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مستدلص الدزاسة:
استيدفت الدراسة تعرؼ فاعمية استخداـ نموذج سوـ (  (SWOMفي تنمية
ميارات حؿ المشكالت والتفكير اإليجابي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة الدراسات
االجتماعية ,حيث تـ تحديد مشكمة الدراسة الحالية في ضعؼ ميارات حؿ المشكالت لدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ,وىذا حذا بالباحثة لمتفكير في تجريب نموذج سوـ في تدريس
ماد ة الدراسات االجتماعية؛ لتنمية كؿ مف ميارات حؿ المشكالت والتفكير اإليجابي لدى تالميذ
ىذه المرحمة ,حيث اتضح لمباحثة انخفاض مستوى التفكير اإليجابي لدى تالميذ المرحمة
اإلعدادية ,والذي انعكس بشكؿ سمبي عمى مستوى أدائيـ لحؿ المشكالت الموجودة بمقرر
الدراسات االجتم اعية ,وما يتطمبو ذلؾ منيـ مف التمكف مف بعض ميارات التفكير ,كالنقد,
وادراؾ العالقات ,واالستنتاج ,والتنبؤ ,واتخاذ القرار؛ مما جعؿ ىناؾ ضرورة الستخداـ نموذج
سوـ لتنمية ميارات حؿ المشكالت والتفكير اإليجابي لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
وتمحورت مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيس التالي:
" كيؼ يمكف تنمية ميارات حؿ المشكالت والتفكير اإليجابي لدى تالميذ المرحمة
اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية باستخداـ نموذج سوـ ( ) SWOM؟.
وقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج شبو التجريبي ,وتمثمت أدوات البحث في اختبار
ميارات حؿ المشكالت ,ومقياس التفكير اإليجابي ,وكشفت نتائج الدراسة عف فاعمية استخداـ
نموذج سوـ في تنمية ميارات حؿ المشكالت والتفكير اإليجابي لدى تالميذ الصؼ الثاني
اإلعدادي في مادة الدراسات االجتماعية.

- 091 -

..... ) في تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير اإليجابيSWOM ( أثر استخدام نموذج سوم
The impact of using the SWOM model in developing problem solving skills
and positive thinking among students in the preparatory stage in social
studies
The study aimed to identify the effectiveness of using SWOM model
in developing problem solving skills and positive thinking among
preparatory school students in social studies. The problem of the current
study was identified in the weakness of the problem solving skills of second
grade students of the preparatory stage. This directed the researcher to
think about experimenting with a SWOM model in teaching social studies
to develop both problem solving skills and positive thinking among the
students of this stage. The researcher found the low level of positive
thinking among the students in the preparatory stage, Social studies, and
the required skills of thinking such as criticism, cognition, reasoning,
prediction, and decision-making. This necessitates the need to use a
SWOM model to develop problem-solving skills and positive thinking for
second-grade students. The problem of the current study was centered on
the following main question:
"How can the problem-solving and positive thinking skills of the
preparatory school students be developed in social studies using the
SWOM model?
The researcher used the semi-experimental approach. The research
tools were the problem-solving skills test and the positive thinking scale.
The results of the study revealed the effectiveness of using the SWOM
model in developing problem solving skills and positive thinking among
second grade students in social studies.

- 090 -

أثر استخدام نموذج سوم (  )SWOMفي تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير اإليجابي .....

مكدمة:
في ظؿ ظروؼ العصر الحالي الذى نعيشو ,والذي يتسـ باالنفجار المعرفي والتكنولوجي
المستمر ,يستمزـ أف ننتقؿ مف طور التعميـ التقميدي ,الذي يعتمد عمى التمقيف والحفظ مف
جانب المتعمـ ,إلى البحث عف استراتيجيات تدريسية تعتمد عمى التفكير واعماؿ العقؿ,
وتدريب الطالب عمى ميارات تفكير ,تساعدىـ عمى أف يكونوا أكثر فاعمية ,وتشجيعيـ عمى
مواصمة التعمـ مدى الحياة.
ويعد التفكير األداة األساسية التي يستخدميا اإلنساف في حؿ مشكالتو عمى المستوى
اليومي البسيط ,ونظ ارً ألىمية ىذه األداة فينبغي أف يعمؿ المرء عمى فيميا وبحث وسائؿ
تطويرىا.

ولكي يتحقؽ ذلؾ ينبغي أف يقوـ الفرد بتحسيف مستوياتو الفكرية مف خالؿ تبني منيج
فكري سميـ لنفسو ولمجتمعو ,والتخمي عف األفكار السمبية ,التي تمثؿ عائقاً أماـ تحقيؽ

األىداؼ البناءة التي تحقؽ مستقبؿ أفضؿ.

مف ىنا تأتي أىمية تعميـ الطالب كيؼ يفكروف ,فتعميـ التفكير وتنميتو لدى الطالب
يفتح باب االستزادة مف العمـ.
ويعد تعميـ التفكير أحد المجاالت الميمة في تكويف شخصية المتعمـ ,إذ إف اليدؼ
األسمى لمتربية ىو إعداد أفراد مؤىميف عمى درجة عالية مف الكفاءة ومبدعيف قادريف عمى
تطوير المجتمع ,ولدييـ مرونة عالية تساعدىـ عمى تطوير أنفسيـ ومواكبة التغيرات
ومستجدات العصر( .راتب عاشور وعبد الرحيـ أبو الييجاء7 ,8112 ,؛ وليد العياصرة,
)02 ,8100
ويعد التفكير اإليجابي نتاج الخبرات الذاتية والسمات الفردية اإليجابية ,فيو آلية لمتحكـ
في الذات عف طريؽ ما يقدمو الفرد مف إنجازات ,وايمانو بقدراتو واستغاللو ليا أفضؿ
استغالؿ؛ مما يدفعو نحو تحسيف جودة حياتو.
فالتفكير اإليجابي ليس مجرد البحث عف جوانب القصور والضعؼ الموجودة لدى الفرد,
إنما ىو فرصة لمبحث عف مكامف القوة البشرية ,فالتفكير اإليجابي ىو ميارة لدى كؿ األفراد,
وتسمى بتعمـ التفاؤؿ أو السعادة والرضا عف الحياة.
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كما أف التفكير اًإليجابي يتطمب مف الفرد مراقبة أفكاره ,بأف يستخرج منيا األمور

السمبية؛ ألنو إذا استمر في الخوض في مجرد التفكير فييا ,فإنيا ستصبح عادة وتمتصؽ بو
وتؤثر عمى أموره الحياتية األخرى ,فعمى الفرد طرد األفكار المحبطة واستقباؿ األفكار اإليجابية
لديو؛ فمكي يستفيد مف أفكاره اإليجابية التي تنبعث مف عقمو ,عميو التخمص مف أفكاره
السمبية.
ولممعمـ دور ميـ وفاعؿ في تنمية التفكير اإليجابي لدى تالميذه ,وحتى يتمكف المعمـ
مف أداء ىذا الدور؛ ينبغي أف يقوـ بالممارسات التدريسية التالية:
-

تشجيع طالبو عمى إنتاج األفكار اإلبداعية.

-

التنويع في أساليب التدريس التي يستخدميا.

-

االىتماـ بالطالب الموىوبيف ,وتييئة الظروؼ المالئمة لتعمميـ وتنمية قدراتيـ العقمية.

-

الحفاظ عمى المودة بينو وبيف الطالب.

-

معالجة نقاط الضعؼ عند الطالب وتقويميا.
وترى وفاء مصطفى (  )89 ,8112أف التفكير اإليجابي ىو أف تستخدـ قدرة عقمؾ

الباطف"عقمؾ الال واعي " لمتأثير عمى حياتؾ العامة ,بطريقة تساعدؾ عمى بموغ آمالؾ,
وتحقيؽ أحالمؾ.
فالتفكير اإليجابي ىو أسموب متكامؿ في التفكير ,يعني مجموعة التوجييات واإلرشادات
الدرسة ,وىى ميارات التفكير اإليجابي,
التي يوجييا المعمـ لطالبو مف أجؿ تحقيؽ جوانب ا
واالتجاىات اإليجابية في التفكير( .حناف السر)2 , 8100 ,
وبالتالي ينبغي التدريب عمى استخداـ استراتيجيات القيادة الذاتية لمتفكير في أعمار
مبكرة؛ لتؤىؿ الفرد الستقباؿ أساليب تعمـ جديدة وميارات نفسية تمكنو مف تنظيـ دافعيتو.
ونظ ارً ألىمية ىذا النمط مف أنماط التفكير فقد استيدفت بعض الدراسات تنمية مياراتو

لدى طالب المراحؿ التعميمية المختمفة ,كدراسة أماني سالـ (  ,)8112والتي استيدفت تعرؼ
مدى فاعمية برنامج لتنمية التفكير اإليجابي لدى الطالبات المعرضات لمضغوط النفسية في
ضوء النموذج المعرفي ,والكشؼ عف داللة الفروؽ في أبعاد النموذج المعرفي ,السموكي,

الوجداني  ,ولقد طبقت الباحثة المنيج التجريبي ,وليذا الغرض استخدـ مقياس مواقؼ الحياة
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الضاغطة عمى عينة بمغ عددىا )  ( 85طالبة مف طالبات كمية المجتمع بأبيا مف تخصص
الحاسب اآللي.
كما استيدفت دراسة حناف السر (  )8100تحديد دور معممي المرحمة الثانوية في
تنمية التفكير اإليجابي لدى الطالب في ضوء القرآف والسنة ,حيث تكونت عينة البحث مف
 211معمماً ومعممة بمحافظة غزة ,وقد أوصت بضرورة إلماـ المعمميف باألساليب التربوية
الفاعمة التي تنمي ميارات التفكير اإليجابي لدى طالبيـ.

ونظ ار ألف التفكير اإليجابي يعد أحد أىداؼ تدريس مادة الدراسات االجتماعية التي
ينبغي تنميتيا لدى المتعمـ بالمرحمة اإلعدادية ,فقد ظيرت العديد مف النماذج واالستراتيجيات
التدريسية ,التي تيدؼ إلى استثمار طاقات المتعمميف في كافة المستويات ,مف خالؿ دمج
ميارات التفكير بالمنيج الدراسي ,ومنيا نموذج سوـ) (SWOMواختصارىا School
 Wide Optimum Modelأي النموذج األمثؿ الواسع أو الشامؿ لكؿ مدرسة.
(ذوقاف عبيدات ,سييمة أبو سميد)22 ,8112 ,
حيث توصمت بعض الدراسات إلى فاعمية نموذج سوـ في العديد مف المتغيرات ,مثؿ:
التفكير الناقد

كدراسة عبد السالـ مندور ( ,)8112وميارات التفكير فوؽ المعرفي,

واالتجاىات العممية ,والتحصيؿ كدراسة قدر سميح ( ,)8100والتفكير التوليدي ,والدافع
لإلنجاز كدراسة (شيماء إبراىيـ. )8102 ,
وقد أوضحت ىياـ حسيف (  )82 ,8108أف نموذج سوـ ييدؼ إلى إعداد جيؿ واع,
يفكر بطريقة شمولية وبشكؿ ناقد ومبدع ,مف خالؿ دمج الميارات العممية بالمعارؼ المكتسبة
مف خالؿ خطوات وأدوات واضحة ,كما ييدؼ ىذا النموذج إلى تحويؿ العممية التعميمية مف
التمقيف إلى التفكير والتحميؿ ,واكتساب ميارات التعمـ الذاتي مدى الحياة .باإلضافة إلى جعؿ
قادرً عمى التعامؿ مع المشكالت الحياتية واتخاذ القرار.
المتعمـ ا

ويشير كالً مف نيؾ ومانز إلى أف مفيوـ التفكير اإليجابي ارتبط بعدد مف المفاىيـ ,مثؿ:

التفكير البنائي ,والذي يركز عمى اكتساب ميارات نفسية لمواجية المشكمة ,والعمؿ عمى زيادة
انتباه الفرد في أبعاد النجاح في أية مشكمة ,والجوانب التي تؤدي إلى تحديد المشكمة وحميا,
وليس التركيز عمى جوانب الفشؿ فييا ( .في :والء خميؿ )8 ,8108 ,
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أي أننا حينما نفكر بشكؿ إيجابي فإننا نبرمج عقمنا الباطف ليفكر بشكؿ إيجابي ,مما
يوجينا لمقياـ باألعماؿ اإليجابية في مختمؼ شئوف الحياة.
وىذا ما أشارت إليو دراسة تيمر وفاسو (  , Tyleru,Vasu )8112والتي استيدفت
تقصي العالقة بيف التفكير اإليجابي والتوجو نحو حؿ المشكالت ,وكشفت نتائج الدراسة عف
وجود عالقة ارتباطية بيف تقدير التالميذ لذاتيـ مف خالؿ تفكيرىـ اإليجابي والقدرة عمى
التوجو نحو حؿ المشكمة ,كما اتضح أف التفكير اإليجابي يعطي لمتمميذ دافعية أفضؿ لمعمؿ
الجاد ,حيث يكتسب ميارات أساسية في التوجو نحو حؿ المشكمة.
والمتأمؿ لواقع تدريس مادة الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية ,يجد أف ما يقدمو
المعمـ لتالميذه ال يسيـ إال بالقميؿ في مجاؿ تنمية التفكير اإليجابي لدى تالميذه ,واعماؿ
فكرىـ فيما يتعممونو ,وربما يرجع ذلؾ إلى ضعؼ وعييـ بميارات التفكير اإليجابي وكيفية
تنميتو لدى التالميذ ,وقد اتضح ذلؾ لمباحثة مف خالؿ مالحظتيا لثالثة معمميف لمدراسات
االجتماعية أثناء تدريس أربعة دروس متتالية بمادة الدراسات االجتماعية لمصؼ الثاني
اإلعدادي  ,وذلؾ خالؿ إشرافيا عمى بعض مدارس التدريب الميداني بمحافظة الدقيمية ,حيث
أغفؿ المعمموف استثمار طاقات التالميذ في المشاركة واإليجابية أثناء تنفيذ أنشطة التعمـ,
وىذا ما انعكس عمى شعور التالميذ

بضعؼ توقع اإلنجاز األكاديمي في المادة ,حيث

صممت الباحثة استمارة مقابمة تضمنت بعض ميارات التفكير اإليجابي ,متمثمة في ميارة
(التوقع اإليجابي ,تقبؿ االختالؼ في الرأي مع اآلخريف ,تقبؿ الذات) ( ,ممحؽ  ,) 0وقد
اتضح لمباحثة وجود قصور لدى التالميذ في ىذه الميارات ,حيث عكست إجاباتيـ ضعؼ
تقبميـ لواقع تدريس المادة ,ومعاناتيـ مف الجمود الذي تتسـ بو ,كما أىمؿ المعمموف توجيو
تالميذىـ لمعمؿ الجماعي بروح الفريؽ ,حيث يميؿ التالميذ لمعمؿ بشكؿ فردي ,وعدـ
تشجيعيـ عمى تقبؿ الرأي اآلخر والنقد الموجو إلييـ ,كذلؾ ضعؼ رضاىـ عف قدراتيـ ,مما
جعؿ لدييـ عدـ رغبة في التعامؿ مع المشكالت المتضمنة بمحتوى المادة وتناوليا كمفاىيـ
وحقائؽ جغرافية وتاريخية يقتصر التعامؿ معيا عمى اكتسابيا واالحتفاظ بيا فقط .
وبالتالي كاف ىناؾ ضرورة الستخداـ نماذج تدريسية حديثة تؤكد عمى نشاط وايجابية
المتعمـ وتطمؽ العناف لتفكيره دوف قيود ,وتطبيؽ تفكيره في حؿ المشكالت التي تواجيو
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وتعميـ الحموؿ عمى المشكالت المشابية ,بؿ وممارسة عممية التفكير مف خالؿ خرائط
ومنظمات وأشكاؿ بيانية تمكنو مف تنظيـ معموماتو وتحقيؽ نواتج تعمـ مرغوبة.

