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ميارات قراءة بعض في تدريس الجغرافيا لتنمية  الفصل المعكوس استراتيجية فاعمية
 لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي اإليجابيالتفكير أبعاد الخريطة و 

The Effectiveness of Flipped Classroom Strategy in Teaching 

Geography in Developing some Map Reading Skills and 

Positive Thinking Dimensions of Primary Stage Students 
 د/ صــالح محمــد جمعــة أبو زيــد                          

 المناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية المساعد أستاذ                            
 جامعة الفيـك –كمية التربية                          

 ممخص البحث
الفصؿ المعككس  استراتيجيةاستيدؼ البحث الحالي الكشؼ عف فاعمية استخداـ         

في تدريس الجغرافيا عمى تنمية بعض ميارات قراءة الخريطة ، كبعض أبعاد التفكير اإليجابي 
؛ كلتحقيؽ ىذا اليدؼ كالتصدم لمشكمة البحث ، تـ  لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي

تيا لدل إعداد قائمة بميارات قراءة الخريطة ، كقائمة بأبعاد التفكير اإليجابي الكاجب تنمي
نتاج بيئة الفصؿ المعككس باستخداـ النمكذج  السادس االبتدائيتبلميذ الصؼ  ، كتـ تصميـ كا 
( كفقأ البيئة الصحراكية ، كالبيئة الساحميةكحدتي ) ( ، كتمت صياغةADDIEالعاـ لمتصميـ )

جابي ، كتـ إعداد اختبار ميارات قراءة الخريطة ، كمقياس التفكير اإليلبيئة الفصؿ المعككس
غير –، كضبطيما إحصائيان مف خبلؿ إجراء تجربة استطبلعية عمى مجمكعة مف التبلميذ 

بمدرسة الفقي االبتدائية بإدارة يكسؼ الصديؽ التعميمية ، كتـ  -مجمكعة البحث األساسية 
إجراء تجربة البحث األساسية عمى مجمكعة مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي  بمدرستي 

ؽ ، كمدرسة الفقي االبتدائية بإدارة يكسؼ الصديؽ التعميمية بمحافظة الفيكـ ، أبكبكر الصدي
( تمميذان مف مدرسة أبكبكر 89( تمميذان مقسمة إلى مجمكعتيف : تجريبية كقكاميا )87قكاميا )

( تمميذان مف مدرسة الفقي االبتدائية ، كذلؾ في 89الصديؽ، كمجمكعة ضابطة كقكاميا )
ـ ، كأسفرت نتائج البحث عف فاعمية استخداـ 0202/0202ثاني الفصؿ الدراسي  ال

في تدريس الجغرافيا عمى تنمية ميارات قراءة الخريطة لدل  الفصؿ المعككس استراتيجية
.( لصالح التطبيؽ البعدم 22التبلميذ ، حيث كجدت فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )

ية ، أك بمقارنتيا بالتطبيؽ البعدم لممجمكعة مقارنةن بالتطبيؽ القبمي لممجمكعة التجريب
في  الفصؿ المعككساستراتيجية الضابطة ،  كما أسفرت نتائج البحث عف فاعمية استخداـ 

تدريس الجغرافيا عمى تنمية أبعاد التفكير اإليجابي، حيث كجدت فركؽ دالة إحصائيا عند 
يؽ القبمي لممجمكعة التجريبية ، أك .( لصالح التطبيؽ البعدم مقارنةن بالتطب22مستكل داللة )

بمقارنتيا بالتطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة، كقدـ البحث مجمكعة مف التكصيات، 
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كالمقترحات ذات الصمة بتعميـ، كتعمـ الدراسات االجتماعية في المراحؿ التعميمية المختمفة 
تراتيجية الفصؿ المعككس مثؿ :عقد دكرات تدريبية لممعمميف أثناء الخدمة في كيفية تطبيؽ اس

، كفي كيفية تنمية ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي ، كتضميف برامج إعداد 
المعمـ باستراتيجيات تقـك عمى مشاركة كفاعمية المتعمـ كالفصؿ المعككس، كقدـ كذلؾ بعض 

 النقاط البحثية التي يحتاج إلييا ميداف تعميـ ، كتعمـ الجغرافيا.
 .التفكير اإليجابي– ميارة قراءة الخريطة–الفصؿ المعككس:  كممات المفتاحيةال
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Research Abstract 

The current study aimed to identify the effectiveness of flipped 
classroom strategy in teaching Geography in developing some map 
reading skills and the dimensions of positive thinking. Sample of 
the study included a number of (76) sixth year primary students in 
Abu Bakr Al-Sedeek and Alfky school in Yousif Al-Sedeek 
educational administration in Fayoum. The sample was divided into 
two groups, one experimental (38 students) from Abu Bakr Al-
Sedeek School , and the other one is a control group (38 students) 
from Alfky school . For achieving the purposes of the study, a list of 
map reading skills was designed, in addition to a list of the 
dimensions of positive thinking. Also, the flipped classroom 
environment was designed based on the (ADDIE) model, and 
according to this environment, the two units (the Desert 
Environment) and (the Coastal Environment) taught to sixth year 
primary students, were redesigned. The measurement tools included 
a map reading skills test and a scale for measuring the dimensions 
of positive thinking. The tools were administered to a pilot group to 
test them for reliability. The experiment of the study was conducted 
during the second semester in the academic year (2020-2021). 
Results of the study showed that the flipped classroom is effective 
in enhancing the study sample's map reading skills. Significant 
differences (at 0.01 level) were found between the control and 
experimental group in the post administration of the map reading 
skills test, in favor of the experimental group. Results of the study 
also showed that the flipped classroom is effective in enhancing the 
study sample's positive thinking skills. Significant differences (at 
0.01 level) were found between the control and experimental group 
in the post administration of the positive thinking skills scale, in 
favor of the experimental group. The study came up with a group of 
recommendations and suggestions related to the teaching and 
learning of social studies in different stages of education including:  
(1) designing training programs for in-service teachers in using the 
flipped classroom strategy, and in teaching map reading skills and 
the dimensions of positive thinking, and (2) including teaching and 
learning strategies (in teacher preparation programs) based on the 
active participation of the learner. 
 

      Keywords: flipped classroom-map reading skills-positive thinking   
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 مقدمة:
المعمكمات كاالتصاالت ،  تكنكلكجيافي  ات ىائمةتطكر يشيد العصر الحالي           
 ،تفعيؿ عمميات التطبيؽ العممي لمنظرياتزيادة  في اأثرى اتالتطكر  هككاف ليذ

 كتطكيرىا، طرؽ التعميـ كالتعمـ ك  ،استراتيجياتمداخؿ، ك كاالتجاىات الحديثة في مجاؿ 
كتحديات  ،ات العصرلتساعد في إعداد أجياؿ جديدة أكثر قدرة عمي مكاجية تطكر  ؛

 المستقبؿ .
كتَُّعد الدراسات االجتماعية أحد أىـ المناىج الدراسية التي تيدؼ إلى بناء        

شخصية التبلميذ مف جميع جكانبيا المعرفية ، كالكجدانية ، كالميارية ؛ كذلؾ مف خبلؿ 
اسة عمـ التاريخ ؛ دمجيـ في بيئاتيـ ببعدييا المكاني بدراسة عمـ الجغرافيا ، كالزماني بدر 

كذلؾ لتنمية مياراتيـ الحياتية بما يجعميـ مؤىميف مستقببلن الستثمار، كتنمية مكارد 
بيئاتيـ الطبيعية، كالبشرية بطريقة عممية، كفيـ المتغيرات المحمية ، كاإلقميمية ،  

 كالعالمية ، كالتعامؿ معيا.
قة بيف اإلنساف، كالبيئة التي كييدؼ منيج الجغرافيا تحديدان إلى دراسة العبل        

يعيش فييا بكؿ عناصرىا، كمككناتيا، فيك يتيح لمتبلميذ فرصان لمتفاعؿ المباشر، كغير 
المباشر مع البيئة ، كجمع البيانات ، كالمعمكمات، كتحميميا، كتفسيرىا ؛ لفيـ الظاىرات 

، كالمعمكمات باستخداـ الطبيعية ، كالبشرية المكجكدة في ىذه البيئة، كتمثيؿ تمؾ البيانات
الرسكـ البيانية ، كاألشكاؿ، كالخرائط الجغرافية، فضبلن عف دراسة الحقائؽ، كالمفاىيـ، 
كالتعميمات المتعمقة بالظاىرات الجغرافية، ككذلؾ ييدؼ إلى تنمية الميكؿ ، كاالتجاىات 

التي مف أىميا ، كالقيـ ، كاألنماط السمككية اإليجابية، كتنمية الميارات الجغرافية ، ك 
 )*((.02،  :022ميارات استخداـ الخريطة)ماجدة الحمك، 

 محددة، ميارات إتقاف يتطمب التعميمية المكاقؼ في الجغرافية الخرائط تكظيؼ كنظران ألف
الخريطة بما تتضمنو مف  قراءة ميارة الميارات: ىذه يجب أف يتعمميا التبلميذ ، كمف

كظبلليا،  كألكانيا، رمكزىا، كفيـ عمى الخريطة ، كالفرعية األصمية، االتجاىات تحديد
 .(12 ،0222سعادة، )جكدة  الرسـ المتضمف فييا مقياس كمساقطيا ، كمعرفة

 الدراسات لتدريس الرئيسية األىداؼ مف الخريطة قراءة ميارات تنمية كتُّعد   
بؿ كتُّعد مف أىـ الركائز التي تقـك  االجتماعية بصفة عامة، كالجغرافيا بصفة خاصة،

                                                           

التالي: اسـ المؤلؼ أك الباحث، يميو سنة النشر، ثـ رقـ الصفحة أك تـ التكثيؽ عمى النحك )*(  
 الصفحات التي تـ الرجكع إلييا
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في المراحؿ التعميمية  لـ يستطيع التبلميذ ذلؾ كمع، عمييا الجغرافيا ، كميارتيا المختمفة
مف األنظمة التعميمية في  العديد إىماؿ بسبب أك اكتسابيا؛ الميارات، ىذه المختمفة تعمـ

في جميع  كتكظيفيا يتيا،الخرائط ، كتنم قراءة بميارات ييتـ برنامج تعميمي إيجاد
، 8::2، سعادة كجماؿ غازم االبتدائية )جكدة المرحمة المراحؿ التعميمية، كبخاصة في

67). 
ىذا بالرغـ مف أف الخريطة مصدر، كمخزف ىائؿ لممعمكمات الجغرافية ،        

فالجغرافيا قراءة خريطة قبؿ أف تككف قراءة سطكر في كتاب ، فيي تعبر عف الظكاىر 
غرافية التي ال يستطيع التبلميذ مشاىدتيا بصكرة مباشرة ، كتنقميا إلييـ، كذلؾ بسبب الج

بعد الظاىرة ، أك كبر حجميا ، كتساعدىـ في إدراكيا كما لك كانت بيف أيدييـ )رياض 
 (. 269،  0229عبدالعاؿ ،

 ؛ ات قراءة الخريطةميار تنمية االىتماـ ب كيرل كثير مف المتخصصيف ضركرة       
 باإلضافة ، الخريطةاستخداـ ميارات  جميعليو إالذم تستند  األساسيعد المرتكز نيا تُّ أل
ك ، أ المدرسة يمارسو التبلميذ داخؿ تعميميان  نشاطان تكميفان دراسيان ، أك ال تمثؿ  أنيالي إ

حتاجو التبلميذ في ي تُّعد متطمبان أساسيان  حيث،  ذلؾ األمربؿ يتعدل  ،  خارجيا فقط
 .(1، 0221، الرفاعي)فضية  يـ اليكمية حيات

 في كعممية دراستيا، في شيقة  مادة الجغرافيا كيجمع الكثير مف المتخصصيف أف   
محتكاىا، كنفعية في استخداميا ، خاصة كأنيا اتخذت مف المنحى التطبيقي منيجان في 

تعميميا  في المشكبلت كثير مف تكاجييا ذلؾ كبالرغـ مف تناكليا لمظاىرات المختمفة ،
 قراءة ميارة الخرائط ، كخاصة استخداـ ميارات ضعؼ مشكبلتيا أبرز كمف، كتعمميا

مف صعكبات في التعامؿ مع الخريطة  يعانكف التبلميذ إذ أف الخريطة لدل التبلميذ ؛
 .(021، 0226، مؤيد )آية بكؿ تفصيبلتيا 

مف بصفة عامة ، كالجغرافيا بصفة خاصة  الدراسات االجتماعية مناىج عد تُّ ك          
 كلعؿ،  بعض المشكبلت أثناء تعممياالدراسية التي يعاني فييا التبلميذ مف  لمناىجبيف ا

ف ىذه التبلميذ م فييا ميارات قراءة الخريطة مف أكثر جكانب التعمـ التي يعاني
 في المراحؿ قراءة الخريطة لدل التبلميذميارات كذلؾ نظران ألف ضعؼ ،  المشكبلت
مرتبطة بيذه العديد المشكبلت العميو معاناة التبلميذ مف  ، يترتبالمبكرة التعميمية 

 .( 0، 0229القاضي ،خالد عبدالباسط ك حسيف الميارات في المراحؿ التعميمية التالية )
كيرجع البعض جزءان مف كجكد ىذا القصكر في ميارات قراءة الخريطة لدل       

دـ إتقاف معمـ الدراسات االجتماعية ليذه الميارات ، أك عدـ إعطائو التبلميذ إلى ع
االىتماـ الكافي لتعميـ ىذه الميارات بما يستخدمو مف طرؽ تدريس تقميدية ، ككذلؾ 
ىمالو لجكانب التعمـ األخرل، كالتي مف  بتركيزه عمى المعمكمات، كالحقائؽ، كالمفاىيـ ، كا 
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الخريطة  استخداـ يأتي في صدارة  أكلكياتيا ميارات ة، كالتيالجغرافي أىميا الميارات
، كالتكظيؼ السميـ ليا أثناء الشرح ، كالقدرة عمى قراءتيا  بشكؿ صحيح  ،الجغرافية

كركيزة أساسية ال سيما في تدريس الجغرافيا ، ، الخريطة تمثؿ مكانة ميمة  إف حيث
 أغا)عبدالمعطي تبلميذه الذيف يعزفكف عف تعمـ المادة عمى  سمبان  ذلؾ كبالتالي  ينعكس

 .(282، 0229سالـ ، أبكطمعت  ك
كيرجع أخركف كجكد ىذا القصكر في إتقاف ميارات استخداـ الخريطة بما تشممو        

كالكسائؿ التعميمية المكجكدة  ، أف الكتب الدراسية ى،  إلمف ميارات قراءة الخريطة 
كال تؤدم الدكر الفعاؿ ،  تدريس الجغرافيا نحكفي بالغرض األساسي ال ت بالمدارس حاليان 

ف معظـ الخرائط بالكتب المدرسية ال إحيث  ،كتحميميا، في تنمية ميارات قراءة الخريطة 
، كرغـ أنيا مف في تعمـ الجغرافيا أىميتيارغـ  يطةالخر قراءة ميارات  إتقافتساعد عمى 

، 0228)ابتساـ جكاد ،  راحؿ التعميمية المختمفةأىـ أىداؼ تدريس الجغرافيا في الم
228) . 
كثير مف فقػػد نشػط  ،قراءة الخريطة فػػي العمميػػة التعميميػػة ميارات كنظػػران ألىميػػة    

أكدت ضعؼ ىذه الميارات لدل المتعمميف  كالدراسات التي فػػي إجػػراء البحػػكث يفالبػػاحث
ىذه الميارات ، كأكصت  اسػتيدفت تنميػةفي المراحؿ التعميمية المختمفة ، كما أنيا 

، كمف لػدم المتعممػيف فػي المراحػؿ التعميميػة المختمفػة  بضركرة ، بؿ كحتمية تنميتيا 
 ىذه الدراسات : دراسة كؿ مف:

 ( ،0228، الرفاعي( ، ك)فضية 0228ساـ جكاد ،، ك )ابت)  0220)حمدم محمكد ، 
،  (0226)تياني البنا ، ك ،(0221)محمكد الخناني،ك ، (0221ك)أحمد سكيمـ ،

 Crbonell)ك ( ،0227)شيماء كاظـ ،(، ك 0226صالح ، إبراىيـ كأيوك)ليث 
Ccarrera ,et al ,2017  ) ، ك)رياض ( 0228يارا محمد ، ك )ميا حنفي ك ،

 أبك سالـ طمعتك  األغا)عبدالمعطي ، ك (0229)محمد فارس ،، ك (0229،عبدالعاؿ 
)لمياء ، ك (:022،كآخركفك)عبير محركس ( ، 0229ك)محمد إبراىيـ ، ،  (0229، 

 (.0202، ك)نجبلء إبراىيـ، (0202الريس كآخراف،
التي  اتلككنيا الميار  ؛قراءة الخريطة اتميار تنمية كمما سبؽ يتضح أىمية          

ميذ إلي دكرىا في تعريؼ التبل ، باإلضافة الخريطةاستخداـ ترتكز عمييا بقية ميارات 
لذا  ـ ؛كالظكاىر الجغرافية المحيطة بيكالقكمية ، كالعالمية ،  ،المحمية ـتيابمعالـ بيئ

فإنيا مف أىـ أىداؼ تدريس الدراسات االجتماعية بصفة عامة، كالجغرافيا بصفة خاصة 
الجغرافيا بتنمية ميارات التفكير المتنكعة لدل المتعمميف في المراحؿ العمرية  ، كما تيتـ
 المختمفة.



 

 

 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية

 يوليوعدد 

 2021 ثانىالجزء ال

 

432 

ينبغي أف  ، ألنو التمميذيقكـ بيا  التي األنشطة العقميةعد التفکير مف أىـ يُّ ك    
، كمف خبلؿ ما  المختمفة الدراسيةتفکير مستمر مف خبلؿ تفاعمو مع المكاد  يككف في

ما لدل  يقكـ عمى عقمينشاط  التفكير، ك  أنشطة تعميمية متنكعة يخططو المعمـ مف
الجديدة  األفكار ، كالخبراتكدمجيا مع ،  سابقة كمعارؼ ،كخبرات، المتعمـ مف أفکار 

  .كاالستفادة منيا  المعرفية،البنى  كتعديؿ لتنمية ؛كاستغبلليا، 
  المعرفيضكء االنفجار  فيكتعمـ التفكير ، كتزداد أىمية تعميـ  ىذا
، كتحديات عصر المعمكمات، ألف التفكير يساعد النشء عمى  التكنكلكجيكالتطكر 

بما يمكنو مف التكيؼ، كتفسير ما يدكر ؛ فحص البدائؿ ، كالمقارنة بينيا ، كتقكيميا 
، كما أف تعميـ القريب كالبعيد  المستقبؿ فيحكلو مف أحداث ، كالتنبؤ بما يحدث 

 فيبؿ يجب أف يككف  ، ىدؼ أساسي ال يحتمؿ التأجيؿد بمثابة يُّعكتكجييو  ،التفكير
، بكافة المكاد الدراسية  الصمة ألم مادة دراسية ، فيك كثيؽ التعميميةاألىداؼ  مقدمة

)صبلح  ةكعمميات تقكيمي، ككسائؿ تعميمية ،  ، كأنشطةكما يصاحبيا مف طرؽ تدريس 
 .(226، 0228،  محمكدالديف 
في حياة  األساسيةمف العكامؿ  عامبلن يُّعد  بأنكاعو المختمفة التفكير كذلؾ ألف         

كبو يستطيع الفرد  ،كتقدميا، الحياة  بناء، كتكجيو في فيك الذم يساعد،  اإلنساف
عممية معرفية كجدانية  فالتفكير ، لصالحو خيرىاكتس،  البيئة أمكركالتحكـ في  ، السيطرة
كاإلحساس،  ،دراؾكاإل ، األخرلالعمميات النفسية  ؤسس عمي محصمةكت  ، بني راقية ت  

 ،كالتعميـ ،كالتمييز ،، ككذلؾ عمى العمميات العقمية كالتذكر كاإلبداع ،كالتحصيؿ
بأنماطو المختمفة،   كالتحميؿ، كمف ثـ يأتي التفكير ، كاالستدالؿ، كالتفسير،كالمقارنة

كذلؾ لمدكر الكبير ؛ العمميات العقيمة كالنفسية  ىذهعمي قمة كبخاصة التفكير اإليجابي 
)شيريف ، كتحقيؽ األىداؼ  كحؿ المشكبلتة ، في عمميات اكتساب المعرف يقدموالذم 
  . (2، 0202، إبراىيـ
،  اإليجابيتناكليا عمـ النفس  التيأحد أنكاع التفکير  اإليجابيعد التفکير يُّ ك          

خذ التفکير أكي ،كالتفکير ،العقؿ فيتمکف الفرد مف التحکـ  التي اإلجراءاتكيرکز عمى 
التمميذ مف خبللو تنمك قدرات  ألف األخرل ؛ بيف أنكاع التفکير متميزةمکانة  اإليجابي
يييئ  اإليجابيف التفکير أ، کما بطريقة سميمة بعيدان عف االنحراؼ ، كالتطرؼ  العقمية
      خرل .نكاع التفکير األأك ،  المختمفة العقؿ نشطةألرة الميس  ، ك العقمية المناسبة  البيئة

 بعاد التفكير اإليجابي  تجعميـ قادريف عمى التكيؼأل اكتساب التبلميذ  أفكما       
مما  في المجتمع الذم يتكاجدكف فيو ؛المرنة الحياة ك مع البيئة المحيطة بكؿ عناصرىا ، 

 دراستيـ ، كحياتيـطبيعة  تتطمبياكتساب السريع ألل ميارات جديدة االيساعدىـ عمى 
 .( 00، 0228، فآخراك )مجدم قاسـ 
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 األىداؼ سرعة تحقيؽعمى  التمميذ يساعداإليجابي التفکير في نفس السياؽ فإف ك      
يساعد عمى تقبؿ كما الذات ،  لتحقيؽالقكة الدافعة بث ك كؿ ، المي المرجكة ،  كتككيف

كالخبرات  ،كالتمتع بالكقت، كالتقييـ كالتطكير، ،فرص التغيير ، كاكتسابالصعبة  األمكر
 فيكمعتقدات راسخة تمکف الفرد مف النجاح  عميقة، بناء قناعات فييساعد كذلؾ ، ك 

عمى  الترکيز في التمميذفيك يساعد التي تكاجيو في الظركؼ المختمفة ،  حؿ المشکبلت
 ككذلؾمف االىتماـ بجكانب الفشؿ فييا ،  بدالن ،  معالجة المشکبلت في جكانب النجاح

 .( Kendra ,C , 2012 ,76)  كاإلمكانات المتاحة  القدرات فيالثقة 
؛  كتقييميا ،كمعتقداتو أفكاره ،مف مراقبة  اإليجابي التمميذف التفکير يمک  كما         

، تفاؤالن  أكثرأف يکكف في  التمميذيساعد كذلؾ ك  السمبية، األفكاربيدؼ التخمص مف 
و ؛ لتحقيؽ النجاح ، كالتميز في تمثؿ قكة دافعة ل إيجابيةنتاج طاقات إقدرة عمى  كأكثر

 .(  2،  0222خميؿ ،  صربى) مسيرتو الدراسية كالحياتية 
بصفة خاصة تسعى إلى  الجغرافياكمناىج ، المناىج الدراسية بصفة عامة لذا فإف       

 مف أىميا كالتي ،السميـ العمميتعمميف مف اكتساب األنماط المختمفة لمتفكير تمكيف الم
اإليجابي، ككذلؾ ميارات الدراسة الذاتية، كميارات جمع المعمكمات، التفكير  أبعاد 

ظيار ما كذلؾ مف خبلؿ قراءة الخرائط، كمقارنة األشكاؿ كالصكر كالرسـك البيانية ، كا 
 . (62،  8::2،أحمد شمبي)بينيا مف اختبلفات

ىذا كتكجد العديد مف الدراسات كالبحكث السابقة التي أكدت نتائجيا ضعؼ أبعاد      
أكصت بضركرة ك التفكير اإليجابي لدل المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة، 

 ( ،0221 السطكحي،)ىاني تنميتيا لدييـ ، كمف ىذه الدراسات : دراسة كؿ مف :
 كآخراف ( ، ك)ركضة الصاكم0228،ك) حسيف غالب ، (0228،)أحمد زارع ك
)أالء النفيسة ، ك (:022، ( ، ك)لمياء مكاكم  :022 ،جابك إحساف( ، ك)0228،

 كىدل شحاتو، ك)ىشاـ عبداهلل، (0202 سيد،ك)شعباف ،  (0202كحناف محمكد،
  (. 0202بميح  كآخراف،  ة)فايز ( ، ك0202، إبراىيـ( ، ك)شيريف 0202
الحديثة يكمنا بعد يكـ ، كتسارع األجياؿ  التكنكلكجياكنتيجة لتسارع كتيرة إنتاج         

الحالية عمى امتبلؾ ىذه التقنيات، أصبح تطكيعيا، كدمجيا في العممية التعميمية ضركرة 
عصرية ممحة ، كأصبح ىناؾ تنافس دائـ بيف الدكؿ المتقدمة  في مجاؿ استخداـ ىذه 

كير المناىج الدراسية، بما تشممو مف محتكل، ككسائؿ تعميمية، كطرؽ التكنكلكجيا لتط
تدريس، كأساليب تقكيـ ، كمف ثـ ظيرت استراتيجيات كأساليب تدريسية مبتكرة قائمة 
عمى تكظيؼ تممؾ التقنيات الحديثة في العممية التعميمية ، كمف أبرزىا الفصؿ المعككس 

(Flipped Classroom) أشكاؿ التعمـ المدمج الذم يكظؼ التقنيات  ، كالذم يُّعد أحد
الحديثة بذكاء ؛ لتقديـ تعميـ يتناسب مع متطمبات التبلميذ، كاحتياجاتيـ في العصر 



 

 

 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية

 يوليوعدد 

 2021 ثانىالجزء ال

 

434 

الحالي، كيراعي ما بينيـ مف اختبلفات ، مع األخذ في االعتبار أف تدريس الجغرافيا في 
ة )طاىر الحناف كمحمد حاجة ماسة لتطبيؽ مثؿ ىذه التقنيات ، كاالستراتيجيات الحديث

 (.1، 0227أحمد، 
، حيث يتـ تنفيذ مياـ المعككس عمى قمب العممية التعميمية الفصؿكتقكـ فكرة        

لتبلميذ مف أف يتمقى ا ، فبدالن المدرسة في المنزؿ ، كتنفيذ مياـ المنزؿ في المدرسة 
التدريبات ، ممنزؿ ألداء ثـ العكدة ل ،الفصؿفي المفاىيـ الجديدة المعمكمات، كالحقائؽ ، ك 

في المنزؿ مف  التبلميذفي التعميـ التقميدم ، يتمقى ، كىذا ما يتـ الكاجبات المنزلية ك 
،  ، كعركض تقديمية( دقائؽ22-6بيف ) خبلؿ إعداد المعمـ مقطع فيديك مدتو ما

أك مشاركتيـ إحدل ، أك شبكات التكاصؿ االجتماعي  ،كمشاركتو ليـ في أحد المكاقع
أك ألعاب تعميمية مف مصادر المعمكمات ، أك الكسائط المتعددة ، طع الفيديك مقا

، ثـ العكدة إلى المدرسة ألداء  YouTube for Education :مثؿ اإللكتركنية
جراء حمقات النقاش حكؿ ما  تفاعمكا معو ، كتعممكه   التدريبات ، كا 

(Abeysekera,Dawson,2014,297). 
 ،نية جديدة لمتعمـ ، تعمؿ عمى مزج الطرؽقالفصؿ المعككس ت استراتيجيةكتعتبر        

أك  المعككسالتعمـ : طمؽ عميو مجمكعة مف األسماء  مثؿمع بعضيا ، كين كالتقنيات 
 الصؼ المعككس ، لكنيا جمعيان ، ك  ، كالفصؿ المقمكبالفصؿ المعككسك  ،العكسي 

كالمحتكل  ،كجيا بما في ذلؾ األدكاتركز عمي استخداـ التكنكلمرادفات لمفيكـ كاحد ي
 فركؽ فردية ما بينيـ مف  ، كيراعى التبلميذ، كمتطمباتيـبطريقة جديدة تناسب  قدرات 

  .( 221، 0226، حسف نبيؿ )
كمبتكر ، خاصة مع ، الفصؿ المعككس نمكذج تعميمي فعاؿ كيرل البعض أف          

المتمركز حكؿ التعميـ إلي  ،المتمركز حكؿ المعمـ التعميـمف  التعميـتغيير مفيكـ 
لمبناء النشط ليا  ، كمكجوإلى ميسر ،كتغيير دكر المعمـ مف ممقف لممعمكمات المتعمـ،

 ،لممعرفة التبلميذتطبيؽ تكظيؼ، ك إلى  الفصؿ المعككسمف قبؿ المتعمـ، كييدؼ 
عطاء الفرصة لمتعمـ   األساليبالمرف باستخداـ كتنمية ميارات التفكير العميا لدييـ ، كا 

                         . (kozikoglu,2019,853) الحديثة ذات المردكد الفعاؿالتكنكلكجية 
 ان تعتبر تطكر  كالتي، مف األنماط الحديثة لمتعمـ المعككسةأف الفصكؿ  آخركف كيرل     
 فإف الظاىرة معركؼككما ىك ،  0.2لمتعمـ المدمج خاصة بعد ظيكر الكيب  ان طبيعي

في كثير مف دكؿ العالـ ، فمقد ظير تطبيؽ مفيكـ الفصؿ المعككس ، تسبؽ المفيكـ 
 271، 0226،عاطؼ الشرماف ) يعبر عف مضمكنو مناسب قبؿ ظيكر مصطمح عممي

). 
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 التبلميذ اكتسابتساعد في  الفصكؿ المعككسة استراتيجية إلى أفكتجدر اإلشارة      
 ، كالتي منيا ميارات البحث، كأنماط التفكير المختمفة ،لعشريفكا الحادم ميارات القرف

كاستثمار كقت الدراسة في ، كما يتـ فييا نقؿ الشرح النظرم إلى خارج الصؼ الدراسي 
 .(Khabibullin ,Serin ,2019,573كالتطبيؽ  ) ، كالتماريف ، الممارسة
كبتأمؿ كاقع تدريس مناىج الدراسات االجتماعية بصفة عامة ، كمناىج          

في استراتيجية الفصؿ المعككس بحاجة إلي استخداـ الجغرافيا بصفة خاصة ، نجد أنيا 
لتناسب جميع ؛ ا يكأساليب تقكي، كاستراتيجيات تدريسيا ، اتيا يمحتك أىدافيا ، ك تمييز 

عد أكبر التحديات التي حيث تُّ ، كأنماطيـ ، كاىتماماتيـ  ،قدراتيـ المتعمميف بمختمؼ
عزكؼ كانصراؼ التبلميذ عف تعمـ المادة ، الدراسات االجتماعية ىك  تكاجو معممي
المعمميف  كمحاكلة، داخؿ غرفة الصؼ التبلميذالتنكع الكبير في مستكيات فضبلن عف 

 كالكجدانية ،في جميع الجكانب المعرفية التبلميذلرفع مستكم جميع ؛ ىذا التنكع  احتكاء
، كخبراتيـ السابقة ، كقدراتيـ ، مف خبلؿ مراعاة خصائصيـ كذلؾ  ؛ كالميارية ،

 .استراتيجية الفصؿ المعككس في متنكعة تندرج جميعان  تدريسية أساليبكباستخداـ 
 ، ج التعمـفي تحقيؽ العديد مف نكاتاستراتيجية الفصؿ المعككس كنظران ألىمية         
استراتيجية فاعمية أكدت مف البحكث كالدراسات التي  العديد ءف في إجراك الباحث فقد نشط
عديد التدريس الدراسات االجتماعية بفركعيا المختمفة في تحقيؽ  المعككس في الفصؿ

السابقة  المراحؿ الدراسية كمف ىذه البحكث كالدراسات مف النكاتج التعميمية بمختمؼ
ك)كريمة ،  (0226،)مركل إسماعيؿ  بالدراسات االجتماعية : دراسة كؿ مف :كالمرتبطة 
رضا إسماعيؿ ( ، ك)0227( ، ك)طاىر الحناف كمحمد أحمد ،0226عبدالغني ،

( ، ك)ىبة اهلل 0229، ك)سامية فايد ،  (0229زايد محمد كآخراف ،) ،  ك(0229،
، ك)عبلء عبد  (:022بدكم ،أمينة ، ك)( :022حماده زرد ،)( ، ك  0229زيادة ، 
 .(0202الراضي ،

كما تكجد دراسات كبحكث سابقة أثبتت فاعمية استراتيجية الفصؿ المعككس            
في تحقيؽ نكاتج تعمـ متنكعة في المكاد الدراسية األخرل ، كمف ىذه الدراسات : دراسة 

راىيـ رفعت كىبة ، ك)إب (0226 ،عبلء متكلي)، ك (0221،منيرة أبك جمبو كؿ مف : )
( ، ك) :022، ك)امؿ مصطفى ، (0229، امية جكدة س( ، ك)0228عبد النظير ،

عمي )، ك (:022كآخراف،صفاء يكسؼ ) ، ك (:022،ثرياء الشبيبية  كمحمد العياصرة 
فاطمة الجزار ، ك)  (:022،فاطمة أبك الحديد )، ك (:022،غازم السدحاف ك  عبيرم

،  (:022، خميؿ السعيدك فيصؿ الركاجفة ) ، ك (:022،فيد الخزم ، ك)   (:022،
كليد الصياد كجبلؿ عيسى )، ك (:022،محمد تكني ) ، ك (:022،محمد العتيبي) ك
حسف إبراىيـ ، ك ) (0202،أحمد نظير، ك)  (:022،يكسؼ العنيزم، ك)  (:022،
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سمر ، ك ) (0202،دعاء عبدالعزيز، ك)  (0202،حناف رضا ، ك) (0202كآخراف،
شيماء المزركعي كعبدالممؾ المالكي ، ك)  (0202،سياد عطا، ك)  (0202،ابؽس
ىاني ك)،  (0202،مركة الممكانيك) ، (0202،محمد أبك حشيش)، ك  (0202،

 . (0202،فرحاف الشمرم، ك) (0202،كامؿ
في تنمية عديد مف استراتيجية الفصؿ المعككس يتضح مما سبؽ فاعمية استخداـ        
البحكث كالدراسات السابقة ضركرة االىتماـ كثير مف كقد أكدت  ،التعمـنكاتج 

 ،المرحمة االبتدائية عمى أف تككف البداية ب ،المراحؿ التعميمية المختمفة فييا باستخدام
كالتي  الجغرافيا،  مناىج مف يسيـ في تحقيؽ العديد مف األىداؼ المرجكة قد األمر الذم

كما يتضح عدـ كجكد ،  أبعاد التفكير اإليجابيك  ، مف أىميا تنمية ميارة قراءة الخريطة
فاعمية  الكشؼ عف استيدفت  -في حدكد عمـ الباحث –أم دراسة عربية أك أجنبية 

أبعاد ك  ،قراءة الخريطة  لتنمية ميارات؛   الجغرافيافي تدريس الفصؿ المعككس  استخداـ
 .االبتدائيلدم تبلميذ الصؼ السادس  يالتفكير اإليجاب

 مشكمة البحث: 
تتمثؿ مشكمة البحث الحالي في كجكد أكجو قصكر في ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد 
التفكير اإليجابي لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي ؛ كذلؾ يرجع إلى الطرؽ المتبعة 

التفكير اإليجابي ، حيث إف االىتماـ في تعميـ كتعمـ ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد 
األكبر ينصب عمى حفظ المعمكمات، كالحقائؽ ، كالمفاىيـ ، كأف كثير مف استراتيجيات 
التدريس المستخدمة ، كالمتمثمة في اإللقاء ، كالمحاضرة تدعـ ذلؾ ، كبالتالي ينعدـ 

 ك أغادالمعطي )عباالىتماـ بتنمية ميارات قراءة الخريطة، كأبعاد التفكير اإليجابي
 (.0،  0229ك)محمد إبراىيـ، ،  (282، 0229سالـ ، أبكطمعت 

 ومما أكد إحساس الباحث بيذه المشكمة ما يمي :  
مبلحظات الباحث مف خبلؿ إشرافو عمى الطبلب المعمميف أثناء تنفيذ برنامج التربية  -

حصص تدريس العممية في بعض المدارس االبتدائية بمدينة الفيكـ ، كحضكره لبعض 
الدراسات االجتماعية  لمصؼ السادس االبتدائي ، تبيف مف خبلليا أف تدريس الدراسات 
االجتماعية يعاني مف استخداـ أساليب، كطرؽ تدريس تقميدية ، تركز عمى حفظ 
المعمكمات ، كتيمؿ جكانب التعمـ األخرل ، كالتي في صدارتيا ميارات قراءة الخريطة، 

