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اعداد :

دكتوره ایمان عبد المطلب یاغي                                                                                          أستاذ
المناھج وطرق التدریس المساعد

أثر توظیف بعض استراتیجیات التعلم النشط
في تنمیة التحصیل والتفكیر اإلیجابي في مادة العلوم لدى طلبة الصف السابع

بجدة.

الملخص
-التعاوني(التعلمالنشطالتعلماستراتیجیاتبعضتوظیفأثرعلىالتّعرفالحالیةالدراسةھدفت

وُطبقتبجدة،السابعالصفطالباتلدىالعلوممادةفياإلیجابيالتفكیرتنمیةفيالمشكالت)حل
مدارسثالثمناختیرتاألساسيالسابعالصفطالباتمنطالبة)90(منُمْكونةعینةعلىالدراسة
وتوزیعھماختیارھمه.تم1441ه-1440الدراسيالعاممنالثانيالدراسيالفصلفيبجدة،حكومیة
باستخدامدرسواأولى)تجریبیة(مجموعةطالبة،30مجموعةكلمجموعاتثالثعلىعشوائیاً

المشكالت،حلاستراتیجیةباستخدامدرسواثانیةتجریبیةومجموعةالتعاوني.التعلماستراتیجیة
التالیة:أدواتوشملتالتجریبي.شبھالمنھجالدراسةواتبعتالتقلیدیة.بالطریقةدرسواضابطةومجموعة

بعداألساسي.السابعللصفالعلوممادةفيالخامسةللوحدةالتحصیليواالختباراإلیجابيالتفكیرمقیاس
التأكد من دالالت صدق وثباتھا، تم تحلیل البیانات. حیث توصلت نتائج الدراسة إلى:

ومتوسطاالولى،التجریبیةالمجموعةالطالباتدرجاتمتوسطبینظاھریةفروقاًھناكأن
التعاوني.التعلماستراتیجیةباستخدامالتدریسطریقةالستخدامنتیجةالضابطةالمجموعةطالباتدرجات
بینظاھریةفروقاًھناكوأنالتعاوني).التعلم(استراتیجیةاألولىالتجریبیةالمجموعةطالباتولصالح
نتیجةالضابطةالمجموعةطالباتدرجاتومتوسطالثانیة،التجریبیةالمجموعةطالباتدرجاتمتوسط

التجریبیةالمجموعةطالباتولصالحالمشكالت.حلاستراتیجیةباستخدامالتدریسطریقةالستخدام
فيالضابطةالمجموعةفيالطالباتعلىوالثانیةاألولىالتجریبیتینالمجموعتینطالباتوتفوقالثانیة.
البعديالقیاسعلىالتجریبیتینالمجموعتینأداءأنإلىیشیروذلكالكلي،اإلیجابيللتفكیرالبعديالقیاس

(التعلمالنشطالتعلماستراتیجیاتباستخدامالتعلیمیةالوحدةتدریسبْفضلملحوظةبصورةتْحّسنقد
حلواستراتیجیةالتعاونيالتعلماستراتیجیةأنإلىالنتائجاشارتوأخیراً؛المشكالت،وحلالتعاوني
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(التوقعاتبعديجاءحیثالترتیب،علىاإلیجابيالتفكیرأبعادتنمیةفيفّعالةكانتقدالمشكالت
حلبعدجاءحینفيوالثانیة.األولىالمرتبةفيالمعرفي)والتفتحالتعلمحبوالتفاؤل-اإلیجابیة

المشكالت وصناعة القرار في المرتبة األخیرة.

العلومموضوعاتتدریسفيالنشطالتعلماستراتیجیاتاستخدامبضرورةالباحثةوأوصت
تدریبیةعملورشوعقداإلیجابي،التفكیرسیماوالالطالباتلدىالتفكیرمھاراتتنمیةفيلفعالیتھا

للمعلمات إلكسابھم مھارات توظیف ھذه االستراتیجیات خالل تدریسھم.

الكلمات المفتاحیة: التعلم النشط، التعلم التعاوني، تنمیة التفكیر، استراتیجیات التعلم.

Abstract
The effect of employing some active learning strategies (cooperative

learning - problem solving) on developing students' achievement and positive

thinking in the seventh-grade science curriculum in Jeddah.

The current study aimed to identify the effect of employing some

active learning strategies (cooperative learning - problem solving) in

developing positive thinking in teaching science for seventh grade students in

Jeddah. The study was applied to (90) students selected from Three public

schools, they were distributed randomly into three groups, each group 30

students, (a first experimental group) who studied using the cooperative

learning strategy. A second experimental group studied using the

problem-solving strategy, and a control group studied the traditional method.

The study followed the quasi-experimental method. The study tools included:

the positive thinking scale and the achievement test for the fifth unit in science.

the results indicated: That there are differences between the average scores in

the experimental group and the average scores of the control group students as

a result of using the teaching method using the cooperative learning strategy.

For the benefit of the experimental group students. And there are differences

between the mean scores in the experimental group and the average scores of

the students of the control group as a result of using the teaching method using

the problem-solving strategy in favor of the experimental group students. The

superiority of the female students of the two experimental groups over the

female students of the control group in the dimensional measurement indicates
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positive thinking as a whole, which indicates that the performance of the two

experimental groups on the dimensional measurement has significantly

improved due to the teaching of the educational unit using active learning

strategies (cooperative learning and problem solving(

finally; the cooperative learning strategy and the problem-solving strategy

were effective in developing the dimensions of positive thinking, respectively,

where (positive expectations and optimism - love of learning and openness of

knowledge) came in the first and second place. While it ranked last after

problem solving and decision-making.

The researcher recommended the use of active learning strategies in

teaching science subjects for their effectiveness in developing students' thinking

skills, especially positive thinking.

Keywords: active learning, cooperative learning, developing thinking,

learning strategies

:مقدمة

توظیففيالعملبدأالتعلیمیةالعملیةفيالنشطالتعلمیتركھاالتيواآلثارالنتائجألھمیةنظرا
والِحوار،المشكالت،وحلالذھني،والعصفالتعاوني،كالتعلمالمختلفةالحدیثةواستراتیجیاتھالتعلمھذا

التيوالمحاكاة،األقران،وتعلمالمفاھیمیة،والخرائطاألدوار،ولعباإللكتروني،والتعلموالمناقشة،
منالُمتعلمیوظفھالذيالذھنيالجھدوزیادةالتعلیمیة،العملیةفيینالُمتعلمإشراكعلىتعملبدورھا
ماممارسةخاللمنالمعلوماتھذوتطبیقالجدیدة،للمفاھیموتعلمھالسابقةالخبراتبینالربطخالل

,Presada(یدرسھاالتيالمادةنحواإلیجابیةاالتجاھاتوتنمیةتعلمھ، 2014 ,78.(

المتوسـطةللمرحلةالسعودیةالعربیةالمملكةفيالتعلیمسیاسةفيالعلمیةاألھدافومن
"على:والرابعـةالثالثـةفقراتھافيوردكماتنصوالتيقدراتھ؛وتنمیةالُمتعلم،تشویقھـ)١٣٩٠(

والمھاراتالعقلیةالقـدراتوتنمیـةالعلمـي،والتّتبعالتأملوتعویدهالمعرفة،عنللبحثاإلیجابيتشویقھ
)٢٠صه،1390المعارف(وزارةوالتھذیب.بالتوجیھوتعھدھاالطالب،لدىالمختلفة

المعنىھذایكونوقدالخبرة،أوالموقففيمعنىعنبحثعملیةالواسعبمعناهوالتفكیر
وإمعانالتأملمنمزیداًإلیھالتوصلویتطلبآخر،حیناًمباشرغیرأووغامضاًحینا،ومباشراًظاھراَ
للبحثالتفكیریحتاجفالفردما،نوعمناستقصاءیتطلبفھوالخبرة،أوالموقفھذامكوناتفيالَنْظر

الالزمةالمعلوماتالختیاریحتاجھكماودقتھا،صحتھاعلىوالحكموفحصھاالمعلوماتمصادرعن
(2007وعبابنة،زینة(أبوتواجھھالتيالمشكالتحلفيالمعلوماتھذهتوظیفثمللموقف،
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اإلیجابیةالتوجھاتعلىتركزالتيالدراساتمنالعدیدالعلمیةالساحةعلىحدیثاظھرولقد
مفاھیمضمناإلیجابيالتفكیرُیّعدلذاالسلبیة،والجوانباالضطراباتعلىالتركیزمنبدالًللشخصیة

كموضوعاالجرائيالتوظیفإمكانیةوَمْنِحھالفلسفیة،أصولھمنتحررهبعدخاصةاإلیجابي،النفسعلم
التركیزفياإلیجابيالتفكیرویساعد).125ص،2016بوزارد،(علة،العملي.والتطبیقبالبحثجدیر
فيالتفكیروُیلغياإلیجابیة،الجوانبعلىالتركیزالناجحالفردیستطیعحیثالمشكالت؛حلعلى

یساعدكذلكُتحل،سوفصعوبتھابلغتمھمافالمشكلةُمھمة،غیرأنھایعتقدالتياألخرىالجوانب
(الدبایبة،والبعید.القریبالمدىعلىیردهماوتحدیدبوضوحالرؤیةعلىالفرداإلیجابيالتفكیر

)2019الزعبي،

مشكلة الدراسة
استثارهوعدمالعلوم،مادةلتعلمالطلبةَشْغففيالفتورحالةاألخیرة؛اآلونةفيلُوحظ

فيالمعلمیناستخدامھولذلكالُموصلةاألسبابمنولعلالمطلوب،الوجھعلىوتفكیرھماھتماماتھم
فيسلبیاًالطلبةدوریجعلالذياألمرالتلقینعلىقائمةتدریسیةواستراتیجیاتلطرائقاألحیانأغلب
مجابھةعنوتبعدھمالطلبةعندوالتذكرالحفظجانبعلىتركزالتقلیدیةالتدریسفطرائقالتعلم،عملیة

كماوالتعلم.التعلیمعملیةفيوالمتعةالتشویقجانبعنبعدھاعلىعالوةلھا،حلوالووضعالمشكالت
تعلمُبغیةاإلیجابيالتفكیرسیماالمختلفةتفكیرأنماطاستخدامالطالبعلىُتحتمالعلوممادةطبیعةأن

السابقةخبراتھخاللمنللطالبمألوفةمفاھیماًتتضمنالعلوممادةأنذلكوَتْكوینھا،العلمیةالمفاھیم
ماوإیجادلدیھ،مألوفةغیرأخرىبمفاھیمالمفاھیمھذهبینالمقارنةعلىالطالبیشجعأنالمعلموعلى
المتشابھةاألجزاءبینتربطالتيالعامةللحقیقةاإلیجابيالوصولبھدفواختالفتشابھمنبینھما

وصیاغتھا بشكل واضح
صم،٢٠٠١،(البـوھيذكـركمـامدارسـنا؛فـيالعلـومتـدریسفـيالحـاليالتـدریسوواقع

ھوالذيالمعلم؛بواسطةالتلقـینعلـىتعتمـدالتدریسطرقزالتماإذاألھداف،معیتماشىال)٢٤٠
المدرسي،الكتابفيیوجدماكلحفظویحاولونیستمعون،سلبیین؛وتالمیذالصف،فيالثقلمركز
)١١صم،٢٠٠٢،(سالمةأشارحیثالصحیح.والفھـموالبحـثالتفكیـرطریقةولیسالمعلومات،فالمھم

للمتعلمین،الجوانبمتكاملةخبراتیوفربماالعلومتدریستوجیھبضرورةنـادواقـدالتربـویینأن
أنللُمتعلمیمكنالإنھحیثومشكالتھم؛بحاجاتھمالصلةووثیقةنموھم،وخصائصلُمـستواھمومناسبة

والعمـلالـسلیم،التفكیـرمـنتمكنـھالتيواالتجاھاتالمھاراتلدیھالفكر،ُمتفتحَیّكْنلممـایبدع
المستمر، وال یكون ذلك إال بممارسة التعلم.