مشهلة الدزاسة :
اتضح لمباحثة أف مادة الدراسات االجتماعية ال زالت تقدـ لمتالميذ بالطريقة المعتادة,
والتي تركز عمى حفظ التالميذ وتمقينيـ ,وىذا يحد مف تنمية ميارات حؿ المشكالت والتفكير
في حميا بشكؿ إيجابي بناء لدييـ؛ وبالتالي يوجد ضعؼ في ميارات حؿ المشكالت لدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ,وىذا ما توصمت إليو دراسة غادة شمبي (  ,)8102كما
اتضح لمباحثة انخفاض وعي معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية لميارات التفكير
اإليجابي والذي ظير مف خالؿ استبانة تتضمف ىذه الميارات ,تـ عرضيا عمى عينة مكونة
مف ( )81معمماً لمدراسات االجتماعية بيذه المرحمة ( ممحؽ  ,)2مما انعكس بشكؿ سمبي
عمى مستوى ميارات التفكير اإليجابي لدى تالميذىـ ,وىذا حذا بالباحثة لمتفكير في تجريب

نموذج سوـ في تدريس مادة الدراسات االجتماعية؛ لتنمية كؿ مف ميارات حؿ المشكالت
والتفكير اإليجابي لدى تالميذ ىذه المرحمة ,حيث اتضح لمباحثة انخفاض مستوى التفكير
اإليجابي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ,والذي انعكس بشكؿ سمبي عمى مستوى أدائيـ لحؿ
المشكالت الموجودة بمقرر الدراسات االجتماعية ,وما يتطمبو ذلؾ منيـ مف التمكف مف
بعض ميارات التفكير ,كالنقد ,وادراؾ العالقات ,واالستنتاج ,والتنبؤ ,واتخاذ القرار ,وبناء عميو
صيغت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
" كيؼ يمكف تنمية ميارات حؿ المشكالت والتفكير اإليجابي لدى تالميذ المرحمة
اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية باستخداـ نموذج سوـ ( ) SWOM؟.
وتتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:
 -0ما مدى اىتماـ معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية بتنمية ميارات التفكير
اإليجابي لدى تالميذىـ؟
 -8ما أثر استخداـ نموذج سوـ في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى تالميذ المرحمة
اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية.
 -2ما أثر استخداـ نموذج سوـ في تنمية ميارات التفكير اإليجابي لدى تالميذ المرحمة
اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية.
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أهداف الدزاسة :
 تحديد مدى اىتماـ معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية بتنمية التفكيراإليجابي لدى تالميذىـ.
 تعرؼ أثر استخداـ نموذج سوـ في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى تالميذ المرحمةاإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية.
 تعرؼ أثر استخداـ نموذج سوـ في تنمية ميارات التفكير اإليجابي لدى تالميذ المرحمةاإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية.

أهنية الدزاسة :
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكف أف تسيـ في تحقيؽ الجوانب التالية:
 تتوافؽ الدراسة الحالية مع االتجاىات العالمية الداعية إلى تنمية التفكير بصفة عامةوالتفكير اإليجابي بصؼ خاصة لدى طالب المراحؿ التعميمية المختمفة.
 تقديـ دليؿ لممعمـ يمكف استخدامو في تدريس مادة الدراسات االجتماعية باستخداـ نموذجسوـ ) ,(SWOMوتقديـ كراسة نشاط لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي؛ مما يسيـ في
جعؿ التدريس أكثر فاعمية وايجابية.
 توجيو نظر الباحثيف في المجاؿ التربوي إلى أىمية استخداـ نموذج سوـ في عمميةالتدريس؛ لتحقيؽ العديد مف جوانب التعمـ.
 فتح مجاؿ لمباحثيف إلجراء بحوث ودراسات جديدة في مختمؼ المراحؿ التعميمية لتنميةميارات التفكير اإليجابي.

سدود الدزاسة:
اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:
-

عين ة مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بمدرستي البدالة اإلعدادية المشتركة وبدواي
اإلعدادية المشتركة.

-

المحتوى :تقتصر الدراسة عمى وحدتي (األخطار الطبيعية والبشرية -مصر بيف حكـ
البطالمة والروماف) في الفصؿ الدراسي الثاني مف كتاب الدراسات االجتماعية لمصؼ
الثاني اإلعدادي لمعاـ الدراسي 8107/8102ـ.
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 -8ميارات التفكير اإليجابي ( التوقع اإليجابي -الضبط االنفعالي -الشعور بالرضا -تقبؿ
االختالؼ عف اآلخريف -تقبؿ الواقع -تفيـ مشاعر اآلخريف -تقبؿ الذات -اتخاذ
القرار -الموضوعية -توليد األفكار).
 -2ميارات حؿ المشكمة (تحديد المشكمة – اقتراح حموؿ لممشكمة -اختيار أنسب الحموؿ-
التوصؿ الستنتاجات مناسبة – التنبؤ بالمشكالت المستقبمية)

فسوض الدزاسة:
تمثمت فروض الدراسة في اآلتي:
 -0يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )1.12بيف متوسطي درجات التطبيقيف القبمي
والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية في اختبار ميارات حؿ المشكالت في مادة الدراسات

االجتماعية وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي.
 -8يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )1.12بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات حؿ المشكالت في مادة

الدراسات االجتماعية لصالح طالب المجموعة التجريبية.
 -2يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )1.12بيف متوسطي درجات التطبيقيف القبمي
والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية في مقياس التفكير اإليجابي لصالح التطبيؽ

البعدي.
 -0يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )1.12بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف

التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير اإليجابي لصالح تالميذ

المجموعة التجريبية.
 -2توجد عالقة ارتباطية دالة موجبة بيف درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي
لكؿ مف اختبار ميارات حؿ المشكالت ومقياس ميارات التفكير اإليجابي.

أدوات الدزاسة:
-

اختبار ميارات حؿ المشكالت.

-

مقياس ميارات التفكير اإليجابي.

( إعداد الباحثة)
( إعداد الباحثة)
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ميهر الدزاسة:
استخدمت الباحثة المنيجيف اآلتييف:
-

المنيج الوصفي ,وذلؾ في استقراء البحوث والدراسات السابقة ,التي وضعت اختبارات
لحؿ المشكالت ,ومقاييس لمتفكير اإليجابي ,كذلؾ أعدت قوائـ بميارات التفكير اإليجابي
المختمفة.

-

المنيج شبة التجريبي ,وذلؾ لقياس أثر استخداـ نموذج سوـ في تنمية ميارات حؿ
المشكالت والتفكير اإليجابي لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي في مادة الدراسات
االجتماعية.

مصطلشات الدزاسة:
منوذز سوو ):(SWOM
عرفو عبد الرحمف الياشيمي وطو الدليمي ( )000 ,8112بأنو :أحد االتجاىات
الحديثة في تدريس الميارات فوؽ المعرفية ,تيدؼ إلى تحسيف التعمـ وانتاجو؛ إلعداد جيؿ
واع يفكر بطريقة شمولية ,وبنحو ناقد ومبدع ,بدال مف أف يتمقى المعمومة ,وال يتفاعؿ معيا
وال يعرؼ كيؼ يحميا.
ويعرؼ نموذج سوـ إجرائياً بأنو :مجموعة مف اإلجراءات التي تقوـ عمى دمج ميارات

( المقارنة – التساؤؿ -التنبؤ -اتخاذ القرار -حؿ المشكالت) بمحتوى وحدتي (األخطار

الطبيعية والبشرية -مصر بيف حكـ البطالمة والروماف) بمقرر الدراسات االجتماعية لمصؼ
الثاني اإلعدادي لحؿ المشكالت المتضمنة بيما ,مف خالؿ تحديد المشكمة ,ثـ اقتراح حموؿ
ليا ,مف خالؿ جمع البيانات حوليا ,واختبار صحة الحموؿ واختيار أنسبيا ,ثـ الوصوؿ
الستنتاجات صحيحة بما يمكف مف التنبؤ بالمشكالت المستقبمية المرتبطة بيذه المشكمة ,مع
مراعاة التفكير في المشكمة بشكؿ إيجابي قائـ عمى المشاركة وتقبؿ الرأي اآلخر وصياغة
التنبؤات المختمفة .

مهازات سل املشهالت:
عرفيا حسف زيتوف (  )88 ,8112بأنيا :ناتج متوقع ومنطقي لتعمـ المفاىيـ
والمباديء ,وميارة قادرة عمى توليد األفكار والمفاىيـ والمباديء التي يتطمبيا المتعمـ لتحقيؽ
درجة اإلبداع ,ومف ثـ تحتؿ عممية حؿ المشكمة موقعاً بار ازً في التعميـ  ,حيث يضعيا جانبو
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في قمة التعمـ اليرمي باعتبارىا أعمى مراتب التعمـ وأكثرىا تعقيداً ,حيث تعتمد عمى تمكف

الفرد مف الميارات المعرفية الدنيا.

وتعرفيا الباحثة إجرائياً خالؿ الدراسة الحالية بأنيا:

مجموعة مف العمميات العقمية التي يمارسيا تمميذ الصؼ الثاني اإلعدادي مف أجؿ

التوصؿ لحموؿ لممشكالت التي تواجيو بوحدتي (األخطار الطبيعية والبشرية -مصر بيف حكـ
البطالمة والروماف ) ,ويتطمب ذلؾ منو استخداـ المعمومات ,التي اكتسبيا لتحديد المشكمة,
والبحث عف حؿ ليا مف خالؿ جمع البيانات المختمفة ,واقتراح حموؿ ليا ,واختبار صحة
الحموؿ؛ لتحديد أنسبيا ,ثـ التوصؿ الستنتاجات صحيحة تمكف مف التنبؤ بالمشكالت
المستقبمية.

التفهري اإلجيابي:
يعرفو الكرمي (  )22 ,0992بأنو :نشاط عقمي يقوـ بو العقؿ مف أجؿ تشكيؿ
األفكار ,وادراؾ األمور والحكـ عمييا بصورة منطقية ,وحؿ المشكالت ,وابداع الجديد باستغالؿ
المعطيات والمخزوف في الذاكرة.
وتعرفو الباحثة إجرائياً بأنو :أنشطة ذىنية يقوـ بيا تمميذ الصؼ الثاني اإلعدادي

لمتفكير في المشكالت المتضمنة بوحدتي (األخطار الطبيعية والبشرية -مصر بيف حكـ
البطالمة والروماف) بشكؿ منطقي ,يمكنو مف توظيؼ معموماتو السابقة والحالية في البحث
عف حموؿ ليذه المشكالت ,والرضا عف إمكاناتو الحالية متقبالً مساعدة اآلخريف واإلمكانات
المتاحة لديو واتخاذ ق اررات مناسبة تجاه ىذه المشكالت.

أدبيات الدزاسة:
منوذز سوو:
يعد التفكير أعمى مستويات النشاط العقمي ,فيو مف أىـ الخصائص التي تميز
اإلنساف عف غيره مف المخموقات ,وييدؼ إلى فيـ العالـ مف حولنا .فالمتعمـ المفكر يبني
لنفسو استراتيجية معينة خاصة بو لفيـ العالـ المحيط بو ,كما أنو نشط وحيوي إيجابي في
معالجاتو لمختمؼ أمور حياتو ,فالتفكير ىو أداة العقؿ وأسموبو والركيزة األساسية إلحداث أي
تغيير فعاؿ في حياتنا ,فيو نشاط طبيعي ال غنى عنو لإلنساف.

- 211 -

أثر استخدام نموذج سوم (  )SWOMفي تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير اإليجابي .....

وقد انبثقت النظرية البنائية مف منطمؽ إيجابية المتعمـ في بناء معرفتو بنفسو والتفكير
القائـ عمى المعنى والفيـ.
وقد انطمقت مف النظرية البنائية العديد مف النماذج واالستراتيجيات التدريسية ,ومنيا
نموذج سوـ (  ,) SWOMوالقائـ عمى دمج ميارات التفكير في المحتوى؛ بيدؼ إعداد جيؿ
مف المتعمميف نشطيف إيجابييف ,قادريف عمى تحديد أىدافيـ وحؿ المشكالت التي تواجييـ,
واتخاذ ق اررات مناسبة تجاىيا.
وىذا ما أكده كؿ مف حسف زيتوف ( ,) 010 ,8112ومحمد جياد (,) 00 ,8112
ومحمد نوفؿ (  )29 ,8117حيث أشاروا إلى أف نموذج سوـ مف النماذج البنائية التي
تؤكد عمى تنمية ميارات الت فكير مف خالؿ دمج ىذه الميارات في المحتوى الدراسي ,كما
أوضحوا أف ىناؾ ثالثة اتجاىات لتعميـ التفكير ,ىي:
 االتجاه األوؿ :األسموب المستقؿ ,حيث يتـ خاللو تعميـ التفكير عمى شكؿ ميارات مستقمةعف محتوى المواد الدراسية ,عمى اعتبار أف تعميـ التفكير لو استراتيجياتو وأنشطتو
الخاصة.
 االتجاه الثاني :أسموب الدمج والتكامؿ ,حيث يتـ تعميـ التفكير وتدريسو ضمف الموادالدراسية وجزء مف الدروس الصفية المعتادة ,وقد أطمؽ عمى ىذا األسموب أسموب
التجسير.
 االتجاه الثالث :الجمع بيف األسموبيف ,حيث يتـ تدريس المادة بشكؿ مستقؿ ليا مدرسوىاوحصصيا واختباراتيا ,كذلؾ تضميف ميرات التفكير ضمف المحتوى الدراسي.
حيث تمثؿ ميارات التفكير المراد تعمميا جزءا مف الحصة الدراسية المعتادة ,وىنا
يخطط المعمـ درسو وفؽ المنيج المقرر ,ويضمنو الميارات التي تتناسب مع محتوى الدرس,
ويكوف التخطيط ليذه الدروس يتطمب غير ما درج عميو المعمموف وفؽ الطرؽ التقميدية,
ويرى أصحاب ىذا االتجاه أف العمميات العقمية التي يتـ تعمميا بيذه الطريقة ,يتـ تعزيزىا
بشكؿ مشترؾ مف خالؿ جميع المواد الدراسية.
وترى نايفة قطامي ( )012 ,8102أف مف مبررات دمج ميارات التفكير في المحتوى,
تحسيف نوعية تفكير التالميذ ضمف سياقات المادة الدراسية ومحتواىا ,ونمو التفكير لدى
التالميذ وافتراضو كيدؼ لجميع التالميذ ضمف المنيج ,وزيادة كفاءة المتعمـ وقدرتو عمى
- 210 -

أثر استخدام نموذج سوم (  )SWOMفي تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير اإليجابي .....

التفكير في محتوى التعمـ؛ مما يؤدي إلى زيادة في الفيـ والتحصيؿ ,باإلضافة إلى أف إدخاؿ
ميارات التفكير ودمجيا في المنيج تمبية منطقية لوقائع التعمـ والتعميـ في الصؼ بدال مف
قطع التفكير أو تحديده منفصال بعيدا عف المحتوى التعميمي.
ويشير حسف زيتوف ( ,)8112وعمر غبايف (  )8110إلى أىمية عممية دمج ميارات
التفكير ضمف المحتوى الدراسي في أنيا وسيمة لتغيير المناىج الدراسية ,ومساعدة الطالب
عمى حؿ مشكالت التعمـ التي تواجييـ ,باإلضافة لتعزيز التفكير الصحيح لدييـ ,كذلؾ يساعد
أسموب الدمج عمى عدـ شعور المتعمميف بالخروج عف السياؽ العاـ لممادة التي يدرسونيا
وبالتالي ال يشعروف بالتخبط أثناء التعمـ .
وقد أجممت ناديا السرور (  )8112ىذه المبررات لعممية دمج ميارات التفكير ضمف
المحتوى في النقاط التالية:
-

تحسيف تفكير الطالب ضمف سياقات معينة.

-

مساعدة الطالب عمى مواجية تحديات الحياة والتكنولوجيا ,مف خالؿ تزويده بأدوات
معينة.

-

القرر.
تعمـ ميارات أساسية لمحياة ,مثؿ :حؿ المشكالت واتخاذ ا

-

إمكانية تعميـ التفكير في كافة المواد الدراسية والمواقؼ الحياتية.