ضعؼ التبلميذ في تعييف بعض الظكاىر الجغرافية عمى  حيث الحظ الباحث مدل
الخريطة ، كفي تحديد االتجاىات الجغرافية ، ككذلؾ في معرفة رمكز الخريطة كداللتيا، 
كغيرىا مف ميارات قراءة الخريطة، مع كجكد حالة مف الجمكد ، كالسمبية ، كالرتابة في 

ارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير تدريس المادة ، كىذا بدكره ال يتناسب مع تنمية مي
 اإليجابي.   
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نتائج بعض البحكث كالدراسات السابقة التي أكدت ضعؼ ميارات قراءة الخريطة  -
)حمدم محمكد ، لدل المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة ، مثؿ دراسة كؿ مف : 

ك)أحمد سكيمـ  ( ،0228، الرفاعي( ، ك)فضية 0228، ك )ابتساـ جكاد ،)  0220
 إبراىيـ كأيو، ك)ليث  (0226)تياني البنا ، ك ،(0221)محمكد الخناني،ك ، (0221،

 Crbonell Ccarrera ,et al)ك ( ،0227)شيماء كاظـ ،(، ك 0226صالح ،
،  (0229، ك)رياض عبدالعاؿ ،( 0228يارا محمد ، ك )ميا حنفي ك ، (  2017,

ك)محمد ،  (0229،  أبك سالـ طمعتك  األغا)عبدالمعطي ، ك (0229)محمد فارس ،ك
)لمياء الريس ، ك (:022،كآخركفك)عبير محركس ( ، 0229إبراىيـ ، 

 (.0202، ك)نجبلء إبراىيـ، (0202كآخراف،
نتائج الدراسات كالبحكث السابقة التي أكدت ضعؼ أبعاد التفكير اإليجابي لدل  -

)أحمد ك ( ،0221 السطكحي،)ىاني : المتعمميف، كمف ىذه الدراسات دراسة كؿ مف
( ، 0228، كآخراف ( ، ك)ركضة الصاكم0228،ك) حسيف غالب ، (0228،زارع 
)أالء النفيسة كحناف ، ك (:022 ، ( ، ك)لمياء مكاكم :022 ،جابك إحسافك)

( ، 0202 كىدل شحاتو، ك)ىشاـ عبداهلل، (0202 سيد،ك)شعباف ،  (0202محمكد،
 ( .0202بميح  كآخراف،  ة)فايز ك ( ،0202، إبراىيـك)شيريف 

الدراسة الكشفية التي قاـ بيا الباحث لمتأكد مف األمر ، حيث طبؽ الباحث اختباران في -
بعض ميارات قراءة الخريطة ، كمقياسا في أبعاد التفكير اإليجابي عمى مجمكعة مف 

البتدائية، ( تمميذان مف مدرسة ذكي صالح ا82تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي قكاميا )
بإدارة يكسؼ الصديؽ التعميمية بمحافظة الفيكـ ، كتكصمت الدراسة إلى نتائج مفادىا 

%(مف التبلميذ عمى 2:ضعؼ ميارات قراءة الخريطة لدم التبلميذ ، حيث حصؿ )
%( منيـ عمى 22%( مف الدرجة  الكمية لبلختبار، بينما حصؿ )02درجة أقؿ مف )
الكمية لبلختبار، كما تكصمت نتائج الدراسة إلى  %( مف الدرجة82درجة أقؿ مف )

 ضعؼ أبعاد التفكير اإليجابي لدل تبلميذ الدراسة الكشفية  .
كانطبلقان مف نتائج البحكث كالدراسات السابقة ، كنتائج الدراسة الكشفية يتضح       

كجكد قصكر في ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي لدل تبلميذ الصؼ 
السادس االبتدائي ، كيرجع ىذا القصكر في معظمو إلى طرؽ التدريس المستخدمة ، 

أثبتت فاعمية في تحقيؽ نكاتج تعميمية متنكعة ؿ المعككس الفصكنظران ألف استراتيجية  
في تدريس الدراسات االجتماعية ، كىذا ما أكدتو نتائج البحكث كالدراسات السابقة مثؿ 

)طاىر الحناف ، ، ك (0226،)كريمة عبدالغني ، ك (0226،)مركل إسماعيؿ دراسة : 
 (0229، كآخرافد محمد ) زاي، ك  (0229رضا إسماعيؿ ،، ك ) (0227،محمد أحمد 

، ( :022، حماده زرد)، ك  (0229، )ىبة اهلل زيادة ك( ، 0229، ك)سامية فايد ، 
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، كما أثبتت نتائج الدراسات ( 0202، ك)عبلء عبد الراضي ، (:022أمينة بدكم ،ك)
كالبحكث السابقة فاعمية استراتيجية الفصؿ المعككس في تحقيؽ العديد مف نكاتج التعمـ 

،  (0221،منيرة أبك جمبو ) المكاد الدراسية األخرل ، كىذا ما أكدتو دراسة كؿ مف :في 
امية جكدة س( ، ك)0228، ك)إبراىيـ رفعت كىبة عبد النظير ، (0226 ،عبلء متكلي)ك
 (:022،ثرياء الشبيبية  كمحمد العياصرة ( ، ك) :022، ك)امؿ مصطفى ، (0229، 

،  (:022 ، غازم السدحافك  عمي عبيرم)، ك (:022كآخراف،صفاء يكسؼ ) ، ك
 (:022،فيد الخزم ، ك)   (:022،فاطمة الجزار ، ك)  (:022،فاطمة أبك الحديد )ك

محمد ) ، ك (:022،محمد العتيبي) ، ك  (:022، خميؿ السعيدك فيصؿ الركاجفة ) ، ك
 (:022،يكسؼ العنيزم، ك )  (:022،كليد الصياد كجبلؿ عيسى )، ك (:022،تكني 
 (0202،حناف رضا ، ك) (0202كآخراف ،حسف إبراىيـ ، ك) (0202،أحمد نظير، ك) 
،  (0202،سياد عطا، ك)  (0202،  سابؽ سمر، ك) (0202،دعاء عبدالعزيز، ك) 
 ، (0202،محمد أبك حشيش)، ك  (0202،شيماء المزركعي كعبدالممؾ المالكي ك) 
 . (0202،فرحاف الشمرم، ك) (0202،ىاني كامؿك)،  (0202،مركة الممكانيك)

كمف ىنا دعت الحاجة لمقياـ بيذا  البحث الذم يحاكؿ معالجة ىذه المشكمة مف خبلؿ 
 اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي :

بعض عمي تنمية  الجغرافيافي تدريس ستراتيجية الفصؿ المعككس ااستخداـ " ما فاعمية 
 ؟ الصؼ السادس االبتدائيلدل تبلميذ  ابياإليجالتفكير أبعاد قراءة الخريطة ك ميارات 

 األسئمة الفرعية التالية : يويتفرع من ىذا السؤال الرئيس
 ؟ ما ميارات قراءة الخريطة الكاجب تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي -1
 ؟ ما أبعاد التفكير اإليجابي الكاجب تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي-0
)البيئة الصحراكية ، كالبيئة الساحمية( مف مقرر الدراسات  كحدتيما صكرة -8

المصاغتيف في ضكء استراتيجية الفصؿ  االجتماعية لمصؼ السادس االبتدائي
 ؟المعككس

الفصؿ المعككس في تدريس الجغرافيا عمى تنمية  استراتيجية ما فاعمية استخداـ-1
 ؟ ميارات قراءة الخريطة لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي

الفصؿ المعككس في تدريس الجغرافيا عمى تنمية أبعاد استراتيجية ما فاعمية استخداـ -6
 ؟ التفكير اإليجابي لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي

 ث الحالي تحقيق ما يمي:أىداف البحث: استيدف البح
في تنمية بعض الفصؿ المعككس  ةاستخداـ استراتيجيالكشؼ عف فاعمية  -2

 ميارات قراءة الخريطة لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي.
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بعض أبعاد في تنمية الفصؿ المعككس ة فاعمية استخداـ استراتيجيالكشؼ عف  -0
 لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي. التفكير اإليجابي

 : كاًل من  البحث اأىمية البحث: قد تفيد نتائج ىذ
ميارات قراءة تنمية  في -مجمكعة البحث التجريبية–تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي  -

 الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي لدييـ. 
استخداـ لكيفية  نمكذجان إجرائيان  مرجع الكحدتيف ، كالذم يُّعد حيث يقدـ ليـ: المعمميف  -

االبتدائية ، كما يقدـ لمرحمة الجغرافيا في ا كتعمـ ،تعميـاستراتيجية الفصؿ المعككس في 
ليـ البحث اختباران في ميارات قراءة الخريطة ، كمقياسان في أبعاد التفكير اإليجابي 

 .المتغيريفيمكف استخداميما في قياس مستكل تعمـ تبلميذىـ في ىذيف 
مما  الستفادةتطكير المناىج الدراسية مف خبلؿ ا : فيالمناىج  كمطكرم مخططي -

 الفصؿ المعككس، ، كىي استراتيجيةيقدمو البحث الحالي في معالجة ىذه القضايا
 .كقائمة ميارات قراءة الخريطة، كقائمة أبعاد التفكير اإليجابي

ميارات بحكث كدراسات أخرل تيتـ بتنمية  فتح المجاؿ إلجراءينو قد أ في :الباحثيف -
 قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي باستخداـ مداخؿ، كاستراتيجيات متنكعة.

 حدود البحث: اقتصر البحث الحالي عمى ما يأتي:
الصؼ السادس االبتدائي بمدرستي أبكبكر الصديؽ االبتدائية، مجمكعة مف تبلميذ  -

 بإدارة يكسؼ الصديؽ التعميمية بمحافظة الفيكـ.كالفقي االبتدائية 
ميارات قراءة الخريطة التي أسفرت عنيا نتائج قائمة ميارات قراءة الخريطة بعض  -
، كىي فأكثر  %(92)بنسبة اتفاؽ كالتي حصمت عمى نسبة اتفاؽ بيف المحكميف ، 
كالفرعية،  األصمية االتجاىات تحديد الخريطة ، كميارة كمكضكع عنكاف تحديد ميارة)

 الرسـ، كميارة مقياس  استخداـ العرض ، كميارة كدكائر الطكؿ خطكط استخداـ كميارة
 الخريطة(. رمكز قراءة

 أبعاد التفكير اإليجابي،التي أسفرت عنيا نتائج قائمة  أبعاد التفكير اإليجابيبعض  -
، كىي فأكثر  %(92)بنسبة اتفاؽ  كالتي حصمت عمى نسبة اتفاؽ بيف المحكميف 

 .، كالمركنة الفكرية، كالقدرة عمى حؿ المشكبلت( الثقة بالنفس، كالتفاؤؿ)
 الدراسات مقرر مف( الصحراكية ، كالبيئة الساحمية البيئة) تـ اختيار كحدتي -      

االبتدائي؛ نظران  لمناسبة محتكاىما  لمتغيرات البحث ،  السادس لمصؼ االجتماعية
    ، كميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي .كىي: الفصؿ المعككس 

 ـ.0202/0202تـ إجراء تجربة البحث في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  -
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 فروض البحث: اختبر البحث الحالي الفروض التالية:
ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية  تكجد فركؽ -2

 ميارة قراءة الخريطة لصالح التطبيؽ البعدم. التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبارفي 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية  -0

المجمكعة كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارة قراءة الخريطة لصالح 
 . التجريبية

إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية تكجد فركؽ ذات داللة  -8
 في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس التفكير اإليجابي لصالح التطبيؽ البعدم. 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية  -1
المجمكعة لح كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس التفكير اإليجابي لصا

 . التجريبية
 استخدـ البحث الحالي منيجيف مف مناىج البحث ىما: منيج البحث: 
التفكير اإليجابي الكاجب أبعاد ك ، في تحديد ميارة قراءة الخريطة  :المنيج الكصفي

 . ، كفي إعداد أدكات البحث االبتدائيتنميتيا لدل تبلميذ الصؼ السادس 
في تنمية ميارة قراءة الفصؿ المعككس  ةفي اختبار فاعمية استراتيجي :المنيج التجريبي 

اإليجابي، كتـ استخداـ التصميـ التجريبي ذم المجمكعتيف:  التفكيرأبعاد ك  ،الخريطة
 كالمجمكعة الضابطة . ، المجمكعة التجريبية 

 تضمف البحث الحالي األدكات التالية:أدوات البحث: 
 وتشمل:مواد التعميم والتعمم  -1
                                      . كراسة األنشطة -
 .                                      تيفمرجع الكحد -
 أداتي القياس وىما: -2
                         قراءة الخريطة.ميارات اختبار  -
                             مقياس التفكير اإليجابي.  -

 البحث:  إجراءات
 : سار البحث كفقان لمخطكات التالية

الفصؿ  استقراء البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت استراتيجية -2      
 كميارات قراءة الخريطة، كأبعاد التفكير اإليجابي. المعككس ،

قراءة ما ميارات لإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث والذي نصو : -2      
قاـ الباحث بما يمي  ؟الصف السادس االبتدائي  دى تالميذالواجب تنميتيا لالخريطة

: 
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قراءة الخريطة الكاجب تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ السادس إعداد قائمة بميارات  -  
 ، كذلؾ مف خبلؿ المصادر التالية : االبتدائي

  قراءة الخريطةاألدبيات التي تناكلت ميارات. 
  قراءة الخريطةالدراسات السابقة التي تناكلت ميارات. 
 .طبيعة كأىداؼ منيج الجغرافيا بالمرحمة االبتدائية 
 الدراسات االجتماعية مناىج كطرؽ تدريس الخبراء كالمتخصصيف في أراء . 

مناىج كطرؽ  فيالمحكميف المتخصصيف  السادة عرض القائمة عمى مجمكعة مف -  
 .لمتطبيؽ صبلحيتيا ماعية ؛ لتحديدلدراسات االجتتدريس ا

ما أبعاد التفكير  لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث والذي نصو : -3
  قاـ الباحث بما يمي: اإليجابي الواجب تنميتيا لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟

الكاجب تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ السادس  بأبعاد التفكير اإليجابيإعداد قائمة  -     
 االبتدائي ، كذلؾ مف خبلؿ المصادر التالية :

 .األدبيات التي تناكلت أبعاد التفكير اإليجابي 
 .الدراسات السابقة التي تناكلت أبعاد التفكير اإليجابي 
 . طبيعة تبلميذ المرحمة االبتدائية 
 تدريس ، كعمـ النفس التربكمالمناىج كطرؽ ال الخبراء كالمتخصصيف في أراء. 

مناىج كطرؽ  فيالمحكميف المتخصصيف  السادة عرض القائمة عمى مجمكعة مف -      
 .لمتطبيؽ صبلحيتيا لدراسات االجتماعية ، كعمـ النفس التربكم ؛ لتحديدتدريس ا
 وحدتيما صورة  لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة البحث والذي نصو : -4
 لمصف االجتماعية الدراسات مقرر من( الصحراوية ، والبيئة الساحمية البيئة)

قاـ  المصاغتين في ضوء استراتيجية الفصل المعكوس؟  االبتدائي السادس
 :الباحث بما يمي

نتاج  - استراتيجية الفصؿ استخداـ ب تيف المختارتيفمحتكل الكحدتصميـ كا 
 .(ADDIEر التعميمي)المعككس كفقان لمنمكذج العاـ لمتصميـ ، كالتطكي

 إعداد كراسة األنشطة لمتمميذ. -
 إعداد مرجع الكحدتيف. -
 السادة المحكميفعمى مجمكعة مف عرض كراسة األنشطة، كمرجع الكحدتيف  -    

الدراسات االجتماعية ، كتكنكلكجيا المتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس 
 التعميـ؛ لتحديد مدل صبلحيتيما لمتطبيؽ.
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ما فاعمية استخدام  لإلجابة عن السؤال الرابع  والخامس من أسئمة البحث وىما: -5    
تنمية ميارات قراءة  الجغرافيا عمىفي تدريس استراتيجية الفصل المعكوس 

 استراتيجية ما فاعمية استخدام، و  ؟الصف السادس االبتدائيالخريطة لدى تالميذ 
لدى  أبعاد التفكير اإليجابي تنميةعمى  الجغرافيافي تدريس الفصل المعكوس 

 قاـ الباحث بما يمي: ؟الصف السادس االبتدائيتالميذ 
 إعداد اختبار ميارات قراءة الخريطة. -    
عرض االختبار عمى مجمكعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في المناىج  -     

 كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية ، كضبطو إحصائيان.
 إعداد مقياس التفكير اإليجابي.   -    
عرض المقياس عمى مجمكعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في المناىج كطرؽ  -  

 تدريس الدراسات االجتماعية ، كعمـ النفس التربكم ، كضبطو إحصائيان.
اختيار مجمكعة البحث مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي مف مدرستي أبك بكر  -  

 الصديؽ ، كالفقي االبتدائية بإدارة يكسؼ الصديؽ التعميمية بمحافظة الفيكـ.
 تطبيؽ أداتي القياس عمى مجمكعة البحث قبميان ، كرصد النتائج . -    
لممجمكعة الفصؿ المعككس راتيجية المختارتيف باستخداـ است تيفتدريس الكحد -    

لممجمكعة الضابطة التجريبية بمدرسة أبك بكر الصديؽ ، كتدريس الكحدتيف ذاتيما 
 .في التدريس بمدرسة الفقي االبتدائية بالطريقة المعتادة

 تطبيؽ أداتي القياس عمى مجمكعة البحث بعديان. -   
 .رصد النتائج ، كمعالجتيا إحصائيا، كتفسيرىا -7
 .نتائج البحثالتكصيات كالمقترحات في ضكء  تقديـ -8

  مصطمحات البحث:
  المعكوس: الفصلFlipped Classroom 

تعمـ عبر  بيئةتقكـ عمى  تدريس: استراتيجية  بأنو إجرائيايعرفو الباحث         
كسائط  إلنتاج اإلنترنت ؛كشبكة ، لمتكنكلكجيا الحديثة  Easy Classمنصة 

تبلميذ الصؼ السادس  ليتفاعؿ معيا( تقديميةتعميمية ) مقاطع فيديك ، عركض 
ثـ يطبقكف ما ، مكاف آخر خارج الصؼ الدراسي  أمأك في  ،االبتدائي في منازليـ

كتقكيمات يؤدييا التبلميذ  ،كمشركعات ،داخؿ الصؼ مف خبلؿ أنشطة تعممكه عمميان 
م، كجماعي في إطار استراتيجيات التعمـ بشكؿ فرد في الصؼ بدالن مف المنزؿ

 ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي لدييـ.بيدؼ تنمية كذلؾ  النشط؛
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  قراءة الخريطة اتميار : Map Reading Skills 
تحديد قدرة تمميذ الصؼ السادس االبتدائي عمى  : يعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا    

 ،تحديد االتجاىات األصميةالرئيسية عمى الخريطة، ك  كدكائر العرض ،خطكط الطكؿ
، كالظاىرات تحديد األماكف، ك فيـ رمكز الخريطةك ، كتمييز عنكاف الخريطةكالفرعية ،  

استخبلص ك كاستخداماتيا،  ،معرفة مقاييس الرسـ، ك  عمى الخريطة الطبيعية ، كالبشرية
داللتو، كت قاس ك ، معرفة مفتاح الخريطة ك ،  فةالمعمكمات مف الخرائط الجغرافية المختم

 بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في االختبار الم َعد ليذا الغرض.
 التفكير اإليجابي:  Positive Thinking 

مف  تمميذ الصؼ السادس االبتدائييتمکف : نشاط عقمي  بأنو إجرائياً  الباحث يعرفو
، ككاثقان كمشاعره،  أفكاره فيالتحکـ سمبياتيا ، ك إدراؾ إيجابيات األمكر كتجنب خبللو 

مف قدراتو في مكاجية ما يعترضو مف مشكبلت باستخداـ منيجية عممية، كمثابران في 
يتضمف ك يتعامؿ معيا ،  التييجابية لممتغيرات إنظرة  يان تبنمك  تحقيؽ أىدافو، كمتفائبل ،

القدرة عمى حؿ ك  ،المركنة الفكرية ك  ،الثقة بالنفس، ك التفاؤؿ  ىي: رئيسية أبعاد أربعة
 قاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في المقياس المُّعد لذلؾ.ي  ك ، المشكبلت

 اإلطار النظري لمبحث :
 ىي: تـ تناكؿ الخمفية النظرية لمبحث في ثبلثة محاكر

 :  الجغرافياوتدريس الفصل المعكوس المحور األول: 
 يمي: كيتناكؿ ىذا المحكر ما

 مفيوم الفصل المعكوس :
عـ مفيكـ التعمـ المتمركز يُّعرؼ الفصؿ المعككس بأنو : استراتيجية تدريس تد       
 يسجمكاك ، مقاطع الفيديك المسجمة  يشاىد التبلميذال المعمـ، بحيث التمميذ  حكؿ

المحتكل يتركز دكر المعمـ في إعداد ك كالتساؤالت حكؿ مكضكع الدرس، ، المبلحظات 
حؿ األنشطة المتعمقة  تمميذال يككف دكربينما بالتغذية الراجعة،  تبلميذكتزكيد ال العممي،

-Bergmann & Sams, 2012,16  مع زمبلئو أعمالوكمشاركة ، بالمكضكع 
17).) 

التي ك  ،الطرؽ الحديثة المطركحة عمى الساحة حاليان  بأنو : أحد كيُّعرؼ       
الكقت في استكشاؼ  يقضيعممية التعميمية، حيث لم ان محكر  تمميذتجعؿ مف ال

خمؽ فرص تعميمية غنية، كنتيجة لذلؾ لبمزيد مف التعمؽ  مكضكعات المحتكل
 كما يشارككف في تقييـ تعمميـ بطريقة ذات معنى ،في بناء المعرفة التبلميذ يشارؾ

 .( 26، 0226، ي)ابتساـ الكحيم
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ال يسعى إلى أف تحؿ الفيديكىات محؿ المعمـ في  الذل التعمـ:  وأنكما يُّعرؼ ب      
ف أساسو ىك أل، اإلنترنت لذلؾ فيك ليس مجرد مكاد تطرح عمى ؛ العممية التعميمية 
)عاطؼ داخؿ الصؼ   لمتفاعؿ مع المعمـ بصفة شخصية لمتمميذ زيادة الكقت المتاح

 .(272،  0226، الشرماف 
لو الكقت  يتكفرالذم  لتمميذ،ـ محكره انمكذج لمتعم: بأنو  ككذلؾ يُّعرؼ        

مف خبلؿ ، كذلؾ المكضكعات بمزيد مف التعمؽ خارج الفصؿ الدراسي  الستكشاؼ
كاستخداـ كقت  ، كرفعيا عمى شبكة اإلنترنت، الفيديك التي قاـ المعمـ بإعدادىا  مقاطع

  مع الزمبلء التشاركية كأداء األنشطة ، الدراسة في الفصؿ الدراسي لمتعمـ النشط
 .(688، 0226الفار ، إبراىيـ)

كما يُّعرؼ بأنو: استراتيجية تدريس تدمج بيف تكظيؼ التقنيات الحديثة ،        
كتطبيقات الكيب، كالكتب اإللكتركنية ، كمقاطع الفيديك ، بحيث تككف متاحة لمتبلميذ 

اـ الفصؿ ؛ لتتحكؿ في المنزؿ، بحيث يمارس التبلميذ التعمـ الفردم المباشر، كقمب مي
إلى أنشطة تعمـ تفاعمية في مجمكعات صغيرة داخؿ الفصؿ ؛ لتنفيذ األنشطة، كالمياـ 

 ( .291،  0226المكمؼ بيا التبلميذ )مركة إسماعيؿ، 
كيُّعرؼ بأنو: اإلجراءات التي يقكـ بيا المعمـ عند تخطيط كتصميـ محتكل          

ترنت ، كمتابعة التبلميذ ليذه الركابط ، كمناقشة اإلنالدرس مف خبلؿ الركابط عمى شبكة 
زمبلئيـ مف خبلؿ شبكة اإلنترنت ، كاستكشاؼ المكاقع اإللكتركنية ، كتسجيبلت 
الفيديكىات ذات الصمة بالدرس المقدـ بالمنزؿ ، ثـ يشارؾ التبلميذ زمبلءىـ في المدرسة 

ة، أك جماعية ، ثـ في عمؿ أنشطة ؛ لمناقشة محتكل الدرس سكاء كانت أنشطة فردي
يقدـ المعمـ تغذية راجعة ليؤالء التبلميذ ، كتقكيميـ مف خبلؿ أداء التبلميذ لتكميفات 
عمى ىيئة اختبارات قصيرة ، كعمؿ الكاجبات المنزلية، كالتطبيؽ العممي لمشاريع 

 ( .20، 0227التبلميذ )طاىر الحناف كمحمد أحمد، 
المحتكل التعميمي خارج الصؼ  التبلميذنمكذج تعميمي يشاىد فيو  :بأنو عرؼيُّ ك        

خدـ ستَ أخرل، بينما ي   أك مف خبلؿ أم مكاد تعميمية المعمـ،مف خبلؿ الفيديك المقدـ مف 
 & Long, Logan )تمميذالمتمركزة حكؿ ال كالممارسات األنشطة أداء في كقت الصؼ

Waugh, 2016,141)  . 
 إتاحةمع ، مشاىدة المحتكل خارج الصؼ  يتـ فييا نو: استراتيجيةكأيضا يُّعرؼ بأ      

التي يمارسيا التبلميذ  كقت الصؼ الدراسي لمجمكعة متنكعة مف األنشطة التعميمية
شراؼ المعمـ   ,DeLozier& Rhodes)  بشكؿ فردم، أك جماعي، تحت تكجيو كا 

2017,141). 
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خارج  لدرس، يتـ فيو تقديـ االتمميذحكؿ مدخؿ تدريسي يتمحكر : أنو ب كيُّعرؼ          
، الصؼ الدراسي، مما يتيح مزيد مف الكقت خبلؿ الصؼ الدراسي لمعالجة المعمكمات 

 ,Gopalan& Klann المحتكل مف خبلؿ استراتيجيات التعمـ النشطأنشطة كممارسة 
2017,363) (. 

محتكل  لتبلميذيتعمـ فيو انمكذج تعميمي أ :أنوالفصؿ المعككس ب عرؼيُّ كأخيران          
كما إلى ذلؾ ، أم االستفادة ، الكثائؽ ك العركض التقديمية، ك المقرر باستخداـ الفيديك، 

التي يتـ تخصيصيا لمتعمـ ك  ،كاستخداميا قبؿ أكقات الدراسة ،التكنكلكجية األساليبمف 
 ةكالجماعيالفردية،  كالتطبيقية ،كاألنشطة العممية،  اتالمناقش إجراءبعمؽ مف خبلؿ 

Kozikoglu,2019,852-853)  (. 
اختبلؼ في كصؼ  كجكديالحظ  المقموب التعريفات السابقة لمفصلباستقراء       

آخركف يعرفكنو ىناؾ ، ك أنمكذجعمى أنو يصفو  كىناؾ ما ،مدخؿ الفصؿ المعككس بأنو
 :مرحمتيفتضمف كما يبلحظ كجكد إجماع عمى أنو ي أك استراتيجية ، عمى أنو طريقة

مف  ،أك العركض التقديمية ،تتـ في المنزؿ كيتـ فييا مشاىدة مقاطع الفيديك :األكلي
تتـ في الفصؿ الدراسي كيتـ التركيز فييا : استخداـ المنصات التعميمية ، كالثانية  خبلؿ

الذم يتـ في  الفردمالتعمـ كبلن مف تضمف ة ، كأنو يبشكؿ أساسي عمى األنشطة التطبيقي
قتصر عمى مشاىدة يال ، كأنو كالتعمـ الجماعي الذم يتـ في قاعة الصؼ، المنزؿ 

كالتفاعؿ  ،متد إلى أداء األنشطةي، بؿ اإللكتركنيةمف الكسائط  اأك غيرى، مقاطع الفيديك 
 .اخؿ الصؼدمع الزمبلء 

 و:ومما سبق يعرف الباحث الفصل المعكوس إجرائيا في ىذا البحث بأن     
، لمتكنكلكجيا الحديثة  Easy Classتعمـ عبر منصة  بيئةتقكـ عمى  تدريساستراتيجية 

ليتفاعؿ (  تقديمية كسائط تعميمية ) مقاطع فيديك، عركض إلنتاج اإلنترنت ؛كشبكة 
مكاف آخر خارج الصؼ  أمأك في  ،تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في منازليـ معيا

، كمشركعات  ،داخؿ الصؼ مف خبلؿ أنشطة تعممكه عمميان ثـ يطبقكف ما ، الدراسي 
بشكؿ فردم، كجماعي في إطار  كتقكيمات يؤدييا التبلميذ في الصؼ بدالن مف المنزؿ

ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير بيدؼ تنمية كذلؾ  استراتيجيات التعمـ النشط ؛
 اإليجابي لدييـ.
 :الفصل المعكوس خصائص 

)عاطؼ الشرماف ك ، (Goodwin & Miller,2013, 78-79): حدد كؿ مف
، 0226)نبيؿ حسف ،ك(، 82-:7، 0226، فرىكد ى)منك( ، 291-2:1، 0226،

(، Yutaka,2016, 66)ك(، 286-288، 0227، المجد)أمؿ أبك ك(، 201-206
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( مجمكعة مف الخصائص التي تميز الفصؿ 88-87 ، 0228)ىيثـ حسف ،ك
 في النقاط التالية :، كالتي تتمثؿ المعككس 

نظاـ  عكسحيث يتـ في ظؿ استخداـ الفصؿ المعككس،  مياـ التعميـ يتـ عكس -2
 ،كاكتساب المعمكمات ،لشرح المحتكل؛ جبات االتدريس مف كقت المنزؿ المخصص لمك 
،  لتماريفكا ات،لتدريبكا ل ، كممارسة األنشطة،ككقت الصؼ المخصص لشرح المحتك 

، كميسر لعممية كمرشد ،المعمـ مف ممقف لممحتكل إلي مكجوعكس أدكار ككذلؾ يتـ 
 كنشط، كفاعؿ ، لي متدرب إيجابي إكدكر المتعمـ مف متمقي سمبي لممعمكمات  التعمـ ، 

 .، كمنتج لممعرفة
 ، مع المحتكل التعميمي في المنزؿ التمميذعمى تفاعؿ الفصؿ المعككس يعتمد   -0

مع  التمميذتفاعؿ كذلؾ يقكـ عمى ك ، فيككف قد استخدـ إمكانيات التعمـ اإللكتركني 
فيككف كسيمة فعالو إلدارة الصؼ  ، كأقرانو في الصؼ خبلؿ التدريبات كاألنشطة ،المعمـ

لدل  لو تأثير عمى بقاء أثر التعمـ، كما أف  التمميذكزيادة التفاعؿ بيف المعمـ ك ، 
 .التبلميذ

، المحتكل التعميمي في أم كقت  ؛ كذلؾ ألنو يتيحيتسـ الفصؿ المعككس بالمركنة  -8
كالتغيير في ، إمكانية إعادة مرات التعمـ ، كما يتيح  التمميذ معو تفاعؿم مكاف لكفي أ
غرفة  إلىاالنتقاؿ  إلىالذم يؤىمو ، مستكم اإلتقاف  إلى التمميذالتعمـ حتى يصؿ طرؽ 

 التدريبات مع المعمـ. ، كممارسة األنشطة ، ك لبلستفسارات ؛ الصؼ 
 التمميذ،في كضكح المياـ المطمكبة مف  كالتي تتمثؿالشفافية يتسـ الفصؿ المعككس ب-1

فمنظكمة الفصؿ المعككس مبنية عمى ، الميسر لممعمـ التكجييي كالدكر اإلرشادم 
كالبيئة  ،التعميمي تكلالمحك  التمميذ،ك  ،تحديد األدكار بيف أطرافيا المتمثمة في المعمـ

 التعمـ. أىداؼكضكح تحديد ، ك  كالتعمـ، ككذلؾ ،المحفزة ليذا النكع مف التعميـ
فيو  حيث يعتمد التعمـ  ،تكظيؼ مصادر التعمـ الرقميةيقكـ الفصؿ المعككس عمى  -6

مف  التمميذكاستخداـ التقنيات الحديثة التي يمتمكيا  ، عمى االتصاؿ بشبكة اإلنترنت
فيعمؿ عمى تكظيؼ ىذه التقنيات في عمميتي التعميـ ، كىكاتؼ ذكية  ،أجيزة محمكلة 

كاالتصاالت، ، في تكنكلكجيا المعمكمات  مذىمةالتطكرات ال ة سرعةلمكاكب؛ كالتعمـ 
 ،أك المنتجة مف قبؿ المعمـ ، كتكظيؼ كؿ أنكاع مصادر التعمـ الرقمية سكاء الجاىزة

 . ، كالعركض التقديميةتعميميكعمي رأسيا الفيديك ال
 بيف التبلميذ، مراعاة الفركؽ الفرديةيقكـ الفصؿ المعككس عمى مبدأ تفريد التعميـ ؛ ل -7

، د مف قبؿ المعمـ أكثر مف مرة حسب سرعتو ع  الم   الشرح متابعة التمميذحيث يستطيع 
مكانياتو كقدراتو ،  مف أجؿ تحقيؽ  يـقدراتك  ، مراعاة حاجات المتعمميفكما يقكـ عمى كا 

، فقد  تعمـ أفضؿ، استنادان إلى ما تكفره التكنكلكجيا الحديثة مف فرص تعمـ متميزة
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،  التعميمية التبلميذ تمبي حاجاتتدريس متنكعة، كحديثة طرؽ كأساليب يستخدـ المعمـ 
كما بينيـ مف فركؽ فردية، بما يكجد الدافعية لمتعمـ ، كيدفع الممؿ كالرتابة، كيحقؽ 

 شكيؽ كمتعة المكقؼ التعميمي.الت
في إنجاز المياـ ، كاألدكار المطمكبة منو، حيث  مساعدة الفصؿ المعككس التمميذ -8

كانتباه مف المعمـ  ،كرعاية، الذم ال يمقي أم اىتماـ دراسيان، ك المتعثر  يساعد التمميذ 
حيث إف االطبلع عمى المادة ، عمى التفكؽ  لتمميذفتساعد ا ،ـ التقميدميفي نمط التعم

 أثناء، كالتطبيقات التي تتـ لؤلنشطة التعميمية ذىنيان  التبلميذالعممية قبؿ الدرس يييئ 
 في المنزؿ.  ، كتفاعؿ معو التمميذ تابعوكالتي تتمحكر حكؿ ما ، الحصة المباشرة 

كؿ كجكد حيث يش،  الجيدة اإلدارة الصفية في تحقيؽ لمعمـمساعدة الفصؿ المعككس ا-9
 ،داخؿ غرفة الصؼ تحديان أماـ العديد مف المعمميف، بسبب عدـ انتباىيـ التبلميذبعض 

 . اآلخريف زمبلئيـما يقكمكف بو مف تشكيش عمى تعمـ ك 
 :الفصل المعكوس دعائم 
،  5۱۰۲)عبلء متكلي ، ك ، (  ۰77 ، 5۱۰۲)عاطؼ الشرماف ، يشير كؿ مف    
( إلى ضركرة تكافر أربعة أركاف 298-297 ، 0226، ك)مركل إسماعيؿ، (  ۳۹

 أساسية لمفصؿ المقمكب تتمثؿ فيما يمي :
يتيح الفصؿ المعككس مجمكعة :  Flexible Environment  بيئة تعمـ مرنة  -2

يعيد التبلميذ تنظيـ أكقات تعمميـ؛ بما يمكنيـ مف  حيثمتنكعة مف طرؽ التعمـ، 
فيـ، كاستيعاب دركسيـ ، كبما يتيح ليـ ممارسة التعمـ الجماعي ، ككذلؾ يتيح 
ليـ الدراسة المستقمة في الكقت كالمكاف المناسبيف لمتمميذ سكاء في المنزؿ أك 

ر الزمني الفصؿ المعككس تكفير اإلطا ظؿ استراتيجية المعمـ في كعمى خارجو،
المناسب لتفاعؿ التبلميذ، كالمراقبة المستمرة ليـ إلجراء التعديبلت المناسبة 

 لتعمميـ ، كتكفير كافة مصادر التعمـ البلزمة إلتقانيـ لممحتكل التعميمي.  
يقدـ الفصؿ المعككس تعممان متمركزان حكؿ :  Learning Cultureثقافة التعمـ  -5

ميدم  ، مما يساعد التبلميذ عمى استكشاؼ التمميذ ، عمى عكس التعميـ التق
مكضكعات التعمـ بمزيد مف الفيـ كالعمؽ ، كبالتالي يشارؾ التبلميذ في بناء 
المعرفة ، كتحقيؽ تعمـ ذم معنى ، كىذا يتطمب مف المعمـ إتاحة الفرصة لمتبلميذ 

عة لممشاركة في تنفيذ أنشطة حقيقية يككنكف محكرىا، كتصميـ المعمـ ألنشطة متنك 
 .تناسب جميع التبلميذ، مع تقديـ تغذية راجعة مستمرة مف أجؿ التقكيـ كالتطكير

لكي يساعد المعمـ تبلميذه عمى :  Intentional Contentالمحتكل المقصكد  -8 
استيعاب المعمكمات، كالحقائؽ، كالمفاىيـ، كالتعميمات المتضمنة في المحتكل الدراسي ، 

تي يجب عمى التبلميذ دراستيا بأنفسيـ ، سكاء كانت مكاد البد أف يحدد بدقة المكاد ال
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صكتية ، أك مرئية ، أك كتب إلكتركنية ، أك عركض تقديمية ، أك أم مكاد أخرل ، 
ككذلؾ يحدد المحتكل الذم يقدمو المعمـ داخؿ الفصؿ مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات 

 التعمـ النشط ، ككذلؾ إتاحة المحتكل لجميع التبلميذ. 
يتطمب استخداـ استراتيجية الفصؿ :  Professional Educatorالمعمـ المحترؼ -1 

المعككس معممان مدربان، كذا كفاءة كبيرة في إتقاف المحتكل الذم يقدمو، حتى يستطيع 
القياـ باألدكار التي يتطمبيا الفصؿ المعككس ، سكاء داخؿ الفصؿ مف حيث تيسير تعمـ 

، كمتابعة أدائيـ ، كتقييـ أعماليـ بشكؿ مستمر ، أك خارج التبلميذ ، كمبلحظة سمككيـ 
تاحتيا لمتبلميذ ، كىذا  الفصؿ مف حيث إعداد المكاد التعميمية بأنكاعيا المختمفة، كا 

 يتطمب التعاكف مع المعمميف األخريف.
 مراحل الفصل المعكوس:

-298،  0226)مركة إسماعيؿ ،، ك (Justen Ferriman,2014حدد كؿ مف )
 ( خطكات استراتيجية الفصؿ المعككس فيما يمي:299

يتطمب تطبيؽ استراتيجية الفصؿ المعككس تخطيطان جيدان مف المعمـ ؛  التخطيط:-1
لتحقيؽ المكاءمة بيف األعماؿ التي يقكـ بيا التبلميذ قبؿ، كأثناء ، كبعد الصؼ، كىذا 

ناسب ، كاختيار النمط يتطمب التحديد الدقيؽ لؤلىداؼ، كاختيار المحتكل التعميمي الم
التكنكلكجي المناسب ، مع األخذ في االعتبار أنو ال يشترط القمب الكامؿ لمدرس، فقد 
ي كتفى بقمب بعض األجزاء التي تساعد التبلميذ في تحقيؽ األىداؼ المحددة ، كتحقيؽ 
تعمـ ذم معنى، كذلؾ مف خبلؿ التحديد الدقيؽ لممياـ ، كاألنشطة التي يجب عمى 

 ميذ القياـ بيا.التبل
البد مف إعداد المحتكل التعميمي المناسب لتحقيؽ  إعداد المحتوى قبل الصف: -2

األىداؼ ، كتقديمو لمتبلميذ في قالب تكنكلكجي مناسب، كالذم قد يككف عركض 
 تقديمية ، أك كتب إلكتركنية ،أك فيديك تعميمي، أك مكاد صكتية. 

