو ػػكبق ػػيـ عك ػػؿ(ط ػػكدرري الكردو ػػكف)21
ل درجةالط يةلالخ وكركلطؿ هكرة ف هكراتايخ وكرالَالث كالجدكؿ()7-4يويفذلؾ.
جدكؿ ( :) 7-4معامالت ثبات اختبار التفكير اإلبداعي باستخداـ معامؿ (ككدر ريتشاردسكف )21

7

البيػػػػػػػاف

عدد المفردات المتكسط الحسابي

التبايف

معامؿ الثبات

الطالقة 

9

 21.68

 36.836

 0.601

ال ركطة 

9

 17.32

 19.836

 0.621

ان كلة 

9

 4.51

 9.701

 0.855

االختبار ككؿ

9

43.51

152.979

0.993

ي وػ ػػيف ػ ػػفالجػ ػػدكؿ( )7-4أفقػ ػػيـ عك ػ ػػؿالَوػ ػػكتل هػ ػػكراتال فطيػ ػػراإلوػ ػػداُال راكحػ ػػتوػ ػػيف
( )0.855 0.601كلالخ وكرططؿ( )0.993كهذايدؿُ ػمأفايخ وػكرُ ػم وػ كل طكوػب ػف
الَوكت كوكل كلال ـايط طكفإلمَوك هفالهذاالدراوة .

ج .متكسط زمف التطبيؽ لالختبار
ػػـحوػػكب كوػػطز ػػفايخ وػػكر ػػفخػػالؿر ػػد كوػػطز ػػفايط هػػكء ػػفايخ وػػكرلج يػػل
طالبالعيطةايو طالُية قوك نكُ مُددهـ كالجدكؿ()8-4يويف كوطز فايخ وكر .
جدكؿ ( :)8-4متكسط زمف أداء اختبار التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية

8

البياف
اختبار العينة االستطالعية

مجمكع زمف االنتياء مف أداء

االختبار لجميع الطالب (دقيقة)
3049
100

عدد الطالب
37

متكسط زمف األداء
(دقيقة)
82.4

ي وػيف ػػفالجػػدكؿ( )8-4أفالػز فالػػالزـلالوػ جكوةُ ػػم فػرداتاخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُال
فػالالد اروػػكتايج كُيػػة ً
ػفقوػػؿطػػالبالعيطػةايوػ طالُيةو ػػس()82.4دقيقػة وكإل ػػكفةإلػػمز ػػف
كيعكدؿح
قراءة ع ي كتايخ وكر لي و الز فالط اللالخ وكر()90دقيقة أم ي

كفدراوي كف .

 .10الصكرة النيائية لالختبار

ػكءُ ػػم ػػك ػػـ ػػفإج ػراءات أ ػػو اخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُالفػػالالد اروػػكتايج كُيػػةفػػال
وطػ ن

ػػكر هالطهك يػػةودرجػػة قوكلػػة ػػفال ػػدؽكالَوػػكت كأ ػػو  طكط ػنك ػػف( )9فػػردات قػػيسال هػػكرات

الَالث(الطالقة ال ركطة ان كلة) كهال حددفال ج كُهػكدرجػةالطكلػبالط يػةفػالاخ وػكرال فطيػر
اإلوداُال كوكل كلالي طف طويقهفال ػكر هالطهك يػة ُ ػمطػالب ج ػكُ الالوحػث كوػز فقػدرا()90
دقيقة ال ؿقراءة ع ي كتايخ وكركأداءالطالبل فردا ه .

خامسا :ضبط المتغيرات قبؿ التجربة
ن

جطو ػػكآلَػػكرالعكا ػػؿالدخي ػػةال ػػالي كجػػب ػػوطهككالحػػد ػػف
حر ن ػػكُ ػػمو ػػال ةالط ػػك ج ك ن

أَيره ػػكظل ك ػػكؿإل ػػمط ػػك ج ػػكلحةقكو ػػةلالوػ ػ ع كؿكال ع ػػيـ و ػػعمالوكح ػػثإل ػػم ػػوطال غيػ ػرات

اآل ية :

 .1تكافؤ مجمكعتي الدراسة في امتالؾ ميارات التفكير اإلبداعي
ػػـال حقػػؽ ػػف طػػكفؤال ج ػػكُ يف:ال جريويػػةكال ػػكوطةفػػالا ػ الؾ هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُال
فالالدراوكتايج كُية  فخالؿال قكرطةوػيف ج ػكُ الالد اروػةفػالالقيػكسالقو ػاليخ وػكرال فطيػر

اإلوداُال كالجدكؿ()9-4يويفذلؾ .

جدكؿ ( :) 9-4تكافؤ مجمكعتي الدراسة في القياس القبمي الختبار التفكير اإلبداعي

9

البيػػػ ػػػػ ػػػاف

المجمكعة الضابطة

المجمكعة التجريبية

قيمة "ت"

مستكل الداللة

ميارة الطالقة

 21.43

6.511

 22.00

 5.777

 0.357

 0.723

ميارة المركنة

 16.80

 4.656

 18.17

 4.871

 1.111

 0.271

ميارة األصالة

 4.60

 3.103

 4.70

 3.354

 0.120

 0.905

االختبار

 42.83

 13.099

 12.830  44.87

 0.607

 0.546

ـ

ـ

ع

ع

ي ويف فالجػدكؿ( )9-4أطػهي كجػدفػركؽإح ػك يةدالػةوػيفطػالبال ج ػكُ يف:ال جريويػة

كال ػػكوطةفػػالالقيػػكسالقو ػػاليخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُالظ ػػكيالػػيرإلػػم طػػكفؤطػػالبال ج ػػكُ يففػػال
ا الؾ هكراتال فطيراإلوداُالفالالدراوكتايج كُيةقوؿإجراءال جروة .
 .2تكافؤ مجمكعتي الدراسة في المستكل التحصيمي في الدراسات االجتماعية
ػػـ حديػػددرجػػكتال وػ كلال ح ػػي اللطػػالبال ج ػػكُ يففػػالالد اروػػكتايج كُيػػة ػػفخػػالؿ
درجك هـالطهك يةفال قررالد اروػكتايج كُيػةل

ػؼالوػكولانوكوػالخػالؿالف ػؿالد اروػالالَػكطال
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ػػفالعػػكـالد اروػػال2018/2017ـ ك ػػـ قكرطػػةدرجػػكتطػػالبال ج ػػكُ يففػػالال ح ػػيؿالعػػكـفػػال
الدراوكتايج كُية كالجدكؿ()10-4يويفذلؾ .
جدكؿ ( :) 10-4تكافؤ مجمكعتي الدراسة في المستكل التحصيمي في الدراسات االجتماعية

10

المجمكعة التجريبية

البيػػػ ػػػػ ػػػاف

ـ

ع

المجمكعة الضابطة
ـ

ع

 17.206  73.379  17.529  69.077

المستكل التحصيمي

قيمة "ت"

مستكل الداللة

 0.918

 0.363

ي وػ ػػيف ػ ػػفالجػ ػػدكؿ( )10-4أطػ ػػهي كجػ ػػدفػ ػػركؽإح ػ ػػك يةدالػ ػػةوػ ػػيفطػ ػػالبال ج ػ ػػكُ يف:

ال جريويػػةكال ػػكوطةفػػالال وػ ػ كلال ح ػػي الفػػالالد ارو ػػكتايج كُيػػةظ ػػكيال ػػيرإلػػم طػػكفؤط ػػالب
ال ج كُ يف فالال و كلال ح ي الفالالدراوكتايج كُيةقوؿإجراءال جروة .
 .3تكافؤ مجمكعتي الدراسة في العمر الزمني
ػػـالح ػػكؿُ ػػمالع ػػرالز طػػاللطػػالب ج ػػكُ الالد اروػػة ػػفخػػالؿالرجػػكعإلػػمالو ػػجالت

ال دروػػيةخػػالؿالف ػػؿالد اروػػالانكؿ ػػفطفػػسالعػػكـالػػذم ػػـ طويػػؽالد اروػػةفيػػه ك ػػـ قكرطػػةالع ػػر
الز طاللطالبال ج كُ يف كالجدكؿ()11-4يويفذلؾ .
جدكؿ ( :)11-4تكافؤ مجمكعتي الدراسة في العمر الزمني

11

البيػػػ ػػػػ ػػػاف
العمر الزمني

المجمكعة التجريبية
ـ
 13.06

ع
 0.257

المجمكعة الضابطة
ـ
 13.07

ع
 0.271

قيمة "ت"

مستكل الداللة

 0.111

 0.825

ي ويف فالجدكؿ( )11-4أطهي كجدفركؽدالةويفطالبال ج كُ يفال جريويػةكال ػكوطة
يففالالع رالز طالقوؿإجراءال جروة .
فالالع رالز طالظ كياليرإلم طكفؤطالبال ج كُ
ي
 .4تكافؤ مجمكعتي الدراسة في المستكل االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي
ـاخ يكرطالب ج كُ الالدراوة  فويفطالب دروةذطكررف اإلُدادية(ج)و ططقة
رف ال ع ي ية كهال ططقةلهكخ ك ص الكوهةفال الجكاطبالو كطيةايج كُية كُ م و كل
كوط فالدخؿ كوكل كلالفإفال ج كُ يفله كطفسالخ ك صايج كُيةكالَقكفيةكايق

ك يالير إلم  طكفؤ طالب ال ج كُ يف فال ال و كل ايق

كديةظ

كدم كالَقكفال كايج كُال قوؿ إجراء

ال جروة .

 .5ضبط متغير المعمـ
قكـ الوكحث طفوه و طفيذ ُ ية ال دريس لطالب ال ج كُة ال جريوية (وكو خداـ دليؿ ال ع ـ

ل كظيؼ او ار يجية ا لوقكيت ال ع ي ية) ك دريس طالب ال ج كُة ال كوطة (وكو خداـ الطريقة
ايُ يكدية) كوذلؾيطكف غيرال ع ـقد ـ وطهقوؿكأَطكءإجراءال جروة .
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سادسان :األساليب اإلحصائية لمدراسة
اُ دتهذاالدراوةُ مال

يـالوهال جريوالذكمال ج كُ يف:ال جريويةكال كوطة  ف

خالؿال قكرطةويفأداءطالبال ج كُ يففالالقيكسالوعدمظلذلؾ ـاو خداـانوكليباإلح ك ية
اآل ية :

 اختبار "ت" لمعينات المستقمة :لحوكب ديلة الفرؽ ويف  كوطال درجكت طالب  ج كُ ال
الدراوة:ال جريويةكال كوطةفالالقيكسالوعدميخ وكرال فطيراإلوداُال.
 حجـ التأثير :لقيكسحجـ أَيرالوقكيتال ع ي ية وكو خداـال عكدلةاآل ية:
حجـال أَير=

ت
ت

(ُالـ  )208:2005

درجة الحرية

كي ـ حديدديلةحجـال أَيركفقكنل قيـال عيكريةال حددةفالالجدكؿ( )12-4
جدكؿ ( :)12-4حجـ التأثير كقيمتو إذا كاف كبيران أك متكسطان أك صغي ارن

12

حجـ التأثير
قيمة حجـ التأثير

غير 

كوط 

طوير 

 0.01

 0.06

 0.14
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الفصن اخلاوص
نتائج الدراسة – تفشريها
ووناقشتها
 أًالً :عزض نخبئج اندراست
 oنخبئج انخحقق ين انفزض األًل
 oنخبئج انخحقق ين انفزض انثبني
 oنخبئج انخحقق ين انفزض انثبنث
 oنخبئج انخحقق ين انفزض انزابع
 ثبنيبً :حٌصيـــبث اندراست
 ثبنثبً :يقخـزحبث اندراست

الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة – تفسيرىا كمناقشتيا
ي طػ ػػككؿهػ ػػذاالف ػ ػػؿُر ػ ػنكل ط ػ ػػك جال ػ ػػال ك ػ ػػؿإليهػ ػػكالوكحػ ػػث حيػ ػػث ػ ػػـاو ػ ػ خداـالورطػ ػػك ج

اإلح ك ال()SPSS 25.0كوعضانوكليباإلح ك يةفال عكلجةويكطػكت طويػؽأداةالد اروػة كال ػال
ـ طويقهكُ م ج كُ الالدراوة ط كوي ـ طكقالة ؾالط ك ج كُرضال ك ػيكتالخك ػةوكلد اروػة

فال كءالط ك جال ال ـال ك ؿإليهك ك قديـال ق رحكتكالدراوكتال و قو ية .

أك نال :عرض نتائج الدراسة

ػديكُ ػػم ج ػػكُ الالد اروػػة:ال جريويػػةكال ػػكوطة ػػفطػػالب
وعػػد طويػػؽأداةالقيػػكس ن
طويقػػكوعػ ن

ال ؼالَك فانوكوال يعرضالوكحثط ك جال حقؽ ففركضالدراوةط كيأ ال .

 نتائج التحقؽ مف الفرض األكؿ
ل حقػػؽ ػػفالفػ ػرضانكؿ  ػػـاخ وػػكرالفػػرضال ػػفرماييكجػػدفػػرؽذكديلػػةإح ػػك يةوػػيف

كوطالدرجكتطػالبال ج ػكُ يفال جريويػةكال ػكوطةفػالالقيػكسالوعػدميخ وػكر( هػكرةالطالقػة)
فػال قػػررالد اروػػكتايج كُيػػة.اظحيػػث ػػـحوػػكبال كوػػطالحوػػكوالكايطحػراؼال عيػػكرمكقي ػػةاتا
لدرجكتطالب ج كُ الالوحثفالاخ وكر هكرةالطالقة كجدكؿ()1-5يويفذلؾ .
13جدكؿ ( :) 1- 5داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف :التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم
الختبار ميارة الطالقة باستخداـ ()Independent Sample T - Test
البيػػػ ػػػػ ػػػاف
ميارة الطالقة

ي

المجمكعة التجريبية
ـ
 36.03

ع
 3.232

المجمكعة الضابطة
ـ
 27.93

ع
 6.690

قيمة "ت"

مستكل الداللة

 5.971

 0.000

ػ  ػػفجػػدكؿ( )1-5أفقي ػػةاتاو غػػت()5.971كذلػؾوكلطوػػوةل هػػكرةالطالقػػة كهػػال

قي ػةدالػػةإح ػك ينكُطػػد وػ كل( )0.01كُ يػػهيػ ـرفػػضالفػرضال ػػفرمكىقوػكؿالوػػديؿالػذميػػطص
ُ مايكجدفرؽذكديلةإح ك يةويف كوطالدرجكتطػالبال ج ػكُ يف:ال جريويػةكال ػكوطةفػال

القي كسالوعدميخ وكر( هكرةالطالقة)فال قررالدراوكتايج كُيةل كل ال ج كُةال جريويةا .
كيويفالالطؿ()1-5ال كوطالحوػكواللػدرجكتطػالبال ج ػكُ يف:ال جريويػةكال ػكوطةفػال
القيكسالوعدميخ وكر هكرةالطالقة .
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شكؿ ( :)1-5المتكسط الحسابي لمقياس البعدم الختبار ميارة الطالقة عمى مجمكعتي الدراسة



2

ي وػػيف ػػفالالػػطؿ( )1-5كجػػكدفػػرؽوػػيف كوػػطالدرجػػكتال طويػػؽالوعػػدميخ و ػكر هػػكرة

الطالقةُ م ج كُ الالدراوة:ال جريويػةكال ػكوطةظ ػكيالػيرإلػمكجػكد حوػففػال وػ كلا ػ الؾ
طالبال ج كُةال جريويةل هكرةالطالقة قكرطةوطالبال ج كُةال كوطة .
كل ٌ ػكطػكفهطػػكؾفػرؽداؿإح ػك ينكوػػيف كوػطالدرجػكتطػػالب ج ػكُ الالد اروػة:ال جريويػػة

كال ػػكوطةفػػالال طويػػؽالوعػػدميخ و ػػكر هػػكرةالطالقػػة  ػػـال حقػػؽ ػػفكجػػكد ػػأَير قوػػكؿل كظي ػػؼ
الوقكيتال ع ي يةفال ط ية هكرةالطالقةلدلطالبال ؼالَػك فانوكوػالظحيػث ػـحوػكبحجػـ
أَير كظيؼالوقكيتال ع ي يةفال ط ية هكرةالطالقة كالجدكؿ()2-5يويفذلؾ .
جدكؿ ( :) 2-5قيمة حجـ التأثير كمقداره لمسقاالت التعميمية في تنمية ميارة الطالقة

14

البياف
ميارة الطالقة

قيمة "ت" المحسكبة
 5.971

عدد درجات الحرية
 58

قيمة حجـ التأثير
(قيمة إيتا)2
 0.38

مقدار حجـ التأثير
طويرجدا 
ن

ي وػػيف ػػفجػػدكؿ( )2-5أفقي ػػةحجػػـال ػػأَيرو غػػت()0.38كذلػػؾوكلطوػػوةل هػػكرةالطالقػػة 
كهػػالأطوػػر ػػفالقي ػػةال عيكريػػة( )0.14كوكل ػػكلالي طػػفالقػػكؿإف كظيػػؼالوػػقكيتال ع ي يػػةيحقػػؽ
أَيرطويرجدنافال ط ية هكرةالطالقة .