-

زيادة كفاءة المتعمـ في التفكير فى المحتوى؛ مما يزيد مف عممية الفيـ والتحصيؿ لديو.
وىذا ما أيده سوارتز  Swartezصاحب نموذج سوـ ,والذي يرى أف المنيج يوفر

سياقات طبيعية لتدريس ميارات التفكير واكتسابيا مف خالؿ تصميـ دروس قائمة عمى
الدمج ,والذي بدوره يعطي قوة وعمؽ لممنيج.
حيث يعد نموذج سوـ مف النماذج واالستراتيجيات التي تيدؼ إلى تنمية التفكير
وعاداتو بشكؿ ضمني داخؿ إطار محتوى المادة الدراسية ,ومنيا نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو,
والنموذج االستقرائي لييمدا تابا ,ونموذج سوـ ,واستراتيجيات ما وراء المعرفة( .ذوقاف
عبيدات ,وسييمة أبو السميد)29 ,8112 ,
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وكممة سوـ ىي اختصار لعبارة (  ) School Wide Optimum Modelوىي تعنى
النموذج األمثؿ الشامؿ لممدرسة ,فميذا النموذج استراتيجيات وتعميمات وقواعد تتضمف بيئة
تعميمية ناجحة ( .سوارتز وباركس)2 ,8112 ,
ويعد الطالب ىو أساس عممية التعميـ والتعمـ في ىذا النموذج ,حيث يتـ مشاركة
الطالب في اكتساب المعرفة وجعميا ذا معنى ,حيث يكوف عمى الطالب في نموذج سوـ تحميؿ
المعرفة التي تقدـ لو وتصنيفيا ,حيث تنقسـ ىذه المعرفة إلى نوعيف :المعرفة التقريرية والتي
تحتاج أف يكتسبيا الطالب ويحصميا ويحفظيا ,والمعرفة اإلجرائية ,والتي تتعمؽ بالفعؿ واألداء
مف جانب الطالب ,ولكؿ نوع مف النوعيف السابقيف خطوات واجراءات داخؿ نموذج سوـ ,حيث
تكتسب المعارؼ والمعمومات في الوقت الذي يتدرب فيو الطالب عمى أداء الميارة( .قدر أبو
ىنطش )09 ,8100 ,
فالطالب في ىذا النموذج يتسـ بالنشاط واإليجابية ,حيث تقوـ خطوات ىذا النموذج
عمى أداء الطالب لمعديد مف الميارات ,منيا :استثمار المعمومات الواردة في المحتوى لحؿ
المشكالت الخاصة بالمادة الدراسية ,باإلضافة لتوليد األسئمة وطرح االحتماالت والمقارنة بيف
ىذه االحتماالت المقدمة لحؿ المشكمة أو اإلجابة عف السؤاؿ ,كما تنمي لديو ميارات النقد
والتقويـ ( .إحساف حمزة )28 ,8100 ,
كما أجمؿ قدر أبو ىنطش ( )02 ,8100أدوار الطالب وفقاً لنموذج سوـ في:
 -التركيز في الميارة ,وفيـ خريطة التفكير.

 التفكير النشط في المياـ التعاونية مع زمالئو أو المعمـ. التفكير في التفكير ,وتقييـ أفكاره ,والتخطيط لكيفية االستفادة مف ىذه الطريقة فيالمستقبؿ.
 نقؿ ميارة التفكير خارج الفصؿ بتطبيقيا في حياتيـ. معرفة الطريقة التي يستخدميا أثناء التفكير. تقييـ فعالية الطريقة المستخدمة في التفكير. -التخطيط لكيفية أداء بعض ميارات التفكير في المستقبؿ.

مهازات التفهري بينوذز سوو:
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يتألؼ نموذج سوـ مف ست ميارات ,تتمثؿ في  ( :ناديا السرور02 ,8112 ,؛ جودت
سعادة 21 ,8117؛ ىياـ حسيف )821 ,8108 ,

- 1

مهازة التساؤل
يعد طرح األسئمة ىو وسيط التفاعؿ الصفي بيف المعمـ وطالبو ,فيي تساعد الطالب

عمى االندماج في أنشطة الدرس  ,حيث تحوؿ الطالب مف متمقي سمبي إلى إيجابي نشط ,كما
تجعميـ يفكروف بمستويات ذىنية عميا.
وتعتمد ىذه الميارة عمى طرح المعمـ األسئمة عمى طالبو قبؿ التعمـ وأثنائو وبعده ,بما
ييسر لمطالب التفكير في المادة العممية ,وربط الخبرات السابقة بالجديدة ,والتنبؤ وصياغة
االحتماالت ,وحؿ المشكالت واتخاذ القرار ,كما تساعد ىذه األسئمة المعمـ عمى تعرؼ
مستويات الطالب التحصيمية لممادة العممية ,ومعرفة مدى تحقيقيـ لألىداؼ المرغوبة ,كما
تنمي ثقة الطالب بأنفسيـ .

- 2

مهازة املكازىة
يقصد بالمقارنة تحديد أوجو الشبو واالختالؼ بيف المعمومات المعطاة والمعمومات

التي يتـ البحث عنيا ,بما يسمح بتنظيـ المعمومات المخزنة والجديدة وترتيبيا بشكؿ يسيؿ
استرجاعيا ,فالمقارنة إذاً ميارة تنظـ المعرفة ,وتساعد عمى تطويرىا.

- 3

مهازة توليد االستناالت
تتمثؿ ىذه الميارة في استخداـ المعرفة السابقة وتوظيفيا إلضافة معمومات جديدة,

حيث يربط الطالب بيف المعمومات السابقة والجديدة ,واتباع األسموب العممي في حؿ
المشكالت مف خالؿ صياغة الفروض وتفسيرىا واختبار صحتيا وصوالً لمنتيجة المطموبة.

- 4

مهازة التيبؤ
حيث ينشغؿ الطالب بالتفكير فيما سيحدث في المستقبؿ في ضوء المعمومات المتاحة

لديو ,والتي تقوده إلى تنبؤات معينة ,وىذا يحتاج مف المعمـ أف يوجو طالبو إلى التفكير فيما
ىو أبعد مف المعمومات المتاحة ,فميارة التنبؤ تتمثؿ في قدرة الطالب عمى توقع نتيجة ما,
ويتخيؿ حالً لمشكمة ما .

- 210 -

أثر استخدام نموذج سوم (  )SWOMفي تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير اإليجابي .....

- 5

مهازة سل املشهالت
يعد حؿ المشكالت سموؾ موجو نحو ىدؼ مقصود ,وذلؾ مف خالؿ استخداـ الفرد

لكؿ ما لديو مف معمومات وخبرات سابقة؛ لموصوؿ إلى إزالة الغموض مف الموقؼ المشكؿ.
وىنا يبرز دور المعمـ في اختيار المشكالت التي تناسب تفكير الطالب ومستوى
نضجيـ والمادة الدراسية ,عمى أف يشعرىـ بالمشكمة ويعرضيا عمييـ بصورة تثير انتباىيـ
ورغبتيـ في حميا .
كبيرً في تأىيؿ الطالب
دورً ا
وخطوة حؿ المشكالت في نموذج سوـ يمكف أف يكوف ليا ا

المتالؾ ميارات حؿ المشكالت التي تواجيو في حياتيـ اليومية داخؿ أسوار المدرسة
وخارجيا.
وتفيد ميارة حؿ المشكالت في جعؿ الطالب ممماً بجميع أبعاد المشكمة ,باإلضافة إلى

جمع المعمومات وتحميميا وتنظيميا وتوليد أفكار كحموؿ مبدئية لممشكمة ,ثـ دراسة الحموؿ
المقترحة ,واختيار الحؿ المناسب ,ثـ اتخاذ القرار المناسب.

- 6

مهازة اختاذ الكساز
يرى عبد اهلل العنزي (  )002 ,8117أف ميارة اتخاذ القرار تتطمب استخداـ ميارات

عميا في التفكير؛ كالتحميؿ ,والتقويـ ,واالستقراء ,واالستنباط  ,فاتخاذ القرار عممية ذىنية
تيدؼ إلى اختيار أفضؿ الحموؿ المتاحة ,التي تناسب الفرد إزاء موقؼ معيف مف أجؿ تحقيؽ
اليدؼ المنشود.

- 7

خطوات منوذز سوو:
تمر عممية التدريس وفقاً لخطوات نموذج سوـ مف خالؿ اتباع الخطوات التالية:

(روبرت شوارتر وساند ار باركس 2 ,8110 ,؛ قدر أبو ىنطش)82 ,8100 ,
-0

مقدمة الدرس :وىي عبارة عف مقدمة تستثير معرفة الطالب السابقة وميارة التفكير
لديو ,وتتضمف ىذه المرحمة اإلجراءات اآلتية:

 تعريؼ المتعمميف بمحتوى الدرس ,وأىدافو ,وأىداؼ تعميـ الميارة ,مف خالؿ بطاقاتمعينة يستخدميا المعمـ حسب طبيعة الدرس أو الميارة.
 إيضاح سبب أىمية ميارة التفكير المتعممة. الربط بيف ميارة التفكير المتعممة وخبراتيـ الخاصة ,مع إعطاء أمثمة .- 212 -
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تنشيط المعرفة القبمية لدى المتعمميف المتعمقة بالدرس والميارة المتعممة ,وذلؾ مف

-

خالؿ طرح األسئمة التحفيزية.
-8

التفكير النشط :في ىذه الخطوة يشترؾ الطالب في تدريب ,يتـ خاللو توجيييـ لتعمـ
المحتوى والميارة المطموبة معاً ,تبدأ ىذه الخطوة بتعميـ الطالب المحتوى ,والتأكد مف
فيميـ لو ,ثـ يقوموف بممارسة نشاط تفكيري (سواء بصورة تعاونية) ,حيث يقسـ
المعمـ تالميذه إلى مجموعات ,يتراوح عددىا بيف (  )2-0طالب ,يتـ فيو دمج تعميـ
الميارة بشكؿ مباشر مع محتوى الدرس ,ويتـ خالؿ ىذه الخطوة تحفيز تفكير الطالب
مف خالؿ نوعيف رئيسيف ,التحفيز المفظي :مف خالؿ طرح األسئمة ,والمنظمات
البيانية ,فيناؾ إذاً بعض األدوات التي يتـ االستعانة بيا لتنشيط تفكير الطالب داخؿ
نموذج سوـ خرائط التفكير ,والرسوـ البيانية.

كما يقوـ المعمـ باالستماع لردود فعؿ المجموعات عمى الميمة التي قدموىا ,مع تقديـ
اقتراحاتيـ.
-2

التفكير في التفكير :وفييا يشترؾ الطالب في نشاط تأممي (وراء معرفي) يقوموف فيو
بتأمؿ تفكيرىـ في خطوة التفكير النشط ,وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف بعض األسئمة
المرشدة المشار إلييا في المقدمة ,وكذلؾ األسئمة األخرى التي يمكف أف يطرحيا
المعمـ عمى الطالب ,مثؿ:

 ما نوع التفكير الذي قمت بو؟ كيؼ طبقت ىذا النوع مف التفكير؟ ما الخطوات واألسئمة التي قمت بيا أثناء عممية التفكير؟ ىؿ ىذه الطريقة فعالة لالشتراؾ في ىذا النمط مف التفكير؟ -0تطبيؽ التفكير :حيث يطبؽ الطالب ميارات التفكير وعممياتو التي تعمموىا خالؿ الدرس
عمى مواقؼ أخرى لمتعمـ ,أي يحدث ىناؾ انتقاؿ لمتعمـ إلى مواقؼ جديدة ,وىذا االنتقاؿ
قد يكوف:
 انتقاؿ مباشر قريب ألثر تعميـ الميارة :ويشمؿ تطبيؽ الميارة أثناء الحصة نفسيا ,أوالعاجؿ القريب عمى محتوى مماثؿ الدرس.

- 212 -

أثر استخدام نموذج سوم (  )SWOMفي تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير اإليجابي .....

 انتقاؿ مباشر بعيد ألثر تعميـ الميارة :ويشمؿ تطبيؽ الميارة في أثناء الحصة نفسيا عمىمحتوى مختمؼ لمدرس ,ويقؿ في ىذه المرحمة تدخؿ المعمـ في عممية تعميـ الميارة.
وقد أضاؼ حسف زيتوف ( )807 ,8112خطوة خامسة لمتأكد مف مدى استيعاب
المتعمميف ليذه الميارة ومدى استخداميا الفعاؿ ,وىي تقويـ التفكير ,حيث يوجو المتعمميف
فييا لمقياـ بأنشطة فردية ,تستيدؼ تقويـ أدائيـ لميارة التفكير محؿ التعميـ ,عمى أف
يستعينوا في ذلؾ باألسئمة المرشدة والمنظـ البياني.
ونظ ارً ألىمية نموذج سوـ في تنمية التفكير مف خالؿ المحتوى الدراسي ,وما يسمح

بو مف نشاط وايجابية مف جانب الطالب ,فقد استيدفت بعض الدراسات استخداـ نموذج سوـ
في تحقيؽ العديد مف جوانب التعمـ ,كدراسة مندور فتح اهلل ( ,)8119التي توصمت إلى
فاعمية نموذج سوـ في تنمية التفكير الناقد ,واالتجاه نحو العمؿ التعاوني لدى تالميذ المرحمة
المتوسطة في المممكة العربية السعودية ,ودراسة ىياـ حسيف (  ,)8108والتي استخدمت
استراتيجية سوـ لتنمية تحصيؿ تالميذ الصؼ الخامس العممي بالعراؽ ,ودراسة قدر أبو
ىنطش ( ,)8100التي توصمت إلى فاعمية نموذج سوـ في تنمية ميارات التفكير فوؽ
المعرفي واالتجاىات العممية والتحصيؿ الدراسي في العموـ لطمبة الصؼ السابع األساسي في
نابمس ,ودراسة بياف صباح

(  ,)8102والتي استيدفت تنمية التحصيؿ البالغي وتنمية

ميارات التفكير التأممي لدى عينة مف طالبات المرحمة الثانوية باألردف ,ودراسة شيماء إبراىيـ
( ) 8102التي توصمت إلى فاعمية نموذج سوـ في تنمية التفكير التوليدي والدافع لإلنجاز
لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة العموـ ,ودراسة شيماء سميـ ( )8102التي توصمت
إلى فاعمية استخداـ استراتيجية سوـ ) (SWOMفي تنمية عادات العقؿ وميارات اتخاذ القرار
في العموـ لدى تالميذ الصؼ اإلعدادي.

