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 القبعات الست في تحصيل طبلب الصف الخامس األدبي ة استراتيجيفاعمية التدريس باستعمال 
 في مادة التاريخ األوربي   

 .م.د. حمدان مهدي عباس                 الباحث حيدر عبد األمير رشيدأ
 جامعة بابل/ كمية التربية األساسية

 الفصل االول
 التعريف بالبحث

 اوال: مشكمة البحث 
رجات التعميـ العاـ يجد أّف نسبة كبيرة منيا ليست بالمستوى المأموؿ فيناؾ ضعؼ عاـ نتج عف عدة الناظر إلى مخ  

اقتصادية وثقافية وتربوية وعمى الرغـ مف الجيود المبذولة مف لدف المدرسيف والمشرفيف ومؤسسات الدولة و  عوامؿ سياسية
نقاذ ما يمك، فإنيا لـ تحقؽ الفائدة المرجوة لـز اف يكوف ىناؾ عبلج لمختمؼ ، ف إنقاذه والمحاؽ بالركبولرأب الصدع وا 

 العوامؿ المؤثرة ومنيا نوعية التدريس أي أسموب التعميـ والتعمـ وجعؿ التدريس فعاال قادرا عمى إحداث التغير المطموب
  (.55 :8008، السميتي)

، فاض تحصيؿ الطبلب في تمؾ المادةفالمشكمة تكمف في الواقع الذي يجسد صورة غير سارة تظير معالميا في انخ  
إذ يرى عابد أّف الحديث عف ضعؼ التحصيؿ في المواد االجتماعية بشكؿ عاـ يعني الحديث عف ضعؼ التحصيؿ في 
مادة التاريخ بشكؿ خاص اذ اف الكثير مف الطمبة اليقبموف عمى تمؾ المادة ألنيـ يعدونيا غير ذات فائدة لذا فأف الضعؼ 

في ىذا الصدد والتي حاولت الحد مف  وىذا ما أكدتو كثير مف الدراسات اجريت(.862 :8008، عابد)  امر مفروغ منو
إذ أوضحت ضعؼ  (8002الحسناوي )  ودراسة (8002الخزرجي ) ( ودراسة8008المناصير ) ىذه المشكمة منيا دراسة

ات والطرائؽ التي تعتمد عمى الحفظ والتمقيف ستراتيجيًا عدة منيا االأسبابالطمبة في مادة التاريخ االوربي واف ليذا الضعؼ 
  .مف دوف االىتماـ بالطمبة وقدراتيـ عمى التفكير

ومف الصعوبات التي تواجو تدريس مادة التاريخ طبيعة المادة الدراسية المقررة عمى الطبلب التي غالبا ما تكوف    
 والمفاىيـ التاريخية في فقرات يكوف تسمسميا الزمني مربكا لمطبلبفييا الموضوعات مزدحمة باألسماء والسنيف والحقائؽ 

واف معظـ أسئمة المدرسيف تتطمب ميارات تفكير متدنية ويتـ التركيز عمى المستويات الدنيا  .(65 :3972، وزارة التربية)
ىماؿ المستويات العميا التي تتطمب عمميات عقمية مف التحميؿ وال تركيب والتقويـ وىذا ما أشارت مف األىداؼ التعميمية وا 

  (.6: 8000، جبلب) ( ودراسة382 :3989، محمد) إليو دراسة
 :اآلتيومف ىنا تبرز مشكمة البحث الحالي بالسؤاؿ   

القبعات الست لدى طبلب الصؼ الخامس األدبي في مادة التاريخ األوربي  ة استراتيجيما فاعمية التدريس باستعماؿ  
 تسيـ في معالجة بعض جوانب المشكمة أو الحد منيا. ة ستراتيجياال؟ لعؿ ىذه 

 ثانيا/ أهمية البحث
عمى ما في األرض وخصو  فبالعقؿ سيّده، لقد خمؽ اهلل اإلنساف وعممو طريؽ اليدى والبياف بنعمة العقؿ والقرآف  
التشديد عمى التربية العقمية وتنمية القدرة عمى التفكير مف ىنا جاء ، وميزة لئلنساف ممف سواه، فيو نعمة مف اهلل، بالرجحاف

 .(37: 8009، عطية) بوصؼ العقؿ مصدر المعرفة وآلة النتاج الفكري
ىي ليست  (Koffka) والتربية الحديثة تضع تنمية العقؿ وتنظيـ التفكير فوؽ كؿ ما تنشده فالمعرفة كما يقوؿ كوفكا  

نما ىي تعو  يدنا عمى التفكير الصحيح واف نستقؿ استقبلاًل فكريًا مف التصرؼ في المواقؼ التي أحسف ما تعممو المدرسة وا 
الى أّف أىـ وظيفة لمتربية ىي تربية عادة التفكير الصحيح  (Dewey) وكذلؾ يشير ديوي، نواجييا تصرفًا يوافؽ مصالحنا

 (. 37 :8033، الصفار) وتثبيت جذورىا
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قت مضى ببذؿ كؿ جيد ممكف لتربية جيؿ عصري وتعميمو كي يكوف قادرّا لذا فنحف مطالبوف اليـو أكثر مف أي و 
مكاناتنا لنتمكف مف مواكبة ما يشيده العالـ مف تغيرات تكنولوجية  عمى التفكير السميـ والمنظـ واف نستثمر كؿ قدراتنا وا 

 (.83 :8033، إبراىيـ) متسارعة في مختمؼ جوانب الحياة
الف المنيج يعد ، كؿ جيد في المجتمع البد مف وجود منيج يواكب تطورات المجتمعلكي تحقؽ التربية أىدافيا بش  

(. فيو يحدد الخطوط العريضة لممضاميف التعميمية لممواد 822: 3997، الموسوي) المحور األساس في العممية التربوية
، والعممية، تناوؿ الموضوعات األدبيةالدراسية المختمفة ويرسـ الطرائؽ واألساليب العامة التي تعيف المدرس والطالب في 

، جابر وآخروف)     والفنية ويسيـ في تحقيؽ األىداؼ العامة والخاصة لتمؾ المواد وتقويـ عممية التدريس، والثقافية
8009: 27.)  
يع ومما تقدـ نرى اف المناىج يجب اف تكوف مواكبة لمتطورات الكبيرة التي يشيدىا العالـ مف حيث مراعاتيا لجم  

واف تحقؽ اسمى أىداؼ التربية وىو تخرج المواطف ، والميارية، والوجدانية، الجوانب التي تخص المتعمميف ومنيا العقمية
الصالح القادر عمى اإلنتاج وحؿ المشكبلت وفي الوقت نفسو اف تزرع المعرفة العممية المتوارثة عبر األجياؿ في عقوؿ 

 .الطمبة
فالمدرس اليستطيع التصرؼ بالمادة والموضوع ، ألف الطريقة ركف مف أركانو، ؽ التدريسولممنيج عبلقة وثيقة بطرائ  

ولمطريقة أساليب يؤدييا (. 88 :8005، األميف) تصرفا يؤدي الى الغاية المنشودة إذا لـ يكف ىناؾ تصميـ وطريقة ما
 وعنصرا مف عناصر المنيج في التدريس ة ستراتيجيفيي تعد مف مكونات اال، المدرس مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ الدرس

 بشكؿ كبير نجاح المنيج في تحقيؽ أىدافو أسسحمقة الوصؿ التي يصمميا المدرس بيف الطالب والمنيج وعمييا يتو 
 (.29 :8009، عطية)

نما اف طريقة التدريس ليا اثر كبير في تحقيؽ أىداؼ التربية وينبغي اف نعمـ اف المدرس ال يعمـ بمادتو فحسب    وا 
والمدرس الناجح ىو في حقيقتو طريقة ناجحة توصؿ الدرس ، وعبلقاتو مع الطبلب، وشخصيتو، وأسموبو، يعمـ بطريقتو

فميما كاف المدرس غزير المادة لكنو ال يممؾ الطريقة الجيدة فاف النجاح لف يكوف حميفو في عممو ، لمطمبة بأيسر السبؿ
  (.39 :8009، فرج) جميعيا التربوي والتعميمي في المراحؿ الدراسية