العلـوم،تدریسمنالتَحُولضرورة)2004،128الوھاب،(عبدأكدت؛السیاقذاتوفي
Learningوالتكـراربـالحفظالـتعلممنالتَحُولوبالتاليالعلـومتعلمإلىاإلیجابي Roteَیعنـيوالـذي
Learningالنشـطالتعلـمإلىوحفظـھاالمعلومـاتاستقبــال Active."م،٢٠٠٣(الحقیل،بّیَنكما

علىالطالبتعویدالمتوسطة؛المرحلةوطالباتطالبلدىالعقليالنموتحقیقطرقمنأن)١٤٤ص
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فیالحظونوالمعرفةالخبرةكسبفيأنفسھمعلـىالتالمیـذیعتمـدبحیثسلیم؛علميأساسعلىالتفكیر
المعرفةعناصرویربطونالعلمیة،التجارببإجراءاستعداداتھمحسبعلىویقومونبأنفسھم،األشیاء
عنأمكنمایبتعدواأنالمعلمینعلىذلكولتحقیقوالقوانین،القواعدمنھاویستخلصونببعض،بعضھا
وتقیـد،وتـرددتـستظھرأدواتویحیلھمالمتوسطة،المدارسفيوبناتناأبنائنـاذكاءَیْكبتالذيالتلقین؛

حلھـامقدورھمفيبمشكالتطالبھمویواجھونأمكن،ماواإلرشادالتوجیھعلىالمعلمونیقتـصروأن
باإلیجابیة.

تعلمطرقتحسینضــرورةإلىَماّسـةالحاجـةأنالباحثـة:تــرىســبقمــاضــوءوفـي
Learningالنـشطالـتعلماستراتیجیاتبعضاسـتخدامنحوبالتوجھوذلكالمتوسطة؛المرحلةفيالعلوم

Active،فيللمشاركةالُمتعلممساعدةأجلمنوذلكالعالمي؛الصعیدعلىونجاحاًإقباالًالقتوالتي
للتعلمالالزمةالمھاراتاكتسابوبالتـاليالـتعلم،أثنـاءوفاعلیةنشاطاًأكثریكونبحیثالتعلم؛عملیة
علىیعتمدالذيالتلقینيالتعلیممنالمتوسطة،المرحلةفياالھتماموتحویللدیھم.التفكیرمھاراتوتنمیة
وتقدیمالمشكالت،مواجھةوطرقالتفكیرعلىیعتمدالذيالنشط،التعلیمإلىللمھارات،الحركيالتلقین
المتوسطة،المرحلةفيالطلبةلدىاإلیجابيالتفكیرقدراتامتالكألھمیةوذلكلھا،اإلبداعیةالحلول
التربويالمجتمعفيفقدهوبدایةاألعمال،معظمإنجازفيأھمیتھالتعاوني،العملعلىالتالمیذوتعوید

)178ص،2554(الكبیسي،االتجاھاتلتعدیلاألسالیبأنسبمنمجموعة،فيالتدریبوأن

التعلممنالنوعھذاویتطلبالتعلم،أنماطأرقيمنالمشكالتحلبطریقةالتعلمنمطُیّعدكما
لبلوغبینھافیماوالتنسیقالمبادئیستخدمالنمطھذاأنكماالتفكیر،تستدعيخاصةبعملیاتالُمتعلمقیام

منأفضلبصورةتعلمقدیكونالمشكلةالُمتعلمیحلوعندمامعینة،مشكلةشكلعلىیظھرمعینھدف
حلاستراتیجیةُتّعدحیث).214ص،2000(السكران،أخرىبصورةوالمبادئالقواعدتعلمنمط

الحلولإیجادعلىالطلبةتساعدألنھاوالتدریب؛التدریسفيالفاعلةاالستراتیجیاتمنالمشكالت
فيأفكارھموتنظیمتحلیلعلىتساعدھمكماوالتجریب،والتساؤلوالتنقیبالبحثخاللمنبأنفسھم
واقتداربثقةمشابھةمواقففيیواجھونھاالتيالمشكالتمواجھةعلىوُتعوّدھمالتقلیدیة،غیرالمواقف
حلكاستراتیجیةإبداعیةتدریساستراتیجیاتاستخدامالدراساتمنالعدیدأوصتوقد).2004(زیتون،

استخدامحولالدراساتمنالمزیدإجراءبضرورة)2010(القطراوي،دراسةأوصتفقدالمشكالت،
وفيأكبرعینةعلىالعلومتدریسفيإبداعیاً-المشكالتحلواستراتیجیاتالمتشابھات_استراتیجیة

التصوراتتعدیلفيأثرھامعرفةالعلوم،مادةنحواالتجاهتنمیةفيأثرھالمعرفةمختلفةدراسیةمراحل
یتمدراساتإجراءبضرورة)2013شحادة،(أبودراسةأوصتكماالعلوم.فيالمفاھیملبعضالبدیلة

دراساتاجراءعلىعالوةالمشكالتلحلالتقلیدیةبالطریقةإبداعیاًالمشكالتحلطریقةمقارنةفیھا
وتناولوالعلوماالحیاءوعلمالكیمیاءمثلمختلفةعلمیةموادفيابداعیاًالمشكالتحلاستخدامحول

متغیرات مختلفة كاكتساب مھارات التفكیر وال سیما التفكیر اإلیجابي.
(التعلمومنھا:المتنوعة،باستراتیجیاتھالنشطالتعلمأن؛الباحثةتستنتجسبق،ماضوءوفي

والتقـویم؛والتركیـبالتحلیلمثل:العلیاالتفكیرمھاراتعلىویركزیھتمالمشكالت)،حل–التعاوني
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المحتوىتعلمتحـسینفيفیساعدمختلفة،مواقففيالمھاراتھذهأنشطتھمنالعدیدتخاطبلذلك
منوتطویرھا،االیجابيالتفكیرمھاراتتنمیةعلىالُمتعلمقدرةتنمیةیمكنأنھباعتبارھماالعلمي،
إشرافتحتالمستمروالتوجیھالُمتعلم،جـانبمـنالنـشطةوالمـشاركةالتفاعـلعلىتقومحیثخـاللھما
التفكیر،فـيالعلمیـةالطریقـةاسـتخدامینبغـيوفّعالـةنـشطةصـورةفيالعلومولتعلمالمعلم.وتوجیھ
مفاھیمیةأطروتطورتكـوینعلـىومساعدتھمحولھم،تتمركزنشطةتعلممواقففيینالُمتعلمواحتواء
خاللمنكخبراتالعلوم؛اكتـسابعلـىومـساعدتھممعاً،وتفاعلھمنقاشھموتشجعبھم،خاصة

De(,2008(بونوديأشارفقداإلیجابي،التفكیرومنھالمتعلمینوشیقة.ومتباینةمتنوعةاستراتیجیات

Bonoوالتّفردوالتّعددالّتنوعیحترمومضمونھ،ومعناهومفھومھضوءفيالنشطالتعلمأنإلى
ھذهوستقتصرالتعلم،فيالنشطالتعلمتدعمالتيالحدیثةالتدریساستراتیجیاتتتّعددلذلكوالمشاركة،

وحلالتعاوني-التعلم(وھماأالالنشط،التعلماستراتیجیاتمناستراتیجیتینأثردراسةعلىالدراسة
(التعلمالنشطالتعلماستراتیجیاتبعضتوظیفأثرلتتناولالدراسةھذهجاءتوعلیھ؛المشكالت)

الصفطالباتلدىالعلوممادةفياإلیجابيوالتفكیرالتحصیلتنمیةفيالمشكالت)حل-التعاوني
السابع بجدة.

أسئلة الدراسة
السابعالصفطالباتتحصیلفيالتعاونيالتعلماستراتیجیةباستخدامالعلوممادةتدریسأثرما.1

األساسي بجدة؟
السابعالصفطالباتتحصیلفيالمشكالتحلاستراتیجیةباستخدامالعلوممادةتدریسأثرما.2

األساسي بجدة؟
المجموعتینطالباتاستجاباتبینα(=05(الداللةُمستوىعندإحصائیةدالةفروقتوجدھل.3

المستخدمةالتعلمالستراتیجیةُتّعزىاإلیجابيالتفكیرفيالضابطةالمجموعةوطالباتالتجریبیتین
(التعلم التعاوني- حل المشكالت- تعلم تقلیدي)؟

المجموعتینطالباتاستجاباتبینα(=05(الداللةُمستوىعندإحصائیةدالةفروقتوجدھل.4
القیاسینعلىالستجاباتھمتبعاًاإلیجابيالتفكیرأبعادفيالضابطةالمجموعةوطالباتالتجریبیتین

القبلي والبعدي تبعا ألبعاد مقیاس التفكیر اإلیجابي؟

:أھداف الدراسة

تھدف الدراسة الحالیة إلى:
الصفطالباتتحصیلفيالتعاونيالتعلماستراتیجیةباستخدامالعلوممادةتدریسأثرعلىالتّعرف.1

السابع األساسي بجدة؟
الصفطالباتتحصیلفيالمشكالتحلاستراتیجیةباستخدامالعلوممادةتدریسأثرعلىالتّعرف.2

السابع األساسي بجدة؟
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مھاراتتنمیةفيالمشكالت)وحل–التعاوني(التعلماستراتیجیاتاستخدامفاعلیةعلىالتّعرف.3
التفكیر اإلیجابي لدى طالبات الصف السابع بجدة.

أبعادتنمیةفيالتقلیدي)التعلمالمشكالت-حلالتعاوني-(التعلمالتعلماستراتیجیةنوعأثرتحدید.4
التفكیر اإلیجابي لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة.

أھمیة الدراسة:
االتجاھاتأبرزأحدالنشطالتعلمموضوعتتناولكونھامنالدراسةأھمیةتنبعالنظریة:األھمیة❖

استخداممناالستفادةیمكنوبالتاليالتعلیمیة،العملیةِمحورالُمتعلمتجعلالتـيالحدیثـةالتربویة
اإلیجابيالتفكیرمھاراتتنمیةموضوعلتناولھاوكذلكالعلوم.تدریسفـياستراتیجیاتھبعض

تساعدوخطواتإجراءاتمنعلیھتنطويبماالمشكالتحلاستراتیجیةاستخدامخاللمن
استراتیجیاتمناالستفادةفيالحالیةالدراسةُتفیدكماالعلوم.مادةفيأدائھمتحسینفيالطلبة
ُمواتیة،نشطة؛تعلیمیـةبیئةلتھیئةوتوجیھھمالعلوم.ومعلماتمعلمـيوخاصـةالتعاوني،التعلم

العلوممناھجبناءعملیةفيالقائمیناھتماموتوجیھالعلوم.مادةفيوالُمتعلمینالمعلمینیفیدمما
وتطویرھـا بالمرحلة المتوسطة؛ بإعادة صیاغة مواضیع المنھج بما یتناسب والتعلم النشط.

