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 ولخص 0ال

االبداع الجاد في اكتساب المفاىيـ التاريخية لدى طالب الصؼ  استراتيجيةييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى أثر         
يف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في ( ب0,0,ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) األوؿ متوسط.

اكتساب المفاىيـ التاريخية الذيف يدرسوف مادة تاريخ الحضارات القديمة، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف 
اكتساب  مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث اعد الباحث أداة لمقياس، وىو اختبار سيا باستعماؿ الطريقة التقميدية.يدرسوف المادة نف

أسفرت  اإلحصائيوبعد التحميؿ  فقرة( تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو. ,0المفاىيـ التاريخية لطالب)عينة البحث( مكونة مف )
( والمجموعة الضابطة البالغة 23عمى المجموعة التجريبية ) ة( طالبا موزع06النتائج التي جرت عمى عينة البحث البالغة )

 .تبار اكتساب المفاىيـ التاريخيةلتجريبية عمى المجموعة الضابطة في اخ( طالبا. تفوؽ المجموعة ا23)
 متوسط. االول الصف طالب التاريخية، المفاهيم الجاد، اإلبداع استراتيجية :الكممات المفتاحية 
 

The impact of the strategy of creativity seriously in the acquisition of 

historical concepts among the students of the first grade average 

M. Dr. Kassem Ismail Mahdib                                                                                       
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dr.qaseem19960@gmail.com 

Abstract: 
   This research aims to identify the impact of innovation hard strategy to acquire historical 

perceptions of the average first-grade students. 

There is no statistically significant differences at the level (0.05) between the average scores of 

the experimental group students to acquire a historical concepts studying material history of 

ancient civilizations, and the average score of the control group students who are studying the 

same material using the traditional method. 

Search Tool: For the purpose of achieving the goal of a promising research tool for the 

researcher to measure, a test to gain historical concepts for students (sample) consisting of 

(paragraph 60) has been verified sincerity and persistence. 

research results: By processing the data results showed statistically higher than the 

experimental group to the control group to test the acquisition of historical concepts, the 

research sample adult (64) students distributed a training group (32) and adult control group (32 

students). In light of the search results researcher recommends to pay attention to the use of 

modern teaching strategies Keywords: serious creativity strategy, Keywords: serious creativity 

strategy, historical concepts, first grade students average.b                                                                                                                                                                                                                                                               
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  :بالبحث التعريف/ األول الفصل
 :مشكمة البحث /أوالا 

يشيد عالمنا اليوـ تزايد المعرفة العممية ، والتطور السريع في مختمؼ مجاالت الحياة مف  
تكنولوجيا، اتصاالت، حاسوب والتنافس في السباؽ نحو الفضاء، وليذا يتطمب عناية كبيرة في 

د الفرد المتعمـ مف مواجية ىذه التحديات البد مف بناء برامج التربية العممية واإلنسانية، وألعدا
شخصيتو المستقمة وتربيتو عمى االعتماد عمى الذات ليكوف مسؤواًل عف تعممو لمواجية الحياة في 

 (.81: 6,,3القرف الحادي والعشريف. ) زيتوف، 
لتاريخ  ينحصر لمس الباحث كونو مدرسًا لمادة التاريخ ألكثر مف ثالثيف سنة أف واقع تدريس ا 

في تنمية قدرات الطالب عمى الحفظ والتسميع والترديد وىذا يعني االىتماـ بتنمية قدرات الطالب 
عمى التعمـ المفظي لمحقائؽ والمفاىيـ التي احتوتيا المناىج، وقد يرجع أحد األسباب الى أف الطرائؽ 

كبيرًا  عمى الحفظ واالستظيار دوف  التدريسية المستعممة في الميداف التربوي مازالت تولي اىتماماً 
العناية باكتساب المفاىيـ، ونادرًا ما تولي االىتماـ بممارسة العمميات العقمية العميا لممتعمميف 
وانعكس ذلؾ عمى المستوى العممي. وأف الطريقة التقميدية ركزت عمى مستوى أكبر قدر مف الحقائؽ 

المتعمميف لمادة التاريخ، والنتيجة ىي شعورىـ بثقؿ  والمعمومات لالعتقاد أف ذلؾ يزيد مف احتراـ
المادة الدراسية، وأىممت بذلؾ روح االبتكار في نفوس الطالب ، فأدى ىذا الى تدىور أحواؿ التعمـ 
في مدارسنا اليوـ ىذا مف ناحية ، ومف ناحية أخرى عدـ اطالعيـ عمى النماذج واالستراتيجيات 

ضيـ مف الخوض فييا لعدـ وجود التشجيع  مف التدريسييف أو التعميمية الحديثة، أو تخوؼ بع
اإلدارة أو المشرفيف التربوييف في كمتا الحالتيف فأف النتيجة ىي الضعؼ في اكتساب الطالب 

 لممفاىيـ التاريخية.
الحديثة التي تعتمد  تواالستراتيجياومف ىنا ظيرت الحاجة الى استعماؿ بعض النماذج  

اإلبداع الجاد التي تيتـ في تغيير  استراتيجيةدريس، ومف ىذه االستراتيجيات أسموب الفيـ في الت
 األفكار والعمؿ عمى أنتاج أفكار جديدة واالنتقاؿ مف فكرة الى فكرة أخرى.

 ويحدد الباحث مشكمة البحث باإلجابة عمى السؤاؿ االتي: 
ية لدى طالب الصؼ األوؿ اإلبداع الجاد اثر في اكتساب المفاىيـ التاريخ الستراتيجيةىؿ   

 متوسط؟
 أهمية البحث: /ثانيا
ف التربية المعاصرة ال تعد مجرد عممية تزويد الطالب بمقدار ثابت ومحدد مف المعمومات بؿ إ 

تمكينو مف التعمـ بنفسو وتنمية قدراتو عمى كيفية توظيؼ المعرفة في حياتو، لذا يجب أف تكوف 
ع الجوانب مستمرة استمرار الحياة ال تحدد بمدة زمنية معينة تربية الطالب شاممة متكاممة مف جمي
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نما تشمؿ حياة الفرد بكامميا وتشترؾ فييا مؤسسات ووسائؿ متعددة مثؿ المدرسة واإلدارة  وا 
والمجتمع وما منا أمة تسعى ألف تتبوأ مكانة مرموقة بيف األمـ إال وأولت العممية التعميمية اىتماما 

 ء  جيؿ واع سائر في ثقافتو قادر عمى التكيؼ مع التقنية الحديثة.بالغًا لتتمكف مف بنا
 (8:  8996)الموسوي، 

وقد اقترنت ميمة التربية بإعداد األفراد والمجتمع القادريف عمى التكييؼ والبناء في ظؿ ىذه   
جعة شاممة الثورة التكنولوجية لذلؾ سعت كؿ بمداف العالـ الى مراجعة أنظمتيا التعميمية التربوية مرا

 (530: 3,83وجذرية ىدفيا في ذلؾ اعداد مواطنييا ومجتمعاتيا  لمقرف العشريف .) عطية،
وتتجو التربية الحديثة الى االىتماـ بالتعميـ يعده نظامًا مف األعماؿ المخطط ليا ويشمؿ  

 مجموعة مف األنشطة اليادفة التي يقوـ بيا كؿ مف المدرس والطالب ويمثؿ ثالث مكونات
والمنيج الدراسي( وذات خاصية ديناميكية، والتعميـ ال يكوف ذا تأثير فاعؿ   والطالب، المدرس، ) 

 (350: ,3,8إال إذا صمـ بطريقة متسمسمة ومنظمة.) مرعي والحيمة، 
وأداة التربية في ذلؾ ىو المنيج الدراسي الذي ينمي شخصية الطالب، وحتى يحقؽ المنيج  

الطالب في النواحي العقمية والجسمية والوجدانية ومؤثراتيا، وأف نراعي  وظيفتو ينبغي أف ييتـ بنمو
 الفروؽ الفردية بيف الطالب وتحسيف وتطوير ميارتيـ واستعداداتيـ العقمية.

 (638:  2,,3)الحاج،    
فالمنيج ىو الوسيمة الرئيسية التي يستخدميا أي نظاـ مجتمعي في تحقيؽ أىدافو والمرآة  

 (386: 0,,3تعكس ظروؼ المجتمع الحقيقية .)سميـ وآخروف،الصادقة التي 
كما أًف مف أىمية المناىج االجتماعية إعداد مواطنيف صالحيف مسؤوليف ذوي وعي بقضاياىـ  

المعاصرة وذو رؤية تتجاوز حدود بمدىـ لتصؿ الى العالـ الفسيح، وتحرص كذلؾ  عمى أعداد 
مارسونيا مستقباًل، مف خالؿ محبة الطالب لمتعمـ، ومف الطالب لمكميات والجامعات، ولمميف التي ي

 ( ,2خالؿ قدرتيـ عمى حؿ المشكالت وتنمية تفكيرىـ.) تيرنر، د.ت:
وأحد عناصر المنيج الميمة ىي الطريقة التدريسية، وىي أحد األركاف الميمة التي يستخدميا   

نشاط الطالب بجوانبيا  المدرس في الموقؼ الصفي مف أجؿ نجاحيا ، وألنيا تؤدي الى نمو
المختمفة عف طريؽ فيـ التعمـ والطريقة التي يعرض بيا المادة وىذا يتوقؼ عمى شخصية المدرس 
وطريقة عرضة وطريقة إيصاؿ المادة لممتعمـ وجعؿ المتعمـ يقبؿ عمى التعمـ بدافعية عالية وجعمو 