ولممواد االجتماعية مكانة بارزة في المناىج الدراسية في المراحؿ الدراسية المختمفة لما ليا مف اىمية واثر فعاؿ في   
 :8002، الفتبلوي) ولمبشرية جمعاء، وأمتيـ، ومينيا ولجعميـ أعضاء نافعيف لمجتمعيـ، وعمميا، إعداد الجيؿ ثقافيا

والفروؽ ، والخصائص االجتماعية لئلنساف، والمستقبؿ، بدراسة اإلنساف في المجتمع في الماضي والحاضر فيي تيتـ(.88
 وأساليب مواجية اإلنساف لمشكبلت البيئة، ووسائؿ تكيفيا لمبيئة الطبيعية وتكيؼ ىذه البيئة لحاجاتيا، بيف الجماعات

لمواد الدراسية حساسية لما يجري في اإلطار االجتماعي مف زيادة عمى انيا تعد مف أكثر ا (.37 :3995، رضواف وفتحي)
أحداث ولما يثار مف مشكبلت وتحديات لذا فإف المختصيف بميداف المواد االجتماعية ميتموف دائما بالسعي وراء كؿ جديد 

  (.5 :3979، المقاني) يمكف أف يزيد مف فعالية تمؾ المواد وتحقيؽ األىداؼ المرغوب فييا
احد المواد االجتماعية الميمة التي أخذت جميع األمـ تعتني بدراستو عناية كبيرة لما لو مف اثر في تثقيؼ  والتاريخ  

اذ ال يمكف ألي إنساف اف يفرط بأىمية التاريخ وضرورة دراستو دراسة مستفيضة ودقيقة ألنو يزرع فينا ، الناشئة والمتعمميف
ويصور لنا واقع األمـ وتقدميا ، والتدقيؽ والتمحيص ويبصرنا بالطريؽ السوياالنتماء االجتماعي والوطني ويعممنا الحكمة 

التاريخ أىمية كبيرة في لدراسة . و(85 :3987، السامرائي) ويعرفنا ُمثميا وعاداتيا وتقاليدىا والعوامؿ التي أدت إلى استقرارىا
، فالتاريخ جذر األمة الذي يضرب في األعماؽ، االستمراربؿ في قوتيا وقدرتيا عمى الشموخ و ، بناء األمـ والمحافظة عمى شخصيتيا

، والتاريخ ليس عمـ الماضي فحسب بؿ ىو عمـ الحاضر والمستقبؿ، فبل تعصؼ بيا األنواء وال تزلزليا األعاصير وال يفتنيا األعداء
ويصؼ ابف خمدوف التاريخ . (52 :3998، الديب)     واألمة التي تستطيع البقاء ىي األمة التي ليا حس تاريخي ومعرفة بالتاريخ

وفي باطنو نظر وتحقيؽ وتعميؿ … وسوابؽ مف القروف األوؿ ، في ظاىره ال يزيد عف األياـ والدوؿ) بانو :في مقدمتو
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اف  (Solomon ،1987) ويؤكد (.2-2:د.ت، ابف خمدوف) يا عميؽ(أسبابلمكائنات ومبادئيا دقيؽ وعمـ بكيفيات الوقائع و 
يف الذيف يحصروف تفكيرىـ عند دراسة التاريخ وتدريسو في تذكر وحفظ الحقائؽ كما ىي في الكتاب الطمبة والمدرس

وتقارير ، ًا عمى تحميؿ الوثائؽاعتمادالمدرسي ال يمكف اف يدركوا اف التاريخ ىو جيود منظمة تجعؿ الماضي ذا معنى 
مف مراجعة أساليب تدريس التاريخ واألخذ باألساليب (. لذلؾ البد 37 :8003، خريشة)  وتفسيرات اآلخريف، الشيود

التربوية الحديثة المبنية عمى طبيعة الطمبة وحاجاتيـ النفسية والتعميمية واالجتماعية كي يشاركوا مشاركة فعالة في العممية 
 .(Dorothy, Grand, 1989, p:177) التعميمية
القبعات الست لمعالـ البريطاني المالطي  ةاستراتيجيفي التدريس ىي ات الحديثة والفعالة ستراتيجيومف بيف اال  

 تو نجاحيا وفاعميتيا في التدريس وىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات ومنيااستراتيجياذ اثبتت ، األصؿ ادوارد دي بونو
 .(8030دراسة الجنابي ( و)8009دراسة ألساعدي (، و)8007دراسة البركاتي (، و)Kenny 2003دراسة كيني)

إنيا توجو االنتباه نحو مناِح متعددة  :القبعات الست بقولو ة استراتيجي يؤكد دي بونو أىمية التفكير عمى وفؽ  
بعاد ة ستراتيجيلمقضية أو المشكمة وأف المتدرب عمى ىذه اال مختمفة  يكتسب ميارة التفكير فيما يواجو مف مواقؼ وزوايا وا 

في التأمؿ بالمواقؼ  ة ستراتيجيوأف تبني ىذه اال، والتوجييية، واإلبداعية، وااليجابية، والنقدية، والعاطفية، منيا الموضوعية
شيء ليا أو حذؼ جزء  وزيادة، أو المشكبلت قد ينقؿ الفرد مف رفضيا أو قبوليا إلى توسيعيا وتوحيدىا مع مواقؼ أخرى

 وفي الوقت نفسو تساىـ في تخميص األجياؿ مف سمبيات التفكير الموجو.، ثر فائدة ومنفعة مادية أو معنويةمنيا لتصبح أك
(De Bono ،2003: p32 اف )التدريس بالقبعات الست يمكف اف يحقؽ اغراض التعميـ الجيد مف  ة استراتيجي استخداـ

 :خبلؿ
 وىذا ، فمكؿ قبعة دور معيف، كؿ قبعة استخداـمات والحقائؽ وتتنوع حسب متطمبات تبدأ بالمعمو ، تقديـ نشاطات متنوعة

 الدور يتطمب نشاطا مختمفا 
  (القبعة البيضاء) تسمح لمطالب بالمشاركة في جميع مراحؿ الدرس بدًا مف البحث عف المعمومات ة استراتيجيانيا 

  (.388 :8007، سييمةو  عبيدات. )الزرقاء( القبعة) وحتى تقديـ التوجيو والتنظيـ
 بدال مف القياـ بكؿ شيء ، اف الغرض مف مفيـو قبعات التفكير الست ىو اتباع طريقة تفكير واحدة في الوقت الواحد

 (.865 :8003، دي بونو) في نفس الوقت
 مف مجرد ردود أفعاؿ يجب اف تكوف  ومف اغراض القبعات الست انيا توجو االنتباه فإذا أردنا اف يكوف تفكيرنا أكثر

لدينا طريقة لتوجيو االنتباه بمظير تمو األخر وىكذا فأف قبعات التفكير الست تفتح لنا المجاؿ لتركيز انتباىنا إلى ستة 
 (.27 :8003، دي بونو)        مظاىر مختمفة لمموضوع

  التفكير اإلبداعي وىذا ما توصمت اليو دراسةالقبعات الست لتنمية التفكير التأممي و  استخداـإمكانية (Kenny ،
 (.292 :8007، محمدو  أبو جادو)      كما انيا تساعد في تقميؿ التوتر واالحتراؽ النفسي (2003

  اف متعة وفاعمية التفكير ال يتحققاف إال بخمو التفكير مف التداخبلت التي قد تسبب في التشويش الفكري الذي يعيؽ
ويعد التفكير البناء وسيمة لتحقيؽ فكر غير مشوش او متداخؿ حيث نقـو بالتركيز عمى لوف ، قرار أفضؿ الوصوؿ إلى

  (.336: 8009، شاىيف)  واحد والتأكيد مف اعطاء االنتباه الكافي لكؿ االمور
والقبعة ، عة الخضراءوالقب، والقبعة الصفراء، والقبعة السوداء، والقبعة الحمراء، القبعة البيضاء :والقبعات الست ىي

 .الزرقاء
وتحوؿ ، اف طريقة القبعات الست تمنح الفرد في وقت قصير قدرة كبيرة عمى التوافؽ والنجاح في المواقؼ العممية والشخصية  
ؽ وىي ليست قبعات حقيقية إنما قبعات افتراضية كؿ منيا توجو الفرد بطريقة معينة عمى وف الجامدة إلى مواقؼ إبداعية المواقؼ