ك فؽهذاالط يجة لط ك جد اروػةطػؿ ػف:د اروػةالرجوػال( )2015كد اروػةقالػطة( )2018

كد اروػ ػػةزي ػ ػػكف( )2018كد ارو ػ ػػةأوػ ػػكط ال( )2018كد ارو ػ ػػة ح ػ ػػكد( )2018كد اروػ ػػةأو ػ ػػكدي ػ ػػكؾ
( )2016كد ارو ػػةأو ػػكُ ال ػػة(  )2016كد ارو ػػةُو ػػدالػ ػرازؽ( )2016كد ارو ػػةأو ػػكوال ػػير( )2016
كد ارو ػ ػ ػ ػػةُكال ػ ػ ػ ػػكر( )2015كد ارو ػ ػ ػ ػػة الػػ ػ ػ ػ هم( )2015كد ارو ػ ػ ػ ػػة ػ ػ ػ ػػكل ( )2015كد ارو ػ ػ ػ ػػةُو ػ ػ ػ ػػد

العزي ػ ػػز( )2014كد ارو ػ ػػةال ػ ػػدهكف( )2012كد ارو ػ ػػةالطو ػ ػػكب( )2017كد ارو ػ ػػةجحج ػ ػػكح( )2016
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كد ارو ػ ػػةُ ػ ػػداكم( )2016كد اروػػ ػػةخ ػ ػػر( )2015كد ارو ػ ػػةالحػ ػ ػػكيطال( )2015كد ارو ػ ػػةالو ػ ػ ػػكم
( )2015كدراوةالوالدم( )2015كدراوةالعكي ال(.)2013

كُدـ
فقوؿ الطالب 
كيرجلالوكحثذلؾإلم قوؿال ع ـج يلاآلراءكايفطكرال طركحة ً
ي

الوخرية  ف أم فطرة وكُدت الطالب ُ م  كليد أطور قدر  ف ايفطكر كوز ف ق يؿ حيث  ع ؿ

الوقكيت ال ع ي ية  ف خالؿ ال فكُؿ الطالط ويف الطالب ُ م خ ؽ  طكخ  ع ي ال اج كُال ويف
ال  وكُدنا فال
الطالبوع هـوع نك  فجهةكويف ع يهـ فجهةأخرل كهالوذلؾ ع ورُك ن
ايجكد أطور قدر  ف ايفطكر ايوداُية فال  ط ية  هكرة الطالقة لدل ال ع يف فال الدراوكت

ايج كُية ط ك وكُد  الوقكيتال ع ي يةُ م كظيؼطكفةالكوك ؿال ع ي يةال خ فة كيوكُد
ذلؾُ م ط ية هكرةالطالقةلدلال ع يف .

 نتائج التحقؽ مف الفرض الثاني
ل حقػػؽ ػػفالفػػرضالَػػكطال  ػػـاخ وػػكرالفػػرضال ػػفرماييكجػػدفػػرؽذكديلػػةإح ػػك يةوػػيف

كوطالدرجػكتطػالبال ج ػكُ يفال جريويػةكال ػكوطةفػالالقيػكسالوعػدميخ وػكر( هػكرةال ركطػة)
فػػال قػػررالد اروػػكتايج كُيػػةاظحيػػث ػػـحوػػكبال كوػػطالحوػػكوالكايطح ػراؼال عيػػكرم كقي ػػةاتا
لدرجكتطالب ج كُ الالدراوةفالاخ وكر هكرةال ركطة كجدكؿ()3-5يويفذلؾ .
جدكؿ ( :) 3-5داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف :التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم

15

الختبار ميارة المركنة باستخداـ ()Independent Sample T - Test

البيػػػ ػػػػ ػػػاف
ميارة المركنة

ي

المجمكعة التجريبية
ـ
 29.40

ع
 3.169

المجمكعة الضابطة
ـ
 23.33

ع
 5.874

قيمة "ت"

مستكل الداللة

 4.797

 0.000

ػ  ػػفجػػدكؿ( )3-5أفقي ػػةاتاو غػػت()4.797كذلػػؾوكلطوػػوةل هػػكرةال ركطػػة كهػػال

قي ػػةدالػػةُطػػد و ػ كل( )0.01كُ يػػهي ػ ـرفػػضالفػػرضال ػػفرمكىقوػػكؿالفػػرضالوػػديؿالػػذميػػطص
ُ مايكجدفرؽذكديلةإح ك يةويف كوطالدرجكتطػالبال ج ػكُ يف:ال جريويػةكال ػكوطةفػال

القيكس الوعدميخ وكر( هكرةال ركطة)فال قررالدراوكتايج كُيةل كل ال ج كُةال جريويةا .
كيويفالالطؿ()2-5ال كوطالحوكواللدرجكتطالبال ج كُ يف:ال جريويةكال كوطةفال
القيكسالوعدميخ وكر هكرةال ركطة .
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شكؿ ( :)2-5المتكسط الحسابي لمقياس البعدم الختبار ميارة المركنة عمى مجمكعتي الدراسة
ي وػػيف ػػفالالػػطؿ( )2-5كجػػكدفػػرؽوػػيف كوػػطالدرجػػكتال طويػػؽالوعػػدميخ و ػكر هػػكرة

ال ركطةُ م ج كُ الالد اروػة:ال جريويػةكال ػكوطةظ ػكيالػيرإلػمكجػكد حوػففػال وػ كلا ػ الؾ
طالبال ج كُةال جريويةل هكرةال ركطة قكرطةوطالبال ج كُةال كوطة .
كل ٌ ػػكطػػكفهطػػكؾفػػرؽداؿإح ػػك يكنوػػيف كوػػطالدرجػػكتطػػالب ج ػػكُ الالد اروػػة:ال جريويػػة

كال ػػكوطةف ػػالال طويػػؽالوع ػػدميخ وػػكر ه ػػكرةال ركطػػة  ػػـال حقػػؽ ػػفكجػػكد ػػأَير قوػػكؿل كظي ػػؼ
الوقكيتال ع ي يةفال ط ية هكرةال ركطةلدلطالبال ػؼالَػك فانوكوػالظحيػث ػـحوػكبحجػـ
أَير كظيؼالوقكيتال ع ي يةفال ط ية هكرةال ركطة كالجدكؿ()4-5يويفذلؾ .
جدكؿ ( :) 4-5قيمة حجـ التأثير كمقداره لمسقاالت التعميمية في تنمية ميارة المركنة

16

البياف
ميارة المركنة

قيمة "ت" المحسكبة
 4.797

عدد درجات الحرية
 58

قيمة حجـ التأثير
(قيمة إيتا)2
 0.30

مقدار حجـ التأثير
طويرجدا 
ن

ي وػػيف ػػفجػػدكؿ( )4-5أفقي ػػةحجػػـال ػػأَيرو غػػت()0.30كذلػػؾوكلطوػػوةل هػػكرةال ركطػػة 
كهػػالأطوػػر ػػفالقي ػػةال عيكريػػة( )0.14كوكل ػػكلالي طػػفالقػػكؿإف كظيػػؼالوػػقكيتال ع ي يػػةيحقػػؽ
أَيرطويرجدانفال ط ية هكرةال ركطة .

ك فؽهذاالط يجة لط ك جد اروػةطػؿ ػف:د اروػةالرجوػال( )2015كد اروػةقالػطة( )2018

كد اروػ ػػةزي ػ ػػكف( )2018كد اروػ ػػةأوػ ػػكط ال( )2018كد اروػ ػػة ح ػ ػػكد( )2018كد اروػ ػػةأوػ ػػكديػ ػػكؾ
( )2016كد ارو ػػةأو ػػكُ ال ػػة( )2016كد ارو ػػةُو ػػدالػ ػرازؽ( )2016كد ارو ػػةأو ػػكوال ػػير( )2016
كد ارو ػ ػ ػ ػػةُكال ػ ػ ػ ػػكر( )2015كد ارو ػ ػ ػ ػػة الػػ ػ ػ ػ هم( )2015كد ارو ػ ػ ػ ػػة ػ ػ ػ ػػكل ( )2015كد ارو ػ ػ ػ ػػةُو ػ ػ ػ ػػد
العزي ػ ػػز( )2014كد ارو ػ ػػةال ػ ػػدهكف( )2012كد ارو ػ ػػةالطو ػ ػػكب( )2017كد ارو ػ ػػةجحج ػ ػػكح( )2016
108

كد ارو ػ ػػةُ ػ ػػداكم( )2016كد اروػػ ػػةخ ػ ػػر( )2015كد ارو ػ ػػةالحػ ػ ػػكيطال( )2015كد ارو ػ ػػةالو ػ ػ ػػكم
( )2015كدراوةالوالدم( )2015كدراوةالعكي ال(.)2013
كيرجػػلالوكحػػثذلػػؾإلػػماوػ خداـُػػرضال ػػكركا كحػػةالفر ػػةل ع ػػيفلرؤي هػػكك طكقال ػ هك
ي

كال فكُػػؿ عهػػك طػػفال ػ ع ـ ػػفالك ػػكؿالػػمال ع ك ػػكتكالحقػػك ؽال كجػػكدةفػػالال ػػكرةوطفوػػه ػػك
يوكُداُ مال فطيرو ركطةفالالد اروػكتايج كُيػة ط ػكأفال ػدريسكفػؽالوػقكيتال ع ي يػةيالػ ؿ
كروةالع ؼالذهطالكال ع ـال عككطال كذلؾيوكُدفال ط ية هػكرةال ركطػةوحيػث ارُػالالوػقكيت

ال ع ي يػػةالفػػركؽالفرديػػةوػػيفال ع ػػيف ويط ػػكي ارُػػالالطريقػػةال ق يديػػةذلػػؾ ػػكوػػكُدُ ػػم ط يػػة
هػػكرةال ركطػػةلػػدلال ع ػػيفوالػػطؿُػػكـك ػػعكؼال ح ػػيؿوالػػطؿخػػكص ط ػػكأفال طػػكخالوػػك دفػػال
حجػرةالد اروػػةفػػالظػػؿهػػذاايو ػ ار يجيةهػػكال طػػكخالػػدي قراطالالحػػرالػػذميالػػجلكيَيػػرال فطيػػرلػػدل

ال ع يفكيوكُدفال ط ية هكرةال ركطة ط كافال ع ـكفؽالوػقكيتال ع يػةوػكُدال ع ػيفُ ػم
اقك ةجوكرويفال كدةال ع ي يةكال ج ل حيث رطزهػذاايوػ ار يجيةُ ػم طويػؽ ػك ع ػهال ػ ع ـ
فالال وك ؿالجديدةكفال كاقؼحيك يةجديدةك خ فة كيوكهـفال ط ية هكرةال ركطة .

 نتائج التحقؽ مف الفرض الثالث

ل حقػػؽ ػػفالفػػرضالَكلػػث  ػػـاخ وػػكرالفػػرضال ػػفرماييكجػػدفػػرؽذكديلػػةإح ػػك يةوػػيف
كوطالدرجكتطالبال ج كُ يفال جريويةكال ػكوطةفػالالقيػكسالوعػدميخ وػكر( هػكرةان ػكلة)
فػال قػػررالد اروػػكتايج كُيػػة.اظحيػػث ػػـحوػػكبال كوػػطالحوػػكوالكايطحػراؼال عيػػكرمكقي ػػةاتا

لدرجكتطالب ج كُ الالدراوةفالاخ وكر هكرةان كلة كجدكؿ()5-5يويفذلؾ .

جدكؿ ( :) 5-5داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف :التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم

17

الختبار ميارة األصالة باستخداـ ()Independent Sample T - Test

البيػػػ ػػػػ ػػػاف
ميارة األصالة

ي

المجمكعة التجريبية
ـ
 17.50

المجمكعة الضابطة

ع
 6.872

ـ
 8.73

ع
 3.723

قيمة "ت"

مستكل الداللة

 6.144

 0.000

 ػفجػدكؿ( )5-5أفقي ػةاتاو غػت()6.144كذلػؾوكلطوػوةل هػكرةان ػكلة كهػال

قي ػػةدالػػةُطػػد و ػ كل( )0.01كُ يػػهي ػ ـرفػػضالفػػرضال ػػفرمكقىوػػكؿالفػػرضالوػػديؿالػػذميػػطص
ُ مايكجدفرؽذكديلةإح ك يةويف كوطالدرجكتطػالبال ج ػكُ يف:ال جريويػةكال ػكوطةفػال

القيكس الوعدميخ وكر( هكرةان كلة)فال قررالدراوكتايج كُيةل كل ال ج كُةال جريويةا .
كيويفالالطؿ()3-5ال كوطالحوػكواللػدرجكتطػالبال ج ػكُ يف:ال جريويػةكال ػكوطةفػال

القيكسالوعدميخ وكر هكرةان كلة .
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شكؿ ( :)3-5المتكسط الحسابي لمقياس البعدم الختبار ميارة األصالة عمى مجمكعتي الدراسة



4

ي وػػيف ػػفالالػػطؿ( )3-5كجػػكدفػػرؽوػػيف كوػػطالدرجػػكتال طويػػؽالوعػػدميخ و ػكر هػػكرة
ان كلةُ م ج كُ الالدراوة:ال جريويةكال كوطةظ ػكيالػيرإلػمكجػكد حوػففػال وػ كلا ػ الؾ
طالبال ج كُةال جريويةل هكرةان كلة قكرطةوطالبال ج كُةال كوطة .

كل ٌ ػكطػكفهطػػكؾفػرؽداؿإح ػك يكنوػػيف كوػطالدرجػكتطػػالب ج ػكُ الالد اروػة:ال جريويػػة

كال ػػكوطةفػػالال طويػػؽالوعػػدميخ وػػكر هػػكرةان ػػكلة  ػػـال حقػػؽ ػػفكجػػكد ػػأَير قوػػكؿل كظيػػؼ
الوقكيتال ع ي يةفال ط ية هكرةان كلةلدلطالبال ؼالَك فانوكوالظحيػث ػـحوػكبحجػـ
أَير كظيؼالوقكيتال ع ي يةفال ط ية هكرةان كلة كالجدكؿ()6-5يويفذلؾ .

جدكؿ ( :) 6-5قيمة حجـ التأثير كمقداره لمسقاالت التعميمية في تنمية ميارة األصالة

18

البياف
ميارة األصالة

قيمة "ت" المحسكبة
 6.144

عدد درجات الحرية
 58

قيمة حجـ التأثير
(قيمة إيتا)2
 0.39

مقدار حجـ التأثير
طويرجدا 
ن

ي وػيف ػفجػدكؿ( )6-5أفقي ػةحجػـال ػػأَيرو غػت()0.39كذلػؾوكلطوػوةل هػكرةان ػػكلة 
كهػػالأطوػػر ػػفالقي ػػةال عيكريػػة( )0.14كوكل ػػكلالي طػػفالقػػكؿإف كظيػػؼالوػػقكيتال ع ي يػػةيحقػػؽ
أَيرطويرجدانفال ط ية هكرةان كلة .

ك ف ػػؽه ػػذاالط يج ػػة ػػلط ػػك جد ارو ػػةك ف ػػؽه ػػذاالط يج ػػة ػػلط ػػك جد ارو ػػةط ػػؿ ػػف:د ارو ػػة

الرجو ػ ػػال( )2015كد ارو ػ ػػةقال ػ ػػطة( )2018كد ارو ػ ػػةزي ػ ػػكف( )2018كد ارو ػ ػػةأو ػ ػػكط ال( )2018
كدراوة ح كد( )2018كدراوةأوكديكؾ( )2016كدراوةأوػكُ الػة( )2016كد اروػةُوػدالػرازؽ

( )2016كد ارو ػػةأوػ ػػكوال ػػير( )2016كد اروػػػةُكال ػػكر( )2015كد اروػػػة الػ ػ هم( )2015كد اروػ ػػة
ػػكل ( )2015كد ارو ػػةُو ػػدالعزي ػػز( )2014كد اروػػةال ػػدهكف( )2012كد ارو ػػةالطو ػػكب( )2017
110

كد اروػ ػػةجحجػ ػػكح( )2016كد اروػ ػػةُػ ػػداكم( )2016كد اروػ ػػةخ ػ ػػر( )2015كد اروػ ػػةالحػ ػػكيطال
( )2015كدراوةالو كم( )2015كدراوةالوالدم( )2015كدراوةالعكي ال(.)2013
ويط ك خ ؼ لط ك جدراوةطؿ ف:دراوةجحجكح( .)2016

كيرجػلالوكحػثذلػػؾإلػمأفالػ ع ـكفػؽالوػػقكيتال ع ي يػةيزيػدكيط ػػالالَقػةلػػدلالطػالبفػػال
ي

ق ػػدر هـُ ػػمايجكو ػػةوأفط ػػكرجدي ػػدةك طكُ ػػةحي ػػثيع ػػدكفُ ػػمأطفو ػػهـف ػػالالك ػػكؿال ػػمالح ػػؿ
ك وػػكُدهـفػػالوطػػكء عطػػمل ػػكي ع كطػػهكيالػػعرهـأفال ػ ع ـط ػريقهـل طجػػكحكوكل ػػكلالي َػػؿالوحػػثُػػف
أفط ػػكرجدي ػػدة ع ػػةُق ي ػػةل ػػدلالط ػػالب ػػكيو ػػكهـف ػػال ط ي ػػة ه ػػكرةاي ػػكلة ط ػػكأفالطكلػ ػبف ػػال
الوقكيتال ع ي يةهك حكرالع يةال ع ي يةكهككفػؽذلػؾ طكلػبوكلوحػثكال ق ػاللطػالي ػؿالػم
ال ع ك ةوطفوهكيؤدمذلؾالم ط ية هكرةان كلة ط كيحظالوكحث فخػالؿُ ػؿال ع ػيففػال
ج كُكتأَطػكءايطالػطةال ػفيةأفذلػؾوػكهـفػالاطػالؽالعطػكفل فطيػرلطػؿ ػكهػكجديػد ػكيطػ ج
ُفذلؾ فأفطػكراوداُيػةوػكه تفػال ط يػة هػكرةاي ػكلة ا ػكفةالػمال طكفوػةوػيفال ع ػيففػال

ط ػػرحح ػػكؿكأفط ػػكرجدي ػػدةكفري ػػدةغي ػػر كج ػػكدةُط ػػدوع ػػهـط ػػكفل ػػهأَ ػػركا ػ ػ ف ػػال ط ي ػػة ه ػػكرة
ان كلة .