 المعمومات.أنسانًا متفاعاًل، وزيادة  قدرة المدرس عف الكشؼ عف الحقائؽ و 
 (392، :6,,3)عاشور، 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           هـ                                                                                                       0441 -م 2102كانىى األول لسنة  -222العذد                                                                                                                هجلة األستار

541 
 

ف مف أىـ الوظائؼ األساسية لمطريقة التدريسية ىي بمورة وتنمية قدرة الطالب عمى التعمـ، إ 
مما يؤدي الى تحفيزىـ عمى تطوير شخصياتيـ  ،وتمكينيـ مف االعتماد عمى جيودىـ الذاتية

 عمـ والطالب.بجوانبيا كافة، ويتـ ذلؾ كمو بتواصؿ فاعؿ، وحوار نشط بيف الم
 (  39:  ,,,3)خاطر ومصطفى، 

ولكي تحقؽ العممية التدريسية أىدافيا عمييا استعماؿ االستراتيجيات والنماذج التعميمية الحديثة  
في دراسة التاريخ، وترجع أىمية ىذه النماذج التعميمية عف كونيا إجراءات تمكف الطالب مف القياـ 

كتو الفعالة ليستنتج المعرفة بنفسو ويحدث عنده التعمـ بالعديد مف النشاطات العممية ومشار 
 (.389: 2,,3لمستويات متقدمة تؤدي الى تنظيـ البيئة المعرفية لو.) زيتوف ،

ومف االتجاىات التربوية الحديثة التي يسعى المربيوف عمى تحقيقيا ىو تدريس المفاىيـ، إذ ترتبط 
ؿ البنائي لكؿ ميداف معرفي وتشكؿ المفاىيـ أيضًا ىذه المفاىيـ في شبكة مف العالقات تظير الييك

المساعدة الضرورية لمسموؾ المعرفي عند الطالب، وتعد ىدفًا تربويًا ميمًا مف مراحؿ التعميـ كافة 
وتشبو المفاىيـ خرائط الطرؽ لمعالـ االجتماعي الذي تعتني فيو وتؤدي الى المساىمة الفاعمة في 

 عد عمى التفاعؿ بفاعمية  مع المشكالت.تعمـ الطالب بصورة سميمة وتسا
 (230: 0,,3)خضر،  

دامتو   بقاء التعمـ وا  أف أىمية المفاىيـ لمطالب تكمف أنيا تزيد مف قدرتو عمى تذكر المعمومات وا 
لمدة طويمة، فضاًل عف أنيا تزيد مف قدرة المتعمـ في المواد االجتماعية لالحتفاظ بالمادة أكثر مف 

 (3,1:  1,,3لدراسية.) قطاوي، غيرىا مف المواد ا
وكاف مف بيف المفاىيـ األساسية التي أبرزىا القائميف عمى التعميـ ىي المفاىيـ التاريخية، حيث  

أنيا تمثؿ أىـ مستويات البناء المعرفي الذي تبنى عميو باقي مستويات المعرفة مف مبادئ وتعميمات 
 بحيث يصبح التعمـ ذا معنى. ونظريات ومف خالليا يمكف تنظيـ المخزوف المعرفي

 (90: 8,,3)الطيطي،
وتعد مادة التاريخ مف المواد الدراسية األولية التي تدرس في جميع المراحؿ التعميمية، إذ أنيا  

سجؿ حياة األمـ والمرآة التي تعكس بطوالتيا وأمجادىا، وكتابيا التي دونت بو أحداث حياتيا 
 اسة حركة الزمف وأحداثو وتطوره .وتسمسميا وتعاقبيا، وقد أصبح عمـ در 

 (00: 0,,3وآخروف،  حميدة) 
مف الوسائؿ الميمة لدراسة التاريخ ىي التي تؤدي الى تنمية الفكر العممي مف تعييف الحوادث 
التاريخية، وتعميميا تعمياًل صحيحًا، وربطيا بيف األسباب والنتائج، وتدريب الطالب عمى جميع 

 (36: 8,,3يؼ فيما بينيا وعرضيا.) سمماف، المعمومات، ونعتيا والتأل
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) اإلبداع الجاد( اف استعماؿ استراتيجيات اإلبداع  استراتيجيةومف االستراتيجيات الحديثة ىي  
الجاد مف قبؿ المدرسيف لو دور كبير في نجاح الطالب وتقدميـ داخؿ المؤسسة التعميمية 

نجاح أو الفشؿ، والشؾ اف فرص النجاح وخارجيا، كؿ ىذا ىو نتيجة التفكير وبيذا يتحقؽ ال
تتقمص إذا لـ يقـ المدرسوف بتوفير خبرات مناسبة لتنمية التعميـ لدى الطالب واكتساب المفاىيـ 

 (  8,2:  3,88خضر ، .)التاريخية
تعود نظرية االبداع الجاد أو ما يسمى بالتفكير الجانبي؛ لمعالـ إدوارد دي بونو لتوليد       

( ،ويعني دي بونو باإلبداع   De Bono , 1998 :37ر المتاحة عف المشكمة. ) المعمومات غي
الجاد الخروج مف قوالب المفاىيـ الخاصة باألفكار التي تجاوزىا الزماف، يتطمب ىذا االمر تغييرا 
في المواقؼ، كما يتطمب تغيير طريقة الفيـ لمموضوع، كما يتطمب االبداع الجاد في نفس الوقت 

االمور التي تعودنا أف ننظر إلييا بنفس الطريقة، كما يتطمب النظر الى تمؾ االمور  النظر الى
ثارة أفكار جديدة تعد مظيريف توأميف  بطريقة مختمفة لمتحرر مف االفكار التي تجاوزىا الزماف، وا 

 ( . 6:  8919لإلبداع الجاد.) دي بونو، 
عى لتوليد المعمومات غير المتاحة عف كما يعد االبداع الجاد أنو ذلؾ التفكير الذي يس    

المشكمة، وذلؾ الستيفاء متطمبات أحكامو إنو يتجاوز بيذا التفكير العادي، ذلؾ إف التفكيريف 
المنطقي والرياضي يولياف اىتماما خاصا لمبحث عف اإلجابة " بنعـ أو ال " فيما يعتمداف معيار 

؛ مف ىنا كاف قصور ىذا النوع في القيمتيف أي إنيما يحكماف أسموب تفكيرنا في الدف اع واليجـو
رأي دي بونو، إنو ال ينتقص مف أىمية ىذيف التفكيريف إال إنيما أعجز مف أف يعالجا مشكالت 

 (83-88:  3,88الحياة ) دي  بونو، 
 -المبادئ األساسية لإلبداع الجاد :

ظرية اإلبداع الجاد ( انو ثمة مجموعة مف المبادئ األساسية لن De Bono, 1998يرى )     
 -يمكف إجماليا في النقاط اآلتية:

 االبداع ليس قدرة أو موىبة موروثة . -8
 اإلبداع الجاد قابؿ لمتعمـ والتدريب عميو واكتسابو. -3
 اإلبداع الجاد تفكير جانبي وليس تفكيرا عموديا. -2
 اإلبداع الجاد يتجاوز حدود التفكير المنطقي بدرجات كبيرة . -6
ييتـ بدرجة صواب التفكير أو البدائؿ أو اإلجراءات التي يتبعيا الفرد  االبداع الجاد ال  -0

 ( . 330:  ,3,8لموصوؿ الى الحؿ االبداعي.) العتـو ،
 المنطؽ الحقيقي ميتـ بالحقائؽ أو بما يمكف أف يحدث . -0
 ىناؾ مظاىر لإلبداع الجاد تكوف بأكمميا منطقية في طبيعتيا . -5
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عة مف الطرائؽ المنظمة تستعمؿ لتغيير المفاىيـ مصطمح االبداع الجاد يتضمف مجمو  -1
واالدراكات، وتوليد مفاىيـ وادراكات جديدة مف جية، ومف جية أخرى يتضمف استكشاؼ احتماالت 

 (  600:  3,82متعددة واتجاىات بدال عف البحث عف طريؽ بمفردىا . )أبو جادو ونوفؿ ، 
 خصائص االبداع الجاد :

 -البداع الجاد بالنقاط االربع االتية :حدد دي بونو خصائص ا     
 االىتماـ بالتشويؽ وليس بالصواب مف حيث البدائؿ أو إجراءات الحؿ .  -8
 البحث عف طرائؽ ووسائؿ جديدة لحؿ المشكمة المطروحة.  -3
 البحث عف بدائؿ متنوعة لمحؿ وليس البدائؿ األقصر أو األقرب لمحؿ .   -2
 ( . 330:  ,3,8) العتوـ ،  التفكير االبداعي الجاد شمولي وثابت.  -6

 االبداع الجاد: استراتيجيات
 :  Focus Strategyاستراتيجية التركيز 

يعرؼ دي بونو استراتيجية التركيز بأنيا االنطالقة األولى ألية جمسة تفكير ابداعي؛ بيدؼ        
 توليد أفكار جديدة، والتركيز نوعاف :

 يعد ىذا النوع ميمًا جدا مف التركيز، ولكف االمر :  النوع االول التركيز عمى مجاالت عامة
الغريب إنو غير معروؼ؛ ذلؾ الف معظـ الناس تدربوا عمى التفكير فقط في حالة وجود اىداؼ 
محددة لمموضوع ، ويستعمؿ عندما النعرؼ المشكمة أو اليدؼ، لكف ببساطة نبحث عف أفكار في 

 ( .862:  0,,3مجاؿ واسع. ) دي بونو، 
 الذي يكوف محددا مف خالؿ اليدؼ الذي  لثاني من التركيز هو التركيز الهادفالنوع ا :