 (.398 :8009، عطية) األنموذج الذي ترمز لو القبعة المفترضة
 :ةاآلتيوفي ضوء ما تقدـ تتجمى أىمية البحث الحالي في النقاط   
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في تنمية انواع متعددة مف التفكير لدى الطبلب وتحقيؽ ايجابية المتعمـ  القبعات الست ة استراتيجي استخداـػ قد يسيـ  3
 وذلؾ بمشاركتيـ الفاعمة فييا وازدياد دافعيتيـ نحو التعمـ.، ية التعميميةفي العمم

القبعات الست استحداث تربوي جديد ُأدخؿ إلى النظاـ التربوي منذ مدة زمنية قريبة وأف نقمو إلى  ة استراتيجيػ إف  8
  .أف يعود بالفائدة المستقبمية لطبلبنا مدارسنا يمكف أف يحدث تطويرًا في برامج العمـ وتعميـ التفكير مما يمكف

ػ أىمية إدخاؿ عدد مف برامج تنمية التفكير واإلبداع في المرحمة اإلعدادية لكوف الطبلب وصموا إلى مرحمة عمرية تكاد  2
 تكوف قدراتيـ اإلبداعية أكثر نضوجًا وتجديدًا.

لنتائج التي تتوصؿ إلييا الدراسة في طرائؽ تدريس العموـ ػ نأمؿ أف تستفيد الجيات ذات العبلقة بالعممية التربوية مف ا 2
 االجتماعية بصورة عامة ومادة التاريخ بصورة خاصة.

  هدف البحث: ثالثًا:
القبعات الست في تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس  ة استراتيجيييدؼ البحث الحالي إلى معرفة فاعمية التدريس باستعماؿ   

 .يخ األوربياألدبي في مادة التار 
 رابعا: فرضية البحث:

 بيف متوسط تحصيؿ طبلب المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف (0.05) ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى  
القبعات الست وبيف متوسط تحصيؿ طبلب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف  ة استراتيجياألوربي باستعماؿ  مادة التاريخ

 بالطريقة التقميدية. نفسيا المادة
  خامسا: حدود البحث:

 .ػ عينة مف طبلب الصؼ الخامس األدبي في مدرسة مف المدارس الثانوية او اإلعدادية النيارية في مركز محافظة بابؿ 3
ػ موضوعات الفصوؿ األربعة األخيرة مف كتاب التاريخ األوربي الحديث والمعاصر المقرر تدريسو لمصؼ الخامس  8

 تأليؼ لجنة مف وزارتي التربية والتعميـ العالي.، ـ8033ػ  8030األدبي في العراؽ لمعاـ الدراسي 
 .ـ 8033ػ  8030ػ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  2

  سادسا/ تحديد المصطمحات:
 ـ الفاعمية  1
 - :( بأنياMorris, 1980) عرفيا مورس -أ 
  .(Morris, 1980: P95) يخدـ غرضا معينا " " األثر المرغوب أو المتوقع الذي  
 -:بأنيا (Fincher) عرفيا فينشر ب ػ
 (.275 :8002، قطامي)     " مقارنة قابمة لمقياس بيف المخرجات المتوقعة المستيدفة والنتائج المبلحظة"  

 لمفاعمية: جراييالتعريف اإل
لست في مستوى درجات الطبلب في التحصيؿ بمادة التأريخ األوربي لمصؼ القبعات ا ة استراتيجياألثر الذي تحدثو   

 .الخامس األدبي
  :ـ التدريس 2
 -:( بأنو3987) ػ عرفو العابدأ  
" عممية تفاعؿ متبادؿ بيف المدرس والمتعمـ وعناصر البيئة المختمفة التي يييئيا المدرس مف أجؿ إكساب المتعمـ الخبرات   

 (.25: 3987، العابد) ات واالتجاىات التي ينبغي تحقيقيا في مدة زمنية محدودة"والمعمومات والميار 
 -( بأنو:8008سمارة وعبد السبلـ ) ب ػ عرفو

" مجموعة اإلجراءات والنشاطات التعميمية التعممية المقصودة والمتوافرة مف قبؿ المعمـ والتي يتـ مف خبلليا التفاعؿ بينو   
 (.55 :8008، سمارة وعبد السبلـ) ممية التعمـ وتحقيؽ النمو الشامؿ والمتكامؿ لممتعمـ "وبيف الطمبة بغية تسييؿ ع
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 لمتدريس:  جراييالتعريف اإل
 ىو عممية التفاعؿ بيف الباحث وبيف طبلب الصؼ الخامس األدبي في مادة التاريخ األوربي والتي يوفر مف خبلليا  
خبلؿ األنشطة والوسائؿ والمادة التعميمية والتي يتـ بموجبيا إكساب الطبلب الخبرات  البيئة الدراسية المناسبة مف (الباحث)

 والمعمومات والميارات واالتجاىات وخبلؿ مدة زمنية محدودة داخؿ المدرسة أو خارجيا. 
  ة ستراتيجيـ اال3

 -( بأنيا:3989، سميماف) أ ػ عرفيا
يتـ التوصؿ إلى حؿ لبعض ، ؾ أو نشاط ومف خبلؿ العمميات المتضمنة فيو" مصطمح يشير إلى الخطة العامة بسمو   

 (.            25 :3989، سميماف) المشكبلت أو إلى أىداؼ معينو "
 -( بأنيا:Livingstion 3997) ب ػ عرفيا ليڤنجستوف

  .((Livingstion,1997: 59 " مجموعة الخطط التي يستعمميا الفرد ليتمكف مف تحقيؽ اليدؼ الذي يصبو إليو"  
 : ة ستراتيجيلبل جرائيالتعريؼ اإل

ىي مجموعة مف اإلجراءات والممارسات التي يتبعيا الباحث والطبلب في الموقؼ التعميمي، لجعؿ عممية التعمـ أكثر   
ألساليب والوسائؿ سيولة ومتعة، لموصوؿ إلى مخرجات في ضوء األىداؼ التي وضعيا الباحث، وىي تضـ مجموعة مف ا

 واألنشطة وأساليب التقويـ، وتتصؼ بأنيا موجية ذاتيًا، ويمكف أف تنتقؿ مف موقؼ إلى آخر.
 القبعات الست  ة استراتيجيـ  4 
 :عرفيا كؿ مف  

  -( بأّنيا:8008أػ دي بونو )
ما، ثـ االنتقاؿ إلى نمط آخر في "رموز عف نماذج في التفكير، تستعمؿ كؿ واحدة لمتفكير بنمط معيف حوؿ موضوع  

                       .(.      36: 8008الموضوع نفسو، إذ إّف التفكير عممية نظامية منضبطة" )دي بونو، 
 ( بأنيا:8008الياشمي وطو ) د ػ
نتاجا ة استراتيجي" ، الياشمي وطو) واإلرباؾ"وبعيدة عف التعقيد ، ذىنية تجعؿ التفكير واضحًا بسيطًا وأكثر فاعمية وا 

8008 :58). 
 القبعات الست: ة ستراتيجيال جراييالتعريف اإل

، وتعدد أنواعو، وتركيزه، مجموعة مف الخطوات المنظمة واإلجراءات المخطط ليا مسبقا تيدؼ إلى تسييؿ التفكير) بأنيا
ي في مادة التاريخ األوربي بيدؼ الوصوؿ الى اكبر قدر والتي سيقـو الباحث بتطبيقيا عمى طبلب الصؼ الخامس األدب

 ولكؿ قبعة لوف يدؿ عمى نمط مف التفكير. ، ممكف مف األفكار المتناسقة في الموقؼ التعميمي
 :ـ التحصيل6

 -:( بأنو3989سماره ) أ ػ عرفو
 تعممية " –خبرات ومواقؼ تعميمية  " مقدار ما حققو المتعمـ مف أىداؼ تعميمية في مادة دراسية معينة نتيجة مروره فػػػي

 ( 36: 3989، سماره)
 -:بأنو (3997 الخميمي) ب ػ عرفو

 .(6: 3997، الخميمي) " النتيجة النيائية التي تبيف مستوى الطالب ودرجة تقدمو في ما يتوقع منو أف يتعممو "  
 لمتحصيل: جراييالتعريف اإل

لتحصيمي الذي أعده الباحث بعد دراستيـ ا ختباربلب عينة البحث في االىو مجموعة الدرجات التي يحصؿ عمييا ط  
 ـ 8033 – 8030لمفصوؿ األربعة األخيرة مف كتاب التاريخ األوربي الحديث والمعاصر المقرر تدريسو لمعاـ الدراسي 
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 ـ الصف الخامس االدبي: 7

، المرحمة الدراسية المتوسطة والمرحمة الدراسية الجامعيةىو الصؼ الثاني مف صفوؼ المرحمة اإلعدادية التي تقع بيف   
ووظيفة ىذه المرحمة إعداد الطبلب لمرحمة دراسية أعمى وىي المرحمة  (.والسادس، والخامس، الرابع) وتشمؿ الصفوؼ

 الجامعية. 
 