يتطمب الفصؿ المعككس في ىذه ل الصف: تحديد الميام واألنشطة التعميمية قب-3
المرحمة تحديد المياـ، كاألنشطة التعميمية الفردية التي يقكـ بيا التبلميذ قبؿ حضكرىـ 
إلى الصؼ الدراسي ، كالبد أف تتسـ ىذه المياـ بإثارة دافعية التبلميذ نحك التعمـ مثؿ: 

عداد العركض ا لتقديمية لبعض عناصر أداء بعض األنشطة البحثية عمى اإلنترنت ، كا 
 ف المياـ ، كاألنشطة التعميمية.الدرس ، كتقديـ بعض األسئمة مفتكحة النياية ، كغيرىا م

تُّعد ىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ الفصؿ  تحديد أنشطة التعمم أثناء الصف:-4
المعككس ، كالتي تعبر عف فمسفتو، ألف اليدؼ األساسي ليس في االستخداـ 

اليدؼ األساسي ىك تحقيؽ االستفادة مف األنشطة التي يمارسيا  التكنكلكجي، كلكف
التبلميذ داخؿ الصؼ بشكؿ جماعي ، كبشكؿ فردم في بعض األحياف ، كعمى المعمـ 
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( دقيقة في بداية الحصة لعرض مقدمة مختصرة عف 26-22تخصيص كقت مف )
ؼ ، ككذلؾ يتـ الدرس ، كلتعرؼ األسئمة التي تشغؿ تفكير التبلميذ قبؿ المجيئ  لمص

تقسيـ التبلميذ إلى مجمكعات صغيرة ؛ لممارسة التعمـ النشط مف خبلؿ مناقشة مكضكع 
 ما ، أك حؿ مشكمة معينة ، كذلؾ في إطار تحقيؽ األىداؼ المحددة. 

تستمر عممية التعمـ بعد االنتياء مف ممارسة  القيام بأنشطة ما بعد الصف:-5
تعميمية البد أف يمارسيا التبلميذ بعد الخركج مف األنشطة الصفية ، حيث تكجد أنشطة 

 الصؼ ، كالقياـ ببعض األنشطة البحثية ، كاالستعداد لمدرس الجديد .
يتضمف الصؼ المعككس استخداـ أساليب التقكيـ التككيني ، كالنيائي ؛  التقويم: -6

كذلؾ لمحكـ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ المرجكة ، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ ممارسة 
التبلميذ لؤلنشطة التعميمية، كحؿ التدريبات المختمفة ، كأداء االختبارات التي يعدىا 

لمعمـ لنفسو، كذلؾ مف حيث جكدة المعمـ ، ككذلؾ يتضمف الفصؿ المعككس تقكيـ ا
إعداد المادة العممية، كمدل مناسبتيا لؤلىداؼ كمستكل التبلميذ ، كمف خبلؿ نتائج 

 التبلميذ التي تعكس بدرجة كبيرة مدل كفاءة ، كجكدة أداء المعمـ.
 :الفصل المعكوسدور المعمم في استراتيجية  
 0226)عبدالرحمف الزىراني،، ك( Bergmann& Sams,2012,3)كؿ مف  حدد 
الفصؿ المعككس ر المعمـ في استراتيجية ادك أ( 222، 0226)عبلء متكلي ،، ك (197،

 عمى النحك التالي :
 المختمفة.  كخصائصيـ، كمراعاة مستكل نمكىـ  التبلميذ،تحديد حاجات  -2

 .سك در كالكحدات ، لم كنكاتج التعمـ المستيدفة ،ؤلىداؼ التعميميةل الدقيؽ تحديدال -0

، أك أك عركض تقديمية، كتجييز المادة التعميمية عمى شكؿ فيديك تعميمي  ،تصميـ -8
خراجيا ، كالتأكد مف مناسبتيا،  كتاب إلكتركني  .بشكؿ جاذب لبلنتباه ، كمشكؽ لمتبلميذ كا 

نظاـ  إتاحة الفيديك التعميمي عمى اإلنترنت مف خبلؿ أحد المكاقع التعميمية التي تراعي -1
دارة التعمـ اإللكتركني،  تبلميذ للجميع ا إلتاحة الفرصة المناسبة إلمكانات التبلميذ؛ كا 

 .الدرس مع لمتفاعؿ

 ، كيناسب منطؽ المادة . التمميذ بناء مادة عممية متسمسمة بترتيب يناسب -7
ثارة دافعيتيـ  ،المادة اإللكتركنية  تفاعؿ التبلميذ معمتابعة  -8  كالتعمـ مف نحك الدراسةكا 

  .خبلليا
  ويضيف الباحث األدوار التالية لممعمم عند استخدام استراتيجية الفصل المعكوس:

، كأثناء ، كبعد الفصؿ  كاألنشطة التعميمية التي يقكـ بيا التبلميذ قبؿ، إعداد المياـ  -
 المعككس .
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، تي التعميـ كميسر لعممي ،لممعمكمات إلى مكجو تغيير دكر المعمـ مف ككنو ممقنان  -
 كالتعمـ.

 كغنية بالمثيرات التعميمية الفعالة .، إعداد بيئة تعميمية جاذبة لمتعمـ  -
 لفركؽ الفردية بيف التبلميذ ؛ كذلؾ لرفع مستكل جميع التبلميذ.امراعاة  -
 كاألنشطة التي تتـ أثناء الصؼ الدراسي.، استخداـ التعمـ النشط في تنفيذ المياـ  -
 .أساليب تقكيـ متنكعة ، كذلؾ لتحقيؽ مبدأ التقكيـ المستمراستخداـ  -

 الفصل المعكوس وتعميم وتعمم الجغرافيا:
لمفصؿ المقمكب فاعمية كبيرة في تحقيؽ العديد مف نكاتج التعمـ في التخصصات      

، كالذم استخدمو في تدريس  0227المختمفة ، بالرغـ أنو بدأ منذ أسس لو "خخف" في 
كالعمكـ ، كبعد ذلؾ تـ استخدامو بنجاح في التخصصات المختمفة ، كمنيا الرياضيات 

الجغرافيا، كيمكف تحديد الدكر الذم يقكـ بو الفصؿ المعككس في تدريس الجغرافيا عمى 
 النحك التالي:

استخداـ الكسائط اإللكتركنية المتعددة مف خبلؿ استراتيجية الفصؿ المعككس في تدريس  -
في التغمب عمى الطابع الجاؼ الذم تقدـ بو المادة في المراحؿ الجغرافيا يساىـ 
 التعميمية المختمفة.

إضفاء المنحى التطبيقي عمى مادة الجغرافيا مف خبلؿ األنشطة التي يقـك بيا التبلميذ  -
 ، كاألنشطة البحثية ، كاألنشطة المتعمقة بميارات قراءة الخريطة.

يساعد في إقباؿ التبلميذ عمى تعمـ المادة ، كتقميؿ  تقديـ المادة في قالب شيؽ كجذاب ، -
 أسباب االنصراؼ عف تعمميا.

ممارسة التبلميذ لؤلنشطة المتنكعة التي يفرضيا استخداـ الفصؿ المعككس يكسب  -
التبلميذ العديد مف الميارات العقمية مثؿ: التحميؿ ، كالتصنيؼ ، كالتفسير ، كاالستنتاج 

 رات حؿ المشكبلت ، كغيرىا مف الميارات العقمية األخرل.، كميارات البحث ، كميا
اكتساب التبلميذ العديد مف الميارات الحياتية مف خبلؿ تعمـ الجغرافيا باستخداـ الفصؿ  -

المعككس ، مثؿ ميارات العمؿ الجماعي ، كاتخاذ القرار، كتحمؿ المسئكلية ، كحؿ 
 رل.المشكبلت ، كغيرىا مف الميارات االجتماعية األخ

تحقيؽ التبلميذ تعمـ ذم معنى ، ذلؾ التعمـ القائـ عمى الفيـ ، كاألبقى أثران لدييـ ،  -
 كذلؾ مف خبلؿ القياـ بالمياـ التي يحددىا معمـ الجغرافيا ، كيكجييـ نحك إنجازىا. 

اكتساب التبلميذ العديد مف الميارات الجغرافية ، كالكظيفية ، كالتي تتمثؿ في ميارات  -
ـ الخريطة ، كميارات الفيـ الجغرافي ، كميارات البحث الجغرافي ، كميارات استخدا

 التفكير الجغرافي .  
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وفي ىذا السياق تتعدد الدراسات والبحوث السابقة في مجال تعميم وتعمم       
كالتي أثبتت نتائجيا ،  بصفة عامة ، كالجغرافيا بصفة خاصةالدراسات االجتماعية 

الفصؿ المعككس في تحقيؽ نكاتج تعمـ متنكعة ، كما أكصت ىذه فاعمية استخداـ 
الدراسات بضركرة استخدامو في تعميـ، كتعمـ الجغرافيا في المراحؿ التعميمية المختمفة ، 

كالتي استيدفت تعرؼ  (0226،)كريمة عبدالغني :  كمف ىذه الدراسات دراسة كؿ مف
كالتعمـ ، لتنمية ميارات التكاصؿ  ؛ تاريخاستراتيجية التعمـ المعككس في تدريس الفاعمية 
عينة مف طبلب  نظركتكظيؼ التقنية الحديثة مف كجية ، كتحسيف البيئة الصفية ،الذاتي

تعرؼ  ، كالتي استيدفت (0226،)مركل إسماعيؿ كدراسة ، المرحمة الثانكية كمعممييا
ات البحث الجغرافي لتنمية ميار ؛ الجغرافيا تدريس فاعمية استخداـ التعمـ المعككس في 

كالتي ( 0227محمد أحمد  ك)طاىر الحناف دراسة ، ك لدل طبلب المرحمة الثانكية
 عمىتدريس التاريخ في التعمـ المعككس  استراتيجيةأثر استخداـ الكشؼ عف   استيدفت

كالكعي األثرم لدم طبلب الصؼ األكؿ ان، تنمية بعض ميارات التعمـ المنظـ ذاتي
تناكلت تقديـ برنامج مقترح  التي  (0229رضا إسماعيؿ ،) دراسة ، كالثانكم العاـ

لمطالب المعمـ شعبة الجغرافيا بكمية التربية باستخداـ الفصؿ المعككس ، كمكاقع 
التكاصؿ االجتماعي ؛ لتنمية ميارات التدريس، كالتفاعؿ االجتماعي، كتعرؼ أثره عمى 

 كأخرافزايد محمد )  دراسةك  البصرية ، تنمية ميارات التفكير الجغرافي لدل ذكم اإلعاقة
استخداـ استراتيجية الفصؿ المعككس في تدريس  كالتي استيدفت تعرؼ أثر (0229،

 الثانكم األكؿفيا عمى تنمية بعض الميارات الجغرافية لدل طالبات الصؼ االجغر
( التي استيدفت تعرؼ فاعمية 0229، كفي نفس اإلطار دراسة )سامية فايد ، األزىرم

استخداـ نمكذج التعمـ المعككس في تنمية بعض الميارات الحياتية ، كالثقافة الرقمية في 
كالتي ( 0229 ، )ىبة اهلل زيادةمادة التاريخ لدل طبلب المرحمة الثانكية ، كدراسة 

 تػدريس التػاريخ عمػى تنميػة فييجية الصػؼ المقمػكب فاعميػة اسػتراتاستيدفت تعرؼ 
، كفي  كالدافعيػة لئلنجػاز لػدم تبلميػذ المرحمػة الثانكيػة، التفكيػر العميػا  مياراتبعػض 

استيدفت تعرؼ فاعمية استخداـ  ( التي:022أمينة بدكم ،دراسة )ذات السياؽ 
تنمية التحصيؿ ، كبعض الميارات استراتيجية التعمـ المعككس في تدريس التاريخ عمى 

استيدفت  التي (2119، حماده زرد)الحياتية لدل طبلب المرحمة الثانكية ، كدراسة 
لتنمية ميارات  ؛استخداـ الصؼ المقمكب في تدريس الدراسات االجتماعيةتعرؼ فاعمية  

       كآخراف، صفاء يكسؼ) دراسة ك  الذاتي لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ،التعمـ 
تدريس الجغرافيا  فيفاعمية استراتيجية التعمـ المعككس  تعرؼ التي استيدفت (:022
، كتقدير الذات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي ،  تنمية الميارات االجتماعية عمى

(  التي استيدفت تعرؼ فاعمية استخداـ الفصؿ 0202دراسة)عبلء عبد الراضي ،ك 
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االجتماعية ؛ لتنمية ميارات التفكير التاريخي لدل تبلميذ  المعككس في تدريس الدراسات
 المرحمة اإلعدادية .

وفي نفس السياق تعددت الدراسات السابقة التي تناولت الفصل المعكوس 
كالتي أكدت فاعميتو في تحقيؽ العديد مف نكاتج في تدريس المواد الدراسية المختمفة ، 
التي استيدفت  (0221،منيرة أبك جمبو دراسة ) التعمـ المختمفة ، كمف ىذه الدراسات :

دمكدك في تنمية التفكير إفاعمية استراتيجية الصفكؼ المقمكبة باستخداـ مكقع  تعرؼ
كاالتجاىات نحك مادة األحياء لدل طالبات المرحمة الثانكية في مدينة  ،اإلبداعي
الفصؿ  استراتيجيةتكظيؼ التي استيدفت  (0226 ،عبلء متكلي، كدراسة )الرياض

كدراسة )إبراىيـ رفعت كىبة عبد  ،الرياضيات  كتعمـ المعككس في عمميتي تعميـ
( كالتي استيدفت تعرؼ فاعمية استراتيجية التعمـ المعككس في تنمية 0228النظير،

ميارات القياس، كتقدير القيمة الكظيفية لتعمـ الرياضيات لدل تبلميذ الصؼ الثاني 
استخداـ تعرؼ فاعمية  التي استيدفت  (0229، امية جكدة ة )ساإلعدادم ، كدراس

تنمية بعض ميارات التفكير  عمى  الفصؿ المعككس في تدريس الرياضيات المتقطعة
، مستكيات تجييز المعمكمات لدل طالبات قسـ الرياضيات بجامعة تبكؾ، ك المتشعب 

التعمـ المعككس في ( التي استيدفت تعرؼ أثر استخداـ :022كدراسة )أمؿ مصطفى ،
كساب الميارات الحياتية لطبلب الفرقة الرابعة  تدريس مقرر المناىج عمى التحصيؿ ، كا 

 (:022،ثرياء الشبيبية  كمحمد العياصرة شعبة الرياضيات بكمية التربية ، كدراسة ) 
أثر استخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب في تطبيؽ الطالبات تعرؼ   التي استيدفت

كفي المشاركة الصفية بمادة التربية اإلسبلمية في ضكء تحصيميف ، تبلكة أحكاـ ال
التي   (:022،عمي عبيرم كغازم السدحاف ، كدراسة ) جامعة السمطاف قابكسب الدراسي

فاعمية استخداـ استراتيجية الفصؿ المعككس عمى تحصيؿ طبلب استيدفت تعرؼ 
  (:022،لحديد ا فاطمة أبك) اسةككذلؾ در  كاتجاىاتيـ نحكه. ، الصؼ الثالث متكسط

لتنمية ميارات التدريس ؛ برنامج قائـ عمى التعمـ المعككس تعرؼ فاعمية  التي استيدفت
، كدراسة )  كالتفكير االستراتيجي لدل الطبلب المعمميف تخصص الرياضيات، المتمايز

 استخداـ الفصؿ المعككس فيتعرؼ فاعمية  التي استيدفت (:022،فاطمة الجزار 
،  لتنمية التحصيؿ الجبرم؛ تدريس محتكل الجبر بمقرر رياضيات السنة التمييدية 

 (:022،فيد الخزم ، كدراسة ) كخفض القمؽ المصاحب لدل طالبات كمية المجتمع
نحك استراتيجية الفصؿ المعككس المعتمد عمى  باتجاىات الطبلتعرؼ  التي استيدفت

فيصؿ الركاجفة ، ككذلؾ دراسة )  اإلنفكجرافيؾ المتحرؾ في ضكء بعض المتغيرات
فاعمية استخداـ التعمـ المعككس في تنمية تعرؼ  التي استيدفت (:022، خميؿ السعيدك 

في نفس ك  ، الصؼ الثالث األساسي تبلميذالتحصيؿ المعرفي في مادة العمكـ لدل 
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فاعمية استخداـ بيئة التعمـ المعككس  (:022،  العتيبي محمدالسياؽ تناكلت دراسة  )
يكسؼ بينما تناكلت دراسة )  ، كاتجاىاتيـ نحكه ،عمى تحصيؿ طبلب كمية التربية 

استراتيجيات التعميـ المقمكب لدل طالبات كمية التربية  استخداـ( مدل :022،العنيزم
نمطي  التي تناكلت  (:022،محمد تكني يت ، ك كذلؾ دراسة ) ك األساسية بدكلة الك

 الفصؿ المعككس )النمطي / المزدكج( كعبلقتيما بتنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية
كليد الصياد  كجبلؿ ، كدراسة ) كالمثابرة األكاديمية لدل طبلب قسـ تكنكلكجيا التعميـ ،

 الدافعيةالفصؿ المعككس في  ستراتيجياتااختبلؼ  التي تناكلت فاعمية (:022،عيسى 
( 0202،أحمد نظير، كدراسة)  الدراسي لدل طبلب كمية التربية ، كالتحصيؿلئلنجاز 

كتكقيت تقديميا في بيئة الفصؿ ، التفاعؿ بيف نمط األسئمة المدمجة بالفيديك  التي تناكلت
فيـ العميؽ لدل طبلب كال ،كاالنخراط في التعمـ، كأثره عمى تنمية التحصيؿ ، المعككس 

 أثرتعرؼ  التي استيدفت (0202كآخراف،حسف إبراىيـ كدراسة ) ، تكنكلكجيا التعميـ
ختبلؼ أسمكب عرض المحتكل بالفصكؿ االفتراضية القائمة عمى استراتيجية التعمـ ا

المعككس في تنمية ميارات تصميـ مكاقع الكيب لدل تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ 
تصكر مقترح  فاعمية استيدفت تعرؼ ( التي0202،حناف رضا دراسة ) ، ك األساسي

تنمية ميارات التعمـ الذاتي  فيكحؿ المشكبلت  ،الصؼ المقمكب ياستراتيجيتلمدمج بيف 
دعاء ، كدراسة )  العمـك لدل طبلب كمية التربية كالكفاءة الذاتية في تدريس، 

استخداـ استراتيجية الفصؿ  ميةالتي استيدفت الكشؼ عف فاع (0202،عبدالعزيز
كخفض العبء المعرفي لدل طبلب الصؼ ، لتنمية بعض المفاىيـ العممية ؛ المعككس 

تصميـ تعرؼ فاعمية  التي استيدفت (0202،سمر سابؽ، ك دراسة )األكؿ اإلعدادم
استراتيجية لمتعمـ المقمكب قائمة عمى كحدات التعمـ المصغر لتعمـ الرياضيات بالمرحمة 

فاعمية برنامج تعميمي في تعرؼ  التي استيدفت (0202،سياد عطا، ك دراسة)  ثانكيةال
التربية اإلسبلمية باستخداـ استراتيجيات الفصؿ المعككس في تنمية ميارات التفكير العميا 

شيماء المزركعي كعبدالممؾ ، كتناكلت دراسة)  لطالبات المرحمة الثانكية بمحافظة جده
استخداـ استراتيجية الفصؿ المعككس في تنمية مستكل التطبيؽ لميارة  (0202،المالكي 

االستيعاب المفاىيمي لمقرر الرياضيات لدم طالبات المرحمة المتكسطة بالمممكة العربية 
أثر اختبلؼ نمط  التي استيدفت تعرؼ (0202،فرحاف الشمرم، كدراسة)  السعكدية

الجداكؿ الحسابية لدل طبلب المرحمة  التفاعؿ في الفصؿ المعككس عمى تنمية ميارات
أثر الكشؼ عف   التي  استيدفت (0202،محمد أبك حشيش، كدراسة ) المتكسطة

، التفاعؿ بيف أنكاع التعزيز كأساليب التقكيـ بالفصؿ المعككس عمى التحصيؿ المعرفي 
تي ال (0202،لممكانيا مركة ، كدراسة )كدافعية اإلنجاز لدل طبلب تكنكلكجيا التعميـ

التفاعؿ بيف نمط الككيؿ الذكي كتكقيت عرضو في نمكذج الكشؼ عف أثر   استيدفت
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عد لدل صميـ منصات التقكيـ اإللكتركني مف ب  تالفصؿ المعككس عمى تنمية ميارات 
تصميـ بيئة  التي تناكلت   (0202،ىاني كامؿ، كأخيران دراسة ) طبلب تكنكلكجيا التعميـ

أبعاد التعمـ كأثرىا عمى تنمية ميارات استخداـ الجكالت فصؿ مقمكب قائمة عمى نمكذج 
  كالمكاطنة الرقمية لدم طبلب تكنكلكجيا التعميـ.، االفتراضية 

نجد أنيا تناكلت الفصؿ المعككس في تدريس المكاد  وباستقراء الدراسات السابقة
،  الدراسية المختمفة ، حيث استخدـ في تدريس الدراسات االجتماعية ، كالتاريخ

كالجغرافيا ، كالعمكـ ، كالرياضيات ، كالتربية اإلسبلمية ، كتكنكلكجيا التعميـ ، كما 
يبلحظ تنكع المتغيرات التي استخدـ الفصؿ المعككس في تنميتيا ، حيث تـ تناكؿ 
التحصيؿ ، كالمفاىيـ ، كميارات البحث الجغرافي ، كميارات التفكير بأنكاعيا المختمفة 

الذاتي، كميارات التعمـ المنظـ ذاتيان ، كالكفاءة الذاتية، كميارات ، كميارات التعمـ 
التصميـ ، كميارات التدريس المتمايز، كالميارات الحياتية ، كالدافعية لئلنجاز ، كالثقافة 
الرقمية، كميارات التكاصؿ ، كالميارات الجغرافية ، كالمكاطنة الرقمية، كغيرىا مف 

حظ تنكع المراحؿ العمرية التي تناكلتيا الدراسات السابقة ، المتغيرات األخرل، ككذلؾ يبل
حيث تناكلت جميع المراحؿ الدراسية ، كأف جميعيا أثبت فاعمية استخداـ الفصؿ 
المعككس في تحقيؽ نكاتج تعمـ متنكعة ، كأنو لـ تكجد دراسة تناكلت  استخداـ الفصؿ 

 تفكير اإليجابي في الجغرافيا.المعككس في تنمية ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد ال
 قراءة الخريطة:ميارات المحور الثاني: 

 يمي: كيتناكؿ ىذا المحكر ما 
 قراءة الخريطة :مياراة مفيوم 
، تحديد مكضكع الخريطة  القدرة عميعُّرفت ميارات قراءة الخريطة بأنيا :  

 البياناتكتكقيع  ،كاستخداـ مفتاح الخريطة في ترجمة رمكزىا ،كاستخداـ مقياس الرسـ
ىات كتحديد االتجا، كمعرفة األسمكب الكارتكجرافي الذم استخدـ في رسميا ،عمييا

، 2::2، كآخركف المقانيأحمد )الرؤية  إمكانيةكتحديد  ،كالمكقع األصمية كالفرعية،
297). 

كعُّرفت بأنيا : معرفة، كفيـ كؿ ما يمكف أف تنقمو الخريطة مف معمكمات بطريقة  
كصريحة، أك غير مباشرة ، كمستنتجة بقراءة ما بيف سطكرىا )نصر السيد، مباشرة 
2::2  ،20.) 

تقافبأنيا كما تُّعرؼ  تحديد :  التاليةكاستخداـ الميارات ، فيـ ، ك أداء : سرعة كا 
قراءة الخرائط ك تحديد االتجاىات األصمية كالفرعية ، ، ك خطكط الطكؿ كدكائر العرض

معرفة مقاييس ، ك  عمى الخريطة المكاقعتحديد ، ك رمكز الخريطةفيـ ك متعددة األغراض، 
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معرفة ك استخبلص المعمكمات مف الخرائط الجغرافية المختمفة، ك الرسـ كاستخداماتيا، 
 .(21، 8::2،أبك حماد  )حماد معرفة المساقط المختمفةك كتفسيره،  ،مفتاح الخريطة

 ،الطبيعية ارؼكتحميؿ المع ،ككصؼ،  قدرة عمى شرحمال كتُّعرؼ كذلؾ بأنيا :
يسرم الجكىرم بكؿ مككناتيا ) مبيئةل اإلنسافككيفية استغبلؿ  ،كالبشرية عمى الخريطة

،2::8 ،29). 
استخداـ دليؿ ك مجمكعة الميارات المتمثمة في تحديد مكضكع الخريطة ،  :بأنيا تُّعرؼك 

ع عمييا  )محمد عطكة كالمكاق،  األصمية ، كالفرعية رمكزىا ، ككيفية تحديد االتجاىات
022: ،01:). 

كأخيران تُّعرؼ بأنيا : قدرة المتعمـ عمى تحديد عنكاف الخريطة، كخطكط الطكؿ ، كدكائر 
العرض الرئيسية عمى الخريطة ، كتحديد االتجاىات األصمية، كالفرعية، كالمكقع عمي 

)ميا حفني الخريطة ، كترجمة رمكز الخريطة ، كقراءة مقياس الرسـ المتضمف فييا 
 (.691،  0228كيارا محمد ، 

قدرة تمميذ الصؼ السادس االبتدائي  : ويعرفيا الباحث إجرائيًا في ىذا البحث بأنيا    
تحديد االتجاىات الرئيسية عمى الخريطة، ك  كدكائر العرض ،تحديد خطكط الطكؿعمى 

، حديد األماكفت، ك فيـ رمكز الخريطةك ، كتمييز عنكاف الخريطةكالفرعية ،   ،األصمية
كاستخداماتيا،  ،معرفة مقاييس الرسـ، ك  عمى الخريطة كالظاىرات الطبيعية ،كالبشرية

، معرفة مفتاح الخريطة ك ،  استخبلص المعمكمات مف الخرائط الجغرافية المختمفةك 
 داللتو، كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في االختبار الم َعد ليذا الغرض.ك 

 طة في تدريس الجغرافيا : أىمية الخري
( 089، 0228محمكد الديف )صبلح ، ك( 110، 0228البرعي، إماـ)يشير كؿ مف       
)رياض ، ك (288، 0229لـ، سا أبك) طمعت ، ك(:00، 0229)عاطؼ سعيد ،، ك

عمى النحك الخريطة في تدريس الجغرافيا استخداـ  أىمية  إلي (282،  0229،  عبدالعاؿ
 :  التالي

تُّعد الخريطة األداة التي يتعرؼ التمميذ مف خبلليا عمى البيئة المحيطة بو ، كيتعمـ -2
شراؼ المعمـ ، كيتعرؼ عناصرىا المختمفة ، كداللة رمكزىا،  التمميذ رسميا  بتكجيو ، كا 

يبدأ ككيفية استخداـ مقياس رسميا ، كمناقشة المعمـ في المعمكمات التي تتضمنيا ؛ لذلؾ 
البيئة المحمية التي يعيشكف فييا ، ثـ يتدرجكف في خريطة رافيا لمتبلميذ مف تعميـ الجغ

 .البيئة العالمية  حتي يصمكا إلى دراسةدراستيـ إلى البيئات األخرل ، 
 ، حيث تنميمستكياتو المختمفة أنماطو ، ك التفكير ب مياراتالخريطة في تنمية  تساعد-0

دراؾ العبلقات بيف الظاىرات المختمفة ، ستنباط ، كاال ،كاالستدالؿ ،كالتعميؿ، المبلحظة  كا 
 كما يترتب عمييا مف أكجو نشاط متنكعة .



 

 

 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية

 يوليوعدد 

 2021 ثانىالجزء ال

 

456 

،  ، كالتعمـ لدراسة، كدفعيـ نحك ا كاىتماميـ، الخريطة في إثارة انتباه التبلميذ  تساعد-8 
كحث التبلميذ عمى المشاركة الفعالة في الدرس ، مف خبلؿ ما يثار مف مناقشات حكؿ 

 التي تكضحيا الخريطة .  ، كالمعمكماتالبيانات  الدرس ، كحكؿمكضكع 
حيث إنيا تقربو مف الخبرات المباشرة متخطيان  ، لمتمميذ لخبرات البديمةاالخريطة  تتيح -1

  حدكد الزماف كالمكاف ، كبذلؾ يتغمب عمى معكقات اكتساب الخبرة المباشرة.
تقدـ الخريطة معمكمات كثيرة كممخصة في مجاالت متنكعة ، كما أنيا تتناكؿ الظاىرات  -6

ككذلؾ تعرض بداللة رمكزىا، كألكانيا  مكاف كاحد أماـ التبلميذ ،المختمفة ، كتقدميا في 
العبلقات  التبلميذ ظاىرات متنكعة طبيعية ، كبشرية في مكاف كاحد ، كمف خبلليا يستنتج

دراؾ بيف الظاىرا ت المختمفة ؛ مما يساىـ في تحقيؽ تعمـ ذم معنى قائـ عمى الفيـ، كا 
  العبلقات.

، أك الدراسات المسحية لمنطقة الدراسة الميدانية ب الخريطة أداة أساسية لمف يقكـ عدتُّ -7
ليتعرؼ مف  لمنطقة الدراسة ؛يحتاج الدارس إلى خريطة تفصيمية جغرافية معينة ، حيث 

كطبيعتيا ، ككسيمة الكصكؿ إلييا ، كما يستخدميا في تحديد خطكات  خبلليا المنطقة
 ، ككذلؾ تسجيؿ البيانات عمييا.السير فييا 

 ظاىرة جغرافية معينةتقكيـ تعمـ التبلميذ لمجغرافيا ، فعند دراسة تستخدـ الخريطة في  -8
نات ىذه بيف مكك يستطيع المعمـ أف يتعرؼ مدل فيـ التبلميذ لمعبلقة ، عمى الخريطة 

 الظاىرة ، كالعبلقة بيف ىذه الظاىرة ، كغيرىا مف الظاىرات الجغرافية األخرل.
قميمي، تفسير األحداث الجارية  فيتساعد الخريطة -9 ، كالربط بينيا في إطار محمي، كا 

 كعالمي . 
 ويرى الباحث أنو توجد بعض النقاط األخرى التي تمثل أىمية الستخدام الخرائط وىي:

الخريطة كمنظـ متقدـ في تدريس المكضكعات الجغرافية ، حيث يمكف لممعمـ  تستخدـ -
 أف يستخدميا في تحقيؽ تعمـ ذم معني لدل التبلميذ.

لتحقيؽ فيـ كذلؾ تستخدـ ككسيمة تعميمية بصرية لتقريب المعني مف أذىاف التبلميذ ؛  -
 العمرية المختمفة. كالمفاىيـ الجغرافية في المراحؿ ،كالحقائؽ ،التبلميذ لممعمكمات

 تستخدـ الخرائط في بناء المفاىيـ الجغرافية لدل التبلميذ . -
 . تستخدـ الخريطة في المقارنة بيف الظاىرات الجغرافية المتنكعة-

 ميارات قراءة الخريطة : 
) ، ك( 268، 0220)جيياف السيد ،ك( ، 2:2،  0222يشير كؿ مف )جكدة سعادة ، 

2007,126  ،Rosenberg  )ك ،(Mothersole,2008,56 ) ، ك)محمد إبراىيـ ،
قراءة  ةلي أف ميار إ( 878-870، 0229)محمد فارس ،( ، ك12-11،  0229

 : كىي عمى النحك التالي ،عديد مف الميارات الفرعيةالالخريطة تتضمف 
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تمثؿ ميارة تحديد عنكاف الخريطة نقطة تحديد عنوان وموضوع الخريطة : ميارة  -1
محتكل الخريطة، نحك تحديد  يكجو التمميذ فالعنكاف البداية في ميارة قراءة الخريطة ، 

كمضمكنيا ، كيجب عمى المعمـ أف يثير اىتماـ التبلميذ نحك عنكاف الخريطة كتقديـ 
ما تتضمنو مف الستخداميا؛ كذلؾ إلثارة أفكارىـ، كتكقعاتيـ عف مكضكع الخريطة ، ك 
 معمكمات عف ظاىرات طبيعية أك بشرية ، كعبلقتو بمكضكع الدرس.