مهازات سل املشهالت:
يعد ظيور المشكالت البيئية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية واألخالقية التي
صاحبت التقدـ العممي والتكنولوجي ,والتي أصبحت تحدياً لمتربية بصفة عامة ,وتدريس

الدراسات االجتماعية بصفة خاصة ,باعتبارىا أكثر المواد الدراسية ارتباطاً بتحميؿ ومعالجة

أبعاد ىذه المشكالت ومواجية ىذا التحدي ,مما يتطمب تزويد التمميذ بالمعرفة والميارات
الالزمة لمواجية وحؿ ىذه المشكالت  ( .غادة شمبي)872 ,8102 ,
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وتعد ميارة حؿ المشكالت مف األىداؼ العميا ,التي تيدؼ الدراسات االجتماعية
لتنميتيا  ,فيي تؤكد عمى الخطوات العممية التي تغير مف تفكير اإلنساف ,وتنمي قدراتو,
وتكشؼ ميولو مف خالؿ الميارات التي يمكف التدريب عمييا ,كما أنيا ضرورة حياتية لمفرد؛
لكي يواجو المشكالت والمواقؼ التي تواجيو وتساعده عمى فيـ مسارات الحياة.
والقدرة عمى حؿ المشكالت الناتج األكثر أىمية في عممية التعميـ ,فالفرد القادر عمى
حؿ المشكالت يمكنو أف يعمـ نفسو بنفسو ,كما يعد حؿ المشكالت مف العمميات العقمية
العميا ,التي يتحدد عمى أساسيا نجاح الفرد في التعامؿ مع مواقؼ الحياة المختمفة ,وىناؾ
مف المشكالت ما يحتاج في حمو إلى ميارات عقمية بسيطة ,وأخرى تتطمب ميارات عقمية
معقدة لحميا ( .تياني البنا)20 ,8101 ,
فالمشكمة بأنيا :فجوة معموماتية بيف المعمومات المتاحة في الموقؼ أو ما يمكف أف
يطمؽ عميو الحالة االبتدائية لممعمومات ,وبيف معوقات اليدؼ أو ما يسمى بالحالة النيائية
لممعمومات ,ويكوف غير واضح كيفية مؿء الفجوة المعموماتية بينيما لموصوؿ مف المعمومات
المتاحة إلى اليدؼ.
وترى شريف جاد (  )9 ,8101أف ميارات حؿ المشكمة ىي ميارات عقمية معقدة ال
يمكف اكتسابيا أو تعمميا بطريقة عارضة أو عشوائية ,وانما يتـ ذلؾ مف خالؿ اتباع سمسمة
مف العمميات بطريقة منظمة ,تمكف المتعمـ مف استنباط بعض العالقات المنطقية ,التي تربط
بيف السبب والنتيجة ,حيث يتطمب ىذا الربط قياـ المتعمـ بمجموعة مف اإلجراءات والخطوات
منيا :االختيار ,االستبصار ,واإلبداع ,والنقد ,كذلؾ استخداـ استراتيجيات وأساليب متنوعة في
التفكير؛ بيؼ الوصوؿ إلى الحؿ ,ويحقؽ المتعمـ ذلؾ مف خالؿ المعمومات المتوافرة لديو,
والتي سبؽ لو دراستيا.
كما ذكر وائؿ نجيب (  ) 27 ,8102أف حؿ المشكالت ىو مجموعة مف الخطوات
التي يتبعيا الفرد؛ مف أجؿ التغمب عمى العقبات التي تعترضو وتحوؿ دوف تحقيؽ أىدافو,
ويتحدد بمستوى إدراؾ الفرد لكفاءتو الذاتية في حؿ المشكمة ,ودرجة الثقة في الحؿ ,ورد
الفعؿ االنفعالي أثناء الحؿ.
وتشير رعد الطاني وعيسى قدادة (  )817 ,8112إلى أف حؿ المشكمة يمر بالخطوات
التالية:
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 تشخيص المشكمة وفيميا ,عمى اعتبار أف المشكمة المفيومة ىي نصؼ محمولة. تجزئة وتفكيؾ عناصر المشكمة إلى أسبابيا ,وتحديد األىداؼ المرجوة مف حميا. إعداد قائمة بالحموؿ ليذه المشكمة مف كافة األطراؼ ذات العالقة. إجراء عمميات العصؼ الذىني. تقييـ الحموؿ. تحديد أنسب الحموؿ ,واتخاذ القرار ,واجراء المتابعة.وقد أكدت ويمبي (  ) Whimbey, 2009أف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ الشخصية
التي تؤثر فى تعمـ حؿ المشكمة منيا  :االتجاه اإليجابي  ,فالشخص المتميز يرى أف
المشكالت األكاديمية يمكف حميا بالمثابرة ,كذلؾ الحرص عمى فيـ الحقائؽ والعالقات التي
تنطوي عمييا المشكمة ,والتأمؿ وتجنب التخميف ,باإلضافة إلى تقسيـ المشكمة إلى أجزاء
بسيطة ,ومحاولة حؿ كؿ جزء عمى حدا.
وتعد ميارات حؿ المشكالت مف ميارات التفكير الميمة ,وىي تمثؿ أحد أىـ أىداؼ
تدريس الدراسات االجتماعية في مختمؼ المراحؿ الدراسية ,فقد ظيرت استراتيجيات ونماذج
تدريسية تستيدؼ استثمار طاقات الطالب ,مف خالؿ دمج ميارات التفكير بالمحتوى ,ومنيا:
نموذج سوـ ,والذى يعد أحد نماذج ما وراء المعرفة والتي تركز عمى ميارات حؿ المشكالت,
والتنبؤ ,وصياغة االحتماالت ,واتخاذ القرار ,حيث يتكوف مف ست ميارات ىي :التساؤؿ,
المقارنة ,اتخاذ القرار ,حؿ المشكالت ,التنبؤ ,توليد االحتماالت .
ونظ ارً ألىمية ىذا البعد ,فقد اىتمت بعض الدراسات بتنمية ميارات حؿ المشكالت لدى

طالب المراحؿ التعميمية المختمفة ,ومنيا دراسة :مرفت محمد (  ,)8117والتي استيدفت
تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى عينة مف تالميذ المرحمة اإلعدادية مف خالؿ استخداـ
المواقع البيئية عمى شبكة اإلنترنت ,ودراسة شريف جاد (  ,)8101والتي استيدفت تنمية
ميارة حؿ المشكالت واتخاذ القرار لدى معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية .
أما دراسة نايفة قطامي وعبد العزيز السكاكر (  )8101فقد استيدفت تعرؼ أثر
برنامج تدريبي في التفكير مستند إلى نموذج شوارتز عمى تنمية ميارة حؿ المشكالت لدى
عينة مف (  )01طالباً مف الطالب الموىوبيف بالمممكة السعودية ,حيث أعد الباحثاف مقياساً
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لحؿ المشكالت حسب نموذج تريفنجر ,وتوصمت الدراسة إلى فعالية البرنامج في تنمية ميارة
حؿ المشكالت لدى الطالب.
كما أوصت بعض الدراسات بتنمية ميارات حؿ المشكالت لدى الطالب مف خالؿ
استخداـ نماذج تدريسية حديثة كدراسة شريف إبراىيـ (  ,)8102حيث أوصت بضرورة
استخداـ نموذج سوـ في تنمية ميارات حؿ المشكالت ,ولعؿ ذلؾ يرجع إلى التآلؼ ما بيف
ميارات نموذج سوـ ,والتي مف ضمنيا حؿ المشكالت واتخاذ الق اررات ,وما يتطمبو حؿ
المشكمة مف ممارسة العديد مف الميارات والتي منيا اإلحساس بالمشكمة وتحدييا ,ثـ جمع
البيانات حوليا؛ القتراح حموؿ مبدئية ,ثـ اختبار صحتيا واختيار أنسب الحموؿ ,ثـ التوصؿ
الستنتاجات صحيحة ,بما يمكف الفرد مف التنبؤ بالمشكالت المستقبمية ذات العالقة بالمشكمة
محؿ الدراسة.

التفهري اإلجيابيPositive Thinking :
يعد التفكير اإليجابي لدى الفرد مؤش ارً ميماً لما يتمتع بو مف صحة نفسية تنعكس عمى مدى
ما يظيره مف تفاؤؿ ورضا وسعادة في التعامؿ مع اآلخريف خالؿ المواقؼ الحياتية المختمفة,

فيو عمـ البحث عف مكامف القوة البشرية لديو مف جوانب قوة وقدرات يممكيا ,فالتفكير
اإليجابي ميارة تسمى تعمـ التفاؤؿ أو السعادة والرضا عف الحياة.
فتشير أماني سالـ ( )017 ,8112إلى أف التفكير اإليجابي ىو امتالؾ الفرد لعدد مف
التوقعات اإليجابية المتفائمة تجاه المستقبؿ ,واقتناعو بقدرتو عمى النجاح ,ومف أىـ ىذه
التوقعات "أنا أفكر إذ اً أنا أستطيع".

كما أنو توقع النجاح في القدرة عمى معالجة المشكالت عف طريؽ القناعة العقمية لمفرد,
وباستخداـ استراتيجيات بناءة لمتفكير ,يصحبيا ثقة الفرد بذاتو في التوصؿ لحموؿ صحيحة

لممشكالت ,وىذا يتطمب قدرات عقمية قائمة عمى التفاؤؿ واإليجابية مف جانب الفرد .
والتفكير اإليجابي ىو قدرة الفرد اإلرادية عمى تقويـ أفكاره ومعتقداتو والتحكـ فييا وتوجيييا
نحو تحقيؽ نتائج متوقعة ,كما أنو يمثؿ األنشطة واألساليب التي يستخدميا الفرد لمعالجة
المشكالت باستخداـ استراتيجيات القيادة الذاتية لمتفكير ( أماني سيد)02 ,8112 ,
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ويشير كؿ مف إدوار ديبونو (  )28 ,8110وفي ار بيفر (  )00 ,8100أنو يمكف إدراؾ
أىمية التفكير اإليجابي ,فاإلنساف يستطيع أف يقرر طريقة تفكيره ,فإذا اخترت أف تفكر
بإيجابية تستطيع أف تزيؿ الكثير مف المشاعر غير المرغوب فييا ,والتي ربما تعيقؾ عف
تحقيؽ األفضؿ لنفسؾ.
كما يؤكد إبراىيـ الفقي (  )022 ,8119أف المفكر ىو صانع األفكار ,واألفكار تسبب
التفكير ,والتفكير يسبب التركيز ,والتركيز يسبب األحاسيس ,واألحاسيس تسبب السموؾ,
والسموؾ يسبب النتائج ,والنتائج تحدد واقع حياة الشخص ,فمو أراد اإلنساف أف يحدث تغيي ارً

في حياتو عميو أف يغير إدراؾ المفكر.

فيناؾ أىمية كبيرة لمتفكير اإليجابي لدى الفرد ,تتمثؿ في أنو:
 يعد اإل نساف إعداداً صالحاً لمواجية ظروؼ الحياة العممية ,التي تتشابؾ فييا المصالح. -يعزز بيئة العمؿ باالنفتاح والصدؽ والثقة.

 التغير اإليجابي البناء الذي يجريو الفرد داخؿ نفسو ,فيكوف لو األثر النافع في شخصيتووكافة األنشطة.
 يبحث التفكير اإليجابي عف القيمة والفائدة ,وىو تفكير بناء توالدي ,حيث يجعؿ األشياءتعمؿ ,وىدفو ىو الفعالية والبناء.
عند التفكير بطريقة إيجابية تنجذب إلينا المواقؼ اإليجابية ,والعكس يحدث عندما
نفكر بطريقة سمبية فإننا نجذب إلينا المواقؼ السمبية( .إبراىيـ الفقي70 ,8119 ,؛ معيوؼ
السبيعي)02 ,8101 ,

مهازات التفهري اإلجيابي:
ينعكس التفكير اإليجابي لدى الفرد في ممارستو لبعض الميارات ,تتمثؿ في :

 -مهازة سل املشهالت:

يرى فتحي جرواف (  )92 ,8119بأف حؿ المشكالت ىي عممية تفكيرية ,يستخدـ

الفرد فييا ما لديو مف معارؼ مكتسبة سابقة وميارات ,مف أجؿ االستجابة لمتطمبات موقؼ
ليس مألوؼ ,حيث يتدرب التمميذ عمى التفكير بإيجابية واكتشاؼ الحؿ بطريقة ذاتية ,مف
خالؿ إعطائو الفرصة لمعرفة خطئو؛ مما يؤدي إلى ترسيخ الفكرة.
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 -املكازىة:

تعد ميارة المقارنة مف ميارات التفكير األساسية لتنظيـ المعمومات وتطوير المعرفة ,حيث

تتطمب التعرؼ عمى أوجو الشبو واالختالؼ بيف شيئيف أو أكثر عف طريؽ تفحص العالقات
بينيما ,وىى تضيؼ عنصر التشويؽ واإلثارة لمموقؼ التعميمي.

 -التدطيط:

تعد ميارة التخطيط تنظيـ لألفكار في تسمسؿ معقوؿ ,وىو كذلؾ وسيمة لغاية وليس

غاية في حد ذاتو ( .فييـ مصطفى )29 ,8118 ,

 -مهازة طسح األسئلة :

ىي القدرة عمى قياس فيـ الطالب واستيعابو لممعمومات والحقائؽ مف خالؿ األسئمة

المطروحة عميو ,أو األسئمة التي يقوـ ىو بطرحيا عمى غيره.

 -تستيب األولويات:

الميارة التي يتـ عف طريقيا وضع األشياء أو األمور في ترتيب حسب أىميتيا (

جودت سعادة)02 ,8108 ,

 مهازة الوصف -مهازة التفسري:

االستيعاب ,والتعبير عف داللة واسعة مف المواقؼ ,والمعطيات ,والتجارب ,والقواعد,

والمعايير ,واإلجراءات ,ويشمؿ عدة ميارات فرعية؛ كالتصنيؼ ,واستخراج المعنى وتوضيحو (
عدناف عتوـ وعبد الناصر الجراح وموفؽ بشارة )72 ,8112 ,

 -مهازة التصييف:

يقصد بالتصنيؼ جمع األشياء المتشابية معاً طبقاً لما بينيا مف تشابو ,وفصؿ

األشياء غير المتشابية بحسب ما بينيا مف اختالؼ( .فييـ مصطفى)027 ,8118 ,

 -املسوىة :تكديه البدائل

ويقصد بالمرونة :القدرة عمى توليد األفكار المتوقعة عادةً ,وتوجيو أو تحويؿ مسار

التفكير مع تغير المثير أو متطمبات الموقؼ ,وىي عكس الجمود الذىني ,الذي يعني تبني
أنماط ذىنية محددة وغير قابمة لمتغيير حسب ما تستدعي الحاجة.
 الحكـ عمى األشياء وفؽ معيار دقيؽ.- 208 -
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 -التثبت مف صحة األفكار.

 -االستدالل العكلي .

ويقصد باالستدالؿ العقمي ,معرفة شيء أو فعؿ ,أو نتيجة اعتماد عمى معرفة شيء أو

فعؿ آخر يرتبط بو.
وىناؾ أساليب فاعمة في تعزيز التفكير اإليجابي ,تتمثؿ في :
-0

الحوار الفعاؿ:
يعد الحوار وسيمة إلثارة التفكير وانمائو ,واستخداـ الحوار مدعماً بالحجج والبراىيف

واألدلة ,لمتوجيو واإلرشاد والعظة واالعتبار
-8

ضرب األمثمة :
والتمثيؿ ىو تقديـ األفكار أو المعاني بصورة مثؿ يضرب؛ لتجسيد تمؾ األفكار ,فيو

وسيمة تربوية تعميمية؛ لتقريب ما كاف بعيداً وايضاح ما كاف غامضاً.

-2

أسموب التعمـ باالستكشاؼ:

يركز ىذا األسموب عمى قدرات الطالب ,ويجعمو محو ارً لمعممية التعميمية ,حيث إف ىذا

األسموب يسيـ في تنمية ميارات التفكير العممي لدى الطالب ,إذ يستند عمى إعطاء الطالب
دو ارً نشطاً في عممية التعميـ؛ مف أجؿ اكتشاؼ المعمومة ,وذلؾ عف طريؽ إثارة تفكيره,
وتفاعمو معيا بدالً مف تمقينو إياىا.

-0

التساؤؿ

لكى يكوف أسموب التساؤؿ ,مؤث ارً في تنمية التفكير ,البد مف مراعاة صياغة السؤاؿ

بدقة ,ومراعاة مناسبتو لمفئة المستقبمة ,واختيار التوقيت المالئـ لمسؤاؿ ,باإلضافة إلى تنوع
مستويات األسئمة ما بيف المستويات الدنيا والعميا لمتفكير.
-2

أسموب التعمـ التعاوني.
أسموب التشجيع والتحفيز ( .عبد الرحمف عبد اهلل)002 ,8118 ,
فالتفكير اإليجابي منظومة متكاممة ,تتكوف مف عدة ميارات واتجاىات ,ولتنمية ىذه

الميارات لدى المتعمميف ينبغي استخداـ أساليب تربوية فاعمة مف جانب المعمـ .
ولعؿ أىمية التفكير اإليجابي في الدراسة الحالية تنبع مف ضرورة تشجيع تمميذ
الصؼ الثاني اإلعدادي عمى التفكير بشكؿ أكثر تفاؤؿ وموضوعية ,كذلؾ تقبؿ الرأي اآلخر
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وتوظيفو ,واستخداـ أفكار اآلخريف في توليد أفكار وبدائؿ جديدة ,وىذا ما يجعمو مطمباً

أساسياً يعيف التمميذ عمى مواجية العديد مف المشكالت التي تواجيو ومواصمة حميا .