 نتائج التحقؽ مف الفرض الرابع
ل حقػػؽ ػػفالفػػرضال اروػػل  ػػـاخ وػػكرالفػػرضال ػػفرماييكجػػدفػػرؽذكديلػػةإح ػػك يةوػػيف

كوػ ػػطالدرجػ ػػكتطػ ػػالبال ج ػ ػػكُ يفال جريويػ ػػةكال ػ ػػكوطةفػ ػػالالقيػ ػػكسالوعػ ػػدميخ وػ ػػكر(ال فطيػ ػػر
اإلوػػداُال)فػػال قػػررالد اروػػكتايج كُيػػة.اظحيػػث ػػـحوػػكبال كوػػطالحوػػكوالكايطح ػراؼال عيػػكرم
كقي ةاتالدرجكتطالب ج كُ الالدراوةفالاخ وكرال فطيراإلوداُال كجدكؿ()7-5يويفذلؾ .
جدكؿ ( :) 7-5داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف :التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم
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الختبار التفكير اإلبداعي باستخداـ ()Independent Sample T - Test

البيػػػ ػػػػ ػػػاف
اختبار التفكير اإلبداعي

ي

المجمكعة التجريبية
ـ
 82.93

المجمكعة الضابطة

ع
 11.371

ـ

ع

 15.102  60.00

قيمة "ت"

مستكل الداللة

 6.645

 0.000

ػ ػ ػ  ػ ػػفج ػ ػػدكؿ( )7-5أفقي ػ ػػةاتاو غ ػ ػػت()6.645كذل ػ ػػؾوكلطو ػ ػػوةيخ و ػ ػػكرال فطي ػ ػػر

اإلوػػداُالو هك ار ػػه ج عػػة كهػػالقي ػػةدالػػةإح ػػك يكنُطػػد وػ كل( )0.01كُ يػػهي ػ ـرفػػضالفػػرض
ال ػػفرمكىقوػػكؿالفػػرضالوػػديؿالػػذميػػطصُ ػػمايكجػػدفػػرؽذكديلػػةإح ػػك يةوػػيف كوػػطالدرجػػكت

طػػالبال ج ػ ػكُ يف:ال جريويػػةكال ػػكوطةفػػالالقي ػػكسالوعػػدميخ وػػكر(ال فطيػػراإلوػػداُال)فػػال ق ػػرر
الدراوكتايج كُيةل كل ال ج كُةال جريويةا .
111

كيويفالالطؿ()4-5ال كوطالحوػكواللػدرجكتطػالبال ج ػكُ يف:ال جريويػةكال ػكوطةفػال
القيكسالوعدميخ وكرال فطيراإلوداُال .
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شكؿ ( :) 4-5المتكسط الحسابي لمقياس البعدم الختبار التفكير اإلبداعي عمى مجمكعتي الدراسة

5

ي وػػيف ػػفالالػػطؿ( )4-5كجػػكدفػػرؽوػػيف كوػػطالدرجػػكتال طويػػؽالوعػػدميخ وػػكرال فطيػػر
اإلوداُالُ م ج كُ الالدراوة:ال جريويةكال كوطةظ كياليرإلمكجكد حوػففػال وػ كلا ػ الؾ
طالبال ج كُةال جريويةل هكراتال فطيراإلوداُال ج عة قكرطةوطالبال ج كُةال كوطة .

كل ٌ ػكطػكفهطػػكؾفػرؽداؿإح ػك يكنوػيف كوػطالدرجػكتطػػالب ج ػكُ الالد اروػة:ال جريويػػة

كال ػػكوطةفػػالال طويػػؽالوعػػدميخ وػػكرال فطيػػراإلوػػداُال  ػػـال حقػػؽ ػػفكجػػكد ػػأَير قوػػكؿل كظيػػؼ
الوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُال ج عػػةلػػدلطػػالبال ػػؼالَػػك فانوكوػػالظ
حيػػث ػػـحوػػكبحجػػـ ػػأَير كظيػػؼالوػػقكيتال ع ي يػػةفػػال ط يػػة هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُال ج عػػة 
كالجدكؿ()8-5يويفذلؾ .
جدكؿ ( :)8-5قيمة حجـ التأثير كمقداره لمسقاالت التعميمية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي مجتمعة

20

البياف
التفكير اإلبداعي

قيمة "ت" المحسكبة
 6.645

عدد درجات الحرية
 58

قيمة حجـ التأثير
(قيمة إيتا)2
 0.43

مقدار حجـ التأثير
طويرجدا 
ن

ي ويف فجدكؿ( )8-5أفقي ةحجػـال ػأَيرو غػت()0.43كذلػؾوكلطوػوةل فطيػراإلوػداُال
و هك ار ه ج عة كهػالأطوػر ػفالقي ػةال عيكريػة( )0.14كوكل ػكلالي طػفالقػكؿإف كظيػؼالوػقكيت
ال ع ي يةيحقؽ أَيرطويرجدنافال ط ية هكراتال فطيراإلوداُال ج عة .

ك فؽهذاالط يجة لط ك جد اروػةطػؿ ػف:د اروػةالرجوػال( )2015كد اروػةقالػطة( )2018

كد اروػ ػػةزي ػ ػػكف( )2018كد اروػ ػػةأوػ ػػكط ال( )2018كد اروػ ػػة ح ػ ػػكد( )2018كد اروػ ػػةأوػ ػػكديػ ػػكؾ
112

( )2016كد ارو ػػةأو ػػكُ ال ػػة( )2016كد ارو ػػةُو ػػدالػ ػرازؽ( )2016كد ارو ػػةأو ػػكوال ػػير( )2016
كد ارو ػ ػ ػ ػػةُكال ػ ػ ػ ػػكر( )2015كد ارو ػ ػ ػ ػػة الػػ ػ ػ ػ هم( )2015كد ارو ػ ػ ػ ػػة ػ ػ ػ ػػكل ( )2015كد ارو ػ ػ ػ ػػةُو ػ ػ ػ ػػد
العزي ػ ػػز( )2014كد ارو ػ ػػةال ػ ػػدهكف( )2012كد ارو ػ ػػةالطو ػ ػػكب( )2017كد ارو ػ ػػةجحج ػ ػػكح( )2016
كد ارو ػ ػػةُ ػ ػػداكم( )2016كد اروػػ ػػةخ ػ ػػر( )2015كد ارو ػ ػػةالحػ ػ ػػكيطال( )2015كد ارو ػ ػػةالو ػ ػ ػػكم

( )2015كدراوةالوالدم( )2015كدراوةالعكي ال(.)2013

كيرجػػلالوكحػػثذلػػؾإلػػمأفالوػػقكيتال ع ي يػػة طػػفالطػػالب ػػفاو ػ دُكءال ع ك ػػكت ػػف
ي

الوطػكءال عرفػالل طػػالبكذلػؾ ػػفخػالؿ ػػركرالطػالبوػػكلخوراتالوػكوقةكروطهػػكوكل ع ك ػكتالجديػػدة 

كقػػديجػػدالطػػالب ع ك ػػكتوػػكوقة خكط ػػةي خ ػػمُطهػػككيوػ ط جُطهػػكأفطػػكرجديػػدةكفريػػدة ػػفطكُهػػك 
ط ػػػكافالطػ ػػالبفػ ػػالال ج كُػ ػػكتال جريويػ ػػة عر ػ ػكالطريقػػػة ػ ػػدريسوػ ػػكُد هـُ ػ ػػم كليػ ػػدايفطػ ػػكر
ايوداُيػػةُ ػػمُطػػسالطػػالبالػػذيف عر ػكال ػػدريسايُ يػػكدم فكو ػ خداـالوػػقكيتال ع ي يػػة ػػف

الطرؽال ال ط الال فطيرايوداُالك َيردافعيةالطالبطحكال ع ـ كقديحظالوكحثذلػؾ ػفخػالؿ
زيػػكدةدافعيػػةالطػػالبطحػػكال ػ ع ـوالػػطؿُػػكـكالطػػالبذاتال ح ػػيؿال ػػطخفضوالػػطؿخػػكص ط ػػك
وػكُدالوػػقكيتال ع ي يػػةُ ػػم كظيػػؼطكفػػةالكوػػك ؿال ع ي يػػةال خ فػػة  ػػكيوػػكُدذلػػؾُ ػػم ط يػػة
ال فطيػػرايوػػداُالُ ػػمُطػػسالطريقػػةال ق يديػػة ط ػػكأفالوػػقكيتال ع ي يػػة و ػ طدالػػماوػػس روكيػػة

كطفويةكف وفية كجهةكأ ي ةط ك ػرالطػالبأَطػكء طويقهػكوخطػكاتكاجػراءات طظ ػةقػد وػكُدهـ
فال ط ية هكراتال فطير ط كأفال طكخالوك دفالحجرةالدراوةفالظػؿهػذاايوػ ار يجيةهػكال طػكخ
الدي قراطالالحرال اليالجلكيَيرال فطيرلدلالطالبفالالدراوكتايج كُية .

ثانيان :تكصيات الدراسة

يك الالوكحثو كيأ ال :
فال كء الط ةالدراوةك ك ك ؿإليه فط ك ج ي
 .1ايه كـو كظيؼالوقكيتال ع ي يةفال دريسالدراوكتايج كُيةطظ نارل كأَو هالدراوة
الحكليةكالدراوكتالوكوقة ف يزاتلهذاايو ار يجية كل كلذلؾ فأَرايجكوالُ م ط ية
هكراتال فطيراإلوداُال كالع ؿُ مإدراجهذاايو ار يجيةفالال طكهجال ع ي يةل

.2

و 

جزنءأوكويكن فالع يةال ع ي ية.

دريب ع يفالدراوكتايج كُيةُ الطيفية كظيؼالوقكيتال ع ي يةوكاءطكفذلؾ

قوؿأكأَطكءالع ؿ ح مي ـ طفيذهككا قكطهكوالطؿجيد.

 .3الع ؿُ م

يفال قرراتال خ

ةإلُدادال ع يف فهكـالوقكيتال ع يةكطرؽ

كظيفهك كاُدادهـوالطؿيؤه هـل كرو هكك طويقهكأَطكء دريسالدراوكتايج كُية.

113

.4

الجيل او خداـ الوقكيت ال ع ي ية فال ج يل  كاد الدراوكت ايج كُية ك كجيه ال الرفيف
ال روكيكفإلمأه ية كوعة ع الالدراوكتايج كُيةُ م كظيؼالوقكيتال ع ي يةفال
قررالدراوكتايج كُية.

.5
.6

ركرةاه كـال ع يفوكو ار يجيكتال دريسالحديَةأَطكء دريوهـالدراوكتايج كُية.

ركرةاه كـال ع يفو ط ية هكراتال فطيراإلوداُ الفال قررالدراوكتايج كُية.

ثالثا :مقترحات الدراسة
ف ػػال ػػكءالط ػػك جال ػػال ك ػ ػ تإليه ػػكه ػػذاالد ارو ػػة كاوػ ػ ار انركاوػ ػ ط كينله ػػذاالد ارو ػػةيق ػػرح

الوكحثالدراوكتال و قو يةاآل ية :

 .1دراوةفكُ ية كظيؼالوقكيتال ع ي يةفالال ح يؿالدراوالك ط ية هكراتال فطيرالطكقد
فال قررالدراوكتايج كُية.
  .2دراوة  قكرطة فال الدراوكت ايج كُية لفكُ ية  كظيؼ الوقكيت ال ع ي ية كفكُ ية
او ار يجيكتاخرل.

 .3دراوة  قكرطة أَر  كظيؼ الوقكيت ال ع ي ية فال  ط ية  هكرات ال فطير اإلوداُال ُطد طال
الجطويف(طالبكطكلوكت).

 .4ايه كـ وإجراء  زيد  ف الدراوكت كالوحكث فال طرؽ كأوكليب  دريس  قرر الدراوكت
ايج كُيةل خ ؼال راحؿالدراوية.
 .5دراوة أَر  كظيؼ الوقكيت ال ع ي ية كدراوة  أَيرهك فال  ط ية  هكرات ال فطير ال خ فة
ك حويفالع يةال ع ي يةوالطؿُكـ.

 .6كظيؼ الوقكيت ال ع ي ية فال 

حي وعض ال فكهيـ الخكط ة لدل الطالب فال ال رح ة

اإلُدادية.
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املراجع واملصادر

المصادر

أكال :القرآف الكريـ

المراجع العربية
.1

أوكط ال فهد ( .)2018أَر او خداـ او ار يجية ال ع يـ ال

كيز فال  ط ية  هكرات ال فطير

ايوداُال ك حويف ا جكهكت طحك  قرر ال فوير لدل ط وة ال ؼ الَكطال الَكطكم مجمة
الحكمة لمدراسات التربكية كالنفسية ،العدد(  )13ؤووةططكزالحط ةل طالركال كزيل ص
.2

ص.123-93

إوراهيـ رفعت إوراهيـ (  .)2006فاعمية استخداـ المكديكؿ في تنمية ميارات البرىاف

الرياضي كالتحصيؿ في اليندسة لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم روكلة  كجو ير ط ية
ال رويةوكإلو كُي ية جك عةقطكةالوكيس .

.3

إوراهيـ  جدمُزيز(.)2005التفكير مف منظكر تربكم تعريفو-طبيعتو-ميارتو-تنميتو-
أنماطو ط 1القكهرةُ:كلـالط بل طالر.

.4

أوك والير ُالء (  .)2016أثر استخداـ المحاكاة الحاسكبية في تنمية ميارات التفكير
االبداعي في مساؽ مبادئ الكيرباء لدل طمبة قسـ فنكف التمفزيكف بكمية فمسطيف التقنية 
روكلة كجو ير جك عةايزهر غزة.

.5

أوك جكدك  كل  ح د(  .)2007تطبيقات عممية في تنمية التفكير اإلبداعي باستخداـ
نظرية الحؿ االبتكارم لممشكالت ُ كف:دارالالرؽ .

.6
.7

أوك جالله  وحال ح داف( .)2007مناىج العمكـ كتنمية التفكير اإلبداعي ُ كف :دار
الالركؽ .

أوك ح ك يعقكب كآخركف()1993ورطك ج ال روية (الع كـ ايج كُية كط ار ؽ  دريوهك()1
منشكرات جامعة القدس المفتكحة ُ كف.

.8

أوكح ك يعقكب ك رُال  كفيؽ كالخريالة ُ ال(.)2005مناىج كطرؽ تدريس الدراسات
االجتماعية  طالكراتالجك عةالعرويةال ف كحة الطكيت.

.9

أوكديكؾ ُوير ( .)2016أثر استخداـ الخرائط الذىنية كالمفاىيمية في التحصيؿ كتنمية
التفكير االبداعي لدل طالبات الصؼ السادس االساسي في العمكـ في فمسطيف روكلة
كجو ير جك عةالطجكح ط يةالدراوكتالع يك.

 .10أوكزيد  الح(.)2014فكُ يةالد جويفاو ار يجالالوقكيتال ع ي يةكالخ ار طالذهطية
فال دريسالدراوكتايج كُي ةل ط يةال فكهيـالجغرافيةكوعض هكراتال فطيرالطكقدلدل
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ال يذ الح قة الَكطية  ف ال ع يـ ايوكوال  مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية 
العدد( )65صص 57-13

ر.

 .11أوك وعدة ركي (  .)2014أثر استخداـ برنامج تدريسي يستند الى البنائية في التحصيؿ
كتنمية التفكير االبداعي لدل طالبات الصؼ الخامس في العمكـ في محافظة طكلكرـ روكلة
كجو ير جك عةالطجكح طكو س ف وطيف .
 .12أوكُ الة ُريف ( .)2016أثر استخداـ المعرفة السابقة كالمكتسبة ( )K.W.L.Hلمفيـ
القرائي في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع االساسي في المدارس الحككمية بمحافظة نابمس
كفي تنمية التفكير االبداعي لدييـ،روكلة كجو ير جك عةالطجكح ط يةالدراوكتالع يك.
 .13أح د الكهيطكز ح كد( .)2007فاعمية تكظيؼ سقاالت التعمـ ببرنامج التعمـ القائـ عمى
الكمبيكتر في تنمية ميارات الكتابة االلكتركنية لدل الطالبات معممات المغة اإلنجميزية 
روكلةدط كراا ط يةالوطكت جك عةُيفال س.

 .14ودير طري كف(.)2001التعميـ المستقبمي لألطفاؿ-دراسات كبحكثُ:كلـالط ب القكهرة .
 .15والكم زطريك جكور( .)2016فكُ ية الوقكيت ال ع ي ية فال  ط ية حؿ ال الطالت الهطدوية
كخفض العبء ال عرفال لدل  ال يذ ال ؼ الَكطال اإلُدادم مجمة تربكيات الرياضيات 
ال ج د( )19العدد( )8

ر.