نمطَتحسینحولالعلمیة،األوساطَیْسودالذيالفكرإثراءمحاولتھامنوتنبعالتطبیقیة:األھمیة❖
علىوالقائمینالمھتمینافادةخاللمننشیطین.فاعلینلیكونواللمتعلمین،الفرصةبإتاحةالتعلم

أثرعلىالتّعرففيالمتوسطبالتعلیمالعلومومعلماتالتـدریس،وطرقالمناھجوتطویرتخطیط
االیجابيالتفكیـرتنمیـةفـيالمشكالت)حل–التعاوني(التعلمالنشطالتعلماستراتیجیاتبعض
لصانعيالمشكالتحلاستراتیجیةاستخدامعلىقائماًتعلیمیاًدلیالًتوفركماالطالبات.لدى

التربويالُمستوىرفعیستھدفالذياإلیجابي،التفكیرتنمیةفيیساعدقدالتربویةالقرارات
المشكالتحلاستراتیجیةباستخدامالدروستنفیذإجراءاتحولالمعلمینوتفیدعام.بشكل
األساسیةوالمھاراتبالمعرفةالطلبةتزویدمنھایتوقعالتيفاعلیةاألكثراألنشطةاختیاروعلى

لتطویر مھارات التفكیر اإلیجابي

مصطلحات الدراسة:
Activeالنشط:التعلم● learning:عرفھ)Whiteside, Fitzgerald, "بأنھ)2009

التعلمیة)التعلیمیةالعملیةفيمحورالُمتعلم(أيالُمتعلمدورتفعیلإلىتھدفتعلیمیةتربویةفلسفة
األنشطةفيواالیجابيالفّعالالُمتعلمإلىالسلبيالُمتلقيحالةمنبالُمتعلماالنتقالإلىوَتْسعى

والتركیبكالتحلیلاألولىبالدرجةالُعلیاالتفكیرمھاراتباستھدافوذلكالتعلیمیة،الصفیةوالمواقف
الذاتيوالتعلموالعملوالتجریبالبحثتستلزممختلفةوأنشطةتعلیمیةمواقفعلىاعتماًداوالتقویم،

الباحثةأماوالقیم".االتجاھاتوتكوینالمعلوماتعلىوالحصولالمھاراتالكتسابالجماعيأو
تعتمدالتدریسیةواإلجراءاتالتربویةالممارساتجمیعتشملتربویة"فلسفةبأنھ"إجرائیافّعرفتھ
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باإلصغاءلھمتسمحغنیةتعلیمیةبیئةتوفیرخاللمنالتعلم)عملیة(محورالُمتعلممشاركةعلى
والبحثالعملمتنوعةالعمیقوالتأملالسلیم،والتحلیلالواعي،والتفكیرالثریة،والمناقشةاإلیجابي،

والتجریب، وَتَتَمْثل بالدرجة الُكلیة التي یحصل علیھا أفراد العینة على أداة الدراسة".
Cooperative((التعاونيالتعلم● Learning:تقسیمفیھایتماإلجراءاتمن"سلسلةھو

طالبیتعاونبحیثالتحصیلیةالمستویاتمختلفمنھاكلتتضمنصغیرةمجموعاتإلىالطالب
المعلمدورویكونالتاریخیة،والمھاراتوالتعمیماتوالمفاھیمالحقائقفھمفيمعاًالواحدةالمجموعة

ویّعرف).268،2009(القضاة،المجموعات."بینالتنافسوتشجیعأعمالھموتعزیزالمجموعاتتقسیم
,Jacobs(فعالیة".أكثربشكلمعایعملواكيالطلبةلمساعدةوتقنیات"مبادئبأنھأیضا Power,

Loh, فيالعملمنالطلبةُیَمّكنلھوُمخططمقصودتعلمبأنھ"،إجرائیاالباحثةعّرفتھوقد).2002
لمحتوىتحلیلبمھامخاللھایقومونالفاعلة،والمشاركةاإلیجابیةمنمناخاتفيصغیرة،مجموعات

وُیقدرلدیھم،اإلیجابيالتفكیرلتنمیةالعلوم.مقرردروسببعضالخاصةالمشكالتبعضوحل
بالدرجة التي یحصل علیھا المفحوصین أفراد العینة على أداة الدراسة".

Problem((المشكالتحلاستراتیجیة● Solving Strategy:2003(أمین،عّرفھا(

فيعاديغیرموقفلمواجھةومھاراتمفاھیممنالسابقةمعلوماتھالطالبفیھایستخدم"عملیةبأنھا
تدریسیةطریقة:"فھيللباحثةاالجرائيالتّعریفأماإیجابي".حلتحتاجمشكلةعلىینطويالعلم
خاللھمنتوضعالسابع،للصفالعلوممنھجبموضوعاتعالقةذاتمشكالتعدةعرضعلىتعتمد
التفكیرمھاراتلتنمیةالتعلم؛خبراتتوفیرفيُتّسھممشكلة،أماماألساسيالسابعالصفطالبة

الطریقةِتلخطواُمماثلبٍشكٍلُمرتبةبخطواتتقومأنعلیھالذلكلھا؛حلولإلیجادفَتْسّعىاإلیجابي،
العلمیة في البحث. وتقدر بالدرجة التي یحصل علیھا أفراد العینة على أداة الدراسة".

Positive(اإلیجابيالتفكیر● thinking(:الفردُیساعدالحیاةتجاهمتفائل"موقفھو
فالتفكیرحیاتھ،فيقدماًالمضيعلىیساعدهالذيوھولنفسھ،حدّدھاالتياألھدافتحقیقعلى

الفّعالة.الحلولاستنباطفيالمثابرةعلىُتساعداإلیجابیةفالعقلیةالعمل،فيالنجاحیضمناإلیجابي
)1,2011,Williams.(استثمارعلىالفردُیساعدالتفكیرأنماطمننمطبأنھ"جرائیاإالباحثةوعّرفتھ

بشكلاألفضلنحووتوجیھھاعلیھاوالسیطرةواستغاللھاقدراتھواكتشافوسلوكھومشاعرهعقلھ
إیجابي، وًیتَمْثل في الدرجة التي یحصل علیھا المفحوصین على أداة الدراسة".

حدود الدراسة: تتمثل حدود الدراسة بما یلي:
التعلماستراتیجیاتبعضتوظیفتأثیرموضوععلىالدراسةاقتصرتالموضوعیة:الحدود▪

النشط (التعلم التعاوني - حل المشكالت) في تنمیة التفكیر اإلیجابي في مادة العلوم.
بجدة.حكومیةمدارس3فيطالباتعلىالحالیةالدراسةتطبیقاقتصارالمكانیة:الحدود▪
1440الدراسيللعامالثاني،الدراسيالفصلفيالدراسةتطبیقتمالزمانیة:الحدود▪

ھــ1441ھــ/
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جدةمدارسفياألساسيالسابعالصفطالباتعلىالدراسةتطبیقاقتصرالبشریة:الحدود▪
الحكومیة والذین یدرسون مقرر العلوم.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
مقدمة:

Learning(النشطالتعلمأسلوبوأھمیتھانجاحھاأثبتتالتيالتعلمأسالیبمن Active(حیث؛
القرنمنالتسعینیاتفيأكبربشكلبھاالھتماموازدادالعشرین،القرنثمانینیاتفيكمصطلحظھر
یشكوالتيواالرتباكالحیرةحالةأبرزھاالعواملمنلمجموعةنتیجةإلیھالحاجةظھرتأنبعدنفسھ،
التعلیمیةالنشاطاتخاللعقولھمفيحقیقیةبصورةالجدیدةالمعلوماتاندماجعدمبسببالُمتعلمون،منھا

التحصیلتنمیةفيُیساعدالنشطالتعلماستراتیجیاتاستخدامأنإلىالدراساتأشارتوقدالتقلیدیة،
التأثیرذاتالُمعاصرةالتربویةالتوجھاتأبرزمنالنشطالتعلمأُعتبرلذلكالُمتعلم.إیجابیةوزیادة

.اإلیجابي الكبیر على عملیة التعلم

والتقنیاتالطرقمنَمجموعةوھيالجدیدة؛االستراتیجیاتمنعدداًالتعلممنالنوعھذاویتضمن
الحدیثةوالطرقاألسالیبلبعضالمعلمإتباعأوالتعلیمیة،العملیةفيالُمستخدمةالحدیثةواألسالیب
ھذهاستخدامطریقعنتحقیقھاالُمرادالتعلمبعملیةالخاصةواألھدافالتربویةاألھدافلتحقیقوالمبتكرة

التعلماالكتشاف،المشكالت،حلالذھني،العصفوالمناقشة،الِحوارأبرزھامنالتعلیمیة،االستراتیجیات
الذھنیة،الخرائطاألدوار،لعبالمنھج،مسرحھالذاتي،التعلماستراتیجیةاألقران،تعلمالتعاوني،
استراتیجیتینتناولعلىالدراسةھذهاقتصرتوقدوغیرھا.للتفكیر....الستةالقبعاتالتبادلي،التدریس

ھما( التعلم التعاوني – حل المشكالت).
استراتیجیة التعلم التعاوني:❖

التعلمأسلوبمنالتعلیمیةالعملیةتحویلعلىتركزالذيالنَّشط،التَّعلُماستراتیجیاتمنُتّعد
قلیدي، التعلماستراتیجیةفظھرتواالبتكار،لإلبداعباالًیعطيوالوالحفظ،التلقینعلىیعتمدالذيالتَّ
وأھمأفضلمنالتربیةعلماءواعتبرھااإلبداع،علىالطالبتحفیزعلىتعملأنأجلمنالتعاوني

للمجموعاتالتعلیمياالستخدامعنعبارةالتعاونيالتعلمإنالقولویمكنناالنشط.التعلماستراتیجیات
ممكن،حدأقصىإلىبعضاًبعضھموتعلیمتعلمھم،لزیادةًبعضابعضھممعالطلبةیعملبحیثالصغیرة،

المعلممنبذلكمعلوماتیتلقواأنبعدأفراد5-2منُمكونةمجموعاتإلىالطلبةُیقّسمالعادةوفي
االستراتیجیاتأھممنالتعاونيالتعلموُیّعدواحد.مصیرفيمشتركینالمجموعةأفرادكلأنمدركین

أوصغیرةمجموعاتخاللمنینالُمتعلماإلیجابيالتعلیميالمحتوىنقلتتضمنوھيحدیثاًالمستخدمة
وبعضھمینالُمتعلمبینالحوارأوكالمناقشةكثیرةأشكالیأخذبأنھالتعلممنالنوعذلكویتْسمكبیرة