 ستعمؿ عمى تحقيقو، أو المشكمة التي سيعمؿ عمى حميا بشيء مف التجديد .
ويرى دي بونو أف المبدعيف يقدموف افكارا جديدة لكؿ المشكالت ما عدا المشكمة التي        

اف التركيز كاف بطريقة غير دقيقة ومؤكدة عندما تعامموا مع  طمب منيـ التفكير فييا؛ وذلؾ بسبب
االبداع ؛ لذلؾ يعطى االبداع احيانا اسما سيئا ؛ الف المبدعيف ال يركزوف انتباىيـ عمى المشكمة 

 ( . 800:  9,,3التي طمب الييـ القياـ بإيجاد حموؿ ليا ) نوفؿ ، 
 : Random Entryاستراتيجية الدخول العشوائي 

يعرؼ دي بونو استراتيجية الدخوؿ العشوائي بأنيا نوع مف التركيز المبدع نمجأ اليو عندما       
نكوف بحاجة الى توليد أفكار جديدة ، ونختار كممة بشكؿ عشوائي مف بيف االفكار المطروحة 

 (. 268:  5,,3لممناقشة) ابو رياش ، 
د نفسو قد عاد الى حيث كاف مرة أخرى، عندما يفكر الفرد بمشكمة أو قضية ما فإنو غالبا ما يج 

ومف الواضح إنو ال داعي لبذؿ الجيد االكبر في اختيار مؤثر خارجي الف ذلؾ المؤثر يتـ اختياره 
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فقط ليتسؽ مع االفكار الموجودة ؛ وحتى تتـ الفائدة المرجوة ينبغي أف يكوف المؤثر الخارجي غير 
ف يكوف المؤثر الخارجي عشوائيا ، اما في الواقع متوقع أو غير مرتبط بالفكرة أو بمعنى اخر أ

العممي إف الدخوؿ العشوائي االكثر بساطة ىو الكممة العشوائية ، ومثؿ ىذه الكممة يمكف أف 
نختارىا بأسموب عشوائي وذلؾ باستخداـ جدوؿ االرقاـ العشوائية أو قاموس الكممات ولكف يوجد 

تار االسـ االقرب ألصبعؾ وتعمؿ ىذه الكممة طرائؽ أسيؿ مثؿ أف توجو اصبعؾ لصحيفة وتخ
 العشوائية جزءًا مف مفاىيـ يتـ جمبيا أو جرىا الى الموقؼ وذلؾ لفتح خطوط جديدة لمتفكير.

 (852:  9,,3) نوفؿ ،  
 :  Alternatives Strategicاستراتيجية البدائل 

يتضمف الرغبة في التوقؼ اف البحث عف بدائؿ مف العمميات األساسية لإلبداع الجاد، وىو      
لمبحث عف بدائؿ عندما ال توجد حاجة ظاىرة لذلؾ، والتوقؼ لمنظر في البدائؿ حتى عندما تكوف 

 (                  689:  0,,3الخطوة التالية منطقية ومتاحة. ) دي بونو ، 
 ويعتقد دي بونو اف البحث االبداعي عف البدائؿ ال يتـ اال بوجود ثالثة شروط : 

 امتالؾ القدرة عمى توليد البدائؿ .  -8
 التركيز عمى بديؿ واحد أو أكثر دوف البدائؿ األخرى.   -3
 ( . 850:  9,,3ووجود الرغبة في البحث عف البدائؿ  ) نوفؿ ،   -2

 :  Challenge Strategyرابعا : استراتيجية التحدي 
 محاولة لمعرفة عدـ مالءمة ف التحدي االبداعي لإلبداع الجاد ليس ىجوما، وال نقدا، والإ      

أمر ما ، إنو تحٍد لمتميز ، يفترض التحدي االبداعي إف شيئا ما يتـ بطريقة معينة ألسباب موجودة 
مف قبؿ وربما تكوف مازالت موجودة وربما ال ، وفي كؿ األحواؿ، ىناؾ طريقة افضؿ لعمؿ 

 ( . 681:  0,,3االشياء. ) دي بونو ، 
حدي ىي القاعدة الميمة في كؿ عمميات االبداع، بالتحدي نعتقد اف الطريقة الت استراتيجيةقد تكوف 

الحالية لعمؿ األشياء ليس بالضرورة األفضؿ كونيا : حددت بسمسمة معينة مف الخبرة ، إذ تستطيع 
االف أف تضع الخبرة مع بعضيا في طرائؽ مختمفة ، أو لكونيا الطريقة االفضؿ في وقتيا  ) أبو 

 .( 229:  5,,3رياش ، 
 :  Harvesting Strategyاستراتيجية الحصاد  /خامسا

يجيات االساسية في المفكروف المبدعوف يستطيعوف أف يصبحوا جيديف تماما في استعماؿ االسترات
، إذ يمكف أف تكوف ىذه االستراتيجيات مسمية ، أو مثيرة ، واحيانا تنتج نتائج مبدعة  االبداع الجاد

، ألنو في نياية جمسة التفكير اإلبداع الجادف بنتائج ضئيمة في دورة إف بعض الناس يخرجو 
 االبداعي تؤخذ فقط االفكار المحددة والتي تبدو عممية وذات قيمة ومعنى.
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استراتيجية الحصاد ىي طريقة متعمدة ومقصودة نحاوؿ مف خالليا أف نجمع النواتج االبداعية التي 
نتمكف مف تصنيؼ الجيد االبداعي الى فئات متنوعة، ظيرت خالؿ الجمسة االبداعية ؛ بحيث 

 ( . 890:  9,,3وتستخدـ قوائـ الحصاد دلياًل عمى تصنيؼ الجيد االبداعي  ) نوفؿ ، 
 :هدف البحث /ثالثاا 

المفاىيـ  اكتساباالبداع  الجاد في  استراتيجيةييدؼ ىذا البحث الحالي إلى التعرؼ عمى  أثر 
 ألوؿ متوسط.التاريخية لدى طالب الصؼ ا

 :فرضية البحث /رابعا
( بيف متوسط درجات طالب 0,0,ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -8

المفاىيـ التاريخية الذيف يدرسوف مادة تاريخ الحضارات القديمة ،  اكتسابالمجموعة التجريبية في 
 باستعماؿ الطريقة التقميدية. ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة نفسيا

 حدود البحث: /خامساا 
  -يقتصر ىذا  البحث عمى:

طالب الصؼ االوؿ متوسط في إحدى الثانويات النيارية لمبنيف في تربية الخالص التابعة  -8
 3,85-3,80لممديرية العامة لتربية ديالى لمعاـ 

مف قبؿ وزارة التربية لمصؼ االوؿ فصوؿ مف كتاب) تاريخ الحضارات القديمة( المقرر تدريسو  -3
 ـ.3,85 -3,80متوسط لمكورس األوؿ لمعاـ الدراسي 

 ومما تقدم تتجمى أهمية البحث الحالي في النقاط اآلتية: 
 أىمية التربية كونيا مف العوامؿ االساسية التي تحقؽ متطمبات المجتمع . -8
 بياف اىمية مادة التاريخ في بناء شخصية افراد المجتمع .  -3
اف لمدراسات التاريخية اىمية في اعداد مواطنيف صالحيف مسؤوليف يمتمكوف رؤية تتجاوز   -2

 حدود بمدىـ .
 لمناىج مادة التاريخ دور فاعؿ في المجتمع وفي تنمية تفكير افراده .  -6
 اىمية تدريس الطالب اكتساب المفاىيـ التاريخية واالبتعاد عف التكرار والتمقيف والتقميد. -0
ستراتيجيات االبداع الجاد مف قبؿ المدرسيف لو دور كبير في نجاح الطالب اف استعماؿ ا -0

 وتقدميـ داخؿ المؤسسة التعميمية وخارجيا . 
 :تحديد المصطمحات /سادساا 

 األثر لغة عرفه كل من: 
" بأنو بقية الشيء وجمعيا آثار، والتأثير إبقاء األثر في الشيء ، وأثرى في ( 5110ابن منظور )
 (0: ,899رؾ فيو أثرًا ")أبف منظور:الشيء : ت
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 اصطالحاا عرفه كل من :
" بأنو محصمة تغير مرغوب أو غير مرغوب فيو يحدث في المتعمـ نتيجة  (7001شحاته والنجار)

 (33: 2,,3لعممية التعميـ المقصود".  )شحاتو والنجار: 
  -(:Strategy) االستراتيجية

األساسية التي خطط ليا المدرس؛ لغرض تحقيؽ  " ىي الخطوات:(7055العفون والفتالوّي ) 
أىداؼ المنيج، فيدخؿ فييا كؿُّ فعؿ أو إجراء لو غاية أو ىدؼ، لتحقيؽ أىداؼ المنيج")العفوف، 

 (.90، 3,88والفتالوّي،
 ( 7051زاير وداخل )

" ىي مجموعة الخطط الموضوعة والمستقاة لتطوير العممية التعميمية، وتوضع عادة لمدة   
 (.830، ص 3,82ة قد تصؿ إلى سنوات متعددة". )زاير، وداخؿ،طويم

 االبداع الجاد : عرفو كؿ مف :
  (De Bono , 1998  بأنو : طريقة مبدعة تخيمية في حؿ المشاكؿ تؤدي الى تغيير )

 (. ( De Bono , 1998 : 3تصورات الفرد ومفاىيمو عف مشكمة ما 
 ، ت وآراء كثيرة قبؿ اتخاذ قرار ماؽ واقتراحابأنو " البحث عف بدائؿ وطر  ( 7055) دعمس ،

ومف أشير الوسائؿ لمتفكير بيذه الطريقة اسموب الحوار، والتخيؿ، والتصور، واعادة الوصؼ، 
 ( .898:  3,88والتفكير مف زوايا متعددة " ) دعمس ، 

ريبية مف المتبعة في تدريس طالب المجموعة التج االستراتيجيةالتعريؼ االجرائي لمباحث : ىو   
 خالؿ تدريسيـ باستراتيجياتيا المحددة . 

