
  أمنىذجأثر انتدرَس ,عهً وفق           أ.و.د.خبار رشك شناوة  فهُحت عهُىٌ ناَف 
ِّ
)دٌ بىنى(, يف تنمُت انقدرة عهً حم

 دبٍاملشكالث يف مادة انتارَخ ندي طانباث انصف اخلامس األ
 

 

 ﴾ 011 ﴿          2012َ( عٕخ 1) ( اٌؼذد11اٌّغٍذ ) -زشث٠ٛخفٟ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اٌِغٍخ 

 

 
 )دٌ بىنى(, يف تنمُت  أمنىذجثر انتدرَس ,عهً وفق أ

ِّ
 انقدرة عهً حم

 دبٍانصف اخلامس األاملشكالث يف مادة انتارَخ ندي طانباث 

 

                                                فهُحت عهُىٌ ناَف            شناوة أ.و.د.خبار رشك 

 جامعة القادسية / كلية الرتبية 
 

 : امللخص

دي بونو في تنمية  أنموذجالتدريس عمى وفؽ  أثرالتدريس  أثرمعرفة  إلىييدؼ البحث الحالي           
 إلىويسعى البحث الحالي  دبيالقدرة عمى حؿ المشكبلت في مادة التاريخ لدى طالبات الصؼ الخامس األ

 عف الفرضية اآلتية :  اجابةاإل
( بيف متوسط دراجات طالبات الماجموعة 0ٓ٘ٓمستوى داللة ) ة عندإحصائيىؿ تواجد فروؽ ذات داللة     

دي بونو ومتوسط دراجات الماجموعة الضابطة البلتي  أنموذجالتاجريبية البلتي درسف المادة المقررة باستعماؿ 
 لبعدي في القدرة عمى حؿ المشكبلت .درسف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في االختبار ا

في  دبي( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس األٜٗاؿ استعممت عينة مؤلفة مف )عف السؤ  اجابةولئل    
ضابطة ُدرست : ماجموعتيف  إلى عشوائياً  فمركز مدينة الديوانية وتـ تقسيمية الحوراء لمبنات في إعدادي

نو مكونة دي بو  أنموذجوالثانية التاجريبية ُدرست ب، ( طالبة ٗٗبالطريقة التقميدية )االعتيادية ( مكونة مف )
واجود فروؽ  إلىتـ التوصؿ المعيارية وعند تحميؿ البيانات  ( طالبة وبعد تطبيؽ الحسابية واالنحرافاتٓ٘مف )

ة بيف متوسط دراجات طالبات ماجموعتي البحث ولمصمحة الماجموعة التاجريبية وتـ تفسير إحصائيذات داللة 
 .ف التوصيات والمقترحات العديد مليو وقدـ الباحثاف إالنتائج في ضوء ما تـ التوصؿ 

 مشكهت انبحث وأهمُته :
وال تزاؿ موضع  كانت مشكبلت التدريس دائماً        

اىتماـ بالغ مف قبؿ التربوييف األمر الذي يؤدي 
الكشؼ عف طرائؽ اجديدة في ىذا  إلىباستمرار 

 (ٕ٘ٗ، ٜٜٛٔالميداف.) المقاني ، 
 اً فادح حيث يمارس الكثير مف المدرسيف ظمماً      

فيـ قبؿ كؿ شيء ييتموف بعممية حشو  بداعضد اإل
 أدمغة الطمبة الاجافة مف دوف تبصيرىـ بالكيفية التي 

 
بواسطتيا تتـ عممية التعمـ واكتساب الميارات العممية 
 في حؿ المشكبلت التي توااجييـ في كافة الماجاالت .

وال ييتموف باستخداـ استراتياجيات حديثة في 
محددة مف  اً نماطأتزموف التدريس وبالتالي يم

كثر مما أالتي تشاجع عمى الحفظ اآللي  ساليباأل
ي عند الطالب بداعالتفكير اإلشاجع عمى ت

 . (ٖ٘، ٕٓٓٓ،)عدس
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ف تدريس مادة التاريخ في مدارسنا ما يزاؿ إ     
و التقميدية التي تؤكد عمى أالقديمة  ساليبرىينة األ

ف أاجب و ي . وىذاالاجوانب النظرية )التمقيف والحفظ( 
يكوف ىنالؾ ضرورة لواجود استراتياجية حديثة في 

كشؼ عف ممناسبة ل أساليبتدريس التاريخ وابتكار 
 التقميدية المتبعة وكثيراً  ساليبمواطف الضعؼ في األ

ياجاد طرائؽ مبلئمة لمتغمب إما يعاجز المدرسوف في 
 (ٙ،ٖٜٛٔرزوؽ ،)تدريس التقميدي عمى مشكبلت ال
طرائؽ التدريس ىمزة وصؿ ف تعد أومف ىنا يمكف 

بيف الطبلب ومكونات المنيج فيي تتضمف المواقؼ 
 يتضمنياالتعميمية التي تتـ داخؿ الصؼ والتي 

الذي يتبعو في معالاجتيا حيث  سموبباألالمدرس 
ياجعميا مواقؼ مؤثرة تحقؽ الغاية مف تعميميا 

لدى الطمبة  ف ياجعؿ درسو مرغوباً أوتعمميا وعميو 
لتدريس التي يتبعيا باستثارة مف خبلؿ طرائؽ ا

 (.ٜٚٔ، ٜ٘ٛٔفاعميتيـ ونشاطيـ .) مرسي ، 
ف نممكو ونسعى أبد  والتعميـ ىو السبلح الذي ال   
والتعميـ ىو  تطويره ليواكب العصر والمستقبؿ ، إلى

العامؿ الفعاؿ في عممية التحوالت الماجتمعية فنظـ 
عميـ التعميـ الحالية والمستقبمية ليست مطالبة فقط بت

ف يكوف مستوى تعمـ أبؿ و  فرادالمزيد والمزيد مف األ
 عمى دراجة عالية مف الكفاءة عممياً  فرادىؤالء األ
 فإنناوتنمية التفكير لدييـ ولتحقيؽ ذلؾ  وتحصيمياً 
مناىج معاصرة وتستطيع التمشي مع  إلىنحتاج 

وال  ىاماً  مراً أالمتغيرات الحادثة في ماجتمعنا وىذا يعد 
                          (                                   ٖٚٔ، ٜٜ٘ٔي عنو . ) المقاني ،ماجاؿ لمتغاض

ف تكوف نظـ التعميـ قادرة عمى أبد  ومف ىنا ال     
لتقنية مواكبة التطور والتغيير المستمر مع العمـ وا

في مواكبة الثورة  وتسيـ التقنيات التعميمية

عمى توصيؿ المعرفة  المعموماتية عف طريؽ قدرتيا
ؽ واستراتياجيات حديثة في وطر بأبعادوالمعمومات 

 .التدريس
بناء مواطف قادر عمى المشاركة  أاجؿوىذا مف     

في تطوير الماجتمع وىذا ال يتـ دوف تطوير قدراتو 
ف التعمـ مف ، إذ أمى التفكير والتحميؿ المنطقي ع

التعمـ في عالـ يموج بالتغيرات المتسارعة  أاجؿ
في ظؿ تبلحؽ المعرفة وتوالد  المتنوعة لـ يعد مقبوالً و 

ف يتيح أبد  تحديات كثيرة وعديدة فالتعميـ ال
ف يكوف ليـ أقدرات وميارات اتخاذ القرار و المتعمميف 
ياجابدور فعاؿ و   (                                                           ٕٗٔ، ٕٔٓٓي . ) عبد المنعـ ،ا 
ف تتاجاىؿ التربية ىذه أ مـ يعد مقبوالً ومف ىنا ف

التحوالت والتحديات العالمية التي تفرض نفسيا 
ف تعد عدتيا لموااجية أبد  بصورة ممحة ،لذلؾ ال

 (٘، ٕٓٓٓالمستقبؿ الغامض. )المقاني ،
صبلح البشرية وناجاحيا  أساسفالعممية التربوية    

وتعد قوة ىائمة تطير وتزكي النفوس لما ليا مف 
وتنميتيـ وصقؿ  فرادكبيرة في تييئة األ ةأىمي

في رفع  أثرمواىبيـ وشحذ عقوليـ وما ليا مف 
العمؿ واالاجتياد والتماسؾ  إلىمستوى الماجتمع 

والتراحـ وتعد وسيمة لحؿ المشكبلت والنيوض 
 (ٕٔ، ٕٛٓٓوالرقي بالماجتمع . ) الحيمة ، فرادباأل

فالتربية ليا دور في التنشئة االاجتماعية ومف 
نيا إثقافة الماجتمع  فرادكساب األإية ساسظائفيا األو 

 نسافوتييئة اإل  إلعدادعممية معقودة وىادفة 
يونس  ).  ادة لو ولآلخريفوتحقيؽ السع

 (ٗٔ، ٕٗٓٓ،واآلخروف
 ىداؼتحقيؽ األ إلى ف التربية تتطمع دائماً أوبما    

العامة  ىداؼالتربوية بعيدة المدى وتعرؼ باأل
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مف الضروري لتحقيؽ تمؾ  حأصبلمتربية، لذلؾ 
المنشودة اتباع خطة منظمة يمثؿ المنيج  ىداؼاأل
 (                                                     ٗٔ، ٜٜٛٔحد اجوانبيا الميمة . )قبلدة ،أ

 البحث الحالي : أىميةومف خبلؿ ما تقدـ تكمف    
دي بونو القبعات الست  أنموذجاستعماؿ  أىمية  

ا استراتياجية حديثة تنمي ميارات التفكير بوصفي
 ورفع المستوى العممي لمطمبة .

تشاجيع المدرسيف عمى استعماؿ طرؽ تدريس    
حديثة في ظؿ التطور المعرفي والتكنولواجي الذي 

 نشيده اليـو .
ركزت الدراسة عمى اجعؿ المتعمـ محور العممية     

عكس ما سبؽ مف استراتياجية وطرائؽ بالتعميمية 
 قميدية .ت

 دبية بما فييا الخامس األعداديالمرحمة اإل أىمية   
بوصفيا مرحمة تعميمية ليا دورىا في بناء شخصية 

 الطالب ونموه ومعرفة خصائصو وحااجاتو وميولو .
تسيـ ىذه الدراسة في تطوير طرائؽ التدريس في     

مدرسي المادة طريقة  إلىمادة التاريخ وتضيؼ 
ي مع الطمبة ياجابفاعؿ اإلتمكنيـ مف الت اجديدة

واالىتماـ بالاجوانب الواجدانية والمعرفية والميارية 
 ثناء تعمميـ مادة التاريخ .أ

الاجيات ذات العبلقة  دفيف تأالباحثاف  أمؿي   
لييا إبالعممية التربوية مف النتائج التي تتوصؿ 

الدراسة لطرائؽ تدريس المواد االاجتماعية عامة 
 ومادة التارخ خاصة .
 دف انبحثه

The objective of  The Research 
التدريس عمى  أثرمعرفة  إلىييدؼ البحث       
دي بونو في تنمية القدرة عمى حؿ  أنموذجوفؽ 

المشكبلت في مادة التاريخ لدى طالبات الصؼ 
 . دبيالخامس األ

 فرضُت انبحث
Hypotheses of  The Research 

ف الفرضية ولتحقيؽ ىدؼ البحث وضع الباحثا     
ة عند إحصائيتواجد فروؽ ذات داللة  ال)  اآلتية :

(بيف متوسط دراجات طالبات 0ٓ٘ٓمستوى داللة )
الماجموعة التاجريبية البلتي يدرسف المادة المقررة 

دي بونو ومتوسط دراجات  أنموذجباستعماؿ 
الماجموعة الضابطة البلتي يدرسف المادة نفسيا 

البعدي في القدرة بالطريقة االعتيادية في االختيار 
 .( عمى حؿ المشكبلت 

 حدود انبحث
Research Linitations of The 

 يقتصر البحث الحالي عمى :    
في مدرسة الحوراء  دبيطالبات الصؼ الخامس األ   

لمبنات التابعة لتربية محافظة القادسية لمعاـ الدراسي 
ٕٓٔٓ-ٕٓٔٔ. 

مس ي المعاصر لمصؼ الخاوربكتاب التاريخ األ     
 ،الخامسو  ، الرابعو  ويشمؿ الفصؿ الثالث ، . دبياأل
 والسابع .، السادس و 
 )دي بونو( القبعات الست . أنموذج  

 حتدَد املصطهحاث
Bounding of The Terms 

 :  Teachingالتدزيص 
 إيصاؿنو عممية أ( بٕ٘ٓٓ،عرفو )زيتوف-ٔ

 (0ٕٕ٘٘ٓٓ،ذىاف الدارسيف )زيتوفأ إلىالمعمومات 
حدث  ما إلىـ( ويشير  ٕٙٓٓربيعي ،عرفو )ال-ٕ

ف نقـو التدريس بمدى أمف تعمـ لمطمبة ،وبذلؾ ياجب 
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في الطمبة مف خبلؿ نقؿ وتفيـ وتوضيح  تأثيره
كساب المعمومات والخبرات والميارات مف ا  وتعميـ و 
و طريقة . أ أسموبي أالطالب ب إلىالمدرس 
                                                                                                       .( ٖ، ٕٙٓٓ)الربيعي ،

 ( ٕٚٓٓ إبراىيـعرفو )  -ٖ
نو عبارة عف عممية لقاء معنوي بيف المدرس أب   

تقؿ المخزوف المعرفي مف عقمو مف نوالطبلب وبذلؾ ي
حاسيسو ومشاعره المكنونة أخبلؿ طاقتو المخزونة و 

واجاذبية .  اً تدريسي رونقوذلؾ ليكسب الموقؼ ال
 (.ٜٙٓ، ٕٚٓٓ، )إبراىيـ

ف أوفي ضوء التعريفات السابقة لمتدريس يمكف     
نو كؿ الاجيود التي بذليا الباحثاف مف بأ نعرفو إاجرائياً 

الطالبات )عينة البحث(  إلىالمعمومات  إيصاؿ أاجؿ
داداتيـ سواء لقدراتيـ واستع عمى نحو متكامؿ وفقاً 
مصادر خاصة بموضوع  أـمف وسائؿ تعميمية 

 الدراسة .
 Model  Debono(دي بونو )القبعات الشت أمنوذج -

نيا رموز مف نماذج أب (ٕٕٓٓعرفيا )دي بونو  -ٔ
مف التفكير تستعمؿ كؿ وحدة لمتفكير بنمط معيف 

نمط آخر في  إلىحوؿ موضوع ما ثـ االنتقاؿ 
ف التفكير عممية نظامية إذ إالموضوع نفسو 

 (ٙٔ: ٕٕٓٓبونو ، منضبطة .) دي
نيا استراتياجية أب (ٕٚٓٓبو اجادو أعرفيا )  -ٕ

تبسيط عممية التفكير وزيادة فاعميتو ،كما  إلىتيدؼ 
و بتغيير أتسمح ىذه االستراتياجية لممفكر باالنتقاؿ 

( فالقبعات الست ىي وسيمة patternالنمط )
يستخدميا الفرد في معظـ لحظات حياتو وتركز عمى 

 (ٛ٘: ٕٚٓٓ،بو اجادوأ) ية منضبطةف التفكير عممأ
  

نيا أب (ٕٚٓٓبو السميد أعرفيا ) عبيدات و  -ٖ
( عف Debonoفكار دي بونو  )أحدى نظريات و إ

عمميات التفكير وتعد نماذج مختمفة مف التفكير وال 
عطى كؿ أو ، ىذه النماذج  حدأياجوز الوقوؼ عند 

يعكس طبيعة التفكير المستخدـ . ) عبيداف  قبعة لوناً 
 (ٖٙٔ،: ٕٚٓٓبو السميد ،أو 

نيا  ماجموعة الخطوات أب اً إاجرائيويعرفيا الباحثاف    
 إلىتيدؼ  اجراءات المخطط ليا مسبقاً المنظمة واإل

نواعو وتسمح لطالبات أتنشيط التفكير وتعدد 
مط التفكير المستعمؿ تغيير نب دبيالخامس األ
 ة والوسائؿ بحسب المادة الدراسية. نشطواستعماؿ األ 

 Problem Solvingل املشلالت :  ح -
في التفكير  أسموببأنو  (ٕٓٓٓعرفو )السكراف  -ٔ

قـو عمى المبلحظة الواعية والتاجريب واجمع يالعممي 
 إلىالمعمومات بحيث يتـ االنتقاؿ فييا مف الاجزء 

 الاجزء )االستنتاج( إلىومف الكؿ  الكؿ ) االستقراء (
 حؿ مقبوؿ .  إلىالوصوؿ  أاجؿمف 
العممية التي يؤدييا بأنو  (ٕٓٓٓ)الوارفي عرفو  -ٕ

خبلليا المعمومات التي سبؽ لو  الفرد مستعمبلً 
ف اكتسبيا  أو الميارات التي سبؽ لو أتعمميا 

ذ إمف قبؿ  مألوؼلمتغمب عمى موقؼ مشكؿ غير 
يختار مف بيف ما سبؽ لو مف حقائؽ وما اكتسبو 
مف ميارات في موقؼ ما ليطبقو في موقؼ آخر . 