 .16الوطكيطة رزؽ( .)2004مدرل مراعاة كتب التربية االجتماعية كالكطنية لممرحمة الثانكية في
األردف لمعايير األسس االجتماعية لممنياج كتطكير كحدة تعميمية في ضكء تمؾ األسس 
أطركحةدط كراا(غير طالكرة) ط يةال روية جك عةالير كؾ إرود انردف .

 .17الوغدادم  ح در ك(.)2008األنشطة اإلبداعية لألطفاؿ ط 2دارالفطرالعروالل طالر 
القكهرة.
 .18الوالدم طجكل( .)2015أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت في تنمية ميارات التفكير
االبداعي لدل طالبات الصؼ االكؿ المتكسط بمادة الدراسات االجتماعية روكلة كجو ير 
جك عةطيوة ال طةالعرويةالوعكدية .
 .19و جكف طكَر ( .)2015فكُ ية الوقكيت ال ع ي ية فال  ط ية ال ح يؿ كوعض  هكرات
ُ يكتالع ـلدل يذاتال رح ةال كوطةو ديطة طةال طر ة المجمة التربكية الدكلية

المتخصصة ال ج د( )4العدد( )9صص 202-174ال طةالعرويةالوعكدية.
 .20الو كم لي م( .)2015فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة كخرائط المفاىيـ في
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي بمقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ
الثالث المتكسط روكلة كجو ير جك عةطيوة ال
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طةالعرويةالوعكدية.

 .21وطال  كوم  ح د( .)2011فكُ ية او خداـ خ ار ط ال فطير فال  ط ية ال فطير اإلوداُال
كال ح يؿفالالهطدوةلدلطالبال ؼانكؿالَكطكم مجمة دراسات في المناىج كطرؽ
التدريس العدد( )168ص133تص 178

ر.

 .22جور دُكء( .)2004تفكير مغاير تنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي لدل األطفاؿ 
رطزالقطكفل وحثكال طكيرال روكم ف وطيف.
 .23الجوكرم حويف( .)2012منيجية البحث العممي مدخؿ لبناء الميارات البحثية ،ط:1دار
فكءل طالركال كزيل ُ كف .

 .24جحجكح ريـغوكف( .)2016أثر طريقة القبعات الست في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
كاتخاذ القرار كتحصيؿ الدراسات االجتماعية روكلة كجو ير جك عة الريف ط يةال روية 
الج هكريةالعرويةالوكرية .
 .25جركاف ف حالُودالرح ف(.)2013تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات ط ُ 6كف:دارالفطر .
 .26جركاف ف حال(.)2005دكر المجتمع ،األسبكع العممي األردني الحادم عشر ،تفعيؿ منظكمة
اإلبداع الكطنية نحك تحسيف تنافسية االقتصاد األردني بالتعاكف مع المجمس األعمى لمعمكـ
كالتكنكلكجيا ،كالجمعية العممية الممكية ،خالؿ الفترة 2005/9/15-14ـ ص .20-1
 .27الج ؿ  ح د(.)2005العمميات الذىنية كميارات التفكير ط 2العيف:دارالط كبالجك عال .
 .28الجطدمأ طيةالويد كأح دطعي ةحوف(.)2004دراوةال فكُؿويفوعضأوكليبال ع ـ
كالوقكيتال ع ي يةفال ط يةال ح يؿكال فطير ال كليدمكاي جكاطحك الع كـلدل  يذات

ال ؼالَكطالاإلُدادم الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ال ؤ رالع ال.
 .29الحكرَال إوراهيـأح د(.)2009تعميـ التفكير ط 1القكهرة:دارال قك دل طالر .

 .30الحكز ال ريـ( .)2015فاعمية استراتيجية السنادات التعميمية عمى التحصيؿ الدراسي في
مقرر التكحيد لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط روكلة كجو ير جك عةطيوة ال طة
العرويةالوعكدية.
 .31الحالؽ حوكف( .)2006طرائؽ كمناىج التدريس كالعمكـ المساعدة كصفات المدرس
الناجح دارالطه ةالعروية ويركت .
 .32ح كدة  غريدوعيد( .)2013أثر استخداـ استراتيجية الدعائـ التعميمية في تنمية المفاىيـ
كميارات حؿ المسألة الفزيائية لدل طالبات الصؼ العاشر بغزة روكلة كجو ير الجك عية
اإلوال ية غزة.
 .33الحكيطال  ريـ ح د( .)2015أثر الرسكـ التكضيحية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
بمقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات المرحمة المتكسطة روكلة  كجو ير 
جك عةطيوة ط يةال روية ال طةالعرويةالوعكدية .
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 .34خ ر فخرم راليد( .)2006طرائؽ تدريس الدراسات االجتماعية ُ كف :ال ويرة ل طالر
كال كزيل .
 .35خ ر فخرم راليد(  .)2015أثر تكظيؼ األنشطة اإلثرائية في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي في مبحث الجغرافيا جك عةالو راء دراوكت
الع كـال روكية ال ج د( )42العدد( )3انردف.
 .36خطكيوة ُوداهلل ح د(.)2008تعميـ العمكـ لمجميع ط ُ 2كف:دارال ويرة .
 .37الخ ي ال أ ؿ(.)2005الطفؿ كميارات التفكير ط ُ1كف:دار فكءل طالركال كزيل .
 .38خير الديف  جدم( .) 2011أَر او خداـ ط كذج اوعكد ال فطير فال  دريس الدراوكت
ايج كُية ُ م  ط ية ال هكرات الجغرافية كال فطير اإلوداُال لدل  ال يذ ال رح ة ال كوطة
وكل طةالعرويةالوعكدية المجمة التربكية العدد 30ص.374-325
 .39دلكؿ ُدطكف كالعك ال كا ؿ( .)2008المكاد االجتماعية كطرائؽ تدريسيا ط 2غزة:
جك عةانق م.
 .40الدلي ال خ ؼ( .)2007االتجاىات الحديثة في البحث العممي الجغرافي ط ُ 1كف:دار فكء
ل طالر انردف .

 .41الرجوال  طكر ( .)2015أثر استخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية في التحصيؿ كتنمية
التفكير االبداعي لدل طالبات الصؼ العاشر في مادة األحياء روكلة  كجو ير جك عة
القدس ف وطيف.
 .42ريكض وعد (  .)2010البناء النفسي لمطفؿ في البيت كالمدرسة ط 1القكهرة :دار
ال حكة .
 .43ال از ال يحيمإوراهيـ( .)2017تقكيـ مقرر المكاد االجتماعية لمصؼ الخامس األساسي في
ضكء معايير المجمس الكطني األمريكي لمدراسات االجتماعية(،)NCSSروكلة  كجو ير 
الجك عةايوال ية غزة .
 .44الزيكدات  كهر ف

قطككم  ح داوراهيـ( .)2010الدراسات االجتماعية طبيعتيا كطرائؽ

تعميميا كتعمميا ُ كفدارالَقكفةل طالركال كزيل .

 .45زي كفحوف كزي كفط كؿ(.)1992البنائية منظكر إبستمكلكجي كتربكم اإلوططدرية:دار
ال عكرؼ .
 .46زي كف حوف حويف كزي كف ط كؿ ُود الح يد ( .)2003التعمـ كالتدريس مف منظكر
النظرية البنائية  طُ 1كلـالط ب .
 .47زي كف حوف حويف(  .)2003استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ كالتعمـ 
القكهرة:دارالطه ةالعروية.
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 .48زي كف زهية ( .)2018أَر او خداـ او ار يجية ال ع ـ الطالط (الجيوطك) فال  ط ية  هكرات
ال فطير ايوداُال لدل طكلوكت ط ية ال روية فال جك عة اي ير وطكـ وف ُود العزيز مجمة
كمية التربية جك عةأويكط ط يةال روية ال ج د( )34العدد( )1صص 676-648
ر.
 .49زي كف ُيكش  ح كد(  .)2007النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمكـ ُ كف :دار
الالرؽل طالركال كزيل .

 .50زي كف ط كؿُودالح يد(.)2004تدريس العمكـ لمفيـ رؤية بنائية القكهرةُ:كلـالط ب.
 .51الوحت 

طفم (  .)2016فعالية استراتيجية السقاالت التعميمية في تدريس الدراسات

االجتماعية لتنمية ميارات ما كراء المعرفة لدل التمميذات المتفكقات دراسيان بالصؼ الثالث

االعدادم  و قوؿال رويةالعروية ال ج د( )23العدد( )103صص 238-183

ر.

 .52الوحي ال ح ي ة ( .)2016فاعمية استراتيجية (فكر-زاكج-شارؾ) في تنمية المفاىيـ
الجغرافية لطالبات المرحمة المتكسطة كاتجاىاتيـ نحك مقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية،
روكلة كجو ير جك عةطيوة ال طةالعرويةالوعكدية .
 .53الوركر طكديك(.)2002مقدمة في اإلبداع ط ُ 1كف:داركا ؿل طالر .
 .54وعكدة  جكدت أح د (  .)2014تدريس ميارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية 
ط ُ 1كف:دارالالركؽ .
 .55وعكدة جكدة(.)1990مناىج الدراسات االجتماعية:دارالع ـل الييف ويركت .
 .56وعكدة جكدت(.)1984مناىج المكاد االجتماعية:دارالع ـل الييف ويركت .
 .57وعكدة جكدت( .)2009تدريس ميارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية ط ُ4كف:دار
الالركؽل طالركال كزيل .

 .58وعفكف وك الُودالكهكب ( .)2008كظيؼوكر راتال ع ـداخؿالور جيكتالقك ةُ م
الوقكيت كاَكرهك ُ م ال ح يؿ ال عرفال كال هكرل لطالب ط ية ال ج ل جك عة الق يـ 
مجمة الجمعية العربية لتكنكلكجيا التربية  عهدالدراوكتال روكية جك عةالقكهرة ص120-
 .67

 .59الوطراف  ح د(.)1989أساليب تدريس االجتماعيات ط:1دارالالركؽ ُ كف .
 .60و ي كف يحيمكوعيد طكفل(.)2001تعميـ الدراسات االجتماعية ط:2دارال ع يـ دوال .
 .61الوكيداف طكرؽ كالعدلكطال  ح د(.)2004مبادئ اإلبداع ط 2الطكيت:اإلوداعالخ يجال .
 .62الويد ُ مالهدا (.)2004وعض عكقكت ط يةال فطيرلدلالطالب مجمة كمية التربية 
جك عةالزقكزيؽ العدد.15-1 46
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 .63الالريؼ حوكف (  .)2016أثر استراتيجية داخؿ كخارج الدائرة عمى تنمية المفاىيـ
التاريخية كاالتجاه نحك المادة لدل طالبات الدراسات االجتماعية كالكطنية بالمرحمة
المتكسطة روكلة كجو ير جك عةطيوة ال طةالعرويةالوعكدية .
 .64الالهرم ج ي ة (  .)2015فاعمية السقاالت التعميمية في تدريس العمكـ عمى تنمية
التحصيؿ الدراسي لدل تمميذات المرحمة المتكسطة روكلة  كجو ير جك عة أـ القرل 
ال طةالعرويةالوعكدية.
.65

كدؽ  طير كوم(.)2003فكُ يةط كذجويففإيزالوطك الفال دريسالع كـفال ط ية
ال ح يؿكوعض هكراتُ يكتالع ـلدل ال يذال ؼالَكطالاإلُدادموو ططةُ كف 

مجمة التربية العممية 
.66

كل

ر ط يةال روية:جك عةُيفال س ال ج د( )6العدد(.)3

ك كـ ( .)2015فاعمية برنامج سكامبر"  "SCAMPERفي تنمية ميارات التفكير

االبداعي لدل تالمذة الصؼ الخامس االساسي روكلة كجو ير جك عةد الؽ قوـال روية
الخك ة وكريك .
 .67ال وحييف ُيد كوطال ُود الرح ف  ح كد( .)2012

يـ أط كذج ل ح كل ط ب ال روية

ايج كُية كالكططية ل رح ة انوكوية فال انردف فال  كء  فكهيـ كقيـ ال روية العكل ية

كالع ية كال ططكلكجية  المجمة األردنية في العمكـ التربكية ال ج د( )8العدد( )4ص ص
 .344-329
 .68طالفحة حك د(  .)2010غكط الع ؿ ُطد  ع ال الدراوكت ايج كُية ل رح ة انوكوية
فال ايردف كال الطالت الطكج ة ُطهك  مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربكية 
ال ج د 21العدد 1صص .294-257
 .69الطيطال  ح دأح د(.)2007تنمية قدرات التفكير اإلبداعي ط:3دارال ويرة انردف .
 .70الطيطال  ح د ح د( .)2002الدراسات االجتماعية :طبيعتيا -أىدافيا -طرائؽ تدريسيا،
ط:1دارال ويرةل طالركال كزيلكالطوكُة ُ كف .

ُ .71كالكر هيك (  .)2015فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير
االبداعي كميارات التكاصؿ الرياضي لدل طالب الصؼ الخامس روكلة كجو ير الجك عة
ايوال ية غزة.
ُ .72وكوطة  رارأح د(.)2006المعايير الحديثة المعاصرة لعمـ الجغرافيا ط 1أرودُ:كلـالط ب
الحديث انردف .
ُ .73ودالجكاد ح كدة(.)2014أَراو خداـاو ار يجيةالوقكيتال ع ي يةفال دريسالدراوكت
ايج كُية ل ال يذ ال ؼ ايكؿ ايُدادم ُ م  ط ية ال فكهيـ ال كريخية ك هكرات ال فطير
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ايو ديلال  مجمة جامعة الفيكـ لمعمكـ التربكية كالنفسية ط ية ال روية العدد( )3الجزء
( )1صص 137-99

ر .

ُ .74ود الح يد خ يس  ح د( .)2010فكُ ية ورطك ج فال الجغرافيك قك ـ ُ م او ار يجيكت  ك
كراء ال عرفة فال  ط ية  هكرات ال فطير اإلوداُال كال ح يؿ الدراوال لدل طالب ال رح ة
الَكطكية  مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية العدد( )30ص-180ص 228
ر.

ُ .75ودالرازؽ خديجة (.)2016برنامج إ ثرائي مقترح في مسائؿ العمميات كأثره عمى تنمية
ميارات التفكير االبداعي لدل تمميذات المرحمة االبتدائية روكلة  كجو ير جك عة طيوة 
ال طةالعرويةالوعكدية.
ُ .76ود العزيز حطكف (  .)2014أثر تكظيؼ برنامج ككرت في تدريس الرياضيات في تنمية
ميارات التفكير االبداعي لد ل طالبات الصؼ السادس االساسي بغزة روكلة  كجو ير 
الجك عةايوال ية غزة .
ُ .77وداهلل حوكـ(.)2004طرؽ تدريس الجغرافية ط ُ 1كف:دارأوك ةل طالر انردف .
ُ .78ود الهكدم طويؿ كليد ُيكد(  .)2009استراتيجيات تعمـ ميارات التفكير بيف النظرية
كالتطبيؽ ط ُ 1كف:داركا ؿل طالركال كزيل.

ُ .79ودال طعـ  ط كر كُودالوكوط حويف( .)2006تدريس الدراسات االجتماعية كاستخداـ
التكنكلكجيا المتقدمة  ط وةانطج كال

رية 

ر.

ُ .80ويد كليـكُفكطة ُزك(.)2003التفكير كالمنياج المدرسي ،ط 1الطكيت :ط وةالفالح
ل طالركال كزيل .
ُ .81ويد كليـ( .)2004تعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضكء متطمبات المعايير كثقافة
التفكير ط 1انردف:دارال يورةل طالر .
 .82الع كـ ُدطكف يكوؼ كالجراح ُودالطك رذيكب كوالكرة  كفؽ(.)2009تنمية ميارات
التفكير نماذج نظرية كتطبيقات عممية ط ُ 2كف:دارال ويرةل طالر .
 .83العج ة  كفيؽ( .)2009اإلبداع اإلدارم كعالقتو باألداء الكظيفي لمديرم القطاع العاـ دراسة
تطبيقية عمى ك ازرات قطاع غزة روكلة كجو ير الجك عةاإلوال ية غزة .
ُ .84دكام ُك الة  ح د(  .)2016أثر استراتيجية البيت الدائرم عمى تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي لدل طالبات المرحمة المتكسطة بمقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية روكلة
كجو ير جك عةطيوة ال

طةالعرويةالوعكدية.
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ُ .85زيز فيفيكف ُريكف(  .)2017استخداـ السقاالت التعميمية المدعمة بالكسائط المتعددة
لتنمية التفكير كخفض قمؽ الرياضيات لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية روكلة  كجو ير 
جك عةجطكبالكادم ط يةال رويةوقطك.
ُ .86طية  حوف(.)2015التفكير أنكاعو كميارتو كاستراتيجيات تعميمو ط ُ 1كف:درا فكء
لطالركال كزيل.
ُ .87فيفال  ح د ط كؿ ( .)2010وقكيت ال ع ـ ط دخؿ ل قييـ ك طكير ال قررات اإللط ركطية
ك دل فكُ ي هك ُ م طؿ  ف أداء الطالب فال ال ع يـ القك ـ ُ م ال الركُكت كالر ك ُف

ال ع ـ فال الوي ة اإللط ركطية مجمة الجمعية العربية لتكنكلكجيا التربية  عهد الدراوكت
كالوحكثال روكية جك عةالقكهرة ص .107-63
ُ .88الـ  الح الديف ( .)2005األساليب اإلحصائية االستداللية في تحميؿ بيانات البحكث
النفسية كالتربكية كاالجتماعية (البارامترية الالبارامترية) .القكهرة 

ر:دارالفطر.