 :: لغة عرفو كؿ مف االكتساب -
 "الَكسُب، طمب الرزؽ . وأصمو الجمع . وقاؿ سيبويو اكتسب : َتّصرؼ واجتيد :(8,,3، )زكريا  
 (192:  8,,3( .ىو يدؿ عمى ابتغاء ، وطمب واصابة )زكريا ،306)ابف منظور ،دت :  
بأنو :"أولى مراحؿ التعمـ التي يتـ خالليا تمثؿ الكائف لمسموؾ الجديد ف :(2,,3جادو )  يأب

 .( 636،ص2,,3ليصبح جزءًا مف حصيمتو السموكية" )أبو جادو ، 
  :المفاهيم التاريخية

بأنو" قاعدة أساسية لمتعمـ والتعميـ فمنو تتشكؿ التعميمات والنظريات الخاصة  :(7000السكران، )
 (.66:  ,,,3ة". ) السكراف، بالدراسات التاريخي
"بأنيا تصور عقمي لمعالقات التي تربط بيف مجموعة مف االحداث او  :(7000حميدة وآخرون، )

االشياء عمى اساس الخصائص المشتركة فيما بينيا، ويكوف ىذا التصور عمى درجة مف التجريد 
 (00:  ,,,3وفي حالة تغير وتطور مستمر". )حميدة وآخروف، 
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  -عرفو كؿ مف : التاريخ :
  ( ، بَأنَّو " فف مف الفنوف التي تتداوليا األمـ واألجياؿ ، وتشد إليو 5112ابن خمدون )

الركائب والرحاؿ وتسمو إلى معرفتو السوقة واألغفاؿ وتتنافس فيو المموؾ واألجياؿ ، ويتسػاوى في 
 ( . 3:  8905فيمو العممػاء والجّياؿ " ) ابف خمدوف ، 

  ( ، بأنو " عمـ مف عموـ البحث والتقدـ وأقرب ما يكوف الى الجيولوجيا لكونو  5121باقر )
يبحث في بقايا الماضي وَاثاره ليستعيف بيا عمى معرفة الحاضر ولو غرض وموضوع ، وموضوعو 

:  8952البحث في أعماؿ الماضي ودراسة المجتمعات البشرية في المكاف والزماف "  ) باقر ، 
90 )  . 

التي جرائي لمباحث: المحتوى المعرفي والمعمومات التاريخية والحقائؽ والمفاىيـ واألفكار التعريؼ اإل
كتاب تاريخ الحضارات درسيا طالب الصؼ األوؿ متوسط وىي الفصوؿ الثالث األولى مف 

 .3,85-3,80رر تدريسو مف قبؿ وزارة التربية لمعاـ الدراسي قالقديمة الم
األولى مف المرحمة المتوسطة المكونة مف ثالثة صفوؼ ىي الصؼ األوؿ متوسط: ىو السنة 

 األوؿ والثاني والثالث متوسط وتشمؿ الدراسة فييا عمى مواد إنسانية ومواد عممية.
 (3,83)جميورية العراؽ ، وزارة التربية :                                                       

 :الدراسات السابقة/ الفصل الثاني
 دراسات سابقة (5لجدول )ا

 ت
اسم الباحث وسنة 
 الدراسة ومكانها

المتغٌر 
 المستقل

المرحلة 
 الدراسٌة

الجنس 
وحجم  
 العٌنة

منهج 
 البحث

المتغٌر 
 التابع

 نتائج الدراسة والوسائل االحصائٌة

 
1 

 نوفل، محمد بكر
 االردن 2004

 

برنامج 
 -تعلٌمً

تعلمً مستند 
الى نظرٌة 
 االبداع الجاد

طالب 
كلٌة 
العلوم 
التربوٌة 
 الجامعٌة

ذكور 
واناث 

(60  )
طالبا 
 وطالبة

الوصفً 
 التجرٌبً

الدافعٌة 
 العقلٌة

وجود فروق ذات داللة احصائٌة 
لصالح المجموعة التجرٌبٌة كما دلت 
على وجود فروق بٌن متوسط اداء 
الذكور ومتوسط اداء االناث على 
مقٌاس الدافعٌة العقلٌة . الوسائل 

) تحلٌل التباٌن المشترك االحصائٌة 
 ( . 2×2)التغاٌر( الثنائً )

 
 
2 

نوفل، محمد بكر، 
 وامانً الحصان

 االردن 2002

برنامج فً 
استراتٌجٌات 
 االبداع الجاد

المرحلة 
 الجامعٌة

االناث 
(180 )

 طالبة

الوصفً 
 التجرٌبً

التفكٌر 
المتوازي 
والتحصٌل 
 الدراسً

وجود فروق ذات داللة احصائٌة على 
س التفكٌر المتوازي لصالح مقٌا

التجرٌبٌة ووجود فروق ذات داللة 
احصائٌة على اختبار التحصٌل 

البعدي لصالح التجرٌبٌة  الوسائل 
 االحصائٌة ) تحلٌل التباٌن المشترك

) المصاحب ( الختبار فرضٌتً  
 البحث .
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3 

عصفور، اٌمان 
 حسنٌن محمد

 مصر 2012
 

برنامج قائم 
على 

استراتٌجٌات 
كٌر التف

 الجانبً

المرحلة 
 الجامعٌة

االناث 
(16 )

 طالبة

الوصفً 
 التجرٌبً

مهارات 
التفكٌر 

التولٌدي 
وفاعلٌة 

 الذات

ساعد البرنامج القائم على 
استراتٌجٌات التفكٌر الجانبً على 
تنمٌة مهارات التفكٌر التولٌدي 
كما ساهم البرنامج فً تنمٌة 
فاعلٌة الذات كما ساهم فً 

على االقبال مساعدة الطالبات 
على دراسة الوحدات . الوسائل 

 االحصائٌة
لمعرفة داللة  T-test) اختبار   

الفروق بٌن التطبٌقٌن القبلً 
 والبعدي(

  :الموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة  الحالية
بعد أّف عرض الباحث  الدراسات السابقة ، يحاوؿ الكشؼ عف أوجو الشبو واالختالؼ بيف ىذه 

 اسات مف جية، ودراستو  الحالية مف جية أخرى عمى النحو اآلتي: الدر 
 هدف الدراسة :     –5

األىداؼ التي سعت الدراسات السابقة إلى تحقيقيا كانت مختمفة، تباينت أىدافيا بتبايف مشكالتيا، 
اد، ( تناولت اثر استراتيجية االبداع الج9,,3(، دراسة نوفؿ أماني)6,,3فمثاًل دراسة ، نوفؿ )

 تناولت استراتيجيات التفكير الجانبي. (3,83ودراسة عصفور ومحمد)
 المنهج :

 جميع الدراسات اعتمدت المنيج التجريبي.
 المرحمة الدراسية :

(، ودراسة نوفؿ 6,,3اجريت الدراسات في مراحؿ دراسية واحدة حيث اجريت دراسة نوفؿ )
مة الجامعية. بينما تناولت الدراسة ( عمى المرح3,83(، ودراسة عصفور ومحمد)9,,3أماني)

 الحالية المرحمة المتوسطة.
 ( طالبًا وطالبة في دراسة ,0العينة: تراوحت العينة في الدراسات السابقة ما بيف ) 

( طالبة في دراسة 80( و )9,,3( طالبة  في دراسة) نوفؿ واماني ,81( و )6,,3)نوفؿ 
 ( طالبًا.06راسة الحالية )(، بينما  بمغت عينة الد3,83)عصفور ومحمد 

 (6,,3أجريت أغمب الدراسات عمى اإلناث كدراسة )نوفؿ  جنس العينة: -7
 . واإلناث( أجريت عمى الذكور 3,83في حيف دراسة) عصفور ومحمد ) 9,,3و) نوفؿ وأماني  
 تباينت الدراسات السابقة في وسائميا اإلحصائية.الوسائل اإلحصائية : 
 سات السابقة أظيرت تفوؽ المجموعة التجريبية عمى الضابطة.: جميع الدراالنتائج 

 ثالثا: جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة: 
 دة ىي:عدمتلقد أفاد الباحث مف الدراسات السابقة في جوانب 

 تحديد ىدؼ البحث. -8
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 اعتماد التصميـ التجريبي المناسب لظروؼ البحث الحالي وىدفو. -3
 يارىا.تحديد حجـ العينة وأسموب اخت -2
 .اختيار الوسائؿ اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث الحالي وىدفو -6

جراءاته/ الفصل الثالث  :منهج البحث وا 
جراءاتو وكما يمي:  في ىذا الفصؿ سيتناوؿ الباحث عرضًا لمنيج البحث وا 

 أوالا : منهج البحث:
الجاد في اكتساب المفاىيـ  االبداع ةاستراتيجياتبع الباحث المنيج التجريبي لتعرؼ عمى )اثر 

التاريخية لدى طالب الصؼ االوؿ متوسط( ألنو المنيج المناسب لطبيعة البحث وىدفو، فضاًل عف 
 انو احد المناىج المستخدمة في البحوث التربوية والنفسية. 