 (                                                           ٕٔ: ٕٓٓٓوارفي ،)ال
 بأنو ( Sternberg 2003عرفو )ستيرنبرج  -ٖ

لى تخطي العوائؽ في إعممية يسعى الفرد مف خبلليا 
 و اليدؼ .أطريؽ الحؿ 

320):Sternberg 2003 ) 
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ممية معرفية عبأنو  (ٕٗٓٓعرفو )القسـو -ٗ
تخطي العوائؽ التي تعترض ىدؼ  إلىية تسعى تفكير 
 الحؿ الذي يزيؿ المشكؿ . إلىو توصمو أالفرد 

 ( ٙ٘، ٕٗٓٓ)القسـو 
  جساي تعسيف الباحجني اإل  

ىي القدرة العقمية التي يمتمكيا الفرد مف الطاقة    
حؿ مناسب لممشكبلت  إلاجراءالعقمية التي تؤىمو 

 اة المختمفة .والمعضبلت المختمفة في مياديف الحي
 انفصم انثانٍ :

سنعرض في ىذا الفصؿ بعض الدراسات التي       
لييا لكونيا إأاجريت في ىذا الماجاؿ والتي تـ التوصؿ 

اجراءاتو : أىداؼذات مساس مباشر ب  البحث وا 
ى:ىالدراداتىالعربوةىوتذملى:ىواًلأ    

 ىدؼ الباحثاف (ٕ٘ٓٓدراسة )فودة وعبدة  -ٔ
 دي بونو فنية استخداـ أثر معرفة إلى

 عمى العمـو تدريس في ، الست لمقبعات
 ومياراتو ، يبداعاإل التفكير نزعات تنمية

 وقد ، االبتدائي الخامس الصؼ لدى تبلميذ
 ، التاجريبي شبو المنيج الباحثاف استخدـ

 استعاف الدراسة عمى أسئمة اجابةولئل
 التفكير نزعات لقياس بمقياس الباحثاف

 أعد الباحثاف كما ، سمًفا معد يبداعاإل
 عينة عمى يبداعاإل التفكير ميارات اختبار

 ، االبتدائي الخامس الصؼ تبلميذ مف
 بمغ وقد االبتدائية كامؿ بمدرسة مصطفى

 التاجريبية لمماجموعةًا تمميذ ٔٚ اأفرادى عدد
 االبتدائية السادات مدرسة مفًا تمميذ ٘ٚ و

 توصمت وقد. الضابطة الماجموعة يمثموف
 داللة ذات فروؽ واجود إلى راسةنتائج الد

 بيف ،0ٓٔٓ مستوى عند ةإحصائي
 ، والضابطة الماجموعة التاجريبية متوسطات

 عمى يدؿ مما. التاجريبية الماجموعة لصالح
 تنمية نزعات عمى القبعات استخداـ فعالية
 .يبداعاإل التفكير

 إلىالدراسة  تىدف  (ٕٛٓٓدراسة )العواد   -ٕ
عات الست في استراتياجية القب أثرمعرفة ) 

التفكير في مادة عمـ األحياء وتطبيقاتيا في 
اجريت الدراسة في أثانوية الاجيؿ ( لقد 

الرياض عمى عينة مف الطالبات وقد طبؽ 
ات الحديثة مف االستراتياجي اً الباحثاف عدد

يارة الخياؿ دوار وممنيا التعميـ تمثؿ األ
ي وحؿ بداعاإل كأحد ميارات التفكير
 لعابلذىني واأل المشكبلت والعصؼ ا

التعميمية ولكف الباحثيف ركزا عمى 
غمب أاستراتياجية القبعات الست في 

ا تعد ألنية المعطاة داخؿ الدرس نشطاأل 
طريقة حديثة في التدريس وتاجعؿ الطالبات 

 . (ٕٛٓٓفضؿ .  ) العواد أيفكرف بشكؿ 
 جنبوةىوتذملى:أدراداتىىثانوًاى:
 (Walter John 1996دراسة )والتر اجوف -ٔ

 في الست القبعات عف قامت بالبحث بدراسة
 نموذجأ حوؿ واالستاجابات والاجدؿ ، التفكير
 الست القبعات نموذجأ أف وأوضحت التفكير،

 ترتبط ، التفكير في ماجاالت ستة فيكو  
 الخاص لمتفكير نموذج التمييديباأل 
 واإلبداعي، ، والنقدي ، والموضوع ،ىداؼباأل

 يسمح يميمفاى إطار مف خبلؿ ، والشخصي
 التفكير نحو عنايتو يواجو أفب لممفكر
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 حوؿ الفرد لماجدؿ يييئ الذي ، المرغوب
 ، المرغوبة القضايا وحؿ المطموب التفكير

 عف األسئمة والبحث اجابةلئل الاجدؿ واجد وقد
 حقوؿ ضمف المستقبمية لمدراسات المثيرة
 كانت الدراسة أف أي . واالتصاؿ التفكير

 في الست عاتالقب نموذجأ وافية لشرح
 مف قبعة بكؿ الخاص التفكير ونمط التفكير

 . القبعات ىذه
ىدفت  Kenny ) 2003دراسة ) كيني   -ٕ

 ، الست القبعات برنامج توظيؼ إلى الدراسة
 غرفة في اإلبداعي والتفكير لتشاجيع التأمؿ

 في الطمبة مف عينة عمى أاجريت إذ ، الصؼ
 المنيج الباحث استخدـ التمريض وقد كمية
:  ماجموعتيف عمى القائـ التاجريبي شبو

 طمب إذ ضابطة ، واألخرى تاجريبية، ىمااحدإ
 دراسة التاجريبية الماجموعة طمبة  مف الباحث
 تثير التي القضايا في والتفكير ، حالة

 عرضت التي الحالة أحداث عنايتيـ في
 ،  الست القبعات لعبة قدمت وقد ، عمييـ

 ألواف مف لوف لكؿ يرمز الذي والمعنى
 الطمبة مف وطمب الباحث ، الست القبعات
 المرة ىذه لكف أخرى مرة الحالة إلى النظر
 تحوؿ ثـ ، البيضاء القبعة نظر واجية مف

 اجمع وتـ ،  القبعة الصفراء...الخ إلى الطمبة
 والماجموعة التاجريبية الماجموعة أفراد

 الباحث وساجؿ لممناقشة، الضابطة
 ـاستخدا إمكانية إلى وخمص مبلحظاتو،

 التفكير لتنمية ، الست القبعات برنامج
 .(Kenny  2003 . .) التأممي

 مؤثسات ودالالت مشتنبطة من الدزاسات الشابقة

 هدا األى-1
تباينت الدراسات السابقة مف حيث تحديدىا       

لممشكمة التي عالاجتيا كؿ دراسة فقد  تبعاً  ىداؼلؤل
 عف البحث إلىٜٜٙٔ كارؿ اجوف رمت دراسة والتر

 واالستاجابات والاجدؿ ، التفكير في الست لقبعاتا
 Kennyالتفكير، حيث رمت دراسة  نموذجأ حوؿ

لتشاجيع  ، الست القبعات برنامج توظيؼإلى  ٖٕٓٓ
 الصؼ في حيف غرفة في اإلبداعي والتفكير التأمؿ

 أثر معرفة إلى (  ٕ٘ٓٓ وعبده رمت دراسة )فودة
 تدريس في ، الست لمقبعات دي بونو فنية استخداـ

 ومياراتو ، اإلبداعي التفكير نزعات تنمية عمى العمـو
 أثرمعرفة  إلى( ٕٛٓٓورمت دراسة ) العواد 

استراتياجية القبعات الست في التفكير في مادة عمـ 
 إلىما الدراسة الحالية فترمي أاألحياء وتطبيقاتيا ، 

دي بونو في  أنموذجالتدريس عمى وفؽ  أثرمعرفة 
حؿ المشكبلت في مادة التاريخ تنمية القدرة عمى 

 . دبيلدى طالبات الصؼ الخامس األ
ىالمرحلةىالدرادوةىى-2
لقد تباينت المرحمة الدراسية التي اعتمدتيا الدراسات  

السابقة فقد اعتمدت المرحمة االبتدائية لدراسة )فودة 
، أما ( ٕٛٓٓدراسة )العواد و ( ٕ٘ٓٓوعبدة  

راسة )كيني المرحمة الاجامعية فيي معتمدة في د
2003  Kenny )ما الدراسة الحالية فقد طبقت . أ

ة ) الخامس عداديعمى عينة مف طالبات المرحمة اإل
 ( . دبياأل
ىحجمىالعوناتىى-3
ىنالؾ دراسات لـ تذكر حاجـ العينة كدراسة)كيني   

2003  Kenny 1996( و)والتر اجوف Walter 
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John )فييا حاجـ العينة قد بمغ ما الدراسة الحالية فأ
 ( طالبة . ٜٗ)
ىمنكجىالدرادةىى-4
تباينت الدراسات السابقة في منيج الدراسة   

فبعضيا استعممت المنيج الوصفي كما في دراسة 
شبو التاجريبي كما والمنيج ، ( ٜٜٙٔ)والتر اجوف 

( ودراسة )فودة Kenny  2003في دراسة )كيني 
والمنيج التاجريبي كدراسة)العواد ، ( ٕ٘ٓٓوعبدة  
وتشابو الدراسة الحالية ىذه الدراسات في  (ٕٛٓٓ

 استعماليا المنيج التاجريبي .
ىجراءىالدراداتىإأماكنىى-5

اجريت فييا الدراسات أماكف التي تعددت األ      
اجري في دوؿ عربية كدراسة )فودة أالسابقة فمنيا ما 

( ٕٛٓٓ( بالقاىرة و دراسة )العواد ٕ٘ٓٓوعبدة  
اجري في دوؿ أا ومف الدراسات م، في الرياض 

مريكية كدراسة ) والتر اجنبية كالواليات المتحدة األأ
.  (Kenny  2003( و دراسة )كيني ٜٜٙٔاجوف 

 اجريت في العراؽ . أما الدراسة الحالية فقد أ
ىةىحاائوالودائلىاإلى-6

استعممت معظـ الدراسات السابقة الوسائؿ     
البحث وىي  أىداؼة اآلتية لتحقيؽ حصائياإل

ط الحسابي ومعامؿ ارتباط بيرسوف واالختبار المتوس
حادي ذحراؼ المعياري وتحميؿ التبايف األالتائي واالن

ومربع كاي ومعامؿ صعوبة الفقرات وتميزىا ومعادلة 
كرونباخ ومعادلة ىولستي  بيرماف براوف ومعادلة الفا

ما الدراسة الحالية فقد استعممت الوسائؿ أ... الخ 
(  T-testختبار التائي ) اال –ة اآلتية حصائياإل

ة بيف ماجموعتي حصائيلمعرفة داللة الفروؽ اإل
ومربع كاي ومعادلة  حصائيالبحث عند التكافؤ اإل

معامؿ صعوبة الفقرة ومعامؿ التميز لمفقرة ومعادلة 
 كيودر .

ىادواتىالبحثىى-7
دوات بحثيا فقد أتباينت الدراسات السابقة في       
الوصؼ كما في دراسة قسـ مف الدراسات  استعمؿ

ما الدراسات التي اعتمدت أ( ٜٜٙٔ)والتر اجوف 
عمى ورقة عمؿ ومبلحظة مناقشة الطمبة فيي دراسة 

ما دراسة . أ Kenny)  2003و ، ٕٛٓٓ)العواد 
( فقد اعتمدت عمى مقياس ٕ٘ٓٓ)فودة وعبدة  

ما الدراسة الحالية . أي بداعلقياس نزعات التفكير اإل
ختبار القبمي والبعدي وىو مف فقد اعتمدت عمى اال

 نفسيما .أالباحثيف  إعداد
ىنتائجىالدراداتىالدابقةىى-8

نتائج  إلىغمب الدراسات السابقة أفقد توصمت     
ثبتت واجود فروؽ ذات أكميا  ذإمتشابية ومتقاربة 

اجريبية . وذلؾ تة لصالح الماجموعات الإحصائيداللة 
تعممة اجراءات المسالدراسة واإل أىداؼحسب  كبلً 

الحالية فقد اتفقت مع ما توصمت  ما الدراسةأفييا. 
 ليو تمؾ الدراسات مف نتائج .إ

 جوانب اإلفادة من الدزاسات الشابقة
الباحثيف في اجوانب  اتوقد أفادت ىذه الدراس   

 عديدة منيا :
التي  ىميةاأل إلىشارت نتائج الدراسات السابقة أ   

نما ا  مف فراغ و  نو لـ يأتِ أيحظى بيا البحث الحالي و 
قاعدة واسعة مف البحوث في الميداف  إلىاستند 

 التربوي والنفسي الميتمة بمتغيرات الدراسة . 
مف خبلؿ عممية اجمع الدراسات السابقة لـ يعثر    

الباحثاف عمى دراسة مشابية في متغيرات الدراسة 
 ب عمـ الباحثيف ( مما حددػػػػحسبالمستقمة التابعة ) 
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 وقع دراستيا مف الدراسات السابقة . ليا بوضوح م
االستفادة مف اإلاجراءات التي اتبعيا الباحثوف في     

 . اجراءات البحث الحاليإمنيا في دراستيـ واالستفادة 
 ة المناسبة .حصائياستعماؿ الباحثيف الوسائؿ اإل   
 لييا الباحثاف .إكيفية تفسير النتائج التي توصؿ    
 يد ماجتمع البحث .اختيار العينة وتحد   

 انفصم انثانث : منهح انبحث وإخراءاته
 أواًلى:ىمنكجىالبحثى:

الضبط  اعتمد الباحثاف المنيج التاجريبي ذا     
الاجزئي ، ويعرؼ البحث التاجريبي )التغيير المعتمد 
والمضبوط لمشروط المحددة الواقعة لواقعة معينة 

الناتاجة عف ىذه الواقعة ومبلحظة التغييرات 
 ( ٕٜ:  ٕٚٓٓ. ) القيـ ،يرىاوتفس

قرب البحوث لحؿ المشكبلت أويعد البحث التاجريبي 
بالطريقة العممية والمدخؿ األكثر صبلحية لحؿ 

سواء كانت نظرية أـ تطبيقية  المشكبلت التعممية ،
ليو إوتطوير بيئة التعميـ وأنظمتو المختمفة ويراجع 

: ٜٜٜٔ. )عدس ، الفضؿ في تقدـ التربية عممياً 
ٔٛٗ ). 

ى:ىالتامومىالتجروبيى:ىثانوًا
ىExperimental Designى

برنامج عمؿ التصميـ التاجريبي :عبارة عف مخطط و   
: ٕٚٓٓلكيفية تنفيذ التاجربة. )عبد الرحمف وعدناف، 

سس األ إلىوىو بمثابة المفيـو الذي يرشد . (ٚٛٗ
التاجريبية التي تحدد معالـ التاجربة ويوصؿ الباحث 

عما  اجابةيعوؿ عمييا في اإل فأنتائج يمكف  إلى
سئمة ، والتحقؽ مف أطرحتو مشكمة البحث مف 

 .( ٕٓٔ:  ٜٔٛٔ) الزوبعي ،  فروض البحث
وقد اختار الباحثاف التصميـ التاجريبي ذا الضبط    

التصميـ المناسب ليدؼ بحثيما ويتكوف  ألنوالاجزئي 
 :مف ماجموعتيف ىما 

تتعرض الماجموعة التاجريبية : وىي الماجموعة التي 
لممتغير المستقؿ أي الماجموعة التي تدرس وفؽ 

 دي بونو القبعات الست . أنموذج
طريقة الالماجموعة الضابطة : وىي التي تدرس ب

( يوضح التصميـ التاجريبي ٔوالاجدوؿ ) االعتيادية .
 لمبحث .