 الفصل الثاني
 جوانب نظرية ودراسات سابقة

 أوال/ جوانب نظرية
 Thinking Hats Six الست لمتفكيرالقبعات  ة استراتيجي
تعّمـ  ة ستراتيجياالقبعات التفكير الست ويرى اف ىذه  De Bonoفي أوائؿ الستينيات ابتكر العالـ دي بونو   

اف ىذه (، 393 :8009، عطية) اإلنساف كيفية تنسيؽ العوامؿ المختمفة في الموقؼ مف اجؿ الوصوؿ الى الخمؽ واإلبداع
يجوز الوقوؼ عند احد ىذه النماذج وأعطى كؿ قبعة لونا  وال، تقـو عمى اف ىناؾ نماذج مختمفة مف التفكير ة ستراتيجياال

القبعات الست رموز عف  ة استراتيجيويرى دي بونو اف  (.362 :8007، عبيدات وسييمة) طبيعة التفكير المستخدـ يعكس
، تستعمؿ كؿ واحدة لمتفكير بنمط معيف حوؿ موضوع ما ثـ االنتقاؿ إلى نمط آخر في الموضوع نفسو، نماذج في التفكير

ة ىنا ال يقصد بيا قبعة حقيقية، ولكنيا رمز لطريقة تفكير معينة أي انو لف والقبع إذ اف التفكير عممية نظامية منضبطة
نما يستعمؿ اإلنساف طريقة معينة في التفكير ثـ ينتقؿ إلى نمط آخر مف  يكوف ىناؾ لبس حقيقي ألية قبعة أو خمعيا، وا 

نما نع طي لكؿ نوع مف التفكير اسما ووقتا التفكير وىكذا، أي اف مفتاح الموضوع ىنا اف ال نزيؿ أي نوع مف التفكير، وا 
الجماعة( إلى اف يفكر ) تعطينا الفرصة لنوجو الفرد أو ة ستراتيجياالبحيث يتناسب مع الحدث أو المشكمة، واف ىذه 

بطريقة معينة، ثـ نطمب منو التحوؿ إلى طريقة تفكير أخرى، لذا فإنيا سوؼ تعطي لئلنساف في وقت قصير قدرة كبيرة 
اف يكوف متفوقا وناجحًا في المواقؼ العممية والشخصية والتعميمية، وفي نطاؽ العمؿ أو المنزؿ أو الدراسة، كما إنيا  عمى

وبذلؾ تعممنا كيؼ ننسؽ العوامؿ المختمفة لموصوؿ ، تحوؿ المواقؼ الجامدة إلى مواقؼ مبدعة، والحصوؿ عمى نتائج فعالة
  .(39-8008:36دي بونو، )  إلى النجاح واإلبداع

ويرى  (.33 :8003، دي بونو) يا ومبلءمتيا لممواقؼ المختمفةاستخداماف القيمة األساسية لمقبعات الست سيولة   
وىذه ، اف القبعات الست ىي تقنية ميمة مف اجؿ النظر الى اثار قرار ما مف وجية نظر مختمفة (James 2003) جيمس

توظيفيا فيما قد يكوف بطريقة أخرى قرارات تفتقر إلى العقبلنية مف فتح مجااًل لئلبداع اف يتـ ، التقنية تسمح لمعاطفة والشؾ
، قطامي ومعيوؼ) في صنع القرار وتساعد ىذه التقنية األشخاص التشاؤمييف عمى الدواـ بأف يصبحوا ايجابييف ومبدعيف

8008:72-75) . 
الكثير مف األعماؿ في  إنجازير ىي الحيرة واننا نمجأ الى يذكر دي بونو اف الصعوبة األساسية التي تقؼ أماـ التفك  

وقت واحد وتتزاحـ حولنا العواطؼ والمعمومات والمنطؽ واألمؿ واالبتكار فنحف أشبو بمف يقـو بالتبلعب وقذؼ كرات عديدة 
ـو بسيط يتيح الفرصة لممفكر اف القبعات الست ىو عرض مفي ة استراتيجيوالذي أىدؼ إليو مف ، في اليواء في آف واحد

  (.30 :8003، دي بونو) يقـو بعمؿ واحد في الوقت الواحد
 Why Hatsلماذا قبعات ؟ 

 :القبعات ال غيرىا يتـ عمى أساس اف اختياراف 
السويداف ) وليذا فيي األقرب لمتفكير، والرأس يحتوي الدماغ الذي يقـو بوظيفة التفكير، ػ القبعات ىي األقرب لمرأس3

 (.800 :8002، ومحمد

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Six_Thinking_Hats&action=edit&redlink=1
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ومف ثـ فأف ، ػ في المواقؼ الجماعية ارتداء جميع األفراد لقبعة واحدة تعني مناقشة مف جانب واحد فبل جداؿ وال صراع8
 .(872 :8008، بدوي) ارتداء األفراد لقبعات مختمفة يجعؿ الموضوع المطروح أكثر عمقا لتناولو مف عدة جوانب

نمبسيا مدة طويمة يمكف اف تتسخ وتفقد أناقتيا وكذلؾ الفكرة فإنيا إذا بقيت مدة طويمة في رأسنا فأنيا قد  اف القبعة التي ػ 2
 .تفسد وتصبح قديمة ال جدوى منيا

والقاضي يمبس قبعة خاصة ، فرجؿ األمف يمبس قبعة مميزة، ػ اف القبعة التي نمبسيا ترمز لمدور الذي يمارسو الشخص 2
 (.320 :8007، وسييمة عبيدات) مز إلى الدورفالقبعة تر ، وىكذا

  (.93 :8007، حبيب) وىكذا التفكير يمكف االنتقاؿ مف نمط إلى آخر، ػ اف القبعات يمكف ارتدؤىا وخمعيا بسيولة 5 
 خصايص قبعات التفكير الست:

 (التفكير المحايد) White Hatػ القبعة البيضاء  3
، فمف يمبس القبعة البيضاء عميو اف يكوف محايدا، لموضوعية والتجرداف الموف األبيض يشير إلى الحياد وا  
ومرتدي القبعة البيضاء يتقمص  (.320 :8007، عبيدات وسييمة) بعيدا عف إصدار األحكاـ أو النقد، متجردا، موضوعيا

قيقة وبيف الرأي وىذه او البوح بالمشاعر ولكنو قادر عمى التميز بيف الح، او تفسيرات، دور الحاسوب ال يقدـ تبريرات
فجياز الحاسوب يعطينا الحقائؽ واألرقاـ بصورة محايدة فيو غير متحيز  (.52 :8003، دي بونو) ميارات المفكر الناقد

 – 308 :8008، مجيد) وال يطرح تفسيرات أو أراء فتفكير الشخص الذي يرتدي القبعة البيضاء عميو تقميد الحاسوب
فانو ، ي اجتماع ما أو سؤاؿ الدارسيف في صؼ ما عف التفكير بطريقة القبعة البيضاءوعند سؤاؿ الحاضريف ف (.302

وألوؿ وىمة ، يطمب منيـ اف يضعوا المخططات والمناقشات واآلراء والمشاعر جانبا ويركزوا بشكؿ مباشر عمى المعمومات
  (.223 :8007، اشأبو ري)       سوؼ يبحث كؿ مف في االجتماع أو في الصؼ عمى المعمومة المتاحة