 ثانياا : إجراءات البحث:
 وىي اجراءات لموصوؿ الى ىدؼ البحث والتثبت مف فرضيتو وتمثمت بػػػ:

 اختيار التصميم التجريبي: -5
يقصد بالتصميـ التجريبي ذلؾ التصميـ الذي يتـ فيو ضبط المتغيرات الخارجية ضبطًا       

يمنع مف تأثير عوائؽ الصدؽ الداخمي والصدؽ الخارجي الى حد كبير، وكذلؾ يتـ فيو االختيار 
 (325: 0,,3والتعييف عشوائيًا.) العساؼ،
يبي أولى الخطوات التي تقع عمى عاتؽ الباحث عند إجرائو تجربة ويعد اختيار التصميـ التجر 

إف سالمة التصميـ وصحتو ىما الضماف األساسي لموصوؿ إلى نتائج سميمة ودقيقة ولذا  إذ عممية،
اعتمد الباحث تصميمًا تجريبيًا ذا ضبط جزئي، واختبار تحصيمي بعدي، وعمى ما يوضحو شكؿ 

(8:) 
 تجريبييبين التصميم ال (5شكل )

 االختبار المتغٌر المستقل المجموعة

 اختبار بعدي االبداع الجاد استراتٌجٌة تجرٌبٌة

 اختبار بعدي ________ ضابطة

 مجتمع البحث: -7
يتكوف مجتمع البحث الذي اختير بصورة قصدية مف المدارس الثانوية النيارية لمبنيف في     

 ديرية العامة لتربية محافظة ديالى والبالغ عددىامديرية تربية قضاء الخالص التابعة إلى الم
 ( ثانوية لمبنيف، وباالختيار العشوائي ظيرت ثانوية ابف الفارض لمبنيف ميدانا لمبحث.33)
 عينة البحث: -1
بعد أف حددت المدرسة التي ستطبؽ فييا التجربة عشوائيًا زار الباحث الثانوية عينة   

ط مكوف مف شعبتيف، وبطريقة السحب العشوائي اصبحت البحث، ووجد اف الصؼ االوؿ متوس



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           هـ                                                                                                       0441 -م 2102كانىى األول لسنة  -222العذد                                                                                                                هجلة األستار

512 
 

( طالبًا تمثؿ المجموعة التجريبية وشعبة )آ( البالغ عدد 23شعبة ) ب( البالغ عدد طالبيا)
 ( طالبًا تمثؿ المجموعة الضابطة. 23طالب)

( طالب أصبح المجموع النيائي لمطالب )عينة 1وبعد استبعاد الطالب الراسبيف البالغ عددىـ )
 ( يوضح ذلؾ. 3( طالبًا وشكؿ )06البحث( )

 (7شكل )
 الطالب موزعين بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 الشعبة المجموعة
عدد الطالب قبل 

 االستبعاد
 عدد الراسبٌن

عدد الطالب بعد 
 االستبعاد

 32 3 35 ب التجرٌبٌة

 32 5 33 أ الضابطة

 64 8 32 المجموع

 تكافؤ مجموعتي البحث: -4
لقد كافأ الباحث إحصائيًا بيف مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في عدد مف المتغيرات 

 لكونيا قد تؤثر في سالمة تجربة البحث.
 العمر الزمني لمطالب محسوبًا بالشيور: -أ

 ( ولممجموعة الضابطة808060بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية )
( وىي اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة 0866,( وبمغت القيمة التائية المحسوبة ) 808000) 
( وىذا يدؿ عمى اف مجموعتي البحث متكافئتاف في العمر الزمني 03( عند درجة حرية ),,,30)

 ( يبيف ذلؾ:3وجدوؿ )
 (7جدول )

 موعتي البحثيبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية والمحسوبة ألعمار طالب مج

 المجموعة
حجم 
 العٌنة

المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

مستوى  القٌمة التائٌة
الداللة 

(0.05) 
 الجدولٌة المحسوبة

 5133 161146 32 التجرٌبٌة
62 01144 21000 

غٌر دالة 
 5111 161165 32 الضابطة إحصائٌا  

 التحصيل الدراسي لألب : -ب
الحصوؿ عمى التحصيؿ الدراسي لإلباء عف طريؽ استمارة المعمومات والبطاقة المدرسية حيث تـ 

تـ تقسيـ مستوى التحصيؿ الى فئات أربع ولمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف في ىذا المتغير استعمؿ 
 ( يبيف ذلؾ.2اختبار كاي تربيع وجدوؿ)
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 (1جدول )
 دراسي لألباء بين مجموعتي البحثيبين قيمة مربع كاي تربيع في التحصيل ال

 التحصٌل الدراسً لألب العٌنة المجموعة
 

دجة 
 الحرٌة

مستوى  قٌمة كاي تربٌع
 الداللة

كلٌة  معهد اعدادٌة متوسطة ابتدائٌة
فما 
 فوق

 الجدولٌة المحسوبة

  11 6 5 3 3 32 التجرٌبٌة
3 01424 31815 

غٌر دالة 
 10 2 6 5 2 32 الضابطة إحصائٌا  

 21 15 11 12 5 64 المجموع

( وىذا 50180( اقؿ مف القيمة الجدولية )  0636,( أف قيمة كاي تربيع ) 2تبيف مف جدوؿ )
 يشير إلى أنيا غير دالة إحصائيا ما يؤكد اف مجموعتي البحث متكافئتاف في ىذا المتغير. 

 التحصيل الدراسي لالم : -4
لإلباء عف طريؽ استمارة المعمومات والبطاقة المدرسية اذ تـ تـ الحصوؿ عمى التحصيؿ الدراسي 

تقسيـ مستوى التحصيؿ الى فئات اربع ولمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف في ىذا المتغير استعمؿ 
 ( يبيف ذلؾ:6اختبار كاي تربيع وجدوؿ )

 (4جدول )
 يبين قيمة مربع كاي تربيع في التحصيل الدراسي لالم بين مجموعتي البحث

 التحصٌل الدراسً لألب العٌنة مجموعةال
 

دجة 
 الحرٌة

مستوى  قٌمة كاي تربٌع
 الداللة

كلٌة  معهد اعدادٌة متوسطة ابتدائٌة
فما 
 فوق

 الجدولٌة المحسوبة

 3 5 3 2 3 4 32 التجرٌبٌة
51626 31815 

غٌر دالة 
 6 2 6 8 3 32 الضابطة إحصائٌا  

 11 16 15 15 3 64 المجموع

( وىذا يشير  50180( اقؿ مف القيمة الجدولية )00020( أف قيمة كأي تربيع ) 6يف مف جدوؿ )تب
 إلى أنيا غير دالة إحصائيا ما يؤكد اف مجموعتي البحث متكافئتاف في ىذا المتغير. 

 درجات اختبار الذكاء:  -1
عمى البيئة العراقية عمى المقنف  –اختبار رافف  –طبؽ الباحث قبؿ بدء التجربة اختبار الذكاء      

( ولممجموعة 28015طالب مجموعتي البحث وبمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية )
( وىي اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة  0002,( وبمغت القيمة التائية المحسوبة )2,003الضابطة )

اف في الذكاء وجدوؿ ( وىذا يدؿ عمى اف مجموعتي البحث متكافئت 03( عند درجة حرية ),,,30)
 ( يبيف ذلؾ:0)
 

                                                           

( وبذلك أصبحت 5دمجت الخليتان) ابتذائيت( و) متىسطت( في خليت واحذة، لكىن التكزار المتىقع فيها أقل مه )  

 (.3درجت الحزيت )
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 (1جدول )
 يبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية والمحسوبة لالختبار الذكاء

 

 
الوسط  العدد

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 مستوى الداللة القٌمة التائٌة
 الجدولٌة المحسوبة 0105

 3136 31183 32 التجرٌبٌة
62 01663 21000 

 غٌر دالة إحصائٌا  

 3130 30162 32 الضابطة

 -المعرفة السابقة: -6
اعد الباحث اختبارًا لممعرفة السابقة لمادة تاريخ الحضارات القديمة لمصؼ االوؿ متوسط، وتكوف  

بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية  ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد.,3االختبار  مف)
( وىي اقؿ مف 0358,( وبمغت القيمة التائية المحسوبة ) 8,028( ولممجموعة الضابطة )8,060)

( وىذا يدؿ عمى اف مجموعتي البحث في 03( عند درجة حرية ),,,30القيمة الجدولية البالغة )
 ( يبيف ذلؾ:0المعرفة السابقة والجدوؿ )

 (6جدول )
 والمحسوبة في المعرفة السابقة يبين الوسط الحسابي والتباين والقيمة الجدولية

 المجموعة
حجم 
 العٌنة

المتوسط 
 الحسابً

اإلنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

مستوى الداللة  القٌمة التائٌة
 الجدولٌة المحسوبة (0.05)

 2146 10146 32 التجرٌبٌة
62 01231 21000 

 غٌر دالة إحصائٌا  

 2114 10131 32 الضابطة

تقدـ مف إجراءات التكافؤ اإلحصائي بيف مجموعتي البحث، حاوؿ الباحث تفادي  وزيادة عمى ما
اثر بعض المتغيرات الدخيمة الى انيا تؤثر في ىذا النوع مف التصاميـ التجريبية، وفيما يأتي 

 عرض ليذه المتغيرات الدخيمة وكيفية ضبطيا : 
إلى ترؾ أو انقطاع أو انتقاؿ إحدى  لـ تتعرض التجربة طواؿ مدة إجرائيا االندثار التجريبي: -أ

الطالبات مف صؼ إلى آخر أو مف المدرسة والييا، عدا بعض حاالت الغياب الفردية التي حصمت 
 لدى مجموعتي البحث بنسب ضئيمة، وبشكؿ يكاد يكوف متساويًا.