 ُ .89كاف رطك (  .)2016أثر تكظيؼ استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية ميارات حؿ
المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ السابع االساسي بغزة روكلة  كجو ير الجك عة
اإلوال ية غزة.

 ُ .90ال ور الخ ـ َُ كف( .)1992أصكؿ تدريس التاريخ في المرحمتيف المتكسطة
كاإلعدادية ط:2دارالالكاؼل طالركال كزيل القكهرة .
 ُ .91ال  ح د( .)2013فاعمية استخداـ السقاالت التعميمية ف ي تنمية التفكير الرياضي لدل
تالميذ المرحمة االعدادية،روكلة كجو ير ط يةال روية جك عةوطالوكيؼ.
 .92العكي ال طكهدُكدؿ( .)2013فاعمية برنامج مقترح في ضكء نظرية تريز( )TRIZلتنمية
التفكير كالتحصيؿ اإلبداعي في الجغرافيا لطالبات الصؼ األكؿ متكسط بمدينة جدة روكلة
كجو ير جك عةأـالقرل ط يةال روية ال طةالعرويةالوعكدية .
 .93العيك رة كليدرفيؽ(.)2011التفكير السابر كاإلبداعي ط ُ 1كف:دارأوك ة.
 .94الغك دم فريد( .)2009دل كروة ع ـال رويةايوال يةوكل رح ةالَكطكيةل هكرات ط ية
ال فطير ايو طكرم  مجمة جامعة اـ القرل لمعمكـ التربكية كاالنسانية ،ال ج د ايكؿ العدد
( )1صص.340-325

 .95فكرس  ح د ( .)2018أَر ورطك ج قك ـ ُ م الدُك كت ال ع ي ية فال  ط ية وعض  هكرات
قراءةالخريطةكالدافعيةل ع ـلدل ال يذال رح ةايو دا ية المجمة التربكية جك عةوكهكج 
ط يةال روية ج 52صص 349-381

ر .

 .96الف ار فكركؽ(.)1997المنياج التربكم المعاصر ط 2الجك عةايوال ية غزة .
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 .97الفقال ُود الرؤكؼ كفكيد وك ية( .)2010او ار يجية  دريس  ق رحة وكو خداـ الط كص
ال كريخية ل ط ية الفهـ الق ار ال لدل طالب العوة ال كريغ وط ية ال روية جك عة طططك 

ر:

مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية العدد( )25صص .54-14
 .98فؤاد ُودال طيؼ(.)2004الجغرافية التربكية طُ:1كلـالط ب القكهرة .
 .99فيجك وطال ؿ س( .)2004ططقةالط كال ططة قكرطةجديدة  رج ةكويـالطردم مجمة
رؤل تربكية  رطزالقطكف راـاهلل ف طويف العدد .15
 .100قكُكد طالأت(.)2017أَر فكُؿأو كب(ال وويط-ال عقيد)ال عرفال لاو ار يجيةالوقكيت
ال ع ي يةُ مال فطيرال فكُ اللدلُيطة فطكلوكت ال ؼانكؿالَكطكم مجمة االرشاد

النفسي العدد( )50

ر .

 .101قالطة زيطب( .)2018أثر تكظيؼ استراتيجيتي الم حطات العممية كاأللعاب التعميمية في
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في العمكـ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة روكلة
كجو ير الجك عةاإلوال ية غزة.
 .102قطك ال يكوؼ ح كد(.)2005نظريات التعمـ كالتعميـ دارالفطر ُ كف.
 .103قطككم  ح د(.)2007طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية ط:1دارالفطر انردف .
 .104الطويوال ُودالكاحد(.)2015فكُ يةاو ار يجيةالدُك ـال ع ي يةُ مال ح يؿكال فطير
ال فكُ ال لطكلوكت ايكؿ  كوط فال الريك يكت مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث
كالدراسات التربكية كالنفسية ،ال ج د( )3العدد(.)12
 .105الطوكب ُ مُودالطريـ(.)2017فكُ يةاو خداـاو ار يجيةدكرةال ع ـفال ط ية هكرات
ال فطير اإلوداُال كال ح يؿ الدراوال فال  قرر الدراوكت ايج كُية كالكططية لدل ال ؼ

الَكلث الَكطكم فال  حكفظة القطفذة  مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات التربكية كالنفسية 
ال ج د( )25العدد( )2غزة.
 .106ال قكطال أح د(.)1989المناىج بيف النظرية كالتطبيؽ.القكهرة :ط وةانطج كال

رية .

 .107ح كد أي ف (.)2018فعكليةاو ار يجيةوطك ورفال ط يةوعض هكراتال فطيرايوداُال
ل ال يذال كهكويفوكل رح ةايو دا ية مجمة كمية التربية ال ج د ( )34العدد(:)1جك عة

أويكط-ط يةال روية صص 647-610

ر .

 .108خ كر حوف( .)1997قضايا كاتجاىات معاصرة في المناىج كطرؽ التدريس ط :2طكول
وهكدر  طةال طر ة .
 .109ال دهكف حطكفخ يؿ( .)2012أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي في مبحث حقكؽ اإلنساف لدل تالميذ الصؼ السادس بغزة روكلة
كجو ير جك عةانزهر غزة .
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 .110ال هم  ار ال ريكض(  .)2015فاعمية تكظيؼ تقنية الحقيقة المدمجة في تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي كاالتجاه نحك العمكـ لدل طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة روكلة
كجو ير الجك عةاإلوال ية غزة .
.111

طفم فهيـ( .)2007تعميـ التفكير اإلبداعي مف الطفكلة إلى المراىقة منيج تطبيقي
شامؿ لتنمية التفكير في مراحؿ التعميـ العاـ ط 1القكهرة:دارالفطرالعروال .

 .112ال طكؽ وعيدأح د( .)2016أثر استخداـ السقاالت التعميمية في إكساب مفاىيـ كميارات
حؿ المسألة الرياضية كاالتجاه نحك الرياضيات لدل طالب الصؼ العاشر األساسي بغزة 
روكلة كجو ير جك عةانزهر غزة.
 .113ال طوال  ح كد(.)2003اإلبداع كالمكىبة في التعميـ اإلوططدرية:دارال عرفة .
 .114ال طكفال زطال(.)2008تدريس الدراسات االجتماعية ،سمسمة كيؼ تككف معممان ناجحان:دار
الع ـ القكهرة .

ؼ

 .115ال ك طال إوراهيـ(.) 2002فكُ يةال ع يففال طويؽط كذجوطك الفال دريسالع كـل

الَكلث  انوكوال فال انردف  مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس انردف ط ية
ال روية الج عةايردطية  ج د(ُ )29دد( .)1
 .116طزاؿ الطرم( .)2003مناىج الدراسات االجتماعية كأصكر تدريسيا ط:1دار الط كب
الجك عال اإل كرات .

 .117الهكيدم زيد(.)2007اإلبداع ماىيتو -اكتشافو -تنميتو ،ط 2اإل كرات العرويةال حدة:
دارالط كبالجك عال .
 .118يكوؼ طك ر(.)2016ال فكُؿويفاو ار يجيةالوقكيتال ع ي يةكال فطيرالطكقدكأَراُ م
ال ح يؿكطفكءةالذ اتالريك يةلدلطالبط يةال روية خ صال فكؼانكلم مجمة
كمية التربيةوكلفيكـ العدد( )6الجزء( )2صص 149-218

ر.
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ممحؽ رقـ ( :)3قائمة بأسماء السادة المحكميف ألداة الدراسة


الرقـ

أسماء المحكميف

مكاف العمؿ

التخصص

الدرجة العممية

ارالكدطفوال

1

دُ.وداهللالخطيب

جك عةايق م

او كذ الكرؾ

2

د.داككدح س

الجك عةايوال ية 

او كذ الكرؾ 

3

د.ج كؿالف يت 

ك ازرةال رويةكال ع يـ 

دط كراا 

طكهجكطرؽ دريس 

4

دُ.ودال عطالانغك 

الجك عةايوال ية 

او كذ 

طكهجكطرؽ دريس 

5

دُ.دطكفدلكؿ 

جك عةايق م-جك عةغزة 

دط كراا 

ط ػ ػ ػ ػػكهجكط ػ ػ ػ ػػرؽ ػ ػ ػ ػػدريس

6

د.هكطالانغك 

جك عةغزة 

او كذ وكُد 

طكهجكطرؽ دريس 

7

د.اوراهيـخ ؼاهلل 

جك عةايق م 

او كذ الكرؾ 

خطيط ع ي ال 

8

دُ.كطؼايغك 

الجك عةايوال ية 

او كذ الكرؾ 

رويةPsychol

9

د.و ي كفحرب 

جك عةايق م 

او كذ وكُد 

ططكلكجيكال ع يـ 

جك عةالقدسال ف كحة 

او كذدط كر 

جغرافيك /روية 

طػكهجكطػػرؽ ػدريسال غػػة
العروية 

ايج كُيكت 

  10دُ.كدةالف يت 
  11أ.او كُيؿالحكجأح د 

دارسطكلةالغكثالدكليةفال 
ططقةرف ال ع ي ية 

  12أ.وك الالعجر ال 

ال ػ ػػرؼد ارو ػ ػػكت دراوكتاج كُية 
اج كُية 

ػ ػػدرسف ػ ػػال درو ػ ػػةذط ػ ػػكررفػ ػ ػ  ليوكطس 

جغرافيك 

ايُداديةاجا 
  13أُ.ودالقكدرأوكُزكـ 

ػ ػػدرسف ػ ػػال درو ػ ػػةذط ػ ػػكررفػ ػ ػ  ليوكطس 

دراوكتجغرافيك 

ايُداديةاجا 
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ممحؽ رقـ ( :)4االختبار في صكرتو النيائية
تحكيـ اختبار ميارات التفكير اإلبداعي
الدط كر/ة........................................................................:حفظؾاهلل 
الوالـُ يطـكرح ةاهللكورطك ه :
يقكـ الوكحث وإجراء دراوة  ل ح كؿ ُ م درجة ال كجو ير فال  خ ص  طكهج كطرؽ

ال دريسوعطكافاأَر كظيؼالوقكيتال ع ي يةفال ط ية هكراتال فطيراإلوداُالفال قررالدراوكت
ايج كُية لدل ط وة ال ؼ الَك ف انوكوال وغزةا  ف ط ية ال روية وجك عة انزهر وغزة ك ط ب
الدراوةفالوعضإجراءا هكإ ُداداخ وكر هكراتال فطيراإلوداُاللقيكسقدرةط وةال ؼالَك ف
انوكوالفالالدراوكتايج كُية .
وكركاوداءكجهةطظرطـفالال فرداتال الي

لذاأرجك فوعكد طـال طرـوقراءةايخ

طهكايخ وكر

فحيث :
 .1ك كحكدقة ع ي كتايخ وكر .

 .2طكووةال يكغةال غكيةل و كلط وةال ؼالَك فانوكوال.
 .3طكووةال فرداتلقيكسقدرةط وةال ؼالَك فانوكوالفال هكراتال فطيراإلوداُالفال
الدراوكتايج كُية.

 .4إ كفةأكحذؼأك عديؿ ك ركطه طكوب.
كلطـ طالجزيؿالالطركال قدير
الوكحث:فهدوكلـُكدة ك ال 

البيانات الشخصية لممحكـ :
ا يوـ.................................:الدرجةالع ية ....................................:
ال خ ص ...............................:طكفالع ؿ ...................................:
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اختبار ميارات التفكير اإلبداعي :
اوـالطكلب ......................................................:
ال ؼالدراوال .................................................:
العكـالدراوال ....................................................:
ال كريغ .........................................................:
عزيزم الطالب:
 ايخ وكرال كجكدويفيديؾهكاخ وكريقيس هكراتال فطيراإلوداُالو هكرة(الطالقة
تال ركطةتان كلة)فال قررالدراوكتايج كُيةكي ي هذاايخ وكرال عرؼُ مأفطكرؾ
كخيكلؾ فخالؿاإلجكوكتال ال دكطهك .

 ليسهطكؾإجكوكت حيحةأكخكط ة كاط ك هدؼإلمرؤيةطـُددانفطكرال الي طفأف
أ الوهكك دل طكُهك.
دكفأفطكرجديدةكخيكليةكغير ألكفةح م و طيل
ان
 حككؿأف فطرقوؿاإلجكوةُ مالوؤاؿل
اإلجكوةُ مطؿوؤاؿوالطؿذطالك خ ؼُفغيرؾ.

 هذاايخ وكرييؤَرُ مدرج ؾالالهريةأكالف
الخكؼكالق ؽ.

ية لذلؾطرجكحؿايخ وكروعيدناُف

 الرجكء طؾايل زاـو ع ي كتايخ وكرال ك حةلؾأدطكا:
 .1ايل زاـوكلهدكءكُدـف ايخ وكرقوؿأفيؤذفلؾ.
 .2الرجكءُدـايط قكؿ فجزءآلخرقوؿالكقتال حددله.

 .3أجبُفطؿانو ة كي رؾأموؤاؿدكف حككلةال فطيركاإلجكوةُطه.
.4

فوكرحكؿانو ةاط ب ف
الرجكءُدـال حدث لالطالب كفالحكؿأردتاو نا

ال ع ـ وكُد ؾ.
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اختبار التفكير اإلبداعي في ميارة الطالقة كالمركنة كاألصالة
 .1أق ػرأالفق ػرة ػػـاق ػػرحأطوػػرُػػدد ػػفالعطػػككيفال طكوػػوةلهػػك.الجػػد:ال كليػػؾيػػككلػػدمطػػكطكارقيق ػنك 
اال ػ راهـال ػػؾانيػػكوالطجػػـالػػديفأيػػكب كدروهػػـ ػػدريونكُوػػطرينك ليع ػػدُ ػػيهـفػػال َويػػتدكل ػػه

ك حكروػةأُدا ػه لطػػطهـوعػدذلػػؾوػيطركاُ ػػم قكليػدالحطػػـكالوػ طة ك ػػكركاحطك ػكن كأ ػػوحت
لهـدكلة.

..................................................................................................
..................................................................................................

 ..................................................................................................
 .2طكطػػتالدكلػػةالعَ كطيػػةفػػالودايػػةطالػػأ هكقكيػػةك و ػ قرةظاق ػػرحأطوػػرُػػدد طػػف ػػفانوػػوكبال ػػال
ييع قدأطهكأدتإلمزيكدةقكةالدكلةكاو قرارهك.

..................................................................................................

............................................... ...................................................
 ..................................................................................................
 .3اق رحأطورُدد طف فانفطكركالطرؽالجديدة فأجؿ طكفحةالفوكدفالالدكؿالعروية.

.......................................................................... ........................
..................................................................................................
 ..................................................................................................

 .4ا ط بأطورُدد طف فانووكبال ال ع قدأطهكأدتإلمايه كـوكل وجدايق م.

..................................................................................................
.................................. ................................................................
 ..................................................................................................

 .5كحػػدةالالػػعبالف وػػطيطالهػػالالوػػويؿان َػػؿل قكك ػػةايح ػ الؿال ػػهيكطالظفػػال ػػكءذلػػؾاق ػػرح
أطورُدد فالح كؿإلطهكءايطقوكـالف وطيطال.
..................................................................................................
..................................................................................................

 ..................................................................................................
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 .6طكطػتالدكلػةالعَ كطيػة عػكطالفػػالطهكي هػك ػف ػعؼك فطػؾظاق ػػرحأطوػرُػدد ػفالح ػكؿل الػػط ة
عؼك فطؾالدكؿاإلوال ية؟
..................................................................................................
..................................................................................................

 ..................................................................................................
 .7الػػهدالك ػػلايق

ػػكدم راجع ػنكطوي ػ نارفػػالأكاخػػرالحطػػـالعَ ػػكطال.و أريػػؾ ػػكهػػالالح ػػكؿال طكوػػوة

ل عكلجةانز كتايق

كدية؟

..................................................................................................
..................................................................................................
 ............................................................................................... ...

.8

كذاي طفأفيحدثلكاه تالدكلةالعَ كطيةوػكل ع يـكأُطػتالفر ػةلطكفػةأفػرادالالػعبالحػؽ

فالال ع يـ؟
........................................ ..........................................................
..................................................................................................

 ..................................................................................................
.9

كذا كقلأفيطكف حكلطكطعربلكوقالا دادالدكلةالعَ كطيةط كفالالخريطةح مانف .