 )التفكير العاطفي(: Red Hatـ القبعة الحمراء  2
، والمشاعر واألحاسيس كجزء ميـ في التفكير انيا تضفي شرعية لمعواطؼ، ويرمز الموف األحمر الى النار والدؼء والحب  

 ىذهواف ارتداء  (.335 :8003، دي بونو) يااستخداموتتيح القبعة الحمراء لممفكر اف يستكشؼ مشاعر اآلخريف عندما يطمب رأييـ ب
اشعر باف الفكرة  :القبعة يعني السماح لمفرد بالتعبير عف مشاعره وعواطفو مف دوف قيود ومف مظاىر التعبير عف المشاعر قوؿ الفرد

، ال تمبس مدة طويمة والقبعة الحمراء يجب اف (.392 :8009، عطية) ....أو اشعر بجودة الفكرة أو انا أحب ىذه الشخصية، ممتعة
، عبيدات وسييمة) نسرؼ في التعبير عف المشاعر وال، واف ال نستيمؾ وقتا كبيرا فييا، ويجب تركيا بعد اف تعبر عف مشاعرؾ

8007: 323.)  
 )التفكير السمبي( Black Hatالقبعة السوداء 

الحكـ ) شكؿ رئيس عمى تقيـ األمور سمبياويركز تفكير القبعة السوداء ب، ويرمز الموف األسود إلى الحزف والتشاـؤ  
كما ، عدـ صبلحية فكرة ما مف الناحية العممية أسبابويقـو المفكر الذي يرتدييا بمفت االنتباه إلى األخطاء وبياف (، الناقد

مية اف ارتداء القبعة السوداء عم .(352 :8003دي بونو ) وكذلؾ يشير إلى األخطاء في تصميـ ما، يبيف مخاطر الفكرة
  :سيمة ولكف يجب اف نحذر مف ارتدائيا دائما ألف ذلؾ

 يتدخؿ في شؤوف اآلخريف، يجعؿ مف يرتدييا شخصا منفردا. 
 (.328 :8007، عبيدات وسييمة)   وتنمي مشاعر الغرور والظيور بمظير الحكمة والنضج، يعكس تعالي مف يرتدييا 
ومع ذلؾ فأف ىذه النظرة السوداوية يجب اف تكوف ، األسود في األمور اف التفكير في القبعة السوداء ينظر إلى الجانب  

يعد تفكير القبعة السوداء نزاعا أو  وال (.92، 8009، سعادة) مبررة ومقنعة تعتمد عمى الحقائؽ والمعمومات أسبابليا 
 :8008، مجيد) طةبؿ ىو محاولة موضوعية لوضع العناصر السمبية عمى الخري، وال يجب النظر إليو كذلؾ، خبلفا
302.)  
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 )التفكير االيجابي(: Yellow Hatالقبعة الصفراء 
وعمى ، يركز تفكير القبعة الصفراء عمى القيمة والفائدة ويشجعيا، ويرمز الموف األصفر إلى أشعة الشمس والتفاؤؿ  

اف ميزة ارتداء  (.382 – 355 :8003، دي بونو) وكذلؾ يركز عمى التقييـ االيجابي، التفكير البناء الذي يحقؽ األشياء
وينتقد دائما فمكؿ ، وال تظيرنا بمظير مف يعترض دائما، ىذه القبعة تأتي مف كونيا تمزمنا بالبحث عف المزايا وااليجابيات

 (.322 :8007، عبيدات وسييمة) موضوع جانب مشرؽ عمينا اف نبحث عنو
 التفكير االبداعي: Green Hatالقبعة الخضراء 

فالطبيعة رمز الوفرة ، والى النباتات التي تنمو وتكبر مف بذور صغيرة، الموف األخضر إلى الخصب والنماءويرمز   
والعطاء واالبتكار وعميو يرمز تفكير القبعة الخضراء الى األفكار الجديدة والطرؽ الجديدة في النظر إلى األشياء واليروب 

اف ارتداء القبعة الخضراء يتطمب منا  (.385 :8003، دي بونو) ضؿمف األفكار القديمة مف اجؿ الوصوؿ الى أفكار أف
فاإلبداع يتطمب جرأة ومغامرة بدال مف الحذر ، واف النحصر أنفسنا ضمف حدود معينة، أحيانا اف نخرج عف القواعد المألوفة

 عالية وتدريبا خاصا والقبعة الخضراء مف أصعب القبعات ألف عممية اإلبداع ليست سيمة بؿ تتطمب ميارات، والتردد
قبعة التفكير الخضراء ألنيا تنقمنا خارج األنماط  أسسويعد االستفزاز واالستثارة مف  (.322 :8007 :عبيدات وسييمة)

  :ة ألسئمة مثؿاستجابويكوف التفكير وفؽ ىذه القبعة  (.306 :8008، مجيد) االعتيادية في التفكير
ما الجديد في الفكرة ؟ 
ح األخطاء ؟كيؼ نصح 
 كيؼ نجدد او نطور الفكرة ؟ 

 التفكير الشمولي: Blue Hatالقبعة الزرقاء 
والقبعة الزرقاء ىي قبعة ، ويرمز الموف األزرؽ إلى التحكـ الشامؿ كما ىو الحاؿ في السماء التي تغطي كؿ شيء

اف  (.863 -889 :8003، دي بونو) ياوكذلؾ تمخيص اآلراء وتجميعيا وبمورت، والتفكير حوؿ التفكير، التحكـ والتنظيـ
كما انو ميتـ بعمميات تنفيذ الفكرة أو ، وتحديد النقطة التي وصؿ الييا، مف يرتدي ىذه القبعة يحاوؿ دائما تمخيص النقاش

الذي يؤشر إلى عازفي الكماف  ويشبو دي بونو ىذه القبعة بقائد االوركسترا (.322 :8007، عبيدات وسييمة)  المشروع
 (.889 :8003، دي بونو) دء ثـ بعد ذلؾ لآلالت األخرى ويضبط قائد االوركسترا الفرقة ويرتدي قبعة زرقاءبالب

 قبعات التفكير الست: ستخدامالوقت البلزم ال
عدا ، وىذا الوقت قابؿ لمتمديد كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ، دقائؽ (2- 2) اف تعطى كؿ قبعة مف بونويقترح دي   
 :8007، ومحمد، ابو جادو) لحمراء فدقيقة واحدة او اقؿ تكفي إلظيار مشاعرنا نحو فكرة معينة او شخصية ماالقبعة ا
292.)  

 Benefits of six thinking Hatsالست  القبعاتمنافع 
 -يؤكد دي بونو أف قبعات التفكير الست تعمؿ عمى تحقيؽ مجموعة مف الفوائد ىي:  
ع متعددة لمقضية أو المشكمة ومف ثـ يدرؾ الفرد أف ىناؾ أكثر مف منظور أو منحى لفيـ أو ػ توجيو االنتباه نحو مناف 3

 حؿ لمقضية.
 ػ تركيز التفكير لدى الفرد نحو حؿ المشكمة أو توليد مجموعة مف الحموؿ. 8
 ػ تقودنا إلى الحموؿ األكثر إبداعية خبلؿ توليد األفكار الجديدة والبديمة. 2
االتصاؿ باإلطراؼ األخرى فيي تعمؿ عمى تبني األدوار بيف اإلفراد المشاركيف وىذا أمر بالغ ػ تحسف مف عممية  2

 األىمية في العممية اإلبداعية.
 ػ تحسف مف عممية اتخاذ القرار لدى الفرد. 5
 ومراقبة األنا.، ػ تنمية التفكير التعاوني بيف المتعمميف 6
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مما يجعؿ الطمبة غير محصوريف بخط محدد مف التفكير وتشجع عمى ، التفكيرطرائؽ مختمفة مف  استخداـػ تسمح ب 7
بداعا لممنافسة.، التعبير وتطوير أنماط مختمفة مف التفكير  وتوفر مناخًا أكثر انفتاحًا وا 

 (828: 8009، نوفؿ. )ػ تخمؽ التفكير المتوازي مف خبلؿ اإلفراد وتنمية قدراتيـ اإلبداعية 8
 -ة:ثانيا/ دراسات سابق
 أ/ دراسات عربية:

 (8008) ػ دراسة البركاتي3 
في التحصيؿ والتواصؿ والترابط  K.W.Lات الذكاءات المتعددة والقبعات الست واستراتيجي استخداـأثر التدريس ب) 

لعربية السعودية أجريت ىذه الدراسة في المممكة ا (.الرياضي لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة
ات الذكاءات استراتيجي استخداـإلى معرفة أثر التدريس ب ورمت، كمية التربية/ بمدينة مكة المكرمة في جامعة اـ القرى

في التحصيؿ والتواصؿ والترابط الرياضي لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط بمدينة  K.W.Lالمتعددة والقبعات الست و
وطبقت عمى وحدة ىندسة المجسمات مف ، ولتحقيؽ أىداؼ البحث صاغت الباحثة تسع فرضيات صفرية، ةمكة المكرم

ودرِّست موضوعات الوحدة وفؽ كؿ ، بالمممكة العربية السعودية (بنات) مقرر الرياضيات بالصؼ الثالث المتوسط
بلؿ إعداد وحدة لمطالبة ودليؿ لممعممة لتدريس موضوعات الوحدة مف خ، ات التجريبية الثبلثستراتيجيمف اال ة استراتيجي

ثرائيا وفقًا لكؿ  وآخر لقياس ميارتي ، تحصيمي لقياس تحصيؿ الطالبات في الوحدة اختباروقد تـ إعداد  ،ةاستراتيجيوا 
ت الباحثة تصميـ المجموعة الضابطة استخدمو ، وتـ التحقؽ مف ثبات أدوات الدراسة وصدقيا، التواصؿ والترابط الرياضي

جرى توزيعيف عشوائيا عمى أربع ، طالبة (95) وتكونت عينة الدراسة مف .يف القبمي والبعديختبار غير المكافئة ذات اال
ات استراتيجي استخداـوقد تـ تدريس المجموعة التجريبية األولى ب، مجموعات ؛ ثبلث منيا تجريبية والرابعة ضابطة

وتدريس المجموعة التجريبية ، القبعات الست ة استراتيجي استخداـوتدريس المجموعة التجريبية الثانية ب، الذكاءات المتعددة
تحميؿ التبايف  اختبار استخداـوتـ  .التقميدية ة ستراتيجيباالالمجموعة الضابطة ، و K.W.L ة استراتيجي استخداـالثالثة ب

المصاحب كأسموب إحصائي حيث أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا ؛ وتفوؽ كؿ مجموعة مف المجموعات 
، التحميؿ، التطبيؽ، وعند مستويات التذكر، التجريبية الثبلث عمى المجموعة الضابطة مف حيث التحصيؿ الدراسي

كذلؾ تفوؽ مجموعة الذكاءات المتعددة والقبعات الست عمى المجموعة الضابطة مف ، لترابط الرياضيومف حيث ا، التركيب
عمى المجموعة الضابطة  K.W.Lو في حيف تفوقت مجموعتا الذكاءات المتعددة .حيث مستوى الفيـ والتواصؿ الرياضي

لمتعددة عمى مجموعة القبعات الست عند كما توصمت الدراسة إلى تفوؽ مجموعة الذكاءات ا، مف حيث مستوى التقويـ
وتفوؽ مجموعة ، وتفوؽ مجموعة القبعات الست عمى مجموعة الذكاءات المتعددة عند مستوى التذكر، مستوى التقويـ

كذلؾ تفوؽ مجموعة القبعات الست عمى ، عند مستوى الفيـ والتواصؿ الرياضي K.W.Lالذكاءات المتعددة عمى مجموعة 
   :وفي ضوء نتائج البحث أوصت الباحثة عدة توصيات منيا، مستوى التذكرعند  K.W.Lمجموعة
  ووالقبعات الست، ات الذكاءات المتعددةاستراتيجي استخداـتدريب المعممات عمى ،K.W.L.  

 (800 – 3 :8008، البركاتي)             
 (2002ـ دراسة عيسى ) 2
 (قبعات الست في األداء التعبيري وميارات ما بعد المعرفية عند طالبات معاىد إعداد المعمماتال ة استراتيجياثر ) 

القبعات الست  ة استراتيجيكمية التربية ابف رشد ورمت إلى معرفة اثر / جامعة بغداد/ أجريت ىذه الدراسة في العراؽ  
ولتحقيؽ ىدؼ البحث وضع الباحث ، ات معاىد إعداد المعمماتفي األداء التعبيري وميارات ما بعد المعرفية عند طالب

 تيف: اآلتيالفرضيتيف الصفريتيف 
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( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية البلتي 0,05. ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )3
مجموعة الضابطة البلتي يدرسَف المادة نفسيا بالطريقة القبعات الست، ومتوسط طالبات ال ة استراتيجييدرسَف التعبير ب

 التقميدية.
( بيف متوسط درجات ميارات ما بعد المعرفية لطالبات 0,05. ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )8

طالبات المجموعة الضابطة القبعات الست، ومتوسط  ة استراتيجيالمجموعة التجريبية البلتي يدرسَف التعبير باستعماؿ 
 البلتي يدرسَف المادة نفسيا بالطريقة التقميدية.

اختار الباحث التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي، واختار قصديا معيد إعداد المعممات في بغداد/ الرصافة   
أحد الصفوؼ وىو صؼ  ( صفوؼ لممرحمة الثالثة، واختار الباحث بطريقة عشوائية2األولى عينة لبحثو، ويضـ المعيد )

القبعات الست، وقد بمغ عدد المجموعة  ة استراتيجي)د( ليمثؿ المجموعة التجريبية التي ستدرس طالباتيا مادة التعبير ب
( طالبة، واختار صؼ )ج( ليمثؿ المجموعة الضابطة التي ستدرس طالباتيا مادة التعبير بالطريقة التقميدية مف غير 23)

( طالبة كافأ الباحث بيف 63( طالبة، لتصبح عينة البحث )20تغير المستقؿ، وقد بمغ عدد المجموعة )التعرض لمم
 مجموعتي البحث في المتغيرات التالية:

الذكاء، العمر الزمنّي لمطالبات محسوبًا بالشيور، التحصيؿ الدراسي لبلبويف، درجات مادة المغة  اختباردرجات 
 ي السابؽ.العربية لمعاـ الدراس

( مربع كاي، 8)كا اختبارو (، T-Testالتائي  ) ختباراستعمؿ الباحث مجموعة مف الوسائؿ اإلحصائية مف بينيا اال  
  .Crounbach Alpha Equationألفا  –معادلة كرونباخ (، و Pearsonمعامؿ ارتباط بيرسوف )و 

  :تائج التاليةوبعد تحميؿ النتائج إحصائيا توصؿ الباحث إلى الن  
القبعات الست عمى طالبات المجموعة الضابطة  ة استراتيجيتفوؽ طالبات المجموعة التجريبية البلئي درسّف التعبير ب

البلئي درسّف التعبير بالطريقة التقميدية، وتفوؽ متوسط درجات ميارات ما بعد المعرفة لطالبات المجموعة التجريبية البلئي 
وفي  .القبعات الست عمى طالبات المجموعة الضابطة البلئي درسّف التعبير بالطريقة التقميدية ة استراتيجيير بدرسّف التعب

 ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث، أوصي الباحث بما يأتي:
 معممات.القبعات الست عند تدريس مادة التعبير في معاىد إعداد ال ة استراتيجي اعتماد 
 .ضرورة وضع منيج محدد لمادة التعبير أسوة بباقي فروع المغة العربية 
 (329-3: 8009)عيسى،  
 (2010دراسة الجنابي )ـ  3
 )اثر استعمال برنامج القبعات الست في تحصيل طالبات الصف الرابع األدبي في مادة األدب والنصوص(  

كمية التربية األساسية، ورمت إلى معرفة اثر استعماؿ برنامج القبعات  أجريت ىذه الدراسة في العراؽ/ جامعة بابؿ/  
الست في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع األدبي في مادة األدب والنصوص، ولتحقيؽ ىدؼ البحث صاغت الباحثة 

بلئي بيف متوسط تحصيؿ الطالبات ال 0,05ة: ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى اآلتيالفرضية الصفرية 
يدرسف مادة األدب والنصوص ببرنامج القبعات الست ومتوسط تحصيؿ الطالبات البلئي يدرسف مادة األدب والنصوص 