ّيقصد بالحوادث المصاحبة الحوادث الطبيعية التي  ظروف التجربة والحوادث المصاحبة: -ب
مكف حدوثيا أثناء تطبيؽ التجربة مثؿ الكوارث، والفيضانات، والزالزؿ، واألعاصير، والحوادث ي

األخرى كالحروب  وغيرىا مما يعرقؿ سير التجربة، ولـ تتعرض التجربة في البحث الحالي إلى أي 
يمكف  ظرؼ طارئ أو حادث يعرقؿ سيرىا، ويؤّثر في المتغير التابع بجانب المتغيرات المستقمة لذا

 القوؿ باف أثر ىذا العامؿ أمكف تفاديو.
تفادي أثر ىذا المتغير في  -قدر المستطاع  –حاوؿ الباحث الفروق في اختيار العينة:   -ج

نتائج البحث وذلؾ بإجراء التكافؤ اإلحصائي بيف طالب مجموعتي البحث في خمسة متغيرات 
 في المتغير التابع. يمكف أف يكوف لتداخميا مع المتغيرات المستقمة أثٌر 
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: اسّتعممت أداة موحدة لقياس تحصيؿ طالب مجموعتي البحث وىي اختبار أداة القياس -د
 اكتساب المفاىيـ التاريخية موحد أعّده الباحث ألغراض البحث الحالي.

حرص الباحث عمى سرية البحث باالتفاؽ مع إدارة المدرسة عمى عدـ إخبار  سرية البحث: -و
ة البحث وىدفو، كي ال يتغّير نشاطيـ أو تعامميـ مع التجربة مما قد يؤثر في الطالب بطبيع

 سالمة التجربة ونتائجيا. 
تمت السيطرة عمى ىذا العامؿ مف خالؿ توزيع الحصص بصورة متساوية  توزيع الحصص : -ر

بيف مجموعتي البحث، إذ كاف الباحث يّدرس أربع حصص أسبوعيًا بواقع حصتيف لكؿ مجموعة، 
عمى وفؽ منيج وزارة التربية لمادة تاريخ الحضارات القديمة لمصؼ االوؿ متوسط، إذ اتفؽ الباحث 
مع إدارة المدرسة ومّدرس التاريخ في المدرسة عمى تنظيـ جدوؿ توزيع الحصص بحيث تكوف مادة 

 ( يوضح ذلؾ.5الحضارات القديمة في اياـ ) االحد والثالثاء(، وجدوؿ)
 (2جدول ) 

 ص مادة التاريخ عمى طالب مجموعتي البحثتوزيع حص
 2.5الساعة  8.15الساعة  األٌام

 التجرٌبٌة الضابطة االحد

 الضابطة التجرٌبٌة الثالثاء

 متطمبات البحث:
 تحديد المادة العممية : –أ 

فردات كتاب مادة تاريخ محدد الباحث المادة العممية التي سيدرسيا عمى وفؽ تجربة دراستو مف 
وشممت  3,85-3,80ات القديمة المقرر تدريسو لمصؼ االوؿ متوسط لمعاـ الدراسي الحضار 

المادة العممية الفصوؿ اآلتية: الفصؿ االوؿ: عصور قبؿ التاريخ ، الفصؿ الثاني: العصور 
 (.1التاريخية، الفصؿ الثالث: حضارة بالد الرافديف، الفصؿ بالجدوؿ )

 تحديد  المفاهيم التاريخية: –ب 
مف  تاريخ الحضارات القديمة لمصؼ االوؿ المتوسط  الباحث بعد قراءة الفصوؿ الثالثةقاـ  

يتكرر المفيوـ مرة أخرى في موضوع آخر، أي يذكر  المفيوـ مرة  بتحديد المفاىيـ  عمى أف ال
( 1( مفيومًا موزعة بيف الفصوؿ الثالثة والجدوؿ),3واحدة فقط، وبمغ عدد المفاىيـ التاريخية )

 ذلؾ.يوضح 
 ( 1جدول ) 

 المفاهيم التاريخية لكتاب  الحضارات القديمة لمصف االول المتوسط لمفصول الثالثة
 المفاهٌم التارٌخٌة الموضوع الفصل ت

 4 عصور ماقبل التارٌخ االول 1

 3 العصور التارٌخٌة الثانً 2

 2 حضارة بالد الرافدٌن الثالث 3

 20 المجموع
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 األهداف السموكية: -ج
يعرؼ اليدؼ السموكي  بأنو: جممة أو عبارة ) صيغة(  تصؼ التغيير المطموب أحداثو        

 (15: 7002أنور، في سموؾ الطالب نتيجة الخبرة التعميمية، ويمكف قياسو أو مالحظتو.) 
وقد صاغ الباحث أىدافًا سموكية في ضوء محتوى المادة العممية المقررة  لمدة التجربة، اعتمادًا 

، وتميزه، وتطبيقو، حيث بمغ عددىا)عمى عم ( مفيومًا ,3( ىدفًا لتغطي ),0ميات تعريؼ المفيـو
تاريخيا إذ خصص لكؿ مفيوـ ثالثة أىداؼ سموكية لتقيس اكتسابو مف خالؿ عمميات) تعريؼ 

 المفيوـ، تمييز، تطبيؽ المفيوـ( .
ة عرضت عمى مجموعة مف وبغية التثبت مف صالحيتيا واستيفائيا لمحتوى المادة الدراسي      

الخبراء والمتخصصيف في مادة التاريخ وطرائؽ تدريسيا وفي القياس والتقويـ وعدد مف مدرسي مادة 
 التاريخ ومدرساتيا في المرحمة المتوسطة. 

وبعد تحميؿ استجابات الخبراء عدلت بعض األىداؼ، وحذفت األىداؼ التي لـ تبمغ نسبة       
% ( فأكثر، وبذلؾ أصبح عدد األىداؼ السموكية بشكميا  ,1لباحث وىي )االتفاؽ التي اعتمدىا ا

 ( ىدفًا سموكيًا.  ,0النيائي ) 
 إعداد الخطط التدريسية: -ح
لما كاف إعداد الخطط التدريسية يعد واحدًا مف متطمبات التدريس الناجح فقد اعد الباحث     

ة التجربة مف كتاب تاريخ  الحضارات خططًا تدريسية لمموضوعات التي سيتـ تدريسيا خالؿ مد
القديمة لمصؼ األوؿ متوسط، في ضوء محتوى الكتاب واألىداؼ السموكية المصاغة، وعمى وفؽ 

 اإلبداع الجاد ، والطريقة التقميدية. استراتيجية
( خطة تدريسية لممجموعتيف التجريبية 61تـ عرض جميع ىذه الخطط  والبالغة عددىا )  

موعة مف الخبراء والمتخصصيف في التاريخ وطرائؽ تدريسو الستطالع آرائيـ والضابطة عمى مج
ومالحظاتيـ ومقترحاتيـ لغرض تحسيف صياغة تمؾ الخطط، وجعميا سميمة وتضمف نجاح 
التجربة، وفي ضوء ما أبداه الخبراء مف آراء ومالحظات أجريت بعض التعديالت الالزمة عمييا، 

 ة لمتنفيذ .وأصبحت بصورتيا النيائية جاىز 
 أداة البحث: -

 -فيما يمي عرض إلجراءات إعداد أداتي البحث:
 اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية:  -أوالا: 

لغرض تحقيؽ ىدؼ البحث اعد الباحث أداة لمقياس، وىو اختبار اكتساب المفاىيـ  
اإلبداع  استراتيجيةالتاريخية لطالب)عينة البحث( بعد االنتياء مف التجربة لمعرفة أثر استعماؿ 
 الجاد في اكتساب المفاىيـ التاريخية، وقد أعده الباحث عمى وفؽ الخطوات اآلتية:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           هـ                                                                                                       0441 -م 2102كانىى األول لسنة  -222العذد                                                                                                                هجلة األستار

567 
 

 اكتساب المفاهيم التاريخية: اختبار -5
ف مف متطمبات البحث الحالي وجود اختبار اكتساب المفاىيـ التاريخية ولعدـ وجود اختبار إ    

ـ الباحث بأعداد اختبار اكتساب المفاىيـ التاريخية اكتساب المفاىيـ التاريخية جاىز فقد قا
 -باالعتماد عمى محتوى المادة واألىداؼ السموكية وقد تـ أعداد االختبار بالخطوات اآلتية :

 صياغة فقرات االختبار : -
وقد بمغ عدد الفقرات االختيارية بصيغتيا  اعتمد الباحث االختيار مف متعدد أساسًا في اختباره،    
( فقرة، موزعة عمى الفصوؿ الثالثة المقرر تدريسيا، ومغطية لألىداؼ السموكية التي ,0ولية)األ

 أعدىا الباحث.
 صدق االختبار: -
يمثؿ صدؽ االختبار إحدى الوسائؿ الميمة في الحكـ عمى صالحيتو ، وىو المعيار األوؿ    

  (800: ,,,3مي ، لحسف بناء أداة التقويـ، زيادة عمى الموضوعية، والثبات. )الشب
وبغية التثبت مف صدؽ االختبار الذي أعده الباحث عرض عمى عدد مف الخبراء والمتخصصيف  

في التاريخ، وفي العموـ التربوية والنفسية إلبداء آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ صالحية الفقرات في 
 قياس ما وضعت ألجؿ قياسو.