 ( اٌزظ١ُّ اٌزغش٠جٟ ٌٍجؾش1عذٚي )

 عدي اختبار ب المتغير المستقؿ  اختبار قبمي  الماجموعة 

  التاجريبية 
 حؿ المشكبلت 

  دي بونو القبعات الست  أنموذج
 الطريقة االعتيادية  الضابطة  حؿ المشكبلت

ىثالثًا:ىمجتمعىالبحثىورونته 
Re search Population and Sample 

  : أ: جمتمع البخح
ة يد ماجتمع البحث مف المياـ الرئيسيعد تحد      

 فرادمع البحث ىو األفي البحوث التربوية ، فماجت
واألشياء واألشخاص الذيف يشكموف موضوع مشكمة 

البحث وىو العناصر ذات العبلقة بمشكمة الدراسة 
ف تعمـ عمييا نتائج أ إلىالتي يسعى الباحثاف 

 . (ٕٚٔ: ٜٕٓٓدراستيما )عباس وآخروف ،
 : ب : عينة البخح

يعد اختيار الباحثيف لعينة الدراسة مف الخطوات    
نيا أراحؿ الميمة لمبحث وتعرؼ العينة : والم
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ماجموعة اجزئية صغيرة مف ماجتمع لو خصائص 
مشتركة واليدؼ منيا لتصميـ نتائج البحث 

ضماف  أاجؿالمستخمصة منيا عمى ماجتمع كبير مف 
اجراء التاجربة بخطواتيا ومراحميا المتسمسمة بشكؿ إ

ة الحوراء لمبنات إعداديوتـ اختيار  سميـ ودقيؽ ،
 تيفتاجربة وتضـ المدرسة قاعتيف دراسياللتطبيؽ 

ختيار بطريقة عشوائية االوتـ  دبيلمرحمة الخامس األ
حدى القاعتيف وىي الشعبة )أ( لتمثؿ الماجموعة إل

دي بونو القبعات الست  أنموذجالتاجريبية وتدرس ب

واختيار الشعبة )ب( لتمثؿ الماجموعة الضابطة 
دد طالبات وتدرس وفؽ الطريقة االعتيادية وقد بمغ ع

( طالبة وبعد استبعاد الطالبات ٜٜماجموعتي البحث )
الراسبات المتبلكيف الخبرة العممية في المادة 

( طالبات مف ٘الدراسية مف العاـ السابؽ وعددىف )
ماجموع طالبات عينة البحث  أصبحماجموعتي البحث ف

( ٓ٘( طالبة موزعات عمى ماجموعتيف بواقع)ٜٗ)
 ة في ( طالبٗٗبية و)الماجموعة التاجريفي  ةطالب

  ( يوضح ذلؾ .ٕالماجموعة الضابطة والاجدوؿ رقـ )
 

 (2عذٚي )

 رٛص٠غ ؽبٌجبد ػ١ٕخ اٌجؾش ػٍٝ ِغّٛػزٟ اٌجؾش

 عدد الطالبات بعد االستبعاد اتعدد الطالبات المستبعد عدد الطالبات قبؿ االستبعاد  الشعبة  الماجموعة 
 ٓ٘ ٕ ٕ٘ أ التاجريبية
 ٗٗ ٖ ٚٗ ب الضابطة
 ٜٗ ٘ ٜٜ ٕ الماجموع

 
 
 
 
 

ىرابعًا:ىتكافؤىمجمورتيىالبحث  
ىىResearch Groups Equationىىىى

أاجرى الباحثاف التكافؤ بيف ماجموعتي البحث في 
،  الذكاء، و العمر الزمني  المتغيرات اآلتية :

  . اختبار حؿ المشكبلت، و  التحصيؿو 
ف عمى العمر الزمني احصؿ الباحث العمس الزمين :

دارة المدرسة وتـ إالماجموعتيف بالتعاوف مع  دفراأل
 ٕٕٓٔٔٔعمار الطالبات بالشيور لغاية أاحتساب 
 ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( وعند استعماؿ االختبار التائٕالممحؽ )

 (T-Test  لفئتيف مستقمتيف لمعرفة الفروؽ بيف )
نو ليس أظيرت النتائج أعمار طالبات الماجموعتيف أ

ة بيف ماجموعتي إحصائيوؽ ذات داللة ىنالؾ فر 
ذ بمغت القيمة التائية إالبحث في ىذا المتغير 

قؿ مف القيمة التائية أ( وىي 0ٜٖٓالمحسوبة )
( عند ٕٜ( وبدراجة حرية )0ٜٛٔالاجدولية البالغة )
ف ماجموعتي أ( وىذا يدؿ 0ٓ٘ٓمستوى داللة )

( يبيف ٖالبحث متكافئتاف في العمر الزمني والاجدوؿ )
 .ذلؾ 

 ( ٠ج١ٓ رىبفإ ؽبٌجبد ِغّٛػزٟ اٌجؾش فٟ اٌؼّش اٌضِٕٟ ِؾغٛثب ثبألشٙش3عذٚي )

 

 أفشادػذد  اٌّغّٛػخ 

 اٌؼ١ٕخ 

اٌٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ 

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ 

دسعخ 

 اٌؾش٠خ 

دالٌخ ػٕذ  اٌم١ّزبْ اٌفبئ١زبْ

ِغزٜٛ 

(0005) 
 اٌغذ١ٌٚخ اٌّؾغٛثخ

غ١ش داٌخ  1051 0053 52 50,5 20604 50 اٌزغش٠ج١خ

 ئؽظبئ١ب
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ِّ
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 : اختباز الركاء

يقاس الذكاء باختبارات معدة بصورة خاصة ليذا      
دؽ وأفضؿ أدوات أالغرض وتعد ىذه االختبارات مف 

ت أصبحالتقويـ والتشخيص وتطبيقاتيا العممية التي 
كثيرة في شتى مياديف الحياة السيما المتعمقة منيا 

 (  ٕٜٕ: ٜٕٓٓ،في ماجاالت التربية والتعميـ )ممحـ 
لمعرفة تكافؤ عينة البحث في دراجة الذكاء اختار و 

( لمذكاء ذا Ravanالباحثاف اختبار رافف )
المصفوفات المتتابعة الذي فننو الدباغ عمى البيئة 

( مصفوفة ٓٙيتكوف اختبار رافف مف )، العراقية 
مقسمة عمى خمس ماجموعات كؿ ماجموعة تضـ 

 إلىمف السيؿ  ( مصفوفة متدراجة في صعوبتيإٔ)
تصميـ ىندسي  ذوالصعب وكؿ شكؿ مف األشكاؿ 

ف يتعرؼ عمى أاجزء ناقص عمى الطالب  خاص بو
ـ ػػالاجزء الناقص مف بيف عمود األشكاؿ الذي يض

سفؿ المصفوفة . ) الدباغ ، أبدائؿ موضوعة  ٛ-ٙ
ٜٖٔٛ  :ٙٓ) 

اجراء االختبار عمى ماجموعتي البحث واجد إوبعد    
( 0ٕٕ٘ٗموعة التاجريبية بمغ )ف متوسط ذكاء الماجأ

 في حيف بمغ متوسط ذكاء الماجموعة الضابطة
 ( يبيف ذلؾ .ٕ( والممحؽ )0ٕ٘ٔٗ)

( لعينتيف T-Testوعند استعماؿ االختبار التائي )   
اتضح  ة ،حصائيمستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ اإل

ة عند مستوى إحصائيف الفرؽ ليس بذي داللة أ
( 0ٖٕٔلتائية المحسوبة )ذ كانت القيمة اإ( 0ٓ٘ٓ)
( وبدراجة 0ٜٛٔصغر مف القيمة التائية الاجدولية )أ

ف ماجموعتي البحث أ( وىذا يدؿ عمى ٕٜحرية )
في اختبار  اً إحصائيالتاجريبية والضابطة متكافئتاف 

 ( يوضح ذلؾ :ٗالذكاء . اجدوؿ رقـ )

 تكافؤ طالبات ماجموعتي البحث في اختبار الذكاء (ٗاجدوؿ )
 أفشادد ػذ اٌّغّٛػخ 

 اٌؼ١ٕخ 

اٌٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ 

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ 

دسعخ 

 اٌؾش٠خ 

دالٌخ ػٕذ  اٌم١ّزبْ اٌزبئ١زبْ

ِغزٜٛ 

(0005) 
 اٌغذ١ٌٚخ اٌّؾغٛثخ

غ١ش داٌخ  1051 1032 52 14011 45022 50 اٌزغش٠ج١خ

 11011 41052 44 اٌؼبثطخ ئؽظبئ١ب
 

 

 التخصيل الدزاس  الشابق 

ة لطالبات مى الدراجات النيائيتـ الحصوؿ ع   
التاريخ لمعاـ السابؽ مف  ةماجموعتي البحث في ماد

دارة وقد المواجودة في المدرسة بمساعدة اإل الساجبلت
بمغ متوسط دراجات طالبات الماجموعة التاجريبية 

( في حيف بمغ متوسط 0ٖٜٛ( واالنحراؼ ) 0ٕٓٗٚ)
( 0ٙٛٔٚدراجات طالبات الماجموعة الضابطة )

 ( .ٕ( ممحؽ )0ٚٚٛواالنحراؼ )

( T-Testختبار التائي ) وعند استعماؿ اال    
 ة ،حصائيلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ اإل

ة عند إحصائيف الفرؽ ليس بذي داللة أاتضح 
ذ كانت القيمة التائية المحسوبة إ( 0ٓ٘ٓمستوى )

 صغر مف القيمة التائية الاجدوليةأ( 0ٕٗٛٔٔ)
 ( .ٕٜ)(  وبدراجة حرية  0ٜٛٔ)

 وىذا يدؿ اف ماجموعتي البحث التاجريبية و الضابطة
ًا في دراجات اختبار مادة التاريخ إحصائيمتكافئتاف 

 ( يوضح ذلؾ .٘لمعاـ الدراسي السابؽ اجدوؿ )
 



  أمنىذجأثر انتدرَس ,عهً وفق           أ.و.د.خبار رشك شناوة  فهُحت عهُىٌ ناَف 
ِّ
)دٌ بىنى(, يف تنمُت انقدرة عهً حم
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 تكافؤ طالبات ماجموعتي البحث في دراجات مادة التاريخ لمعاـ الدراسي السابؽ (٘اجدوؿ )
 أفشادػذد  اٌّغّٛػخ 

 اٌؼ١ٕخ 

 اٌٛعؾ

 اٌؾغبثٟ 

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ 

دسعخ 

 اٌؾش٠خ 

دالٌخ ػٕذ  اٌم١ّزبْ اٌزبئ١زبْ

ِغزٜٛ 

(0005) 
 اٌغذ١ٌٚخ اٌّؾغٛثخ

غ١ش داٌخ  1051 1024 52 5031 4002, 50 اٌزغش٠ج١خ

 ,,10 1061, 44 اٌؼبثطخ بئؽظبئ١

 : اختباز حل املشلالت
التاجريبية : النيائية عمى طالبات ماجموعتي البحث  طبؽ الباحثاف اختبار حؿ المشكبلت بصيغتو     

 ( ٜاجراء الموازنة بيف متوسط دراجات الماجموعتيف ممحؽ )إوعند ،  ٕٔٔٓ  ٖٕربعاء والضابطة في يوـ األ 
( في حيف بمغ  0ٜٕٗ( واالنحراؼ المعياري  ) 0ٖ٘ٙٔكاف متوسط دراجات طالبات الماجموعة التاجريبية )  

 ( .0ٕٕٔ( وبانحراؼ معياري قدره ) 0ٖٕٙٔاجموعة الضابطة ) متوسط دراجات طالبات الم
اتضح  ة ،حصائي( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ اإلT-Testوعند استعماؿ االختبار التائي )     

صغر أ( 0٘ٗٓذ كانت القيمة التائية المحسوبة ) إ( 0ٓ٘ٓة عند مستوى )إحصائيف الفرؽ ليس بذي داللة أ
ف ماجموعتي البحث التاجريبية عمى أوىذا يدؿ  ( .  ٖٗ(  وبدراجة حرية )  0ٕٓٔتائية الاجدولية)مف القيمة ال

 . ( يوضح ذلؾٙاجدوؿ )، و ر حؿ المشكبلت ًا في اختباإحصائيالضابطة متكافئتاف و 
 ( نتائج االختبار التائي الختبار حؿ المشكبلت )القبمي(ٙاجدوؿ )

 أفشادػذد  اٌّغّٛػخ 

 اٌؼ١ٕخ 

اٌٛعؾ 

 بثٟ اٌؾغ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ 

دسعخ 

 اٌؾش٠خ 

دالٌخ ػٕذ  اٌم١ّزبْ اٌزبئ١زبْ

ِغزٜٛ 

(0005) 
 اٌغذ١ٌٚخ اٌّؾغٛثخ

غ١ش داٌخ  2001 0054 43 2045 13056 50 اٌزغش٠ج١خ

 2012 12063 44 اٌؼبثطخ بئؽظبئ١

ى:ةىفيىدالمةىالتامومخامدًا:ىضبطىالعواملىالمؤثرى
حاوؿ الباحثاف ضبط  ،لتاجربةلمحفاظ عمى سبلمة ا   

نيا تؤثر في سبلمة أبعض العوامؿ التي يعتقد 
 التاجربة ، ويقصد بالضبط تثبيت العوامؿ اجميعًا ،

 ه ،أثر وتحيدىا ما عدا العامؿ الذي يراد معرفة 
كونو يساعد الباحث  والضبط مف العناصر الميمة ،

ناجاح تاجربتو ، لذا يتبقى  في السيطرة عمى عممو وا 
ف يعرؼ المتغيرات والعوامؿ ) غير المتغير أعميو 

المستقؿ ( التي تؤثر في المتغير التابع وتثبيتيا . 
وعمى الرغـ مف قياـ  .(  ٛ٘ٔ:  ٕٔٓٓ)رؤوؼ ، 
بيف ماجموعتي  حصائياإل التكافؤ راءبإاجالباحثيف 

بعض  أثرقدر اإلمكاف تفادي  حاوالفقد البحث ، 
مف ثـ نتائاجيا و  المتغيرات الدخيمة في سير التاجربة ،

 اجراءات ضبط ىذه المتغيرات : إوفي ما يأتي  ،
يقصد  : ظروؼ التاجربة والحوادث المصاحبة -أ

بالحوادث المصاحبة الحوادث الطبيعية التي يمكف 
 ،والفيضانات حدوثيا في أثناء التاجربة )الكوارث ،

واالضطرابات  ،لحروبخرى كاوالحوادث األ ،واألعاصير
ولـ تتعرض التاجربة . ير التاجربة وغيرىا مما يعرقؿ س
و حادث أأي ظرؼ طارئ  إلىفي البحث الحالي 

 أثرويؤثر في المتغير التابع باجانب  يعرقؿ سيرىا ،
 ـ يحدث أيػػنو لإلذا يمكف القوؿ  المتغير المستقؿ ،



  أمنىذجأثر انتدرَس ,عهً وفق           أ.و.د.خبار رشك شناوة  فهُحت عهُىٌ ناَف 
ِّ
)دٌ بىنى(, يف تنمُت انقدرة عهً حم
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 ليذا العامؿ . أثر
وىي عمميات النمو : العمميات المتعمقة بالنضج  -ب

العينة  أفرادتؤثر عمى بعض  النفسي والبيولواجي التي
و أو ااجتماعية أحدوث تغييرات اجسمية  إلىفتؤدي 
التاجربة  العينة أثناء فراد، تحدث ألو معرفيةأانفعالية 

 (ٛٓٔ: ٜٜٛٔبو عبلـ ،أ) وقد تؤثر في أدائيـ 
ذ بدأت إمف تاجاوز ىذه العقبة  وتمكف الباحثاف   

وانتيت يوـ  ٖٕٕٓٔٔالتاجربة يـو االربعاء 
في الاجانبيف حدث نمو  اذفإ ٕٕ٘ٓٔٔثنيف اال 

ف ىذا النمو تتساوى فيو إالنفسي والبيولواجي ف
 طالبات ماجموعتي البحث التاجريبية و الضابطة .

تتبقى العناية بطريقة  : العينة أفراداختيار  -ج
اختيار العينة التي تمثؿ الماجتمع األصمي ليتمكف 

قؼ عمى ذ يتو إنتائج دقيقة  إلىالباحث مف التوصؿ 
 . لييا الباحثإلنتائج التي يتوصؿ ىذا االختيار دقة ا

حاوؿ الباحثاف وقد  (ٛٙٔ:  ٕٔٓٓ) رؤوؼ ،
تفادي ىذا المتغير في نتائج البحث وذلؾ باالختيار 

اجراء عمميات التكافؤ  بيف  اً إحصائيالعشوائي لمعينة وا 
لتي يترؾ ماجموعتي البحث في بعض المتغيرات ا أفراد

 في المتغير التابع .  اً أثر المستقؿ  تغيرع الممتداخميا 
يقصد باالندثار التاجريبي : االندثار التاجريبي  -د

الطمبة المشموليف المتولد عف ترؾ عدد مف  ثر)األ 
مما يؤثر في  و انقطاعيـ عنيا ،أفي التاجربة 

وىذا لـ يحدث في  (ٙٔ: ٜٔٛٔالنتائج )الزوبعي،
 التاجربة سوى حاالت غياب ضئيمة تكاد تكوف

 متساوية في الماجموعتيف . 
ف اختبلؼ أدوات القياس يمكف إ : أداة القياس -ىػ 
 أفرادف يؤثر في الدراجات التي يحصؿ عمييا أ

. وقد سيطر الباحثاف عمى ىذا العامؿ مف التاجربة

خبلؿ بناء اختبار موحد في حؿ المشكبلت طبؽ عمى 
 الماجموعتيف ) التاجريبية والضابطة ( .

  : التاجريبية اإلاجراءات أثر -و
عمى سرية  حرص الباحثاف: سرية البحث  -ٔ

تخبر  ف الأدارة المدرسة عمى إالبحث باالتفاؽ مع 
ف أبارىف بوذلؾ بإخ الطالبات بطبيعة البحث وىدفو .

المدرسة حرصًا عمى  إلىمدرسة منسوبة  يى ةالباحث
نتائج دقيقة  إلىسرية التاجربة بشكؿ طبيعي لموصوؿ 

طيف او تعامميف مع التاجربة مما لكي ال يتغير نشا
 قد يؤثر في سبلمة التاجربة ونتائاجيا . 

كانت الوسائؿ التعميمية :  الوسائؿ التعميمية-ٕ
متشابية لماجموعتي البحث التاجريبية والضابطة مثؿ 

الخرائط وتقديـ المفردات الدراسية المقررة  السبورات ،
بشكؿ متساٍو لكبل الماجموعتيف سواء لمماجموعة 

)دي بونو( او الماجموعة  أنموذجريبية باستعماؿ التاج
 الضابطة بالطريقة االعتيادية .  

(  أسابيع ٛكانت مدة التاجربة ): مدة التاجربة  -ٖ
موحدة ومتساوية لطالبات ماجموعتي البحث التاجريبية 

وانتيت  ٖٕٕٓٔٔذ بدأت يـو األربعاء إوالضابطة 
 .  ٕٕ٘ٓٔٔيوـ االثنيف 

نفسيما ماجموعتي أالباحثاف بدرس  : التدريس -ٗ
البحث وىذا يضفي عمى نتائج التاجربة دراجة مف 

ف تخصيص مدرس أل  دراجات الدقة والموضوعية ،
 إلىلكؿ ماجموعة قد ياجعؿ مف الصعب رد النتائج 

حد المدرسيف أ إلىالمتغير المستقؿ فربما تعزى 
و أصفاتو الشخصية  إلىو حتى أوتمكنو مف المادة 
 . مؿغير ذلؾ مف العوا

 ذاػحصمت السيطرة عمى ى:  توزيع الحصص -٘
العامؿ مف خبلؿ التوزيع المتساوي لمدروس بيف 



  أمنىذجأثر انتدرَس ,عهً وفق           أ.و.د.خبار رشك شناوة  فهُحت عهُىٌ ناَف 
ِّ
)دٌ بىنى(, يف تنمُت انقدرة عهً حم

 دبٍاملشكالث يف مادة انتارَخ ندي طانباث انصف اخلامس األ
 

 

 ﴾ 001 ﴿          2012َ( عٕخ 1) ( اٌؼذد11اٌّغٍذ ) -زشث٠ٛخفٟ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اٌِغٍخ 

 

(  ٚماجموعتي البحث التاجريبية والضابطة والاجدوؿ )
ذ تـ تنظيـ الاجدوؿ األسبوعي بواقع إ يوضح ذلؾ .