 بالطريقة االعتيادية. 
ألبعدي تصميما لمبحث، واختارت عشوائيا إعدادية  ختباراختارت الباحثة التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي واال  

( طالبة لممجموعة التجريبية التي ستدرس مادة 23( طالبة بواقع )68ة لمبحث، وبمغت عينة البحث )الخنساء لمبنات عين
( طالبة لممجموعة الضابطة التي ستدرس المادة نفسيا بالطريقة 23األدب والنصوص ببرنامج القبعات الست، و)

ور، والتحصيؿ الدراسي لآلباء واألميات، االعتيادية. كافأت الباحثة بيف المجموعتيف في العمر الزمني محسوبا بالشي
، استعممت الباحثة 8030-8009نصؼ السنة لمصؼ الرابع األدبي لمعاـ الدراسي  اختبارودرجات مادة المغة العربية في 
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وف، ومعادلة التائي لعينتيف مستقمتيف، ومربع كاي، ومعامؿ ارتباط بيرس ختبارمجموعة مف الوسائؿ اإلحصائية مف بينيا اال
معامؿ الصوبة، ومعادلة قوة التمييز، وفاعمية البدائؿ الخاطئة. وبعد تحميؿ النتائج إحصائيا توصمت الباحثة إلى: تفوؽ 
طالبات المجموعة التجريبية البلئي درسف مادة األدب والنصوص باستعماؿ برنامج القبعات الست عمى طالبات المجموعة 

وفي ضوء نتائج البحث توصمت الباحثة إلى عدد مف  نفسيا بالطريقة التقميدية في التحصيؿ.الضابطة البلئي درسف المادة 
  :التوصيات منيا

  ضرورة اإلسياـ في تحقيؽ أىداؼ التطوير التربوي في العراؽ، اذ تحث عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة لدى
 الطمبة.
  الخدمة لبلطبلع عمى ما يستجد مف تطورات عممية وبرامج تعميمية تنظيـ دورات خاصة لممعمميف والمدرسيف في إثناء

 (.386-3: 8030)الجنابي، خاصة بالتفكير 
 ب/ دراسة اجنبية

 (Kenny 2003ـ دراسة كيني ) 1
  (لتشجيع التأمؿ والتفكير اإلبداعي في غرفة الصؼ اثر برنامج القبعات الست لدي بونو) 
يض في المممكة المتحدة ورمت إلى معرفة توظيؼ برنامج القبعات الست لدي بونو أجريت ىذه الدراسة في كمية التمر   

طمب منيـ ، قسـ الطبلب عمى مجموعتيف كؿ مجموعة ستة طبلب.لتشجيع التأمؿ والتفكير اإلبداعي في غرفة الصؼ
ميـ في أحداث الحالة ثـ طمب منيـ أف يفكروا حوؿ القضايا التي تثير اىتما، ألحد المرضى Case Study)) دراسة حالة

إذ قدـ الباحث ماذا ترمز كؿ قبعة؟ ونمط التفكير فييا ، لعبة القبعات الست( المختمفة) التي عرضت عمييـ ثـ قدمت إلييـ
القبعة األولى البيضاء والتي  .ثـ طمب الباحث النظر إلى الحالة مرة أخرى لكف ىذه المرة مف وجيو نظر قبعة واحدة فقط

ثـ طمب منيـ أف يفكروا بالقضايا التي تثير اىتماميـ عندما يأخذوف ىذا اليدؼ وفؽ نمط التفكير بيا تمثؿ المعمومات 
ودور الباحث ميسرًا بيف ، وىكذا بجميع القبعات ثـ اشتركت المجموعات لمناقشة القضايا التي أثيرت في جميع القبعات

أظيرت ، لقائـ عمى مجموعتيف احدىما تجريبية واالخرى ضابطةالباحث المنيج شبو التجريبي ا استخدـوقد ، المجوعتيف
كما أنيا تساعد مف تقميؿ ، برنامج القبعات الست لتنمية التفكير التأممي والتفكير اإلبداعي استخداـالنتائج إلى أمكانية 

 .(8009:329، نوفؿ) التوتر والمجيود
 حاليةثالثا/ موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة ال

 -:يأتي بعػد أف عرض الباحثاف الدراسات السابقة حاولغا موازنتيا مع دراستػو الحالية وكما  
 العينة: اختيارأسموب  -1
 Kenny) ( ودراسة كيني8009) كدراسة عيسى، العينة فمنيا اختارت العينة قصديا اختيارتباينت الدراسات السابقة في    

 .العينة عشوائيا اختيار( فكاف 8030) ( ودراسة الجنابي8008) كاتي( اما دراسة بر 2003
 .اما الدراسة الحالية فقد ُاختيرت العينة فييا عشوائيا

 حجم العينة: -2
وفي ، { طالبة95( }8008) فقد بمغ حجـ العينة في دراسة بركاتي، تباينت الدراسات السابقة في حجـ العينة  

 (Kenny 2003) وفي دراسة كيني، { طالبة63( }8009) وفي دراسة عيسى، { طالبة68}( 8030) دراسة الجنابي
( 20، و)( طالب يمثؿ المجموعة التجريبية20) منيـ، ( طالب60) فبمغت عينتيا، أما الدراسة الحالية، طالب وطالبة {38}

 طالب يمثؿ المجموعة الضابطة. 
 متغير الجنس: -3 

( فقد ُاجريت Kenny2003) عدا دراسة كيني، كمتغير لمجنس (الطالبات) قة عمىاتفقت معظـ الدراسات الساب  
 (طبلب وطالبات) عمى
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 أما الدراسة الحالية فاتخذت الطبلب متغيرا لمجنس.
 المراحل الدراسية -4 

أجريت الدراسات السابقة عمى مراحؿ دراسية مختمفة منيا اختارت المرحمة الجامعية كدراسة كيني   
(Kenny2003( ومنيا اختارت معيد إعداد المعممات كدراسة عيسى ،)ومنيا اختارت المرحمة اإلعدادية كدراسة 8009 ،)

 (.8008(، ومنيا اختارت المرحمة المتوسطة كدراسة بركاتي )8030الجنابي )
 اما الدراسة الحالية فقد أجريت عمى المرحمة اإلعدادية.

 -ـ المكان: 5
(، ودراسة الجنابي 8009في مكاف إجرائيا فمنيا ما جرى في العراؽ كدراسة عيسى )تباينت الدراسات السابقة   

 ( في المممكة المتحدة.Kenny2003( في السعودية، ودراسة كيني )8008(، ودراسة بركاتي )8030)
 اما الدراسة الحالية فقد جرت في العراؽ. 

 ـ الوسايل اإلحصايية: 6
ت دراسة استخدمة في الدراسات السابقة تبعًا ألىدافيا وعدد المتغيرات فييا، إذ تباينت الوسائؿ اإلحصائية المستخدم

لمثبات،  Crounbach Alpha Equationتحميؿ التبايف المصاحب، ومعادلة كرونباخ ػ ألفا  اختبار (8008البركاتي )
 اختبار(، و T-Testالتائي ) ختبارت االاستخدم( فقد 8009واالنحراؼ المعياري، والمتوسط الحسابي، اما دراسة عيسى )

فيما ، Crounbach Alpha Equationألفا  –(، ومعادلة كرونباخ Pearson( مربع كاي، ومعامؿ ارتباط بيرسوف )8)كا
سوف، ومعادلة معامؿ التائي لعينتيف مستقمتيف، ومربع كاي، ومعامؿ ارتباط بير  ختباراال( 8030ت الجنابي )استخدم

 ة:اآلتيت فييا الوسائؿ اإلحصائية استخدمالحالية فقد  الدراسةاما ، لتمييز، وفاعمية البدائؿ الخاطئةالصعوبة، ومعادلة قوة ا
( لحساب ثبات Pearson) معامؿ ارتباط بيرسوف.ذو النيايتيف لعينيتيف مستقمتيف (T-Test) التائي ختباراال

معادلة معامؿ تمييز ، معادلة معامؿ الصعوبة لمفقرات الموضوعية والمقالية، chi-square (8كا) مربع كاي، تبارخاال
 .فعالية البدائؿ الخاطئة، والمقالية لمفقرات الموضوعية