إدساءات الدزاسة :
لإلجابة عف تساؤالت الدراسة تـ إتباع اإلجراءات اآلتية:
أوالً :لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ لمدراسة والذي نص عمى :ما مدى اىتماـ معممي

الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادي ة بتنمية ميارات التفكير اإليجابي لدى تالميذىـ؟ ,
اتبع اآلتي:
إعداد قائمة مبدئية بميارات التفكير اإليجابي الواجب تنميتيا لدى تالميذ المرحمة
اإلعدادية ,وقد تـ صياغة القائمة في صورتيا المبدئية تتكوف مف ( )22عبارة تقيس ميارات
التفكير اإليجابي المختمفة كما أوردتيا الكتابات المتخصصة والبحوث والدراسات السابقة في
مجاؿ تنمية التفكير اإليجابي لدى تالميذ المراحؿ التعميمية المختمفة( .ممحؽ )0
عرض القائمة في صورتيا المبدئية عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ الصحة
النفسية والمناىج وطرؽ التدريس (ممحؽ ,)8وذلؾ لحساب صدقيا ومالءمتيا لمغرض الذى
أعدت مف أجمو ,وجاءت تعديالت المحكميف كالتالي :
حذؼ العبارتيف  :يمكف مف تطبيؽ خطوات التفكير العممي ,يمكف مف الربط اإليجابي بيف
الموضوعات ,لتكرارىما في عبارات سابقة تحمؿ نفس المعنى .
بناء استبانة في ضوء القائمة السابقة لميارات التفكير اإليجابي مكونة مف ( )22
عبارة ( .ممحؽ ) 2
تطبيؽ االستبانة عمى عينة مف معممي مادة الدراسات االجتماعية بمدرسة ( البدالة
اإلعدادية بنات -البراموف اإلعدادية بنات) ,حيث قامت الباحثة برصد الدرجات التي حصؿ
عمييا المعمموف ,وكانت الدرجة الكمية لالستبانة ىي (  )99درجة عمى اعتبار أف المعمـ إذا
اختار االستجابة موافؽ أخذ الدرجة ( )2واذا اختار االستجابة محايد حصؿ عمى الدرجة ()8
 ,وعندما يختار االستجابة غير موافؽ أخذ الدرجة (  ,)0وقد وجدت الباحثة أف  %22مف
المعمميف حصموا عمى أقؿ مف الدرجة ( ) 09.2وىى تقابؿ النسبة  , %21مما يؤكد
انخفاض وعي معممي مادة الدراسات االجتماعية بميارات التفكير اإليجابي وأىمية تنميتو لدى
تالميذ المرحمة اإلعدادية ,وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ لمدراسة.
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ثانياً :لإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمدراسة والذي نص عمى :ما أثر استخداـ نموذج سوـ في

تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية؟,

اتبع اآلتي:
حتديد احملتوى
تـ اختيار وحدتي (األخطار الطبيعية والبشرية -مصر بيف حكـ البطالمة والروماف)
لتدريسيما باستخداـ نموذج سوـ ,وذلؾ لألسباب اآلتية:
تضمنيما العديد مف المشكالت واألخطار البيئية التي يمكف التعامؿ معيا بشكؿ
إيجابي مف جانب التمميذ  ,ووضعو خطة لحميا مف خالؿ خطوات حؿ المشكمة .
وجود عالقات ارتباطية بيف المشكالت الموجودة بياتيف الوحدتيف ,مما يمكف مف
الربط بيف المشكالت المختمفة ,والحصوؿ عمى المعمومات التي تمكف التمميذ مف تحديد أسباب
المشكمة والتنبؤ بالمشكالت التي تترتب عمييا.

- 1إعداد دليل املعله لتدزيس وسدتي الدزاسة:
تـ إعداد دليؿ المعمـ بشكؿ يمكف معمـ الصؼ الثاني اإلعدادي االسترشاد
بو في تدريس وحدتي الدراسة وفقاً لخطوات نموذج سوـ ,وقد تكوف النموذج مف المكونات

اآلتية:
-

مقدمة الدليؿ

-

إرشادات وتعميمات تنفيذ الدليؿ

-

األىداؼ العامة لوحدتي الدراسة.

-

الوسائؿ ومواد التعمـ.

-

الدروس المتضمنة بالوحدتيف.

-

مراجع ومصادر التعمـ.

-

خطة السير في كؿ درس.

-

الخطة الزمنية لتنفيذ دروس الوحدتيف.
بعد االنتياء مف إعداد دليؿ المعمـ تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ

المناىج وطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية ,وقد أشار المحكموف بمناسبة دليؿ المعمـ
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(ممحؽ  ,)2وأنو مرتبط باألىداؼ االجرائية والمحتوى العممي ,كما أف ما يتضمنو مف تعميمات
ومعمومات واضحة وكافية لممعمـ.

- 1

إعداد نساسة ىشاط التلنير:

تـ إعداد كراسة نشاط التمميذ بحيث تتضمف عدد مف األنشطة والمياـ التي يجيب عنيا
الطالب بشكؿ فردي وجماعي مع زمالئو في المجموعة التي ينتمى إلييا ,وذلؾ في كؿ درس
مف دروس الوحدتيف ,وقد راعت الباحثة أف تكوف األنشطة والمياـ مرتبطة بالمحتوى العممي
لموحدتيف ,وأف تعمؿ عمى استثارة انتباه التالميذ لمتعمـ ,عف طريؽ استخداـ الصور ,واعداد
الخرائط الذىنية؛ ليسجؿ فييا التالميذ أفكارىـ ,وقد تـ عرض كراسة النشاط عمى مجموعة مف
المحكميف؛ وذلؾ لمحكـ عمييا مف حيث مدى ارتباطيا بدليؿ المعمـ ,ووفقاً لخطوات نموذج
سوـ ,وقد أكد المحكموف عمى صالحية كراسة نشاط التمميذ لمغرض التي وضعت مف أجمو.

(ممحؽ )2

 - 4بياء أدوات الدزاسة وتطبيكها:
أ-

إعداد اختبار ميارات حؿ المشكالت

-

اليدؼ مف االختبار:

ييدؼ االختبار إلى قياس فاعمية

التدريس وفقاً لنموذج سوـ في تنمية ميارات حؿ

المشكالت لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي في مادة الدراسات االجتماعية .
-

أبعاد االختبار:

لتحديد أبعاد االختبار ,تـ االطالع عمى بعض األدبيات والبحوث والدراسات التي تناولت تحديد
ميارات حؿ المشكالت ,كدراسة شريف جاد (  ,) )8101ودراسة محمد عمى ( . )8107
وتـ تحديد أبعاد االختبار في خمسة أبعاد رئيسة ىي:
تحديد المشكمة -اقتراح حموؿ مناسبة -اختيار أنسب الحموؿ -التوصؿ الستنتاجات صحيحة
– التنبؤ بالمشكالت المستقبمية.
-

صدؽ االختبار:

لمتأكد مف صدؽ االختبار تـ عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة المحكميف في مجاؿ
طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية ,وذلؾ لمتأكد مف صدؽ االختبار ومالءمتو لما وضع
لقياسو ,ومدى سالمة المفردات ومناسبتيا لمستوى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ,ومدى
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ارتباط كؿ سؤاؿ بالبعد الذي يقيسو ,ومدى مناسبة عدد األسئمة ومالءمة التعميمات ,وقد
أبدى المحكموف بعض التعديالت التي أخذتيا الباحثة

في االعتبار عند إعداد الصورة

النيائية مثؿ :التقميؿ مف أسئمة المقاؿ قصير اإلجابة ,ألنيا تتطمب وقتاً أطوؿ مف التمميذ
لإلجابة عنيا ,وقد أجرت الباحثة ىذه التعديالت وأصبح اختبار ميارات حؿ المشكالت في

صورتو النيائية الصالحة لمتطبيؽ عمى عينة البحث ( .ممحؽ )7
التجربة االستطالعية لالختبار:

-

تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة البدالة اإلعدادية
المشتركة التابعة إلدارة شرؽ المنصورة التعميمية بمحافظة الدقيمية وعددىـ ( )21تمميذ
وتمميذة بيدؼ حساب االتساؽ الداخمي والثبات الختبار ميارات حؿ المشكالت ,وتحديد زمف
تطبيقو:

سساب االتسام الداخلي لالختباز:
تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار ميارات حؿ المشكالت مف خالؿ التأكد مف
صدؽ التكويف الفرضي (االتساؽ الفرضي) الختبار ميارات حؿ المشكالت ,حيث تـ حساب
معامؿ ارتباط درجة كؿ مفردة مف مفردات االختبار بالدرجة الكمية لألبعاد (تحديد المشكمة-
اقتراح حموؿ لممشكمة -اختيار أنسب الحموؿ لممشكمة -الخروج باستنتاجات مناسبة -التنبؤ
بالمشكالت المستقبمية) ,ويوضح الجدوؿ التالي قيـ معامالت االرتباط ومستويات داللتيا:

تحذَذ انًشكهت

التشاح
حهىل
نهًشكهت

التشاح اختُاس
انخشوج انتُبؤ
حهىل أَسب
باستُتاجا بانًشكالث
نهًشكه انحهىل
ث يُاسبت انًستمبهُت
نهًشكهت
ة

جذول ( )1
يعايالث استباط يفشداث اختباس يهاساث حم انًشكالث بانذسجت انكهُت نألبعاد انتٍ تُتًٍ إنُها
يستىي
يعايم
سلى
يستىي
يعايم
سلى
األبعاد
األبعاد
انذالنت
االستباط
انًفشدة
انذالنت
االستباط
انًفشدة
6761
67841
11
6761
676.6
1
6761
67..8
26
6761
67613
2
6761
67538
16
6761
67616
5
6761
67.58
15
6761
67561
1
6761
67.2
21
6761
67612
11
6765
67381
.
6761
675.
13
6761
67843
12
6761
67488
14
6761
67.14
1.
6761
67561
16
6765
67452
8
6761
67868
3
6761
67851
18
6761
67411
4
6761
67.32
22
6761
67868
6
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مف الجدوؿ السابؽ :يتضح أف معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة  1.10 ,1.12مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار ميارات حؿ المشكالت.
كما تـ حساب معامؿ ارتباط الدرجة الكمية لألبعاد (تحديد المشكمة -اقتراح حموؿ
لممشكمة -اختيار أنسب الحموؿ لممشكمة -الخروج باستنتاجات مناسبة -التنبؤ بالمشكالت
المستقبمية) ,بالدرجة الكمية لالختبار ,ويوضح الجدوؿ التالي قيـ معامالت االرتباط ومستويات
داللتيا:
جذول ( )2
يعايالث استباط أبعاد اختباس يهاساث حم انًشكالث بانذسجت انكهُت نّ
يستىي انذالنت
يعايم االستباط
األبعاد
6761
678.3
تحذَذ انًشكهت
6761
67846
التشاح حهىل نهًشكهت
6761
67.54
اختُاس أَسب انحهىل نهًشكهت
6761
67514
انخشوج باستُتاجاث يُاسبت
6761
67...
انتُبؤ بانًشكالث انًستمبهُت

مف الجدوؿ السابؽ :يتضح أف معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة  1.10مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار ميارات حؿ المشكالت.

)1

سساب ثبات االختباز
تـ حساب ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ ,حيث تقوـ ىذه الطريقة عمى حساب

تبايف مفردات االختبار ,والتي يتـ مف خالليا بياف مدى ارتباط مفردات االختبار ببعضيا
البعض ,وارتباط كؿ مفردة مع الدرجة الكمية لالختبار وذلؾ مف خالؿ المعادلة التالية:
مج ع2ق 
ن 



1
2

ن 1
ع
ك 

معامؿ (= )α

ع ك  :التبايف الكمى لدرجات الطالب في االختبار
2

حيث ف :عدد بنود االختبار
2
ع
مجػ ق  :مجموع تبايف درجات الطالب عمى فقرة مف فقرات االختبار.
جذول ()3

االختباس ككم

يعايم ثباث أنفا الختباس يهاساث حم انًشكالث
يعايم ثباث أنفا
عذد انًفشداث
67882
22

مف الجدوؿ السابؽ :يتضح ثبات االختبار ككؿ =  1.228وىو معامؿ ثبات عاؿ أللفا,
ويدؿ عمي مالئمة االختبار ألغراض البحث.
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سساب شمً االختباز:
تبيف مف خالؿ التجريب االستطالعي لالختبار أف الزمف المناسب النتياء جميع
التالميذ مف اإلجابة عف مفردات االختبار ىو ( )21دقيقة.

الصوزة اليهائية لالختباز:
بمغ عدد مفردات اختبار ميارات حؿ المشكالت في صورتو النيائية ( )88مفردة ,
موزعة عمى أبعاد االختبار ,ممحؽ ( ,)7والجدوؿ التالي يوضح أبعاد االختبار والمفردات التي
تقيسيا .
جذول ( )4تىصَع أبعاد اختباس يهاساث حم انًشكالث
أسلاو انًفشداث
انًهاسة
16 -14 -13 -11 -1 -5-2
-1
تحذَذ انًشكهت7
26 -11 -6 -4
-2
التشاح حهىل نهًشكهت
21 -15 -16
اختُاس أَسب انحهىل نهًشكهت
1. -12
-6
انخشوج باستُتاجاث يُاسبت
22 -18
-.
انتُبؤ بانًشكالث انًستمبهُت
 22سؤال
انًجًىع

وقد انقسمت مفردات االختبار إلى نوعيف :
أ-

اختيار مف متعدد  :وقد شمؿ (  )2مفردات ىي المفردة رقـ ( -00 -02 -9 -0

 ,)02وقد أعطيت الدرجة (  )0إذا أجاب عنيا التمميذ إجابة صحيحة والدرجة ( صفر) إذا
أجاب عنيا إجابة غير صحيحة.
ب-

أسئمة المقاؿ قصير اإلجابة  :وقد شمؿ (  )07مفردة ىي رقـ ( -2 -0 -2 -8

 ,)88 -80 -81 -09 -02 -07 -02 -08 -00 -01 -2 -7 -2حيث خصصت
لكؿ سؤاؿ درجة واحدة إذا أجاب عنيا التمميذ إجابة صحيحة والدرجة (صفر) إذا أجاب عنيا
التمميذ إجابة غير صحيحة ,وبذلؾ تصبح الدرجة الكمية الختبار ميارات حؿ المشكالت ( )88
درجة.
-

تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المشكالت:

تـ اختيار عينة مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ىما فصمى (  )8 /8بمدرسة البدالة
اإلعدادية المشتركة كمجموعة تجريبية بمغ عددىـ ( )21تمميذ وتمميذة ,وفصؿ  2 /8بمدرسة
بدواي اإلعدادية المشتركة كمجموعة ضابطة وعددىـ (  )21تمميذ وتمميذة ,ثـ تـ تطبيؽ
االختبار عمى المجموعتيف قبؿ تنفيذ التجربة وذلؾ في األسبوع الثاني مف الفصؿ الدراسي
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الثاني لمعاـ الدراسي 8107 /8102ـ  ,ثـ قامت الباحثة بتصحيح االختبار ورصد الدرجات,
بعدىا قامت الباحثة بتدريس وحدتي ( األخطار الطبيعية والبشرية -مصر بيف حكـ البطالمة
والروماف ) لممجموعة التجريبية مستخدمة مراحؿ وخطوات نموذج سوـ  ,بينما درست
المجموعة الضابطة نفس الوحدتيف بالطريقة المعتادة ,وتـ التطبيؽ خالؿ شير مارس في
الفترة مف (  2/8إلى 8107 -2 / 21ـ ) ,ثـ أعادت الباحثة تطبيؽ اختبار ميا ارت حؿ
المشكالت بعدياً عمى مجموعتي البحث في األسبوع األوؿ مف شير أبريؿ 8107ـ  ,وتـ
رصد الدرجات ومعالجتيا إحصائياً مستخدمة األساليب اإلحصائية المناسبة لحساب فاعمية

استخداـ نموذج سوـ في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي في
مادة الدراسات االجتماعية.