كؿ ماجموعة مف ماجموعتي ل ( دروس أسبوعياً ٗ)

ي اليوـ ْف ُتدرََّس ماجموعتا البحث فأالبحث عمى 
 نفسو.

 
 ي عمى طالبات ماجموعتي البحثوربتوزيع دروس مادة التاريخ األ  (ٚاجدوؿ )
 اٌذسٚط ٌٍّغّٛػخ اٌؼبثطخ اٌذسٚط ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ا١ٌَٛ

 اٌذسط اٌضبٌش اٌذسط اٌضبٟٔ األؽذ

 اٌذسط اٌخبِظ اٌذسط اٌشاثغ االص١ٕٓ

 اٌذسط اٌضبٟٔ اٌذسط األٚي اٌضالصبء

 اٌذسط اٌخبِظ اٌشاثغ اٌذسط األسثؼبء

ى:Research  Procedures  داددًاى:ىمدتلزماتىالبحثىى
 : Content Determinationحتديد املادة العلمية    -1

طالبات ماجموعتي البحث أثناء التاجربة عمى وفؽ مفردات المادة العممية التي ستدرسيا  حدد الباحثاف    
( وعمى النحو الموضح ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓتدريسيا لمعاـ الدراسي )والمقرر  دبيمادة التاريخ لمصؼ الخامس األ

 ( .ٛفي الاجدوؿ )
 ي التي شممتيا مدة التطبيؽ لمتاجربةوربمحتوى الفصوؿ لممادة العممية مف كتاب التاريخ األ  (ٛاجدوؿ )

 ػذد اٌظفؾبد ِؾزٜٛ اٌفظً اٌفظً 

 ب خالي اٌمشْ اٌزبعغ ػشش  أٚسثصٛساد  اٌضبٌش

 َ 1130صٛساد ػبَ  -1

 َ 1141ٛساد اٌم١ِٛخ ٌؼبَ اٌض -2

 اٌضٛسح اٌظٕبػ١خ  -3

55- 61 

 ٌّبٟٔ ٚظٙٛس ٔظبَ االعزؼّبس ئ٠طب١ٌب ٚاالرؾبد األرٛؽ١ذ  اٌشاثغ

 َ 1,10-٠1166طب١ٌب رٛؽ١ذ ئ -1

 َ 1150-1162ٌّبٟٔ ٚع١بعخ ثغّبسن االرؾبد األ -2

 ١خ ٌٍغ١طشح ػٍٝ اٌؼبٌُ )ٔظبَ االعزؼّبس ( ٚسثرٕبفظ اٌمٜٛ األ -3

,2-15 

 َ  1511-1514 ؾشة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝاٌ ٚاٌخبِظ

 ّجبششح اٌغ١ش أعجبة اٌؾشة اٌّجبششح ٚ -1

 أُ٘ اٌّؼبسن ٚاٌؾشٚة ٚؽٛادصٙب -2

  األٌٚٝاٌؼشاق خالي اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ  -3

 ٔزبئظ اٌؾشة فٟ اٌّغبي اٌذٌٟٚ  -4

50-55 

 األٚػبع اٌذ١ٌٚخ ث١ٓ اٌؾشث١ٓ اٌؼب١ٌّز١ٓ  اٌغبدط

 رأع١ظ ػظجخ األُِ  -1

 َ 1533-1525ب١ٌّخ األصِخ االلزظبد٠خ اٌؼ -2

 ظٙٛس االرؾبد اٌغٛف١زٟ لٛح د١ٌٚخ  -3

 ب أٚسثظٙٛس األٔظّخ اٌفبش١خ ٚإٌبص٠خ فٟ  -4

155-101 

 َ 1545-1535اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ  اٌغبثغ

 ّجبششحاٌغ١ش ٚاٌؾشة اٌّجبششح  أعجبة-1

 أُ٘ اٌّؼبسن اٌزٟ شٙذرٙب اٌؾشة  -2

 رأص١شاد اٌؾشة فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ  -1

 شة أُ٘ ٔزبئظ اٌؾ -2

112- 115  
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 صياغة األىداؼ السموكية - ٕ
     Behavioral Objectives 
) عبارة مكتوبة بأنو يعرؼ اليدؼ السموكي       

محددة تصؼ سموكًا معينًا يمكف مبلحظتو وقياسو 
ف يكوف قادرًا عمى أدائو بعد أويتوقع مف المتعمـ 

و نشاط تعميمي .      أاالنتياء مف دراسة موضوع معيف 
 (  ٖ٘ٚ-ٖٗٚ: ٕٓٓٓقطامي وآخروف ، )

حدى الخطوات الميمة إالسموكية  ىداؼوتمثؿ األ    
التي يبدأ بيا المدرس ىندسة التعمـ الصفي 

اجراءات التي يتـ عمى وفقيا التعمـ . ) شوقي واإل
 (ٜٙ:  ٕٕٓٓوآخروف ،

ما حدد  إلىا تواجو اىتماـ الطمبة واىتماميـ ألني    
لؾ عمى المدرس كثيرًا وصيغ بصورة ىدؼ ويوفر ذ

،  مف الاجيد لو لـ يكف في ذىنو ىدؼ واضح ومحدد
ف وضوح اليدؼ في إوكذلؾ األمر بالنسبة لمطمبة ف

ذىانيـ ياجعؿ عممية التعميـ سيمة ومنظمة أ
تحقيقيا .  إلىومخصصة وتستشير الطالب ويسعى 

 ( ٚٚ:  ٕٕٓٓ)عودة ،
في  السموكية يساعد أيضاً  ىداؼد األيف تحدإ    

حديد المستوى البلـز تدريسو وتحديد متطمبات ت
العمؿ واألدوات واالستراتياجيات البلزمة لمتعمـ وما 
يتصؿ بيا مف متطمبات تاجعؿ سير التدريس منظمًا 

 (  ٖٚٔ:  ٕٕٓٓومحمد ،  وىادفًا .  ) مرعي ،
 السموكية صاغ الباحثاف ىداؼوبمواجب شروط األ   
العامة  ىداؼاعتمادًا عمى األ ةؼ سموكياىدأ( ٓٔٔ)

ومحتوى الموضوعات التي ستدرس في التاجربة حيث 
السموكية كؿ مستويات تصنيؼ بموـ  ىداؼشممت األ

التثبت  اجؿ( وأل٘في الماجاؿ المعرفي ينظر ممحؽ )
صبلحيتيا واستيفائيا المحتوى عرضيا الباحثاف  مف

عمى ماجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في مادة 
العمـو  التربوية والنفسية التاريخ وطرائؽ تدريسيا و 

 ( .ٖالممحؽ ) 
وبعد تحميؿ استاجابات الخبراء قاـ الباحثاف بتعديؿ    

السموكية عمى ضوء التواجييات  ىداؼعدد مف األ
السموكية مصاغة بصورة  ىداؼت األأصبحوبذلؾ 

 ( . ٘اجيدة في صورتيا النيائية الممحؽ )
 Teaching Plansالخطط التدريسية   إعداد -ٖ
نو تصور مسبؽ لما أيعرؼ التخطيط الدراسي ب     

اجراءاتة أنشطو  أساليبيقـو بو المدرس مف   وا 
 أاجؿواستعماؿ ادوات وأاجيزة ووسائؿ تعميمية مف 

 ( ٚٛ:  ٕ٘ٓٓ) اليويدي ،المرغوبة  ىداؼتحقيؽ األ
الخطط التدريسية  ( افٕٔٓٓ،في حيف يرى )زيتوف 
ة اجراءات التنظيمية المكتوب) ماجموعة مف اإل

والتدابير التي يتخذىا المدرس وىي وسيمة وليست 
ر غاية وتتسـ بالمرونة واالستعداد لمتعديؿ والتطوي

 (ٕٗٙ: ٕٔٓٓ،بحسب متطمبات التدريس .)زيتوف
والوسائؿ  ىداؼوالتخطيط يبصر المدرس باأل

التقويـ ويمكف المدرس  أساليباجراءات التعميمية و واإل
رباؾ ويمنحو مف مرااجعة المادة وتاجنب مواقؼ اإل 

. ويحدد توزيع مفردات المنيج الثقة بالنفس
والموضوعات عمى زمف الدراسة الفعمي توزيعاً يأخذ 

ناجاز إالموضوعات والمدة المتوقع  أىميةبالحسباف 
و الوحدة الدراسية خبلليا .)الاجابر ، أالموضوع 

ٕٓٓ٘  :ٕٜٛ-ٕٜٜ    ) 
الخطط التدريسية واحدًا مف  إعدادولما كاف    
طمبات التدريس النااجح فقد أعد الباحثاف خططًا مت

ي التي وربتدريسية لموضوعات مادة التاريخ األ 
 ستكوف مادة التاجربة.
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السموكية المصاغة لممادة  ىداؼوفي ضوء األ
دي بونو  أنموذجالتعميمية عمى وفؽ استعماؿ 

( بالنسبة لمماجموعة التاجريبية )القبعات الست
ة لمماجموعة الضابطة والطريقة االعتيادية بالنسب

( وتـ عرض ىذه الخطط عمى ماجموعة مف ٙممحؽ )
ذ أاجرت بعض التعديبلت وبناًء إالخبراء والمحكميف 

عمى تعديبلتيـ ومبلحظاتيـ أعد الباحثاف الخطط 
ثناء مدة ألاجميع الموضوعات التي تدرس في 

 التطبيؽ لمتاجربة . 
ثماني خطط تدريسية في كؿ   وقد أعد الباحثاف   
)دي  أنموذجبوع لمماجموعة التاجريبية وباستعماؿ سأ

السموكية المراد تحقيقيا  ىداؼبونو( معتمدًا عمى األ
ي لمخامس وربوعمى وفؽ المادة الدراسية لمتاريخ األ 

وكذلؾ خطة تدريسية يومية لمماجموعة  دبياأل
الضابطة باستعماؿ الطريقة االعتيادية معتمدًا عمى 

قيقيا وفؽ المادة السموكية المنوي تح ىداؼاأل
ي وقد راعى الباحثاف التشابو وربالدراسية لمتاريخ األ 

في الخطوات مع الخطط التاجريبية دوف المتغير 
 المستقؿ . 

نموذاجيف مف الخطط أوقد عرض الباحثاف    
مماجموعة التاجريبية واآلخر لحدىما أالتدريسية 

مضابطة عمى ماجموعة مف الخبراء والمتخصصيف ل
يخ وطرائؽ تدريسيا والعمـو  التربوية في مادة التار 

وفي ضوء آرائيـ ومبلحظاتيـ  .(ٖوالنفسية الممحؽ )
ت اجاىزة لمتنفيذ أصبحأاجريت بعض التعديبلت عمييا و 

 ( . ٙوالموضحة في ممحؽ )
ىاختبارىحلىالمذكالتىىإرداددابعًاى:ى

ىذا االختبار اتبع الباحثاف  إعداد أاجؿمف    
 الخطوات اآلتية :

الباحثاف عمى عدد مف األدبيات والدراسات  اطمع -ٔ
ف معظـ تمؾ أ اواجد، و التي تناولت حؿ المشكبلت 

عينة ىذا  فختبارات قد أعدت لعينات تختمؼ عاال
عد لتحقيؽ ىدؼ الدراسة أغمبيا أف أالبحث أو 

 إلىفاجاءت المواقؼ الدراسية التي تسعى الدراسة 
 إلىادًا تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت فييا . واستن

 أعد الباحثاف اختبارًا لحؿ المشكبلت .  سبابتمؾ األ
تحديد قدرات اختبار حؿ المشكبلت :اعتمد  -ٕ

ي بناء اختبار البحث ا العقمية فمالباحثاف عمى قدراتي
 : ه بست قدرات لحؿ المشكبلت ىياحدد ذيالحالي وال

ىي العممية العقمية التي  : اإلحساس بالمشكمة -أ
ف الشعور بواجود مشكمة تستثير تفكيره تمكف الفرد م

دراكو ليا كموقؼ ا  حؿ ليا و  بإياجادحوليا واىتمامو 
 يثير في ذىنو التساؤؿ وفي نفسو الحيرة.

ة العقمية التي تمك ف ىي القدر  : تحديد المشكمة -ب
لمشكمة في ا ىميةدارة الاجوانب ذات األإالفرد مف 

لييا إسئمة التي تشير المطروحة والتمييز بيف األ
وتحديد أي ىذه االسئمة يعبر عف المشكمة تعبيرًا 

 دقيقًا . 
: فضؿ مصادرىا أالحصوؿ عمى البيانات مف  -ج

لقدرة عمى التمييز بيف عدد مف وتتمثؿ في ا
ذا كاف إدراؾ ما ا  اجراءات المقترحة لحؿ المشكمة و اإل
ف نأخذ بو عمى ضوء الوقائع المعينة أاجراء يمكف اإل

 ال . أولمشكمة التي تمثؿ موضوع ا
)الفرض( ىو حؿ مقترح : فرض الفروض  -د

ياجاد فروض إ عمىوتتمثؿ بقدرة الفرد ، لممشكمة 
 صمح لحؿ مشكمة .يف أمناسبة يمكف لكؿ منيا 

وتتمثؿ في القدرة عمى  :اختبار صحة الفروض  -ىػ 
التمييز بيف عدد مف الطرائؽ التي يمكف توظيفيا 
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ا يصمح  الختبار الختبار صحة فرض ما وتحديد أيي
 الفرض وأييا ال يصمح . 

وتتمثؿ في قدرة الفرد عمى اتخاذ : اتخاذ القرار  -و
قرار مناسب في اختيار اإلاجابات المقترحة المستندة 

 لمسؤاؿ المطروح . اً مناسب اً حاجة قوية تمثؿ اجواب إلى
 : الصيغة األولية لبلختبار إعداد - ٖ
المشكبلت  ف تـ تحديد قدرات اختبار حؿأبعد      

ات والدراسات دبيمف خبلؿ اط بلع الباحثيف عمى األ
التي تناولت حؿ المشكبلت وكذلؾ اط بلع الباحثيف 

المادة العممية المقررة والفقرات المثيرة  مفرداتعمى 
( ٕٕوقد تضّمف االختبار بصيغتو األولية ) فييا .

( فقرات لكؿ موقؼ ٗ( فقرة بواقع )ٛٛموقفًا ضمت )
الطالبات توضح كيفية  إلىتعميمات  إعداد فضبًل عف

عطاء تعريؼ لكؿ إعف فقرات االختبار مع  اجابةاإل
الختبار حؿ المشكبلت  ةماجاؿ مف الماجاالت الست

 عنيا .  اجابةلتيسير عممية اإل
 Test validityصدؽ االختبار    -ٗ

يعرؼ الصدؽ بقدرة االختبار عمى قياس الشيء      
 ( ٖٖٓ: ٜٗٛٔفيؽ وعدس ،عد لقياسو . ) تو أالذي 

 إعدادويعد الصدؽ مف الخصائص الميمة في 
االختبار لمحكـ عمى مدى صبلحيتو وقدرتو عمى 
قياس الظاىرة التي يراد دراستيا ، ويعد مف اكثر 

.    االختبار  إعدادفي  أىميةالمؤثرات السيكومترية 
وقد تـ التحقؽ مف صدؽ  (ٕٕٙ: ٕٕٓٓ) ممحـ ،

 :  االختبار وكما يأتي
  Face validityالصدؽ الظاىري   –

داة ، نواع صدؽ األأحد أيعد الصدؽ الظاىري      
ليو مف خبلؿ حكـ متخصص عمى إوتـ التوصؿ 

 ) عودة . ة ػػػػػػػػػػػبار لمسمة المقاسدراجة قياس االخت

ف االختبار يمكف عده ا  و . ( ٖٓٚ: ٜٜٚٔ ،وخميؿ
و أذا تـ عرضو عمى عدد مف المختصيف إصادقًا 

أنو بالخبراء في الماجاؿ الذي يقيسو االختبار وحكموا 
ة)الزيود يقيس السموؾ الذي وضع لقياسو بكفاي

أكد فضؿ وسيمة لمتأف ا  و . (ٖٗٔ:  ٕ٘ٓٓوىشاـ ،
عرضو عمى عدد مف  يمف الصدؽ الظاىري ى

الخبراء والمتخصصيف لتقدير مدى تحقؽ فقراتو 
 ,Ebel) لمصفة او لمصفات المراد قياسيا

1972:p5,6)  . لذلؾ عرض االختبار عمى
ماجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في التربية وعمـ 

آرائيـ بالنسبة  إلبداء( ٖالنفس و التاريخ ممحؽ )
 مواقؼ االختبار وفقراتو والحكـ عمى : إلى