حللیتممجموعاتاإلیجابيالطالبتقسیمعلىتعملالتعاونيالتعلماستراتیجیةأنكمالبعض.
المشكالت التعلیمیة من خالل تبادل األفكار والمعلومات وحل المشاكل التعلیمیة فیما بینھم.
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آنفـيتعلـیموطریقـةتعلمطریقةعنعبارةبأنھ)33صم.2002،(سعادةعّرفھوقد
غنیةتعلیمیةبیئـةخـاللمنكبیرة؛بفاعلیةوالمشاریعوالتماریناألنشطةفيالطلبةیشاركحیثواحد؛

والتحلیلالواعي،والتفكیرالثریـةوالمناقـشةالبنـاء،والحـواراإلیجابي،باإلصغاءلھمتسمحمتنوعة،
أوقضایا،أوأمور،أودراسیة،مادةمنطرحھأوكتابتھأوقراءتھتتممالكلالعمیقوالتأملالمستمر،

إشرافھتحتبأنفسھمأنفسھمتعلیممسؤولیةتحملعلىیـشجعھممعلـموجودمعبعضاً؛بعضھمبینآراء،
الشخصیةبناءعلىتركزوالتيالمدرسي،للمنھجالطموحةاألھـدافتحقیـقإلىویدفعھمالدقیق،

جماعي"عملبأنھ)2017،132(الحایك،عّرفھحینفيالغد.ورجلالیوملطالبواإلبداعیةالمتكاملـة
الوصولبھدفوانفعالیا)،واجتماعیامھاریاًو(معرفیاالمتجانسینغیرالطلبةمنمجموعةبینتعاوني

وعملیة،عقلیةومھاریةوتنافسیةوجماعیةفردیةمسؤولیاتالطلبةفیھاُیمارسُمحددة،أھدافتحقیقإلى
إلنجاز مھام تعلیمیة والوصول للحد األعلى للتعلم".

ھي:التعاونيللتعلمالخمساألساسیةالعناصر)2017،140(الحایك،َحّددوقد
إكمالأجلمنالبعضبعضھمیحتاجونبأنھمالطالبیشعرأنیجب:اإلیجابيالُمتبادلاالعتماد.1

مھمة المجموعة وبذلك یكون شعارھم ننجو معاً ". أو نغرق معاً.
الجھودتبادلخاللمنالبعضبعضھمتعلممنالطالبیزید:لوجھوجھاًالُمّعززالتفاعل.2

التعلیمیة، حیث یشرحون، یناقشون، ویعلمون ما یعرفونھ لزمالئھم.
النتائج للمجموعة والفرد.: یقیم أداء كل طالب بشكل ُمستمر وُتعطىالمسؤولیة الفردیة.3
المھاراتالطالبلدىیكنلممابفاعلیةالعملالمجموعاتَلتستطیعاالجتماعیة:المھارات.4

(القیادة،التعاونیةاالجتماعیةالمھاراتوتشملاستخدامھا،علىالقدرةوكذلكالالزمةاالجتماعیة
اتخاذ القرارات، بناء الثقة، التواصل، ومھارات حل الخالفات).

تحقیقفيتقدمھالمناقشةُمحددوقتلتخصیصالمجموعةتحتاج:المجموعةعملمعالجة.5
أھدافھا وفي حفاظھا على عالقات عمل فاعلة بین األعضاء.

باآلتي:)109ص،2010(شاھین،لوفقاًالتعاونیةالمجموعةفيالطلبةأدواروتتلخص
أسئلةأيوطرحالتعلیمیة،المھمةمنالتأكدووظیفتھالمجموعة،إدارةمسؤولیةیتولىالقائد:.1

الٌمتعلقةمسؤولیتھإلىباإلضافةالمجموعةأفرادعلىالمھامتوزیعوكذلكالمعلم،علىتوضیحیة
بإجراءات األمن والسالمة في أثناء العمل.

عملمكانإلىمكانھامنالنشاطوموادتجھیزاتجمیعإحضارمسئولیةویتولى:الموادمسئول.2
المجموعة، وھو الُمتعلم الوحید المسموح لھ بالتجول داخل الصف.

علىمناسبةبطرقوتسجیلھاالالزمةالمعلوماتجمعمسئولیةویتولىالكاتب،وھوالمسجل:.3
شكل رسوم بیانیة، أو جداول، أو أشرطة تسجیل.

لبقیةنتائجمنإلیھتوصلتومامجموعتھ،عملویقومالنتائج،تسجیلمسئولیةیتولىالمقرر:.4
المجموعات.
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إلىواألجھزةالموادواعادةالنشاط،انتھاءبعدالمكانتنظیفمسؤولیةیتولى:الصیانةمسئول.5
أماكنھا المحددة.

وتعزیز،تشجیعبعباراتالعملعلىوتشجیعھمالجمیعمشاركةمنیتأكد:المشجعأوالُمعزز.6
وبحثھم على إنجاز المھمة قبل انتھاء المجموعات األخرى، ویحترم الجمیع، ویتجنب إحراجھم.

: یتولى ضبط وقت تنفیذ النشاط.المیقاتي.7

فوائد التعلم التعاوني:
منھا:الفوائدمنمجموعةإلى)140-2010،139،(الشربینيأشار
عنالتعلمفرصةوإتاحةجدیدة.مواقففيتعلمھیتمماتطبیقعلىالقدرةُینّميللطالب:بالنسبة❖

علىوالقدرةاللغویة،المھاراتتحسسینالمشكالت.حلعلىالقدرةینميوالخطأالمحاولةطریق
عنوالتعبیربالنفس.الثقةُمستوىارتفاعالُمختلفة.الِنْظروجھاتتقبلعلىالقدرةزیادةالتعبیر،

الرأي بحریة. عرض األفكار على اآلخرین.
سھولةالتالمیذ.علىالمعلوماتالمعلمفیھایعرضالتيالزمنیةالفترةمنُیقللللمعلم:بالنسبة❖

متابعةفيالمعلمجھدتقلیلبأكملھ،الصفمنبدالًمجموعات5-4منلمجموعاتالمعلمُمتابعة
أعمالوتصحیحالتحریریةالكتابیةاألعمالتقلیلعنناھیكتحصیلھم.فيالضعفاءالتالمیذوعالج

المجموعات بدالً من األعمال الفردیة.
التعلمأنواعمنغیرهعنَیتَمْیزالتعاونيالتعلمبأن)134-2017،133(الحایك،أوضحوقد

مختلففيتطبیقھیمكنالجامعة).إلىالروضة(منالُعمریةالمراحلجمیعمعیتناسبباآلتي:والتعلیم
ُمتطلباتومعكبیرةبدرجةالطلبةواتجاھاتمیولمعیتماشىحیثالحركیة.والمھاراتالدروس
حلمھاراتتعلمعلىالطلبةوُیساعدالحركیة.والمھاراتالمعرفياالقتصادعلىالقائمةالمناھج

وبدرجةللطلبةالتعلیميالُمستوىتحسینفيُیسھممماالیومیةحیاتھإلىالصفمنونقلھاالمشكالت،
منویخلصھمواالنفعالیة.والمھاریةوالعقلیةوالنفسیةاالجتماعیةالمھاراتالطلبةویكسبكبیرة.

اكتسابٌیعززمماللتعلم.دافعیتھممنویزیدوالعزلة،واالنطواءوالخجلالتعلم،نحوالسلبیةاالتجاھات
الطلبة الصفات القیادیة وتحمل المسؤولیة.

التقلیديفالتعلیمالدماغ،لنموَمْطلبالتعاونيالتعلمالتفكیر:وتنمیةالتعاونيالتعلماستراتیجیة
منیتعلمونفاألطفالاألطفال،دماغإثارةعنقاصراًأصبحالمنفردوالعملوالھدوءالجلوسإلىالُمستند
خبراتیمتلكونفالطلبةواآلراء.واألحكامالخبراتوتبادلمعھم،وتفاعلھمباآلخریناتصالھمخالل

فيمشارككلیجعلبماالتعاونيالعملوینظمكأفراد.خبراتھمإلغناءوتبادلھاتداولھامنَالبدمتنوعة،
یقومأنمشاركأيیستطیعَالوبحیثالمجموعة،ھذهبھاتقومالتيالمھمةیخدمعمالًیؤديمجموعة،

وعملالتعاونيالتعلمفوائدالدراساتمنالعدیدأوضحتوقدالمجموعة،عننیابةالعملبكل
)2018(مراد،لدیھم.التفكیروتنمیةالطلبةلدىالتحصیلزیادةفيالمجموعات،

استراتیجیة حل المشكالت:❖

11



بأنواعھا،المشكالتلحلتستخدمالخطواتمنسلسلةمنًتَتكْونُمنظمةعلمیةطریقةُتعتبر
ضروریاًاستخدامھایكونحینالعامةالعلومأنواعجمیعمعالتعاملفياالستراتیجیةھذهوُتستخدم

).2013،334شھاب،الكریم،(عبدالیومیة.الحیاةفيأيالصفیةوغیرالصفیةالمواقفوفيومفیداً

ھذهفیھاتنفردالتيالممیزاتنتیجةالمشكالتحلعلىالَمْبنيالتعلمباستراتیجیةاالھتماموجاء
خطواتوفقوحلِّھاالمشكالت،مواجھةفيوقدراتھمالطلبةتفكیرتنمیةفيُتسھمكونھااالستراتیجیة

إكسابعلىوتعمللھا،مناسببحلوالتفكیرالمشكلةمواجھةعلىقدراتھموزیادةُمتسلسلة،ُمنظمة
حلاستراتیجیةوَتنفّردالفریق.بروحوالعملالنفسعلىواالعتمادالتعاونمثلمرغوبةسماتالطلبة

التعلیمیةالعملیةِمحورالطالبتجعلأنھافيالُمتعددة؛التدریساستراتیجیاتمنغیرھاعنالمشكالت
یتموماعلمیة،بطریقةوالمشكالتالموضوعاتمعویتعاملُمنظمة،بطریقةاألفكارفیتناولالتعلمیة؛
قبلمنوالتفاعالتواإلجراءاتالنشاطاتخاللمنیكونوالخبراتالمعلوماتمنإلیھالتوصل
.)2013(الطناوي،المعلم.معالطالب

المشكالت:حلاستراتیجیةباستخدامالتدریسمجالفياتباعھاالواجبالشروطومن
والرغبةاالستراتیجیة،ھذهخاللمنوتعلمھادراستھایودالتيبالمشكلةَیسَتشعرأنالطالبعلىیتوجب

وخبراتھمالطالبقدراتمعالمشكلةوتتالءمتتناسبأنالحل.إلىالوصولأجلمنالبحثفي
االستراتیجیة.ھذهفيالمشكلةلحلوالُموجھالُمرشدھوالمعلمدورإنَّتفكیرھم.نمووُمستوىوتجاربھم

مدىمنوالتحققوجمعھا،بالمشكلةالمتعلقةالمعلوماتعنواالستقصاءالبحثھوالطالبدورإنَّ
حلعلىقادراًیكونأنالطالبعلىللحل.ویجبالتوصلأجلمنالمشكلةلموضوعومالءمتھاتوافقھا