..................................................................................................
..................................................................................................
 ..................................................................................................
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ممحؽ رقـ ( :)5الصكرة النيائية لدليؿ معمـ الدراسات االجتماعية

جامعةةةةة األزهةةةةة – غةةةةة
عمةةةةال اساتااةةةةا اسع ةةةةا
ك ةةةةةةةةةةة اس

ةةةةةةةةةةة

قسم املاناه أسااس

اسدةات

وواد حبح
أثر توظيف الشكاالت التعميىية يف تنىية وهارات التفهري اإلبداعي يف وكرر الدراسات
االجتىاعية لدى طمبة الصف الجاون األساسي بغزة
إعاال اسباحث
فها اامل عول ماضي
إش اف
اساكدوت /عبا اسل م حمما سُبّا
ساداذ مشاتك املاناه أط ق اسدات

انعبو اندراسي 2012و1440 -ه
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األىداؼ العامة لدليؿ المعمـ

.3

نبذة عف استراتيجية السقاالت التعميمية

.4

أىداؼ استراتيجية السقاالت التعميمية

.5

مراحؿ استراتيجية السقاالت التعميمية

.6

نبذة عف التفكير االبداعي

.7

نبذة عف ميارات عف التفكير االبداعي

.8

فمسفة دليؿ المعمـ

.9

الخطة اإلجرائية لتدريس مكضكعات الكحدة
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مقدمة
الح د هلل رب العكل يف كال الة كالوالـُ م الروكؿان يف كُ م آله ك حوهأج عيف كوعد :
أخال ال ع ـ الوالـ ُ يطـ كرح ة اهلل كورطك ه .
يوػكُدؾالػدليؿالػذموػيفيػديؾفػال اوػ خداـاوػ ار يجيةالوػقكيت ال ع ي يػة فػال ػدريس ك ػكُكت
قػررالد اروػكتايج كُيػة لػدل

ع ػيف ال ػؼ الَػك فكقػد ػـ إُػداد الػدركس كفقػك ل خطػكات اإلج ار يػة

يوػ ار يجيةالوػقكيت ال ع ي يػة لطػؿ ك ػكع ػف ك ػكُكت الكحػدة انكلػم ػف قػرر الد اروػكتايج كُيػة 

آ ػؿ ايوػ فكدة طػهفػال إُػداد الػدركس ك طفيػذهك طأحػدال

ػكدر ال ػال وػكُد فػال حقيػؽ الط كجػكت ال ع ي يػة

ال رجكة .
كأقدـ إليؾ هذا الدليؿ كآ ػؿ أف يطػكف رالػدان ك ػكردان فػال خطػيط الػدركس و ػك يػ الءـ ػل ال ع ػيف

كالوي ػة ال ػفية ط ػك آ ػؿ حقيػؽ ال طك ػؿ وػيف الطظريػة كال طويػؽ إذ ار ػوط هػذاالػدليؿ وط ػكب ال ع ػيف والػطؿ
وكالػر إ ػكفة إلػم ار وكطػه وكلط كجػكت ال ع ي يػة  كاوػ ار يجيكتال ػدريس كال قػكيـ ك فعيػؿ دكر الوػقكيت

ال ع ي ية فػال ال ػدريس طػأداة ل طػكير أوػكليبال ػدريس كزيػكدة ػف فكُ يػة ال ع ػيف فػال الف ػؿ الد اروػال كالع ػؿ
ُ ػم ط يػة هػكراتال فطيػرلػدمال ع ػيف كجعػؿ الع يػة ال ع ي يػة أطَػرجكذويػة كاَػكرة ل ع ػيف كل ط يػة
الع ؿ الج كُال لدل ال ع يف ,كل الجيل هكرة ايُ كدُ م الذات كاط الكؼك عكلجةال الػطالت الفرديػة
لدلال ع يف ع داُ مقد ار هالذا ية كزيكدة ورُة ُ يةال ع ـ كل حقيؽ عكيير أُ م لع ية ال ع يـ .
ُزيػزمال ع ػـ  :..........................يقػدـ لػؾ الػدليؿ وعػض ان َ ػة كايج هػكدات

كي أ كقػل

طؾالكقكؼ ُطدهك فحوب وؿ طكف طط قكن ك وداي نة ل ط يةخو ار ؾ ,كاوراز قد ار ؾ اإلوداُية فال ك ػل الوػدا ؿ ,

كانطالطة ال طكُة كا كفة الجديد إلمال ح كل ,كوطكء أدكات قكـ و عكييرجديدة .

كيطػكف دكر ال ع ػـهػك القيػكـ و ج كُػة ػف الخطػكات اإلج ار يػة كانطالػطة وػ خد نك الوػقكيت

ال ع ي ية كذلؾل وكُدة ال ع ـ ُ مُوكرالفجكةويف ػكيعػرؼك ػكييعػرؼ ػفحقػك ؽك ع ك ػكتكطػذلؾ
إَكرةك ط ية فطيرهـ كي طكفدليؿ ال ع ـ فالعطك راي ية :
 .1انهداؼالعك ةلدليؿ ال ع ـ .
 .2طوذةُف او ار يجية الوقكيت ال ع ي ية.
 .3طوذةُف هكراتال فطيراإلوداُال.
 .4انهداؼ العك ة ل كحدة.
 .5ف وفةالدليؿ.

 .6خطػػيط ك طفيػػذالػػدركسوكو ػ ار يجيةالوػػقكيتال ع يػػةوطريقػػة ط ػػال هػػكراتال فطيػػراإلوػػداُاللػػدم
ع يفال ؼالَك فحيث

طت خطة طؿدرس ُ م ك ي ال:

أ .انهداؼاإلج ار يةلطؿ درس .
ب .ال فكهيـ ال

طة فال طؿدرس .
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ج .اندكات ال ط كوة ل طفيذ انطالطة.
د .خطكات طفيذ الدرس .
ق.أوكليب قكيـالدرس .
ك .حديدالكاجوكتالوي ية .
األىداؼ العاممة لدليؿ المعمـ:
يرلالوكحثأفوإ طكفهذاالدليؿإفكدةال ع ـفال :
  .1حديدالخطةالز طيةال طكووةل طفيذالدركس .
 .2حديدايهداؼال ع ي يةايج ار يةال راد حقيقهكك يكغ هكوالطؿ حي .
 .3حديدانطالطةال ع ي يةال ع يةال طكووةل ح كمالع الكاُدادايدكاتالالز ةل طفيذهك.
 .4دريس ك كُكتالكحدةوإ وكعخطكاتاو ار يجيةالوقكيتال ع ي ية.
 .5دريس ك كُكتالكحدةوالطؿيط ال هكراتال فطيراإلوداُال.

 .6حديدأوكليبال قكيـال طكووةل عرؼُ م دل حقيؽانهداؼال ع ي ية.
نبذة عف استراتيجية السقاالت التعميمية:

عػػدالوػػقكيتال ع ي يػػةInstruction Scaffoldingكاحػػدة ػػفال طويقػػكتال روكيػػةل طظريػػةالوطك يػػة

ال الظهرتفالأكاخرالقرفال ك ال حيث رلافال عرفةي ـوطكؤهكفالُقػؿال ػ ع ـكوكاوػطةال ػ ع ـذا ػه
والػػطؿ ػػدرج كيح ػػكجال ػ ع ـإلػػمقػػدر ػػفال وػػكُدةفػػالودايػػة ع ػػة

ػػكءؿ ػػؾال وػػكُدةح ػػمي ػػو 

الفػالوطك ػػهل عرفػةالجديػػدة كيع ػدال ػ ع ـفػالوطك ػػهل عرفػةالجديػػدةُ ػم ػػكي ػؾ ػػف عػػكرؼ
ال ػ ع ـ وػ ق ن
وكوقةحيث ؤَرال عرفػةالوػكوقةلػدلال ػ ع ـُ ػمأوػ كبوطك ػهل عرفػةكفه هػك كفػالإطػكرهػذاال فهػكـيقػدـ
ال ع ػػـال وػػكُدةالكق يػػةال ػػاليح كجهػػكال ع ػػـوق ػػدإطوػػكوهوعػػضال هػػكراتكالقػػدراتال ػػال ؤه ػػهك ططػػه ػػف
كا

ة ع ه طفردنا .
كقدظهر

ػط الوػقكيتال ع ي يػة Instruction Scaffoldingنكؿ ػرةفػالد اروػةككدوػراكف

Brane WoodكركدسRossفػالُػكـ1976كال ػالطػكفهػدفهكال ك ػؿإلػمدكرال ع ػـفػالجعػؿال ػ ع ـ
ال و دئأكالطفؿلديهالقدرةالكاوعةفالحؿال الطالتال ال فكؽُ مقد ار هالفردية .

ك عداوػ ار يجيةالوػقكيتال ع ي يػة طويقػنكلطظريػةفجك وػطالُػفالػ ع ـايج ػكُالالػذمأ ك ػ فيهػك

أفالػ ع ـيحػػدثُػػفطريػػؽال الػػكرطةفػػالال جػػكربايج كُيػػةفػػكل ع ـييػ ع ـو ػػكرة وػ ق ةك طف ػ ةُػػف
اآلخ ػريفوػػؿو الػػكرطةكفكُ يػػة ػػلال ع ػػيفاآلخ ػريفانطَػػر عرفػػةأكقػػدرةفػػالال ػػأَيرفػػالطريقػػة فطيػػرهـ
ك فويرهـل كاقؼال خ فة كالذميَـ فخالؿأط كط كوقكيتلجعؿال ع ـقػكد انرُ ػمحػؿال الػطالتال ػال

يكاجههك .
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كو يتوهذاايوـنطهك رطزُ مال وكُدةالكق يةال اليح كجهكال ػ ع ـلعوػكرالفجػكةوػيف ػكيعرفػه
ك ػكيوػػعمل عرف ػه ػػفخػالؿ قػػديـ ج كُػػة ػفانطالػػطةكالوػ ار جك ػػفَػػـ قػؿهػػذاال وػكُدة ػػدريجيكوحيػػث
يو طيلال ع ـحؿال وك ؿو فردا ع دُ مقد ار هالذا ية .
أىداؼ استراتيجية السقاالت التعميمية:
هػ ػػدؼاو ػ ػ ار يجيةالوػ ػػقكيتال ع ي يػ ػػةإلػ ػػمإ كحػ ػػةالفر ػ ػػةل ػ ػ ع ـل ط يػ ػػة هكر ػ ػػهالعق يػ ػػة كقد ار ػ ػػه
الخك ة ك فأه هك :

 .1القدرةُ مالروطويفانفطكركال فكهيـال خ فة .

 .2القدرةُ م قكيـالحقك ؽكال ع ك كتوالطؿطقدم.

 .3القدرةُ ماو خالصط ك ججديدةلحؿال الطالت.
 .4القدرةُ م كاجهةال الطالتال عقدة.

 .5القدرةُ مفهـ كاقؼجديدةفالطكُهك.
القدرةُ مالدُـال ؤقتل ع ـاَطكءالػ ع ـو وػكُدةايخػريف ك ػفَػـي رطػهلطػاليط ػؿ ع ػهلذا ػه
طفردان  ع دان ُ مقد ار هالذا ية .

مراحؿ السقاالت التعميمية:

أ – قبؿ الدرس (التييئة):

كفيهكي عرؼال ع ـُ مالخ فيةال عرفيةل ع ـكروطهكوكل ع ك كتالحكلية .

ب – تقديـ النمكذج التدريسي:

 .1او خداـال حوكوكتكال يحكتكال وكؤيت .
 .2ال فطيرالجهرمل ع يكتكال هكراتالعق يةال

طةفالال ه ة.

 .3ط كوةقك ةوكلخطكاتال الوكؼ ولفالالط كذج(يط بال ع ػـ ػفال ع ػيفط كوػة ػكيعرفكطػهُػف
ال ك كعك كيردكفأفيعرفكا).

 .4قديـط كذجل ع يـال هكراتالعق يةكالع يةال و هدفة.
ج  -الممارسة الجماعية المكجية لمحتكل عممي كمياـ متنكعة :
 .1يع ؿال ع ـ لرفيقهَـفال ج كُكت غيرة .

 .2الحظةكر دأخطكءال ع يفكالع ؿالفكرمُ م

حيحهك.

 .3كجيهال ع يفلطرحانو ةكطذلؾايو فوكرالذا الُفأداءال ه ة.
.4

كروة ج كُةال ع يفل هكـكانطالطة حتإالراؼال ع ـ.

 .5يال رؾال ع ـ لال ع يففال دريس وكدلال.
د  -إعطاء التغذية الراجعة:

 .1يعطالال ع ـ غذيةراجعة
 .2يو خدـال ع ـقكا ـال

ححةاإلجكوكتل ع يف .

حي Check Listكال ال
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فج يلخطكاتأداءال ه ة.

 .3وكُدةال ع ـفال قكيـُ هوط كذج عدةوكوقكن.
 .4إ كحةالفر ةل ع ـيو خداـال راجعةالذا ية.

 .5إُكدة قديـالط كذجال دريوالال حي ُطدالحكجة.
ق – زيادة مسؤكليات المتعمـ:
 .1ي

فذلؾوعضأطالطةال دُيـكال عزيز فأجؿروطاإلجراءاتكالع يكتووع هك .

 .2الع ؿُ مإلغكءالدُـال قدـل ع ـ دريجيكن.

 .3راجعةأداءال ع ـكال حقؽ فك كلهلدرجةإ قكفال ع ـ.
ك – إعطاء ممارسة مستقمة لكؿ متعمـ:

 .1يع ؿال ع ـُ م يويرال طويؽل ه ةأخرل ك َكؿجديد(جكاطبإَراءيهل ك كع) .
 .2يعطالال ع ـفر ةلدلال ع يفل كروةال ع ـوطريقة طَفةكالك ة.

نبذة عف ميارات التفكير اإلبداعي :
هكطالكطُق ال رطػبكهػكدؼ كجهػهرغوػةقكيػةفػالالوحػثُػفح ػكؿأكال ك ػؿالػمطػكا جأ ػي ة
لـ طف عركفة ووقك .
هكراتال فطيراإلوداُال :

 -1هػكرةالطالقػة:ك عطػالالقػدرةُ ػم كليػدُػددطويػر ػفالوػدا ؿ كال رادفػكت كايفطػكر كال الػطالتُطػػد
ُةكالوهكلةفال كليدهك .
ايو جكوةل َير عيف كالور 
َكؿ:اذطرماطورُدد طف فال حك يؿالزراُيةال ػال الػ هروهػكف وػطيف طكطػه ػفايحػرؼال كليػة(ك 
أ)؟ 
 -2هػػكرةال ركطػػة:هػػالالقػػدرةُ ػػم كليػػدافطػػكر طكُػػةليوػػت ػػفطػػكعايفطػػكرال كقعػػةُػػكدة ك كجيػػهأك
حكيؿ وكرال فطير ل غيرال َيرأك ط وكتال كقؼ .
َكؿ:يوػ ع ؿحجػرالطػكبفػالالوطػكء اذطػراطوػرُػدد طػف ػفايوػ ع كيتايخػرلال فيػدةكال ػال ع وػر
او ع كيتغير ألكفة؟ 
 -3هكرةان كلة:هال عطالالقدرةُ مإط كجافطكرجديدةكطكدرةكغير ع كدةق ي ةال طرارأكالاليكع .
َكؿ:اق رحح كينجديدةلزيكدة كدراتف وطيف؟ 
فمسفة دليؿ المعمـ
طط ؽف وفةالدليؿفالأَػر كظيػؼالوػقكيتال ع ي يػةفػال ط يػة هػكراتال فطيػرايوػداُالفػال قػرر
الد اروػكتايج كُيػػةلػػدلط وػةال ػػؼالَػػك فايوكوػػالوغػزةلطػػؿ ك ػػكع ػػف ك ػكُكتالكحػػدةالَكطيػػةفػػال
قررالدراوكتايج كُية 
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الخطة اإلجرائية لتدريس مكضكعات الكحدة
التطػػػكرات السياسػػػية فػػػي الػػػكطف

العربي في العصر الحديث

الكحدة الثانية

عدد الحصص

عنكاف الدرس

القكل السياسية المسيطرة عمػى الػكطف العربػي قلبيػؿ 4

الحكـ العثماني
ل
العثماني لمكطف العربي
ل
الحكـ ل

77-73

4

82-79

الحكـ العثماني
أحكاؿ الكطف العربي تحت ل

4

89-84

فمسطيف في العيد العثماني

4

95-91

المجمكع


رقـ الصفحة

 16حصة



الدرس األكؿ:
الحكـ العثماني.
القكل السياسية المسيطرة عمى الكطف العربي قلبيؿ ل
الفطرةالر يوية :
الحكـ العثماني .
ال عرؼُ مالقكل السياسية المسيطرة عمى الكطف العربي قلبيؿ ل
ي كقل فال ع ـفالطهكيةالح ةأفيطكفقكد انرُ مأف :

*ي ك ؿإلماطورُدد طف فالقكلالويكويةال ويطرةُ مالكطفالعروال .
*يو ط جاطورُدد فأط كعالور غكلييففالويطر هـُ مالكطفالعروال .

*يفورووب و يةالدكلةال فكيةوهذاايوـ .
*يذطرأطورُدد طف فأووكبا وكعالدكلةال فكية.
*يع ؿ و يةال كليؾوهذاايوـ .
*يعطالأطورُدد طف فان َ ةُ الاإلطجكزاتال القد هكال كليؾل والداإلوال ية.
*يط جأطورُدد طف فانفطكرُف كقؼاإلوالـكال كاقؼالدكليةال عك رة ف ػكفالط ار ػة

اإلطوكطية .