وضوح التعميمات واألمثمة ومدى تحقيقيا  -ٔ
 .لمغرض المطموب 

 .صبلحية كؿ فقرة مف فقرات االختبار  -ٕ
ة مفتاحًا لتصحيح الحموؿ المقترح منطقية -ٖ

 . فقرات االختبار
 .مبلئمة كؿ فقرة لمماجاؿ الذي تقيسو  -ٗ
وأاجرى الباحثاف لقاءات فردية مع بعض الخبراء     
ىا المنطقي ؤ قشة المواقؼ والفقرات مف حيث بنالمنا

ي( اوقد استعمؿ )مربع ك وصبلحيتيا لمقياس ،
الموافقيف مف لممقارنة بيف استاجابات الموافقيف وغير 

الخبراء عمى كؿ فقرة مف فقرات االختبار لمعرفة داللة 
( ٫ٓ٘ٓالفروؽ بيف آراء الخبراء عند مستوى داللة )

 يتـ لـ اجراءاإل ىذا وفؽ وعمى( ٔ) حرية وبدراجة
 اجميعيا وعدت االختبار فقرات مف فقرة أي حذؼ
 لؾ  .ذ يبيف( ٜ) والاجدوؿ صالحة فقرات
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 ة وقيـ مربع كاي لبياف صبلحية فقرات اختبار حؿ المشكبلت ( النسبة المئويٜاجدوؿ )
 ػذد أسلبَ اٌفمشاد د

 اٌفمشاد

ػذد 

 اٌخجشاء

غ١ش  اٌّٛافمْٛ

 اٌّٛافم١ٓ

إٌغجخ 

اٌّئ٠ٛخ 

 ٌٍّٛافم١ٓ

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

ِغزٜٛ  ل١ّخ وبٞ )وأ(

اٌذالٌخ ػٕذ 

 اٌغذ١ٌٚخ اٌّؾغٛثخ (0005)

1 1 ,, ,10 ,11 ,

16 ,1, ,20 

داٌخ  3014 5030 1 52% 1 12 13 ,

 ب  ئؽظبئ١

2 2 ,3 ,5 ,6 ,5 ,

13 ,14 ,15 

,11 ,21 ,22 

 13 %100 طفش 13 13 11

3 4 ,1 ,12 ,15 4 13 11 2 14% 6023 

ف الفقرات في أ يتضح مف الاجدوؿ المذكور آنفاً 
( 0ٖٜٓوؿ بمغت قيمتيا المحسوبة )الحقؿ األ 

( وبذلؾ عدت فقرات ذات 0ٖٛٗوقيمتيا الاجدولية )
.  اً ( خبير ٕٔة أي انيا نالت موافقة )إحصائيداللة 

بمغت فقد ما الفقرات التي تضمنيا الحقؿ الثاني أ
( وبذلؾ 0ٖٛٗالاجدولية )( و ٖٔقيمتيا المحسوبة )

خبراء ا نالت موافقة اجميع الألنيًا إحصائيعدت دالة 
ما القيمة المحسوبة لمفقرات الواردة في الحقؿ الثالث أ
ت اجميع أصبح( ، وبذلؾ 0ٖٛٗ( والاجدولية )0ٕٖٙ)

كبر مف القيمة أف القيمة المحسوبة الفقرات صادقة أل 
 الاجدولية .

 : التاجربة االستطبلعية -٘
عمى عينة مكونة مف  طبؽ الباحثاف االختبار    

ة يإعداد دبيألمف الصؼ الخامس ا ات( طالبٓٔٔ)
الطميعة لمبنات . بيدؼ التحقؽ مف وضوح فقرات 

 اجابةاالختبار وتعميماتو وضبط الزمف المستغرؽ لئل
( ٗ٘عمى فقرات االختبار وتحديد زمف االختبار بػ)

دقيقة وىو متوسط الزمف الذي استغرقتو طالبات 
عف االختبار . وبعد  اجابةالعينة االستطبلعية في اإل

بداء إر عمى العينة طمبت مف الطالبات توزيع االختبا
فقرة مف فقرات االختبار  ةمبلحظاتيف عمى أي

و غير أو عبارة غامضة أواالستفسار عف أي كممة 

ف تعميمات االختبار وفقراتو اجميعًا أواضحة . فتبيف 
 واضحة ومفيومة . 

 لفقرات االختبار  حصائيالتحميؿ اإل -ٙ
 Test Item Analysis 
رات االختبار وسيمة لتحسيف نوعيتو ف تحميؿ فقإ    

مف خبلؿ معرفة مستوى صعوبة الفقرات وقدرتيا 
عمى التمييز واستبعاد غير الواضح منيا                                                                                    

Scannel ,1976:pp214 -215 )  ) 
رت ليا التي توفف فحص  الباحثاف البيانات أبعد و 

عد ترتيبيا تنازليًا مف بمف التاجربة االستطبلعية و 
 أدناىا استخرج ما يأتي : إلىأعبلىا 

 ( Item Difficaulty)   صعوبة الفقرة -أ
ويقصد بيا مستوى التعقيد الذي يوااجو الطالب     

ذا إالصحيحة عمى الفقرة االختبارية ، وما  اجابةفي اإل
متوسطًا . ويحدد مستوى  أوكاف ذلؾ المستوى عاليًا 

ًا بالنسبة المئوية لمطمبة الذيف حققوا إاجرائيالصعوبة 
الصحيحة عمى تمؾ الفقرة . ) الزاممي ،  اجابةاإل
 ( ٖٛٙ: ٜٕٓٓخروف ،آو 

ف حساب مؤشر صعوبة أ( ٕٙٓٓويذكر رضواف )
ماجموعتيف )عميا  إلىالفقرة بدوف تقسيـ المفحوصيف 

 ت الصغيرة والتي الفضؿ في حاالت الماجموعاأودنيا( 
 ( ٕٕٖ:  ٕٙٓٓرضواف ،( مفحوص.)ٓٓ٘تتاجاوز )
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لذا اعتمد الباحثاف عمى ىذه الطريقة لحساب مؤشر 
ف معامؿ أالصعوبة وبعد تطبيؽ المعادلة اتضح 

ذ يشير إ(  0ٚٚٓ-0ٕٕٓالصعوبة تراوح بيف )  
ذا إف فقرات االختبار تعد اجيدة إلى أ( Bloomبمـو ) 

. (0ٛٓٓ( و)0ٕٓٓتيا بيف )تراوحت في معدؿ صعوب
 (Bloom ,1971:p66 ) 

اجدوؿ و ف فقرات االختبار اجميعيا مقبولة أوىذا يعني 
 ( يوضح ذلؾ .ٓٔ)

 ) معامؿ الصعوبة لفقرات اختبار حؿ المشكبلت( (ٓٔاجدوؿ )
 ِؼبًِ اٌظؼٛثخ د ِؼبًِ اٌظؼٛثخ د

1 0023 12 0055 

2 003, 13 00,, 

3 004, 14 00,2 

4 0051 15 0045 

5 0025 16 0041 

6 0022 1, 005, 

, 0065 11 004, 

1 002, 15 006, 

5 0031 20 0064 

10 0055 21 0051 

11 006, 22 0041 

 (      (Item Discrimination On Powerالقوة التمييزية لمفقرات  -ب
داء الطمبة مف ذوي ألتمييز بيف ف قوة تمييز الفقرة تعني الدراجة التي تحدد قدرة الفقرة االختبارية عمى اإ     

و السمة التي تقيسيا فقرات المقياس أالمستوى العالي وأداء الطمبة مف ذوي المستوى المنخفض في الصفة 
 لكؿ فقرة مف االختبار واجدت القوة التمييزية توبعد اف حسب.  (ٕٖٙ: ٕٙٓٓو االختبار كميا . ) رضواف ،أ

قدرتيا التمييزية ف الفقرة الاجيدة ىي التي تكوف إلى أ( Ebelؿ ) ( ويشير ايب0ٖٙٓ( و)0ٖٕٓ) تتراوح بيف
  : ( يبيف ذلؾٔٔاجدوؿ )، وال عمى الفقرات اجميعاً  يلذا أبق. ( Ebel ,1972:P406)  ( فأكثر .0ٖٓٓ)

 ) القوة التمييزية لفقرات اختبار حؿ المشكبلت( (ٔٔاجدوؿ )
 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌمٛح اٌز١١ّض٠خ د اٌمٛح اٌز١١ّض٠خ د

1 0033 12 0063 

2 0043 13 0043 

3 0053 14 0032 

4 0032 15 0053 

5 0031 16 0035 

6 0035 1, 0031 

, 0036 11 0036 

1 0042 15 0035 

5 0036 20 0033 

10 0031 21 0034 

11 0043 22 0041 
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    Test Reliabilityثبات االختبار     -ٚ
عندما يطبؽ عمييـ االختبار  فراددؿ عمى اتساؽ ترتيب األالثبات صفة مف صفات االختبار الاجيد وىو ي   
 .(ٖٙ: ٕٕٓٓكثر مف مرة وتحت ظروؼ مماثمة . ) عبدة وفاروؽ ،أ

   (Kuder-Richard Son-20  )(ٕٓ-وتـ التحقؽ مف ثبات االختبار بطريقة كيودر ريتشارد سوف    
ما صحيحة فنأخذ دراجة إعمى الفقرة  اجابةتطبؽ ىذه الطريقة الستخراج الثبات في االختبارات التي تكوف اإل

 ( ٕٕٚ: ٕٗٓٓلتاجنب مشاكؿ كيفية قسمة االختبار . ) النبياف ،  ، و خاطئة فنأخذ صفراً أواحدة 
 ( ٕٕٗ:  ٜٜٔٔومقبوؿ ) احمد ، اجداً  ( وىو معامؿ عاؿٍ 0ٚٚٓوبمغ معامؿ ثبات االختبار بيذه الطريقة )

 : الصورة النيائية الختبار حؿ المشكبلت -ٛ
اختبارات فرعية صمميا الباحثاف لقياس  ة( مف ستٚيتكوف االختبار في صورتو النيائية )الممحؽ       

 القدرة عمى حؿ المشكبلت ومف ماجاالتو :
 .حساس بالمشكمة اإل - أ
 . تحديد المشكمة  - ب
 .فضؿ مصادرىا أالحصوؿ عمى البيانات مف   - ت
  . فرض الفروض  - ث
  . اختبار صحة الفروض  - ج
 .ار اتخاذ القر   - ح
لكؿ ماجاؿ مف  عطاء تعريؼا  ( فقرات لكؿ موقؼ و ٗ( فقرة بواقع )ٛٛضمف ) ( موقفاً ٕٕويتكوف مف )     

 عنيا .  اجابةالماجاالت الستة الختبار حؿ المشكبلت لتيسير عممية اإل
ىى:ى:ىاجراءاتىتطبوقىالتجربةىثامنًا

 اآلتية : باإلاجراءاتدقيقة قاـ الباحثاف نتائج  إلىلمحفاظ عمى سبلمة التصميـ التاجريبي والوصوؿ           
في  دبيي لمخامس األوربمادة التاريخ األ  المادة العممية في تدريسدارة المدرسة ومدرسة إاتفؽ الباحثاف مع 

 الفصؿ الدراسي الثاني .
 نيا مدرسة اجديدة لممادة لضماف تفاعؿ الطالبات معيا .أي عمى وربقدـ الباحثاف مدرسة التاريخ األ    
نفسيما ماجموعتي البحث وذلؾ لمتخمص مف االختبلؼ الذي ينتج مف اختبلؼ مدرسة أدرس الباحثاف ب  

 يا ومدى اطبلعيا عمى طبيعة المتغيرات التاجريبية في الماجموعة .أسموبالمادة وقدراتيا العممية و 
 ٕٔٔٓ/ٖ/ٕيـو األربعاء تطبيؽ التاجربة مع بداية تطبيؽ االختبار القبمي بتاريخ  بإاجراءاتباشر الباحثاف    

 .ٕٔٔٓ/٘/ٕوانتيت يوـ االثنيف 
 . ماجموعتي البحث وبشكؿ متساوٍ  إلىعطى الباحثاف المادة العممية نفسيا أ   
 ثناء مدة تطبيؽ التاجربة .ألـ يسمح الباحثاف لمطالبات باالنتقاؿ بيف الماجموعتيف في    
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 (.ٙ)الخطة المعتمدة ممحؽ أنموذجات الست بحسب دي بونو القبع أنموذجتـ تدريس الماجموعة التاجريبية ب  
 ( ٙالخطة المعتمدة ممحؽ ) أنموذجبحسب  تـ تدريس الماجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ،  
ذ طبؽ الباحثاف اختبار حؿ المشكبلت البعدي عمى إ ٕٔٔٓ/٘/ٕانتيت التاجربة يـو االثنيف الموافؽ   

عنو ثـ  اجابةالطالبات اإل إلكماؿ( دقيقة ٗ٘االختبار الذي استغرؽ )ا عمى منفسيأب اشرفأماجموعتي البحث و 
الخاطئة وقد واجد  اجابةلئل الصحيحة وصفراً  اجابةدراجة واحدة لئل احح الباحثاف فقرات االختبار وخصصص

 ( دراجة . ٕٔوطأ دراجة كانت  )وأ(  ٜٔعمى دراجة حصمت عمييا ماجموعتا البحث كانت ) أف أالباحثاف 
ى:ةىحاائوئلىاإلتادعاى:الودا

( لعينتيف مستقمتيف استعمؿ الباحثاف ىذه الوسيمة لمعرفة داللة الفروؽ  T-Testاالختبار التائي )  -ٔ
ة لمعمـو حصائي،وباستعماؿ الحقيبة اإل حصائية بيف ماجموعتي البحث عند التكافؤ اإلحصائياإل

 االاجتماعية .
 .ياجاد معامبلت صعوبة فقرات االختبار استعممت ىذه الوسيمة ال، معادلة معامؿ صعوبة الفقرة   -ٕ
 . استعممت ىذه الوسيمة الياجاد معامبلت القوة التمييزية لفقرات االختبار ، معامؿ تمييز الفقرة  -ٖ
استعممت ،   Kuder – Richardsons Equation -20:ٕٓ-ريتشارد سوف  –معادلة كيودر   -ٗ

 لحساب معامؿ الثبات الختبار حؿ المشكبلت 
ىذه الوسيمة لتحميؿ آراء الخبراء لفقرات اختبار حؿ  استعممت CHI-Squreأ( مربع كاي ) ك  -٘

  . المشكبلت
 

 انفصم انرابع :
  Resoult    Presentationأواًل : عسض النتايج  

 Results   Interpretationثانياً  : تفشري النتايج     

تواجد فروؽ ذات داللة  ال نو :أ إلىحث تشير فرضية الب  Resoult   Presentationأواًل : عسض النتايج  
( بيف متوسط دراجات طالبات الماجموعة التاجريبية البلتي يدرسف المادة 0ٓ٘ٓة عند مستوى داللة) إحصائي

)دي بونو( ومتوسط دراجات طالبات الماجموعة الضابطة البلتي يدرسف المادة  أنموذجالمقررة باستعماؿ 
ر البعدي لحؿ المشكبلت ومف خبلؿ مقارنة نتائج االختبار البعدي نفسيا بالطريقة االعتيادية في االختبا

معياري  وبانحراؼ( 0٘ٛٙٔف متوسط دراجات طالبات الماجموعة التاجريبية قد بمغ ) ألمماجموعتيف ظير 
( 0ٜٕٓمعياري )  وبانحراؼ( 0ٕٛٗٔ( في حيف بمغ متوسط دراجات طالبات الماجموعة الضابطة ) 0ٙٔٔ)

( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ بيف ىذيف المتوسطيف تبيف  T-Testتائي ) االختبار ال وباستعماؿ
 ( يبيف ذلؾ :ًٖا بيف الماجموعتيف والاجدوؿ )إحصائيواجود فروؽ دالة 
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 (ٖاجدوؿ )
 في االختبار البعدي لحؿ المشكبلت نتائج االختبار التائي دراجات طالبات ماجموعتي البحث

 أفشادػذد  اٌّغّٛػخ

 اٌؼ١ٕخ

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ِغزٜٛ دالٌخ  اٌم١ّخ اٌزبئ١خ دسعخ اٌؾش٠خ

 اٌغذ١ٌٚخ اٌّؾغٛثخ (0005ػٕذ )

 ب  ئؽظبئ١داٌخ  1051 50,0 43 1061 16051 50 اٌزغش٠ج١خ

 2005 12014 44 اٌؼبثطخ

ف القيمة التائية المحسوبة أ( ٖيتبيف مف الاجدوؿ )  
كبر مف القيمة التائية الاجدولية أ( 0ٚٓ٘والبالغة )
( عند مستوى ٖٗ( بدراجة حرية) 0ٜٛٔوالبالغة )
داللة  ف ىنالؾ فرقًا ذاأ( مما يدؿ عمى 0ٓ٘ٓداللة) 
ة بيف متوسط دراجات طالبات ماجموعتي إحصائي

البحث ولمصمحة الماجموعة التاجريبية وعمى وفؽ 
ذلؾ رفضت الفرضية الصفرية وقبمت الفرضية البديمة 

ة بيف متوسط إحصائية بواجود فرؽ ذي داللة القائم
دراجات طالبات الماجموعة التاجريبية البلتي يدرسف 

)دي بونو( ومتوسط  أنموذجالمادة المقررة باستعماؿ 
دراجات طالبات الماجموعة الضابطة البلتي يدرسف 
المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في االختبار البعدي 

 لحؿ المشكبلت .
 Results  Interpretationالنتايج      : تفشري ثانيًا

مف خبلؿ عرض النتائج التي أظيرىا البحث       
 الحالي ، تـ تفسير نتائج البحث وكما يأتي :

واضحًا وذا داللة  اً أظيرت نتياجة الفرضية ، تفوق   
ة لطالبات الماجموعة التاجريبية التي درست إحصائي