وتطویرتنمیةعلىتعملالتيالواقعیةالمشكالتتتوفرأنیجبصحیح.علميبأسلوبالمشكالت
)2013والحیلة،(مرعيالتعلمیة.واألھدافحاجاتھم

:التفكیر اإلیجابي❖
منأولكانوقداإلیجابي،للتفكیرالحدیثةالمفاھیمأرسىمنأولبیلنورمانالدكتورُیّعد

أناذاالیمان؛بمفھومتاماًارتبطاًربطھوقدالسلبیة،المواقفقلبعلىوبقدرتھاإلیجابيالتفكیربقوةتنبأ
اإلیجابي.للتفكیرالرئیسيالمصدرھوالعظمىالقوةصاحببا�فاإلیمانممكنا،شيءكلیجعلاالیمان

وبھماوالضعفالقوةبداخلھیجدالفردأناذسلیجمان)(مارتنبھدعىماوھذا).2006،26(الرقب،
كاملاستثماربواسطةواإلنجازللعملالذاتیحفزالذيالوقودیعتبر).2009،692(قاسم،حیاتھتتحدد

واألفكارالنواتجعبروالنجاحالسعادةلتحقیقاألنجحالنتائجإلىوصوالًاإلنسانیةالذاتومواردلقدرات
)2006:9(الرقب،والتحدیات".العواقبلمواجھةالخالقةالخیاراتوصناعةاإلیجابیة

االنفتاحالعمل.بیئةُیعززمنھا:اإلیجابيللتفكیرفوائدِعدة)2008،9(الرقیب،ویذكر
علىیعتمدإیجابیة.عملبیئةنحووالتحركالتغییرعلىباعثالعالي.األداءسروھووالثقةوالصدق
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ُیحّفزالمستقبلیة.أھدافھاختیارمنالفردیمّكنالُمستّعصیة.المشكالتلحلاألقوىالعنصروھوالواقعیة
على اإلبداع واالبتكار.

أھمیة التفكیر اإلیجابي:
تتبلور أھمیة التفكیر اإلیجابي في النقاط التالیة:

ساعدتولقدالبلدانمعظمعلیھاتأسستالذيالعمادھياألفكارإناإلنسان:قدرمنیزید●
ھيفاألفكارالعالمفياألضخموھواالقتصاد،عجلةلدفعضخمةشركاتإنشاءعلىاألفكار
عنُمخیلتھتتفقالذيالُمفكروالشخصلألمام،نخطوھاخطوةوكلببنائھ،نقومشيءكلأساس

أفكار رائعة تعلو قیمتھ.
الفَكْونناالحیاةفيشيءأيمنأكثرأھمیةذاتتكونالعقلَتْشغلالتياألفكارإن:السعادةیجلب●

نستطیع شراء السعادة وال الفوز بھا، لذا یجب أن نختارھا وذلك بأفكارنا اإلیجابیة.
تعرفالناجحةالشخصیةالنجاح:سبیلفيالمخاطروخوضالتغییریحبنفسھمنواثقیجعلھ●

أھدافمنیریدمایعرففھولذلكیتجنبھ،أنإنسانأيیستطیعالواقعشيءالتغییرأنجیدا
ومارتنیاليدراسةفأكدتالفعل.فيویضعھالھااالحتماالتكافةویضعلتنفیذھاویخطط

)2000,Martin &Yale(علىالقدرةلدیھماإلیجابيالتفكیریستخدمونالذیناألفرادأنعلى
تحقیق األھداف واتخاذ القرارات والتعمیم بصورة صحیحة.

الدراسات السابقة●
تنمیةفيتأثیرهوقیاستعاونيتعلیميبرنامجبناءإلىھدفت)Al-Mahaftha,2020(دراسة

ً)70(اختیاروتمالجنوبیة.الغوربمنطقةالسادسالصفطالبلدىاإلیجابيالتفكیر بشكلوطالبةطالبا
التفكیرمقیاستطبیقتمالدراسةأھدافولتحقیقوتجریبیة،ضابطة،مجموعتین:إلىوتقسیمھمعشوائي،
تطبیقوتمدقیقة)45(الجلسةمدةجلسات،)20(فيالتعاونيالتعلماستراتیجیاتبرنامجوبناءاإلیجابي،
بعدأسابیع.خمسالبرنامجاستمراسبوعیاً.حصص)4(بمعدلالتجریبیةالمجموعةعلىالبرنامج
متوسطبیندالةفروقاًوجودالدراسةنتائجأظھرتحیثالنتائجتحلیلتمالبرنامجتطبیقمناإلنتھاء
التفكیراختبارفيالمجموعةوالضابطةالتجریبیةالمجموعةفيالسادسةاالبتدائیةالمرحلةطالب  درجات

تنمیةفيداللةذاتفروقوجودوعدمالتعاوني).(التعلمالتدریبيالبرنامجاستخدامنتیجةاإلیجابيبعدما
ابعاد التفكیر اإلیجابي البعدي المنسوب اإلیجابي التفاعل بین متغیرات البرنامج والجنس.

Altakhaynehدراسة التفكیراستراتیجیةاستخدامأثرمعرفةإلىالدراسةھدفت))2020,
الدراسةعینةوتْكّونتاألردن،فيالعاشرالصفلطالبالریاضیةالمشكالتوحلاإلنجازعلىاإلیجابي

101ًمن اإلیجابي)،التفكیرباستراتیجیة(تدرسالتجریبیةالمجموعةمجموعتین:إلىُمقسمةوطالبةطالبا
بصیاغةالباحثقامالدراسةأھدافولتحقیقالتقلیدیة).باالستراتیجیة(تدرسالضابطةوالمجموعة
والمعاییر.المشكالتوحلالخیالالقرار،واتخاذالذاتي،الحدیثتشملالریاضیاتلتدریساستراتیجیة
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یھدفالمشكلةحلواختبارالریاضي،التحصیلاختبارعلىالدراسةأدواتوشملتذلك،إلىباإلضافة
ذكرمعالمفتوحة،والحاالتوتصحیحھا،األخطاءوتحدیدوالترجمة،النقلالجوانب:الستكشافاالختبار
صحةمنالتحققتمحیثالمنطقي،التبریروالسابقة،الحالیةالمعلوماتبینوالعالقةواإلثبات،السبب،

فيالضابطةالمجموعةعلىالتجریبیةالمجموعةتفوقالدراسةنتائجوأظھرتاألدوات.ھذهوموثوقیة
تدریسفياإلیجابيالتفكیراستراتیجیةفّعالیةإلىوأشارتالمشكالت.وحلالدراسيالتحصیل

الذاتيالطابعإضفاءفيحیویاًدوراًوتلعبالریاضیاتفياإلیجابیةالمواقفُتعززألنھاالریاضیات
وانالمباشرة.وخبرتھالمعلمنشاطعلىاالعتمادمنبدالًالتعلمأھدافتحقیقفيالذاتیةالكفاءةوتحسین

أبرز ممیزات التفكیر اإلیجابي أنھ ُیّطور التخطیط وقدرات التقییم واتخاذ القرار والتوقعات العالیة.
,Andin(دراسة Aziz, تنمیةفيالتعاونيالتعلماستراتیجیةتأثیرعلىالتّعرفھدفت)2019

ً)62(اختیارتمذلك،لتحقیقللطالب.الُعلیاالتفكیرمھاراتوتطویر مدارسثالثمنوطالبةطالبا
(تعلموضابطةتقلیدیة)،بطریقة(تعلمتجریبیةمجموعةإلىتقسیمھمتمحیثعشوائي،وبشكلثانویة،
ُتطْبقأنشطةیتضمناإلداریة،المواضیعاحدىفيتدریبيبرنامجلھمقدمحیثالتعاوني).التعلمبطریقة

االختبارتحلیلنتائجوأظھرتتدریسیة.ساعة24بواقعاسابیع،)3(ولمدةالتعاوني،التعلمخاللمن
االختبارعلىالتجریبیةالمجموعةأفراددرجاتبینواضحاًفرقاًوجودالمجموعتینعلىالُمطبقالبعدي
تعزیزھایمكنالُعلیاالتفكیرمھاراتاكتسابأنالدراسةوأكدتالبعدي.االختبارلصالحوالبعديالقبلي

من خالل أنشطة التعلم التعاوني.
تحسینفيالتعاونيالتعلمفاعلیةَتقْصيإلىتھدف)2017مسعودة،مسعودة،(خویلد،دراسة

تلمیذاً)24(تجریبیةعینةاختیرتذلكولتحقیقابتدائي.الخامسةالسنةلتالمیذالدراسيالتحصیلُمستوى
تطبیقتموقدالجلفة،بوالیةابتدائيالخامسةالسنةتالمیذمنوتلمیذةتلمیذا)42(ضابطةوعینةوتلمیذة،

فيالتالمیذتحصیل(نتائجفاعتمدتالبعديالقیاسأماالتجریبیة،العینةعلىالتعاونيالتعلماستراتیجیة
التحصیلفيالضابطةوالعینةالتجریبیةالعینةبینفروقوجودعلىالدراسةنتائجودلتالثاني).الفصل

فيالبعديوالقیاسالقبليالقیاسبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالتجریبیة.العینةلصالحالدراسي
القیاسینبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالضابطة.العینةتالمیذلدىالدراسيالتحصیلُمستوى
التعلمالستراتیجیةُتّعزىالتجریبیةالعینةتالمیذلدىالدراسيالتحصیلُمستوىفيوالبعديالقبلي

القیاسفيالتجریبیةوالمجموعةالضابطةالمجموعةبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالتعاوني.
توجدالتعاوني.التعلمالستراتیجیةُتّعزىاألدبیةالموادفيللتالمیذالدراسيالتحصیلُمستوىفيالبعدي
فيللتالمیذالدراسيالتحصیلُمستوىفيالبعديالقیاسفيالمجموعتینبینإحصائیةداللةذاتفروق
كاستراتیجیةالتعاونيالتعلمبدمجالباحثةوأوصتالتعاوني.التعلمالستراتیجیةُتّعزىالعلمیةالمواد

أكثرالُمتعلمویجعلالمشكلةحلمھارةبناءبینھامنالمھمةاألھدافمنالعدیدیحققسوفألنھتدریبیة
فّعالیة وتنمو خبراتھ المعرفیة.