األصمية  االتجاىاتتحديد تُّعد ميارة  :األصمية والفرعية  االتجاىاتتحديد ميارة  -2
مف الميارات ذات األكلكية في ترتيب ميارات قراءة الخريطة ، حيث إف  كالفرعية

تسبب كالغرب ، كالشرؽ ، كالجنكب  ،الشماؿ:  االتجاىات الرئيسية األربع كىي
تداخبلن، كتشكيشان عند التبلميذ ، كذلؾ عند الربط بينيا كبيف ما يقابميا مف اتجاىات 
في الطبيعة ، كذلؾ ألف الخريطة تككف معمقة في كضع رأسي ، بينما األرض تككف 

لشماؿ مسطحة، كفي كضع أفقي  ، لذلؾ يجب عمى المعمـ أف يكضح لمتبلميذ أف ا
يشير إلى القطب الشمالي، كالذم يرمز لو بسيـ في أعمى الخريطة ، كيقابمو الجنكب 
في اتجاه القطب الجنكبي ، كأف الشرؽ يككف إلى اليميف ، كالغرب يككف إلى اليسار ، 
كأف  االتجاه الفرعي ينحصر بيف اتجاىيف أصمييف ، كتنسب إلى اتجاىي الشماؿ 

 ، كشماؿ غربي ، كجنكب شرقي ، كجنكب غربي. كالجنكب، فنقكؿ شماؿ شرقي 
خطكط الطكؿ ىي أنصاؼ دكائر  استخدام خطوط الطول ودوائر العرض :ميارة -3

المكاف شرقا أك  مكضعتمتد شماال كجنكبا عمى الكرة األرضية ، كعف طريقيا يتحدد 
خط أما دكائر العرض فيي دكائر مكازية ل، غريا مف خط الطكؿ الرئيسي " جرينتش " 

يكضح كالبد لممعمـ أف  الذم يقسـ الكرة األرضية إلى نصفيف شمالي كجنكبي،االستكاء 
أك ، سكاء إلى الشرؽ  الفمكية  كالدكائر ، كيستخدميا في تحديد المكاقع، الخطكط  ىذه

، ككذلؾ االستكاء  دائرةالجنكب مف  ، أكالغرب مف خط جرينتش ، أك إلى الشماؿ 
 كاستخداـ خطكط الطكؿ في حساب الفرؽ الزمني بيف مكاف كآخر ،  تكضيح استخداـ

، كالبد لممعمـ أف يدرب التبلميذ مناخية كبرل  أقاليـ دكائر العرض في تقسيـ العالـ إلى
عمى تحديد المكاقع الفمكية عمى الخريطة ، كداللة ىذا المكقع بالنسبة لمظاىرة 

 الجغرافية.
ىك النسبة أك العبلقة بأنو مقياس الرسـ يُّعرؼ  استخدام مقياس الرسم :ميارة -4

الثابتة بيف األبعاد الخطية بيف نقطتيف عمى الخريطة ، كما تمثمو ىذه األبعاد بيف 
ستخدـ مقياس الرسـ في قياس المسافة بيف نقطتيف كي   ،الطبيعة  فينفس النقطتيف 
عة ، كما يستخدـ في الطبي التي تقابميا فيلمعرفة المسافة الحقيقية  ؛عمى الخريطة

التي تمثميا  في الطبيعة لمعرفة المساحة الحقيقية ؛ حساب المساحات عمى الخريطة
، كت قاس المسافة عمى الخريطة بكاسطة المسطرة ،أك الفرجار ، أك شريط الخريطة 
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الكرؽ المقسـ ، أك الخيط ، أك عجمة القياس ، كعمى المعمـ تدريب التبلميذ عمى 
، كالمساحات عمى الخريطة ، كحساب ما يقابميا في الطبيعة، حساب المسافات 

ككذلؾ تكضيح أنكاع مقاييس الرسـ التي تستخدـ في رسـ الخرائط الجغرافية، 
 كالمقارنة بينيا.

 مالخريطة تمثيؿ رمز تُّعد  : ) مفتاح الخريطة ( ميارة قراءة رموز الخريطة -5
إلى ترجمة ما تحتكيو مف  قراءتياجزء منو ؛ لذا فيي تحتاج في للسطح األرض أك 
كتتمثؿ ىذه الميارة في ترجمة رمكز مفتاح  ، مفتاح الخريطةرمكز عف طريؽ 

 ىذه الرمكزالخريطة، كفيـ معانييا، كداللتيا ، كتكزيعيا عمى الخريطة ، كالربط بيف 
الطبيعة كاألنيار  فيمكجكدة ظاىرات مثؿ ت كما يقابميا في الكاقع، حيث تكجد رمكز
كالبد ،  كاإلداريةالطبيعة كالحدكد السياسية  فيكالجباؿ ، كبعضيا ال يكجد لو ما يمثمو 

أف تككف الرمكز المكجكدة في الخريطة ىي نفسيا في مفتاح الخريطة، كعمى المعمـ 
أف يكضح داللة كؿ رمز في مفتاح الخريطة بما يقابمو في الطبيعة، كتكضيح الفركؽ 

 رمكز المستخدمة ، كالتدريب المستمر لمتبلميذ عمى قراءة، كترجمة ىذه الرمكز. بيف ال
 :قراءة الخريطة اتميار اكتساب خطوات 

 : تتمثؿ فيما يميقراءة الخريطة عدة خطكات  اتميار يتطمب اكتساب 
تكزيع خريطة  ؿ:، مثكالغرض منيا  العاـمضمكنيا لمعرفة ؛ الخريطة  عنكافقراءة  -

 .التضاريس في مصر... إلخخريطة ك  ، الزراعية بمصرالبيئة 
، سكاء  ما تعنيو الرمكز المستخدمة في الخريطة حددقراءة مفتاح الخريطة الذم ي -    

 .كانت أشكاالن ، أك ألكانان ، أك رمكزان ، كمعرفة داللتيا
 .في الخريطة ، كفيموقراءة مقياس الرسـ المستخدـ  -   
 ى حساب المسافات ، كالمساحات عمى الخريطة.تدريب التبلميذ عم -  
 كىذا يعني تكجيو الخريطة بحيث  ، ات األصمية كالفرعية عمى الخريطةتحديد االتجاى -  

الطبيعة ، أم يصبح اتجاه  في أمثاليااتجاىات الظاىرات المكضحة عمييا مع  تتطابؽ
جيو الخريطة عف طريؽ الطبيعة، أك تك  فيالتجاه الشماؿ  مكافقان الشماؿ عمي الخريطة 

كذلؾ عف طريؽ تحديد الشماؿ  ،عمي الطبيعة أمثاليامطابقة الجيات األصمية عمييا مع 
تحديد اتجاه الشماؿ ، ك أك أم كسيمة أخرم، الجغرافي عمي الطبيعة باستخداـ البكصمة 

حد زكايا الخريطة يشير إلي أسيـ عمي  كىك ، عمي الخريطة باستخداـ دليؿ االتجاه
  ؿ الجغرافي.الشما

 تحديد خطكط الطكؿ ، كدكائر العرض الرئيسية عمى الخريطة. -
 تدريب التبلميذ عمى تحديد المكاقع باستخداـ خطكط الطكؿ كدكائر العرض . -
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تدريب التبلميذ عمى تحديد فركؽ الزمف بيف المكاقع المختمفة باستخداـ خطكط الطكؿ  -
 .(020، 0226،مؤيد  آية)

ونظرا ألىمية ميارات استخدام الخريطة بصفة عامة وميارات قراءة الخريطة     
حيث أكدت ىذه الدراسات يا ، تناولبالدراسات والبحوث السابقة بصفة خاصة ، فقد اىتمت 

كالبحكث عمى ضعفيا لدل المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة ، كأكصت جميعيا 
حمدم محمكد )دراسة  ل المتعمميف ، كمف ىذه الدراسات:بضركرة االىتماـ بتنميتيا لد

متزامف ، كغير الفاعمية استخداـ التعمـ اإللكتركني المتزامف تعرؼ استيدفت كالتي )  0220،
ابتساـ جكاد )دراسة ك  ، في تنمية ميارات قراءة الخريطة لدم تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم

استخداـ بعض ميارات الخرائط الجغرافية في أثر استيدفت  الكشؼ عف التي  ( 0228،
التي ( 0228، الرفاعي)فضية  دراسةالتحصيؿ المعرفي لدل طبلب كمية التربية األساسية ، ك 

تعرؼ أثر استخداـ مرئيات االستشعار عف بعد في تدريس الدراسات االجتماعية استيدفت 
، كالتحصيؿ لدم طالبات الصؼ الثاني المتكسط ، كالكطنية في تنمية ميارات قراءة الخرائط 

برنامج مقترح في نظـ المعمكمات  التي استيدفت تعرؼ فاعمية( 0221،سكيمـ  )أحمدكدراسة 
كالتفكير المكاني لدل  ، كاالستشعار عف بعد لتنمية ميارات استخداـ الخرائط، الجغرافية 

فاعمية استيدفت تعرؼ كالتي ( 0221،ي محمكد الخنان، كدراسة )الطالب المعمـ بكمية التربية 
بعض استراتيجيات التعمـ ذم المعنى في تدريس الجغرافيا عمي تنمية ميارات تحميؿ الخريطة 

التي  (0226،تياني البنا )، كدراسة كالفيـ الجغرافي لدم تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ، 
، لتنمية ميارات رسـ  ؛ طفاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ النش استيدفت تعرؼ

، كفي نفس السياؽ كتقدير الذات لدل الطبلب المعمميف بشعبة الجغرافيا ، كاستخداـ الخريطة 
استراتيجية التدريس أثر استخداـ  تعرؼ( 0226صالح ، كأيو إبراىيـليث )استيدفت دراسة 

،  األدبيخامس التبادلي في اكتساب ميارة قراءة الخريطة الجغرافية لدم طالبات الصؼ ال
تقكيـ ميارة قراءة الخريطة التاريخية لدم طمبة كالتي استيدفت ( 0227دراسة )شيماء كاظـ ،ك 

 كالتي (0228،يارا محمد  كميا حنفي  )دراسة، ك قسـ التاريخ في كمية التربية لمعمكـ اإلنسانية
كميارة قراءة  ،عمى تنمية ميارات الحس الجغرافي األطفاؿتدريب معممات رياض استيدفت 

( كالتي  Coronel Carrera, et al ,2017دراسة )، ك  الخريطة لدل أطفاؿ الركضة
مقارنة بالنماذج المحسكسة في تنمية ميارة  األبعادتعرؼ أثر استخداـ تقنية ثبلثية استيدفت 

يارة ف استخداـ التقنية ثبلثية األبعاد أدت إلي تنمية مأنتائجيا إلي  كأشارتقراءة الخريطة ، 
 تعرؼ أثر كالتي استيدفت( 0229، رياض عبدالعاؿ )دراسة ، ولدل التبلميذ قراءة الخريطة 

لتنمية بعض أبعاد ؛ كحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية قائمة عمى األفبلـ الكثائقية 
طمعت ك  األغاعبدالمعطي )دراسة ، ك كميارة الخريطة لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية  ،االنتماء
الجغرافيا عمى تنمية  أثر برنامج مقترح في تدريس كالتي استيدفت تعرؼ (0229، أبك سالـ
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، كدراسة  طبلب الصؼ الثامف األساسي كميارات الذكاء المكاني لدل، الخريطة  ميارة قراءة
فاعمية برنامج قائـ عمى اإلنفكجرافيؾ  ( كالتي استيدفت تعرؼ0229)محمد إبراىيـ،

اإللكتركني ؛ لتدريس الدراسات االجتماعية ؛ لتنمية بعض ميارات استخداـ الخريطة ، 
عبير )دراسة ، كفي نفس اإلطار  لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية كميارات التفكير البصرل

الحكاس المتعددة فاعمية استخداـ مدخؿ استيدفت تعرؼ   كالتي (:022، كآخركف محركس
) دراسة ك ،  تنمية ميارات الخريطة لدل التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية في

مية برنامج تدريبي قائـ عمى عكامؿ عفاكالتي استيدفت تعرؼ ( 0202،لمياء الريس كآخراف 
، تبلميذ المرحمة اإلعداديةالقدرة المكانية الثنائية في تنمية ميارة قراءة الخريطة الجغرافية لدل 

أثر اختبلؼ تصميـ كالتي استيدفت الكشؼ عف ( 0202،نجبلء إبراىيـدراسة ) أخيران ك 
الخرائط اإللكتركنية عمى تنمية بعض ميارات قراءة الخرائط، كالقابمية لبلستخداـ، لدم تبلميذ 

 .الحمقة األكلي مف التعميـ األساسي
تناكلت تنمية ميارات قراءة الخريطة  جد أنياوبتأمل الدراسات والبحوث السابقة ن

باستخداـ مداخؿ، كاستراتيجيات ، كأساليب متنكعة ، حيث استخدمت التعمـ اإللكتركني 
بتصميماتو كأنماطو المختمفة ، كاالستشعار عف بعد، كنظـ المعمكمات الجغرافية ، كالتعمـ ذم 

ج تدريبية ، كبرامج ككحدات المعنى، كالتدريس التبادلي ، كمدخؿ الحكاس المتعددة ، كبرام
مقترحة ، كاإلنفكجرافيؾ ، كما يبلحظ أف جميع ىذه الدراسات تناكلت ميارات قراءة الخريطة 

( التي تناكلتيا كمتغير مستقؿ؛ لتعرؼ أثرىا 0228كمتغير تابع ما عدا دراسة )ابتساـ جكاد ،
ىذه الدراسات ، حيث  عمى التحصيؿ، ككذلؾ يبلحظ تنكع المراحؿ التعميمية التي تمت فييا

تمت في جميع المراحؿ التعميمية مف مرحمة رياض األطفاؿ كحتى المرحمة الجامعية ، كأنو ال 
تكجد دراسة تناكلت الفصؿ المعككس في تنمية ميارات قراءة الخريطة، كأبعاد التفكير 

 اإليجابي.
 المحور الثالث: التفكير اإليجابي:

 : يمي كيتناكؿ ىذا المحكر ما
 :اإليجابي التفکير مفيوم  
الذم ، ك  اإليجابيتناكليا عمـ النفس  التيأنكاع التفکير أىـ أحد  اإليجابيعد التفکير يُّ         

كاستغبلؿ  كالتفکير،، العقؿ  في نشاطف الفرد مف التحکـ تمک   التي اإلجراءاتيرکز عمى 
اإليجابي، كالتي يمكف التفکير  تعريفات ، كمعانيكتتعدد اإلمكانات ، كالطاقة الكامنة لديو ، 

  عرضيا عمى النحك التالي:
تقػكـ عمػى ، عادة عقمية يمارسيا الفرد بصكرة الشعكرية  :بأنو  يُّعرؼ التفكير اإليجابي      

عمى بناء  ، كيقكـ التفكير اإليجابي عمى قدرة الفػردلديوكاإلمكانات الكامنة ، الطاقات  اسػتغبلؿ
الحالي، كتركيز  ما يبلءـ المكقؼبكخبراتو، كاالختيار مف بينيا  ،عارفوكم ،كتنظيـ أفكاره، 
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كالتخطيط الجيد لممستقبؿ  كتكجيو سمككياتو نحك تحقيؽ أىدافو التي يسعى إلييػا،، شعكره 
 .(86، 0228)إبراىيـ الفقي ،

مف حكلو بتصرفاتو  لآلخريفينقميا الفرد عف نفسو  إيجابية مزاجيةحالة : بأنو كيُّعرؼ        
) سياـ محمد ،  السمبيةعف الجكانب الطرؼ كغض ، لؤلمكر التفاؤلية، كنظرتو  اآلخريفتجاه 
0228  ،87 ). 
 اإليجابياتعمى  يرکز حيث قد يکكف تفکيران بيفکر بيا الفرد  التيالطريقة كيُّعرؼ بأنو:        
كىنا يکكف التفکير سمبيان ، كيتضمف  ، السمبية، كقد يرکز عمى الجكانب إيجابي تفکير   فيسمى
،  محمدعبل )  المسئكليةكتقبؿ  األخريف،كاالختبلؼ مع  ،كتقبؿ كجيات النظر ،التفاؤؿ
0228  ،66.) 
كيُّعرؼ بأنو : نظاـ لتدريب العقؿ البشرم؛ لتغيير الكاقع مف خبلؿ إنتاج عمميات عقمية        

إيجابية مستمرة ، كمتكررة ، كالشعكر بالتفاؤؿ ، كاالنتماء، كأنو شخص ذك ىدؼ ، كمعنى 
لككنو يساىـ في شيء أكبر كأكثر دكامان، كىك عممية اختيار المشاعر اإليجابية مف المحفزات 

لبيئية ، كتطبيقيا عمى التصكرات ، كالمعتقدات، كخمؽ نظرة تترجـ الكاقع بشكؿ جديد، كأفضؿ ا
 (Proctor,2014,1. ) 
كتكجييا نحك التفاعؿ ،  الذات إدارة فيمعرفية كجدانية تسيـ  عممية : عرؼ بأنويُّ كما          

راضيان عف ، ك مرنان التمميذ ف كيکك  ،المختمفة ، كالظركؼلممتغيرات اإليجابيةكالنظرة  اإليجابي،
،  0226، محمد البحيرم) االختبلفات فيما بينيـ تقبؿ ك  اآلخريف،كأکثر قدرة عمى تقبؿ  ،ذاتو
898). 

إلدراؾ جميع المشكبلت التي  ؛ قدرة الفرد عمى الحفاظ عمى تكازنو :عرؼ بأنو كذلؾ يُّ ك        
، بتحقيؽ السعادة  اإلنسافاألفكار التي تشعر  الستحضارباإلضافة  تعترضو، كمكاجيتيا ،

أك الخارجية بالسيطرة عمي  ، كعدـ السماح لمعكامؿ الداخمية، كالتفاؤؿ بعيدان عف التفكير السمبي 
 .(8،  0229 أفكاره )بساـ القصاص ،

اقاتو كط، كخبراتو ، ف الفرد مف تقكيـ أفكاره نمط  التفكير الذم يمك  : عرؼ بأنو أيضان يُّ ك       
 مشكبلتالعند مكاجية ، كأنساؽ سمككية فعالة تكتسب الطابع التفاؤلي ، كتحكيميا إلي أنظمة ، 

،  كالعالـ المحيط بو بشكؿ أكثر إيجابية، كمف ثـ التعامؿ مع الكاقع الذم يعيشو ،  التي تقابمو
 .(0:9 ،0229 ،كفاء عبدالرازؽ )  كمركنة
ف كليس سمبياتيا ، كيمك   ،األمكر إيجابياتكز عمى إدراؾ نشاط عقمي ير  :بأنو  يُّعرؼك         

ىذا النشاط صاحبو مف حؿ ما يكاجيو مف مشكبلت باستخداـ منيجية عممية ، كما يصبح 
لتدريب عمى التفكير اإليجابي كيتـ اأكثر قدرة عمى تككيف عبلقات اجتماعية مع األخريف ، 

 .( 982،  0202، لحأساليب المناقشة الجماعية  )نجبلء صا باستخداـ
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 التمميذ ينمي لدلأف التفكير اإليجابي  لمتفكير اإليجابي نجد وبتأمل التعريفات السابقة     
مدركان يجعمو  ك،  باستخداـ منيجية عممية عترضوالمشكبلت التي تعمى مكاجية  القدرة

اثقان مف قدرتو عمى ك ك  ،كراضيان عف نفسو، كمثابران ، متفائبلن ، ك إلمكانياتو في التغمب عمييا 
كما يسعى إلي تحقيؽ أىدافو ،  ، كقادران عمى تككيف عبلقات اجتماعية ناجحة مع اآلخريفالتعمـ

بدالن مف ،  في كؿ المكاقؼ كنشاط مف خبلؿ رؤيتو لمجكانب اإليجابية ،كحماس، بكؿ إصرار 
 التركيز عمى الجكانب السمبية.

تمميذ الصؼ السادس يتمکف : نشاط عقمي  بأنو التفكير اإليجابي إجرائياً  الباحث يُّعرف       
،  كمشاعره،  أفكاره فيالتحکـ إدراؾ إيجابيات األمكر، كتجنب سمبياتيا ، ك مف خبللو  االبتدائي

ككاثقان مف قدراتو في مكاجية ما يعترضو مف مشكبلت باستخداـ منيجية عممية، كمثابران في 
 أربعةيتضمف ك يتعامؿ معيا ،  التييجابية لممتغيرات إنظرة  يان تبنمك  تفائبل ،تحقيؽ أىدافو، كم

، القدرة عمى حؿ المشكبلتك  ،المركنة الفكرية ك  ،الثقة بالنفس، ك التفاؤؿ  ىي: رئيسية أبعاد
 د لذلؾ.قاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في المقياس المُّعَ ي  ك 
 :اإليجابي التفکير أبعاد 
 Deptula Cohen, 2006 )يكجد اتفاؽ حكؿ أبعاد التفكير اإليجابي ، حيث حدد كؿ مف :  

, 132&, Leslie Sydeny) ك ،(Wong S ,2012, 78-80) لمتفکير األساسية األبعاد 
 : يمى فيما اإليجابي

 اإليجابي، التفکير  مككنات ، كأبعادأحد أىـ  اإليجابيةكالتكقعات  ،عد التفاؤؿيُّ  : التفاؤل -1
كالترکيز  ،في كؿ الظركؼ المستقبؿ ، كتكقع أحسف النتائج في باألمؿشعكر الفرد  إلىكيشير 

، كتجنب الجكانب السمبية في المتغيرات المختمفة التي تكاجو الفرد، يجابى إعمى کؿ ما ىك 
األفضؿ ، كأف الفشؿ في تحقيؽ أىداؼ معينة ىك  كاالعتقاد بأف ما ىك آت ىككيتفاعؿ معيا ، 

  فرصة لمتعمـ ، كتصحيح المسار.
مكاناتو ، قدراتولدراؾ الفرد إالثقة بالنفس  تعني : بالنفس الثقة -2 كمياراتو  ، ككفاءتو، كا 

يتعرض ليا ، كاعتماد الفرد عمى  التي المختمفة مف خبلليا يتفاعؿ مع المكاقؼ التي العديدة
تكاجيو، كتتضمف بعديف  التي كالمشكبلت التحديات، راتو باستقبللية في مكاجية، كقدنفسو

بو  يتمتعلما العقمي كتصكره  ،الفرد إدراؾ ؿشکيكکؿ منيما معرفي، كاألخر كجداني، حدىما أ
متنكعة تؤىمو لمنجاح في أداء األعماؿ التي تككؿ  كميارات،  ، ككفاءات كقدرات،  إمكاناتمف 
  إليو .

،  اىاتمدل قدرة الفرد عمى تغيير االتج فيالمركنة الفکرية تتمثؿ  : الفکرية المرونة -3
المركنة  :شکبلف لممركنة الفکرية ىمايكجد ، ك الجكانب لممكضكعات المختمفة متعدد  كاإلدراؾ
الجكانب لممكضكعات  متعددالمتنكع ، كال مالفکر  اإلنتاجقدرة الفرد عمى  إلىكتشير  :التمقائية
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،  السريع مع المستجدات قدرة الفرد عمى التکيؼ : كالتي تشير إلىالمركنة التکيفية ك ، المختمفة
  .باألخر كثيقان  يرتبط ارتباطان  كکؿ منيما،  اليكمية كالمكاقؼ الجديدة

 معينة اتميار  اكتساب تطمبت عقمية عممية المشكبلت حؿ يُّعد :المشكالت حل عمى القدرة -4
 ثرية تعميمية بيئة بإتاحة كذلؾ ، الممارسةك  التدريب، طريؽ عف كتنميتو ، تعممو كيمكف ،

 حميا التبلميذ مف كيطمب ، كاقعية لمشكبلت نماذج كتقديـ ، الميارات ىذه اكتساب عمى تساعد
 بدال ، المشكمة في التفكير طريقة عمى التركيز يككف بحيث العممي، التفكير خطكات بتطبيؽ

 ، البيانات كجمع االكتشاؼ، في الطبيعية التبلميذ رغبة استغبلؿ كيتـ ، ومادت عمى تركيزىـ مف
  نتائجيا. كتقكيـ الحمكؿ إلى كالكصكؿ ، كاختبارىا ، الفركض كتقديـ كالمعمكمات،

 :ىمية التفكير اإليجابيأ
) ، ك( 22،  0222خميؿ ،  صبرم)ك ( ،Seligman, M , 2006 ,19كؿ مف)  يشير    

Kendra ,C , 2012 ,76،) 0221ىاني السطكحى،(ك ،(00، 0221) حافظ محمد ، ك ،
 : عمى النحك التالي اإليجابيأىمية التفكير  إلى (80، 0202سيد،)شعباف ، ك (  69
التفكير اإليجابي التمميذ عمى مكاجية المشكبلت التي يقابميا في حياتو داخؿ،  يساعد - 

لمعتقدات ، كقناعات راسخة تككنت بفعؿ امتبلكو  كخارج الصؼ الدراسي مف خبلؿ 
 التفكير اإليجابي.

 حيث إف التفكير كالتمسؾ بيا، ،يشجع التفكير اإليجابي التمميذ عمى تحديد طريقة تفكيره  -           
التخمص مف المشاعر السمبية غير المرغكب فييا ، كالتي  يساعد فيبطريقة إيجابية، 

 لآلخريف.تعيقو عف تحقيؽ األفضؿ لنفسو، ك 
 ،بالتفاؤؿ لتعمـا تحقيؽ األداء األعمى، كتعػزيز بيئػة التفكير اإليجابي التمميذ في يساىـ -                

 .، كتقبميـ كالثقة ، كاالنفتاح عمى اآلخريف
، كالتي بدكرىا تؤدل مف أم عمؿ عف القيمة، كالفائدة  الدائـ يساعد التمميذ في البحث -         

نجاز المياـ عمى الكجو األكمؿ .إلى تحقيؽ   األىداؼ المرجكة ، كا 
المستمر لخبرات النجاح ،  يساعد التمميذ عمى تحقيؽ التغيير، كالتطكير، كالتقييـ  -          

 كخارجو. ،داخؿ الصؼكالفشؿ التي يعيشيا 
المستقبؿ األفضؿ الذم ، كالسعي نحك  الحيػاة في اإلقباؿ عمى ي التفكير اإليجابساعد ي               - 

 .يحقؽ األىداؼ المرجكة
القمؽ ، كتحقيؽ االػستمتاع بالحياة بدرجة التكتر، ك  في خفضالتفكير اإليجابي  يفيد                - 
 كاألشياء. ، لمجانب المضيء بدالن مف النظرة التشاؤمية لممكاقؼ كالنظر، كبيرة 

خراج األفكار إدخاؿيفيد التفكير اإليجابي في  -               السمبية  األفكار اإليجابية لدل التمميذ ، كا 
يمتمؾ فكرة كاحدة في أم كقت ، ككذلؾ فالعقؿ  البشرم ألف العقؿكذلؾ  التي تقابميا ،

  .تمؤله باألفكار اإليجابية،  فسكؼ تمؤله األفكار السمبية ال يقبؿ الفراغ  ، فإذا لػـ
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لتحقيؽ  ؛تنميتيا، كتييئتيا عمى  العمؿبمثيراتيا اإليجابية ، ك غنية بيئة إعداد يساعد في  -      
تقاف النجاح ، كالتميز  كالميارات المختمفة.، عماؿ األ، كا 

، كالطاقة، كالقدرة عمى الدفاع عف  كالتفاؤؿ ، التفكير اإليجابي التبلميذ اإليجابيػة كسبي             -
القدرة عمى ك ،  المشكبلت التي تعترضيـالنفس، كصد االعتداءات التي تكاجييـ ، كحؿ 

 التخطيط لممستقبؿ.
 بتنمية تنمية الجكانب المؤثرة في شخصية التمميذ ، كذلؾ فيالتفكير اإليجابي يساىـ  -     

    يو.، كتعزيز الطاقة اإليجابية لد لئلنجاز الدافعيةك  ،اإلرادة
في السمبية  المكاقػؼ بدال مف جذب ، المكاقػؼ اإليجابيػة جذبيفيد التفكير اإليجابي في    -

 حالة التفكير السمبي.
يفيد التفكير اإليجابي في تحقيؽ مفيكـ متعة الحياة ، كالتي تقتضى النظر لمحياة بمنظكر  -  

 إيجابي في كؿ مكاقفيا ، كأكقاتيا.
الذم تقكـ عميو أنماط التفكير األخرل ، فيك  كاألساس يُّعد التفكير اإليجابي المرتكز  -          

كمف ثـ فإف امتبلؾ الفرد لميارات التفكير ، لنمك أنكاع التفكير األخرل بمثابة البيئة المييئة 
 المختمفة التي تحقؽ لو النجاح ، ال تككف إال بامتبلؾ ميارات التفكير اإليجابي.

 العوامل المؤثرة في التفكير اإليجابي : 
 ، كالتي تتمثؿ فيما يمي: التمميذديد مف العكامؿ التي تؤثر في التفكير اإليجابي عند تكجد الع

 .  كالتحرؾ في إطارىا،  ، كاألحداثالنظرة الشاممة لممكاقؼ -      
 كالتنظيـ اإلدراكي، كتنظيـ األفكاركالتكاصؿ مع اآلخريف،  ،عمى االستيعاب التمميذقدرة  -     

  لممثيرات المختمفة.
 لبلرتباط باألفكار جعمو أكثر ميبلن ، كالذم ي إيجابيلمفيكـ ذاتي  التمميذامتبلؾ مدل       -

تحقيؽ األماف ،  ، كيجعمو قادران عمىكالمخالفة لكجيات نظر اآلخريف، المتنكعة 
 كاالطمئناف ، كالتحدم.

كتشجيع ،  داخؿ الصؼ، كخارجو كالممارسة الكاعيةفي كؿ المكاقؼ،  االنتباه  -   
 . في التعمـ االكتشاؼ

بيئة  التمميذ، كمدل  كمستكل البيئة الثقافية في محيط، االجتماعيةك  ،التنشئة األسريةطبيعة  -     
 غناىا بالمثيرات الفعالة.

في في العمؿ الفعالة  كااللتزاـ بالمشاركةاالنضباط الداخمي، كاالنضباط مع اآلخريف،  -      
 إطار األىداؼ المحددة.

 ككطبيعة الجينات الكراثية في ىذه البنى العقمية )عيشة عمة  لمفرد ،  البنية الدماغية -      
 .(280،  0227نعميو بكزارد ،
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 اإليجابي: التفکير تنمية أساليب 
) ك ،( Fredrickson, B, 2009, 76-77)ك (،12،  0229)يكسؼ العنزم، .مف كؿ حدد
 زارع أحمد) ك ،( (Anaighazi, A 2013, 75-77ك ،(220-222 ، 0228 ، دريب محمد

 التفکير تنمية أساليب( 81-88، 0202  ، سيد شعباف) ك ،( 782-780 ، 0228 ،
 :التالي  النحك عمى اإليجابي

؛ مع المشکمة مف خبلؿ أکثر مف بديؿ يتعامؿ التمميذ اكفيي : تعدد البدائل استراتيجية -2   
العديد مف  يكتسب التمميذ االستراتيجيةلحؿ المكقؼ الذل يمثؿ مشکمة ، كمف خبلؿ ىذه 

 كالمكازنة ،الفركض كفرض، كالتفسير، كاالستنتاج، المقارنةالعقمية كالمتمثمة في:  مياراتال
               .النتائج تقييـ الحمكؿ، كتعميـك ، العقمية

 كاألفكار ،العقمية لؤلنشطة، كالعمميات التمميذقيادة  يفكتتمثؿ  :القيادة الذاتية لمتفکير-2  
كما التفکير،  ، عممياتكنتيجة ،كسرعة ،مف خبلليا يتحدد زمف كالتي التي ينتجيا، المختمفة

كمعالجاتو ، العقمية  عممياتو في كالسيطرة ،عمى التحکـ التمميذقدرة  إلىتشير قيادة التفکير 
عمى  ةقدر ال، ك  الذكاء مستكل بالتمميذ مف حيثالذىنية، كترتبط القيادة الذاتية لمتفکير 

، كأساليب  العمميالمحتكل ككذلؾ طبيعة ،  كاالنفعالي ،الفکرل كالتكجيو،  المعرفية اتالمعالج
 بة لمتعمـ ، كالتفكير.تقديمو، كتعممو ، كطبيعة بيئة التعمـ ككنيا بيئة غنية بمثيراتيا الفعالة، كجاذ

يجابية إ بطريقةذاتو ب التمميذ تعريؼ تتضمف ىذه االستراتيجية  : فعادة التعريإ استراتيجية-8
لديو ، كتحسيف صكرتيا لديو، حتى كلك كانت تمثؿ الذاتية  اإلمكاناتتعزيز إظيار ك قائمة عمى 

الشخصية  الرؤبة تعزيزك  ،الثقة بالنفس اكتسابو في يساىـمما  ؛ حدان أدنى لئلمكانات كالقدرات
، كالقدرة عمى تحقيؽ األىداؼ بدرجة كبيرة مف  كاإلنجاز اإليجابية ، كالشعكر بالطاقة ،لمذات

  النجاح ، كالتميز.
مباشر  سمككي إيجابينمكذج  كجكد عمى االستراتيجية ىذه تقـك : استراتيجية النمذجة-4 

في  لتنمية كتعديؿ السمكکيات المختمفةكذلؾ  ا؛كاالقتداء بي ، كمحاكاة سمككياتو،يمکف مبلحظتو
، كالعمؿ عمى استمرارية تطكيرىا،  سمكکيات جديدة مستيدفة كاكتساب االتجاه المرغكب،

 .كتنميتيا
الفشؿ خبرات مف  : كالتي تعني أف التبلميذ يتعممكفوالتجزئة اإليجابيةاستراتيجية النتائج -5

 مف التحميؿ تمكنيـ ةشماالف كذلؾ ألف الخبرات ، النجاح خبراتمف  يـأکثر مف تعمم
عادة المكضكعي لمكضع الفشؿ ، كتحديد أسبابو، في األساليب التي تعاممكا بيا مع  النظر كا 

 ، كالتقييـ الصحيحكالتفکير اليادؼ الكاعي ، مؿأنحك الت ككذلؾ يكجييـ تمؾ الخبرات الفاشمة ،
 التبلميذالتجزئة قدرة بينما تعني ،  ـمف استجاباتي دلكا، فيعالقصكر  نكاحيمف  كيكتسبكف، 

دراؾ الفرعيةإلى عناصرىا الميمة التعميمية  تحميؿك  التحميمي ،عمى التفکير  ما بينيا مف ، كا 



 

 

 

 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية

 يوليوعدد 

 2021 ثانىالجزء ال

 

466 

األكلية؛ كمف ثـ يسيؿ عكامميا  إلىعمى تحميؿ الفکرة  التبلميذقدرة كذلؾ تعني عبلقات ، ك 
             تطكيرىا، كتطبيقيا.

كالثقة  ،التفاؤؿنبلحظ أف ىذه االستراتيجيات في مضمكنيا تيدؼ إلى تحقيؽ كمما سبؽ    
مكاجية ،  كالقدرة عمى، كتككيف العبلقات اإليجابية مع األخريف ، بالنفس ، كالمركنة الفكرية 

 المشكبلت . كحؿ
مف  التفكير اإليجابي تنمية تناولت التيالدراسات والبحوث السابقة وفي ىذا السياق تتعدد  

بصفة خاصة ، حيث أكدت الدراسات االجتماعية ك  ، خبلؿ تدريس المكاد الدراسية بصفة عامة
ىذه الدراسات كجكد قصكر في التفكير اإليجابي لدل المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة، 

( 0221)صفاء أحمد ، دراسة :كما أنيا أكصت بضركرة تنميتو لدييـ ، كمف ىذه الدراسات 
كالتي استيدفت تطكير منيج التاريخ في ضكء استراتيجية تريز كتعرؼ أثره عمى تنمية القدرات 
، التحميمية ، كاالستداللية ، كاإلبداعية، كالتفكير اإليجابي لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم

باستخداـ  مإرشادفاعمية برنامج تعرؼ استيدفت  كالتي (0221)ىاني السطكحي ،كدراسة 
كالنفسي لدل عينة مف معممي  ،بعض فنيات عمـ النفس اإليجابي في تنمية الرضا الميني

استيدفت تنمية التفكير كالتي  ( 0228راسة )حسيف غالب ،، كدمدارس التربية الفكرية 
دراسة )أحمد زارع ، ك اإليجابي لدم طبلب الجامعة كمخؿ لخفض بعض االضطرابات النفسية 

 الجغرافيا تدريس في المعرفيالتفکير فكؽ  تعرؼ فاعمية استراتيجيات استيدفتتي كال( 0228،
،  اإلعداديةلدل تبلميذ المرحمة  اإليجابيكالتفکير ،  الجغرافيةكالميارات  التحصيؿ،تنمية  عمى

فاعمية استخداـ فنية  الكشؼ عف (0228، كآخراف دراسة )ركضة الصاكم استيدفتبينما 
اإلعدادية، التفكير اإليجابي في خفض قمؽ المستقبؿ لدم التبلميذ مجيكلي النسب بالمرحمة 

قدرات  تطكير في اإليجابيدكر التفکير  تعرؼ استيدفت كالتي ( :022حساف جابك ،إراسة )كد
 كالتي (:022،خرافكآدراسة ) لمياء مكاكم المجتمعية، ك كالخدمة  كالتنمكية، اإلدارية،الشباب 
األليكسيثيميا  ، كأعراضأبعاد التفكير اإليجابي لؤلميات  الكشؼ عف العبلقة بيف استيدفت

الكشؼ عف  استيدفتكالتي  (0202ىدل شحاتو ،ك راسة )ىشاـ عبداهلل ، كدألطفاليف الذاتكييف 
دراسة ، ك ة االكاديمي لدل طبلب المرحمة الثانكي كاإلحباط ،التفكير اإليجابي العبلقة بيف

 اإلعجازفاعمية تدريس كحدة مقترحة في ضكء تعرؼ استيدفت  كالتي (0202، سيد)شعباف 
، كالصبلبة النفسية  ، لتدريس عمـ النفس في تنمية التفكير اإليجابي؛  الكريـ لمقرآفالنفسي 

 برنامج فعالية تعرؼ (0202دراسة ) أالء النفيسة كحناف محمكد،كفي ذات السياؽ تناكلت 
 لدل األكاديمي الصمكد عمى أثره عف كالكشؼ ، اإليجابي التفكير أبعاد بعض لتنمية تدريبي
التي استيدفت تعرؼ ( 0202دراسة ) شيريف ابراىيـ،، ك   القصيـ جامعة طالبات مف عينة

التخصص األكاديمي لطالبات كمية التربية الرياضية لمبنات ك  ، التفكير اإليجابيالعبلقة بيف 
 الكشؼ عف استيدفت التي (0202،آخراف بميح  ك  ةدراسة )فايز ، كأخيران  سكندريةاألجامعة ب
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حؿ المشكبلت الرياضية لدل التبلميذ المكىكبيف ، ك أبعاد التفكير اإليجابي  بيف بعضعبلقة ال
  .منخفضي التحصيؿ

نجد أنيا تناكلت التفكير اإليجابي مف خبلؿ  وباستقراء الدراسات والبحوث السابقة         
مداخؿ كرؤل مختمفة ، حيث اىتمت دراسات بتنمية التفكير اإليجابي مف خبلؿ استخداـ بعض 
االستراتيجيات، كاألساليب التدريسية المختمفة مثؿ : استراتيجيات التفكير فكؽ المعرفي، 

خرم بالكشؼ عف العبلقة بيف التفكير ككحدات مقترحة ، كمناىج مطكرة، بينما اىتمت دراسات أ
اإليجابي كبعض المتغيرات األخرل مثؿ : التخصص األكاديمي، كاإلحباط األكاديمي، كقمؽ 
المستقبؿ، كالرضا الميني، كالصمكد األكاديمي، كاالضطرابات النفسية ، ككذلؾ يبلحظ تنكع 

كجكد دراسة استخدمت الفصؿ المراحؿ العمرية التي تناكلتيا ىذه الدراسات ، كما يبلحظ عدـ 
 المعككس في تنمية التفكير اإليجابي مف خبلؿ تدريس الجغرافيا.