ماجموعة )دي بونو( عمى طالبات ال أنموذجباستعماؿ 
الضابطة التي درست باستعماؿ بالطريقة االعتيادية 
في تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت لدى طالبات 

في مادة التاريخ وقد يعزى  دبيالصؼ الخامس األ
 :اآلتية سبابكثر مف األأو أواحد  إلىالسبب في ذلؾ 

 كثرأ( القبعات الست  دي بونو ) أنموذجف إ -ٔ

ية في تدريس فاعمية مف الطريقة االعتياد
ا تمتاز بتنمية ميارات التفكير ألنيالتاريخ 

 . ي بداعاإل
في إعماؿ التفكير والتفاعؿ مع  أىميةليا   -ٕ

 ة الصفية .نشطالطالبات والسيما في األ 
تسيـ في تنظيـ التفكير وتساعد عمى تحميؿ   -ٖ

بو اجادو ونوفؿ أالمعمومات وقد ذكر 
)دي بونو( القبعات  أنموذجف أ( ٕٚٓٓ)

عممية التفكير  تبسيط إلىيدؼ يالست 
و أسمح لمطالبة باالنتقاؿ يوزيادة فاعميتو و 

لتفكير ف اأتغيير نمط تفكيرىا وتركز عمى 
بو اجادو أ عممية نظامية منضبطة  . )

 .( ٜٓٗ: ٕٚٓٓونوفؿ ،
عادة   -ٗ تساعد عمى تمخيص المادة الدراسية وا 

صياغتيا وتاجميعيا وبمورتيا في صورة 
ى الطالبة فيميا دوف اجديدة بحيث يسيؿ عم

 الحفظ اآللي .
ي بداعتسيـ في تنمية ميارات التفكير اإل -٘

والناقد التحميمي لدى الطالبات ورفع قدرتيف 
في التفكير بمستوياتو العميا وتساعدىف عمى 
تغيير نمط تفكيرىف بيف حيف وآخر مما ياجعؿ 

 كثر تشويقًا وتفاعبًل . أالدرس 
مع  ف طريقة عرض المادة ومناقشتياإ  -ٙ

)دي بونو(  أنموذجالطالبات عمى وفؽ 
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تساعد عمى تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت 
مع متطمبات ىذه  يتبلءـلدى الطالبات مما 

 المرحمة التي تتمتع بنضج فكري وعقمي . 
شد ي)دي بونو( القبعات الست  أنموذجف إ  -ٚ

ثير اىتماميف لمدرس يات و مف انتباه الطالب
تدريس  سموبأ زيد مف تركيزىف بوصفويو 

 اجديد لـ يعيده الطمبة مف قبؿ .  
 انفصم اخلامس

يتضمف ىذا الفصؿ االستنتااجات التي تـ استخبلصيا 
مف نتائج البحث وفرضياتو مع التوصيات والمقترحات 

 لييا الباحثاف .إالتي توصؿ 
ىىConclusionsواًل:ىاالدتنتاجاتىىىأىىىى
 ي :في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثاف اآلت   

وسع يف نموذج )دي بونو( القبعات الست إ -ٔ
نشط ينمي قدراتيف العقمية و يفكر الطالبات و 

 القدرات الخاممة . 
 اً نموذج تأثير ف ليذا األ أأظيرت الدراسة  -ٕ

في المستوى العممي لمطالبات  اً واضح اً يإياجاب
ت في تنمية القدرات العقمية وتمكف الطالبا

سمح لمطالبة يمف مادة التاريخ حيث 
 بالمشاركة في اجميع مراحؿ الدرس .

ىنالؾ حااجة عند الطالبات في المرحمة  -ٖ
غير تقميدية  أساليباستعماؿ  إلىة يعداداإل

 دي بونو(. أنموذجفي التدريس ومنيا )
)دي بونو( يزيد الدافعية لمتعمـ  أنموذج -ٗ

 ويدعمو .
عمى تقديـ نشاطات متنوعة  نموذجيساعد األ  -٘

تنوع بحسب تبدأ بالمعمومات والحقائؽ وت
 ة دورػػػػػػػػمتطمبات استبداؿ كؿ قبعة فمكؿ قبع

 وىذا الدور يتطمب نشاطًا مختمفًا.  معيف ،
ف يستخدـ في عرض أيمكف  أنموذجنو إ -ٙ

ف يستخدـ في أكما يمكف  الدرس وتقديمو ،
كأف نطمب مف الطالبة  تقويـ تعمـ الدرس ،

ارتداء قبعة معينة لتقدـ لنا معمومات وأخرى 
 قدًا وثالثة مقترحات . لتقدـ ن

في تنوع تفكير  اً كبير  اً أثر  نموذجف ليذا األ إ -ٚ
آخر وىذا  إلىالطالبات واالنتقاؿ مف نمط 

فكار وحموؿ تساعد في أياجاد إيساعد عمى 
حؿ الكثير مف المشكبلت التي توااجو 

 الطالبات .
ى  Recommendationsثانوًاى:ىالتواواتىىىىى
 باحثاف بما يأتي :في ضوء نتائج البحث يوصي ال   

تنمية وتطوير الييئات التدريسية مف خبلؿ  -ٔ
التدريب عمى استخداـ طرائؽ تدريس حديثة 

)دي بونو( وذلؾ بفتح  أنموذجباستخداـ 
 دورات تدريبية ليـ . 

دليؿ لممدرس في ضوء نظريات  إعداد -ٕ
 القبعات الست . 

العناية باستعماؿ نشاطات تدريسية متنوعة  -ٖ
ضوعات المادة الدراسية ومبلئمة لطبيعة مو 
ماـ الطالبات في تنمية أبما يتيح الفرصة 
 ي المختمفة لدييف .بداعميارات التفكير اإل

تطوير الخطة التربوية باجميع عناصرىا في  -ٗ
 ضوء استراتياجية القبعات الست.

تدريب المدرسيف عمى استخداـ نشاطات   -٘
تدريسية متنوعة لتنمية ميارات التفكير 

مثؿ حؿ المشكبلت طالبات ي لدى البداعاإل
 يػػػاستخداـ المناقشات التوالعصؼ الذىني و 
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 ي .بداعسئمة مثيرة لمتفكير اإلأتتضمف 
ىSuggestionsثالثًاى:ىالمقترحاتىىىىىىى

 الدراسة يقترح الباحثاف :  ىداؼاستكمااًل أل  
دراسات مماثمة عمى صفوؼ دراسية  اجراءإ -ٔ

 خرى ومواد مختمفة .أ
طوؿ قد أثمة ولكف لمدة اجراء دراسات مماإ  -ٕ

 عاـ دراسي كامؿ . إلىتصؿ 
 اجراء دراسة لبناء برنامج قائـ عمى القبعاتإ  -ٖ

لدى  الست في تنمية التفكير التاريخي
 طالبات الصؼ الخامس االبتدائي .

اجراء دراسات مقارنة بيف استراتياجية القبعات إ -ٗ
ىما في أثر خرى و أاستراتياجية تدريسية و الست 
 .حؿ المشكبلت القدرة عمى تنمية

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 املصادر انعربُت

 ( موسوعة ٕٚٓٓ، فوزي طو ) إبراىيـ
القاىرة ، عالـ الكتب لمنشر  مصر، المعارؼ،

 والتوزيع والطباعة.
 محمد بكر  بو اجادو ، صالح محمد ونوفؿ ،أ

 ( تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ ،ٕٚٓٓ)
  دار المسيرة لمطباعة والنشر عماف . ،ٔط

 ( ،ٕٙٓٓونوفؿ ، ) محمود محمد، بو اجادو،أ 
نظرية الذكاء النااجح )الذكاء التحميمي 

دي  ٔبرنامج تطبيقي ط ي والعممي ،بداعواإل
  توزيع  .بونو لمطباعة والنشر وال

 ( تصميـ التعميـ ٕٛٓٓمحمد محمود ) ،الحيمة
 عماف.  دار المسيرة ، ،ٗنظرية وممارسة ط

 ( ،تحسيف التفكير ٕٕٓٓدي بونو، ادوارد )
 د المطيؼػػػػعب: بطريقة القبعات الست تراجمة 

 دار اإلعبلـ عماف. ،ٔالخياط ، ط
 ، ( ،ٖٜٛٔسعد وعبد اهلل عبد الدايـ ) رزوؽ 

العربية  فس الموسوعةموسوعة عمـ الن
 بيروت . لمدراسات والنشر والتوزيع ،

 ، ( ٜٔٛٔعبد الاجميؿ وآخروف ) الزوبعي
دار  ، ٕط االختبارات والمقاييس النفسية ،

 الموصؿ . الفكر لمطباعة والنشر،
 ،( ٕ٘ٓٓكماؿ عبد الحميد ،) زيتوف

استراتياجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ 
اىرة عالـ الكتب الق التعميـ والتعمـ ، مصر ،
 لمنشر والتوزيع والطباعة .

 ،تدريس  أساليب( ٜٜٛٔ) محمد، السكراف
 دار الشروؽ عماف ، الدراسات االاجتماعية ،

 ، وعدناف زنكنة نور حسيف ،أ عبد الرحمف 
نماط المنياجية وتطبيقاتيا في ( األ ٕٚٓٓ)

دار الفرقاف  ٔط ية والتطبيقية ،نسانالعمـو اإل 
 بغداد . 

 ( التاريخ في التعميـ ٕٔٓٓـ السيد )عبد المنع
 المصرية . مواألنك القاىرة ، الثانوي ،

  سييمة  بو السميد ،أعبيدات ، ذوقاف و
استراتياجيات التدريس في القرف  ( ،ٕٚٓٓ)

دليؿ المعمـ والمشرؼ  الحادي والعشريف ،
 . ٕط التربوي ،

 ، يات أساس( ٜٜٜٔعبد الرحمف ) عدس
 لفرقاف لمنشر ،دار ا ، ٖط البحث التربوي ،

 ( .ٕٕٓٓعماف )
 ، (، المدرسة ٕٓٓٓمحمد عبد الرحيـ ) عدس

دار الفكر لمطباعة والنشر  وتعمـ التفكير ،
 . األولىالطبعة  ردف ،األ  عماف ، والتوزيع ،
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 ، أثر( ٕ٘ٓٓياسر ) وعبدة ، ، إبراىيـ فودة 
استخداـ فنية دي بونو القبعات الست في 

ت التفكير تدريس العمـو عمى تنمية نزعا
ي ومياراتو لدى تبلميذ الصؼ الخامس بداعاإل

 ،(ٛالماجمد) ماجمة التربية العممية ، االبتدائي ،
 .شمس( اجامعة عيف ٗالعدد )

 ، يات أساس( ٜٜٛٔ) فؤاد سمماف ، قبلدة
 دار المطبوعات الحديثة ، القاىرة . المناىج ،

  ، ( التكنولواجيا ٕٓٓٓحمد حسيف )أالمقاني
يـ مركز تطوير تدريس العمـو في منظومة التعم

 القاىرة .
  ، ( ، المناىج ٜٜٛٔحمد حسيف ،)أالمقاني

 ٖبيف النظرية والتطبيؽ ، عالـ الكتب ط
 القاىرة .

 ، ( المواد ٜٜٜٔحمد حسيف )أ المقاني
، عالـ الكتب  ٕاالاجتماعية وتنمية التفكير، ط

 القاىرة .
 المعمـ  ( ،ٜ٘ٛٔ، محمد عبد العميـ ) مرسي

دار عالـ الكتب  طرؽ التدريس ،ومناىج و 
 .ٔمطبعة دار العالـ العربي ط ،لمنشر والتوزيع

 ، ( المناىج ٕٗٓٓفتحي وآخروف ) يونس
دار  ،ٔسس المكونات التنظيمات التطوير طاأل

 عماف.  الفكر ،
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 ( أمساء وعناوَن انسادة اخلرباء0مهحق )
اٌٍمت  اعُ اٌخج١ش د

 ؼٍّٟاٌ

 ٔٛع اإلشبسح ِىبْ اٌؼًّ االخزظبص

  1     2      3 

 x   و١ٍخ اٌزشث١خعبِؼخ اٌمبدع١خ  ػٍُ ٔفظ رشثٛٞ أعزبر د.ػجذ اٌؼض٠ض ؽ١ذس 1

 x x x و١ٍخ اٌزشث١خعبِؼخ وشثالء  رذس٠ظ اٌغغشاف١خ  أعزبر د.ػض٠ض وبظُ إٌب٠ف  2

و١ٍخ اٌزشث١خ طفٟ عبِؼخ ثبثً  رذس٠ظ اٌغغشاف١خ  أعزبر د.فشؽبْ ػجذ ػج١ظ 3

 اٌذ٠ٓ 

x x x 

ربس٠خ ؽذ٠ش  أعزبر د.ِؾّذ ١ًٍ٘ اٌغبثشٞ  4

 ِٚؼبطش 
 x   و١ٍخ اٌزشث١خعبِؼخ اٌمبدع١خ 

 أعزبر ؽغ١ٓ ٘بشُ ٕ٘ذٚي د.  5

 ِغبػذ

 x x x و١ٍخ اٌزشث١خعبِؼخ اٌمبدع١خ  رذس٠ظ اٌغغشاف١خ 

ؽّذاْ ِٙذٞ  د. 6

 اٌغجٛسٞ

 أعزبر

 ِغبػذ

و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ ثبثً  غغشاف١خ رذس٠ظ اٌ

 ١خ  عبعاأل

x x  

 أعزبر د.عبِٟ عٛعخ عٍّبْ ,

 ِغبػذ

و١ٍخ عبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  رذس٠ظ اٌغغشاف١خ 

 اٌزشث١خ

x x x 

 أعزبر د.عؼبد ِؾّذ طجشٞ 1

 ِغبػذ

و١ٍخ عبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  رذس٠ظ اٌزبس٠خ

 اٌزشث١خ

x x x 

د.ػجذ اٌىش٠ُ ػجذ اٌظّذ  5

 اٌغٛدأٟ

 عزبرأ

 ِغبػذ

رذس٠ظ ػٍَٛ 

 اٌؾ١بح 
 x x x و١ٍخ اٌزشث١خعبِؼخ اٌمبدع١خ 

فبػً ٔبٟ٘ ػجذ  د. 10

 ػْٛ

رذس٠ظ اٌٍغخ   أعزبر

 اٌؼشث١خ 
  x  و١ٍخ اٌزشث١خعبِؼخ اٌمبدع١خ 

 أعزبر د.وش٠ُ ثالعُ خٍف 11

 ِغبػذ

رذس٠ظ ػٍَٛ 

 اٌؾ١بح 
  x x و١ٍخ اٌزشث١خعبِؼخ اٌمبدع١خ 

 x   و١ٍخ اٌزشث١خعبِؼخ اٌمبدع١خ  ػٍُ ٔفظ رشثٛٞ  أعزبر ٞوبظُ عجش اٌغجٛس 12

ٔغذد ػجذ اٌشؤٚف ػجذ  13

 اٌشػب

 أعزبر

 ِغبػذ

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ عبِؼخ ثغذاد  رذس٠ظ اٌغغشاف١خ 

 سشذ 

x x x 

 أعزبر د.ؽغ١ٓ عذٚع ِظٍَٛ  14

 ِغبػذ

 x   و١ٍخ اٌزشث١خعبِؼخ اٌمبدع١خ  رذس٠ظ اٌزبس٠خ

ِذ٠ش٠خ رشث١خ اٌذ٠ٛا١ٔخ ِؼٙذ  رذس٠ظ اٌزبس٠خ ِذسط ػٟد.ؽ١ّذ ِٙذٞ سا 15

 اٌّؼ١ٍّٓ  ئػذاد

  x 

 أعزبر د.ػٍٟ طىش عبثش 16

 ِغبػذ

 x x  و١ٍخ اٌزشث١خعبِؼخ اٌمبدع١خ  ػٍُ ٔفظ رشثٛٞ

 أعزبر ؽ١ذس خضػً ٔضاي  ,1

 ِغبػذ

 x   ١خ عبعاٌى١ٍخ األعبِؼخ ثغذاد  رذس٠ظ اٌزبس٠خ

 : يأتيالتي عرضت عمى الخبير وىي كما  ( يعني نوع اإلشارةxالرمز )
  . السموكية ىداؼصبلحية األ  -ٔ
  . الخطط التدريسية  -ٕ
  . اختبار حؿ المشكبلت  -ٖ
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 ﴾ 014 ﴿          2012َ( عٕخ 1) ( اٌؼذد11اٌّغٍذ ) -زشث٠ٛخفٟ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اٌِغٍخ 

 

 اختبار حم املشكالث بصىرته اننهائُت (2املهحق )
 عبِؼــــــــخ اٌمـــــبدع١ــــــــــخ 

 و١ٍـــــــــــــخ اٌزــــــــشث١ـــــــــخ 

 ــخ ٚػٍـُ إٌفظلغـــــــُ اٌزشث١ـ

 اٌّبعغز١ـــش -اٌذساعـــبد اٌؼ١ٍـب

 
 اخزجبس ؽً اٌّشىالد                                                    

 ػض٠ضرٟ اٌطبٌجخ ...