تدریسفيابداعیاالمشكالتحلاستراتیجیةاستخدامأثرتْقّصي)2016(نعمان،دراسةھدفت
شملتاالستقرائي،تفكیرھموفيالعلوممادةنحواتجاھاتھمفياألساسيالسادسالصفلطالبالعلوم
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ممنعمانمدینةفيالخاصةالمدارسفياألساسيالسادسالصفطالبمنطالبا)55(الدراسةعینة
الدراسةأھدافولتحقیقم.2016م-2015الدراسيللعاماألولالدراسيالفصلخاللالعلوممادةدرسوا

)30(منتْكونتحیثالعلوم،نحواالتجاھاتمقیاسفيوالمتمثلةللدارسةاألولىاألداةبتبّنيالباحثقام

والمتمثلةللدارسةالثانیةاألداةببناءالباحثقامكماالخماسي.لیكرتمقیاسحسباستجاباتھامدرجةفقرة
وثباتصدقدالالتمنالتحققتمكمافقرة.)15(مناالختبارتْكّونحیثاالستقرائي،التفكیراختبارفي

دالةفروقاًوجوداإلیجابيالدراسةنتائجتوصلتحیثبالدراسة،الخاصةالبیاناتتحلیلوتماألداتین.
المشكالت(حلالستراتیجیةُتّعزىالعلوممادةنحواألساسيالسادسالصفطالباتجاھاتفيإحصائیة
فياحصائیاًدالةفروقاًووجودابداعیا.المشكالتحلاستراتیجیةولصالحالتقلیدیة)الطریقةابداعیاً-

التفكیر االستقرائي ُتّعزى الستراتیجیة التدریس لصالح استراتیجیة حل المشكالت إبداعیاً.
المشـكالتحـلعلـىقائمـةتدریسـیةاستراتیجیةأثـرتقصـيھدفتم)2014(الزعبي،دراسة

الیرمــوك،جامعــةفـيصـفمعلـمطلبـةلـدىالریاضـياإلبـداعيالتفكیـرمھـاراتتنمیـةفـي
وضـــابطةطالبـــاً)48(تجریبیـــةلمجمــوعتینوزعــواوطالبــةطالبــا)98(مــنالعینــةوتّكونــت

تدریسـیةاستراتیجیةتطبیـقتـمكمـاالریاضي،اإلبـــداعيللتفكیـــراختبـــاربنـــاءتـــمطالبـــاً).50(
والھندسـةالقیـاس،اإلقلیدیـة،الھندسـةوحـداتفـيالریاضـیاتلمسـاقالمشـكالتحـلعلـىقائمـة

الریاضياإلبداعيالتفكیـرمھـاراتفـيتحسناًالنتائجأظھرتوقدالتجریبیة.المجموعةعلىالمستویة
بـینإحصائیاًدالةفروقاًووجدتالتجریبیـة.المجموعـةطلبـةلـدىواألصـالة)والمرونـة،(الطالقـة،

الكلیـةالدرجـةوفـيواألصـالةوالمرونـةالطالقـةمھـاراتفـيوالضـابطةالتجریبیـةالمجمـوعتین
اإلبــداعيالتفكیــرمســتویاتفــيتحســناًالنتــائجوأظھــرتالتجریبیــة.المجموعـةلصـالحلالختبـار

باسـتخدامالدراسـةأوصتوأخیـراً:الضابطة.المجموعةمستویاتمعمقارنةالتجریبیة،للمجموعــة
الطلبةلــدىالریاضــياإلبــداعيالتفكیــرتنمیــةفــيأثرھــاوبیــانتدریســیةواستراتیجیاتبــرامج

وفي مختلف المراحل الدراسیة.
االبتكاريالتفكیرتنمیةفيالنشطالتعلمأثرمعرفةإلىھدفته)1430(الزایدي،دراسة

ُطبقتالتقلیدیة،بالطریقةمقارنةالمتوسطالثالثالصفطالباتلدىالعلومبمادةالدراسيوالتحصیل
المكرمة،مكةمدینةفيالمتوسطالثالثالصفطالباتمنطالبة)٥٦(منُمكونةعینةعلىالدراسة
)٢٧(منالضابطةوالمجموعةطالبة)٢٩(منالتجریبیةالمجموعةتكونتمجموعتین؛علىوزعت

أماالتجریبیة،للمجموعة"والطاقةالشغل"وحدةفيالنشطالتعلمباستخدامالباحثةقامتوقدطالبة،
الذيالدراسيالتحصیلالختبارالمجموعتانوأخضعتالتقلیدي،بالتعلمدرستفقدالضابطةالمجموعة

التفكیرواختباروثباتھ؛صدقھمنوالتأكدوتقنینھ،ضبطھبعدتطبیقھتمحیثالباحثة؛قبلمنإعدادهتم
شبھالمنھجاُتبعالدراسة.فروضصحةوالختباروبعدیاً.قبلیاًتطبیقھماوتم(ب)الفئةلتورانساالبتكاري

درجاتمتوسطبیندالةفروقوجودالدراسةنتائجأظھرتإحصائیا.وقدبیاناتھاُعولجتتجریبي
االبتكاريالتفكیرلمقیاسالبعديالتطبیقفيالضابطةالمجموعةدرجاتومتوسطالتجریبیة،المجموعة

لصالحوذلكاالبتكاريللتفكیرالكلیةوالقدرةوالتفاصیل،واألصالة،والمرونة،الطالقة،بقدرةیتعلقفیما
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درجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدكماالقبليالتحصیلضبطبعدالتجریبیةالمجموعة
مادةفيالتحصیلالختبارالبعديالتطبیقفيالضابطةالمجموعةدرجاتومتوسطالتجریبیة،المجموعة

التجریبیةالمجموعةلصالحوذلكالكليالتحصیلوُمستوىوالعلیاالدنیاالمعرفیةالمستویاتعندالعلوم،
فيالدراسيوالتحصیلاالبتكاريالتفكیربینارتباطیةعالقةلوجودوأشارتالقبلي.التحصیلضبطبعد
التعلمالستخدامإیجابیاًأثراأظھرتكماالدراسة.عینةالمتوسطالثالثالصفطالباتلدىالعلوممادة

المتوسط.الثالثالصفطالباتلدىالعلومبمادةالدراسيوالتحصیلاالبتكاريالتفكیرتنمیةفيالنشط
والتحصیلاالبتكاريالتفكیربتنمیةواالھتمامالنشطالتعلمالستخدامالتوجھبضرورةالباحثةوأوصت

الدراسي في تدریس العلوم في مراحل التعلیم المختلفة.
التفكیرتنمیةفيالتعاونيالتعلماستراتیجیةأثرعلىالوقوفإلىھدفت)2009،(القضاةدراسة

ً)124(منالدراسةعینةتكونتالتاریخ.مبحثفياألساسيالتاسعالصفطلبةعنداإلبداعي طالبا
للتفكیرتورانساختبارالباحثاستخدمالثانیة،عمانتربیةمدیریةمناألساسيالتاسعالصفمنوطالبة

داللةذاتفروقوجودعنالبحثكشفاألردنیة.للبیئةالمعدلةبصورتھ"أ"األلفاظصورةاإلبداعي
فيفروقووجودالتقلیدیة،بالمجموعةمقارنةالتعاونيالتعلمباستخدامدرستالتيالمجموعةلصالح
والجنس.الطریقةبینللتفاعلفروقتوجدوالالطالبات،ولصالحوالطالباتالطالببیناإلبداعيالتفكیر

نحوالتدریسیةإجراءاتھموتوجیھاستخداماإلیجابيالمعلمینبدعوةالبحثأوصىالنتائج،ضوءوفي
إعدادھمبرامجفيالرئیسةالمحاورأحدالتعاونيالتعلماعتبارعلىالمدربینوأوصىالتعاوني،التعلم

لمعلمي التاریخ في برامج تدریبھم.
المصري،المجتمعأفرادبیناإلیجابيالتفكیرأبعادعلىالتّعرفھدفت)Qasim,2009(دراسة

ھناكھلالمصریین؟عنداإلیجابيالتفكیرومكوناتأبعادھيماالتساؤل:فيالدراسةمشكلةوتلخصت
التفكیرمقیاسأُستخدمذلكولتحقیقانثى)؟–(ذكرللجنسُتّعزىاإلیجابيالتفكیرأبعادفيفروق

الجنسین.منباألردنالمصریةالجالیةمنفردا)151(منھالعینةوتْكونتإبراھیمالستارلعبداإلیجابي
ثماإلیجابیة،والتوقعاتالتفاؤلكانتشیوعااإلیجابيالتفكیرُمكوناتأبرزأنإلىالنتائجأشارتحیث
قبولفيواإلناثالذكوربینإحصائیةداللةذاتفروقاًوجودإلىأشارتكماالشخصیة.المسؤولیةتْقّبل

المسؤولیة الشخصیة والقبول الذاتي غیر المشروط في صالح الذكور.

التعقیب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالیة منھا:
من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبینت المالحظات اآلتیة:

التعلماستراتیجیاتتأثیردراسةاستھدافھاخاللمنالحالیةالدراسةتشابھتالھدف:حیثمن●
دراسةمعخاص؛بشكلاإلیجابيالتفكیروتنمیةعامبشكلالتفكیروتنمیةالتحصیلعلىالنشط

(الزایدي،ودراسة).2009(القضاة،ودراسة)،2017مسعودة،مسعودة،(خویلد،منكال
,Andin(ودراسة).2014الزعبي،ودراسةه).1430 Aziz, ودراسة).2019

Altakhayneh ,2020.((
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التجریبي،المنھجاتباعھافيالدراساتبعضمعالحالیةالدراسةتشابھتالمنھج:حیثمن●
ودراسة).2014(الزعبي،ودراسةه).1430(الزایدي،ودراسة).2009(القضاة،كدراسة
-Al(ودراسة).2016(نعمان، Mahaftha, 2020(

المتوسطة،المرحلةاستھدافھافيالدراساتبعضمعالحالیةالدراسةتشابھت.العینةحیثمن●
ه).1430ودراسة(الزایدي،).2009(القضاة،كدراسة

ودراسة).2016(نعمان،كدراسة؛الدراسةأداةفيالدراساتبعضمعالدراسةاختلفت●
)Qasim,2009(االستبانة.استخدمتالتي

الدراسة،عینةواختیارالنظرياألدبإعدادفيالسابقة:الدراساتمنالحالیةالدراسةاستفادت●
.ومنھجیة الدراسة، وكیفیة بناء أداة الدراسة ومناقشة النتائج وتفسیرھا

التّعرفھدفتالتيالقلیلةالدراساتمنبْكونھاالسابقةالدراساتعنالحالیةالدراسةتمیزت●
طالباتلدىاإلیجابيالتفكیرتنمیةفيالمشكالتوحلالتعاونيالتعلماستراتیجیتيأثرعلى

المرحلة المتوسطة.

الطریقة واإلجراءات:
األساسيالسابعالصفطالباتجمیعمنالدراسةمجتمعتْكونالدراسة:وعینةمجتمع❖

الفصلخاللوذلكبحدة،التعلیمإدارةإحصائیاتوفقبجدة،الحكومیةالمدارسفيالُمسجلین
طالباتمنطالبة)90(منالدراسةعینةوتْكونت.1441-1440الدراسيالعاممنالثانيالدراسي
عشوائیاًوتوزیعھماختیارھمتمبجدة.حكومیةمدارسثالثمناختیرتاألساسيالسابعالصف

وفقدرسواأولىتجریبیة(مجموعةطالبة)،30(منھاكلعدددراسیة،مجموعاتثالثعلى
المشكالت،حلاستراتیجیةوفقدرسواثانیةتجریبیةومجموعةالتعاوني.التعلماستراتیجیة

ومجموعة ضابطة درسوا وفق الطریقة االعتیادیة.