ثالثاً :لإلجابة عف السؤاؿ الثالث لمدراسة والذي نص عمى :ما أثر استخداـ نموذج سوـ في

تنمية التفكير اإليجابي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية؟  ,اتبع
اآلتي:
-

االطالع عمى الكتابات المتخصصة والبحوث والدراسات السابقة التي اىتمت بتنمية
ميارات التفكير اإليجابي خالؿ المراحؿ التعميمية المختمفة.

-

وضع مقياس مبدئي لميارات التفكير اًإليجابي  ,يتضمف ( )01ميارات رئيسة ىي ( :

التوقع اإليجابي -الضبط االنفعالي -الشعور بالرضا -تقبؿ االختالؼ عف اآلخريف-
تقبؿ الواقع -تفيـ مشاعر اآلخريف -تقبؿ الذات -اتخاذ القرار -الموضوعية -توليد
األفكار).
-

عرض مقياس التفكير اإليجابي في صورتو المبدئية عمى مجموعة مف المحكميف في
مجاؿ الصحة النفسية ؛ لتحديد صدقو ومالءمتو لمغرض مف البحث ,وقد اقترح
المحكموف :

-

وضع مقياس التفكير اإليجابي في صورتو المبدئية الصالحة لمتطبيؽ عمى عينة البحث.
التجربة االستطالعية لمقياس التفكير اإليجابي:
تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة البدالة

اإلعدادية المشتركة التابعة إلدارة شرؽ المنصورة التعميمية بمحافظة الدقيمية وعددىـ ()21
تمميذ وتمميذة؛ وذلؾ لمتأكد مف صدؽ التكويف الفرضي (االتساؽ الفرضي) لمقياس ميارات
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التفكير اإليجابي مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ مفردة مف مفردات المقياس بالدرجة
الكمية لألبعاد (التوقع اإليجابي -الضبط االنفعالي -الشعور بالرضا -تقبؿ االختالؼ عف
اآلخريف -تقبؿ الواقع -تفيـ مشاعر اآلخريف -تقبؿ الذات -اتخاذ القرار -الموضوعية-
توليد األفكار) ,ويوضح الجدوؿ التالي قيـ معامالت االرتباط ومستويات داللتيا:
جذول ()5
يعايالث استباط يفشداث يمُاس يهاساث انتفكُش اإلَجابٍ بانذسجت انكهُت نألبعاد انتٍ تُتًٍ إنُها
األبعاد

سلى انًفشدة

انتىلع اإلَجابٍ

تفهى يشاعش اِخشٍَ

انضبظ االَفعانٍ

تمبم انزاث

انشعىس بانشضا
تمبم االختالف عٍ
اِخشٍَ

اتخار انمشاس
انًىضىعُت

تمبم انىالع
تفهى يشاعش
اِخشٍَ

32

67.62

6761

تىنُذ األفكاس

1
2
3
4
5
6
.
8
1
16
11
12
13
14
15
16
1.
18
11
26
21
22
23
24
25
26
2.
28
21
36
31

يعايم
االستباط
6716.
67656
67421
67.8.
67.64
67.6.
67118
67586
67421
67838
67.88
6788
67636
674.
67815
67536
67833
67665
67.61
67.41
67521
67446
67513
67552
67518
67462
67482
67518
676.3
676
6752.

يستىي
انذالنت
6761
6761
6765
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6765
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761

األبعاد
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سلى
انًفشدة
33
34
35
36
3.
38
31
46
41
42
43
44
45
46
4.
48
41
56
51
52
53
54
55
56
5.
58
51
66
61
62
63

يعايم
االستباط
67543
67558
67688
67682
6756
67518
6744
67315
67.23
671
6788
67613
6713.
67.1.
67555
67865
678
67.16
676.1
67651
67135
67.4.
67611
671
67628
6781
67.68
67168
67.32
67662
67168

يستىي
انذالنت
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6765
6765
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761
6761

64

67568

6761
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مف الجدوؿ السابؽ :يتضح أف معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة  1.10 ,1.12مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس ميارات التفكير
اإليجابي.
كما تـ حساب معامؿ ارتباط الدرجة الكمية لألبعاد (التوقع اإليجابي -الضبط
االنفعالي -الشعور بالرضا -تقبؿ االختالؼ عف اآلخريف -تقبؿ الواقع -تفيـ مشاعر
اآلخريف -تقبؿ الذات -اتخاذ القرار -الموضوعية -توليد األفكار) بالدرجة الكمية لممقياس,
ويوضح الجدوؿ التالي قيـ معامالت االرتباط ومستويات داللتيا:
جذول ( )6
يعايالث استباط أبعاد يمُاس يهاساث انتفكُش اإلَجابٍ بانذسجت انكهُت نّ
يستىي انذالنت
يعايم االستباط
األبعاد
6765
67434
انتىلع اإلَجابٍ
6761
67488
انضبظ االَفعانٍ
6761
675
انشعىس بانشضا
6761
6756
تمبم االختالف عٍ اِخشٍَ
6761
67655
تمبم انىالع
6765
6744
تفهى يشاعش اِخشٍَ
6761
6762
تمبم انزاث
6761
67.6
اتخار انمشاس
6761
67.12
انًىضىعُت
6761
67.2.
تىنُذ األفكاس

مف الجدوؿ السابؽ :يتضح أف معامالت االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة  1.12 ,1.10مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس ميارات التفكير
اإليجابي.

)1

سساب ثبات املكياس

تـ حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ حيث تقوـ ىذه الطريقة عمى حساب تبايف
مفردات المقياس ,والتي يتـ مف خالليا بياف مدى ارتباط مفردات المقياس ببعضيا البعض,
وارتباط كؿ مفردة مع الدرجة الكمية لالختبار وذلؾ مف خالؿ المعادلة التالية:
مج ع2ق 
ن 



1
2

ن 1
ع
ك 

معامؿ (= )α

ع ك  :التبايف الكمى لدرجات الطالب في المقياس
2

حيث ف :عدد بنود المقياس
2
ع
مجػ ق  :مجموع تبايف درجات الطالب عمى فقرة مف فقرات المقياس.
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جذول ().
يعايم ثباث أنفا ألبعاد انًمُاس وانًمُاس ككم
يعايم ثباث أنفا
عذد انًفشداث
األبعاد
67811
6
انتىلع اإلَجابٍ
67841
6
انضبظ االَفعانٍ
67..8
.
انشعىس بانشضا
6766
6
تمبم االختالف عٍ اِخشٍَ
6768
6
تمبم انىالع
67.61
1
تفهى يشاعش اِخشٍَ
67888
.
تمبم انزاث
67884
.
اتخار انمشاس
67861
5
انًىضىعُت
67861
5
تىنُذ األفكاس
67835
64
انًمُاس ككم

مف الجدوؿ السابؽ :يتضح ثبات المقياس ككؿ =  1.728وىو معامؿ ثبات مقبوؿ
أللفا ,ويدؿ عمي مالئمة المقياس ألغراض البحث.

الصوزة اليهائية للنكياس:
بمغ عدد عبارات مقياس التفكير اإليجابي في صورتو النيائية ( )20عبارة ,موزعة
عمى محاور المقياس ,ممحؽ ( ,)2والجدوؿ التالي يوضح توزيع ميارات التفكير اإليجابي
عمى عبارات المقياس.
جذول ( )8
تىصَع يهاساث انتفكُش اإلَجابٍ عهً عباساث انًمُاس
انعذد
أسلاو انًفشداث
انًهاسة
6
6-1
انتىلع اإلَجابٍ
6
12 -.
انضبظ االَفعانٍ
.
11 -13
انشعىس بانشضا
6
25 -26
تمبم االختالف عٍ
اِخشٍَ
6
31 -26
تمبم انىالع
1
46 -32
تفهى يشاعش اِخشٍَ
.
4. -41
تمبم انزاث
.
54 -48
اتخار انمشاس
5
51 -55
انًىضىعُت
5
64 -66
تىنُذ األفكاس
عباسة
64
انًجًىع

وتـ تطبيؽ مقياس التفكير اإليجابي قبمياً عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة

في األسبوع الثاني مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 8107ـ  ,ثـ التدريس لممجموعة
التجريبية بنموذج سوـ ,ولممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة ,تمى ذلؾ تطبيؽ المقياس
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بعدياً عمى المجموعتيف ,ثـ تصحيح المقياس ورصد الدرجات ومعالجتيا إحصائياً باألساليب

المناسبة ,لحساب فاعمية نموذج سوـ في تنمية ميارات التفكير اإليجابي لدى تالميذ الصؼ
الثاني اإلعدادي في مادة الدراسات االجتماعية.

التشكل مً تهافؤ اجملنوعتني التذسيبية والضابطة:
قامت الباحثة بتطبيؽ أداتي البحث عمى طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية,
وبعد ذلؾ تـ تصحيح اإلجابات ورصد الدرجات ,ولمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف الضابطة
والتجريبية في كؿ مف اختبار ميارات حؿ المشكالت ومقياس التفكير اإليجابي ,تـ استخداـ
اختبار " ت" لممجموعات المستقمة لممقارنة بيف متوسطات درجات المجموعتيف عمى تمؾ
األدوات ,وتوضح الجداوؿ التالية الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف الضابطة
والتجريبية ,ومستوى الداللة اإلحصائية ,وذلؾ الختبار ميارات حؿ المشكالت ومقياس التفكير
اإليجابي قبمياً.

جذول ( )1

لًُت " ث " ودالنتها اإلحصائُت نهفشوق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انًجًىعت انتجشَبُت وانًجًىعت انضابطت فٍ
أبعاد اختباس يهاساث حم انًشكالث وانذسجت انكهُت نّ لبهُا
يستىي
دسجاث
االَحشاف
لًُت (ث)
انًتىسظ
أبعاد اختباس يهاساث انتفكُش انًجًىعت ٌ
انذالنت
انحشَت
انًعُاسٌ
67.4
276. 36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
1763.
تحذَذ انًشكهت
676.1
17.. 36
انضابطت
6766.
171 36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
67258
التشاح حهىل نهًشكهت
67365
176. 36
انضابطت
67254
176. 36
اختُاس أَسب انحهىل انتجشَبُت
غُش دانت
58
17431
نهًشكهت
6
1 36
انضابطت
67254
176. 36
باستُتاجاث انتجشَبُت
انخشوج
غُش دانت
58
17.52
يُاسبت
67183
671. 36
انضابطت
67564
6743 36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
67255
انتُبؤ بًشكالث يستمبهُت7
6756.
674. 36
انضابطت
17258
57.3 36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
17648
انذسجت انكهُت نالختباس
6716.
572. 36
انضابطت
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جذول ( )16
لًُت " ث " ودالنتها اإلحصائُت نهفشوق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انًجًىعت انتجشَبُت وانًجًىعت انضابطت فٍ
أبعاد يمُاس انتفكُش اإلَجابٍ وانذسجت انكهُت نّ لبهُا
يستىي
دسجاث
االَحشاف
أبعاد يمُاس يهاساث انتفكُش
لًُت (ث)
انًتىسظ
ٌ
انًجًىعت
انذالنت
انحشَت
انًعُاسٌ
اإلَجابٍ
17358
578.
36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
67868
انتىلع اإلَجابٍ
17112
576
36
انضابطت
67114
576.
36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
175.8
انضبظ االَفعانٍ
67.14
573
36
انضابطت
17552
67.3
36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
17432
انشعىس بانشضا
17324
672
36
انضابطت
6781
573.
36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
17282
تمبم االختالف عٍ اِخشٍَ
67.12
571
36
انضابطت
17285
5713
36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
17526
تمبم انىالع
176.4
574.
36
انضابطت
27635
1675.
36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
67851
تفهى يشاعش اِخشٍَ
27263
1171
36
انضابطت
17232
.
36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
17263
تمبم انزاث
17221
676
36
انضابطت
17426
.73.
36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
17646
اتخار انمشاس
1728.
.
36
انضابطت
6756.
574.
36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
67..6
انًىضىعُت
6741
573.
36
انضابطت
6756.
574.
36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
67181
تىنُذ األفكاس
6741
575
36
انضابطت
57.2
657433 36
انتجشَبُت
غُش دانت
58
17868
انذسجت انكهُت نهًمُاس
3742 637233 36
انضابطت

إحصائيا عند مستوى داللة
يتضح مف الجدوليف السابقيف أف قيـ " ت" غير دالة
ً
إحصائيا بيف متوسطي درجات المجموعتيف
( ,)1.12مما يشير لعدـ وجود فروؽ دالة
ً
التجريبية والضابطة في اختبار ميارات حؿ المشكالت ومقياس التفكير اإليجابي ,وىذا يشير

إلى تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في أدوات الدراسة.

ىتائر الدزاسة ومياقشتها:
أوالً  :ىتائر اإلدابة عً السؤال الجاىي للدزاسة :
لإلجابة عف السؤاؿ الثاني لمدراسة والذي نص عمى :ما أثر استخداـ نموذج سوـ في
تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية.
قامت الباحثة باختبار صحة الفرضيف التالييف :
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 -0يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )1.12بيف متوسطي درجات التطبيقيف القبمي
والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية في اختبار ميارات حؿ المشكالت في مادة الدراسات

االجتماعية وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي.
 -8يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )1.12بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات حؿ المشكالت في مادة

الدراسات االجتماعية لصالح طالب المجموعة التجريبية.

اختباز صشة الفسض الفسعي األول:
الختبار ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة لتحديد داللة
الفروؽ بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في أبعاد اختبار
ميارات حؿ المشكالت والدرجة الكمية لو ,ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جذول ( )11
لًُت " ث " ودالنتها اإلحصائُت نهفشوق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انتطبُك انمبهٍ وانبعذٌ نهًجًىعت انتجشَبُت فٍ
أبعاد اختباس يهاساث حم انًشكالث وانذسجت انكهُت نّ
يستىٌ
دسجاث
االَحشاف
أبعاد اختباس يهاساث حم
لًُت "ث"
انًتىسظ
ٌ
انتطبُك
انذالنت
انحشَت
انًعُاسٌ
انًشكالث
67.4
276.
لبهٍ
6761
21
3573.4
36
تحذَذ انًشكهت
67583
.72.
بعذٌ
6766.
171
لبهٍ
6761
21
227661
36
التشاح حهىل نهًشكهت
67564
475.
بعذٌ
67254
176.
لبهٍ
6761
21
1171..
36
اختُاس أَسب انحهىل نهًشكهت
6743
27..
بعذٌ
67254
176.
لبهٍ
6761
21
267412
36
انخشوج باستُتاجاث يُاسبت
67365
271
بعذٌ
67564
6743
لبهٍ
6761
21
237331
36
انتُبؤ بًشكالث يستمبهُت
673.1
2783
بعذٌ
17258
57.3
لبهٍ
6761
21
427868
3
انذسجت انكهُت نالختباس
17241
26733
بعذٌ

مف الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمي:
 بالنسبة لتحديد المشكمة :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعديلممجموعة التجريبية في تحديد المشكمة لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط
األكبر= ,)7.87حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )22.270وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
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 بالنسبة القتراح حموؿ لممشكمة :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبميوالبعدي لممجموعة التجريبية في اقتراح حموؿ لممشكمة لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط
األكبر= ,)0.27حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )88.129وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة الختيار أنسب الحموؿ لممشكمة :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽالقبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في التحميؿ البصرى لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط
األكبر= ,)8.77حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )09.977وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة لمخروج باستنتاجات مناسبة :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبميوالبعدي لممجموعة التجريبية في الخروج باستنتاجات مناسبة لصالح التطبيؽ البعدي
(المتوسط األكبر= ,)8.9حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )82.098وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة لمتنبؤ بمشكالت مستقبمية :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبميوالبعدي لممجموعة التجريبية في التنبؤ بمشكالت مستقبمية لصالح التطبيؽ البعدي
(المتوسط األكبر= ,)8.22حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )82.229وىي قيمة ذات
داللة إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبميوالبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار ميارات حؿ المشكالت لصالح التطبيؽ البعدي
(المتوسط األكبر= ,)81.22حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )08.212وىي قيمة ذات
داللة إحصائية عند مستوي داللة .1.10
ومف ثـ نقبؿ الفرض األ وؿ" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.12
بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار ميارات
حؿ المشكالت لصالح التطبيؽ البعدي".
الختبار صحة الفرض الفرعي الثاني :والذي ينص عمى:
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" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )1.12بيف متوسطي درجات
تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات حؿ المشكالت
لصالح المجموعة التجريبية".
ال