ث١ٓ ٠ذ٠ه ٘زا االخزجبس اٌزٞ ٠ؼُ ثؼغ اٌّٛالف ٚاٌفمشاد اٌزٟ طّّذ ٌزم١ظ ثؼغ اٌمذساد ٌؾً اٌّشىالد ٌذ٠ه             

 عبثخِغبالد ِغزمٍخ ساع١ٓ اإل خاٌّٛالف ِٛصػخ ػٍٝ عزٚاعزؼّبي إٌّطك ٚ٘زٖ اٌفمشاد ٚ ػٓ لبث١ٍزه فٟ اٌزؾ١ًٍ ٚرىشف

 اٌُّٙ فٟ ؽ١بره اٌؼ١ٍّخ ٚاالعزّبػ١خ . عٍٛةٌه ٌٍزؼشف ػٍٝ ِغزٛان ثٙزا األػٕٙب ثذلخ ٚػٕب٠خ ٚر

 ٚاٌشعبء ِالؽظخ اٌزؼ١ٍّبد اٌزب١ٌخ :   

 خ .ً ِغبي ِٓ ِغبالد االخزجبس اٌغزلشأٞ اٌزؼ١ٍّبد اٌخبطخ ثىا -1

 . اٌّشفمخ ِغ االخزجبس عبثخرىْٛ ػٍٝ ٚسلخ اإل عبثخٚساق ٘زا االخزجبس ٚاإلأشبسح ػٍٝ ئال رؼؼٟ أٞ  -2

 زه اٌغبثمخ رّبِب .ئعبثزه فزأوذٞ أه ِؾٛرٟ ئعبثفٟ رغ١١ش  را سغجذ  ئ -3

 

 ١ِٓغ رؾ١بد اٌجبؽض                                                                                        

ى:ىاإلحداسىبالمذكلةى-واًلأ
ٟ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌؼم١ٍخ اٌزٟ رّىٓ اٌفشد ِٓ اٌشؼٛس ثٛعٛد ِشىٍخ رغزض١ش رفى١شٖ ؽٌٛٙب ٚا٘زّبِٗ ثا٠غبد ؽً ٌٙب ٚئدساوٗ ٌٙب    

 وّٛلف ٠ض١ش فٟ رٕ٘ٗ اٌزغبؤي ٚفٟ ٔفغٗ اٌؾ١شح. 

ٚ لذ ال ٠زؼّٓ أ٠خ ِشىٍخ ٕٚ٘بن ػذح افزشاػبد أوضش أٚ أِٓ اٌّٛالف اٌزب١ٌخ ِشىٍخ ِؼ١ٕخ ٠زؼّٓ وً ِٛلف  اٌزؼ١ٍّبد :

اِبَ االفزشاع اٌزٞ )√( ؼغ ػالِخ رْ أثّشىالد ِؼ١ٕخ ِزؼّٕخ ثبٌّٛالف ٚػ١ٍه ثؼذ لشاءح اٌّٛالف ٚاٌّشىالد اٌّفزشػخ 

 خ اٌّزؼّٕخ فٟ وً ِٛلف .اٌشئ١غٔٗ اٌّشىٍخ أرؼزمذ 

ب ػبَ أٚسثْ ٠ج١ٓ اٌزشبثٗ فٟ ٔزبئظ  اٌضٛساد اٌزٟ ؽذصذ فٟ أذ ثؾشط شذ٠ذ ػٕذِب ؽٍت ِٕٗ اٌّذسط شؼش ِؾّ املىقف : -0

 َ .1141ب أٚسثَ ٚٔزبئظ صٛساد 1130
 املشلالت املفرتضة باملوقف:

 َ .        )         (1141َ ٚػبَ 1130ٚعٛد طفبد ػذ٠ذح ِشزشوخ ث١ٓ ٔزبئظ اٌضٛساد ػبَ  -1

 )         (                                                                         ال رٛعذ ِشىٍخ ثبٌّٛلف . -2

 )         (     ظ صٛساد فمؾ .  ٟ٘ خّ, َ 1141َ ٟ٘ صالس صٛساد فمؾ ٚصٛساد1130صٛساد -3

 )        (                                                 ٌىً صٛسح ٔزبئظ ػذ٠ذح .                                -4

١ٌٙب ِؼبٌُ اٌضٛسح اٌظٕبػ١خ ئ١خ اٌزٟ ٚطٍذ ٚسثْ ١ّ٠ض ث١ٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌذٚي األأؽذ ؽٍجزٗ أِٓ  عزبرؽٍت األ ىقف :امل -1

 ١ٌٙب اٌضٛسح ِٓ ؽ١ش اٌظٕبػخ ٚاٌضساػخ . ئٚاٌذٚي اٌزٟ ٌُ رظً 
 املشلالت املقرتحة باملوقف :

 )         (  ِٓ ؽ١ش ِظب٘ش اٌضٛسح .  ا٢خش اٌجؼغ  ػٓاٌذٚي اٌّزأصشح ثبٌضٛسح ِخزٍفخ ثؼؼٙب  -1

 )         (                                                   الزظبس اٌزطٛس ػٍٝ ِغبي ٚاؽذ دْٚ ا٢خش.   -2

 (          )                                                                                ال رٛعذ ِشىٍخ .        -3

 )         (                                                       ب ِزطٛسح .                    أٚسثع١ّغ دٚي  -4

ثٍذاْ ػذح ثّٛعت ارفبل١بد  ئٌٝاٌّششق اٌؼشثٟ فٟ رٛػؼ االٔمغبِبد اٌزٟ سعَٛ اٌخبسؽخ  ثاعشاءؽّذ أفشً  املىقف : -2

 غ١ش دل١ك فٟ سعُ اٌخشائؾ .  ٔٗأث١ىٛ فبٌّؼشٚف ػٕٗ  -عب٠ىظ 
 املشلالت املقرتحة باملوقف :

 )          (                         ػذَ اِزالوٗ ِغزٍضِبد اٌشعُ  .                      -1

 )          (                    ٔشبؽٗ.                   ثاعشاءػذَ ٚعٛد ػٍُ ِغجك  -2

 اٌذٚي ثؼذ االٔمغبَ                    )          (ؽذس رغ١١شا وج١شا فٟ سعُ ؽذٚد أ -3

 )          (                              ٔٗ لذ أًّ٘ رؾؼ١شٖ ا١ٌِٟٛ .                  ئ -4

ى



  أمنىذجأثر انتدرَس ,عهً وفق           أ.و.د.خبار رشك شناوة  فهُحت عهُىٌ ناَف 
ِّ
)دٌ بىنى(, يف تنمُت انقدرة عهً حم
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 ﴾ 015 ﴿          2012َ( عٕخ 1) ( اٌؼذد11اٌّغٍذ ) -زشث٠ٛخفٟ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اٌِغٍخ 

 

ىتحدودىالمذكلةىى-ثانوًا
١ٌٙب ئعئٍخ اٌزٟ رش١ش ألفٟ اٌّشىٍخ اٌّطشٚؽخ ٚاٌز١١ّض ث١ٓ ا ١ّ٘خداسح اٌغٛأت راد األئٟٚ٘ اٌمذسح اٌزٟ رّىٓ اٌفشد ِٓ    

 عئٍخ ٠ؼجش ػٓ اٌّشىٍخ رؼج١شا  دل١مب  . ٚرؾذ٠ذ أٞ ٘زٖ األ
 : التعليمات 

ِبَ أ)√( ٌٍّشىٍخ . ػغ ػالِخ  ا  عئٍخ ٠ّضً وً ِٕٙب رؾذ٠ذد ِؼ١ٕخ ٠ٍٟٚ وً فمشح ػذد ِٓ األرزؼّٓ اٌفمشاد اٌزب١ٌخ ِشىال   

 خ فٟ اٌفمشح .اٌشئ١غاٌغإاي اٌزٞ ٠ؼجش ػٓ اٌّشىٍخ 

 ٛأى١ٍض عبءٚا ِؾشس٠ٓ ١ٌٚغْ اإلأَ ,151ثغذاد  ئٌٝأػٍٕذ ثش٠طب١ٔب ػٍٝ ٌغبْ اٌغٕشاي )ِٛد( ػٕذ دخٌٛٗ : نفقرة ا -0

 فبرؾ١ٓ ٚؽٍت ِٓ اٌؼشال١١ٓ االٔزظبس ٌزؾمك ثش٠طب١ٔب ٚػٛد٘ب ٌُٙ فٟ ئػالْ دٌٚخ ِغزمٍخ . 

 فٟ اٌؼشاق                  )        (ب١ٔخ ٘ذف اٌمبئذ اٌجش٠طبٟٔ رم١ًٍ اٌخغبئش اٌجش٠ط -1

 )        (                                     ئػالْ أىٍزشا ئُٔٙ عبءٚا فبرؾ١ٓ ٌٍجالد       -2

 )        (                                  ٚػٛد ثش٠طب١ٔب غبٌجب ِب رىْٛ غ١ش طؾ١ؾخ    -3

)        (                                 َ  ,151ل١بدح اٌغٕشاي ِٛد ٌٍؾٍّخ ػٍٝ ثغذاد  -4

ِٚب  ْ ٔظبِٙب اٌغ١بعٟ لج١ً اٌضٛسح ٠مَٛ ػٍٝ اٌز١١ّض االعزّبػٟ اٌطجمٟ ,أٌؼً اوضش ِب وبْ ٠غٟء ٌفشٔغب : انفقرة  -1

ٚرذ٘ٛس أزشبس اٌفمش ث١ٓ إٌبط  ئٌٝدٜ أِّب  خٓ اٌغىبْ ػٍٝ ؽغبة اٌّٛاؽ١ٕٓ ػب٠ِشافمٗ ِٓ اِز١بصاد ٌفئخ ل١ٍٍخ ِ

 طؾبة إٌفٛر ػٍٝ اٌفمشاء ِٓ ػبِخ اٌشؼت .أٚػبػُٙ االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚرغٍؾ أ

 )       (             بء اٌشؼت اٌفشٔغٟ .    ثٕأِٓ اٌؼبِخ ع١طشح ؽجمخ اإلششاف ػٍٝ اٌطجمخ  -1

 )       (                                               ؽٛاي فشٔغب االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ. أرذ٘ٛس  -2

 )       (                                                           أزشبس اٌفمش ث١ٓ إٌبط.                  -3

 )        (    خشٜ .أفئبد ٚرفؼ١ً ؽجمخ ػٍٝ  ئٌٝ ٔظبَ اٌطجمبد اٌزٞ ٠مغُ اٌّغزّغ اٌفشٔغٟ -4

 ئٌٝدٜ أعٍؾخ ٚاٌطبئشاد ِّب األ إلٔزبطلبِخ اٌّظبٔغ اٌىج١شح ئَ ػٍٝ ػغىشح اٌّغزّغ 1535ٚػبَ  لذَ ٘زٍشأ: انفقرة  -2

 ٌّبٟٔ ٌٍؾشة ٚخغبسح ٘بئٍخ ٌّٛاسدٖ اٌّب١ٌخ ٚاٌجشش٠خ .ر١ٙئخ اٌّغزّغ األ
  

 )         (               ٌّبٟٔ .            ػٍٝ اٌشؼت األعجبسٞ اٌؼبَ اٌزٞ ؽجك ٔظبَ اٌزغ١ٕذ اإل -1

 )         (                                             ٌّبٟٔ فٟ ؽشٚة ؽبؽٕخ .         صط اٌشؼت األ -2

 )         (                                                         .              بعخ ٘زٍش اٌذوزبرٛس٠خ ع١ -3

 )         (                                                                        طٕغ األعٍؾخ اٌّذِشح.     -4

ٚثؼذ االؽزالي ظٍذ ِظب٘ش اٌؾ١بح االعزّبػ١خ  األٌٚٝصٕبء اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ ألبِذ ثش٠طب١ٔب ثبؽزالي اٌؼشاق : انفقرة  -3

 ٚاٌضمبف١خ ِزشد٠خ وّب ٘ٛ ؽبٌٙب فٟ أٚاخش اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ . 
  

 )         (                                              أظت ا٘زّبَ ثش٠طب١ٔب ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌؼغىش٠خ .    -1

 )         (                           غُ االؽزالي     شٙذد اٌؾ١بح اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ثؼغ اٌزطٛساد س -2

 )         (                                                       شاق                       ئصاٌخ اٌؾىُ اٌؼضّبٟٔ ػٍٝ اٌؼ -3

 )         (     ٘زّبَ ثّظبٌؼ ِغزؼّشارٙب   ْ اٌذٚي االعزؼّبس٠خ ٘ذفٙب اٌٛؽ١ذ ٘ٛ إٌٙت ٚاالعزغالي دْٚ االئ -4

ىفضلىماادرهاىأثالثاـىالحاولىرلىىالبواناتىمنى
ْ ٔأخز ثٗ أرا وبْ اإلعشاء ٠ّىٓ ئدسان ِب ئٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ ػذد ِٓ اإلعشاءاد اٌّمزشؽخ ٌؾً اٌّشىٍخ ٚٚرزّضً فٟ ا    

 ػٍٝ ػٛء اٌٛلبئغ اٌّؼ١ٕخ اٌزٟ رّضً ِٛػٛع اٌّشىٍخ أَ ال .

   

ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ عشاءاد رٛػؼ وً ِٕٙب ؽش٠مخ ٌٍؾظٛي ئفٟ اٌّٛالف اٌزب١ٌخ ِشىالد ِؼ١ٕخ . ٠ٍٟٚ اٌّشىالد    

 √( . ِبِٗ ػالِخ ) أعشاء رشاٖ ٌزؾظً ثّمزؼبٖ ػٍٝ ث١بٔبد رغبػذ ػٍٝ ؽً اٌّشىٍخ ٚٔؼغ ئفؼً أؽً وً ِشىٍخ ٚػ١ٍه رؾذ٠ذ 

  : ٔهاٌج١ئخ فرٍٛس ا ئٌْٝ اٌّظبدس اٌزٟ رإدٞ أؽمبئك ثش ئٌْٝ رزٛطً أْ أسدد ئ املىقف : -0
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 ﴾ 016 ﴿          2012َ( عٕخ 1) ( اٌؼذد11اٌّغٍذ ) -زشث٠ٛخفٟ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اٌِغٍخ 

 

 )        (                                  ٛػٛع .          ن ؽٛي اٌّءرٕبلش صِال -1

 )        (      األِبوٓ اٌٍّٛصخ اٌج١ئ١خ ٚٔغزٕزظ اٌؾمبئك .           ئٌٝاٌز٘بة  -2

 لشاءح اٌّظبدس ٚاٌىزت فٟ اٌّىزجخ ؽٛي اٌّٛػٛع                     )        (  -3

 )        (         إٌّطمخ .        فٟ  اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ِٓ دائشح اٌج١ئخ -4

ػٍٝ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ 1545-1535اٌزٞ رشوزٗ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ  اٌزأص١شْ ٠ؼشف ِذٜ أساد ؽبٌت أرا ئ:  املىقف -1

 : ٔٗاف

 

 )        (                                           رٍه اٌفزشح .                    اػبطشٚ ا  أفشاد٠ٕبلش  -1

 )        (                                           ثٍذاْ ػذح ٚاعزخالص اٌّؼٍِٛبد .      ئٌٝاٌغفش  -2

 بد فٟ ٘زا اٌّغبي    )        (ؽظبئ١لشاءح اٌىزت ٚاٌّظبدس ػٓ رٍه اٌفزشح ٚاالؽالع ػٍٝ اإل -3

 )        (                           ػٍٝ طٛاة . دائّب   ألٔٗاالػزّبد ػٍٝ ِؼٍِٛبرٗ اٌشخظ١خ فمؾ  -4

ْ اسرفبع ٔغجخ اٌشعٛة فٟ أخ رشث١خ اٌمبدع١خ ثشئؽظبئ١ٌ١ٗ ئشبسد أِب  أعجبة ئٌْٝ ٠زٛطً أساد ثبؽش أرا ئ:  املىقف -2

 %.5ٚوبٔذ  دثٟ%ػٓ ٔغجخ اٌشعٛة فٟ اٌّغبي األ35اٌّغبي اٌؼٍّٟ ٚاٌزٟ رّذ ثؾٛاٌٟ 
 

 )        (                 ػٛع .         ؽٛي اٌّٛ دثٟبرزح اٌّغبي اٌؼٍّٟ ٚاألعأ٠ىزفٟ ثّٕبلشخ  -1

 )        (                                                ٠ىزفٟ ثّٕبلشخ اٌطٍجخ ؽٛي اٌّٛػٛع .         -2

 )        (      عئٍخ اٌّمذِخ ٌٍطٍجخ .        خ ّٚٔبرط األدث٠١طٍغ ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ ٚاأل -3

 )        (            ػالٖ .       أع١ّغ اإلعشاءاد اٌغبثمخ  الثذ ِٓ االعزفبدح ِٓ ب  ثبػزجبسٖ ثبؽض -4

 : 2003 -15,5ذ فزشح إٌظبَ اٌجبئذ ِغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ لجً ٚثؼ ئٌْٝ ٠زٛطً أساد اٌجبؽش أرا ئ : املىقف -3

 

 )         (                             اٌّؼ١ٍّٓ.           خز آساء اٌّذسع١ٓ ٚأاالػزّبد ػٍٝ  -1

 )         (                           خز آساء اٌطٍجخ .                              أاالػزّبد ػٍٝ  -2

 )         (                         خز آساء اٌّششف١ٓ ٚاالخزظبص .          أاالػزّبد ػٍٝ  -3

 (   )                           بد خالي ٘زٖ اٌفزشح. ؽظبئ١ٔخ ثّذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاإلاالعزؼب -4

ى:رابعاىـىفرضىالفروضى
 ظٍؼ ٌؾً ِشىٍخ .٠ْ أ٠غبد فشٚع ِٕبعجخ ٠ّىٓ ٌىً ِٕٙب ئ ػٍٝٚرزّضً ثمذسح اٌفشد  ٘ٛ ؽً ِمزشػ ٌٍّشىٍخ )اٌفشع(  

 : 