الجغرافيا ، كتعيؽ تنمية  تعميـ كتعمـتكاجو  مشكبلت كجكد ومما سبق يتضح         
لدل التبلميذ ، كمف ىذه المعكقات  قراءة الخريطة، كأبعاد التفكير اإليجابيميارات 

، كاالعتماد  ، حيث يقدـ بطريقة مجردة ضعؼ تنظيـ المحتكل التعميمي لمادة الجغرافيا
، كتيمؿ  كحفظ التمميذ ليا، عمى طرؽ تدريس تقميدية تقكـ عمى إلقاء المعمـ لممعمكمات 

ذات المنحى  لجغرافيا، كعدـ إلماـ التبلميذ بطبيعة كجكىر مادة اتعمـ الميارات المتنكعة
يقع عمى كاىؿ معمـ الجغرافيا  التطبيقي، كالكظيفي في كؿ مناحي الحياة، كمف ثـ فإنو

، كما يستمـز ذلؾ تنكيع المعمـ ذ التي تكاجيو أثناء تدريسو لمتبلمي المشكبلتالكعي بيذه 
جية ، كاالستفادة مف التطبيقات التكنكلك كاستراتيجيات التدريس المستخدمة ،ألساليب

  المتنامية .
الفصؿ المعككس تقـك عمى االستخداـ الكظيفي لممخرجات كلما كانت استراتيجية          

التكنكلكجية في عمميتي التعميـ ، كالتعمـ ، كتستند إلى فمسفة مفادىا جعؿ التمميذ محكران 
ت بو ككفقان لما أكص لمعممية التعميمية ، كذلؾ مف خبلؿ استراتيجيات التعمـ النشط ،

، الدراسات السابقة مف ضركرة استخداـ ىذه االستراتيجية لتنمية الميارات المختمفة 
لسادس لدل تبلميذ الصؼ ا كأبعاد التفكير اإليجابي،  قراءة الخريطةكمنيا ميارات 

االبتدائي، اتجو البحث الحالي إلى استخداميا في تدريس الكحدتيف التجريبيتيف 
 .يا لمصؼ السادس االبتدائيالمتضمنة في مقرر الجغراف

 إجراءات البحث :
 كتتضمف ما يمي:

 :قراءة الخريطةقائمة ميارات أواًل: إعداد 
 كفقان لمخطكات التالية : قراءة الخريطةقائمة ميارات  إعداد تـ 
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 قراءة الخريطةتمثؿ اليدؼ مف ىذه القائمة في تحديد ميارات  تحديد اليدف من القائمة:-1
االبتدائي؛ كذلؾ لبلستفادة منيا عند إعداد التي يجب تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ السادس 

 .اختبار ميارات قراءة الخريطة
البلـز تنميتيا لدم تبلميذ  قراءة الخريطةتـ إعداد قائمة ميارات  مصادر اشتقاق القائمة:-2

 قراءة الخريطةميارات  مف خبلؿ األدبيات المتخصصة التي تناكلت االبتدائيالصؼ السادس 
، كطبيعة كأىداؼ منيج  قراءة الخريطة، كالدراسات كالبحكث السابقة التي تناكلت ميارات 

، كأراء الخبراء كالمتخصصيف في مناىج كطرؽ تدريس الدراسات  االبتدائيةالجغرافيا بالمرحمة 
 .االجتماعية 

مف خبلؿ مصادر االشتقاؽ السابقة تكصؿ الباحث إلى قائمة  القائمة المبدئية: إعداد-3
كالفرعية المناسبة لتبلميذ الصؼ السادس ، الرئيسية  قراءة الخريطةمبدئية بميارات 

 .االبتدائي
قراءة كصحة القائمة المبدئية لميارات ، لمتأكد مف سبلمة  الصورة النيائية لمقائمة:-1

، تـ عرضيا عمى مجمكعة مف السادة  االبتدائيادس لتبلميذ الصؼ الس المناسبة الخريطة
؛ كذلؾ  (2:)ممحؽالخبراء المتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية 

لتبلميذ البلزمة  قراءة الخريطةلميارات مدم شمكؿ القائمة  :الستطبلع آرائيـ فييا مف حيث
، كدقة الصياغة المغكية كمناسبتيا لممعني المقصكد ، كمدم  االبتدائيالصؼ السادس 

لتبلميذ ارتباط الميارات الفرعية بالميارات الرئيسية ، ككذلؾ مدل مبلئمة الميارات بالنسبة 
 .  االبتدائية، كطبيعة مادة الجغرافيا في المرحمة  االبتدائيالصؼ السادس 

التي أكصى بيا السادة المحكمكف مف تغيير كقد قاـ الباحث بإجراء جميع التعديبلت      
؛ حتى تـ الكصكؿ إلى القائمة  صياغة بعض الميارات الفرعية ، كحذؼ بعض الميارات

مف  في صكرتيا النيائية قراءة الخريطةفي صكرتيا النيائية ، حيث تتككف قائمة ميارات 
بذلك يكون قد تمت و ، ( 0( ميارة فرعية . )ممحؽ: 82( ميارات رئيسية يندرج تحتيا )6)

ما ميارات قراءة الخريطة " اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث والذي نصو:
 "؟ الصف السادس االبتدائيالواجب تنميتيا لدى تالميذ 

 التفكير اإليجابي: أبعادقائمة ثانيًا: إعداد 
 كفقان لمخطكات التالية : التفكير اإليجابيقائمة ميارات  تـ إعداد

التفكير  أبعادتمثؿ اليدؼ مف ىذه القائمة في تحديد تحديد اليدف من القائمة: -1 
االبتدائي ؛ كاالستفادة منيا في التي يجب تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ السادس  اإليجابي

  .إعداد مقياس التفكير اإليجابي
ميتيا لدم البلـز تن التفكير اإليجابي أبعادتـ إعداد قائمة  مصادر اشتقاق القائمة:-2

التفكير مف خبلؿ األدبيات المتخصصة التي تناكلت  االبتدائيتبلميذ الصؼ السادس 
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كطبيعة تبلميذ  ، التفكير اإليجابي أبعاد ، كالدراسات كالبحكث السابقة التي تناكلت اإليجابي
، كأراء الخبراء كالمتخصصيف في مناىج كطرؽ تدريس الدراسات المرحمة االبتدائية 

 ، كعمـ النفس التربكم. االجتماعية 
مف خبلؿ مصادر االشتقاؽ السابقة تكصؿ الباحث إلى قائمة  القائمة المبدئية: إعداد-3

كالفرعية المناسبة لتبلميذ الصؼ السادس ، الرئيسية  التفكير اإليجابي بأبعادمبدئية 
 .ئياالبتدا
التفكير  ألبعاد كصحة القائمة المبدئية، لمتأكد مف سبلمة الصورة النيائية لمقائمة:-4

، تـ عرضيا عمى مجمكعة مف السادة  االبتدائيلتبلميذ الصؼ السادس  المناسبة اإليجابي
 ، كعمـ النفس التربكم الخبراء المتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتماعية

التفكير  بعادألمدم شمكؿ القائمة  :كذلؾ الستطبلع آرائيـ فييا مف حيث ؛ (2)ممحؽ:
، كدقة الصياغة المغكية كمناسبتيا  االبتدائيلتبلميذ الصؼ السادس البلزمة  اإليجابي

الرئيسية ، ككذلؾ مدل مبلئمة  باألبعادالفرعية  األبعاد لممعني المقصكد ، كمدم ارتباط
 . االبتدائيلتبلميذ الصؼ السادس بالنسبة  األبعاد
كقد قاـ الباحث بإجراء جميع التعديبلت التي أكصى بيا السادة المحكمكف ؛ حتى تـ        

في  أبعاد التفكير اإليجابيالكصكؿ إلى القائمة في صكرتيا النيائية ، حيث تتككف قائمة 
وبذلك ، ( 8. )ممحؽ: ان فرعي بعدان ( 67رئيسية يندرج تحتيا ) أبعاد (1مف ) صكرتيا النيائية

أبعاد التفكير ما يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث والذي نصو: 
 ؟ الصف السادس االبتدائيالواجب تنميتيا لدى تالميذ  اإليجابي

نتاجيا.  ثالثًا :التصميم التعميمي لمادة المعالجة التجريبية وا 
باستخداـ الفصؿ  )البيئة الصحراكية ، كالبيئة الساحمية(تـ تصميـ الكحدتيف المختارتيف 

، كقد تـ ذلؾ كفقان لممراحؿ ( ADDIEالنمكذج العاـ لمتصميـ التعميمي ) كفؽالمعككس 
 اآلتية:

 : مرحمة التحميل المرحمة األولى:
  ت الخطكات التالية:كفي ىذه المرحمة تم

 تحميل المشكمة وتقدير الحاجات: -2
خبرات الباحث في الميداف،  ، كتبيف مف خبلؿبداية البحثقد سبؽ عرض المشكمة في ف       

أنو تكجد حاجة ضركرية  السابقة ، كما قاـ بو الباحث مف دراسة كشفية ،  كالبحكث كالدراسات
الصؼ السادس  تبلميذلدل ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي إلى تنمية 

تصميـ بيئة الفصؿ المعككس ، كتعرؼ البحث  استيدؼ، كمف ثـ الجغرافيا االبتدائي في مقرر
ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي  لدل ىؤالء التبلميذ، كبذلؾ تنمية فاعميتو في 
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يككف قد تـ تحديد األداء المثالي الذم ييدؼ البحث إلى تحقيقو ، كىك تنمية ميارات قراءة 
التفكير اإليجابي، كتـ تحديد األداء الكاقعي مف رصد حالة الضعؼ التي  الخريطة ، كأبعاد

يعاني منيا التبلميذ في ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي، كبذلؾ تـ تحديد 
الفجكة مف خبلؿ المقارنة بيف األداء المثالي ، كاألداء الكاقعي، كالتي تتمثؿ في ضعؼ ميارات 

 كأبعاد التفكير اإليجابي .  قراءة الخريطة ،
  :تحديد خصائص المتعممين-2

النمكذج العاـ لمتصميـ  لما جاء فيكفقان  حاجاتيـتـ تحميؿ خصائص التبلميذ ، كتحديد 
كالمباشر مف  ،ىك المستفيد األكؿ التمميذف،  باستطبلع آرائيـ، كذلؾ  (ADDIE)التعميمي 

كقد ،  زمبلئوكبيف  ،كميكلو، كالفركؽ الفردية بينو حاجاتواعي رَ ت  البيئة التعميمية، كعميو يجب أف 
 كفقا لما يمي: التبلميذتـ تحديد خصائص 

تراكح العمر يتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي حيث أف  شخصية :الخصائص تحميل ال  -
تتميز بعدة  ، كالتيكىي تمثؿ مرحمة الطفكلة المتكسطة ، عامان ( 20: 22 ما بيف ) ليـ الزمني 

ة  المجردتطكر اإلدراؾ كاجتماعية،  تتمثؿ في  ،كعقمية كانفعالية ،خصائص جسمية ، كخاص 
تتضح تدريجيان القدرة عمى ك ، الرمكز ميارة قراءة ة، كتنمك لديوكاألحداث التاريخي ،إدراؾ الزمف

،  نفعاالتضبط اال، كيتميز بيزداد لديو حب االستطبلع ، كيتحمس لمعرفة الكثيرك  ،االبتكار
القكية ، كيككف متفاعبلن  يةاالتجاىات الكجدان لديو تنمك، ك كمحاكلة السيطرة عمى النفس

 ، ككالقدرة عمى الضبط الذاتي لمسمكؾ، الشعكر بالمسؤكلية  لديو يزداداجتماعيان بدرجة كبيرة ، ك 
د مع الجماعات  .التكح 

المتكقػع  ، كالميارات الخبػرات كتتمثؿ في تعرؼ: تحميل الخصائص المعرفية والميارية -
الفصؿ المعككس، مثؿ امتبلؾ الميارات التي لبنػاء بيئة  ليػػا كأسػػاس مجمكعة البحثامػتبلؾ 

القدرة عمى ، ك القدرة عمى التعامؿ مع بيئة كيندكز، كذلؾ فيما يتعمؽ بتتعمؽ باستخداـ الحاسكب
القدرة عمى التعامؿ مع ، ك ممفات ال تصديركالتجكؿ عبر شبكة اإلنترنت، كرفع ك ، االتصاؿ 

القدرة عمى التعامؿ مع البريد اإللكتركني، كأدكات ، ككذلؾ كمستعرضات الكيب، متصفحات 
متصؿ  لكؿ تمميذ بالمنزؿ حاسبتكافر جياز ، كىذا يتطمب  االتصاؿ األخرل عبر الشبكة

 التفاعؿ معو.، ك  عمى المقرر في أم كقت الدخكؿ تمميذبحيث يسيؿ لم، بشبكة اإلنترنت 
 :تحديد الحاجات التعميمية - 3

في  ((ADDIEالحاجات التعميمية كما حددىا النمكذج العاـ لمتصميـ التعميمي  تتمثؿ
 ، كأبعادتنمية ميارات قراءة الخريطة في ىذا البحث في الحاجةكتتمثؿ  ، الدراسة اتمكضكع

قاـ الباحث باالطبلع عمى الخطة حيث  الصؼ السادس االبتدائي،التفكير اإليجابي لدل تبلميذ 
عداد كبذلؾ تـ تحديد الحاجات التعميمية،  كتحميمو ، الدراسية لممنيج قراءة  بمياراتقائمة  ، كا 

 . الكاجب تنميتيا التفكير اإليجابي، كقائمة بأبعاد الخريطة
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 تحميل الموارد والقيود في البيئة التعميمية:-3
عممي، كمف ثـ فيك المسئكؿ عف تكفير كافة نظرنا ألف الباحث يقكـ بإجراء بحث 

نتاج المصادر التعميمية المطمكبة )بيئة الفصؿ  اإلمكانات البلزمة إلجراء التجربة، كا 
المعككس(، كنظرنا ألف الباحث قاـ بالتطبيؽ في مدرسة أبك بكر الصديؽ بإدارة يكسؼ 

اإلمكانات كالمعكقات الصديؽ التعميمية ، حيث مجمكعة البحث التجريبية، فقد قاـ برصد 
المكجكدة داخؿ المدرسة، ككذلؾ المعكقات التي قد تكاجو الباحث أثناء التطبيؽ، كىي 

 كالتالي:
 ( تحميل الموارد والقيود المالية واإلدارية:أ)

ال تكجد أم عقبات إدارية لمتطبيؽ؛ حيث إف الباحث كجد ترحيبنا كبيرنا لمتطبيؽ، 
( جياز 12جربة البحث معمميف لمحاسب اآللي بيما )ككفرت المدرسة التي تمت فييا ت

 حاسكب عالية المكاصفات ، باإلضافة إلى تكافر شبكة اإلنترنت بالمدرسة.
 ( تحميل الموارد والقيود البشرية:ب)

كجد الباحث تعاكننا كبيرنا مف قبؿ إدارة المدرسة التي قاـ بالتطبيؽ فييا، ككذلؾ التبلميذ 
 مجمكعة البحث.

 :تحميل المحتوىالتعميمية و  األىداف تحديد -4
 لمحتكل التعميمي، كتتميز تمؾ األىداؼااألىداؼ المرجك تحقيقيا عند إتماـ دراسة كتتمثؿ في 

 كتفيد عند بناء قائمة الميارات المرتبطة بيذه األىداؼ، كتحديد عناصر، بالشمكؿ كالعمكمية 
؛ كأساليب القياس  ،في تحديد كسائؿالمحتكل العممي المناسب لؤلىداؼ ، كما أنيا تساعد 

 ، كقد شممت ما يمي: لمتعرؼ عمى مدل تحقيؽ ىذه األىداؼ
: تـ تحديد األىداؼ التعميمية  لموحدتين التجريبيتين تحديد األىداف التعميمية -أ

 لمكحدتيف المختارتيف عمى النحك التالي:
 : البيئة الصحراوية : األوليالوحدة 
-البيئة الصحراكية كالمصطمحات المتضمنة في الكحدة مثؿ:)اىيـ مفالؼ يعر ت  -2

  جفاؼ(. -تممح التربة -تصحر -مياه جكفية-كادم جاؼ-كاحة-كثباف رممية
 ، كتكزيعيا عمى خريطة مصر.د الخصائص الطبيعية لمبيئة الصحراكيةديحت -0
 ى خريطة مصر.مالبيئة الصحراكية ع فيمناطؽ تركز السكاف تحديد   -8
 سكاف البيئة الصحراكية .ؿ خصائص يحمت -1
، كتكزيعيا عمى خريطة  االقتصادية في البيئة الصحراكية األنشطة تعرؼ -6

 مصر.
في البيئة االقتصادية  األنشطةالعبلقة بيف المكارد الطبيعية كتنكع  استنتاج -7

 الصحراكية.
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 .كالرسـك البيانية المرتبطة بالبيئة الصحراكية ،الخرائطاءة قر   -8
 .المرتبطة بالبيئة الصحراكية  أىـ المشكبلت تحديد -9
 .جيكد الدكلة في حؿ المشكبلت المرتبطة بالبيئة الصحراكية تقدير -:

 ،جيكد الدكلة في الحفاظ عمي المكارد الطبيعية بالبيئة الصحراكية تقدير -22
 كتنميتيا .
 :البيئة الساحمية  الوحدة الثانية :

–البيئة الساحمية الكحدة مثؿ:)  اىيـ كالمصطمحات المتضمنة فيمفالؼ يعر ت -2
 بحيرة(.-شـر-بحر

 .يا عمى خريطة مصرتكزيعك د مناطؽ البيئة الساحمية يحدت -0
 .عمى خريطة مصر د الخصائص الطبيعية لمبيئة الساحميةيحدت -8
 . البيئة الساحميةالخرائط المرتبطة ب قراءة -1
 .البيئة الساحميةأىـ المشكبلت المرتبطة ب تعرؼ -6
 الساحمية، كتكزيعيا عمى خريطة مصر.االقتصادية في البيئة  األنشطة تعرؼ -7
في البيئة االقتصادية  األنشطةالعبلقة بيف المكارد الطبيعية كتنكع استنتاج  -8

 الساحمية.
 .يقدر جيكد الدكلة في حؿ المشكبلت المرتبطة بالبيئة الساحمية -9
 .، كصيانتيا الساحمية يقدر جيكد الدكلة في الحفاظ عمي المكارد الطبيعية بالبيئة-:
 تحميل المحتوى التعميمي:-ب

 تيدؼ ىذه الخطكة إلى تحميؿ مكضكعات المحتكل التعميمي كفقان لما يمي:
 الوحدة األولى:

، كيتضمف المكضكعات الفرعية :الخصائص الطبيعية لمبيئة الصحراكية المكضكع األكؿ
 التالية:

 .مفيـك البيئة الصحراكية-          
المناخ –مظاىر السطح  –الخصائص الطبيعية لمبيئة الصحراكية ) المكقع  -          

 .الحيكانات البرية ( -النباتات الطبيعية -التربة -مصادر المياه–
، كيتضمف المكضكعات : الخصائص السكانية لمبيئة الصحراكية المكضكع الثاني
 الفرعية التالية:
 .الخصائص االجتماعية-
 .لتعميميةالخصائص ا-
 .الخصائص االقتصادية-
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، كيتضمف المكارد كاألنشطة االقتصادية في البيئة الصحراكية المكضكع الثالث:      
 المكضكعات الفرعية التالية:

 .الرعي - 
 .الزراعة -
 .الصناعات الحرفية -
 .التعديف كاستخراج البتركؿ -
 .السياحة -

 كيتضمف المكضكعات الفرعية التالية: ،الرابع : تنمية البيئة الصحراكية المكضكع
 (.تممح التربة-السيكؿ -حركة الرماؿ  –المشكبلت البيئة ) ندرة المياه -
 .تنمية البيئة الصحراكيةل جيكد الدكلة-

 الوحدة الثانية:
، كيتضمف المكضكعات الفرعية : الخصائص الطبيعية لمبيئة الساحمية المكضكع األكؿ

 التالية:
 .لساحميةمفيـك البيئة ا-
المناخ –مظاىر السطح  –الخصائص الطبيعية لمبيئة الساحمية ) المكقع  -
 .الحيكانات البرية (-النباتات الطبيعية  -التربة–

، كيتضمف المكضكعات الفرعية الثاني : الخصائص السكانية لمبيئة الساحمية  المكضكع
 التالية:

 .الخصائص االجتماعية -
 .الخصائص التعميمية -
 .الخصائص االقتصادية -

، كيتضمف الثالث : المكارد كاألنشطة االقتصادية في البيئة الساحمية المكضكع
 المكضكعات الفرعية التالية:

 .صيد األسماؾ -
 .الصناعة كالتعديف -
 .الزراعة -
 .السياحة -
 .كالنقؿ البحرم، التجارة  - 

  : : مرحمة التصميمالمرحمة الثانية
جراءات ، مكاصفات  تحديدفي ىذه المرحمة تـ     البيئة  تصميـلخطة المقترحة لاكا 

في ضكء المعمكمات  تـ اتباعيامجمكعة مف الخطكات التي كتتضمف التعميمية، 
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كىي (، ADDIE  )لمنمكذج العاـ لمتصميـ التعميمي المشتقة مف المرحمة األكلى
 :عمى النحك التالي

 : لدروس الوحدتين صياغة األىداف اإلجرائية -2
 ،الدراسة في ضكء االحتياجات اتاألىداؼ اإلجرائية لمكضكع تـ صياغة
كلقد ركعي في صياغتيا معايير الصياغة ، لمكحدتيفالتعميمية  كاألىداؼ

تـ ، تكصؿ إليو في المرحمة السابقة ال تـ عمى ما كبناءن  العممية السميمة،
لبيئة  بالكحدتيفالخاصة   كصياغة األىداؼ اإلجرائية،  كتكزيع ،تحديد

 (6.)ممحؽ:الفصؿ المعككس 
يسيؿ تعامؿ التبلميذ  ، حتىفي تتابع منطقي  الكحدتيفداخؿ  الدركستنظيـ  كتـ

ضمف كؿ ركعي أف يت كأىداؼ خاصة، ك ،إلى ميارات تـ تقسيـ كؿ درسمعيا، ك 
 . تعمـالكأنشطة ، مجمكعة مف المياـ  درس

 :التدريس ةتحديد استراتيجي-2
لما كاف البحث الحالي ييدؼ إلى تعرؼ فاعمية استخداـ استراتيجية الفصؿ          

المعككس في تدريس الجغرافيا عمى تنمية ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير 
االبتدائي، فإف االستراتيجية المستخدمة ىي  السادس اإليجابي لدل تبلميذ الصؼ

 المتمثؿ فيتقديـ التعمـ اإللكتركني ضمنو مف استراتيجية الفصؿ المعككس، بما تت
التعميمات، المفاىيـ ك الحقائؽ ، ك  الفيديكىات التعميمية التي يشرح فييا المعمـ أىـ

خارج الغرفة الصفية قبؿ الحصة ، التمميذ كيشاىدىا  ،  لدرسكالميارات المتضمنة في ا
عمى ما تـ تعممو خارج كتطبيقات  ،أنشطة يتضمفكبعد ذلؾ يككف التعميـ الصفي الذم 

، ككذلؾ تـ استخداـ بمساعدة كتكجيو المعمـ في غرفة الصؼغرفة الصؼ ، كذلؾ 
بعض استراتيجيات التعمـ النشط داخؿ الصؼ مثؿ: الحكار كالمناقشة ، كالعركض 
التكضيحية كالعممية، لعبلج بعض الصعكبات التي يكاجييا التبلميذ في التعمـ 

جراء المزيد مف التطبيقات عميو اإللكتركني خارج الصؼ ،  عادة عرض المكضكع ، كا  كا 
 داخؿ الصؼ في إطار التعمـ التعاكني.

 :مسيناريو الصورة األولية لإعداد  -3
كما  ،كعرضيا، ىك كصؼ تفصيمي لمكاجيات التي سيتـ تصميميا السيناريك       

العمؿ ، أك خريطة عد مفتاح كلقطات فيديك، كىك يُّ ، كرسكمات ، تتضمنو مف نصكص 
كمسمكع ،  ،التنفيذ التي تتيح الفكرة المطركحة في البيئة التعميمية أف تنفذ في شكؿ مرئي
، كاإلجرائية  ،كبعد تحديد محتكل الفصؿ المعككس كالصكرة النيائية لؤلىداؼ العامة

كتصميـ  ،كىي إعداد ،كالفرعية تأتي الخطكة التالية ،الرئيسية المكضكعاتكتحديد 
  مراعاة المعايير التالية:كقد ركعي في إعداد السيناريك  ، كرة األكلية لمسيناريكالص
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 .كترابطو  ،التسمسؿ المنطقي في عرض المحتكل -
مكقع ك  ،كلقطات فيديك ،كصكر، تحديد النصكص المكتكبة كما يصاحبيا مف رسكمات  - 

 .كؿ منيا في الكاجية المناسبة 
 عددة ) نصكص ، رسكـ ثابتة كمتحركة . لقطات فيديك ( . التكظيؼ األمثؿ لمكسائط المت -
 كاإلطالة .  ،ا مف الحشككخالين ،  مكتمبلن أف يككف النص  -
كتـ تصميـ السيناريك في صكرتو األكلية مف  ، تحديد كيفية االنتقاؿ مف كاجية ألخرل -

 :خبلؿ أعمدة رئيسية ىي
  .المتصفحات في حيف كجكد انتقاؿجية داخؿ ارقـ الكاجية : تحديد رقـ لكؿ ك -أ    
صكرة  أك مكتكبا، ان صعرض كؿ ما يظير في اإلطار سكاء أكاف ن :شكؿ الكاجية -ب   

ككذلؾ ، االن ؤ سأك  ،فيديكأك  ،متحركة ان مرسك أك ثابتة ،  رسكمان ، أك معركضة
 المكجية لمتبلميذ.نشطة األأك  أك اإلرشادات، التعميمات،

 النص : كصؼ النصكص المكتكبة عمى الشاشة . -ج   
 .لقطات الفيديك : كصؼ لقطات الفيديك التي تحتكييا الكاجية -د   
كالصكر التي ، كاألشكاؿ ،كالمتحركة ،رسكـ الثابتةلمالرسكـ كاألشكاؿ : كصؼ -ق   

 .تحتكييا الكاجية 
 كل ، ككيفية ظيكرمع المحت التمميذاإلبحار كالتفاعمية : كصؼ عمميات تفاعؿ -ك   

 .اإلطار 
 . تعقيبك أ ،في شكؿ سؤاؿ تعميقاتمبلحظات ، إضافة -ز   
 إعداد سيناريو الفيديوىات التعميمية لمفصل المقموب :  - 4
بالفصؿ المعككس ، كذلؾ عمى تصميـ سيناريك إلنتاج الفيديكىات التعميمية الخاصة  تـ      

 النحك التالي:
، حسب  لمتمميذنكع المقطة التي ستظير  تـ تحديدالمقطة ( : كفييا )تحديد الصكرة -أ
 . كنة العرضمر ، كبما يحقؽ ىداؼ الدرسأل ، ككفقان ديك التعميمي يمنطقي لمفالتسمسؿ ال
عرض الصكرة التي تـ ل المصاحب تحديد الصكت: كيتـ فيو تحديد الصكت-ب

  .تصميميا سابقان 
حديد الخمفية المكسيقية الخاصة ببعض المقاطع في الخمفية المكسيقية : كفييا يتـ ت-ج

 الفيديك .
 :: التخطيط لإلنتاج المرحمة الثالثة 

في ىذه المرحمة تـ تحديد الصكر، كالرسكـ الثابتة ، كالمكسيقى ، كالمؤثرات           
 كالتعميؽ الصكتي المطمكبة لمفصؿ المقمكب ، كذلؾ مف خبلؿ :  ،الصكتية
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مف خبلؿ التعمـ النشط ، أك الذاتي، أك التعاكني ، أك تحديد كيفية تعمم التالميذ : -1
 بغيرىا مف طرؽ كأساليب التعمـ.

، كالبحث عبر مف خبلؿ التعمـ الذاتي  تحديد كيفية التعمم في الفصل المعكوس:-2
 ،كالعركض العممية ،كالمناقشة، خارج الغرفة الصفية ، كالمحاضرة الكيب
 مكعات التعاكنية داخؿ الغرفة الصفية. كالمج

: الفصل المعكوس  تحديد طرق التفاعل استنادًا لطرق التعمم المستخدمة في بيئة -3
كالمصادر التعميمية التي يستخدميا ، حيث تـ كضع  تصكر مبدني لمتقنيات 

 التبلميذ كمنيا :
أك إلى  ،كاحد إلى تمميذ حيث يمكف إرساؿ الرسائؿ اإللكتركنية :الرسائؿ اإللكتركنية  -أ

المسجميف في المقرر، كما يمكف تمقي الرسائؿ المجمكعة التجريبية  كؿ تبلميذ 
بمجرد الدخكؿ عمى البيئة ، حيث يظير لمتبلميذ الرسائؿ المرسمة إلييـ ، كتـ 

 استخداـ الحساب المكحد لمتبلميذ ؛ لمتسجيؿ في البيئة التعميمية .
 ، كبيف التبلميذكالتبلميذ، ة مف أدكات التفاعؿ بيف المعمـ لكحة اإلعبلنات: كىي أدا-ب

بعضيـ البعض، كتسمح لكحة اإلعبلنات بإخبار التبلميذ بالمعمكمات الجديدة ك 
 المعككس ، كالمتعمقة بدراسة الكحدتيف.  الفصؿالمتكفرة في بيئة 

يمكف لكؿ ك ، أك طرح سؤاؿ ،  مشكمة ما بعرض تمميذكىي أداة تسمح لكؿ  المنتدل: -ج
، كىي  التبلميذكتظير تمؾ اإلجابة لكؿ  عنو ،كاإلجابة  ،االطبلع عميو تبلميذال

 .كسيمة تفاعؿ غير متزامنة  بمثابة
 ةالتغذية الراجعة لبيئأساليب نكعيف مف  تـ استخداـالتغذية الراجعة :  أساليب تحديد-4

  الفصؿ المعككس كىما: تعمـ
ألدائو مف خبلؿ التقكيـ  التمميذعتمد عمى تقكيـ كىي ت :التغذية الراجعة الداخمية - أ

كالتأكد مف  محدد،نشاط التبلميذ بأداء  حيث يتـ تكميؼ، الذاتي لكؿ درس 
 بنفسو . اإلجابة

عف طريؽ  لمتبلميذكىي تعتمد عمى تقكيـ المعمـ  :التغذية الراجعة الخارجية - ب
شبكة اإلنترنت ـ أدكات االتصاؿ عبر ااستخد تـ تعميماتو ، كتكجيياتو ، حيث

كتقديـ  ،مف خبلؿ البريد اإللكتركني ، كالمناقشة كالحكارالتبلميذ في تكجيو 
، كمبلحظة السمككيات الصادرة داخؿ الغرفة الصفيةلمتبلميذ كاإلرشاد ، الدعـ 
 . عنيـ

 : التمميذ تصميم أساليب المساعدة ودعم -5
كدعـ التمميذ في اإلرشادات ، كطرؽ التكاصؿ بيف ، تتمثؿ أساليب المساعدة         

المعمـ كالتمميذ ، كالتفاعؿ مع المحتكل التعميمي ، كىي تتمثؿ في البحث الحالي في 



 

   

  
 جامعة بني سويف

 مجلة كلية التربية
 عدد يوليو 

 2021الجزء الثانى 

 

477 

، كالتي تظؿ متاحة عند "كجكد جزء أساسي في الصفحة الرئيسة يسمى " المساعدة 
بية عند مكاجية أم صفحة يستعرضيا التمميذ، كيقدـ الدعـ لتبلميذ المجمكعة التجري

أك صعكبة ما ، ككذلؾ مف خبلؿ تقديـ التغذية الراجعة المبلئمة لؤلنشطة  ، مشكمة
، كالكاجبات التي يقكـ بيا التبلميذ ، كيتـ ىذا النكع مف التغذية الراجعة مف خبلؿ 

،  الشارحة ، كاألمثمة العممية كالتعميقات ، كالتعميمات المباشرة المفصمة، المناقشات 
تنفيذ النشاط المستيدؼ بشكؿ كاضح ك  التعمـ ، اتج األداء التي ترتبط بميمكنماذ

 كصريح لمتمميذ.
  إعداد أدوات القياس والتقويم:-6

، كتتمثؿ في اختبار األىداؼمدل تحقيؽ  تقيسكىي األدكات كاالختبارات التي 
التعمـ في ميارات قراءة الخريطة ، كمقياس التفكير اإليجابي ، حيث تـ تطبيقيما قبؿ 

الفصؿ المعككس كتطبيؽ قبمي، كبعد االنتياء مف الدراسة في الفصؿ المعككس 
  كتطبيؽ بعدم.
 : (اإلنتاج ): مرحمة التطوير  المرحمة الثالثة

المرحمة ترجمة عممية التصميـ مف مخطط كسيناريكىات إلى مكاد  ىذه فيتمت 
ي تستخدـ فيو ، كالمصادر تعميمية حقيقة عف طريؽ تطكير التقنيات التعميمية الت

 تتضمف ما يمي :الداعمة . ك 
 :تحديد واختيار محتوى بيئة التعمم المقترحة وتنظيميا  -1

الختيار  المنصكص عميياممعايير العممية ل كفقان اختيار المحتكل كتنظيمو  تـ 
،  ، كارتباطو باألىداؼ المحددةصدؽ المحتكل تتمثؿ في :كالتي ، كتنظيـ المحتكل 

تيـ ، كمياراتيـ قدراكأىمية لمتبلميذ ، كممبيان لحاجاتيـ ، كمبلئمان ل داللةف ذا كأف يكك 
 شامبلن  بحيث يككف ذا فائدة، كمعنى لدييـ، كأف يككفة المحتكل يظيفأف يحقؽ ك ك  ،

، عمى الجكانب األساسية لممادة العممية كأف يركز،  المقدمة ليـلممادة العممية 
التعميمية، كتتابعيا، كتكامميا ، كأف يتسـ بالدقة العممية، كيحقؽ استمرارية الخبرات 

بطريقة تراعي األسس العممية لترتيب ، كتنظيـ المحتكل تنظيـ المحتكل   كتـ
العممي، استنادان إلى الترتيب المنطقي ، كالسيككلكجي المعمكؿ بيما في تنظيـ، 

 :ما يمي  ةتعميم، كتضمنت كؿ كحدة  كترتيب المحتكل العممي
 . األىداؼ التعميمية لمكحدة 
  حتكييا الكحدة التعميمية .تالمكضكعات التي 
  ةكالبعدية المطمكب تنفيذىا بالكحدة التعميمي، األنشطة التعميمية القبمية . 
 مف دركس الكحدة لكؿ درس ةمنزلي اتتكميف . 
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  : إعداد كراسة أنشطة التمميذ ، ومرجع الوحدتين  -2
ساعده في دراسة كحدتي) البيئة الصحراكية ، كالبيئة تل ؛التمميذ كراسةتـ إعداد  

ككذلؾ مرجع الكحدتيف ؛ ليرشد المعمـ  الساحمية( في ضكء بيئة الفصؿ المعككس ،
كقد تـ ذلؾ  في تدريس الكحدتيف في ضكء استخداـ استراتيجية الفصؿ المعككس، 

 كفقان لما يمي:
 لكحدتيف.تحديد األىداؼ اإلجرائية لكؿ درس مف دركس ا -أ

كيفية تفاعؿ التبلميذ مع بعضيـ البعض سكاء داخؿ الغرفة الصفية كجيا لكجو  -ب
أثناء التدريب العممي ، أك التفاعؿ عبر اإلنترنت مف خبلؿ أدكات االتصاؿ 