*ال ك ؿلح كؿ و طرةفالووؿالحفكظُ مقكةالدكلةك كوطهك.
*يط باطورُدد طف فالح كؿالغيرُكديةإلطهكءايطقوكـويفال و يفُ مقك هـ .
*يو ط جاطورُدد فانفطكرالغيرُكديةُفأه يةالكحدةفالقكةالدكلةك قد هك.
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خطة سير العمؿ
أك نال  :قبؿ الدرس (التييئة )

التعرؼ عمى الخمفية المعرفية لممتعمميف كربطيا بالمعمكمات الحالية

ىدؼ التعمـ

المكاد التعميمية

المحتكم  /إجراءات التدريس

 -1يتكصؿ إلى

صكرة تكضيحية

مف خالؿ عرض الصكرة يطمب المعمـ مف المتعمميف

مف القكل

سيطرت عمى الكطف

أكبر عدد ممكف

السياسية

المسيطرة عمى

لمقكل السياسية التي

العربي

االجابة عمى السؤاؿ التالي ما اذكر اكبر عدد ممكف مف الدكؿ التي

سيطرت عمى الكطف العربي ؟

الكطف العربي.





ضمف الدرس

ثانيان :تقديـ النمكذج التدريسي

المكاد التعممية

ىدؼ التعمـ

 -2يستنتج أكبر عدد المناقشة كالحكار.
ممكف

مف

البرتغالييف

أطماع بطاقات تعميمية
في

سيطرتيـ عمى الكطف
العربي.

-3

يفسر

سبب

تسمية الدكلة الصفكية

بيذا االسـ

المحتكم إجراءات التدريس
استنتاج عنكاف الدرس مع المتعمميف

* يعطي أكبر عدد ممكف مف العناكيف المناسبة لمكضكع

الدرس

* يطرح المعمـ عمى المتعمميف مجمكعة مف التساؤالت مثؿ

ما الذم ترغب في معرفتو عف القكل السياسية المسيطرة
عمى الكطف العربي قبيؿ الحكـ العثماني ؟

* يتنبأ المتعمـ بما سيدرسو في ىذا المكضكع ك يسجؿ

في كراسة النشاط ما يعرفو ك ما يكد معرفتو عف القكل
السياسية المسيطرة عمى الكطف العربي قبيؿ الحكـ

العثماني.

* يقكـ المعمـ بعرض مكجز ك ممخص لألفكار الرئيسة عف

مكضكع القكل السياسية المسيطرة عمى الكطف العربي قبيؿ
الحكـ العثماني.

سيطر عمى الكطف العربي قبيؿ الحكـ العثماني ثالث قكل
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رئيسة ىي :المماليؾ الذيف حكمكا مصر ،كبالد الشاـ
كالحجاز ،كالصفكيكف الذيف سيطركا عمى العراؽ،
كالبرتغاليكف الذيف احتمكا مسقط كالبحريف كمضيؽ ىرمز،

أما شماؿ إفريقيا فقد حكمتو أسر محمية ،كسمية الدكلة

الصفكية بيذا االسـ نسبة إلى مؤسسيا إسماعيؿ

الصفكم.


ضمف الدرس:

ثالثان :ممارسة الجماعية المكاجية لمحتكم عممي كمياـ متنكعة .

ىدؼ التعميـ

المكاد التعممية

المحتكم  /إجراءات التدريس

الكتاب المدرسي

يعرض المعمـ عرض تقديمي عف الدكلة الصفكية ثـ يكزع بطاقات

مكتكبة عمى كؿ مجمكعة مف المتعمميف تشمؿ عمى بعض المعمكمات

 -4يذكر أكبر عدد بطاقات عمؿ

كيعط المتعمميف الكقت الكاؼ لقراءتيا كمناقشتيا.

ممكف مف أسباب اتساع

الدكلة الصفكية.

البطاقة األكلى

* فكر في االجابة الصحيحة تـ أجب؟

-5

يعمؿ

 -1نشأت الدكلة الصفكية في ........عاـ 1501ـ

تسمية

 -2لمف تنسب الدكلة الصفكية..........

المماليؾ بيذا االسـ

 -3تكسعت الدكلة الصفكية في الشرؽ باتجاه لخراساف،
ك،...........ك،...............ك............

 -6يعطي أكبر عدد

 -4كاف الممؾ الصفكم يمقب ...............

ممكف مف األمثمة عمي

اإلنجازات

المماليؾ

التي

اإلسالمية؟

*اكتب اكبر عدد ممكف مف السمات التي كاف يتسـ بيا الممؾ

قدميا

الصفكم؟

لمبالد

....................................................

....................................................

*لماذا تعتقد أف العرب اطمقكا اسـ المممكؾ عمى الرقيؽ البيض؟

 -7ينتج اكبر عدد مف
األفكار

عف

مكقؼ

اإلسالـ كالمكاقؼ الدكلية
المعاصرة

مف

الكرامة اإلنسانية؟
 -8التكصؿ

صكف

عمى



اكتب اكبر عدد مف األفكار عف مكقؼ اإلسالـ كالمكاقؼ الدكلية

المعاصرة مف صكف الكرامة اإلنسانية؟

.....................................................

البطاقة الثانية
لحمكؿ

مبتكرة في سبؿ الحفاظ
قكة

.......................................................

الدكلة

السؤاؿ األكؿ :ما تتكقع اف يحدث لك لـ:

 -1تكف دكلة المماليؾ قكية.

........................................................

 -2يحث اإلسالـ عمى تحرير القيؽ
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........................................................

كتماسكيا؟

السؤاؿ الثاني :عبر عف رأيؾ بمسألة الرؽ مف منظكر حقكقي.

...........................................................

البطاقة الثالثة:

اكتب أكبر عدد مف العكامؿ التي تعتقد انو يمكف مف خالليا الحفاظ

عمى قكة الدكلة كتماسكيا؟

...........................................................
...........................................................

ضمف الدرس:

رابعان :إعطاء التغذية الراجعة .
المحتكم  /االجراءات

مراجعة خطكات التعمـ لكؿ مجمكعة.

مشاركة المجمكعات في عممية التصحيح لبعضيف البعض.

اإلجابة عمى األسئمة ك تصحيح اإلجابات الخاطئة.

إعادة تقديـ النمكذج التدريسي الصحيح عند الحاجة .
ضمف الدرس :

خامسا :زيادة مسؤكليات المتعمميف

ىدؼ التعمـ

المكاد

التعميمية

 -9يكتب اكبر عدد بطاقات

ممكف مف الحمكؿ تعميمية

المحتكم إجراءات التدريس
يقكـ المعمـ بعرض بعض صكر الصراع بيف المسمميف.

الغير عادية إلنياء صكر

االنقساـ

المسمميف.

بيف تكضيحيو
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البطاقة الرابعة :
ماذا تتكقع أف يحدث لك:

 -1لـ يحدث انقساـ بيف المسمميف.

................................................................................

 -2لـ ييتـ المماليؾ باألماكف المقدسة في فمسطيف كالحجاز.

................................................................................

ضمف الدرس

سادسان  :إعطاء ممارسة مستقمة لكؿ متعمـ
تقكيـ ىدؼ التعميـ

المكاد التعميمية

المحتكل /إجراءات التدريس

 -10يستنتج أكبر عدد مف بطاقات تعميمية

يقكـ المعمـ بإعطاء المتعمميف (بصكرة فردية( فرصة لمتعمـ الذاتي مف

أىمية الكحدة في قكة الدكلة

البطاقة الخامسة

األفكار الغير عادية عف

كتقدميا؟

خالؿ اإلجابة عمى أكرؽ العمؿ التي تتضمف األسئمة التالية:

 -1اكتب اكبر عدد ممكف مف األفكار عف أىمية الكحدة في قكة
الدكلة كتقدميا.

................................................................

-2اكتب اكبر عدد مف أسباب طمع الدكؿ االستعمارية في الدكؿ
االسالمية.

................................................................

-3اك تب اكبر عدد ممكف مف األفكار الغير عادية إلنياء االنقساـ
الفمسطيني؟

................................................................

التقكيـ
طرح مجمكعة مف األسئمة تقيس ميارات التفكير اإلبداعي

كيتـ التركيز ككفقان لمبحث عمى ميارة ) الطالقة كالمركنة كاالصالة(

الكاجب نشاط(_3ب) سؤاؿ ( )2ص 76نشاط( )4سؤاؿ( )3ص 77
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الدرس الثاني:
العثماني لمكطف العربي
ل
الحكـ ل
الفطرةالر يوية :
العثماني لمكطف العربي 
ال عرؼُ م ل
الحكـ ل

ي كقل فال ع ـفالطهكيةالح ةأفيطكفقكد انرُ مأف :

* يط ب افطك نار غير ُكدية  ُف الفك دة ال ال جطكهك العَ كطيكف  ف  وكُد هـ الوالجقة فال ق كؿ

الويزططييف .

*يط باطورُدد طف فال طكطؽال الويطرُ يهكالعَ كطيكففالال رح ةانكلم ف كوعهـ .
ةالدكلةالعَ كطيةأطَر ف رةقوؿاو قرارهكفال

*يط بأفطكرغيرُكديةُفووب غييرُك

القوطططيطية .

*يط باطورُدد طف ففكا دا دادالدكلةالعَ كطيةفالالكطفالعروال .
*يط بأفطك نارغيرُكديةُفووبأه يةالكطفالعروالل عَ كطييفويكوينككديطينك .

*يط باطورُدد طف فايفطكرُفووب دهكرُالقةالعَ كطييفوكل فكييف .

*يط بأفطكراغيرُكديةُف كجهالعَ كطيكفإلمالكطفالعروال ط لالقرفالوكدسُالر يالدم .
*يط باطورُدد طف فال طكطؽال ال

هكالعَ كطيكفإلمطفكذهـفالال غربالعروال.

قبؿ الدرس (التييئة )

التعرؼ عمى الخمفية المعرفية لممتعمميف ك ربطيا بالمعمكمات الحالية:
المكاد

ىدؼ التعمـ

التعميمية

 -1يكتب أفكارا غير
عادية

عف

الحكار

الفائدة كالمناقشة

المحتكم  /اإلجراءات
يطمب المعمـ مف المتعمميف ذكر إلى مف تنسب الدكلة العثماني؟
تـ يطرح عمييـ السؤاؿ التالي

التي جناىا العثمانيكف بعض الصكر يذكر أفكارا غير عادية عف الفائدة التي جناىا العثمانيكف مف مساعدتيـ لمسالجقة

مف

مساعدتيـ التكضيحية

السالجقة في قتاؿ

في قتاؿ البيزنطييف؟

البيزنطييف؟

ضمف الدرس

تقديـ النمكذج التدريسي

ىدؼ التعمـ

المكاد

المحتكل /اإلجراءات
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التعميمية
 -2يكتب اكبر عدد *الكراسة .

ممكف عف المناطؽ *لكحة مكبر

التي

عمييا لجدكؿ عدد

سيطر

في السكاف في

العثمانيكف

المرحمة األكلى مف الدكؿ العربية
لعاـ 2015

تكسعيـ؟

 -3يكتب أفكارا غير ـ.
عادية

سبب

عف

القسطنطينية؟

* يطرح المعمـ عمى المتعمميف مجمكعة مف التساؤالت مثؿ ما الذم ترغب في معرفتو
عف الحكـ العثماني لمكطف العربي ؟

* يتنبأ المتعمـ بما سيدرسو في ىذا المكضكع ك يسجؿ في كراسة النشاط ما يعرفو
ك ما يكد معرفتو عف الحكـ العثماني لمكطف العربي.

لمكطف العربي؟

العثمانية أكثر مف مرة

قبؿ

* يعطي أكبر عدد ممكف مف العناكيف المناسبة لمكضكع الدرس؟

* يقكـ المعمـ بعرض مكجز ك ممخص لألفكار الرئيسة عف مكضكع الحكـ العثماني

تغيير عاصمة الدكلة
استقرارىا

استنتاج عنكاف الدرس مع المتعمميف

* مؤسس الدكلة العثمانية ىك عثماف بف آرطغرؿ.

* تكسعت الدكلة العثمانية في بداية حكميا عىمى األناضكؿ كآسيا الصغرل كمنطقة

في

البمقاف في أكركبا.

* شيدت ىذه الفترة تطكران سياسان كاداريان في الدكلة العثمانية؟

ضمف الدرس:

ثالثان  :ممارسة الجماعية المكجية لمحتكل عممي كمياـ متنكعة.
المكاد

ىدؼ التعمـ

التعميمية

 -4يكتب اكبر عدد بطاقات

ممكف مف فكائد امتداد تعميمية

المحتكل  /إجراءات التدريس

يطمب المعمـ مف المتعمميف مشاىدة الصكرة التالية.

الدكلة العثمانية في
الكطف العربي ؟
 -5يكتب أفكارا غير
عادية

عف

سبب

أىمية الكطف العربي

لمعثمانييف
كدينيان؟

سياسيان

 -6يكتب اكبر عدد

تـ يطرح عمييـ األسئمة التالية:

"

ممكف مف االفكار عف

أذكر اكبر عدد ممكف مف المناطؽ التي سيطر عمييا العثمانيكف في الكطف العربي ؟

العثمانييف

كدينيان؟

سبب تدىكر عالقة

*يقكـ المعمـ بمناقشة المتعمميف عف أىمية الكطف العربي

بالصفكييف؟

* اذكر اكبر عدد ممكف مف اسباب تدىكر عالقة العثمانييف بالصفكييف؟

لمعثمانييف سياسيان

تـ يكزع بطاقات مكتكبة عمى كؿ مجمكعة مف المتعمميف تشمؿ عمى بعض
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المعمكمات كيعط المتعمميف الكقت الكاؼ لقراءتيا كمناقشتيا.
البطاقة األكلى

فكر في االجابة الصحيحة تـ اجب

-1ما ىي عاصمة الدكلة العثمانية.....................

 -2معركة انتصر فييا العثمانيكف عمى الصفكييف.................
فكر ثـ اجب

 -1اذكر اكبر عدد ممكف مف أسباب تغيير عاصمة الدكلة العثمانية أكثر مف مرة.
...............................................................................

 -2اذكر اكبر مف االفكار الغير عادية عف أىمية الكطف العربي لمعثمانييف.

...............................................................................

 -3اذكر اكبر عدد مف أسباب الصراع بيف الصفكييف كالعثمانيكف.

...............................................................................

ضمف الدرس

رابعان :إعطاء التغذية الراجعة
المحتكم /إجراءات التدريس

*مراجعة خطكات التعمـ لكؿ مجمكعة.

*مشاركة المجمكعات في عممية التصحيح لبعضيف البعض.
*اإلجابة عمى األسئمة ك تصحيح اإلجابات الخاطئة.

*إعادة تقديـ النمكذج التدريسي الصحيح عند الحاجة.
ضمف الدرس:

خامسان :زيادة مسؤكلية المتعمميف

ىدؼ التعمـ

 -7يكتب أفكارا غير عادية

المكاد التعميمية
الكتاب المدرسي

عف تكجو العثمانيكف إلى الحكار كالمناقشة
الكطف العربي مطمع القرف

السادس عشر ميالدم

المحتكم /إجراءات التدريس
يكزع المعمـ عمى المتعمميف كرقة العمؿ التالية:
البطاقة الثانية:

اختر اإلجابة الصحيحة:

-1السمطاف العثماني التي تكجو لتفح الكطف العربي ىك
السمطاف (عبد الحميد -سميـ األكؿ -عبد المجيد)

فكر تـ اجب:

اكتب اكبر عدد ممكف مف دكافع تكجو العثمانيكف في

فتكحاتيـ نحك الكطف العربي.
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..........................................................
 -2تخيؿ انو لـ يحدث صراع بيف العثمانيكف كالمماليؾ ماذا
يمكف اف يحدث

..........................................................

 -3ماذا تتكقع أف يحدث لك لـ:

يضـ العثمانيكف المغرب العربي لحكميـ؟

.......................................................

ضمف الدرس :

سادسان  :إعطاء ممارسة مستقمة لكؿ متعمـ
المكاد التعميمية

ىدؼ التعمـ

المحتكم /إجراءات التدريس

تكضحيو ليجيب كؿ تمميذ بشكؿ منفرد مستقؿ عمى االسئمة
 -8يكتب اكبر عدد صكر
البطاقة الثالثة
ممكف مف المناطؽ لألماكف المقدسة.
التي ضميا العثمانيكف

إلى

نفكذىـ

المغرب العربي؟

في

فكر تـ اكتب االجابة الصحيحة

 -1ضـ العثمانيكف بالد الشاـ بعد االنتصار عمى المماليؾ في
معركة.................

 -2استطاع العثمانيكف فتح مصر كضميا إلى حكمـ في
معركة...................

ماذا تتكقع اف يحدث لكلـ

ينتصر العثمانيكف عمى المماليؾ في بالد الشاـ كمصر.

...............................................................

التقكيـ
طرح مجمكعة مف األسئمة تقيس ميارات التفكير اإلبداعي.
كيتـ التركيز كفقان لمبحث عمى ميارة ) الطالقة كالمركنة كاالصالة).

الكاجب  :سؤاؿ ( )4ص83
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الدرس الثالث:

الحكـ العثماني 
أحكاؿ الكطف العربي تحت ل

الفطرةالر يوة :

الحكـ العثماني .
ال عرؼُ مأحكاؿ الكطف العربي تحت ل

ي كقل فال ع ـفالطهكيةالدرسأفيطكفقكد نارُ مأف :
* خيؿك ؼطظكـالحطـالعَ كطال .

*يط ب اطورُدد طفُفكظك ؼطؿ فال درانُظـ كالديكاف .
ال ق كدوكلفوكد .

*ك

*يط باطورُدد طف فالكييكتالعَ كطيةفالالكطفالعروال .
*يط جأفطكرغيرُكديةُفأهـ

رف يفَُ كطي يففالالكطفالعروال .

*يط باطورُدد طفُف ال الطظكـايق

كدمالذما وع هالدكلةالعَ كطية .