ظٍؼ ٌؾً اٌّشىٍخ , ٚػ١ٍه ٠ْ أثؼذ وً ِٕٙب ػذد ِٓ اٌفشٚع ٠ّىٓ ٌىً ِٕٙب  ٠أرٟ,  رزؼّٓ اٌّٛالف اٌزب١ٌخ ِشىالد  ِؼ١ٕخ 

 √( . ِبِٗ ػالِخ ) أٔغت اٌفشٚع ٌؾً اٌّشىٍخ ٚرؼغ أْ رخزبس أ

 املىقف : -0

 :ٟٔ  اٟ اعز١ؼبة ِبدح اِزؾبْ اٌزبس٠خ فػٕذِب رٛاعٕٟٙ طؼٛثخ ف      
 : فسوض مقرتحة       

 )       (                      زٛػجٙب .     عأؽًٍ اٌّٛػٛػبد ٌىٟ أفغش ٚأ -1

 ؽفع اٌّبدح ػٓ ظٙش لٍت ِضً األعّبء ٚاٌزٛاس٠خ .                )       ( أ -2

 )        (                         ِٚالؽظبد ١ٌغًٙ رزوش٘ب .       ا  ػغ سِٛصأ -3

 )        (                           ١خ .             عبعسوض ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد األأ -4

 املىقف : -1

 : خاللٟ ٌىض١ش ِٓ اٌشجبة ٌزٌهفٟ اٌفغبد األ ب  سئ١غ ٠ؼذ لشٔبء اٌغٛء عججب        
 : فسوض مقرتحة       

 )       (                         طذلبء.        طٛاء ػٍٝ إٌفظ ٚرشن ع١ّغ األاالٔ -1

 )       (       خز١بس .      فٟ ٘زا اال ً٘ششان األئطذلبء ثذلخ ثبٌغخ ٚاخز١بس األ -2

 )       (               خالل١خ ٌٍشجبة ػٓ ؽش٠ك ثشاِظ ئسشبد٠خ  .    اٌزٛػ١خ األ -3

 )       (                         ِٕغ اٌشجبة ِٓ اٌزؾذس فٟ لؼب٠ب ِؼ١ٕخ .            -4
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 ﴾ 017 ﴿          2012َ( عٕخ 1) ( اٌؼذد11اٌّغٍذ ) -زشث٠ٛخفٟ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اٌِغٍخ 

 

 املىقف : -2

 : ٟٔاف ٍِٛبد اٌزٟ ٠مَٛ اٌّذسط ثششؽٙبػٕذ ػذَ اعز١ؼبثٟ ٌٍّؼ      
 : فسوض مقرتحة       

 )         (                                                   ػبدح ثؼغ ِب روش .    ئ ؽٍت ِٓ اٌّذسطأ -1

 )        (                                                   االعزؼبٔخ ثض١ِالرٟ ٌزٛػ١ؼ اٌّؼٍِٛبد .    -2

 )        (                                                          .          ػبدح لشاءح إٌض ػذح ِشادئ -3

 ؽٍت ِٓ اٌّذسط اعزؼّبي ؽش٠مخ عذ٠ذح فٟ اٌششػ رٛػؼ اٌّؼٍِٛبد اٌغبِؼخ .    )        (أ -4

 املىقف : -3

ْ اٌؼبٌُ ٠زغٗ ئزذ١ِش ثؾ١ش ٠ّىٓ اٌمٛي اٌؼبٌُ ٚرٕبِٟ االرغبٖ ٔؾٛ اٌؾشٚة ٚاٌفٟ  ساالعزمشاؽذاس اٌشإ٘خ ئٌٝ ػذَ رش١ش األ      

 : ئٌٝ ؽبفخ اٌٙب٠ٚخ
 : فسوض مقرتحة       

 )         (                                            اٌغالَ ٌٍشؼٛة .        أ١ّ٘خص٠بدح اٌٛػٟ ث -1

 )        (                                             ػمذ االرفبل١بد ٌؾفع اٌغالَ ث١ٓ اٌجٍذاْ .    -2

 )        (              صبس اٌؾشٚة ػٍٝ اٌجشش٠خ .          آرٕظ١ُ ِإرّشاد د١ٌٚخ ٌّٕبلشخ  -3

 )        (                                   ّضً ِذٜ لٛح اٌذٌٚخ ٚػظّزٙب .     رصبسح اٌؾشٚة ئ -4

ى:ىاختبارىاحةىالفروضى-خامدًا
ب الخزجبس طؾخ فشع ِب ٚرؾذ٠ذ أ٠ٙب ٠ظٍؼ الخزجبس ١ض ث١ٓ ػذد ِٓ اٌطشائك اٌزٟ ٠ّىٓ رٛظ١فٙزّضً فٟ اٌمذسح ػٍٝ اٌز٠١ّٚ    

 ب ال ٠ظٍؼ . اٌفشع ٚأ٠ٙ

 :انفرض  -0
 .دٌٚخ ػؼ١فخ  ئٌٌٝضجبد اٌذٌٚخ ثٛعٗ اٌزؾذ٠بد االعزؼّبس٠خ ِٓ دٌٚخ ل٠ٛخ ِغٍؾخ  ب  ِّٙ ػشٚسح ٚعٛد ع١ش لٛٞ ٠ؼزجش ػبِال    

 : ة الفسوضالطسق املشتخدمة الختباز صخ

 )        (                                                                      اٌغ١ش .           أػذادص٠بدح  -1

 ِزطٛسح اٌظٕغ .              )        ( ثأعٍؾخاعزخذاَ رم١ٕبد ؽذ٠ضخ ٌزذس٠ت اٌغ١ش ٚرض٠ٚذٖ  -2

 )        (                                         اٌذخٛي فٟ ؽشٚة ٌض٠بدح اٌخجشح فٟ فْٕٛ اٌمزبي  .  -3

 )        (                                                               اال٘زّبَ ثشٚارجُٙ اٌشٙش٠خ .       -4

 :انفرض  -1
ػذاد اٌغىبْ فٟ أئٌٝ ص٠بدح  ددأُ٘ اٌّظب٘ش اٌزٟ سافمذ اٌضٛسح اٌظٕبػ١خ ٚاٌزٟ أأخفبع ٔغت اٌٛف١بد ئٌٝ اٌٛالداد ِٓ  ذ٠ؼ  

 . أٚسثب
 : الطسق املشتخدمة الختباز صخة الفسوض

 )        (                                                     رٛف١ش ظشٚف طؾ١خ ِٕبعجخ ٌٍغىبْ .    -1

 )        (                                                         بد  .           ؽظبئ١ػذَ اٌذلخ فٟ اإل -2

 )        (                                                             ب .        أٚسث٘غشح اٌغىبْ خبسط  -3

 )        (                                                    ػذَ اٌذخٛي فٟ ؽشٚة ِذِشح ٌٍغىبْ.    -4

 :انفرض  -2
 . 1511-1514األعجبة اٌشئ١غ١خ ٌم١بَ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ  رؼزجش اٌظؾبفخ ٚاٌذػب٠خ ِٓ  

 : الطسق املشتخدمة الختباز صخة الفسوض

 )       (                                      ئشبػخ اٌزغبِؼ ث١ٓ اٌشؼٛة     أعًاعزخذاِٙب ِٓ  -1

 )       (        ِضً ِٓ لجً اٌؾىِٛبد ٌزؾم١ك ِظٍؾخ ع١بع١خ            اعزخذاِٙب غ١ش األ -2

 )       (                    اعزخذاِٙب ٚع١ٍخ ٌج١بْ ِب رّزٍىٗ اٌذٌٚخ ِٓ لٛح ػغىش٠خ           -3

 )       (                                       صبس اٌؾشٚة ػٍٝ اٌشؼٛة        آٔشش ِمبالد رج١ٓ  -4

ىى:ىدادداىـىىاتخاذىالقرار
 ب  ِٕبعج ب  ؽغخ ل٠ٛخ ِؼ١ٕخ رّضً عٛاث ئٌٝاٌّمزشؽخ اٌّغزٕذح  عبثخارخبر لشاس ِٕبعت فٟ اخز١بس اإل رزّضً فٟ لذسح اٌفشد ػٍٝ   

 ٌٍغإاي اٌّطشٚػ . 

 



  أمنىذجأثر انتدرَس ,عهً وفق           أ.و.د.خبار رشك شناوة  فهُحت عهُىٌ ناَف 
ِّ
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 ﴾ 018 ﴿          2012َ( عٕخ 1) ( اٌؼذد11اٌّغٍذ ) -زشث٠ٛخفٟ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اٌِغٍخ 

 

 : 

ٚثؼغ ٘زٖ اٌؾغظ  عبثخٌٝ ؽغخ ِؼ١ٕخ رذػُ ٘زٖ اإلئ ئعبثخبد ِمزشؽخ ٚرغزٕذ وً ئعبثعئٍخ ر١ٍٙب أرزؼّٓ اٌفمشاد اٌزب١ٌخ     

 راد اٌؾغخ اٌزٟ رشا٘ب ل٠ٛخ .  عبثخاِبَ اإل) √(  ػالِخ , ػغ خل٠ٛخ , ٚثؼؼٙب ػؼ١ف

  : انسؤال -0
ِّبسعخ اٌطمٛط  فٟالعزّشاس ؽك سعبي اٌذ٠ٓ  ب  وبْ ػشٚس٠ 1101ً٘ رؼزمذ اْ طٍؼ )اٌىٛٔىٛسداد (ث١ٓ ٔبث١ٍْٛ ٚاٌى١ٕغخ   

 .  ؟اٌذ١ٕ٠خ فٟ فشٔغب ثظٛسح ػ١ٍٕخ 
 : القساز

 )       (                          ِّبسعخ ؽمٛعُٙ.   ٝ ٍػْ اٌظٍؼ شغغ سعبي اٌذ٠ٓ أل ٔؼُ , -1

 )       (            ْ ِٛافمخ اٌى١ٕغخ .ٚثذطالؽبرٗ ئْ ٠غشٞ أٔؼُ , ٌؼذَ اعزطبػخ ٔبث١ٍْٛ  -2

 )       (                                                 فمؾ .            ْ اٌظٍؼ وبْ ظب٘ش٠ب  أل , وال -3

 )       (                                                    ٠ٙزّْٛ ثبٌظٍؼ  .  ْ سعبي اٌذ٠ٓ الوال, أل -4

 :انسؤال  -1
 .  ؽذاس اٌزبس٠خ١خ رزىشس الخزالف اٌضِبْ ٚاٌّىبْ؟ْ األأْ اٌزبس٠خ ٠ؼ١ذ ٔفغٗ ٚأً٘ رؼزمذ   

 : القساز        

 )       (                                    ِطبثمخ ألؽذاس ربس٠خ١خ عبثمخ .ؽذاس رىْٛ ْ غبٌج١خ األأل ٔؼُ , -1

 )       ( .  ؽذاس ربس٠خ١خ رزىشس دائّب  أ١ٌٚظ ٕ٘بن , ال ٠ّىٓ رٛف١ش ظشٚف ربس٠خ١خ ِزّبصٍخ رّبِب  وال -2

 )       (                                         ؽذاس ِزشبثٙخ .     أ ئٌٝاٌّزشبثٙخ رإدٞ  عجبةْ األأل ٔؼُ , -3

 )       (                                         .        ىٓ إٌزبئظ رخزٍف رّبِب  ٔفغٙب ٌ عجبةلذ رىْٛ األ وال , -4

 :انسؤال  -2
  ب ؟ أٚسثعض٠شح عٕذ ١٘الٔخ ؽذس ُِٙ فٟ  ئٌْٝ ٔفٟ ٔبث١ٍْٛ أً٘ رؼزمذ   

 : القساز        

 )        (    .سح اٌفشٔغ١خ ب ٚٔشش ِجبدب اٌضٛأٚسثػٍٝ ِٕٗ ِٚٓ ِشبوٍٗ فٟ ِؾبٚالد اٌغ١طشح  رخٍظب   ٔؼُ , -1

 )        (                                                                 ػٍٝ اٌشؼت اٌفشٔغٟ .    وبْ ػشسا   ألٔٗ ٔؼُ , -2

 )        (                                                                   ْ اٌشؼت اٌفشٔغٟ ثؾبعخ ٌٗ  .          أل وال , -3

 )        (                                                         .         ثأخشٜؽٍك صٚعزٗ عٛصف١ٓ ٚرضٚط  ألٔٗٔؼُ  -4

 :انسؤال  -3
  ؟ ٌذٌٚخ رٛف١ش األِٓ ألثٕبء شؼجٙب ً٘ ٠زٛعت ػٍٝ ا  

 : القساز        

 )        (                               ثٕبء شؼجٙب .   ِٓ ألوجش ِٓ رٛف١ش األأْ اٌذٌٚخ ٌٙب ِٙبَ وض١شح وال , أل -1

 )        (                              شؼجٙب .    ألثٕبءِبْ رٛف١ش األ أعبطْ ثٕبء أٞ دٌٚخ ٠مَٛ ػٍٝ ٔؼُ , أل -2

 )         (                                 ِبْ ٌشؼجٙب .   إٌٚخ ِغإ١ٌٚخ ِجبششح ػٓ رٛف١ش األٔؼُ , اٌذٌٚخ ِغ -3

 )        (                       ثٕبء اٌشؼت فٟ ػاللبرُٙ ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ أِبْ ٠ؼزّذ ػٍٝ وال , رٛف١ش األ -4

 

 الثمفتاح انتصحُح الختبار حم املشك (3مهحق )
 

 روضفرض الف اً رابع القدرات ت
 الموقؼ االوؿ ) الغرض االوؿ( ٔ اإلحساس بالمشكمة والً أ

 الموقؼ الثاني ) الغرض الثاني( ٕ (األولىالموقؼ االوؿ ) المشكمة  ٔ
 الموقؼ الثالث ) الغرض الرابع( ٖ (األولىالموقؼ الثانية ) المشكمة  ٕ
 الموقؼ الرابع ) الغرض الثاني( ٗ الموقؼ الثالثة ) المشكمة الثالثة( ٖ



  أمنىذجأثر انتدرَس ,عهً وفق           أ.و.د.خبار رشك شناوة  فهُحت عهُىٌ ناَف 
ِّ
)دٌ بىنى(, يف تنمُت انقدرة عهً حم

 دبٍاملشكالث يف مادة انتارَخ ندي طانباث انصف اخلامس األ
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 القدرات ت القدرات ت
 اختبار صحة الفروض خامساً  ) المشكمة الثالثة( األولىالفقرة  ٔ
 الفرض االوؿ ) الطريقة الثانية( ٔ الفقرة الثانية ) المشكمة الرابعة( ٕ
 (األولىالفرض الثاني ) الطريقة  ٕ (األولىلثة ) المشكمة الفقرة الثا ٖ
 ثانية(الفرض الثالث ) الطريقة ال ٖ الفقرة الرابعة ) المشكمة الرابعة( ٗ
 اتخاذ القرار سادساً  الحصوؿ عمى البيانات مف افضؿ مصادرىا ثالثاً 
 السؤاؿ االوؿ )القرار االوؿ( ٔ الموقؼ االوؿ ) اإلاجراء الرابع( ٔ
 السؤاؿ الثاني )القرار االوؿ( ٕ الموقؼ الثاني ) اإلاجراء الثالث( ٕ
 السؤاؿ الثالث )القرار االوؿ( ٖ الموقؼ الثالث ) اإلاجراء الرابع( ٖ
 السؤاؿ الرابع )القرار الثالث( ٗ الموقؼ الرابع ) اإلاجراء الرابع( ٗ

 

Abstract 

   The  research aims  to  identify ( The effect of  teaching  according  to  De bono  Method  in 

developing  ability  to solve  problems  in  Teaching  history  to The  students  of The fifth 

literary classes .  To  achieve  her  aim The  researcher  put The  following  zero   hypothesis:  

There  are  no  differences  of  statistical  significance  in The     significance   level  of ( 0,05) 

between  The  average  of  The      marks  of  The  students  in  The  experimental  group  who 

       are  taught  history  using  De bono  method  and  that  of  the  control  who  are  taught  

the  same  curriculum  using  the  ordinary  method  in  the  test  that  measures   their ability 

to solve problems  . The  research is  limited  to :                                                                               

- The students  in  the  fifth literary  class  in  a preparatory school in  Diwaniya .                       

  The  second  term  of  the   school  year 2010-2011                                                                          

    - The  modern European  history  for  the  fifth  literary  class    . The researcher  chose  the 

 experimental  design  of  partial  control  and  the  before  and  after  tests  as a design  for  

the       research . she chose  Al- Haura  preparatory  school  for  girls  as  a deliberate  

sample  for the  research  . A sample  of  94        students  were  chosen  randomly  , the  

experimental  group       was  50 students  taught  according  to  De bono  method , and    (44) 

students are group  (B) or  the  control  who  are  taught according  to  the  ordinary  method .  

The researcher  designated   a test  for  solving  proplems  in  the  European  history  which  is 

 approved  by a name  of  experts in  history  and  psychology  .  The  test  was  applied  first   

to  an  experimental  sample  of  (110) students  at Al- Taleea  preparatory  school  in order to 

 ensure  its  factor  of  difficulty  and  its  descrrmination   strength  and  consistency  . the  

researcher  used  Quder – Richaredson   method  to  measure  consistency .                                 

    The researcher  mode  a before  and  an  after  test  to  measure  the  developmented  and  

she  arrived  at  the  following  results:                                                                                               

- students  in  the  experimental  group  who  are  taught   according  to  De bono  the  six  

hats  are  superior  to  the  contral  group  who  are  taught  using  the  ordinary  method .       
                                   

 