ئيـ عدلت بعض الفقرات، وُأعيدت وبعد أف حصؿ الباحث عمى مالحظات الخبراء وآرا  
صياغة بعضيا اآلخر، وحذفت بعض الفقرات؛ ألنيا لـ تحصؿ عمى نسبة الموافقػػة التػي حػددىا 

 ( فقرة.  ,0% ( فأكثر مف مجموع الخبراء الكمي فأصبح االختبار مكونًا مف)  ,1الباحث بػ ) 
 :تطبيق االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية -

الخصائص السايكومترية لالختبار ووضوح فقراتو وتقدير الوقت المناسب لإلجابة، طبؽ  لمتأكد مف
الباحث االختبار عمى عينة مف طالب الصؼ االوؿ متوسط  لمبنيف مف مجتمع البحث نفسو وليا 

( طالبًا مف طالب ثانوية البطولة لمبنيف، فاتضح  30مواصفات عينة البحث نفسيا كاف عددىا )
كانت واضحة وغير غامضة لدى الطالب، واف متوسط الوقت المستغرؽ في اإلجابة  أف الفقرات

 ( دقيقة.  26ىو ) 
 :التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار التحصيمي -
 . القوة التمييزية: 5
وجدىا تتراوح  إحصائياً بعد أف حسب الباحث القوة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار     

، ,,,3%( فما فوؽ) عودة،,2وتعد الفقرة جيدة اذا كانت قوة تميزىا )(، 002,( و )028,بيف )
 لذا أبقى الباحث عمى الفقرات جميعيا مف دوف حذؼ أو تعديؿ.( 380
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 . معامل الصعوبة: 7
( 023,بعد أف احتساب معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وجدىا تتراوح بيف )       
عني اف فقرات االختبار تعد مقبولة ، حيث اف االختبار جيد اذ تراوحت نسبة ( ، وىذا ي, 006,و )

(  وىذا يعني أف فقرات االختبار 810:  6,,3% ( ) الفتالوي،  ,1 –,3صعوبة فقراتو بيف) 
 جميعيا تعد مقبولة. 

 . فعالية البدائل الخاطئة.1
ظير لديو إف البدائؿ الخاطئة لفقرات بعد أف أجرى الباحث العمميات اإلحصائية الالزمة لذلؾ،      

االختبار التحصيمي قد جذبت إلييا عددًا مف طالب المجموعة الدنيا اكبر مف طالب المجموعة 
، لذا تقرر اإلبقاء عمييا جميعيا مف دوف حذؼ أو %( 39-  -%2-إذ انيا تراوحت بيف ) العميا،
 تعديؿ.

 ثبات اختبار التحصيل:
 عني الدقة والثقة المتوافرة عمى أداة القياس؛ ألفَّ األداة المتذبذبةثبات االختبار ي        

 ال يمكف االعتماد عمييا، وال األخذ بنتائجيا، وأنَّيا مضيعة لمجيد والوقت 
ولغرض استخراج الثبات لمفقرات الموضوعية، استعمؿ الباحث .  (,,3: 5,,3والماؿ )الكبيسّي، 

ف عينة التحميؿ اإلحصائي(، فبمغت قيمة معامؿ ثبات االختبار طريقة )ألفا كرونباخ( عمى افراد م
( فأكثر)النبياف، 005,(، وىو معامؿ ثبات عاؿ، إذ ُيعدُّ معامؿ الثبات جيدًا، إذا بمغ )59،,)

وتقوـ فكرة ىذه المعادلة عمى حساب االرتباطات بيف الدرجات لعينة الثبات عمى (.325: 6,,3
سـ المقياس عمى عدد مف االجزاء يساوي عدد فقراتو بحيث تشكؿ كؿ إذ تق ,فقرات المقياس جميعاً 

التجانس بيف  ألخرى،أي يوضح معامؿ الثبات اتساؽ اداء الفرد مف فقرة فرعيًا،مما فقرة مقياساً 
 ( Cronbach,1951,298) . فقرات المقياس

 :تطبيق تجربة البحث
بة اجري الباحث اختبارًا في الموضوعات بعد انتياء التجربة وفي األسبوع األوؿ مف انتياء التجر 

التي درسيا وطبؽ االختبار عمى طالب مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة( في يوـ األحد 
يوـ األحد الساعة التاسعة والنصؼ، بعد اف نظـ الطالب في القاعات  8/3,85/ 1المصادؼ 

ؼ مف االختبار وكيفية االجابة الدراسية واشرؼ الباحث بنفسو عمى سير االختبار وتوضيح اليد
 عف االختبار مف اجؿ المحافظة عمى سالمة التجربة. 
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  :طريقة تصحيح االختبار
أعطى الباحث درجة واحدة لإلجابة الصحيحة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار و)صفر( لإلجابة     

عنيا واضحة  غير الصحيحة، وقد عوممت الفقرات المتروكة والفقرات التي لـ تكف االجابة
 واالجابات الناقصة معاممة االجابات غير الصحيحة.

 الوسائؿ اإلحصائية:
مربع كا -1

2

  

 = مج ػػػػػػػػ  3كا
 مج = المجموع

 ؿ = التكرار المالحظ
 ؽ = التكرار المتوقع    

 

 معامل ارتباط بيرسون الستخراج ثبات األداة  -7
 

 ر= 
 
 
 

 ػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػمعادلة صعوبة الفقرة 
 ف                                     

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعادلة تمييز الفقرة 

 )ع + د(½                           
 ف د ـ –ف ع ـ                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعالية البديؿ  -0
 ف                            

 

 ( لعينتيف مستقمتيفT- testاالختبار التائي )-0
 
 

 2ق ( –) ل 

 ق

 )مج س )مج ص( –ن مج س ص 

 [ 2) مج ص (  – 2[] ن مج ص 2) مج س ( – 2] ن مج س

 ن ص ع + ن ص د

 مج ص د –مج ص ع    
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 ت= _______________________________  

       
             

 
 
 (350-360-362-892: 3,88)الكبيسي،  
 

 :نتائج البحث/ال الفصل الرابع
 :عرض النتائج وتفسيرها

عمى ضوء اإلجراءات التي اعتمدىا الباحث في الفصؿ السابؽ، تعرض النتائج التي توصؿ     
إلييا البحث وتحميميا وتفسيرىا في ضوء األدبيات التربوية عمى وفؽ ىدفو وفرضيتو مف خالؿ 

اريخ الحضارة المقارنة بيف متوسطات درجات اختبار تحصيؿ طالب مجموعتي البحث في مادة ت
 العربية اإلسالمية، وفيما يمي عرض ليا:

 :عرض النتائج /أوالا 
لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية االبداع في تحصيؿ مادة تاريخ الحضارات القديمة والتي تنص     

 فرضيتو عمى:
ليس ىنالؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف 

الجاد ومتوسط درجات طالب المجموعة  استراتيجية االبداعتاريخ الحضارات القديمة باستعماؿ  مادة
الضابطة الذيف يدرسوف المادة نفسيا باستعماؿ الطريقة التقميدية باختبار اكتساب المفاىيـ 

 التاريخية.
 (. 9حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتيف كما في جدوؿ ) 

 (1جدول ) 
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمتين المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث في مادة 

 تاريخ الحضارات القديمة

 المجموعة
حجم 
 العٌنة

الوسط 
 الحسابً

اإلنحراف 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

 القٌمة التائٌة
 01001مستوى الداللة 

 ةالجدولٌ المحسوبة

 62 3184 40126 32 التجرٌبٌة
 

41223 21000 
دالة إحصائٌا  لصالح 
 26 34103 32 الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

 2 -+ س 1 -س

2(ع1-2+ )ن1 2( ع 1-1)ن 
2 

نن_____________________ )  1

1

2

1


) 

 (2- 2+ن 1)ن
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اف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف مادة تاريخ مف مالحظة الجدوؿ،      
(، وبمغ 5016معياري مقداره )( وبانحراؼ 6,090الحضارات القديمة باستعماؿ استراتيجية االبداع)

متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف مادة التاريخ  الحضارات القديمة بالطريقة 
(، وعند استعماؿ االختبار التائي لمعرفة الفرؽ 6090( بانحراؼ معياري مقداره )260,2التقميدية )

( 03( بدرجة حرية ) 0,0,مستوى )بيف مجموعتي البحث ظير ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية عند 
( وىي اكبر مف 60335لمصمحة طالب المجموعة التجريبية إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )

 ( وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية. ,,,30القيمة التائية الجدولية البالغة )
 ثانيًا : تفسير النتائج

طالب المجموعة التجريبية الذيف  مف النتائج التي أسفر عنيا ىذا البحث التي أظيرت تفوؽ
يدرسوف باستراتيجية االبداع الجاد عمى طالب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف بالطريقة التقميدية 
في اختبار اكتساب المفاىيـ التاريخية لمادة تاريخ الحضارات القديمة، وىذا التفوؽ يمكف أف يعزى 

 حسب رأي الباحث الى:
ية االبداع الجاد كانت مناسبة لألنشطة التي صممت لمطالب  أف التدريس وفؽ استراتيج -8

فضاًل عف التقويـ الذاتي في نياية كؿ درس ساعد ىذا عمى اكتسابيـ  لمحقائؽ والمفاىيـ التاريخية 
مف مشاركة الطالب داخؿ الصؼ في طرح أفكارىـ نحو موضوع الدرس بغض النظر عف مدى 