 المتزامنة كغير المتزامنة التي تتيحيا بيئة الفصؿ المعككس .
كف لدل التمميذ، كىك جياز تحديد الحد األدنى مف األجيزة التي يجب أف يك -ج 

 كمبيكتر متصؿ بشبكة اإلنترنت،  كسماعات . 
الخطة الزمنية لتدريس الكحدتيف: تـ تحديد الخطة الزمنية لتدريس تحديد -د     

مكضكعات الكحدتيف كفؽ خطة كزارة التربية كالتعميـ لمنيج الدراسات االجتماعية 
ؿ الدراسي الثاني في ظؿ اإلجراءات ـ الفص0202/0202)الجغرافيا(، لمعاـ الدراسي 

، التي اتبعتيا الكزارة لمكاجية تداعيات جائحة ككركنا، كقد استغرؽ تدريسيا سبعة أسابيع
 بكاقع حصة كؿ أسبكع ،  كذلؾ عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ التالي:

 .البيئة الصحراوية والبيئة الساحميةوحدتي  الخطة الزمنية لتدريس(  1  دول )ج
 رابط الدرس الزمن عناصر الدرس عنوان الدرس
 الوحدة األولى:

)البيئة 
 الصحراوية(:

:     األولالدرس 
الخصائص 

الطبيعية لمبيئة 
 :الصحراكية

 .البيئة الصحراكيةمفيـك -
الخصائص الطبيعية لمبيئة  -

مظاىر  –) المكقع  الصحراكية
مصادر –المناخ –السطح 

النباتات الطبيعية  -التربة -هالميا
 .الحيكانات البرية (-

 
 

 حصة كاحدة

https://youtu.be/KvkR9euXMHA?l
ist=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF

5Woyn3D3Qq&t=2 

:  الدرس الثاني
الخصائص السكانية 

 :لمبيئة الصحراكية
 

الخصائص  -
 .االجتماعية

الخصائص  -
 .التعميمية

الخصائص  -
 .االقتصادية

-https://youtu.be/x4gg0 حصة كاحدة
hmfCk?list=PL3jaAblAPiYrob3Cve
mn8eF5Woyn3D3Qq 
 

 

: الدرس الثالث
 كاألنشطةالمكارد 

االقتصادية في 
 :البيئة الصحراكية

 .الرعي -
 .الزراعة -
 .الصناعات الحرفية -
 .التعديف كاستخراج  -

https://youtu.be/viKkcDFE2Ec?lis حصة كاحدة
t=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5
Woyn3D3Qq 
 

https://youtu.be/KvkR9euXMHA?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq&t=2
https://youtu.be/KvkR9euXMHA?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq&t=2
https://youtu.be/KvkR9euXMHA?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq&t=2
https://youtu.be/x4gg0-hmfCk?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/x4gg0-hmfCk?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/x4gg0-hmfCk?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/viKkcDFE2Ec?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/viKkcDFE2Ec?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/viKkcDFE2Ec?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
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 رابط الدرس الزمن عناصر الدرس عنوان الدرس
 .البتركؿ - 

 .السياحة -
 

:  الدرس الرابع
تنمية البيئة 

 :الصحراكية
 

المشكبلت البيئة )  -
حركة  – المياهندرة 
-السيكؿ -الرماؿ

 (.تممح التربة
تنمية لجيكد الدكلة  -

 .البيئة الصحراكية

https://youtu.be/xYs78v7R9V4?li حصة كاحدة
st=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5
Woyn3D3Qq 
 

 

 الوحدة الثانية:
 )البيئة الساحمية(

:  األولالدرس 
الخصائص 

لمبيئة الطبيعية 
 :الساحمية

 .البيئة الساحميةمفيـك -
الخصائص الطبيعية لمبيئة  -

مظاىر  –) المكقع  الساحمية
 -التربة–المناخ –السطح 

الحيكانات  -النباتات الطبيعية 
 .البرية (

https://youtu.be/r4Xp5FjGzmM?li حصة كاحدة
st=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5

Woyn3D3Qq 
 

 الدرس الثاني :
الخصائص السكانية 

 : لمبيئة الساحمية
 

الخصائص  -
 .االجتماعية

الخصائص  -
 .التعميمية

الخصائص  -
 .االقتصادية

https://youtu.be/cy7VQVTlmBk?li حصة كاحدة
st=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5

Woyn3D3Qq 
 

الدرس الثالث 
المكارد  :

 كاألنشطة
االقتصادية 
البيئة في 
 :الساحمية

 األسماؾ.صيد  -
 .الصناعة كالتعديف -
 .الزراعة -
 .السياحة -
التجارة كالنقؿ  -

 .البحرم

https://youtu.be/ZsDlaqB6tL4?list حصة كاحدة
=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5W

oyn3D3Qq 

 ة كاحدةحص  كاقع( حصص، ب8) ستغرؽا تيفتدريس الكحد أف (2كيتضح مف جدكؿ )
التربية  المعدة مف قبؿ كزارة تيفبخطة تدريس الكحد االلتزاـكلقد تـ ، في األسبكع 

 . كالتعميـ في ظؿ تداعيات جائحة ككركنا
 طرق التدريس المستخدمة:-3

كفقان ليدؼ البحث الحالي ، فإف االستراتيجية المستخدمة ىي الفصؿ المعككس ،       
فإف استراتيجية التعمـ المستخدمة في الجزء الثاني في كما تـ  تناكلو سابقان ، ككذلؾ 

 الذم يعتمد عمى نشاط، ك الفصؿ المعككس تعتمد بشكؿ أساسي عمى التعمـ النشط 
كمف ثـ فإف استراتيجيات ،  العممية التعميميةكمجيكداتو أثناء تعممو، فيك محكر التمميذ، 

 كتتناسب مع خصائص تبلميذ الصؼ السادس، لكجو  تعمـ كجيان التعمـ التي تبلئـ ال

https://youtu.be/xYs78v7R9V4?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/xYs78v7R9V4?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/xYs78v7R9V4?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/r4Xp5FjGzmM?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/r4Xp5FjGzmM?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/r4Xp5FjGzmM?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/r4Xp5FjGzmM?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/cy7VQVTlmBk?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/cy7VQVTlmBk?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/cy7VQVTlmBk?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/cy7VQVTlmBk?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/ZsDlaqB6tL4?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/ZsDlaqB6tL4?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/ZsDlaqB6tL4?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
https://youtu.be/ZsDlaqB6tL4?list=PL3jaAblAPiYrob3Cvemn8eF5Woyn3D3Qq
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، ككاف يتـ التفاعؿ داخؿ قاعة التعمـ التعاكني، ك : التعمـ النشط استراتيجيات االبتدائي
 :لئلجراءات التاليةالدراسة كفقان 

بالدرس عمى  ة الفيديك المتعمؽشاىدم التبلميذ عف عدد مراتيسأؿ المعمـ  -
 .اإلنترنت

 أثناء تعمميـ في المنزؿ.التبلميذ يتعرؼ المعمـ الصعكبات التي كاجيت  -
 .حكؿ مكضكع الدرس كاستفساراتيـ،  التبلميذالمعمـ أسئمة  يتمقى -
 كاستفساراتيـ.،  تبلميذأسئمة ال عفيجيب المعمـ  -
 داخؿ قاعة الدراسة.المحددة تنفيذ األنشطة التعميمية  -
 .في حالة أداء األنشطة الجماعيةت إلى مجمكعا التبلميذـ يتقس -
أداء بعض التكميفات  التبلميذمف  المعمـ يطمب، بعد االنتياء مف تنفيذ األنشطة -

 في المنزؿ.
 :إنتاج عناصر المحتوى -4

تـ استخداـ بعض البرامج في إنتاج محتكل البيئة التعميمية لمفصؿ المقمكب ، حيث تـ 
( ؛ لتحرير النصكص الثابتة،  Microsoft office word 0222استخداـ برنامج ) 

( ؛ إلنتاج بعض العركض  Microsoft PowerPoint 0222كتعديميا ، كبرنامج ) 
( ؛ إلنتاج الصكت، كالمكسيقى،  Adobe Audition CS6التقديمية ، كبرنامج ) 

( ؛ لتسجيؿ الصكر المتحركة  Adobe Captivateكالمؤثرات الصكتية ، كبرنامج ) 
 معالجة ( ؛ ل Adobe Photoshop CS6د الفيديك ، ك برنامج ) بامتدا

، كالصكر الثابتة ؛ لتصميـ  (Adobe  Aftereffect Pro CS)، كبرنامج  الرسـك
 كاجيات صفحات البيئة .

  :عمميات التقويم البنائي -5
مف  امتقكيمي تـ، لمكحدتيف التعميميتيفبعد االنتياء مف عممية اإلنتاج األكلي 

قبؿ البدء في عمميات اإلخراج حيث التصميـ، كطرؽ تقكيـ التبلميذ، كمف ثـ التعديؿ 
الكحدتيف المصاغتيف إلكتركنيان باستخداـ الفصؿ تـ عرض ، حيث  املي يالنيائ

المتخصصيف في تكنكلكجيا التعميـ ،  السادة المحكميفعمى مجمكعة مف المعككس 
لتحقيؽ تيا لمتأكد مف مناسب (؛2اعية )ممحؽ:كمناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتم

ككذلؾ األىداؼ، كتسمسؿ العرض، كمناسبة النصكص المكتكبة، كالصكر، كالرسكـ ، 
، كسيكلة استخداميا، باإلضافة إلى عناصرىابيف  كالتكامؿ، جكدتيا، كالترابط  حيثمف 

ىذه اآلراء كأخذىا  ، كتـ تحميؿلمكحدتيف التعميميتيفالنكاحي التربكية، كالفنية األخرل 
لمبيئة ، كالتي تمثمت  نسخة المبدئيةالتـ إجراء التعديبلت البلزمة عمى ك بعيف االعتبار، 
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، بعض التعديبلت عمى الفيديكىات ، مثؿ إضافة بعض التعميمات داخؿ الفيديك في 
  .كتعديؿ بعض المقاطع ، باإلضافة لحذؼ 

 
 ( :التعمم المعكوس بيئة)  يةالتعميم لمبيئةاإلخراج النيائي -6

جراء التعديبلت      تـ إعداد النسخة  ،بعد االنتياء مف عمميات التقكيـ المبدئي كا 
كالمحتكل ، لبيئة الفصؿ المعككس  النيائيكتجييزىا لمعرض ، حيث تـ اإلخراج ، النيائية 

ـ ، كتعمى مقترحات السادة المحكميف  ، كبناءن  مف إجراءات اإللكتركني في ضكء ما سبؽ
دارة التعميـ يسمح لممعمميف بإنشاء ان إلنظامكالتي تُّعد (  (Easy  Classاختيار منصة 

دارة اليمكنيـ مف خبلليا تخزيف ، ك فصكؿ إلكتركنية  دركس  عمى شبكة اإلنترنت ، كا 
عطاء الكاجبات تقييـ ك مراقبة مكاعيد التسميـ ، ك كاالمتحانات ،  ،النقاشات الصفية ، كا 

مجاني ، كما يتيح  مكقع يتكافر فيبالمبلحظات ، ككؿ ىذا  التبلميذكتزكيد ،  النتائج
، كقد تـ كمرنة ، كسيمة  ،المكقع لممعمميف تبادؿ الخبرات فيما بينيـ عبر منصة آمنة

تصميـ بيئة الفصؿ المعككس لتتككف صفحتيا الرئيسية  التي تظير بعد التسجيؿ مف 
 ىي: أخرل عشر أيقكنات رئيسية لبلنتقاؿ لصفحات

  الممؼ الشخصي لمعضك . -
 صفحة جدكؿ . -
 صفحة قائمة المكاد . -
 صفحة المجمكعات . -
 صفحة البريد اإللكتركني . -
  .صفحة البحث داخؿ الشبكة -
 صفحة اإلعبلمات . -
 صفحة الطمبات . -
 صفحة األنشطة .-
 صفحة الكاجبات .-

 كىذا ما يكضحو الشكؿ المقابؿ :                                
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 (الصفحة الرئيسية لبيئة الفصل المعكوس1شكل)                    

 الدخول لمحتوى التعمم :
الفصؿ المعككس بعد الضغط عمى تبكيب المكاد ، ثـ اختيار الجزء الخاص ببيئة 

كالبيئة الساحمية لتبلميذ المجمكعة التجريبية بمدرسة أبكبكر ، لكحدتي البيئة الصحراكية 
كتتضمف شريط  تظير كاجية التفاعؿ الخاصة بمحتكل التعمـ ، ،الصديؽ االبتدائية

العنكاف ، حيث يعرض المجمكعة التجريبية بمدرسة أبكبكر الصديؽ االبتدائية ، كما 
ـ التفاعؿ مع محتكل التعمـ، تظير مجمكعة مف القكائـ الرئيسية التي مف خبلليا يت

رساؿ التكميفات المطمكبة مف ، لتمقى أم استفسارات  ؛ كاالتصاؿ بالمعمـ ،  التبلميذكا 
كتمقى االستجابة عنيا مف المعمـ أثناء مراحؿ التعمـ ، كيمكف لمتمميذ التعميؽ عمى ما يتـ 

،  لتعميقاتككذلؾ تبادؿ ا، أك " أعجبني " ، نشره مف خبلؿ الضغط عمى " تعميؽ " 
رساؿ االستفسارات   المعمـ  ك زمبلئو ، كتككف الشاشة كما في الشكؿ التالي:بيف كا 

 
 . الفصل المعكوس لوحدتي البيئة الصحراوية والساحمية شاشة بيئة (2شكل)        

تمميذن ، كما في الشكؿ  (89كعددىـ ) كيظير التبلميذ المسجميف داخؿ المجمكعة 
 التالي:
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 الفصؿ المعككس شاشة لمتالميذ الذين قاموا بالتسجيل في بيئة (3شكل) 

  :تصميم األحداث التعميمية وعناصر عممية التعمم-7
تـ تحديد عدد مف عناصر عممية التعمـ التي تساعد عمى تقكيـ األحداث التعميمية 

 العناصرىذه كتتمثؿ  ،التعميمية لبيئةتصميـ ا دكالتي يجب االىتماـ بيا عنلمتمميذ ، 
  فيما يمي:

رية صالمكقؼ التعميمي بالمثيرات البأثراء  خبلؿمف  ذلؾ: كتـ  التمميذانتباه  إثارة-أ
كأخرل ، أنشطة قبمية  تنفيذعمى التمميذ  محتكل التعميمي ، كتركيز انتباهلمالمتكاممة 

خبلؿ المعمـ  يعرضوعممو ، كأىمية ما تبما سي التمميذ كتعريؼ ،ية مع زمبلئودبع
 التبلميذ انتباهالباحث عمى  ذ، كربطو بالحياة الكاقعية ، كما استحك  دركس الكحدتيف

عبلف األىداؼ ، عف طريؽ اإلرشادات التعميمية لمكحدتيف التجريبيتيف ، كاألىداؼ كا 
 درس.كمقدمة لكؿ السمككية لدركس الكحدتيف، 

تزكيد  تمت بصكرة فكرية بأشكاؿ متعددة مثؿ :تقديم التغذية الراجعة  -ب
 ، كتكجييات، كتعميقات المعمـ.المتعمميف بنتائج أنشطتيـ 

تكفير  لكحدتيفا دركسعند تصميـ  ركعيلقد : المساعدة عمى االحتفاظ بالتعمم -ج  
، كذلؾ مف خبلؿ  االحتفاظ بالتعمـ ، كبقاء أثره عمى  التبلميذأخرل تساعد  مصادر
ممفات ، كأيضا  ( word)نصي  ، كممؼ (Power Point) ممفاتالمحتكل عمى  إتاحة
مكانية تحميمياال الدركستحتكم عمى كؿ  فيديك عمى أجيزة  كنسخيا ،مصكرة ، كا 

  . بالتبلميذالخاصة  الحاسب
  :: مرحمة التنفيذ المرحمة الرابعة

 مرت مرحمة التنفيذ بالخطكات التالية :
   االنتياء مف بناء الفصؿ المعككس، كتحديد المكضكعات الدراسية، كتكزيعيا

عمى تبلميذ المجمكعة التجريبية، كرفع الفيديكىات الخاصة بكؿ مكضكعات 
 الكحدتيف عمى خادـ المنصة. 
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 . تكزيع األككاد عمى التبلميذ مجمكعة البحث التجريبية 
 ريبية عبر البريد اإللكتركني إرساؿ دعكات لجميع تبلميذ مجمكعة البحث التج

 .لكؿ تمميذ ، كالمكافقة عمى انضماميـ لمبيئة ، كتككيف ممفاتيـ الشخصية عمييا
 :: مرحمة التقويم المرحمة الخامسة

 تمثمت مرحمة التقكيـ في الخطكات التالية :
 ريطة ، كمقياس التفكير اإليجابي التطبيؽ البعدم الختبار ميارات قراءة الخ 
  .رصد النتائج  ، كمعالجتيا إحصائيان 
  .تفسير النتائج ، كتحميميا 

( ؛ 6( ، كمرجع الكحدتيف)ممحؽ:1كقد تـ إعداد كراسة أنشطة كرقية لمتمميذ)ممحؽ:
كعرضيما عمى مجمكعة مف السادة المحكميف ليرشد المعمـ في تدريس الكحدتيف ، 

عية ؛ كتـ إقرار المتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس الدراسات االجتما
  صبلحيتيما لمتطبيؽ.

ما  وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة البحث والذي نصو:
 االجتماعية الدراسات مقرر من( الصحراوية ، والبيئة الساحمية البيئة) وحدتيصورة 
 المصاغتين في ضوء استراتيجية الفصل المعكوس؟ االبتدائي السادس لمصف

 رابعًا: إعداد اختبار ميارات قراءة الخريطة:
البيئة كحدتي )ما تضمنتو قائمة ميارات قراءة الخريطة، ك ضكء  في  

اختبار ميارات قراءة الخريطة ؛  إعدادمف دركس، تـ  (الصحراوية، والبيئة الساحلية
تيف محتكل الكحد الصؼ السادس االبتدائي في تبلميذلدل  ميارات قراءة الخريطةلقياس 

تحديدىا  فياسترشد  ضكء عدد مف الخطكات،في ، كقد قاـ الباحث بإعداد االختبار 
 ، كتتمثؿ ىذه الخطكات فيما يمي:كالدراسات السابقة ،بعدد مف األدبيات

 تحديد اليدف من االختبار: -1    
قياس ميارات قراءة الخريطة لدل تبلميذ الصؼ إلى  ختبارييدؼ ىذا اال

 فيالفصؿ المعككس ، كبالتالي التحقؽ مف فاعمية استخداـ استراتيجية السادس االبتدائي
 تنمية ميارات قراءة الخريطة لدل ىؤالء التبلميذ.

 :مصادر اشتقاق مفردات االختبار-2
ميارات قراءة الخريطة  ا شُّتقت مفردات االختبار مف خبلؿ االستفادة بما كرد مف     

، كدراسة خصائص تبلميذ  ميارات قراءة الخريطة، كقائمة في اإلطار النظرم لمبحث
المرحمة االبتدائية ، ككذلؾ االطبلع عمى بعض المراجع كالدراسات السابقة ذات الصمة 

كمحتكل كحدتي )البيئة الصحراكية، كالبيئة الساحمية(المقررتيف عمى تبلميذ الصؼ ، 
 السادس االبتدائي .
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  :االختبارأبعاد -3
التي تـ تحديدىا في ىذا البحث ميارات قراءة الخريطة تمثمت أبعاد االختبار في    
 األصمية االتجاىات تحديد الخريطة ، كميارة كمكضكع عنكاف تحديد ميارة  كىي:

 مقياس  استخداـ العرض ، كميارة كدكائر الطكؿ خطكط استخداـ كالفرعية، كميارة
 الخريطة. رمكز قراءة الرسـ، كميارة

 إعداد جدول مواصفات االختبار:-4
تـ إعداد جدكؿ مكاصفات اختبار ميارات قراءة الخريطة، حيث اشتمؿ عمى 

( ميارة فرعية ، كقد تـ تخصيص مفردة كاحدة 82خمسة ميارات رئيسية يندرج تحتيا )
( مفردة ، كيكضح الجدكؿ 82لكؿ ميارة فرعية ، كبذلؾ يصبح مجمكع مفردات االختبار)

التالي عدد، كتكزيع مفردات االختبار عمى الميارات الرئيسية تبعان لبنكد قائمة ميارات 
 قراءة الخريطة. 
 ( مواصفات اختبار ميارات قراءة الخريطة2جدول )      

الوزن 
 النسبي%

عدد 
 المفردات

 م الميارة الرئيسية م المفرداتأرقا

 عنكاف تحديد ميارة 9-26-06 8 22
 .الخريطة كمكضكع

2 

87.8 22 8-22-27-29-
2:-02-02-08-
08-09-0: 

 تحديد ميارة
 األصمية االتجاىات
 كالفرعية.

0 

 خطكط استخداـ ميارة 20-07 0 7.8
 .العرض كدكائر الطكؿ

8 

 مقياس  استخداـ ميارة 2-0-8-28 1 28.8
 .الرسـ

1 

88.8 22 1-6-7-:-22-
21-28-00-01-
82 

 رمكز قراءة ميارة
 الخريطة. 

 

6 

 المجمكع 82 222
 صياغة مفردات االختبار: -5

تمت صياغة مفردات االختبار باستخداـ نمط أسئمة االختيار مف متعدد لمناسبتيا لقياس 
لمستكل التبلميذ، ميارات قراءة الخريطة ، كقد ركعي في صياغتيا أف تككف مناسبة 
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كأف ترتبط بالميارات الرئيسية كالفرعية لقائمة ميارات قراءة الخريطة ، ككذلؾ أف تغطي 
 مكضكعات الكحدتيف التجريبيتيف.

  :ختبارصياغة تعميمات اال -6
تـ إعداد صفحة في مقدمة االختبار تتناكؿ التعميمات المكجية لمتبلميذ ؛ لتكضيح طبيعة 

؛  كدقيقةن ،  أف تككف ىذه التعميمات كاضحةن  ركعي، كلقد إلجابة عنو االختبار، ككيفية ا
  بس.لأك ، مف خبلليا القياـ بما ىك مطمكب منيـ دكف غمكض  التبلميذبحيث يستطيع 

 صدق االختبار: -7
لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو مع جدكؿ المكاصفات كمفتاح التصحيح الخاص 

المتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس  المحكميفبو عمى مجمكعة مف السادة 
أك  ،كضركريان مف تعديبلت، ؛ كذلؾ بيدؼ تحديد ما يركنو الزمان الدراسات االجتماعية 

 كالتعرؼ عمى:،  مقترحات
 مدل كضكح كدقة تعميمات االختبار.   -      
 تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي. مدل مناسبة الصياغة المغكية لمستكل  -      
الميارات الرئيسية، كالفرعية التي تضمنتيا قائمة مدل مناسبة المفردات لقياس  -      

 .ميارات قراءة الخريطة
 إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما يركنو مف مفردات االختبار.  -      
. )ممحؽ المحكميف ضكء آراء السادة فيالتعديبلت البلزمة  جميع كلقد أجرل الباحث    

 (، كأصبح صالحان لمدراسة االستطبلعية.2:
  :لتجربة االستطالعية لالختبارا - 8

 (82التبلميذ قكاميا )مف مجمكعة عمي لبلختبار جريت التجربة االستطبلعية أ  
بمحافظة الفيكـ،  تمميذان مف مدرسة الفقي االبتدائية بإدارة يكسؼ الصديؽ التعميمية

 لي ما يمي : إكىدفت ىذه الدراسة 
ستغرقو اتبع الباحث طريقة التسجيؿ التتابعي لمزمف الذم ا تحديد زمن االختبار: -    

ككجد أف الزمف ،  عف االختبار، كتـ حساب المتكسط ليذه األزمنة اإلجابة في تمميذكؿ 
 شاممة تعميمات االختبار.( دقيقة  72)المناسب لئلجابة عف ىذا االختبار ىك 

تـ حساب معامؿ السيكلة  لمفردات االختبار: حساب معامالت السيولة والصعوبة-
كتراكحت  ،( مفردة 82البالغ عددىا ) كالصعكبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار، 

، كىي قيـ مناسبة لمعامبلت  .(8. إلى 8معامبلت السيكلة، كالصعكبة ما بيف )
 ة .السيكلة، كالصعكب
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في حساب معامؿ ثبات االختبار الحالي عمى  اعتمد الباحث ثبات االختبار: -
عمى فقرات االختبار،  التبلميذ كالتي تعني تحميؿ تبايف درجات  تحميؿ التبايف، طريقة
بتطبيؽ ، ك ريتشاردسػكفك  معػادلة ككدر باستخداـتـ حسػاب معػامؿ ثبػات االختبار كلذا 

مما يدؿ عمي ( 2.92ثبات االختبار ىك )المعادلة عمى نتائج االختبار كجد أف معامؿ 
 مجمكعة مع أفراد وعند استخدام االطمئناف أف االختبار ذك ثبات عاؿ ، مما يدعك إلى

ىذا فضبلن عمى أف معامؿ الثبات الذم يتـ الحصكؿ عميو بطريقة تحميؿ التبايف  ،البحث
ر كبذلؾ يككف الحد األدنى لمعامؿ ثبات اختبا ،ى لمعامؿ ثبات االختبارالحد األدن يمثؿ

كىذا يعني أف االختبار ثابت إلى حد ، ( 2192الحالي ىك ) ميارات قراءة الخريطة
 كاستخدامو بدرجة عالية مف الثقة . ، عتماد عميوالكيمكف ا، كبير
عف  الداخمي لبلختبار: تـ حساب صدؽ االتساؽ صدق االتساق الداخمي لالختبار -
ميارات  الفرعية الخمسة الختبار المياراتساب معامبلت االرتباط بيف درجات حريؽ ط

بالدرجة الكمية لو ، كجاءت معامبلت االرتباط عمى النحك الذم يكضحو  قراءة الخريطة
 الجدكؿ التالي :

ميارات قراءة مصفوفة االرتباط بين درجات الميارات الفرعية بالدرجة الكمية الختبار  (3جدول)
 الخريطة

معامل االرتباط  ميارات قراءة الخريطة ـ
 بالدرجة الكمية

 مستوى الداللة

 كمكضكع عنكاف تحديد ميارة 2
 الخريطة

7:**. (22). 

 األصمية االتجاىات تحديد ميارة 0
 كالفرعية

92**. (22). 

 كدكائر الطكؿ خطكط استخداـ ميارة 8
 العرض

86**. (22). 

 .(22) .**80 .الرسـ مقياس  استخداـ ميارة 1

 .(22) .**98 الخريطة  رمكز قراءة ميارة 6

 .(11)** دالة عند مستوى داللة  
( أف معامبلت اتساؽ الميارات الفرعية الختبار ميارات قراءة الخريطة 8يتضح مف جدكؿ)

.( ، كأف جميع ىذه المعامبلت دالة 98-.:7مع الدرجة الكمية لبلختبار تتراكح  بيف )
.( ، كىي معامبلت مرتفعة ، مما يؤكد أف االختبار 22إحصائينا عند مستكل داللة )
التبلميذ  مع وعند استخدام االطمئنافمما يدعك إلى ي ، يتسـ بصدؽ االتساؽ الداخم

 . البحث مجمكعة
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 : الصورة النيائية لالختبار-9

بعد االنتياء مف إجراء التجربة االستطبلعية لبلختبار، كحساب معامبلت  
السيكلة ، كالصعكبة ، كالصدؽ، كالثبات ، كحساب الزمف البلـز لئلجابة ، أصبح 

تككف االختبار في صكرتو النيائية صالحان لمتطبيؽ عمى مجمكعة البحث ، حيث 
عميو اسـ  ان غبلفكالتي تتضمف ، االختبار في صكرتو النيائية مف كراسة األسئمة 

الزمف البلـز ، ك  ( مفردة82كعددىا ) ،مفردات االختبار، ك صفحة التعميمات، ك االختبار
  (7)ممحؽ: .دقيقة  (72و )لئلجابة عن
 
 

 تصحيح االختبار:  -11 

تـ تحديد )درجة كاحدة( لكؿ مفردة ي جاب عنيا إجابة صحيحة ، ك)صفر( في حالة   
( درجة ، عمى أف تتـ 82اإلجابة الخاطئة، ليصبح إجمالي درجات االختبار ككؿ )

 اإلجابة في نفس كراسة األسئمة .
 إعداد مفتاح تصحيح االختبار: -11
اإلجابة الصحيحة لكؿ مفردة مف مفردات  يتضمف ،الختباراتـ إعداد مفتاح تصحيح  

 ( 8:)ممحؽ .االختبار
 :مقياس التفكير اإليجابي خامسًا : إعداد

التفكير بعاد أبفي ضكء القائمة التي تـ إعدادىا  تـ إعداد مقياس التفكير اإليجابي   
استرشد في التي  كقد قاـ الباحث بإعداد المقياس في ضكء عدد مف الخطكات اإليجابي،

، كتمت ىذه  كالدراسات السابقة التي تضمنت إعداد مقاييس ،تحديدىا بعدد مف األدبيات
  الخطكات عمى النحك التالي:

 تحديد اليدف من المقياس:-1  
تبلميذ الصؼ السادس  لدل التفكير اإليجابيبعاد قياس أ إلى المقياسييدؼ ىذا      

التفكير بعاد في تنمية أالفصؿ المعككس  التحقؽ مف فاعمية استخداـ، كبالتالي االبتدائي
 .لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي اإليجابي

 المقياس: مفرداتمصادر اشتقاق -2
طار النظرم لمبحث اإلفي المقياس مف خبلؿ االستفادة بما كرد  مفرداتا شتقت       
، كدراسة خصائص تبلميذ ، كقائمة أبعاد التفكير اإليجابيالتفكير اإليجابي بعاد مف أ

 قامت كالدراسات السابقة التيلبحكث، ، ككذلؾ االطبلع عمى بعض ا المرحمة االبتدائية
 ، كتـ االستفادة منيا في إعداد ىذا المقياس. بإعداد مقاييس

 : مقياسالأبعاد -3
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 كالتفاؤؿالثقة بالنفس، )ىي:  أبعاد )أربعة(في  تـ تحديد أبعاد مقياس التفكير اإليجابي 
مجمكعة مف  بعد كيندرج تحت كؿ ، كالمركنة الفكرية، كالقدرة عمى حؿ المشكبلت(،

 يكضحيا الجدكؿ التالي : المفردات

 توزيع مفردات المقياس عمى أبعاد التفكير اإليجابي (4جدول ) 
أبعاد التفكير 

 اإليجابي
عدد  توزيع المفردات

 المفردات
النسبة 
 المئوية

-22-22-:-9-8-7-6-1-8-0-2 الثقة بالنفس.
20-28-21-26-27 

27 09168 

-01-08-00-02-02-:2-29-28 التفاؤؿ.
06-07-08-09-0:-82-82-80-
88 

28 82187 

المركنة 
 الفكرية.

81-86-87-88-89-8:-12-12-
10-18-11-16-17 

28 08102 

القدرة عمى 
حؿ 

 المشكبلت.

18-19-1:-62-62-60-68-61-
66-67 

22 28197 

 %222 67 المجمــــــــــــــــوع

 المقياس: مفرداتصياغة -4
 تمت صياغة مفردات المقياس في صكرة عبارات تامة المعنى كفؽ مقياس ليكرت   
-مكافؽعمى مستكل ثبلثي متدرج ) المفرداتريقة التقديرات المجمعة( ، حيث جاءت )ط

لمستكل نضج تبلميذ (، كركعي عند صياغتيا أف تككف مناسبة غير مكافؽ-متردد
كمباشران ، فضبلن  ،كصريحان  ،الصؼ السادس االبتدائي، كأف يككف محتكل العبارة كاضحان 

التي يصعب فيميا ، ككذلؾ عدـ استخداـ  معقدةعف االبتعاد عف التعبيرات المغكية ال
، مع مراعاة تنكع العبارات ما بيف العبارات المكجبة  قدر المستطاع الفقرات الطكيمة

جميع أبعاد  لمفرداتفكرة كاحدة فقط ، كأف تشمؿ ا مفردة، كأف تتضمف كؿ  البةلسكا
 .التفكير اإليجابي التي تـ تحديدىا في ىذا البحث

  :صياغة تعميمات المقياس-5
تمثؿ تعميمات المقياس عنصران ميمان في تكضيح اليدؼ منو، ككيفية التعامؿ 
معو ، كقد تـ كضع مجمكعة مف التعميمات التي تساعد التبلميذ عمى أدائو بسيكلة ، 
حيث تضمنت عنكانان لممقياس ، كبيانات التمميذ ، كاليدؼ مف المقياس ، ككيفية اإلجابة 
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ي الخانة التي تمثؿ استجابتو في كؿ مفردة مف ف (√)عنو بأف يختار كيضع عبلمة 
 مفردات المقياس.

 
 
 
 
 

 :نظام تقدير الدرجات بالمقياس-6
 تـ تصحيح المقياس عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ التالي :

 ( طريقة تصحيح مقياس التفكير اإليجابي5جدول)                 
 مستويات االستجابة ودرجاتيا نوع العبارة م

 غير موافقا متردد موافق
 2 0 8 العبارات المكجبة 1
 8 0 2 العبارات السالبة 2

( أف 6( مفردة ، فإنو يتضح مف جدكؿ )67كنظران ألف عدد مفردات المقياس )       
( درجة ، كىي تدؿ عمى المستكل المرتفع ألبعاد 279أعمى درجة يحصؿ عمييا التمميذ )

( درجة، كىي تدؿ عمى 67التفكير اإليجابي ، كأف أقؿ درجة يحصؿ عمييا التمميذ )
اإليجابي، كأف الدرجة المتكسطة التي يحصؿ عمييا  المستكل المنخفض ألبعاد التفكير

( درجة ، كىذه الدرجة تمثؿ الحد الفاصؿ بيف المستكل المرتفع ألبعاد 220التمميذ )
 التفكير اإليجابي، كالمستكل المنخفض ليا.

 :لممقياسالصورة المبدئية -7
مكزعة عمى ( مفردة 72تـ التكصؿ لممقياس في صكرتو المبدئية ، حيث يتككف مف )

أبعاد التفكير اإليجابي الرئيسية التي تـ تحديدىا ، ككذلؾ تضمنت الصكرة المبدئية 
 تعميمات المقياس.