أدوات الدراسة
العلوممادةفيتحصیلياختباروتطویربإعدادالباحثةقامتالتحصیلي:االختباراألولىاألداة❖

ومراجعةوأھدافھ،االختبارمنالغرض(تحدیداآلتیة:الخطواتوفقاألساسي.السابعللصف
جدولبناءللوحدة.التدریسیةاألھدافوتحدیدالدروس،وتحدیدللوحدةالدراسيالمحتوى

ضوءفيالنھائي)االختبارأسئلةاعدادوأخیراً:فیھا.العقلیةالُمستویاتتحدیدالمواصفات،
(صدقلالختبارالظاھريالصدقمنالتأكدبدائل).4(مُتّعددمنسؤال)20(الُمحكمینمالحظات

10علىعرضھخاللمناالختبار،محتوىمعالمقیاسمفرداتبینالتطابقَمْدىأيالتحلیل)

ضوءفياالسئلةصیاغةواعادةالعلوممجالفيوالخبرةاالختصاصذويمنُمحكمین
االتساقصدقمنالتأكدتمكمااألسئلة.لتحدیدفأكثر%80اتفاقنسبةاعتمادتمحیثمالحظاتھم،

معاملوھو)0,823(قیمتھبلغتحیثنباخ،كروألفامعاملخاللمناالختبارلفقراتالداخلي
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أسئلةعنواجاباتاستنتاجاتإلىالوصولفياالختبارفقراتعلىاالعتمادیمكنمرتفع،ثبات
كرونباخألفامعادلةباستخدامالتحصیلياالختبارثباتمنالتأكدتمفقداالختبار:ثباتأماالدراسة.

حیثطالبات)،10قوامھا(عینةعلىاالستطالعیةالتجربةخاللمناالختبارمفرداتاتساقلقیاس
.مرتفعثباتمعاملوھو)0,788(لالختباركرونباخألفامعاملبلغ

نصیرأعدتھالذياإلیجابيالتفكیرمقیاساستخدماإلیجابيالتفكیرمقیاسالثانیة:األداة❖
أبعاد5تقیسفقرة،35منالمقیاستكونوقدالسیكومرتیھ،خصائصھمنالتحققبعد)2017(

الصحيالمعرفيواالنفتاحالتعلمحبوالتفاؤل.اإلیجابیة(التوقعاتوھيفقرات:7علىموزعة
المشروطغیروالتقبلاآلخرینعنلالختالفاإلیجابيالتقبلالعلیا.العقلیةالعملیاتفيوالتحكم
الخماسي.لیكرتتدرجفقرةكلویتبعالقرار)وصناعةالمشكالتحلالشخصیة،المسؤولیةللذات،

وأبداً=درجتین.نادراً=درجات.3حیانا=درجات.4غالبا=درجات،5(دائما=الفقراتوتصحیح
صدقمنالتحققوتمالفقرات.علىالعینةألفرادالحسابیةالمتوسطاتاحتسبتحیثواحدة)درجة
طبقحیثالبناءوصدقالفقرة.لقبول%)80(اتفاقنسبةواحتسابالمحكمینصدقخاللمناألداة

بینارتباطمعامالتواستخرجتالسابعالصفطالباتمن)30(استطالعیةعینةعلىالمقیاس
-%21,0(بلغتحیثللمقیاس.الكلیةوالدرجةالمقیاسبأبعاداإلیجابيالتفكیرمقیاسفقرات

)2019الزعبي،(الدبایبة،الدراسة.لغایاتمقبولةقیموھي%)0,87

والدراساتوالبیاناتالمعلوماتجمعفيالوصفيالمنھجالدراسةاعتمدت:الدراسةمنھجیة
السابقة واالدبیات المرتبطة بالدراسة، كما استخدمت المنھج شبھ التجریبي لمالئمتھ مع ھدف الدراسة.

الحسابیةالمتوسطاتاستخدامتمالدراسةاھدافتحقیقأجلمناإلحصائیة:المعالجة
).ANCOVA((المصاحبالتباینتحلیلواختبارالمعیاریةواالنحرافات

نتائج الدراسة ومناقشتھا
فیما یلي عرضاً للنتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة ومناقشتھا، وذلك من خالل اإلجابة على:

التعاونيالتعلماستراتیجیةباستخدامالعلوممادةتدریسأثرمااألول:بالسؤالالمتعلقةالنتائج-
المتوسطاتایجادتّمالتساؤل؛ھذاعلىلإلجابةبجدة؟األساسيالسائعالصفطلبةتحصیلفي

البعدي،التحصیلاختبارعلىالدراسةمجموعاتألداءالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیة
ذلك.یبّین)1(رقموالجدول

المعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)1(الجدول
ألداء مجموعات الدراسة على اختبار التحصیل تبعا الستخدام استراتیجیة التعلم التعاوني

طریقة التدریس
المجموع العامالقیاس البعديالقیاس القبليالعینة
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المجموعة
تجریبیة
األولى

(استراتیجیة
التعلم

التعاوني)

3013.43.4422.13.0417.75.42

المجموعة
الضابطة

3012.14.3014.33.4013.23.98

6012.73.9018.25.0715.45.26المجموع الكلي

التجریبیةالمجموعةفيالطالباتدرجاتمتوسطبینظاھریةفروقاًھناكأن)1(الجدولیبّین
باستخدامالتدریسطریقةالستخدامنتیجةالضابطةالمجموعةطالباتدرجاتومتوسطاالولى،

المتوسطجاءفقدالتجریبیةالمجموعةطالباتلصالحالفروقھذهوكانتالتعاوني.التعلماستراتیجیة
َبْلغإذاألعلى،كانالتعاوني،التعلماستراتیجیةباستخدامتعلمواالذینالتجریبیةالمجموعةألفرادالحسابي

إستراتیجیةأنَیعنيوھذا،13.2((الضابطةالمجموعاتألفرادالحسابيالمتوسطَبْلغحینفي)17.7(
إلىالنتیجةھذهالباحثةوتعزوالعلوم،مادةتعلمفيالتقلیدیةالطریقةمنأفضلنتائجتحققالتعاونيالتعلم

روحَتسودھاالتعلملعملیةمناسبةتعلیمیةبیئةتوفرفيُیسھمالتعاونيالتعلماستراتیجیةاستخدامأن
إلىباإلضافةالمھامإنجازعلىإقبالھنتعزیزإلىأدىمماالواحدة،المجموعةطالباتبینالتعاون

بینتعاوناًتضمنتاالستراتیجیةھذهأنعلىناھیكالتفكیر،مھاراتتنمیةفيأسھمتالتيالمناقشات
الخوفالخجلعنھنأزالمماالمشاركةعلىوالتشجیعبینھناالجتماعيوالتفاعلالعملفيالطالبات

مھاراتالطالباتأكسبتالتعلم،أثناءنشطةإیجابیةبیئةإیجادإلىأدىمماالتعلم،نحودافعیتھنوزاد
واتقانفھمعلىوالعمللذواتھن،وتقدریھناالستقصاءمھاراتوتنمیةالتقاریروكتابةالعلميالبحث

المفاھیم واألسس العامة للمادة العلمیة وكل ما ُیسھم في تنمیة مھارات التفكیر.
إلىأشارتالتي)2017مسعودة،مسعودة،(خویلد،دراسة:نتیجةمعالنتیجةھذهاتفقتوقد

تأثیرإلىأشارتالتي)2009،(القضاةودراسةالطلبة.أداءتحسینفيالتعاونيالتعلماستراتیجیةفعالیة
,Andin(ودراسةاإلبداعي.التفكیرتنمیةفيالتعاونيالتعلماستراتیجیة Aziz, إلىآشارتالتي)2019

أن اكتساب مھارات التفكیر العلیا یمكن تعزیزھا من خالل أنشطة التعلم التعاوني.

المشكالتحلاستراتیجیةباستخدامالعلوممادةتدریسأثرماالثاني:بالسؤالالمتعلقةالنتائج-
المتوسطاتایجادتّمالتساؤل؛ھذاعلىلإلجابةبجدة؟األساسيالسائعالصفطلبةتحصیلفي

19



البعدي،التحصیلاختبارعلىالدراسةمجموعاتألداءالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیة
ذلك.یبّین)2(رقموالجدول

المعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)2(الجدول
ألداء مجموعات الدراسة على اختبار التحصیل تبعا الستخدام استراتیجیة حل المشكالت

طریقة التدریس
المجموع العامالقیاس البعديالقیاس القبليالعینة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المجموعة
التجریبیة الثانیة
(استراتیجیة حل

المشكالت)

3012.43.2119.33.2416.55.12

المجموعة
الضابطة

3011.03.8913.83.1013.23.68

6010.93.5617.05.0015.54.94المجموع الكلي

المجموعةفيالطالباتدرجاتمتوسطبّینظاھریةفروقاًھناكأن)2(الجدولیبّین
باستخدامالتدریسطریقةالستخدامنتیجةالضابطةالمجموعةطالباتدرجاتومتوسطالثانیة،التجریبیة

كانفقدالثانیةالتجریبیةالمجموعةطالباتلصالحالفروقھذهوكانتالمشكالت.حلاستراتیجیة
المشكالتحلاستراتیجیةباستخدامتعلمواالذینالثانیةالتجریبیةالمجموعةألفرادالحسابيالمتوسط
یعنيوھذا،13.2((الضابطةالمجموعاتألفرادالحسابيالمتوسطبلغحینفي)16.5(بلغإذاألعلى،

الباحثةوَتْعزوالعلوم،مادةتعلمفيالتقلیدیةالطریقةمنأفضلنتائجتحققالمشكالتحلاستراتیجیةأن
الفروقتراعيأنھاكماالذاتیة،وسرعتھالُمتعلمقدرةُتراعيالمشكالتحلاستراتیجیةلكونالنتیجةھذه

وإثارةحماسھن،منیزیدمماللطالبات،الفاعلةللمشاركةالفرصةُتتیحفھيالطالبات،لدىالفردیة
فيأسھمالذياألمرالتعلم،عملیةتجاهبالمسؤولیةالشعورتولیدعلىعملتالتيالمشاركةنحودافعیتھن

أسبابعنالفرضیاتخاللمنوضعوھاالتيالعملأوراقحلمثل:لدیھم.ُعلیاتفكیرمھاراتتنمیة
ھذهوفقالتعلمأنكماالتدریس.فياالعتیادیةالطریقةإلیھتفتقرماوھذاالطرح،موضوعالمشكلة

فیھالطالباتوُتّعداالھتمام،وجذبوالحوارالنقاشواثارةالتفكیرإثارةعلىذاتھحدفيقائماالستراتیجیة
العلميالبحثخطواتوفقالمشكلةلحلویسعونللمعلومات،مستقبالتولیسنشیطاتمشاركات،

فــيتحســناًنتــائجھاأظھــرتالتي)2014(الزعبي،دراسةنتیجةمعالنتیجةھذهاتفقتوقدواسسھ،
التي)2016(نعمان،ودراسةاإلبداعي.التفكیراستراتیجیاتباستخداماإلبــداعيالتفكیــرُمســتویات
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األساسيالسادسالصفلطالبالعلومتدریسفيابداعیاًالمشكالتحلاستراتیجیةاستخدامفّعالیةأكدت
وفي تفكیرھم االستقرائي.