ختبار ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار " ت " لممجموعات المستقمة لتحديد

داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية ,والمجموعة الضابطة في أبعاد
اختبار ميارات حؿ المشكالت والدرجة الكمية لو بعدياً ,ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:

جذول ()12
لًُت " ث " ودالنتها اإلحصائُت نهفشوق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انًجًىعت انتجشَبُت وانًجًىعت انضابطت فٍ
أبعاد اختباس يهاساث حم انًشكالث وانذسجت انكهُت نّ بعذَا
يستىي
دسجاث
االَحشاف
أبعاد اختباس يهاساث حم
لًُت (ث)
انًتىسظ
ٌ
انًجًىعت
انذالنت
انحشَت
انًعُاسٌ
انًشكالث
67583
.72.
36
انتجشَبُت
6761
58
227133
تحذَذ انًشكهت
67583
3713
36
انضابطت
67564
475.
36
انتجشَبُت
6761
58
217133
التشاح حهىل نهًشكهت
6745
1713
36
انضابطت
6743
27..
36
انتجشَبُت
اختُاس أَسب انحهىل
6761
58
117.58
نهًشكهت
6741
173.
36
انضابطت
67365
271
36
انتجشَبُت
انخشوج باستُتاجاث
6761
58
157.31
يُاسبت
67466
173
36
انضابطت
673.1
2783
36
انتجشَبُت
6761
58
157285
انتُبؤ بًشكالث يستمبهُت7
6743
1723
36
انضابطت
17241
26733
36
انتجشَبُت
6761
58
32784.
انذسجت انكهُت نالختباس
17251
17..
36
انضابطت

من الجدول السابق يتضح ما يلي:
 بالنسبة لتحديد المشكمة :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبيةوالضابطة في تحديد المشكمة بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط

األكبر= ,)7.87حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )88.022وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة القتراح حموؿ لممشكمة :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبيةوالضابطة في اقتراح حموؿ لممشكمة بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط

األكبر= ,)0.27حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )80.022وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
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 بالنسبة الختيار أنسب الحموؿ لممشكمة :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعةالتجريبية والضابطة في اختيار أنسب الحموؿ لممشكمة بعدياً لصالح المجموعة التجريبية

(المتوسط األكبر= ,)8.77حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )00.722وىي قيمة ذات
داللة إحصائية عند مستوي داللة .1.10

 بالنسبة لمخروج باستنتاجات مناسبة :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعةالتجريبية والضابطة في استنتاج المعنى بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط

األكبر= ,)8.9حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )02.720وىي قيمة ذات داللة إحصائية
عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة لمتنبؤ بمشكالت مستقبمية :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعةالتجريبية والضابطة في التنبؤ بمشكالت مستقبمية بعدياً لصالح المجموعة التجريبية

(المتوسط األكبر= ,)8.22حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )02.822وىي قيمة ذات
داللة إحصائية عند مستوي داللة .1.10

 بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبيةوالضابطة في اختبار ميارات حؿ المشكالت بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط

األكبر= ,)81.22حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )28.207وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10

ومف ثـ نقبؿ الفرض الثاني" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.12
بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار
ميارات حؿ المشكالت لصالح المجموعة التجريبية".
 حساب حجـ تأثير نموذج سوـ في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى تالميذ الصؼ الثانياإلعدادي.
لبياف قوة تأثير المعالجة التجريبية (نموذج سوـ) في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ,تـ حساب حجـ التأثير ( ,)η2وذلؾ كما يوضحو الجدوؿ
التالي:
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جذول ( )13
حجى تأثُش ًَىرج سىو فٍ تًُُت يهاساث حم انًشكالث نذي تاليُز انصف انثاٍَ اإلعذادٌ
أبعاد يهاساث حم انًشكالث
تحذَذ انًشكهت
التشاح حهىل نهًشكهت
اختُاس أَسب انحهىل نهًشكهت
انخشوج باستُتاجاث يُاسبت
نهتُبؤ بًشكالث يستمبهُت
انذسجت انكهُت نالختباس

لًُت () η2
671..
67143
67132
6716
67141
67184

حجى انتأثُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف حجـ تأثير (نموذج سوـ) في تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي كبير ,حيث تراوحت قيـ حجـ التأثير مف (.)1.920 -1.928
وترجع الباحثة ىذا التحسف في ميارات حؿ المشكالت لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي
إلى:
-

يتكوف نموذج سوـ مف عدة ميارات منيا حؿ المشكالت التي تواجو المتعمـ والتعامؿ
معيا بإيجابية مف خال ؿ طرح التساؤالت ,وفرض الفروض ,والبحث عف حموؿ ليا ,مما
كاف لو دو ارً كبي ارً في تأىيؿ التالميذ المتالؾ ميارات حؿ المشكالت التي تواجيو في
مقرر الدراسات االجتماعية لمصؼ الثاني اإلعدادي.

-

ساعد نموذج سوـ التمميذ عمى تنظيـ المعمومات واالستفادة منيا في تصميـ خرائط
لمتفكير ومنظمات بيانية تمكف التمميذ مف متابعة خطوات حؿ المشكمة ,حتى يصؿ إلى
حموؿ مناسبة لممشكمة محؿ الدراسة ويختار أنسبيا.

-

استطاع التمميذ مف خالؿ استخدامو لنموذج سوـ الربط بيف المشكالت المختمفة,
والخروج باستنتاجات تمكنو مف التنبؤ بحدوث المشكالت المستقبمية.

-

تضمف نموذج سوـ خطوة تطبيؽ التفكير ,والتي تمكف خالليا التمميذ مف تطبيؽ
معموماتو في مواقؼ جديدة مشابية ,سواء عف طريؽ انتقاؿ أثر التدريب المباشر ,أـ
البعيد ,والذى كاف لو أث ارً إيجابياً في تعميـ الحموؿ المقترحة لممشكمة ,واعادة تطبيقيا
في سبيؿ حؿ المشكالت الجديدة.
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ثاىياً  :ىتائر اإلدابة عً السؤال الجالح للدزاسة :
لإلجابة عف السؤاؿ الثالث لمدراسة والذي نص عمى :ما أثر استخداـ نموذج سوـ في
تنمية التفكير اإليجابي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية.
قامت الباحثة باختبار صحة الفرضيف التالييف :
 -0يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )1.12بيف متوسطي درجات التطبيقيف القبمي
والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية في مقياس التفكير اإليجابي في مادة الدراسات

االجتماعية وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي.
 -8يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )1.12بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس التفكير اإليجابي في مادة الدراسات

االجتماعية لصالح طالب المجموعة التجريبية.

اختباز صشة الفسض الفسعي األول:
الختبار ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت" لممجموعات المرتبطة لتحديد داللة
الفروؽ بيف متوسطي درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في أبعاد مقياس
التفكير اإليجابي والدرجة الكمية لو ,ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جذول () 14
لًُت " ث " ودالنتها اإلحصائُت نهفشوق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انتطبُك انمبهٍ وانبعذٌ نهًجًىعت
انتجشَبُت فٍ أبعاد يمُاس انتفكُش اإلَجابٍ وانذسجت انكهُت نّ
دسجاث يستىي
االَحشاف
أبعاد يمُاس
لًُت (ث)
انًتىسظ
ٌ
انتطبُك
انذالنت
انحشَت
انًعُاسٌ
انتفكُش اإلَجابٍ
8807.
78.5
قبلي
3838
7.
158..8
03
انتىلع اإلَجابٍ
888.1
8.8.5
بعدي
38...
7815
قبلي
3838
7.
08878.
03
انضبظ االَفعانٍ
88180
808.
بعدي
88771
1850
قبلي
3838
7.
138851
03
انشعىس بانشضا
1800
818.5
بعدي
38..
7805
قبلي
تمبم االختالف
3838
7.
178..1
03
عٍ اِخشٍَ
88111
80815
بعدي
881.7
78.0
قبلي
3838
7.
1085.7
03
تمبم انىالع
88008
8.810
بعدي
18107
83875
قبلي
تفهى يشاعش
3838
7.
1.8008
03
اِخشٍَ
887.0
11815
بعدي
3838
7.
138578
88101
5
قبلي
تمبم انزاث
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أبعاد يمُاس
انتفكُش اإلَجابٍ
اتخار انمشاس
انًىضىعُت
تىنُذ األفكاس
انذسجت انكهُت
نهًمُاس

انتطبُك

ٌ

انًتىسظ

بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

03

85880
5805
81815
78.5
818.0
78.5
8187
178.00
8718..

03
03
03
03

االَحشاف
انًعُاسٌ
1801
88.11
181.7
38735
888.0
38735
881.3
7851
.8701

لًُت (ث)

دسجاث
انحشَت

يستىي
انذالنت

858131

7.

3838

008.37

7.

3838

1.81.1

7.

3838

..851

7.

3838

مف الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمي:
 بالنسبة لمتوقع اإليجابي :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعديلممجموعة التجريبية في التوقع اإليجابي لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط
األكبر= ,)00.07حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )87.020وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة لمضبط االنفعالي :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعديلممجموعة التجريبية في الضبط االنفعالي لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط
األكبر= ,)02.9حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )20.202وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة لمشعور بالرضا :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعديلممجموعة التجريبية في الشعور بالرضا لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط
األكبر= ,)02.27حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )81.072وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة لتقبؿ االختالؼ عف اآلخريف :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽالقبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في تقبؿ االختالؼ عف اآلخريف لصالح التطبيؽ
البعدي (المتوسط األكبر= ,)02.27حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )82.028وىي قيمة
ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة لتقبؿ الواقع :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعديلممجموعة التجريبية في تقبؿ الواقع لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط األكبر=,)00.82
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حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )82.702وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي
داللة .1.10
 بالنسبة لتفيـ مشاعر اآلخريف :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبميوالبعدي لممجموعة التجريبية في تفيـ مشاعر اآلخريف لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط
األكبر= ,)88.27حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )82.220وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة لتقبؿ الذات :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعديلممجموعة التجريبية في تقبؿ الذات لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط األكبر=,)07.02
حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )81.720وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي
داللة .1.10
 بالنسبة التخاذ القرار :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعديلممجموعة التجريبية في اتخاذ القرار لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط األكبر=,)02.27
حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )07.818وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي
داللة .1.10
 بالنسبة لمموضوعية :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعديلممجموعة التجريبية في الموضوعية لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط األكبر=,)08.92
حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )22.012وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي
داللة .1.10
 ب النسبة لتوليد األفكار :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعديلممجموعة التجريبية في توليد األفكار لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط األكبر=,)08.2
حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )89.202وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي
داللة .1.10
 بالنسبة لممقياس ككؿ :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعديلممجموعة التجريبية في مقياس ميارات التفكير لصالح التطبيؽ البعدي (المتوسط
األكبر= ,)028.92حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )09.72وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
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ومف ثـ نقبؿ الفرض الثالث" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.12
بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس ميارات
التفكير لصالح التطبيؽ البعدي لصالح التطبيؽ البعدي".
اختباز صشة الفسض الفسعي الجاىي:
والختبار ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار " ت " لممجموعات المستقمة لتحديد داللة
الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية ,والمجموعة الضابطة في أبعاد مقياس
التفكير اإليجابي والدرجة الكمية لو بعدياً ,ويتضح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي:

جذول ()15
لًُت " ث " ودالنتها اإلحصائُت نهفشوق بٍُ يتىسطٍ دسجاث انًجًىعت انتجشَبُت وانًجًىعت
انضابطت فٍ أبعاد يمُاس انتفكُش اإلَجابٍ وانذسجت انكهُت نّ بعذَا
دسجاث يستىي
االَحشاف
أبعاد يمُاس
لًُت (ث)
انًتىسظ
انًجًىعت ٌ
انذالنت
انحشَت
انًعُاسٌ
انتفكُش اإلَجابٍ
17116
انتجشَبُت 1474. 36
6761
58
237561
انتىلع اإلَجابٍ
676.1
875.
انضابطت 36
17213
1371
انتجشَبُت 36
6761
58
117536
انضبظ االَفعانٍ
67..4
87..
انضابطت 36
2733
انتجشَبُت 1678. 36
6761
58
117646
انشعىس بانشضا
17512
انضابطت 1678. 36
17626
تمبم االختالف انتجشَبُت 1376. 36
6761
58
147241
عٍ اِخشٍَ
67845
871
انضابطت 36
17331
انتجشَبُت 14723 36
6761
58
167254
تمبم انىالع
17615
172.
انضابطت 36
17583
انتجشَبُت 2276. 36
تفهى يشاعش
6761
58
247136
اِخشٍَ
17184
انضابطت 1376. 36
2736
انتجشَبُت 1.713 36
6761
58
117481
تمبم انزاث
1738
1174
انضابطت 36
27615
انتجشَبُت 1676. 36
6761
58
172.6
اتخار انمشاس
6711.
1178
انضابطت 36
17143
انتجشَبُت 12713 36
6761
58
227242
انًىضىعُت
67516
.7.
انضابطت 36
17286
1275
انتجشَبُت 36
6761
58
167613
تىنُذ األفكاس
67611
876.
انضابطت 36
انتجشَبُت 87532 152718 36
انذسجت انكهُت
6761
58
36745.
نهًمُاس
47631
11
انضابطت 36

مف الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمي:
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 بالنسبة لمتوقع اإليجابي :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبيةوالضابطة في التوقع اإليجابي بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط

األكبر= ,)00.07حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )82.210وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 -بالنسبة لمضبط االنفع الي :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبية

والضابطة في الضبط االنفعالي بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط

األكبر= ,)02.9حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )09.222وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
 بالنسبة لمشعور بالرضا :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبيةوالضابطة في استخداـ الشعور بالرضا بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط

األكبر= ,)02.27حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )00.202وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10

 بالنسبة لتقبؿ االختالؼ عف اآلخريف :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعةالتجريبية والضابطة في تقبؿ االختالؼ عف اآلخريف بعدياً لصالح المجموعة التجريبية

(المتوسط األكبر= ,)02.27حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )00.809وىي قيمة ذات
داللة إحصائية عند مستوي داللة .1.10

 بالنسبة لتقبؿ الواقع :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبية والضابطةفي تقبؿ الواقع بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط األكبر= ,)00.82حيث
جاءت قيمة "ت" تساوي ( )02.820وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة

.1.10
 بالنسبة لتفيـ مشاعر اآلخريف :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبيةوالضابطة في تفيـ مشاعر اآلخريف بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط

األكبر= ,)88.27حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )80.922وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10
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 بالنسبة لتقبؿ الذات :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبية والضابطةفي تقبؿ الذات بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط األكبر= ,)07.82حيث جاءت

قيمة "ت" تساوي ( )00.029وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة .1.10

 بالنسبة التخاذ القرار :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبية والضابطةفي اتخاذ القرار بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط األكبر= ,)02.27حيث
جاءت قيمة "ت" تساوي ( )9.872وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة

.1.10
 بالنسبة لمموضوعية :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبية والضابطةفي الموضوعية بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط األكبر= ,)08.92حيث
جاءت قيمة "ت" تساوي ( )88.808وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة

.1.10
 بالنسبة لتوليد األفكار :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبيةوالضابطة في توليد األفكار بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط األكبر=,)08.2

حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )02.292وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي
داللة .1.10

 بالنسبة لمدرجة الكمية لممقياس :توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة التجريبيةوالضابطة في مقياس ميارات التفكير بعدياً لصالح المجموعة التجريبية (المتوسط

األكبر= ,)028.92حيث جاءت قيمة "ت" تساوي ( )21.027وىي قيمة ذات داللة
إحصائية عند مستوي داللة .1.10