 صدق المقياس: -8
بعرض  مف أجمو، قاـ الباحث دلمغرض الذم أ علمقياس لمتأكد مف صبلحية ا      

عمى  ( مفردة72)مقياس التفكير اإليجابي ، كالتي كانت تتككف مف الصكرة المبدئية ل
، كعمـ النفس  صيف في المناىج كطرؽ التدريسصختالم مجمكعة مف السادة المحكميف

 يمي:فيما كذلؾ لمعرفة آرائيـ  (؛2التربكم )ممحؽ:
 .لمقياسكدقة تعميمات ا ، مدل كضكح -   
 .السادس االبتدائيلتبلميذ الصؼ  المفرداتمدل مناسبة  -  
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 .لمقياسالصحة المغكية لمفردات ا -  
  أبعاد التفكير اإليجابي.مدل مناسبة المفردات لقياس  -  
 .لمقياسإضافة، أك حذؼ، أك تعديؿ ما يركنو مف مفردات ا -  
لمقياس بعض المبلحظات عمى الصكرة المبدئية  كفكقد أبدل السادة المحكم   

كمكف، تكصؿ ، كبعد إجراء التعديبلت، التي أشار إلييا السادة المح التفكير اإليجابي
ا لمدراسة 67كأصبح مككننا مف ) ،  الباحث إلى الصكرة النيائية لو ( مفردةن، كصالحن

 .االستطبلعية
 : التجربة االستطالعية لممقياس -9
مف  مجمكعةعمي  لو التجربة االستطبلعية إجراء تـ ضبط المقياس مف خبلؿ    

 االبتدائية بإدارة يكسؼ الصديؽ التعميميةتمميذان مف مدرسة الفقي  (82)التبلميذ بمغت 
  ما يمي:  إلى تحديد بمحافظة الفيـك ، كىدفت ىذه الدراسة

أتبع الباحث طريقة التسجيؿ التتابعي لمزمف الذم أستغرقو  :المقياستحديد زمن  -    
المقياس بعد ترؾ التبلميذ يأخذكف الزمف الكافي لئلجابة عنو عف  جابةكؿ تمميذ في اإل

 المقياسككجد أف الزمف المناسب لئلجابة عف ىذا ، كتـ حساب المتكسط ليذه األزمنة، 
صالحان لمتطبيؽ عمى  المقياس، كبذلؾ أصبح شاممة تعميمات المقياس( دقيقة  16ىك ) 

 .مجمكعة البحث
عمى  مقياس التفكير اإليجابي في حساب معامؿ ثبات اعتمد الباحث: المقياسثبات  -

،  المقياس مفرداتعمى  تبلميذطريقة تحميؿ التبايف ، كالتي تعني تحميؿ تبايف درجات ال
بتطبيؽ ك  ،ريتشاردسػكفك  معػادلة ككدر باستخداـ المقياستـ حسػاب معػامؿ ثبػات ك لذا 

مما يدؿ عمي أف ، ( 2.86ىك ) وكجد أف معامؿ ثبات المقياسالمعادلة عمى نتائج 
 مجمكعة مع أفراد وعند استخدام االطمئنافذك ثبات عاؿ ، مما يدعك إلى  المقياس
ىذا فضبلن عمى أف معامؿ الثبات الذم يتـ الحصكؿ عميو بطريقة تحميؿ التبايف  ،البحث
كبذلؾ يككف الحد األدنى لمعامؿ ثبات  ، المقياس الحد األدنى لمعامؿ ثبات يمثؿ

كيمكف  ،ثابت إلى حد كبير المقياسأف كىذا يعني  ،(2.86الحالي ىك ) المقياس
 كاستخدامو بدرجة عالية مف الثقة .  ،االعتماد عميو

تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس التفكير : صدق االتساق الداخمي لممقياس -
اإليجابي عف طريؽ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات األبعاد األربعة الفرعية 

، كجاءت معامبلت االرتباط عمى النحك الذم يكضحو  لممقياس بالدرجة الكمية لو
 الجدكؿ التالي :

مصفوفة االرتباط بين درجات كل بعد بالدرجة الكمية لمقياس التفكير  (6جدول)              
 اإليجابي
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 مستوى الداللة معامل االرتباط بالدرجة الكمية أبعاد التفكير اإليجابي ـ
 .(11) .**88 الثقة بالنفس. 2

 .(11) .**92 التفاؤؿ. 0

 .(11) .**78 المركنة الفكرية. 8

 .(11) .**:7 القدرة عمى حؿ المشكبلت. 1

 .(11)** دالة عند مستوى داللة              
( أف معامبلت اتساؽ أبعاد التفكير اإليجابي لممقياس مع 7يتضح مف جدكؿ)    

.( ، كأف جميع ىذه المعامبلت دالة إحصائينا 92-.78الدرجة الكمية لو تتراكح  بيف )
.(، كىي معامبلت مرتفعة ، مما يؤكد أف المقياس يتسـ بصدؽ 22عند مستكل داللة )
تبلميذ الصؼ السادس مع  وعند استخدام طمئنافاالمما يدعك إلى االتساؽ الداخمي ، 

 مجمكعة البحث. -االبتدائي
 :لممقياسالصورة النيائية -11

كالتي  ،في صكرتو النيائي بعد ضبطو إحصائيان مف كراسة األسئمة المقياستككف 
كعددىا المقياس،  مفردات، ك  صفحة التعميماتالمقياس، ك عميو اسـ  ان غبلفتتضمف 

بعد ، ك  ( دقيقة16ىك ) مفردات المقياسالزمف البلـز لئلجابة عف ، ك  ( مفردة67)
، أصبح في صكرتو النيائية التفكير اإليجابي مقياسمف حساب صدؽ، كثبات  االنتياء

ا لمتطبيؽ عمى تبلميذ الصؼ   (9)ممحؽ: .السادس االبتدائيصالحن
 : إجراءات تنفيذ تجربة البحث: سادساً 

 تنفيذ تجربة البحث عمى النحك التالي : تمت إجراءات                
: تيدؼ التجربة األساسية في البحث إلى الكشؼ عف فاعمية أىداف تجربة البحث -2

في تدريس كحدتي )البيئة الصحراكية ، كالبيئة الفصؿ المعككس استراتيجية استخداـ 
تبلميذ الساحمية( عمى تنمية ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي لدل 

الصؼ السادس االبتدائي، كذلؾ عف طريؽ المقارنة بيف نتائج  التبلميذ الذيف درسكا 
، كالتبلميذ الذيف درسكىما بالطريقة المعتادة في الفصؿ المعككساستخداـ الكحدتيف ب
 التدريس.

الصؼ السادس االبتدائي مف تبلميذ اختيار مجمكعة البحث  مجموعة البحث : تم -0
التعميمية  يكسؼ الصديؽبإدارة الصديؽ االبتدائية، كالفقي االبتدائية أبكبكر  تيبمدرس

( تمميذان، حيث تـ 87ـ ، كبمغ عددىـ )0202/0202لمعاـ الدراسي  بمحافظة الفيكـ
(، 7/6-7/0اختيار فصميف مف مدرسة أبكبكر الصديؽ بطريقة عشكائية ىما : فصمي )

ميذان ، كتـ التدريس ليا باستخداـ ( تم89كيمثبلف المجمكعة التجريبية ، كعددىا )
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استراتيجية الفصؿ المعككس ، كاختيار فصميف مف مدرسة الفقي االبتدائية بطريقة 
( 89( ، كيمثبلف المجمكعة الضابطة ، كعددىا )7/0-7/2عشكائية، كىما فصمي )

حة تمميذان ، كتـ التدريس ليا بالطريقة المعتادة في التدريس، مع مبلحظة أنو في ظؿ جائ
ككركنا، ككفقان لئلجراءات االحترازية التي اتبعتيا كزارة التربية كالتعميـ تـ تخفيض كثافة 

 ( تمميذان.:2الفصكؿ ، بحيث ال تزيد كثافة الفصؿ عف )

 
 

 : تضمف البحث الحالي المتغيرات التالية: متغيرات البحث -8
تمثؿ المتغير المستقؿ في ىذا البحث في استخداـ استراتيجية  المتغير المستقل : -

 . فالفصؿ المعككس في تدريس الكحدتيف التجريبيتي
 في ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي. كتمثمت : المتغيرات التابعة -  
: لمتأكد مف تكافؤ مجمكعتي البحث في ميارات قراءة الخريطة،  المتغيرات المتداخمة -   

تـ حساب الفركؽ بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 
التطبيؽ القبمي الختبار ميارات قراءة الخريطة ، كأظيرت النتائج أف الفركؽ بيف 

ؤ المجمكعتيف ، كيتضح متكسطي الدرجات غير دالة إحصائيان ، مما يدؿ عمى تكاف
 ذلؾ مف الجدكؿ التالي :

تالميذ المجموعتين درجات  متوسطيق بين وقيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية لمفر ( 7جدول )     
 ميارات قراءة الخريطة.التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي الختبار 

            البيانات            
 اإلحصائية

 
 المجموعة

 العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

درجة 
 الحرية

 قيمة)ت(
 المحسوبة 

مستوى الداللة 
 2.26اإلحصائية

 1.242 1.84 38 الضابطة غير دالة 0.85 74 1.175 1.61 38 التجريبية
( ، 1.72( أف قيمة المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية)8يتضح مف جدكؿ )      

.( ، كىى غير 96( ، كأف قيمة )ت( المحسكبة بمغت )2.91كلممجمكعة الضابطة )
( في اختبار ميارات قراءة الخريطة ، مما يدؿ عمى عدـ 2.26دالة عند مستكل داللة )

متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
، كىذا يدؿ عمى قبمي الختبار ميارات قراءة الخريطة كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ ال

 .تكافؤ المجمكعتيف قبميان فيما يتعمؽ بميارات قراءة الخريطة

كلمتأكد مف تكافؤ مجمكعتي البحث في أبعاد التفكير اإليجابي، تـ حساب الفركؽ       
ي بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبم
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لمقياس التفكير اإليجابي، كأظيرت النتائج أف الفركؽ بيف متكسطي الدرجات غير دالة 
 إحصائيان، مما يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف، كيتضح ذلؾ مف الجدكؿ التالي:

 
 
 
 

 تينالمجموع تالميذ درجات متوسطيق بين وقيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية لمفر ( 8جدول )
 التفكير اإليجابيمقياس والضابطة  في التطبيق القبمي ل التجريبية

 البيانات اإلحصائية    
 

 المجموعة
 العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

درجة 
 الحرية

 قيمة)ت(
 المحسوبة 

مستوى الداللة 
 2.26اإلحصائية

 3.078 59.66 38 الضابطة غير دالة 0.037 74 3.146 59.68 38 التجريبية 
( ، 79.:6( أف قيمة المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية)9يتضح مف جدكؿ )      

.( ، كىى غير 288( ، كأف قيمة )ت( المحسكبة بمغت )77.:6كلممجمكعة الضابطة )
( في مقياس التفكير اإليجابي ، مما يدؿ عمى عدـ كجكد 2.26دالة عند مستكل داللة )

ي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة متكسطفركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
، كىذا يدؿ عمى تكافؤ الضابطة في التطبيؽ القبمي لمقياس التفكير اإليجابي 

 المجمكعتيف قبميان فيما يتعمؽ بأبعاد التفكير اإليجابي.
: نظران لصعكبة ضبط متغيرات متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي والعمر الزمني -

فقد تـ اختيارىا مف  -مجمكعة البحث  -االجتماعي كاالقتصادم لمتبلميذ  المستكل
مكاف كاحد، فكميـ ينتمكف لمنطقة سكنية كاحدة ، كمستكل اجتماعي كاقتصادم متقارب 
بدرجة كبيرة ، مف حيث مستكل المعيشة كطبيعة عمؿ اآلباء، كبالرجكع إلى سجبلت قيد 

( سنة ، 20:22منى متقارب حيث يتراكح بيف )التبلميذ بالمدرستيف كجد أف العمر الز 
 كبذلؾ تككف مجمكعتي البحث متكافئتيف في المتغيرات المختمفة.

 التطبيق القبمي ألداتي القياس: -4
قبميان عمى  التفكير اإليجابيكمقياس  ميارات قراءة الخريطة،تـ تطبيؽ اختبار 

ـ ، كتـ تصحيح 26/8/0202المكافؽ  االثنيفالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة يكـ 
 االختبار كالمقياس، كرصد النتائج. 

 :  تينتدريس الوحد -5
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البيئة الصحراكية، )تيبعد االنتياء مف التطبيؽ القبمي ألداتي البحث، تـ تدريس كحد
لتبلميذ المجمكعة الفصؿ المعككس في ضكء استراتيجية  تيف( المصاغ كالبيئة الساحمية

التجريبية ، كقاـ بالتدريس أحد معممي الدراسات االجتماعية بالمدرسة بعد عقد لقاءات 
في التدريس، كاستيعابو لكيفية  تيفلمتأكد مف قدرتو عمى استخداـ مرجع الكحد؛ معو 

ا لتبلميذ المجمكعة مذاتي تيف، بينما تـ تدريس الكحدالفصؿ المعككستطبيؽ استراتيجية 
، كذلؾ في  بمدرسة الفقى االبتدائية ضابطة بالطريقة المعتادة مف قبؿ معمـ الفصؿال

، كذلؾ ـ01/1/0202المكافؽ  السبت ـ إلى27/8/0202المكافؽ  الثبلثاءالفترة مف 
تيف في ظؿ إجراءات كزارة التربية كالتعميـ تماشيان مع الخطة الزمنية لتدريس الكحد

 .نااالحترازية لمكاجية جائحة ككرك 
  التطبيق البعدي ألداتي القياس: -6

تطبيؽ اختبار ميارات قراءة الخريطة ،  تـ بعد االنتياء مف تدريس الكحدتيف
كمقياس التفكير اإليجابي بعديان عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كذلؾ يكـ األحد 

كمعالجتيا ـ ، كتـ تصحيح االختبار، كالمقياس، كرصد النتائج 06/1/0202المكافؽ 
 إحصائيان.

 سابعًا: نتائج البحث وتفسيرىا:
 اختبار صحة الفرض األول: -1

تكجد فركؽ  " كالذم ينص عمى ما يمي : ،بالنسبة لمفرض األكؿ مف فركض البحث     
ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف 

لمتحقؽ مف ك "، لصالح التطبيؽ البعدمميارات قراءة الخريطة القبمي كالبعدم الختبار 
المجمكعة تبلميذ درجات  متكسطيحساب قيمة )ت( لممقارنة بيف  تـصحة ىذا الفرض 

، كيتضح ذلؾ في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات قراءة الخريطة  التجريبية
 مف الجدكؿ التالي:

  المجموعة التجريبيةتالميذ درجات  متوسطيق بين واإلحصائية لمفر قيمة )ت( وداللتيا ( 9جدول )
 ميارات قراءة الخريطة في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار

 البيانات اإلحصائية    
 

 التطبيق
 العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

درجة 
 الحرية

 قيمة)ت(
 المحسوبة 

مستوى الداللة 
 حجم التأثير 2.22اإلحصائية

 1.577 27.00 38 البعدي 0.99 دالة 79.61 37 1.175 1.61 38 القبمي
( ، 2.72المتكسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي)أف قيمة  (:)يتضح مف جدكؿ 

 داللة )( عند مستكل 79.61المحسكبة ) )ت(( ، كأف قيمة08كلمتطبيؽ البعدم )
 إنوحيث  ،، ككذلؾ يتضح أف حجـ التأثير كبير (88عند درجة حرية )( ، ك 2.22
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مما ،  مما سبؽ يتضح أف قيمة )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية .( ،::)
 تـ قبكؿكبذلؾ  التطبيؽ البعدم ،داللة إحصائية لصالح  ذاتؽ ك يدؿ عمى كجكد فر 

درجات تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي " : األكؿ الذم نصوالفرض 
تبلميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات قراءة الخريطة 

   لصالح التطبيؽ البعدم".
 
 اختبار صحة الفرض الثاني: -2

تكجد فركؽ ذات  "كالذم ينص عمى ما يمي : ،مف فركض البحث الثاني بالنسبة لمفرض
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ 

لمتحقؽ ك المجمكعة التجريبية "، لصالح ميارات قراءة الخريطة الختبار  التطبيؽ البعدم
تبلميذ درجات  متكسطيحساب قيمة )ت( لممقارنة بيف  تـمف صحة ىذا الفرض 

، ، كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات قراءة الخريطة  التجريبية تيفالمجمكع
 كيتضح ذلؾ مف الجدكؿ التالي:

تالميذ المجموعتين درجات  متوسطيق بين وقيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية لمفر ( 11جدول ) 
 ميارات قراءة الخريطةالختبار التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

البيانات     
 اإلحصائية

 
 المجموعة

 العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

درجة 
 الحرية

 قيمة)ت(
 المحسوبة 

مستوى الداللة 
 2.22اإلحصائية

حجم 
 التأثير

 1.577 27.00 38 التجريبية 0.85 دالة 20.72 74 4.275 11.68 38 الضابطة
المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة أف قيمة ( 22)جدكؿ يتضح مف    

ند ع( 21.72)ت( المحسكبة ) ( ، كأف قيمة08( ، كلممجمكعة التجريبية )22.79)
( ، ككذلؾ يتضح أف حجـ التأثير 81عند درجة حرية )ك  (،2.22 داللة )مستكل 

مف قيمة  مما سبؽ يتضح أف قيمة )ت( المحسكبة أكبر .( ،96) إنوحيث  ،كبير
المجمكعة داللة إحصائية لصالح  ذاتؽ ك مما يدؿ عمى كجكد فر ، ت( الجدكلية )

تكجد فركؽ ذات داللة " : الثاني الذم نصوالفرض  تـ قبكؿكبذلؾ  التجريبية ،
إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ 

 .المجمكعة التجريبية"لصالح ميارات قراءة الخريطة البعدم الختبار 
ما  وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة البحث والذي نصو: 

تنمية  الجغرافيا عمىفي تدريس الفصل المعكوس  استراتيجية فاعمية استخدام
 ؟ الصف السادس االبتدائيميارات قراءة الخريطة لدى تالميذ 
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 اختبار صحة الفرض الثالث: -3
تكجد فركؽ ذات  ": مف فركض البحث كالذم ينص عمى ما يمي الثالث لمفرضبالنسبة 

داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي 
لمتحقؽ مف صحة ىذا ك ،  لصالح التطبيؽ البعدم التفكير اإليجابيكالبعدم لمقياس 

 المجمكعة التجريبيةتبلميذ درجات  متكسطيحساب قيمة )ت( لممقارنة بيف  تـالفرض 
، كيتضح ذلؾ مف الجدكؿ في التطبيقيف القبمي، كالبعدم لمقياس التفكير اإليجابي 

 التالي:
  المجموعة التجريبيةتالميذ  درجات متوسطيق بين وقيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية لمفر ( 11جدول)

 اإليجابيالتفكير لمقياس في التطبيقين القبمي والبعدي 
البيانات     

 اإلحصائية
 

 التطبيق

 العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

درجة 
 الحرية

 قيمة)ت(
 المحسوبة 

مستوى الداللة 
 2.22اإلحصائية

حجم 
 التأثير

 9.140 154.97 38 البعدي 0.98 دالة 38.61 37 3.146 59.68 38 القبمي
 (، كلمتطبيؽ79.:6( أف قيمة المتكسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي )22يتضح مف جدكؿ) 

(، 2.22( عند مستكل داللة ) 89.72( ، كأف قيمة )ت( المحسكبة )8:.261) البعدم
مما .(  ، 9:( ، ككذلؾ يتضح أف حجـ التأثير كبير، حيث إنو )89كعند درجة حرية )

ر مف قيمة )ت( الجدكلية ، مما يدؿ عمى كجكد سبؽ يتضح أف قيمة )ت( المحسكبة أكب
فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح التطبيؽ البعدم ، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرض الثالث الذم 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة  نصو : "
 التطبيؽ البعدم التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس التفكير اإليجابي لصالح

 اختبار صحة الفرض الرابع: -4
تكجد فركؽ  "مف فركض البحث كالذم ينص عمى ما يمي : الرابع بالنسبة لمفرض       

ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 
لمتحقؽ مف ك المجمكعة التجريبية "، لصالح  التفكير اإليجابيالتطبيؽ البعدم لمقياس 

تبلميذ درجات  متكسطيحساب قيمة )ت( لممقارنة بيف  تـصحة ىذا الفرض 
، ، كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس التفكير اإليجابي التجريبية تيفالمجمكع

 كيتضح ذلؾ مف الجدكؿ التالي:
درجات تالميذ ( قيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية لمفروق بين متوسطي 12جدول )

 المجموعتين التجريبية
 لمقياس التفكير اإليجابيوالضابطة في التطبيق البعدي 
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البيانات    
 اإلحصائية

 
 المجموعة

 العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

درجة 
 الحرية

 قيمة)ت(
 المحسوبة 

مستوى الداللة 
 حجم التأثير 2.22اإلحصائية

 9.140 154.97 38 التجريبية 0.94 دالة 35.60 74 11.607 69.66 38 الضابطة
(، 77.:7المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة )أف قيمة  (20)يتضح مف جدكؿ 
داللة ( عند مستكل 86.72)ت( المحسكبة )( ، كأف قيمة 8:.261كلممجمكعة التجريبية )

 إنوحيث  ،أف حجـ التأثير كبير( ، ككذلؾ يتضح 89عند درجة حرية )ك  (،2.22 )
مما ،  مما سبؽ يتضح أف قيمة )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة )ت( الجدكلية .(  ،1:)

 تـ قبكؿكبذلؾ  المجمكعة التجريبية ،داللة إحصائية لصالح  ذاتؽ ك يدؿ عمى كجكد فر 
يذ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلم الرابع الذم نصو : " الفرض

لصالح  التفكير اإليجابيالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس 
وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الخامس واألخير من " ، المجمكعة التجريبية

في تدريس استراتيجية الفصل المعكوس ما فاعمية استخدام : أسئمة البحث والذي نصو
 ؟ الصف السادس االبتدائيلدى تالميذ  أبعاد التفكير اإليجابيتنمية عمى  الجغرافيا

مما سبؽ كمف خبلؿ عرض نتائج البحث ، كالتي تـ مف خبلليا قبكؿ جميع          
استخداـ استراتيجية الفصؿ المعككس في تدريس فركض البحث ، يتضح فاعمية 

اإليجابي لدل تبلميذ الصؼ الجغرافيا عمى تنمية ميارات قراءة الخريطة ، كأبعاد التفكير 
 .السادس االبتدائي

 تفسير نتائج البحث:
 تكصؿ البحث لمنتائج التالية: 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية  -2
في التطبيقيف القبمي، كالبعدم باستخداـ استراتيجية الفصؿ المعككس التي درست 

 قراءة الخريطة لصالح التطبيؽ البعدم.الختبار ميارات 
التجريبية، درجات تبلميذ المجمكعة  متكسطيداللة إحصائية بيف  اتؽ ذك فر  كجكد -0

التي درست الضابطة، كالمجمكعة ، باستخداـ استراتيجية الفصؿ المعككس التي درست 
المجمكعة لصالح  قراءة ميارات الخريطةالختبار البعدم التطبيؽ  في معتادةبالطريقة ال
 . التجريبية

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية -8
في التطبيقيف القبمي، كالبعدم باستخداـ استراتيجية الفصؿ المعككس التي درست 

 لصالح التطبيؽ البعدم. التفكير اإليجابيلمقياس 
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 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية -1
التي درست الضابطة، كالمجمكعة ، باستخداـ استراتيجية الفصؿ المعككس التي درست 
لصالح المجمكعة  التفكير اإليجابيلمقياس  البعدمالتطبيؽ  في معتادةبالطريقة ال
 نحك التالي :، كيمكف تفسير ذلؾ عمى ال التجريبية

 تفسير النتائج المتعمقة بتنمية ميارات قراءة الخريطة: -
أظيرت النتائج  كجكد نمك في ميارات قراءة الخريطة لدل تبلميذ المجمكعة 
التجريبية الذيف درسكا كحدتي )البيئة الصحراكية ، كالبيئة الساحمية( باستخداـ استراتيجية 

إحصائينا ، كذلؾ بمقارنة نتائجيـ في التطبيؽ ، كذلؾ بفركؽ دالة الفصؿ المعككس 
القبمي كالبعدم ، أك بمقارنة نتائجيـ بنتائج  التطبيؽ البعدم لتبلميذ المجمكعة الضابطة 
الذيف درسكا الكحدتيف ذاتيا بالطريقة المعتادة ، كما أف جحـ التأثير كاف كبيران لصالح 

 يمي : نتائج المجمكعة التجريبية ، كيمكف تفسير ذلؾ بما
تدريس مادة الجغرافيا بشكؿ جديد مف خبلؿ استراتيجية الفصؿ المعككس ، غي ر مف  - 

نظرة التبلميذ لممادة ، كأثار انتباىيـ نحك دراستيا ، كأخرج المادة مف القالب الجامد 
الذم تقدـ مف خبللو، كمف رتابة تدريسيا؛ مما أدل إلى تنمية ميارات قراءة الخريطة 

 لمجمكعة التجريبية.لدل تبلميذ ا
تقديـ الكحدتيف التجريبيتيف مف خبلؿ بيئة الفصؿ المعككس، كما تحتكيو مف كسائط  -

متعددة مثؿ: العركض التقديمية ، كمقاطع الفيديك ، كالصكر الثابتة ، كالمتحركة ، 
 كالمكاد الصكتية ، زاد مف إقباؿ التبلميذ عمى التعمـ ؛ مما كاف لو عظيـ األثر في تنمية

 ميارات قراءة الخريطة لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية.
تنكع مكضكعات الكحدتيف التجريبيتيف )البيئة الصحراكية ، كالبيئة الساحمية( كتنكع  -

الخرائط المتضمنة فييما ، زاد مف تدريب التبلميذ عمى ميارات قراءة الخريطة ، كمف ثـ 
 تنميتيا لدييـ.

مجمكعات التعمـ التعاكني التي تمت داخؿ قاعة الدراسة  إعادة تنظيـ الصؼ باستخداـ -
، كما صاحبيا مف إيجابية ، كفاعمية جميع التبلميذ في المكاقؼ التعميمية المختمفة ، زاد 

 مف تعمـ التبلميذ ، كمف تنمية ميارات قراءة الخريطة لدييـ .
مع طبيعة التبلميذ، ربط المادة التعميمية المقدمة لمتبلميذ بشبكة اإلنترنت ، تكافؽ -

كخاطبيـ بمغة العصر المتكاجديف فيو ؛ مما زاد مف دفع التبلميذ نحك التعمـ، كاكتساب 
 الميارات المتعمقة بقراءة الخريطة.  

تنكع األنشطة التي مارسيا التبلميذ داخؿ الصؼ الدراسي ما بيف األنشطة الفردية،  -
 دريبات متنكعة عمى ميارات قراءة الخريطةكالجماعية ، كالتي مف خبلليا قاـ التبلميذ بت

 ؛ مما أدل إلى نمكىا لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية.
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متابعة التبلميذ لممادة التعميمية المقدمة عبر بيئة الفصؿ المعككس، كالتي تـ  -
تصديرىا عمى اإلنترنت خارج الصؼ الدراسي ؛ زاد مف تحمؿ التبلميذ لمسئكلية التعمـ 
في المنزؿ، كزاد مف فاعمية التبلميذ مع المادة داخؿ قاعة الدراسة ؛ مما كاف لو األثر 

 ات قراءة الخريطة لدل ىؤالء التبلميذ.  األكبر في تنمية ميار 
 التبلميذ، انتباه تجذب كنشطة ،فعالة تعميمية بيئةاستراتيجية الفصؿ المعككس  تكفر -

 بالمعمكمات كربطيا السابقة، المعمكماتدعاء است عمى كتعمؿ ، تركيزىـ مف كتزيد
قراءة الخريطة،  المجمكعة التجريبية لميارات تبلميذ استيعابمما زاد مف   ؛ الجديدة

 .كتنميتيا لدييـ
إتاحة الكقت لمتبلميذ داخؿ الصؼ الدراسي ؛ لمراجعة ، كمناقشة التكميفات التي قامكا -

بيا في المنزؿ ، كتذليؿ الصعكبات التي تكاجييـ في التعمـ المنزلي ، كاإلجابة عف 
ت قراءة استفساراتيـ ، كتكضيح النقاط الصعبة ليـ ؛ انعكس ذلؾ عمى تنمية ميارا

 الخريطة لدل التبلميذ.
تنكع أساليب التقكيـ المستخدمة ما بيف تقكيـ قبمي ، كتككيني ، كبعدم ؛ مما ساعد  -

 .التبلميذ عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة ، كالتي تتمثؿ في تنمية ميارات قراءة الخريطة 
مع  نتائج العديد مف الدراسات السابقة التي  ىذا وتتفق نتائج البحث الحالي      

أكدت فاعمية استراتيجية الفصؿ المعككس في تنمية العديد مف نكاتج التعمـ في الدراسات 
،  (0226،)مركل إسماعيؿ  االجتماعية ، كمف ىذه الدراسات : دراسة كؿ مف :

ضا ر ، ك) (0227،محمد أحمد ك )طاىر الحناف ، ك (0226،)كريمة عبدالغني ك
( ، 0229، ك)سامية فايد ،  (0229، كآخراف) زايد محمد ،  ك  (0229إسماعيؿ ،

، ك)عبلء  (:022أمينة بدكم ،، ك)( :022، حماده زرد)، ك (0229،)ىبة اهلل زيادة ك
  .( 0202عبد الراضي ،

فاعمية التي أثبتت نتائج الدراسات كالبحكث السابقة  تتفؽ نتائج ىذه الدراسة معكما -
استراتيجية الفصؿ المعككس في تحقيؽ العديد مف نكاتج التعمـ في المكاد الدراسية 

عبلء )، ك (0221،منيرة أبك جمبو ) :كمف ىذه الدراسات : دراسة كؿ مفاألخرل ، 
، امية جكدة س( ، ك )0228، ك)إبراىيـ رفعت كىبة عبد النظير ، (0226 ،متكلي
ثرياء الشبيبية ، كمحمد العياصرة ( ، ك ) :022، ك )امؿ مصطفى ، (0229

غازم السدحاف. ك عمي عبيرم )، ك (:022كآخراف،صفاء يكسؼ ) ، ك (:022،
فيد ، ك)  (:022،فاطمة الجزار ، ك)  (:022،فاطمة أبك الحديد )، ك (:022،

 محمد) ، ك (:022، خميؿ السعيدك فيصؿ الركاجفة ) ، ك  (:022،الخزم 
،  (:022،كليد الصياد كجبلؿ عيسى )، ك (:022،محمد تكني ) ، ك (:022،العتيبي
كآخراف حسف إبراىيـ ، ك ) (0202،أحمد نظير، ك)  (:022،يكسؼ العنيزمك) 
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سمر ، ك) (0202،دعاء عبدالعزيز، ك)  (0202،حناف رضا ، ك) (0202،
شيماء المزركعي  كعبدالممؾ المالكي ، ك)  (0202،سياد عطا، ك)  (0202،سابؽ

ىاني ك)،  (0202،مركة الممكانيك) ، (0202،محمد أبك حشيش)، ك  (0202،
 .(0202،فرحاف الشمرم، ك)  (0202،كامؿ

ككذلؾ تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناكلت تنمية ميارات قراءة 
 كمف ىذه الدراسات دراسة كؿ مف : الخريطة مف خبلؿ استخدـ طرؽ كأساليب متنكعة ،

( ، 0228، الرفاعي( ، ك)فضية 0228، ك)ابتساـ جكاد ،)  0220)حمدم محمكد ، 
، ( 0226)تياني البنا ، ك ،(0221، ك)محمكد الخناني، (0221أحمد سكيمـ ،)ك

 Crbonell)ك ( ،0227)شيماء كاظـ ،(، ك 0226صالح ، إبراىيـ كأيوك)ليث 
Ccarrera ,et al ,2017  )، ك)رياض ( 0228يارا محمد ، ك )ميا حنفي ك ،

 أبك سالـ طمعتك  األغا)عبدالمعطي ، ك (0229)محمد فارس ،، ك (0229عبدالعاؿ ،
)لمياء ، ك(:022،كآخركفك)عبير محركس ( ، 0229ك)محمد إبراىيـ ، ،  (0229، 

 (0202، ك)نجبلء إبراىيـ،(0202الريس كآخراف،
 تفسير النتائج المتعمقة بتنمية أبعاد التفكير اإليجابي: -

أظيرت النتائج  تحسف أبعاد التفكير اإليجابي لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية 
الفصؿ الذيف درسكا كحدتي )البيئة الصحراكية ، كالبيئة الساحمية( باستخداـ استراتيجية 

بمقارنة نتائجيـ في التطبيؽ القبمي ، كذلؾ بفركؽ دالة إحصائينا ، كذلؾ المعككس 
كالبعدم ، أك بمقارنة نتائجيـ بنتائج  التطبيؽ البعدم لتبلميذ المجمكعة الضابطة الذيف 
درسكا الكحدتيف ذاتيما بالطريقة المعتادة ، كما أف جحـ التأثير كاف كبيران لصالح نتائج 

 المجمكعة التجريبية ، كيمكف تفسير ذلؾ بما يمي :
ـ استراتيجية الفصؿ المعككس في تدريس الكحدتيف التجريبيتيف ساعد في كسر استخدا -

الجمكد الفكرم كالنفسي لدل التبلميذ ؛ مما جعميـ قادريف عمى مكاجية المشكبلت ، 
يجاد حمكؿ ليا ، كىذا بدكره أكسبيـ أبعاد التفكير اإليجابي.   كا 

تكميفات منزلية ، كأنشطة  استخداـ استراتيجية الفصؿ المعككس ، كما تتضمنو مف -
صفية شجع التبلميذ عمى تحسيف مستكياتيـ الفكرية، كاكتساب الثقة في قدراتيـ ، كتبني 
منيج فكرم إيجابي عف أنفسيـ،  ، كعف اآلخريف، كعف المجتمع، كالحياة ، كتدريب 

جكة أنفسيـ عمى تجنب األفكار السمبية التي تحد مف قدراتيـ، كتعيؽ تحقيؽ أىدافيـ المر 
 ؛ مما ساىـ في تنمية أبعاد التفكير اإليجابي لدييـ.

ممارسة األنشطة الصفية في إطار مجمكعات التعمـ التعاكني ساىـ في تبادؿ األفكار  -
بيف التبلميذ ، كتقبميـ ألفكار بعضيـ البعض؛ مما أكجد نكعان مف المركنة الفكرية لدم 

 التبلميذ .
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المعككس في التدريس تغييران في دكر كؿ مف المعمـ أحدث استخداـ استراتيجية الفصؿ  -
، كالتمميذ ، حيث تحكؿ المعمـ مف ممقف ، كناقؿ لممعرفة إلى  ميسر، كمكجو ، كمرشد 
لتعمـ التبلميذ ، كتحكؿ التمميذ مف متمقي لممعرفة إلى منتج ليا مف خبلؿ تفاعمو ، 

ميذ الثقة بأنفسيـ ، كفي كنشاطو داخؿ المكقؼ التعميمي ؛ مما أدل إلى اكتساب التبل
 قدراتيـ عمى التعمـ ، كالتميز.

استراتيجية الفصؿ المعككس أتاح بيئة غنية بالمثيرات التعميمية ، كيسكدىا استخداـ  -
العبلقات اإليجابية ، كالراحة النفسية ، كالتعاكف، كالتفاعؿ بيف التبلميذ، كبعضيـ 

تنمية أبعاد التفكير اإليجابي لدل البعض، كبينيـ كبيف المعمـ ؛ مما ساعد عمى 
 التبلميذ.

التغذية الراجعة اإليجابية التي تمقاىا التبلميذ سكاء مف المعمـ ، أك مف بيئة الفصؿ  -
المعككس ، ككذلؾ أنماط التعزيز اإليجابي التي حرص المعمـ عمى تقديميا لتبلميذ 

اد التفكير اإليجابي لدل المجمكعة التجريبية داخؿ الصؼ كخارجو ، ساىـ في تنمية أبع
 تبلميذ المجمكعة التجريبية.

تنظيـ جمسات نقاش بيف التبلميذ كالمعمـ استراتيجية الفصؿ المعككس بتضمف التدريس -
حكؿ مكضكع الدركس ؛ مما ساعد عمى تبادؿ الخبرات ، كاألفكار ، كالميارات بيف 

حك الدراسة ، كنحك اآلخريف لدل التبلميذ ، كىذا بدكره أدم إلى تنمية االتجاه اإليجابي ن
 تبلميذ المجمكعة التجريبية.

كفر بيئة تعمـ مرنة تييأ م ناخان مبلئمان لقدرات استراتيجية الفصؿ المعككس استخداـ  -
التبلميذ ، ككذلؾ تضمنت نظامان يبعث عمى التفاؤؿ ؛ مما زاد مف فرص التفكير 

 اإليجابي لدل التبلميذ.
الحالي مع نتائج العديد مف الدراسات التي تناكلت تنمية التفكير ىذا كتتفؽ نتائج البحث 

اإليجابي مف خبلؿ استخداـ مداخؿ كطرؽ تدريس متنكعة ، كمف ىذه الدراسات : دراسة 
)أحمد زارع ك ( ،0221 السطكحي،)ىاني ، ك(0221)صفاء أحمد،  كؿ مف :

( ، 0228، كآخراف ( ، ك )ركضة الصاكم0228،ك) حسيف غالب ، (0228،
)أالء النفيسة  كحناف ، ك (:022 كآخراف ( ، ك)لمياء مكاكم :022 ،جابك إحسافك)

 ( ، ك0202 كىدل شحاتو، ك)ىشاـ عبداهلل، (0202 سيد،ك)شعباف ،  (0202محمكد،
  (. 0202بميح  كآخراف،  ة)فايز ( ، ك 0202، إبراىيـ)شيريف 

 ثامنًا: التوصيات والمقترحات:
 توصيات البحث: -
 ضكء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي فإنو يمكف التكصية بما يمي: في
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تكظيؼ االستراتيجيات الحديثة في تعميـ كتعمـ الجغرافيا كالفصؿ المعككس؛ لمتخمص  -
 مف القالب الجامد الجاؼ الذم تقدـ بو المادة في المراحؿ التعميمية المختمفة.

حديثة في تقديـ مادة الجغرافيا ، كذلؾ لتأكيد تكظيؼ األدكات كالتطبيقات التكنكلكجية ال-
المنحى التطبيقي ليا ، كاالستفادة مف التطكر اليائؿ في ىذا المجاؿ ؛ كذلؾ لتنمية 

 اتجاىات التبلميذ اإليجابية نحك تعمميا، كبما ينمي ميارات التفكير المختمفة لدييـ. 
يا بصفة خاصة عمى تدريب معممي الدراسات االجتماعية بصفة عامة ، كالجغراف-

استخداـ االستراتيجيات ، كالتطبيقات التكنكلكجية مثؿ الفصؿ المعككس في تعميـ، كتعمـ 
 الجغرافيا في مختمؼ المراحؿ الدراسية.

االىتماـ بممارسة األنشطة الجماعية التي تتـ داخؿ قاعة الدراسة ؛ لما ليا مف أىمية -
، كالميارات المختمفة ، كميارات قراءة في تنمية المعارؼ ، كالميكؿ،  كاالتجاىات 
 الخريطة ، كأبعاد التفكير اإليجابي لدل التبلميذ.

االىتماـ بدكر التبلميذ اإليجابي الفعاؿ في المكاقؼ التعميمية، باعتبارىـ األساس في  -
 العممية التعميمية ؛ كذلؾ تماشيان مع االتجاىات الحديثة في عمميتي التعميـ كالتعمـ.