*يقكرفويفالطظكـاإلقطكُالكطظكـايل زاـ .

*يذطراطورُدد طف فال ؤووكتال ع ي يةفالالكطفالعروال حتالحطـالعَ كطال .

*يو ط جأفطكرغيرُكديةُفدكرال ع يـفالرقالان ـكالدكؿك طكرهك.
أكالن  :قبؿ الدرس )التييئة(:

التعرؼ عمى الخمفية المعرفية لممتعمميف ك ربطيا بالمعمكمات الحالية:
المكاد

ىدؼ التعمـ

المحتكم /إجراءات التدريس

التعميمية
-1تخيؿ كصؼ كيؼ المناقشة

يطمب المعمـ مف المتعمميف ذكر ما يعرفو عف أنظمة الحكـ في الكطف العربي

العثماني

 -1صؼ نظاـ الحكـ في الدكلة العثمانية.

كاف

نظاـ

الحكـ كالحكار

كمف تـ يطرح عمييـ السؤاؿ التالي.

ضمف الدرس:

ثانيان :تقديـ النمكذج التدريسي

ىدؼ التعمـ

المكاد التعميمية

 -2يكتب اكبر عدد المناقشة
ممكف عف كظائؼ كؿ كالحكار

مف

الصدر األعظـ،

كالديكاف

المحتكم /إجراءات التدريس
استنتاج عنكاف الدرس مع المتعمميف

يعطي أكبر عدد ممكف مف العناكيف المناسبة لمكضكع الدرس

* يطرح المعمـ عمى المتعمميف مجمكعة مف التساؤالت مثؿ ما الذم
ترغب في معرفتو عف أحكاؿ الكطف العربي تحت الحكـ العثماني.
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يقكـ المعمـ بعرض مكجز ك ممخص لألفكار الرئيسة عف مكضكع أحكاؿ
الكطف العربي تحت الحكـ العثماني كتالي

يتككف نظاـ الحكـ كاإلدارة في الدكلة العثمانية

* كيعد السمطاف ىك الرئيس األعمى لمدكلة العثمانية

* بينما يعد الصدر األعظـ (رئيس الكزراء) الذم يساعده مجمكعة مف

الكزراء كىك رئيس الديكاف المييمف عمى شؤكف الجيش

* كما يعرؼ الديكاف بمثابة مجمس كزراء الدكلة العثمانية
*كاف الجيش أساس الدكلة العثمانية قائمان عمى الجند السباىية
(الفرساف) ثـ اعتمد عمى االنكشارية كىـ فرقة مف المشاة المحترفيف

ضمف الدرس

ثالثان :ممارسة الجماعية المكجية لمحتكل عممي كمياـ متنكعة

ىدؼ التعمـ
-3

كضح

بالفساد.

المكاد التعميمية

المقصكد صكر كبطاقات تعميمية

المحتكم/إجراءات التدريس
يقكـ المعمـ

الحكار كالمناقشة

بعرض بعض الصكر عمى المتعمميف

كمف خالليا يتـ تحديد المقصكد بالفساد

الكتاب المدرسي

يعرؼ الفساد بأنو :الخركج عف التشريعات أك

السياسات المقرة كالقيـ العامة بيدؼ تحقيؽ مكاسب

خاصة لفرد لمجمكعة خاصة.

تـ يكزع بطاقات مكتكبة عمى كؿ مجمكعة مف

المتعمميف تشمؿ عمى بعض المعمكمات كيعط
المتعمميف الكقت الكاؼ لقراءتيا كحميا مف خالؿ

العمؿ في مجمكعات
 -4يكتب اكبر عدد مف

الكاليات

العثمانية

الكطف العربي.

البطاقة االكلى:

في

*أكمؿ الفراغ بما تراه مناسب

 -1كـ بمغ عدد كاليات الدكؿ العثمانية في الكطف
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العربي..............
 -5ينتج أفكار غير

-2

متصرفتيف عثمانيتيف في

*استنتج األسباب التي تعتقد أنيا ادت إلى االىتماـ

عادية

عف

أىـ

أىـ متصرفتيف عثمانيتيف في الكطف العربي

ىي،.....................ك.........................
بالمسجد األقصى.

الكطف العربي.

...................................................

*اقترح اكبر عدد مف األفكار كالحمكؿ مف أجؿ
مكافحة الفساد المنتشر في البمداف العربية.

...................................................
البطاقة الثانية:

يقكـ المعمـ بعرض مخطط تكضيحي ألىـ التنظيمات

اإلدارية العثمانية في الكطف العربي.

الوالي

الحامية
العثمانية

أهم التنظيمات
اإلدارية
العثمانية

الديوان

األسر
الكبيرة
يقكـ المتعمـ مف خالؿ العمؿ في مجمكعات مف

تكضيح المقصكد بكؿ مف

الكالي...........................................:
الحامية العثمانية................................

الديكاف..........................................
األسر الكبيرة....................................
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ضمف الدرس

رابعان :إعطاء التغذية الراجعة

المحتكل  /إجراءات التدريس

*مراجعة خطكات التعمـ لكؿ مجمكعة.

*مشاركة المجمكعات في عممية التصحيح لبعضيف البعض.
*اإلجابة عمى األسئمة ك تصحيح اإلجابات الخاطئة.

*إعادة تقديـ النمكذج التدريسي الصحيح عند الحاجة.
ضمف الدرس

خامسان :زيادة مسؤكليات المتعمـ

المكاد التعميمية

ىدؼ التعمـ

 -6يكتب اكبر عدد صكر
عف

مالمح

االقتصادم

النظاـ تعميمية

كبطاقات يكمؼ المعمـ كؿ متعمـ باإلجابة عمى ك رقة العمؿ التالية:

الذم الكتاب المدرسي

اتبعتو الدكلة العثمانية

المحتكم /إجراءات التدريس
البطاقة الثالثة:

تأمؿ الصكرة كمف ثـ اجب

.

 -7يقارف بيف النظاـ
اإلقطاعي

االلتزاـ.

كنظاـ

السؤاؿ األكؿ:

 -1صؼ مالمح النظاـ االقتصادم الذم اتبعتو الدكلة العثمانية.

....................................................................

السؤاؿ الثاني :قارف بيف نظاـ اإلقطاع كنظاـ االلتزاـ
نظاـ اإلقطاع
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نظاـ االلتزاـ

................................ .................................
................................ .................................
................................ .................................
السؤاؿ الثالث :فكر ثـ اجب

 -1كاف ليا دكر ميـ في حساب الكاردات كالمصركفات في الدكلة
العثمانية تسمى ..................

 -2انقسمت الدكلة العثمانية إلى طبقتيف ىما ............،..........

ماذا تتكقع أف يحدث لك لـ:

 -1يتبع العثمانيكف نظاـ االلتزاـ في جباية الضرائب.

.......................................................................

 -1يطبؽ العثمانيكف نظاـ االقطاع في الكطف العربي.

.......................................................................

ضمف الدرس:

سادسان :إعطاء ممارسة مستقمة لكؿ متعمـ
المكاد التعميمية

ىدؼ التعمـ

المحتكل  /إجراءات التدريس

 -8يكتب أكبر عدد بطاقات تعميمية

يقكـ المعمـ بإعطاء المتعمميف فرصة لمتعمـ الذاتي مف خالؿ

ممكف مف المؤسسات

اإلجابة عمى كرقة العمؿ التي تتضمف األسئمة التالية:

العربي تحت الحكـ

البطاقة الرابعة:

التعميمية في الكطف

العثماني.

-9

يستنتج

السؤاؿ األكؿ :أقرأ النص التالي ثـ أجب عف األسئمة التي تميو.

أفكار

"الحؽ في التعميـ مف الحقكؽ األساسية التي يتمتع بيا اإلنساف

التعميـ في رقي األمـ

عمى الجيات المكمفة بالعمؿ عمى تنفيذ تمؾ االتفاقات كالمكاثيؽ

غير عادية عف دكر
كالدكؿ كتطكرىا.

ككفمتيا المكاثيؽ الدكلية كتضمنتيا الدساتير الكطنية كيفرض
الدكلية:

 -1ما ىك الحؽ الذم ذكر في النص؟

.............................................................

 -2اذكر اكبر عدد ممكف مف الحقكؽ كالمكاثيؽ الدكلية

............................................................
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 -3اذكر اكبر عدد ممكف مف الجيات المكمفة بالعمؿ عمى تنفيذ
االتفاقيات كالمكاثيؽ؟

.............................................................

السؤاؿ الثاني :استنتج عدد ممكف مف أىـ المؤسسات التعميمية

أثناء الحكـ العثماني لمكطف العربي ؟

.................................................................

السؤاؿ الثالث :ماذا تتكقع اف يحدث لك اىتمت الدكلة العثمانية

بالتعميـ

................................................................
التقكيـ
طرح مجمكعة مف األسئمة تقيس ميارات التفكير اإلبداعي.

كيتـ التركيز كفقان لمبحث عمى ميارة ) الطالقة كالمركنة كاالصالة).

الكاجب سؤاؿ ( )2ص90
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الدرس :الرابع
فمسطيف في العيد العثماني
الفطرةالر يوة :
ال عرؼُ مف وطيففالالعهدالعَ كطال .
ي كقل فال ع ـوعدطهكيةالدرسأفيطكفقكد نارُ مأف :

*يو ط جأفطك نارغيرُكديةُفال قويـاإلدارملف وطيففالالعهدالعَ كطال .

*يط باطورُدد طف فايفطكرالغير ألكفةل كاجهة الط ةالحرطكتايطف كليةُفالدكلة

العَ كطيةفالف وطيف.
*يط باطورُدد طف فانفطكرالغيرُكديةُفأه يةالك لايق

العَ كطال.

كدملف وطيففالالعهد

*ال ك ؿلح كؿ و طرةلحؿ الط ةفرضال ار بُ مالفالحيففالالعهدالعَ كطال.
* خيؿك ؼانك كعايج كُيةفالف وطيفخالؿالحطـالعَ كطال .

*يط باطورُدد طف فأووكباه كـالعَ كطيكفوكل وجدانق مك رافقه .
*يط باطورُدد طف فاإلطجكزاتالع راطيةالعَ كطيةفالف وطيف .

*يط جأفطكرغيرُكديةُفووبوطكءالعَ كطيكفالوكُكتالدقكقةفالال دفالف وطيطية.
أكالن :قبؿ الدرس(التييئة )

التعرؼ عمى الخمفية المعرفية لممتعمميف ك ربطيا بالمعمكمات الحالية:
المكاد التعميمية

ىدؼ التعمـ

 -1يستنتج أفكار غير لكحة تكضحيو
عادية عف

التقسيـ بطاقات تعميمية

اإلدارم لفمسطيف في

العيد العثماني.

المحتكل /إجراءات التدريس
يطمب المعمـ مف المتعمميف مناقشة التقسيمات اإلدارية في
الدكلة العثمانية كمف ثـ يطرح عمييـ السؤاؿ التالي:

-1ما ىي أىـ التقسيمات اإلدارية في فمسطيف أثناء الحكـ
العثماني.

..........................................................

ضمف الدرس :

ثانيان  :تقديـ النمكذج التدريسي

ىدؼ التعمـ

المكاد التعميمية

 -2يكتب اكبر عدد الحكار كالمناقشة
ممكف مف االفكار غير

المحتكل /إجراءات التدريس
استنتاج عنكاف الدرس مع المتعمميف.

يعطي أكبر عدد ممكف مف العناكيف المناسبة لمكضكع
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المألكفة

لمكاجية

الدرس

مشكمة

الحركات

*يطرح المعمـ عمى المتعمميف مجمكعة مف التساؤالت مثؿ

ما الذم ترغب في معرفتو عف فمسطيف في العيد العثماني.

االنفصالية عف الدكلة

*يتنبأ المتعمـ بما سيدرس في ىذا المكضكع ك تسجمو في

العثمانية في فمسطيف.

كراسة النشاط ما يعرفو ك ما يكد معرفتو عف

فمسطيف في العيد العثماني.


نظ ارن لمكقعيا كأىميتيا االستراتيجية ككجكد المقدسات

 -3يكتب اكبر عدد

اإلسالمية فييا.

ممكف مف األفكار الغير
عف

عادية

الكضع

لفمسطيف

العثماني.



أىمية

تعرضت فمسطيف إلى حركات انفصالية خالؿ الحكـ

العثماني مف اىميا حركة فخر الديف المعني كحركة

االقتصادم

في

حظيت فمسطيف بأىمية خاصة مف الدكلة العثمانية

الشيخ ظاىر العمر الزيداني.

العيد



كاف االقتص اد في فمسطيف في العيد العثماني يعتمد
عمى الزراعة في المقاـ األكؿ ككانت األرض مصدر

رزؽ الفالح الرئيس.

ضمف الدرس

ثالث  :ممارسة الجماعية المكجية لمحتكل عممي كمياـ متنكعة
ىدؼ التعمـ
-4

التكصؿ

مبتكرة

فرض

المكاد التعميمية

الفالحيف

لحؿ

المحتكل /إجراءات التدريس

لحمكؿ صكر تكضحيو
مشكمة

الضرائب عمى

العثماني.

في

العيد

يطمب المعمـ مف المتعمميف مالحظة الصكر كمف

خالليا يستنتج أثر كثرة الضرائب عمى الفالحيف في العيد

العثماني.

البطاقة االكلى:
158

-5

تخيؿ

كصؼ

األكضاع االجتماعية في

فمسطيف خالؿ الحكـ
العثماني.

السؤاؿ األكؿ  :فكر ثـ أجب
 -1كؿ ما يمي مف الصناعات اليدكية الفمسطينية في العيد
العثماني ماعدا( الزجاج -المكاد الغذائية -النحاس).

السؤاؿ الثاني:

-1أذكر أىـ طبقات المجتمع الفمسطيني في عيد الدكلة
العثمانية.

............................................................
السؤاؿ الثالث:

فكر تـ اجب

 -1تخيؿ اف العثمانيكف لـ يعممكا عمى إبقاء الزعامات

 -6يكتب أكبر عدد

المحمية في الحكـ عند سيطرتيـ عمى فمسطيف ماذا كاف

العثمانيكف

............................................................

ممكف

اىتماـ

بالمسجد

كمرافقو

مف

أسباب

األقصى

سيحدث.

 -2تخيؿ اف القكل السياسية المجاكرة لفمسطيف لـ تقـ
بالسيطرة عمييا ماذا يمكف اف يحدث.

............................................................
السؤاؿ الرابع ماذا تتكقع أف يحدث

لك لـ ييتـ العثمانيكف بالمسجد االقصى كمرافقو.

............................................................
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ضمف الدرس:
رابعان :إعطاء تغذية راجعة

المكاد التعميمية

ىدؼ التعمـ

المحتكل /إجراءات التدريس

*مراجعة خطكات التعمـ لكؿ مجمكعة.

*مشاركة المجمكعات في عممية التصحيح لبعضيف البعض.
*اإلجابة عمى األسئمة ك تصحيح اإلجابات الخاطئة.

*إعادة تقديـ النمكذج التدريسي الصحيح عند الحاجة.
ضمف الدرس :

خامسا  :زيادة مسؤكليات المتعمـ
المكاد التعميمية

ىدؼ التعمـ

 -7يط ب اطور الحكار كالمناقشة

ُدد  طف  ف

*يقكـ المعمـ بتقديـ بطاقات عمؿ لكؿ متعمـ
البطاقة الثانية:

شيدت فمسطيف في العيد العثماني نيضة عمرانية كاف أىميا

اإلطجكزات الع راطية

العَ كطية

المحتكم /إجراءات التدريس

إعمار المسجد القبمي كالمرافؽ التابعة لو في القدس ،كترميـ

فال

كنيسة القيامة كاألديرة.

ف وطيف

السؤاؿ األكؿ :برىف عمى أف

 -1العثمانيكف اىتمكا بالكنائس كاألديرة في فمسطيف.

..................................................................

 -2أكلى العثمانيكف المقدسات اإلسالمية في فمسطيف اىتماـ

خاص

..................................................................
ضمف الدرس:

سادسال :إعطاء ممارسة مستقمة لكؿ متعمـ
المكاد التعميمية

ىدؼ التعمـ

 -8يط ج أفطكر المناقشة كالحكار

غير ُكدية ُف
ووب

وطكء

العَ كطيكفالوكُكت
الدقكقة فال ال دف

الف وطيطية.

المحتكم /إجراءات التدريس
يقكـ المعمـ بإعطاء المتعمـ ( بصكرة فردية( فرصة لمتعمـ الذاتي
مف خالؿ اإلجابة عمى أكرقة العمؿ التي تتضمف األسئمة التالية:
البطاقة الثالثة:

السؤاؿ األكؿ :فكر ثـ اجب

 -1اذكر اكبر عدد ممكف مف سبب بناء العثمانيكف لمساعات
الدقاقة في المدف الفمسطينية.

..................................................................

 -2اذكر اكبر عدد مف القالع كالحصكف في فمسطيف.

.................................................................
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السؤاؿ الثاني :ماذا تتكقع أف يحدث لك
 -1بقيت الدكلة العثمانية في فمسطيف إلى األف.

..................................................................

التقكيـ
طرح مجمكعة مف األسئمة تقيس ميارات التفكير اإلبداعي.

كيتـ التركيز كفقان لمبحث عمى ميارة ) الطالقة كالمركنة كاالصالة).

الكاجب نشاط رقـ( )3سؤاؿ()2ص 93سؤاؿ ()3ص96
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