لطالب يفكروف ويطرحوف افكارىـ حتى إذا كانت خاطئة صحة الفكرة المطروحة، وىذا يجعؿ مف ا
وىذا بدوره ساعد في تنمية مياراتيـ بصورة عامة واكتسابيـ لممفاىيـ التاريخية بصورة خاصة ىذا 
مف ناحية ومف ناحية أخرى ساعدت استراتيجية االبداع الجاد عمى تحرير الطالب مف القيود 

 بجعميـ أقدر عمى االبداع.  وعوامؿ الكبت واالحباط والخوؼ والتيديد
اإلبداع الجاد قد يرجع  استراتيجيةأف تفوؽ أداء المجموعة التجريبية التي درست باستعماؿ   -3

اف في أثناء الى اىتماـ الباحث لمعرفتو ، وكذلؾ اىتمامو بمعرفتيـ السابقة ووضعيا في الحسب
ب وقدراتيـ وتشجيعيـ عمى ىو احتراـ تفكير الطال االستراتيجيةىذه  صألف مف خوا ؛التدريس

استعماؿ ميارات التفكير واإلجابة عف األسئمة،  فالمنافسة كانت حافزة لطرح األفكار بيف الطالب 
 واالنتقاؿ مف فكرة الى أخرى  فقد اكتسب الطالب الجرأة في طرح أفكار جديدة.
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:/الفصل الخامس
 ت:االستنتاجا /أوالا 

 -في ضوء نتائج البحث يمكف استخالص االستنتاجات اآلتية:     
أفضمية استراتيجية االبداع  التي ساعدت عمى رفع مستوى اكتساب المفاىيـ التاريخية وتنظيـ  -8

 عممية تدريس المفاىيـ بطريقة متسمسمة مترابطة ومتكاممة لطالب الصؼ االوؿ متوسط.
اعدة الطالب عمى زيادة تفاعميـ داخؿ الصؼ ومشاركة إف استراتيجية االبداع ساىمت في مس -3

 مدرسيـ وأقرانيـ مما ساعد عمى توفير بيئة تعميمية اسيمت في تنمية اكتسابيـ لممفاىيـ التاريخية.
إف استراتيجية االبداع تسيـ في إعطاء المدرس دورًا جيدًا في إعادة تنظيـ المحتوى بعيدًا عف  -2

 يؽ األىداؼ التعميمية.العشوائية وبما يتناسب مع تحق
 التوصيات: /ثانياا 

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:      
االبداع في تدريس مادة  استراتيجيةاالىتماـ باستعماؿ استراتيجيات التدريس الحديثة ومنيا  -8

 تاريخ الحضارات القديمة.
قيا بالنسبة لمطالب أو تنمية الوعي باستراتيجيات االبداع مف حيث أىميتيا وأساليب تطبي -3

 مدرسي ومدرسات المواد الدراسية المختمفة والسيما مدرسي ومدرسات التاريخ.
ضرورة امتالؾ مدرسي ومدرسات التاريخ القدرة عمى ربط المفاىيـ التاريخية ودمجيا بالخبرة   -2

 السابقة.
 المقترحات: /ثالثاا 
 يأتي: استكمااًل لمدراسة الحالية، أقترح الباحث ما 
راسة أثر انماط أخرى مف استراتيجية االبداع في متغيرات تابعة أخرى مثؿ )التحصيؿ، د -8

 االستبقاء، التفضيؿ المعرفي، التفكير الناقد... الخ(.
مقارنة أثر استراتيجية االبداع باستراتيجيات تدريسية فاعمة كالوصؼ الذىني، التعميـ البنائي،  -3

 الذكاءات المتعددة... الخ. استراتيجية
 اإلبداع في مواضيع دراسية أخرى ومراحؿ دراسية أخرى. استراتيجيةدراسة لمعرفة أثر  -2
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 المصادر:
ابف منظور، ابو الفضؿ جماؿ الديف، لساف العرب المحيط، تقديـ عبد اهلل  العاللي، د.ت ، دار  -8

 (.80(، ج)3لساف العرب، مج)
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع،2ط ، عمـ النفس  التربوي،2,,3ابو جادو، صالح  محمد عمي ، -3

 عماف .
، تعميـ التفكير النظرية، والتطبيؽ، دار المسيرة لمنشر 3,82ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ونوفؿ محمد بكر،   -2

 والتوزيع ،عماف ، االردف.
 نشر ،  التعمـ المعرفي، دار المسيرة لم5,,3ابو رياش، حسيف محمد،   -6

 والتوزيع ،عماف.
، تحديات القرف الحادي والعشريف في التربية،  العربي لمنشر  8991أحمد، لطفي بركات، -0

 والتوزيع، القاىرة، مصر.
، مطبعة الورؽ،  منشورات دار 8، مقدمة مف تاريخ الحضارات القديمة ،ج8952باقر، طو،  -0

 البياف، بغداد، العراؽ.
ات االجتماعية في المرحمة االبتدائية ، ترجمة الدكتور فخري تيرنر، توماس .ف، )د.ت(، الدراس -5

 رشيد خضير.
 ، وزارة  التربية، نظاـ المدارس الثانوية.3,80جميورية العراؽ،  -1
، دار المناىج لمنشر والتوزيع لمطباعة، 3، أصوؿ التربية ، ط2,,3الحاج، احمد عمي محمد، -9

 دمشؽ.
، 3الدراسات االجتماعية في التعميـ العاـ ، ج،  تدريس 0,,3حميده،أماـ مختار وآخروف،   -,8
 ، مكتبة  زىراء الشرؽ ، القاىرة.8ط
، تعميـ المغة العربية  والتربية الدينية، دار ,,,3خاطر، محمود  رشدي،  ومصطفى أرسالف،  -88

 الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة.
(، دار 2وعمـ النفس )، تكويف التفكير بحث في األساسيات، سمسمة التربية  3,88خضر، بدر، -83

 نينوى لمدراسات والنشر والتوزيع، دمشقػ سوريا.
 ، دار المسيرة ، عماف .3، طرائؽ تدريس الدراسات االجتماعية، ط0,,3خضر، فخري رشيد، -82
 ، ميارات التفكير، دار غيداء لمنشر والتوزيع ،عماف، االردف.3,88دعمس، مصطفى نمر،  -86
 .www.hrdiscussin.comلتفكير الجانبي ، روافد  ا 3,88دي بونو أدورارد ،  -80
، االبداع الجاد قوة التفكير الجانبي لخمؽ أفكار جديدة، تعريب  باسمة  0,,3ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، -80

 النوري، مكتبة العبيكاف، الرياض.

http://www.hrdiscussin.com/
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، عدنا -39 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 3، عمـ النفس  المصرفي ،ط,3,8ف يوسؼ ، العتـو

 عماف، االردف.
 -االقتصادية -،  التربية والتنمية في الوطف العربي، التنمية، االجتماعية3,83عطية، خميؿ ،  -,2

االمية،  -المرأة، التعميـ الميني –تنمية الموارد البشرية  –البيئية  -السياسية -اإلدارية -الثقافية
 ودور التربية في مواجية تحديات العصر،دار الغيداء لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف، االردف.

، مكتبة 6،  لمدخؿ الى البحث في العموـ لسموية، ط0,,3العساؼ، صالح بف أحمد بف حمد،  -28
 العبيكاف، الرياض.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           هـ                                                                                                       0441 -م 2102كانىى األول لسنة  -222العذد                                                                                                                هجلة األستار

520 
 

، دار (، مناىج وطر 3,88العفوف نادية حسيف والفتالوي، فاطمة عبد األمير)  -23 ائؽ تدريس العمـو
 الصادؽ، بغداد، العراؽ.

، دار االمؿ لمنشر 2(، القياس والتقويـ في العممية التدريسية ، ط,,,3عودة، أحمد سميماف،) -22
 والتوزيع، عماف ، االردف.

(، المنياج التعميمي والتدريس الفاعؿ، دار الشروؽ 0,,3الفتالوي، سييمة محسف كاظـ ، ) -26
 ، األردفلمنشر والتوزيع، عماف

، دار الفكر ، عماف 8،  طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية ، ط5,,3قطاوي،محمد ابراىيـ، -20
 االردف.

(، القياس والتقويـ تحديدات ومناقشات، دار جرير لمنشر 5,,3الكبيسي، عبد الواحد حميد، ) -20
 والطباعة، عماف ، االردف.

تدريس العامة، دار  المسيرة ، طرائؽ  ال3,,3مرعي، توفيؽ أحمد، محمد محمود الحيمة،  -25
 لمنشر والتوزيع، عماف.

، رؤية  في تقييـ المناىج الدراسية لمعاىد اعداد المعمميف 8996الموسوي، عبد اهلل حسف،   -21
 (.5والمعممات، مجمة االستاذ، العدد)

، أثر برنامج في استراتيجيات اإلبداع الجاد في تنمية  التفكير 9,,3نوفؿ، محمد بكر،   -29
ي والتحصيؿ الدراسي في مقرر تنمية ميارات التفكير لدى طالب  الجامعة، االردف، كمية المتواز 

 العمـو التربوية الجامعية، وكالة الغوث الدولية.
 ، بيروت.3(، زيارة جديدة لمتاريخ، ط8910ىيكؿ، محمد حسنيف،)  -,6

 المصادر األجنبية: /ثانياا 
 Cronbach ,L.J: Coefficient Alpha  and internal structure of test 

,psychometrika,Vol.(16), N,1951. 

 De Bono, Edward, (1998) : lateral thinking concepts .   

 

 