أساليب التقكيـ ، كاالىتماـ بتقكيـ الميارات بأنكاعيا المختمفة، كخاصة ميارات تنكيع -
 قراءة الخريطة، كأبعاد التفكير اإليجابي.

إعداد دكرات تدريبية لممعمميف قبؿ الخدمة، كأثنائيا عمى كيفية إعداد اختبارات ،  -
ات الحديثة التي كمقاييس مشابية لما تـ تقديمو في ىذا البحث، بما يتكافؽ كاالتجاى

 تحث عمى تنمية الميارات ، كأنماط التفكير لدل المتعمميف في جميع المراحؿ التعميمية.
تضميف برامج إعداد معمـ الدراسات االجتماعية ، كبرامج إعداد معمـ الجغرافيا بكمية  -

 الفصؿ المعككس. استراتيجيةالتربية بمداخؿ، كاستراتيجيات تدريسية حديثة مثؿ 
 تضميف مقررات الجغرافيا بالمراحؿ التعممية المختمفة أنشطة ، كتدريبات تنمي ميارات -

استخداـ الخريطة بصفة عامة ، كميارات قراءتيا بصفة خاصة، كأبعاد التفكير 
 اإليجابي.

 مقترحات البحث: -
في ضكء ما تكصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج ، كما قدمو مف تكصيات ، فإنو يقترح 

 اء البحكث التالية:إجر 
فاعمية برنامج تدريبي لمعممي الدراسات االجتماعية عمى استخداـ الفصؿ المعككس في -

تدريس الجغرافيا لممرحمة االبتدائية لتنمية ميارات قراءة الخريطة، كالتفكير اإليجابي لدل 
 التبلميذ.

ت الكظيفية لدل استخداـ الفصؿ المعككس في تدريس الجغرافيا ؛ لتنمية بعض الميارا -
 تبلميذ المرحمة االبتدائية.
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تطكير مناىج الدراسات االجتماعية بالمراحؿ التعميمية المختمفة عمى ضكء تطبيقات  -
 المستحدثات التكنكلكجية، كأبعاد التفكير اإليجابي.

برنامج مقترح في الجغرافيا قائـ عمى الفصؿ المعككس لتنمية الحس الجغرافي، كالذكاء  -
 ني لدل المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة.الكجدا

في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية ميارات استراتيجية الفصؿ المعككس استخداـ  -
 .البحث الجغرافي، كالتفكير المتشعب لدل المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة
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 المراجع العربية واألجنبية:
 أواًل: المراجع العربية:

( . "أثر استخداـ بعض ميارات الخرائط الجغرافية في التحصيؿ لدل طمبة 0228ابتساـ خمؼ جكاد )
،  مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانيةكمية التربية األساسية" ، 

 . 286 – 220( 22( ، اإلصدار )2جامعة بابؿ ، العراؽ ، المجمد )
 .دار الزماف ،المدينة المنكرة ،التعميمالفصول المقموبة في  فاعمية (.0226)ابتساـ سعكد الكحيمي

 .الراية لمنشر كالتكزيع دار ،القاىرة ،قوة التفكير .(0228إبراىيـ الفقي  )
 ( ."فاعمية استراتيجية التعمـ المقمكب في تنمية0229) رإبراىيـ رفعت إبراىيـ ، ىبة محمد عبد النظي

ميارات القياس كتقدير القيمة الكظيفية لتعمـ الرياضيات لدل تبلميذ الصؼ الثاني 
 ،جامعة المنيا ، كمية التربية ، مجمة البحث في التربية وعمم النفس اإلعدادم" ،

 .207 – 97 ، (2العدد)، ( 88مد)مجال
سمسمة تربكيات الحاسب، ، تربويات تكنولوجيا العصر الرقمي(. 0226إبراىيـ عبد الككيؿ الفار )

الدلتا لتكنكلكجيا  ،، طنطا 2، ط استخداـ الحاسكب كتكنكلكجيا المعمكمات في التربية
 الحاسبات.

 كالتنمكية اإلداريةقدرات الشباب  تطكير في اإليجابيدكر التفکير "(.  :022اهلل جابك ) ابرأىـ إحساف
،  (82) العدد،  (1مد )جالم،  مجمة رماح لمبحوث والدراسات ، المجتمعية"كالخدمة 

18-72. 
 ،القاىرة ،الدار العربية لمكتاب. تدريس الجغرافيا في مراحل التعميم العام (.8::2أحمد إبراىيـ شمبي)
 ( تدريس المكاد االجتماعية ، الجزء الثاني ، القاىرة ، عالـ الكتب .2::2) يأحمد حسيف التمقائ

 فيىا أثر ك  الجغرافيا تدريس في المعرفياسترتيجيات التفکير فكؽ "( . 0228أحمد زارع أحمد زارع )
اإلعدادية"، لدل تبلميذ المرحمة  اإليجابيكالتفکير  الجغرافيةكالميارات  التحصيؿتنمية 

 . 7:1-711،  (0) ددعال، (88) المجمد،  أسيكطجامعة  ،ة التربيةيمجمة کم
مقترح في نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف ( . "برنامج 0221أحمد سعيد عبدالنبي سكيمـ )

بعد لتنمية ميارات استخداـ الخرائط كالتفكير المكاني لدل الطالب المعمـ بكمية التربية "، 
 رسالة دكتكراه ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس .

ك كتكقيت تقديميا التفاعؿ بيف نمط األسئمة المدمجة بالفيدي"(. 0202أحمد عبدالنبي عبدالممؾ نظير )
في بيئة الفصؿ المقمكب كأثره عمى تنمية التحصيؿ كاالنخراط في التعمـ كالفيـ العميؽ 

جامعة حمكاف، ، كمية التربية  ،دراسات تربوية واجتماعية "،لدل طبلب تكنكلكجيا التعميـ
 . :20 - 82،  (2دد)عال، ( 07مد )مجال

كأثره  اإليجابيلتنمية بعض أبعاد التفكير  تدريبيفعالية برنامج  . "(0202عمى النفيسة ) إبراىيـأالء 
"، رسالة ماجستير ،   لدل عينة مف طالبات جامعة القصيـ األكاديميعمى الصمكد 

 بريدة. جامعة القصيـ ، 
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، القاىرة ، دار  تعميم الدراسات االجتماعية وتعمميا الواقع والمأمول( . 0228إماـ محمد البرعي )
 طباعة .محسف لم

التعمـ المقمكب في تنمية التحصيؿ  عمىبرنامج مقترح قائـ  ة(. " فاعمي0227)المجد أمؿ أبك الكفا أبك 
نحكه لدم طبلب الفرقة األكلي كمية التربية بالكادم الجديد شعبة  كاالتجاهكبقاء أثر التعمـ 

 . 2:8 -272(،22)(، العدد:2، المجمد )تربويات الرياضيات ةمجمالرياضيات". 
(. "أثر استخداـ التعمـ المقمكب في تدريس مقرر المناىج عمى :022أمؿ محمد امجد مصطفى )

كساب الميارات الحياتية لطبلب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات بكمية  التحصيؿ كا 
 ( .8(، العدد )86، جامعة أسيكط، المجمد ) المجمة العممية لكمية التربيةالتربية"، 

فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المعككس في تدريس التاريخ  . "(:022محمد بدكم ) اىيـإبر  أمينة
، رسالة  "المرحمة الثانكية عمى تنمية التحصيؿ كبعض الميارات الحياتية لدل طبلب

 ماجستير ، كمية التربية ، جامعة طنطا .
 لدم الخريطة قراءة ميارة اكتساب في التبادلي التدريس استراتيجية "أثر(.0226) مؤيد صالح آية  

 .009-028،  (16) العدد ،والنفسية التربوية البحوث مجمة ،األدبي" الخامس الصؼ طالبات
(. "فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ النشط لتنمية ميارات رسـ 0226تياني عطية محمكد البنا )

بشعبة الجغرافيا" . رسالة دكتكراه ، كاستخداـ الخريطة كتقدير الذات لدل الطبلب المعمميف 
 كمية التربية ، جامعة المنصكرة .

أثر استخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب في تطبيؽ " (.:022ثرياء بنت سميماف بف حمد الشبيبية )
الطالبات أحكاـ التبلكة كفي المشاركة الصفية بمادة التربية اإلسبلمية في ضكء تحصيميف 

  ، عماف. جامعة السمطاف قابكس"، رسالة دكتكراه ، الدراسي
، نابمس، فمسطيف ، دار  تدريس ميارات الخرائط ونماذج الكرة األرضية(. 0222جكدت أحمد سعادة )

 الشركؽ. 
 ألداء المبلحظ كالمستكم التدريسية الخبرة مف كؿ أثر " (.8::2) غازم خميفة _________، جماؿ   

  الجغرافية"، الخريطة رمكز قراءة ميارة طبلبيـ اكتساب في عماف سمطنة بمدارس المعمميف
 .:22-92(،  22) العدد،   العربية البحوث مركز

أثر اختبلؼ أسمكب عرض المحتكل بالفصكؿ االفتراضية "  (.0202حسف محمد إبراىيـ إبراىيـ )
كيب لدل تبلميذ القائمة عمى استراتيجية التعمـ المقمكب في تنمية ميارات تصميـ مكاقع ال

  األزىر.جامعة  كمية التربية، " ، رسالة ماجستير ،الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي
حسيف رشدم رؤكؼ غالب، سكسف إسماعيؿ عبداليادم، شادية أحمد عبد الخالؽ، ماجي كليـ يكسؼ 

(. "تنمية التفكير اإليجابي لدم طبلب الجامعة كمخؿ لخفض بعض االضطرابات 0228)
، كمية البنات لمعمـك كاآلداب كالتربية ، جامعة  مجمة البحث العممي في التربيةالنفسية ، 

 ( .1( ، الجزء)29) عيف شمس، العدد
(. " فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى 0229حسيف محمد أحمد عبدالباسط ، خالد سعد سيد القاضي )

تنمية بعض الميارات اإلدراكية كاستخداـ الغرائب الجغرافية في خفض بعض مظاىر 
 صعكبات التعمـ المرتبطة ببعض المفاىيـ كميارات قراءة الخريطة لدل تبلميذ المرحمة

( ، يناير، 8( ، الجزء )77، جامعة المنصكرة ، العدد) مجمة كمية التربيةاالبتدائية" ، 
16-87 . 
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استخداـ الصؼ المقمكب في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية " (.:022الكفا زرد) حماده سعد أبك      
ربوية مجمة الجمعية الت، "اإلعدادم األكؿميارات التعمـ الذاتي لدل تبلميذ الصؼ 

 .089-269،  (229)، العدد (27)المجمد ،  لمدراسات االجتماعية
متزامف في تنمية  فاعمية استخداـ التعمـ اإللكتركني المتزامف كالبل" (. 0220حمدم أحمد محمكد )

مجمة الجمعية التربوية ، "ميارات قراءة الخريطة لدم تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي
 . 297-268( ، 10العدد ) لمدراسات االجتماعية ،

الصؼ المقمكب كحؿ  استراتيجيتيتصكر مقترح لمدمج بيف . " (0202حناف رجاء عبد السبلـ رضا )
العمـك لدل  تنمية ميارات التعمـ الذاتي كالكفاءة الذاتية في تدريس فيكفاعميتو  المشكبلت

 .( 28العدد ) ، دراسات عربية في التربية وعمم النفس مجمة، "طبلب كمية التربية 

استخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب لتنمية بعض المفاىيـ " (. 0202دعاء عبدالرحمف عبدالعزيز )
 ، المجمة التربوية "،العممية كخفض العبء المعرفي لدل طبلب الصؼ األكؿ اإلعدادم

 . 2822 - 2018، (86مد )جالمجامعة سكىاج ،  ، كمية التربية
برنامج مقترح لمطالب المعمـ شعبة الجغرافيا بكمية التربية  . "(2118) إسماعيؿرضا السيد شعباف 

باستخداـ الفصؿ المقمكب كمكاقع التكاصؿ االجتماعي لتنمية ميارات التدريس كالتفاعؿ 
مجمة ،   "ه عمى تنمية ميارات التفكير الجغرافي لذكم اإلعاقة البصريةأثر االجتماعي ك 

 . 2:-2( ، ::، العدد ) االجتماعيةالجمعية التربوية لمدراسات 
(. " فاعمية استخداـ فنية التفكير اإليجابي في خفض قمؽ 0228ركضة رشاد المغاكرم الصاكم )

المجمة العممية لكمية رياض المستقبؿ لدم التبلميذ مجيكلي النسب بالمرحمة اإلعدادية "، 
 (.8( ، العدد )8، جامعة المنصكرة ، المجمد ) األطفال

(. "كحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية قائمة عمى األفبلـ 0229عبدالسميع عبدالعاؿ )رياض 
مجمة الكثائقية لتنمية بعض أبعاد االنتماء كميارة الخريطة لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية"، 

 . 2:7-261( ، ::، العدد ) الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
استخداـ  "أثر .(0229عاطؼ محمد أحمد ، أحمد يكسؼ عبدالعزيز )زايد مصطفى زايد محمد ، 

رافيا عمى تنمية بعض الميارات الجغرافية لدل استراتيجية الفصؿ المقمكب في تدريس الجغ
-028( ،207، العدد ) مجمة الثقافة والتنمية، األزىرم" الثانكم األكؿطالبات الصؼ 

089 . 
اـ نمكذج التعمـ المعككس في تنمية بعض الميارات الحياتية ( . "استخد0229سامية المحمدم فايد )

مجمة الجمعية التربوية كالثقافة الرقمية في مادة التاريخ لدل طبلب المرحمة الثانكية " ، 
 .  002-281( ، 228، العدد ) لمدراسات االجتماعية

ت المتقطعة في استخداـ الفصؿ المقمكب في تدريس الرياضيا"(. 0229امية حسيف محمد جكدة )س
تنمية بعض ميارات التفكير المتشعب كمستكيات تجييز المعمكمات لدل طالبات قسـ 

دد عال، (80مد) مجالجامعة الككيت ،  ،المجمة التربوية "،الرياضيات بجامعة تبكؾ
(208)  ،08: - 882 . 

كحدات التعمـ تصميـ استراتيجية لمتعمـ المقمكب قائمة عمى " (. 0202سمر سابؽ محمد سابؽ )
كمية  ،البحث العممي في التربية مجمة"، المصغر لتعمـ الرياضيات بالمرحمة الثانكية
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 - 661،  ، عدد خاص( 02دد)عال،  جامعة عيف شمس ، البنات لآلداب كالعمـك كالتربية
696 . 

ة باستخداـ فاعمية برنامج تعميمي في التربية اإلسبلمي" (. 0202سياد بنت عبداهلل إبراىيـ بني عطا)
استراتيجيات الفصؿ المقمكب في تنمية ميارات التفكير العميا لطالبات المرحمة الثانكية 

مد مجال،  غزة،: المركز القكمي لمبحكث مجمة العموم التربوية والنفسية "، بمحافظة جده
 . 60 - 89،  (:8دد)عال، (1)

، عماف ، دار سميـ  والسميمالناقد  ابياإليجکيف نعمم أبناءنا التفکير  ( .0228سياـ يكسؼ محمد ) 
. 

(. " فاعمية تدريس كحدة مقترحة في ضكء اإلعجاز النفسي لمقرآف 0202شعباف عبدالعظيـ أحمد سيد )
الكريـ لتدريس عمـ النفس في تنمية التفكير اإليجابي كالصبلبة النفسية  لدم طبلب 

-68(، 0(، العدد )87المجمد )، جامعة أسيكط، مجمة كمية التربيةالمرحمة الثانكية"، 
221 

(. " التفكير اإليجابي كعبلقتو بالتخصص األكاديمي لطالبات كمية 0202شيريف عبدالكىاب إبراىيـ )
 البدنية لمتربية  العمميةالمجمة  جامعة األسكندرية" ، –التربية الرياضية لمبنات 

 . 06 – 2،  (21دد)عال ،جامعة األسكندرية  ،كمية التربية الرياضية لمبنات ،والرياضة
أثر استخداـ "(. 0202شيماء بنت كاصؿ بف المزركعي ، عبدالممؾ بف مسفر بف حسف المالكي )

استراتيجية الفصؿ المقمكب في تنمية مستكل التطبيؽ لميارة االستيعاب المفاىيمي لمقرر 
القراءة  مجمة "،الرياضيات لدم طالبات المرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية

 ،جامعة عيف شمس ، كمية التربية  ، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة ،والمعرفة
 . 027 - 292،  (007دد)عال

(. " تقكيـ ميارة قراءة الخريطة التاريخية لدم طمبة قسـ التاريخ في كمية 0227شيماء حمزة كاظـ )
،  لمعموم التربوية واإلنسانية مجمة كمية التربية األساسيةالتربية لمعمـك اإلنسانية " ، 

 . 612-602( ، 60جامعة بابؿ ، العدد)
 .  العمميدار النشر  ،الخرطـك ، 2ط ،اإليجابيالتفكير . ( 0222يؿ ) ممحمد خ صبرم

(." تطكير منيج التاريخ في ضكء استراتيجية تريز كأثره عمى تنمية 0221صفاء محمد عمى أحمد )
القدرات التحميمية كاالستداللية كاإلبداعية كالتفكير اإليجابي لدل طبلب الصؼ األكؿ 

 ( ، مارس.69،العدد ) مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةالثانكم"، 
فاعمية استراتيجية التعمـ المقمكب أثناء تدريس الجغرافيا في " (.:022ر يكسؼ )صفاء طبلؿ عبدالجبا

تنمية الميارات االجتماعية كتقدير الذات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي في قصبة 
 . جامعة اليرمكؾ، إربد" ، رسالة دكتكراه ،  إربد

عصر المعمومات: أىدافو ، محتواه  في. تعميم الجغرافيا وتعمميا ( 0228صبلح الديف عرفة محمكد )
 ، القاىرة ، عالـ الكتب . ، أساليبو ، تقويمو

(. "أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المقمكب 0227الطاىر محمكد محمد الحناف، محمد سعدالديف أحمد)
لتدريس التاريخ في تنمية بعض ميارات التعمـ المنظـ ذاتيا كالكعي األثرم لدل طبلب 

(، :8، العدد )مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةالثانكم العاـ"، الصؼ األكؿ 
 إبريؿ.
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دار  عماف، األردف، ،2ط ، التعمم المدمج والفصل المقموب (.0226عاطؼ أبك حميد الشرماف )
 المسيرة.

الدراسات االجتماعية ، طرق التدريس ( . 0229عاطؼ محمد سعيد ، محمد جاسـ عبداهلل )
 القاىرة ، دار الفكر العربي . تيجيات ،واالسترا

مستكل  الصؼ المقمكب في تنمية استراتيجيةفاعمية "  .(0226عبد الرحمف بف محمد الزىراني ) 
 التحصيؿ المعرفي لمقرر التعميـ اإللكتركني لدل طبلب كمية التربية بجامعة الممؾ عبد

 ( .270) ددعال،  (0مد )مجالجامعة األزىر، ،  التربيةكمية مجمة ، "العزيز
 أثر برنامج مقترح في تدريس(. "0229عبدالمعطي رمضاف األغا ، طمعت نافذ عبدالحفيظ أبك سالـ )

طبلب الصؼ  الخريطة كميارات الذكاء المكاني لدل الجغرافيا عمى تنمية ميارة قراءة
( ، 07مد)، المج مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية" ، الثامف األساسي

 .::2-282( ، 2العدد)
. (:022)القناكم، دعاء محمد دركيش، مركة إسماعيؿ طو دعبير عبدالرحيـ محركس ، أميرة محم

"فاعمية استخداـ مدخؿ الحكاس المتعددة في تنمية ميارات الخريطة لدل التبلميذ ذكم 
كمية البنات  ،مجمة البحث العممي في التربية، " صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية

 . 607 - 628 ( ،22زء )جال، (02، العدد)جامعة عيف شمس  ،لآلداب كالعمـك كالتربية
لدل  اإليجابيبعض أبعاد التفکير  إلكساب تدريبيبرنامج  فاعمية"  (. 0228)  عبل عبدالرحمف محمد

كمية ،  التربويةمجمة العموم  ، لدييف"عمى جكدة الحياة  كتأثيرهمعممات رياض األطفاؿ 
 .:6-1 ،( 2العدد)، (8مد )جالدراسات العميا ، جامعة القاىرة ، الم

(. " فاعمية استخداـ الفصؿ المقمكب في الدراسات االجتماعية 0202) يعبلء الديف أحمد عبد الراض
،  مجمة كمية التربيةلتنمية ميارات التفكير التاريخي لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية "، 

 .668-629( ، 81( ، العدد )7جامعة أسيكط ، المجمد )
 "كالتعمـ الفصؿ المقمكب في عمميتي التعميـ استراتيجيةتكظيؼ . " (  0226عبلء الديف سعد متكلي) 

تعميم  ،الرياضيات  المؤتمر العممي السنوي الخامس عشر لمجمعية المصرية لتربويات،
 .228-2:،مصر –الحادي والعشرين وتعمم الرياضيات وتنمية ميارات القرن 

فاعمية استخداـ " (. :022عمي محمد عطكم عبيرم ، غازم بف عبدالعزيز عبدالرحمف السدحاف )
"، استراتيجية الفصؿ المقمكب عمى تحصيؿ طبلب الصؼ الثالث متكسط كاتجاىاتيـ نحكه

 . 122 - 877،  (8العدد )، ( 86مد )مجالجامعة أسيكط ،  ،مجمة كمية التربية
( . " التفكير اإليجابي لدل الطمبة الجامعييف دراسة ميدانية باألغكاط 0227)، نعيمة بكزداد عيشة عمة 

( 8( ، العدد )0، جامعة الشييد ، الجزائر ، المجمد ) مجمة العموم النفسية والتربوية" ، 
 ،201-21: . 

عمى التعمـ المقمكب لتنمية ميارات التدريس برنامج قائـ " (. :022فاطمة عبدالسبلـ أبك الحديد )
مجمة  " ،المتمايز كالتفكير االستراتيجي لدل الطبلب المعمميف تخصص الرياضيات

،  (8العدد )، (81مد )مجال ،كمية التربية، جامعة المنيا  ،البحث في التربية وعمم النفس
222 - 27: . 

لمقمكب في تدريس محتكل الجبر بمقرر استخداـ الفصؿ ا"(. :022فاطمة فتكح أحمد الجزار )
رياضيات السنة التمييدية لتنمية التحصيؿ الجبرم كخفض القمؽ المصاحب لدل طالبات 
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كمية  الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات، ، مجمة تربويات الرياضيات " .كمية المجتمع
 . 218 - 91،  (8دد)عال، (00مد )مجال التربية ، جامعة بنيا،

عبلقة "(. 0202محمد محمد بميح ، السيد أحمد محمكد صقر، نصرة محمد عبدالمجيد جمجؿ ) فايزة
بعض أبعاد التفكير اإليجابي بحؿ المشكبلت الرياضية لدل التبلميذ المكىكبيف منخفضي 

-1:7،(222دد)عال،  كمية التربية، الشيخ  جامعة كفر ،مجمة كمية التربية "،التحصيؿ
608.  
أثر اختبلؼ نمط التفاعؿ في الفصؿ المقمكب عمى تنمية " (. 0202حمداف الشمرم )فرحاف بف محمد 

مجمة دراسات في العموم ،  "ميارات الجداكؿ الحسابية لدل طبلب المرحمة المتكسطة
دد عال، ( 1مد )مجالرماح،  ،مركز البحث كتطكير المكارد البشرية  ،اإلنسانية واالجتماعية

(2)  ،80: – 860. 
(. "أثر استخداـ مرئيات االستشعار عف بعد في تدريس الدراسات 0228فرج صالح الرفاعي )فضية 

االجتماعية كالكطنية في تنمية ميارات قراءة الخرائط كالتحصيؿ لدم طالبات الصؼ 
 الثاني المتكسط" ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة أـ القرل.

الطمبة نحك استراتيجية الفصؿ المقمكب المعتمد عمى اتجاىات "(. :022فيد عبداهلل الخزم )
 ،كمية التربية ،مجمة كمية التربية " ،اإلنفكجرافيؾ المتحرؾ في ضكء بعض المتغيرات

 . 020 - 270،  (0العدد)، (81مد )مجال،  جامعة طنطا
كب في فاعمية استخداـ التعمـ المقم" (.:022فيصؿ شككت الركاجفة ، خميؿ محمكد سعيد السعيد. )

، رسالة  "تنمية التحصيؿ المعرفي في مادة العمـك لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي
 ، عماف.  جامعة الشرؽ األكسطماجستير ، 

استراتيجية التعمـ المقمكب في تدريس التاريخ لتنمية ميارات " (.0226كريمة طو نكر عبدالغني )
كتكظيؼ التقنية الحديثة مف كجية نظر التكاصؿ كالتعمـ الذاتي كتحسيف البيئة الصفية 

، كمية التربية واجتماعيةمجمة دراسات تربوية "، عينة مف طبلب المرحمة الثانكية كمعممييا
 . 122-878( ، 02العدد ) ، (8المجمد )، جامعة حمكاف ، 

مج فعالية برنا( . " 0202لمياء عبده الريس ، ىشاـ إبراىيـ إسماعيؿ ، رشا مصطفي الطكاشميمي )
قراءة الخريطة الجغرافية  تدريبي قائـ عمى عكامؿ القدرة المكانية الثنائية في تنمية ميارة

 ( ،80، العدد )جامعة بكرسعيد  ، مجمة كمية التربية "، لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية
60: - 668. 

( . "أبعاد التفكير اإليجابي لؤلميات كأعراض األليكسيثيميا ألطفاليف :022لمياء محمد محمد مكاكم )
( 02، جامعة عيف شمس ، العدد) مجمة كمية التربيةالذاتكييف " دراسة ارتباطية مقارنة "، 

 .620-181( ، 22، الجزء )
ية التدريس التبادلي في اكتساب ميارة ( ." أثر استراتيج0226ليث حمكدم إبراىيـ ، أيو مؤيد صالح )

، مجمة البحوث التربوية والنفسيةقراءة الخريطة لدم طالبات الصؼ الخامس األدبي" ، 
 . 009-028( ، 16مركز البحكث التربكية كالنفسية ، جامعة العراؽ، العدد )

ت عمى الخرائط (." فاعمية برنامج تقني لقياس المسافات كالمساحا:022ماجدة أيكب محمد الحمك )
الجغرافية لدل طالبات الدراسات االجتماعية في الجامعة اإلسبلمية بغزة"، رسالة 

 ماجستير، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية بغزة .
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تحسين فاعمية ( . 0228مجدم عبدالكىاب قاسـ ، صفاء أحمد شحاتو ، رشا محمكد خفاجي )
، القاىرة ، دار الفكر مؤسسات التعميم العالي باستخدام التكنولوجيا )رؤية مستقبمية ( 

 العربي.
،  تدريس الدراسات االجتماعية )النظرية والتطبيق رؤية معاصرة ((. :022محمد أميف عطكة )

 القاىرة ، السحاب لمنشر كالتكزيع .
فاعمية استخداـ بيئة التعمـ المقمكب عمى تحصيؿ طبلب كمية " .  (:022محمد بف عمي عياد العتيبي )

دار سمات  ،المجمة التربوية الدولية المتخصصة ." التربية بعفيؼ كاتجاىاتيـ نحكه
 . 220 - 0:، (  6العدد)، (9مد)مجاللمدراسات كاألبحاث، 

 االستذكاركميارات  اإليجابيتنمية التفکير  في الدراسيةدكر المناىج " ( . 0228محمد جبر دريب )
مد مجال، اإلنسانيةمجمة کمية التربية لمبنات لمعموم  لدل طالبات کمية التربية لمبنات ،

  .287-9:،  (20دد)عال (،8)
كعبلقتو باالغتراب لدل عينة مف المراىقيف  اإليجابيالتفکير " ( .  0226) البحيرم محمد رزؽ 

،  (06مد )جالم،  النفسيةلمدراسات  المصريةالمجمة  ،" المکفكفيف المضطربيف سمكکيان 
 . 189-898،  (98العدد)

أثر التفاعؿ بيف أنكاع التعزيز كأساليب التقكيـ بالفصؿ " (. 0202محمد رضكاف إبراىيـ أبك حشيش )
المجمة  " ،المقمكب عمى التحصيؿ المعرفي كدافعية اإلنجاز لدل طبلب تكنكلكجيا التعميـ

 . 2:62 - 2992،  (87( ، العدد)87مد)جالمجامعة سكىاج  ، ، ة كمية التربي ،التربوية
(. نمطي الفصؿ المقمكب )النمطي / المزدكج( كعبلقتيما بتنمية :022محمد ضاحي محمد تكني )

" ، ميارات إدارة المعرفة الشخصية كالمثابرة األكاديمية لدل طبلب قسـ تكنكلكجيا التعميـ
العدد  ،جامعة المنيا  ، كمية التربية النكعية ،النوعيةمجمة البحوث في مجاالت التربية 

(00)  ،2 - 8: . 
(. " برنامج قائـ عمى اإلنفكجرافيؾ اإللكتركني لتدريس 0229محمد عبدالمقصكد السيد إبراىيـ )

الدراسات االجتماعية لتبلميذ المرحمة اإلعدادية لتنمية بعض ميارات استخداـ الخريطة 
.كالتفكير البصرل"،  ر   سالة ماجستير، كمية التربية ، جامعة الفيـك

أثر برنامج قائـ عمى الدعامات التعميمية في تنمية بعض ميارات قراءة . " ( 0229محمد عيد فارس )
، كمية التربية ،  المجمة التربوية"،  الخريطة كالدافعية لمتعمـ لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية

 . :81-892( ، 60( ، العدد) 60جامعة سكىاج ، المجمد )
(. " فاعمية بعض استراتيجيات التعمـ ذم المعنى في تدريس 0221محمكد أحمد السعيد الخناني )

الجغرافيا عمي تنمية ميارات تحميؿ الخريطة كالفيـ الجغرافي لدم تبلميذ الصؼ الثاني 
 ير ، كمية التربية ، جامعة طنطا .اإلعدادم ، رسالة ماجست

التفاعؿ بيف نمط الككيؿ الذكي كتكقيت عرضو في نمكذج الفصؿ " (. 0202مركة أميف زكي الممكاني )
صميـ منصات التقكيـ اإللكتركني مف بعد لدل طبلب تالمقمكب كأثره عمى تنمية ميارات 

مد مجال،  ية لتكنكلكجيا التعميـالجمعية المصر ، تكنولوجيا التعميم مجمة، تكنكلكجيا التعميـ
 . 068 - 286،  (:العدد)، ( 82)
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فاعمية استخداـ التعمـ المعككس في الجغرافيا لتنمية ميارات البحث "(. 0226مركل حسيف إسماعيؿ )
، مجمــة الجمعيــة التربويــة لمدراســات االجتماعيــة "،الجغرافي لدل طبلب المرحمة الثانكية

 . 029 – 288سمبر،، دي (86) العدد
 ، القاىرة ، مكتبة األنجمك المصرية .الجغرافيا في قمب التربية(. 0226منصكر أحمد عبدالمنعـ )

دمج أدكات المساقات التعميمية المفتكحة في بيئة التعميـ المعككس  (. " أثر0226)فرىكد مني عبد المنعـ 
مجمة اآللي"، الفيديك التعميمي لدم طبلب شعبة معمـ الحاسب  إنتاجتنمية ميارات  عمى
 .68-222، (72)، السعكدية، العدد عربية في التربية وعمم النفس تدراسا

دمكدك في تنمية أفاعمية استراتيجية الصفكؼ المقمكبة باستخداـ مكقع "(. 0221منيرة شبيب أبك جمبو )
حياء لدل طالبات المرحمة الثانكية في مدينة التفكير اإلبداعي كاالتجاىات نحك مادة األ

 جامعة اإلماـ.، رسالة ماجستير  ،" الرياض
فاعمية كحدة جغرافية مقترحة قائمة عمى مدخؿ "  .(0228) محمد إبراىيـ، يارا  حنفيميا كماؿ 

، "مكنتيسكرم في تنمية الحس الجغرافي كبعض ميارات قراءة الخريطة لطفؿ الركضة 
 .718-688( ،0( ، العدد)88أسيكط ، المجمد )، جامعة  التربيةكمية مجمة 

السمبى لدل عينة مف طبلب الجامعة  – اإليجابيالتنبؤ بالتفکير " ( .  0220مياب محمد الكقاد ) 
المجمد  ، جامعة بنيا ، ة التربيةيمجمة کم الذات ، كفعالية المعرفيةمف خبلؿ معتقداتيـ 

 . 017-028 ( ،0:، العدد) (08)
التدكيف المرئي في تنمية  عمىالفصؿ المقمكب القائـ  ة(.  " فاعمي0226)محمد حسف، نبيؿ السيد 

مجمة القرم"، ميارات تصميـ االختبارات اإللكتركنية لدم أعضاء ىيئة التدريس بجامعة أـ 
 .287 – 228(، 72)السعكدية، العدد ،عربية في التربية وعمم النفس تدراسا
أثر اختبلؼ تصميـ الخرائط اإللكتركنية عمى تنمية "(. 0202)عبد الرحمف إبراىيـ نجبلء عبد التكاب

كالقابمية لبلستخداـ لدم تبلميذ الحمقة األكلي مف التعميـ  بعض ميارات قراءة الخرائط
 ."، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة الفيـكاألساسي

المناقشة الجماعية كتنمية التفكير اإليجابي  استخداـ أساليب"(. 0202نجبلء محمد محمد صالح. )
كمية الخدمة االجتماعية،  ،مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية، " يلدل الشباب الجامع

  .917-:92، (8( ، الجزء ):1دد )عال ،جامعة حمكاف 
 ، كزارة التربية كالتعميـ ، دار ميناء لمطباعة. الخرائط أداة الدراسة(. 2::2نصر السيد نصر)

تصميـ بيئة فصؿ مقمكب قائمة عمى نمكذج أبعاد التعمـ كأثرىا " (. 0202كامؿ ) رمزمىاني شفيؽ 
عمى تنمية ميارات استخداـ الجكالت االفتراضية كالمكاطنة الرقمية لدم طبلب تكنكلكجيا 

جامعة ، كمية البنات لآلداب كالعمـك كالتربية ، مجمة البحث العممي في التربية " ،التعميـ
 . 720 - 689، ( 7زء )جال، ( 02العدد )،  عيف شمس

(. " فاعمية برنامج إرشادم باستخداـ بعض فنيات عمـ النفس 0221ىاني عبدالحفيظ السطكحي )
اإليجابي في تنمية الرضا الميني كالنفسي لدل عينة مف معممي مدارس التربية الفكرية"، 

 سالة دكتكراه ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس .ر 
 تػدريس التػاريخ عمػى تنميػة فيفاعميػة اسػتراتيجية الصػؼ المقمػكب " ( .0229ىبة اهلل صبلح زيادة )

رسالة "، بعػض ميارات التفكيػر العميػا كالدافعيػة لئلنجػاز لػدم تبلميػذ المرحمػة الثانكيػة 
 .امعة طنطاكمية التربية، ج ،ماجستير
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. "التفكير اإليجابي كعبلقتو باإلحباط األكاديمي لدل (0202) ، ىدل السيد شحاتة ىشاـ إبراىيـ عبداهلل
المؤسسة العربية : المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية، " طبلب المرحمة الثانكية
 . 121 - 898( ، 28دد )عال ، لمتربية والعموم واآلداب

 دار السحاب. القاىرة:، 2ط. المعكوس مالتعمي(. 0228)حسف ىيثـ عاطؼ 
(. "إسياـ عادات العقؿ في التنبؤ بالتفكير اإليجابي لدم طالبات 0229كفاء محمكد نصار عبدالرازؽ )

- 091( ، 227( ، العدد ):0، جامعة بنيا ، المجمد ) مجمة كمية التربيةالجامعة "، 
882. 

 استراتيجياتاختبلؼ  " فاعمية (.:022جابر محمد عيسى )كليد عاطؼ منصكر الصياد ، جبلؿ 
مجمة "،  الدراسي لدل طبلب كمية التربية كالتحصيؿلئلنجاز  الدافعيةالفصؿ المقمكب في 

 - :02، ( 222دد)عالرابطة التربكييف العرب،  ،دراسات عربية في التربية وعمم النفس
067 . 
 Flippedاستراتيجيات التعميـ المقمكب  خداـاستمدل " (. :022) العنيزميكسؼ عبدالمجيد 

Learning مجمة كمية التربية"، لدل طالبات كمية التربية األساسية بدكلة الككيت ، 
 . 818 - 828،  (22دد )عال، (  86مد )مجالجامعة أسيكط ، 

 فيالتعمـ  كاستراتيجيات اإليجابيعمى التفکير  التدريبأثر "( . 0229)  العنزممحيبلف سمطاف  يكسؼ
، رسالة  دكلة الکكيت في االبتدائيلدل تبلميذ الصؼ الرابع  الدراسي التأخرعبلج 

 .جامعة القاىرة  ، التربكيةمعيد الدراسات كالبحكث دكتكراه ، 
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