بینα(=05(الداللةُمستوىعندإحصائیةدالةفروقتوجدھلالثالث:بالسؤالالمتعلقةالنتائج-
اإلیجابيالتفكیرفيالضابطةالمجموعةوطالباتالتجریبیتینالمجموعتینطالباتاستجابات

حسبتحیثتقلیدي)؟تعلمالمشكالت-حلالتعاوني-(التعلمالمستخدمةالتعلمالستراتیجیةُتّعزى
التجریبیتینالمجموعتینطالباتالستجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات
فيموضحھوكمااإلیجابي،التفكیرلمقیاسوالبعديالقبليالقیاسینعلىالضابطةوالمجموعة

).3(الجدول

المعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)3(رقمجدول
الستجابات طالبات المجموعتین التجریبیتین والمجموعة الضابطة على القیاسین القبلي والبعدي

لمقیاس التفكیر اإلیجابي

طریقة التدریس
المجموع العامالقیاس البعديالقیاس القبليالعینة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

المجموعة
التجریبیة األولى
(استراتیجیة

التعلم التعاوني)

3013,33,2320,53,8717,83,77

المجموعة
التجریبیة
الثانیة

(استراتیجیة
حل المشكالت)

3012.43.2119.33.2416.55.12

المجموعة
الثالثة(الضابطة)

3010.02.8913.83.1013.23.68

9010.93.5617.05.0015.55.34المجموع الكلي

لمقیاسالكلیةالدرجةعلىالعینةأفراداستجاباتفيالظاھریةالفروق)3(الجدولمنُیالحظ
التباینتحلیلاختباراستخدمالفروقلتلكالداللةولمعرفةالمجموعة،ًلمتغیرتبعااإلیجابيالتفكیر

)4(رقمالجدولفيموضحھوكماالفروق،تلكتأثريلتحدیدالُمصاحباألحادي

المصاحباألحاديالتباینتحلیلاختبارنتائج)4(جدول
لفحص فاعلیة استراتیجیات التدریس في الدرجة الكلیة للتفكیر اإلیجابي.
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مجموعالمصدر
المربعات

درجات
الحریة

متوسط
المربعات

اختبار
ف

الداللة
االحصائیة

*0.42610,4375,8860,02االختبار البعدي

*2,88512,77437,1880,00المجموعة

4,277590,988الخطأ

7,22863الكلي

α=05.0)الداللةُمستوىعندإحصائیادال*
الكلیةالدرجةفي)α=05.0(ُمستوىعندإحصائیادالةفروقوجودإلى)4الجدول(نتائجتشیر

البعديالقیاسعلىالضابطةوالمجموعةوالثانیةاألولىالتجریبیتینالمجموعتینبیناإلیجابيللتفكیر
إحصائیةداللةذاتقیمةوھي)37,188(بلغتالمحسوبة(ف)قیمةأنحیثاإلیجابي،التفكیرلمقیاس

المجموعتینطالباتتفوقُیالحظالحسابیةالمتوسطاتإلىالنظروعند،α(=05.0(ُمستوىعند
یشیروذلكالكلي،اإلیجابيللتفكیرالَبّعديالقیاسفيالضابطةالمجموعةفيالطالباتعلىالتجریبیتین

الوحدةتدریسبفضلملحوظةبصورةتحّسنقدالَبّعديالقیاسعلىالتجریبیتینالمجموعةأداءأنإلى
ھذهالباحثةوُتّعزوالمشكالت).وحلالتعاوني(التعلمومنھاالنشطالتعلماستراتیجیاتباستخدامالتعلیمیة
ساھمتالتياالستراتیجیةالخططبعضتضمنتالمشكالتحلاستراتیجیةاستراتیجیاتأنإلىالنتیجة

علىوقدرتھنتفكیرھن،مھاراتوتحسینتطویرعلىوتعملالطالباتبھاتفكرالتيالطریقةتغیرفي
فیوفرالتعاونيالتعلماستراتیجیةأمالھا.أفضلحلولإیجادوبالتاليجوانبعدةمنالمشكلةفيالتفكیر

منالَنْظرعلىالطالباتشجعمماالفریقأعضاءومساندةوالتشجیعبالتحفیزتتصفمناسبةمناخیةبیئة
(القضاةمنكالًدراسةنتائجمعالنتیجةھذهواتفقتإیجابیة.بصورةوحلھاللمشكالتإیجابياتجاهخالل

الصفطلبةعنداإلبداعيالتفكیرتنمیةفيالتعاونيالتعلماستراتیجیةاستخدامفّعالیةأكدتالتي)2009،
التعلمالستخدامإیجابیاًأثراًھناكأنإلىأشارتالتيه)1430(الزایدي،دراسةونتیجةاألساسي.التاسع
طالباتلدىالعلومبمادةوالطاقةالشغلوحدةفيالدراسيوالتحصیلاالبتكاريالتفكیرتنمیةفيالنشط

Altakhaynehدراسةونتائجالمتوسط. اإلیجابيالتفكیراستراتیجیةاستخدامفّعالیةأكدتالتي))2020,
على اإلنجاز وحل المشكالت الریاضیة لطالب الصف العاشر.

بینα(=05(الداللةُمستوىعندإحصائیةدالةفروقتوجدھلالرابع:بالسؤالالمتعلقةالنتائج-
اإلیجابيالتفكیرأبعادفيالضابطةالمجموعةوطالباتالتجریبیتینالمجموعتینطالباتاستجابات

المتوسطاتُحسبتحیثاإلیجابي؟التفكیرلمقیاستبعاالقبليالقیاسعلىالستجاباتھمتبعا
الضابطةوالمجموعةالتجریبیتینالمجموعتینطالباتالستجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیة

).5(الجدولفيُموضحھوكمااإلیجابي،التفكیرمقیاسأبعادفيوالبعديالقبليالقیاسینعلى
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(التعلمالتجریبیتینالمجموعتینفيالطالباتاستجاباتدرجةأن)؛5(الجدولمنویتبّین
ھناكأنیفیدمماالتقلیدیة،المجموعةطالباتاستجابةمعمقارنةمرتفعةجاءتقدالنشط)التعلمالتعاوني-

اإلیجابي.التفكیرأبعادتنمیةفيالمشكالت)حلالتعاوني-(التعلمالنشطالتعلماستراتیجیاتالستخدامأثر
فّعالةكانتقدالمشكالتحلواستراتیجیةالتعاونيالتعلماستراتیجیةأنإلىأعالهالجدولمنیتبّینكما
المرتبةفيوالتفاؤل-)اإلیجابیة(التوقعاتبعدجاءحیثالترتیب،علىاإلیجابيالتفكیرأبعادتنمیةفي

فيللیونةالطالباتامتالكیعنيمما.27,44قیمةأخذوالتفاؤلاإلیجابیةالتوقعاتُبعدأنونالحظاألولى
منتمكـنھموقدراتمھاراتیمتلكنانھنكماالحلول.إیجادفياإلیجابیةوتوقعاتھمزمیالتھنأراءتقبل
بأنفسھمالطالبـاتثقـةزیادةفياإلیجابيالتفكیردورإلىذلكویرجعتواجھھنالتيالمشكالتحل

نظریةمعالتفسیرھذایتفقكماتعترضھن،التيالعلمیةوالمسائلللمشكالتالحلولإیجادعلىوقدرتھم
اكتشافنستطیععندماناجحةإنتاجیةنحوبناتنطلقمتفائلةإیجابیةقـوةنملـكبأنناتقولوالتيروجرز

المرتبةفيفجاءالمعرفيوالتفتحالتعلمحبُبعدأماالجید.بالشكلعنھـانعبـركیـفونعرفذواتنا
مماالمتعددةالتجاربمنیأتيقدالذاتمنالنابعالجیدالتعلمأنعلىیدلوھذا19,23قیمھوأخذالثانیة،
المرتبةفيالقراروصناعةالمشكالتحلبعدجاءحینفيالذاتي.للتعلمودافعیتھمرغبتھمُیّعزز

إلىذلكالباحثةوتعزواإلیجابي،التفكیرتنمیةعلىاالستراتیجیاتھذهتأثیرفي9,99بقیمةاألخیرة،
مرحلةفيالطالباتفإنوبالتاليالعقلیةالمھاراتقمةفيتأتيانھاكماحیاتنا،فيالقراراتاتخاذصعوبة

الدراسیةحیاتھمفيالقراروصناعةالمشكالتحلعلىالتدریبمنمزیدإلىتحتاجوالمراھقةالمتوسطة
والعلمیة.

المعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات)5(رقمجدول
والمتوسط البعدي المعدل الستجابات األفراد على أبعاد التفكیر اإلیجابي تبعا لمتغیر المجموعة

المجموعةالبعد
القیاس البعدي

العینة المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

التوقعات اإلیجابیة
والتفاؤل

التعلم)1(التجریبیة
التعاوني

37.153,7730

حل)2(التجریبیة
المشكالت

34.513.6530

الضابطة التعلم
التقلیدي

24.092.7330

طالبة27,443,0190الكلي

حب التعلم والتفتح
المعرفي

التعلم)1(التجریبیة
التعاوني

24.292,7130
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حل)2(التجریبیة
المشكالت

24.092,6930

الضابطة التعلم
التقلیدي

16.551,8030

طالبة19,231,9990الكلي

التقبل اإلیجابي
التعلم)1(التجریبیة

التعاوني
14.022,6330

حل)2(التجریبیة
المشكالت

13.332.4530

الضابطة (التعلم
التقلیدي)

.0591,8930

طالبة10,252,1190الكلي

المسؤولیة الشخصیة
التعلم)1(التجریبیة

التعاوني
18.252,7330

حل)2(التجریبیة
المشكالت

16.552.2530

الضابطة (التعلم
التقلیدي)

.3381.7030

طالبة14,151,8990الكلي

حل المشكالت
وصناعة القرار

التعلم)1(التجریبیة
التعاوني

12.022,2230

حل)2(التجریبیة
المشكالت

11.332.0030

الضابطة (التعلم
التقلیدي)

6.051,6630

طالبة9,991.9990الكلي

التفكیرُمكوناتأبرزأنإلىأشارتالتي)Qasim,2009(دراسةنتیجةمعالنتیجةھذهاتفقتوقد
نتیجةمعواختلفتالشخصیة.المسؤولیةتْقّبلثماإلیجابیة،والتوقعاتالتفاؤلكانتشیوعااإلیجابي

-Al(دراسة Mahaftha, التفكیرأبعادتنمیةفيداللةذاتفروقوجودعدمإلىأشارتالتي)2020)
اإلیجابي البعدي المنسوب اإلیجابي التفاعل بین متغیرات الدراسة.

التوصیات:
النشطالتعلماستراتیجیاتالمعلمیناستخدامبضرورةالباحثةتوصىالدراسةھذهنتائجضوءفي

التعلیمیةالمراحلفيالعلومتدریسفيالمشكالتحلواستراتیجیةالتعاونيالتعلماستراتیجیةوأبرزھا
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عملورشوعقداإلیجابي،التفكیرسیماوالالطالباتلدىالتفكیرمھاراتتنمیةفيلفعالیتھاالمختلفة.
تدریبیة للمعلمات إلكسابھم مھارات توظیف ھذه االستراتیجیات خالل تدریسھم.
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