ومف ثـ نقبؿ الفرض الرابع" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1.12
بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس
التفكير اإليجابي لصالح المجموعة التجريبية".
 حساب حجـ تأثير نموذج سوـ في تنمية التفكير اإليجابي لدى تالميذ الصؼ الثانياإلعدادي.
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لبياف قوة تأثير المعالجة التجريبية (نموذج سوـ) في تنمية التفكير اإليجابي لدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ,تـ حساب حجـ التأثير ( ,)η2وذلؾ كما يوضحو الجدوؿ
التالي:
جذول ()16
حجى تأثُش ًَىرج سىو فٍ تًُُت انتفكُش اإلَجابٍ نذي تاليُز انصف انثاٍَ اإلعذادٌ
لًُت () η2
67163
671.2
67133
6715.
6715
67165
6713.
67111
671.5
67168
67188

أبعاد يمُاس انتفكُش اإلَجابٍ
انتىلع اإلَجابٍ
انضبظ االَفعانٍ
انشعىس بانشضا
تمبم االختالف عٍ اِخشٍَ
تمبم انىالع
تفهى يشاعش اِخشٍَ
تمبم انزاث
اتخار انمشاس
انًىضىعُت
تىنُذ األفكاس
انذسجت انكهُت نهًمُاس

حجى انتأثُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش
كبُش

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف حجـ تأثير (نموذج سوـ) في تنمية التفكير اإليجابي لدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي كبير ,حيث تراوحت قيـ حجـ التأثير مف (.)1.922 -1.900
وترجع الباحثة ىذا التحسف في ميارات التفكير اإليجابي لدى تالميذ الصؼ الثاني
اإلعدادي إلى الجوانب اآلتية:
 ساعد استخداـ التمميذ لخرائط التفكير بنموذج سوـ عمى زيادة ثقة التمميذ بنفسو وزيادةتوقعاتو اإليجابية بشأف إنجازه األكاديمي .
 ساعد استخداـ التالميذ لخطوات نموذج سوـ عمى ممارستيـ لمموضوعية في التفكير وعدـالتحيز ,وذلؾ باتباع أسموب التفكير العممي في حؿ المشكالت التي تواجييـ ,مما كاف لو
تأثير إيجابي عمي تحسف مستوى التفكير اإليجابي لدييـ.
 أتاح نموذج سوـ لمتالميذ فرصة الحوار والتفاعؿ فيما بينيـ ,واالستماع آلراء اآلخريفبشكؿ فعاؿ ودوف خ جؿ ,مما ساعد عمى االنفتاح العقمي لدييـ والتفكير بشكؿ إيجابي.
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اختباز صشة الفسض اخلامس:
الختبار صحة الفرض الخامس لمدراسة والذى ينص عمى" :توجد عالقة ارتباطية دالة
موجبة بيف درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لكؿ مف اختبار ميارات حؿ
المشكالت ومقياس التفكير اإليجابي".
الختبار صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف ,وذلؾ
لحساب معامؿ االرتباط بيف درجات المجموعة التجريبية في اختبار ميارات حؿ المشكالت
ومقياس التفكير اإليجابي ,ويبيف الجدوؿ التالي قيمة معامؿ االرتباط ومستوى داللتو.
جذول ( )1.
يعايم استباط دسجاث انًجًىعت انتجشَبُت فٍ اختباس يهاساث حم انًشكالث ويمُاس انتفكُش اإلَجابٍ
يستىي
اتجاِ
اختباس يهاساث حم
لىة انعاللت
يعايالث االستباط
انذالنت
انعاللت
انًشكالث
يمُاس انتفكُش
6761
يتىسطت
يىجب
67.22
اإلَجابٍ

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أنو يوجد ارتباط بيف درجات المجموعة التجريبية في اختبار
ميارات حؿ المشكالت ومقياس التفكير اإليجابي ,حيث جاءت قيمة "ر" دالة احصائياً عند

مستوي داللة .1.10

ومف ثـ نقبؿ الفرض الخامس الذى ينص عمى :توجد عالقة ارتباطية دالة موجبة بيف
درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لكؿ اختبار ميارات حؿ المشكالت ومقياس
التفكير اإليجابي".
وترجع الباحثة ىذا االرتباط إلى أنو كاف إليجابية التمميذ في التعامؿ مع المشكالت المتضمنة
بمقرر الدراسات االجتماعية لمصؼ الثاني اإلعدادي ,مف خالؿ جمع المعمومات المرتبطة
بالمشكمة ,واقتراح بعض الحموؿ ليا ,والتأكد مف صحة ىذه الحموؿ ,ثـ اختيار أنسبيا,
والتنبؤ بالمشكالت المستقبمية ذات العالقة ,أث ارً فعاالً في تفكير التمميذ بشكؿ أكثر إيجابية,

تفكي ارً يتسـ بالتفاؤؿ والمرونة ,وكذلؾ الموضوعية وتقبؿ النقد ,كما أتيحت الفرصة لمتمميذ
لمتعبير عف مدى رضاه عف إجراءات السير في الدرس ,كذلؾ الجوانب التي أثارت انفعالو
بالدروس وموقفو تجاىيا ,وىذا كمو كاف لو أث ارً إيجابياً في تنمية ميارات التفكير اإليجابي
لدى تمميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
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التوصيات:
-

عقد دورات تدريبية لمعممي الدراسات االجتماعية بالمراحؿ التعميمية المختمفة عمى
استخداـ نموذج سوـ وخطوات تنفيذه.

 تزويد منيج الدراسات االجتماعية بكافة المراحؿ التعميمية بالعديد مف األنشطة التعميمية,والتي يمكف أف تسيـ في تنمية ميارات التفكير اإليجابي لدى المتعمميف ,كذلؾ تنمية
مياراتيـ في حؿ المشكالت المختمفة.
 مراعاة مؤلفي مناىج الدراسات االجتماعية بصياغة المحتوى بطريقة تساعد عمى تنميةميارات حؿ المشكالت لدى التالميذ.
-

اىتماـ معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية باستخداـ نموذج سوـ في
التدريس؛ لما لو مف مزايا في توفير مواقؼ تعميمية تجعؿ التالميذ أكثر إيجابية في
اكتساب المعمومات وحؿ المشكالت التي تواجييـ في حياتيـ .

-

نشر ثقافة التدريس مف أجؿ تنمية التفكير وحؿ المشكالت بدالً مف ثقافة التدريس مف

أجؿ الذاكرة بيف معممي الدراسات االجتماعية قبؿ الخدمة وأثنائيا.

البشوخ املكرتسة:
-

دراسة مقارنة بيف نموذج سوـ ونماذج تدريسية أخرى لتنمية العديد مف ميارات التفكير
المختمفة.

-

برنامج مقترح قائـ عمى ميارات نموذج سوـ لتنمية التفكير عالي الرتبة لدى تالميذ
المرحمة اإلعدادية.

-

استخداـ نموذج سوـ لتنمية بعض الميارات الحياتية لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي
في مادة الجغرافيا.

-

دراسة تقويمية لدور مقررات اإلعداد التربوي لمعمـ الدراسات االجتماعية في تنمية
التفكير اإليجابي لدى الطالب المعمميف.

- 229 -

أثر استخدام نموذج سوم (  )SWOMفي تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير اإليجابي .....

املسادع
أوالً :املسادع العسبية
تياني عطية محمود البنا (  .)8101فعالية التدريس باستراتيجية حؿ المشكالت في التحصيؿ وتنمية

ميارات التفكير الناقد في مادة الجغرافيا لدى طالب المرحمة الثانوية ,رسالة ماجستير غير منشورة,

كمية التربية ,جامعة المنصورة.

وفاء مصطفى ( .)8112حقؽ أحالمؾ بقوة التفكير اإليجابي ,دار ابف حزـ :بيروت
حناف عمر السر (  .)8100دور معممي المرحمة الثانوية في تنمية منياج التفكير اإليجابي لدى
طمبتيـ في ضوء الكتاب والسنة وسبؿ تفعيمو ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية بغزة.

والء حسيف خميؿ (  .)8108الخصائص المعرفية والنفسية الفارقة لمطالب المراىقيف ذوي التفكير
اإليجابي والتفكير السمبي ,رسالة ماجستير ,معيد الدراسات والبحوث التربوية ,جامعة القاىرة.

أماني سالـ (  .)8112فاعمية برنامج لتنمية التفكير اإليجابي لدى الطالبات المعرضات لمضغط

النفسي في ضوء النموذج المعرفي ,مجمة كمية التربية باإلسماعيمية ,العدد  ,0ص ص - 012

.029

عبد المريد قاسـ ( .)8119أبعاد التفكير اإليجابي في مصر دراسة عاممية ,مجمة الدراسات النفسية,

المجمد  ,09العدد  ,0ص ص .723 – 691

قدر سميح أبو ىنطش (  .)8100أثر استخداـ نموذج سوـ عمى التفكير فوؽ المعرفي واال تجاىات

العممية والتحصيؿ الدراسي في العموـ لطمبة الصؼ السابع األساسي في نابمس ,رسالة ماجستير,

كمية الدراسات العميا ,جامعة النجاح الوطنية.

طو عمى الدليمي وعبد الرحمف الياشمي (  .)8112استراتيجيات حديثة في فف التدريس  ,ط,0

عماف :دار الشروؽ.

حسف حسيف زيتوف ( .)8112تعميـ التفكير ,رؤية تطبيقية في تنمية العقوؿ المفكرة ,ط ,0القاىرة:
عالـ الكتب لمنشر.

ناديا ىايؿ السرور (  .)8112تعميـ التفكير في المنيج المدرسي ,ط ,0عماف :دار وائؿ.

روبرت سوارتز وساند ار باركس (  .)8112دمج ميارات التفكير الناقد واإلبداعي في التدريس دليؿ
تصميـ الدروس ,ترجمة :عماد أبوعياش وفاطمة البموشي  ,ط ,0أبوظبي :مركز إدراؾ.

عمر غبايف ( .)8110تطبيقات مبتكرة في تعميـ التفكير ,ط ,0عماف :جيينة لمنشر والتوزيع.

نايفة قطامي (  .)8102نموذج شوارتز وتعميـ التفكير  ,ط ,0عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
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مندور عبد السالـ فتح اهلل (  .)8119أثر استخداـ خرائط التفكير القائمة عمى الدمج في تنمية
التحصيؿ فى مادة العموـ والتفكير الناقد واالتجاه نحو العمؿ التعاوني لدى تالميذ المرحمة المتوسطة

في المممكة العربية السعودية ,جامعة القصيـ ,السعودية.

شيماء عبد السالـ سميـ (  .)8102فاعمية استخداـ استراتيجية سوـ

في تنمية عادات العقؿ

وميارات اتخاذ القرار في العموـ لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ,مجمة التربية العممية ,المجمد

 ,09العدد (  , )0ص ص .078 -022

ذوقاف عبيدات وسييمة أبو السميد (  .)8112الدماغ والتعمـ والتفكير ,ط ,8عماف :دار ديبونو

لمنشر والتوزيع.

ىياـ غائب حسيف (  .)8108فاعمية استراتيجية سوـ في تحصيؿ مادة الكيمياء لدى طالبات الصؼ
الخامس العممي ,مجمة الفتح ,كمية التربية لمعموـ الصرفة ,جامعة ديالى العراؽ.

محمد نوفؿ (  .)8117التفكير والبحث العممي ,عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

إحساف ستار حمزة (  .)8100أثر استعماؿ استراتيجية سوـ في التحصيؿ واستبقاء المعمومات لدى
طالبات الصؼ الخامس األدبي في مادة الجغرافيا الطبيعية ,مجمة كمية التربية األساسية ,جامعة بابؿ,

العدد (. )02

بياف حسيف صباح (  .)8102أثر استراتيجية سوـ )  ( SWOMفي التحصيؿ البالغي وتحسيف

ميارات التفكير التأممي لدى طالبات المرحمة الثانوي في األردف ,رسالة ماجستير ,عمادة البحث
العممي والدراسات العميا ,الجامعة الياشمية.

شريف السيد إبراىيـ (  .)8102تنمية ميارات الفيـ العميؽ واالنجاز المعرفي بتوظيؼ نموذج سوـ

) (SWOMفي تدريس مادة األحياء لدى طالب المرحمة الثانوية  ,مجمة كمية التربية ,جامعة
المنصورة  ,العدد  .يناير

جودت أحمد سعادة (  .)8117تدريس ميارات التفكير مع مئات األمثمة  ,ط ,0نابمس :دار الشروؽ

لمنشر والتوزيع.

شيماء ابراىيـ عبد المطيؼ (  .)8102فعالية نموذج سوـ في تنمية التفكير التوليدي والدافعية
لإلنجاز لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة العموـ  ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة

المنصورة.

نايفة قطامي وعبد العزيز السكاكر (  .)8101أثر برنامج تدريبي في التفكير مستند إلى نموذج
شوارتز عمى ميارة حؿ المشكالت لدى الطمبة الموىوبيف في المممكة العربية السعودية  ,ورقة عمؿ

مقدمة لممجمس العربي لمموىوبيف والمتفوقيف  ,متاح عمى الرابط http://www.Jarwan- :

Center.com
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أثر استخدام نموذج سوم (  )SWOMفي تنمية مهارات حل المشكالت والتفكير اإليجابي .....
وليد رفيؽ العياصرة (  .)8100التفكير السابر واإلبداعي  ,ط ,0دار أسامة لمنشر والتوزيع.
إدوار ديبونو (  .)8110تعميـ التفكير  ,دمشؽ  :دار الرضا.

غادة عواد شمبي (  .)8102فاعمية نموذج التعمـ البنائي االجتماعي فى تدريس مادة الدراسات
االجتماعية لتنمية ميارات حؿ المشكالت واتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ,مجمة

الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  ,العدد  ,21مايو .

مرفت حسف محمد (  .) 8117فاعمية استخداـ المواقع البيئية عمى شبكة اإلنترنت فى تنمية ميارات
حؿ المشكالت لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة

عيف شمس.

أماني سعيدة سيد ( . )8100عمـ النفس التربوى  ,القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

شريف عمى جاد (  .)8101فاعمية برنامج باستخداـ الكمبيوتر لتنمية ميارات اتخاذ القرار وحؿ
المشكالت لدى معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية  ,رسالة دكتوراه  ,كمية التربية ,

جامعة عيف شمس.

فتحي جرواف (  .( 2009تعميـ التفكير ومفاىيـ وتطبيقات ,األردف .:دار الفكر.

فييـ مصطفى (  .)8118ميارات التفكير في مراحؿ التعميـ العاـ ,القاىرة  :دار الفكر العربي.

جودت سعادة (  .)8108تدريس ميارات التفكير (مع مئات األمثمة التطبيقية),عماف :دار الشروؽ.

عدناف عتوـ وعبد الناصر الجراح وموفؽ بشارة (  .)8112تنمية ميارات التفكير ,عماف  :دار

المسيرة لمنشر والتوزيع.

عبد الرحمف صالح عبد اهلل (  .)8118مدخؿ إلى التربية اإلسالمية وطرؽ تدريسيا ,عماف  :دار

الفرقاف.

معيوؼ السبيعي (  .)8101تعميـ التفكير في مناىج التربية اإلسالمية  ,عماف :دار اليازوري
وائؿ محمد نجيب (  .)8102أثر اختالؼ بعض استراتيجيات التدريب القائمة عمى تطبيقات الويب
التفاعمية فى تنمية ميارات حؿ المشكالت اإلدارية ودعـ اتخاذ القرار لدى مديري مدارس التعميـ

العاـ ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة عيف شمس.

رعد عبد اهلل الطاني وعيسى قدادة (  .)8112إدارة الجودة الشاممة  ,عماف :دار إيتاي البازوري
العممية لمنشر والتوزيع.

في ار بيفر (  .)8100التفكير اإليجابي  ,الرياض :مكتبة جرير.

عبد اهلل قريطاف العنزي (  .)8117أثر برنامج تعميمي مستند لنموذج سوـ ( ) SWOMفي تنمية
ميارات اتخاذ القرار لدى طالب الصؼ السادس االبتدائي في مدينة عرعر بالمممكة العربية السعودية

 ,جامعة البمقاء التطبيقية ,السمط ,األردف.
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