 :نتايج الدراسات السابقةـ  2
ت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية إذ كميا أثبت، لقد توصمت اغمب الدراسات السابقة إلى نتائج متشابية ومتقاربة 
أما الدراسة الحالية فستعرض النتائج في ، القبعات الست ة استراتيجيالتجريبية التي درست باستعماؿ  المجموعاتلصالح 

 .الفصؿ الرابع
 رابعا/ جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:

 :ىيلقد أفاد الباحثاف مف الدراسات السابقة في جوانب عدة  
 التصميـ التجريبي المناسب لظروؼ البحث الحالي وأىدافو. اعتماد -3
 ىا.اختيار تحديد حجـ العينة وأسموب  -8
 إجراءات التكافؤ بيف طبلب مجموعتي البحث في عدد المتغيرات. -2
 .الوسائؿ اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث الحالي وأىدافو اختيار -2
 ر ذات العبلقة بموضوع البحث الحالي.االطبلع عمى المصاد -5
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 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

  -أواًل: منهج البحث:
القبعات الست في تحصيؿ طبلب الصؼ  ة استراتيجيفاعمية التدريس باستعماؿ : )تـ اتباع المنيج التجريبي لتعّرؼ 

وُيمّثؿ أحد ، وقد اعتمدتو دراسات عّدة، نيج المناسب لطبيعة البحثالخامس االدبي في مادة التاريخ االوربي( ألّنو الم
 مناىج البحث العممي المستعممة في البحوث التربوية والنفسية.

 :ثانيا: التصميم التجريبي
وكمما كاف التصميـ محكمًا ومناسبًا ، ىو األسموب األمثؿ عند دراسة الظواىر اإلنسانية عامة التجريبيالتصميـ   
لذلؾ فيو عبارة عف مخطط وبرنامج عمؿ ، نجح منيج البحث التجريبي في فيـ الظاىرة وتأويميا، رة المراد دراستيالمظاى

 أي تخطيط الظروؼ والعوامؿ المحيطة بالظاىرة التي ندرسيا بطريقة معينة ثـ مبلحظة ما يحدث، لكيفية تنفيذ التجربة
  .(856-850 :3990، داؤد وأنور)

         (.3) وكما مبيف في الجدوؿ، ألنو أكثر مبلئمة إلجراءات البحث، التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي راختياتـ   
 (3) الجدوؿ

 التصميـ التجريبي
 ختبارنوع اال المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعة
 تحصيمي اختبار التحصيؿ  القبعات الست ة استراتيجي التجريبية
 تحصيمي اختبار التحصيؿ الطريقة التقميدية الضابطة

 ثالثا: مجتمع البحث:   
 (.309 :3998، عبيدات وآخروف) يكونوف موضوع مشكمة البحثجميع الطبلب الذيف مجتمع البحث ىو   
في مركز لمبنيف لنيارية يمثؿ مجتمع البحث الحالي طبلب الصؼ الخامس األدبي في المدارس اإلعدادية والثانوية ا  

 (.8) فكانت المدارس كما مبيف في الجدوؿ .(8033 -8030) محافظة بابؿ لمسنة الدراسية
 (8) الجدوؿ

 المدارس الثانوية واالعدادية النيارية لمبنيف في مركز محافظة بابؿ
 الموقع اسـ المدرسة ت
 حي الجميورية ثانوية/ الحمة 3
 رحي الجزائ ثانوية/ الجزائر 8
 حي البكرلي ثانوية/ الدستور 2
 حي االكرميف ثانوية/ ابف سينا 2
 الحي العسكري إعدادية / عمي جواد الطاىر 5
 حي القاضية إعدادية الحمة 6
 حي النسيج إعدادية/ اإلماـ عمي )ع( 7
 كريطعة إعدادية/ الفيحاء 8
 حي الثورة إعدادية/ الثورة 9
 ةحي الكرام إعدادية/ الكندي 30
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 رابعا: عينة البحث 
يختارىا الباحث إلجراء دراستو عمييا وفؽ قواعد خاصة لكي ، العينة ىي جزء مف المجتمع الذي تجري عميو الدراسة  

العينة الصحيحة مف حيث النوع  اختيارواف نجاح الباحث في  (.3990:67، وأنور داؤد) تمثؿ المجتمع تمثيبًل صحيحاً 
مكانية تعميميا عمى المجتمع المبحوثوالحجـ وطريقة السح  :8009، النجار) ب ىو المفتاح السميـ لموصوؿ الى النتائج وا 

 :ومف اجؿ ذلؾ كاف البد مف إجراء ما يأتي (.85
 .عينة المدارس اختيار ◄
 .عينة الطبلب اختيار ◄
المدارس اإلعدادية أو الثانوية التابعة لمديرية تربية  مدرسة مف بيف اختياريتطمب البحث الحالي    ـ عينة المدارس: 1

 :والتي يجب أف يتوافر فييا، محافظة بابؿ
 الفرع األدبي. 
 شعبتاف فأكثر لمخامس األدبي. 

مف بيف المدارس التي ، *لمبنيف الواقعة في مركز محافظة بابؿ بطريقة عشوائية  (ع) إعدادية اإلماـ عمي اختيارتـ   
 .فر فييا شعبتاف أو أكثر ضمف مجتمع البحثتتوا
 ـ عينة الطبلب: 2

 وبطريقة السحب العشوائي، شعبتيف لمصؼ الخامس األدبي وتبيف انيا تضـ، تـ زيارة إعدادية اإلماـ عمي لمبنيف  
 استخداـلتمثؿ المجموعة التجريبية التي ستدرس مادة التاريخ األوربي الحديث والمعاصر ب (أ) اختيرت شعبة **()
وبمغ (، التقميدية) لتمثؿ المجموعة الضابطة التي ستدرس المادة نفسيا بالطريقة (ب) وشعبة(، القبعات الست ة استراتيجي)

ب( وبعد استبعاد الطبلب ) طالبًا في شعبة (28( و)أ) ( طالبًا في شعبة22) طالبًا بواقع (65) عدد طبلب المجموعتيف
( طالب في المجموعة 20) طالبًا وبواقع (60) أصبح عدد أفراد العينة النيائي، ( طبلب5) غ عددىـالراسبيف البال

 (2) وكما مبيف في الجدوؿ، ( طالبًا في المجموعة الضابطة20، و)التجريبية
 (2جدوؿ )

 عدد طبلب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبؿ االستبعاد وبعده
 عدد الطبلب بعد االستبعاد عدد الطبلب الراسبيف قبؿ االستبعادعدد الطبلب  الشعبة المجموعة
 20 2 22 أ التجريبية
 20 8 28 ب الضابطة

 60 5 65 المجموع  
 -خامسا/ تكافؤ مجموعتي البحث:

قبؿ الشروع ببدء التجربة تـ تكافؤ طبلب مجموعتي البحث إحصائيا في بعض المتغيرات التي يعتقد انيا تؤثر في   
 -:ومف الجنس نفسو وىذه المتغيرات ىي، عمى الرغـ مف أّف طبلب العّينة مف منطقة واحدةالتجربة  سبلمة
  .العمر الزمني لمطبلب -3
 التاريخ األوربي لمصؼ الخامس األدبي. درجة نصؼ السنة في مادة  -8
 الذكاء.  -2
 التحصيؿ الدراسي لآلباء.   -2

 .التحصيؿ الدراسي لؤلميات -5
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 وبًا بالشهور:ـ العمر الزمني محس 1
وتـ حساب أعمار طبلب مجموعي ، عمى أعمار الطبلب مف البطاقة المدرسية الخاصة بكؿ طالب تـ الحصوؿ   

في حيف بمغ متوسط أعمار ، ( شير807,7) بمغ متوسط أعمار طبلب المجموعة التجريبيةاذ ، 8033/ 8/ 3البحث لغاية 
( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة T-Test) التائي ختبارعماؿ االوعند است، ( شيراً 806,9) طبلب المجموعة الضابطة

إذ كانت ، (0,05) اتضح أّف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى، الفرؽ اإلحصائي بيف أعمار طبلب المجموعتيف
وىذا يدؿ عمى أّف ، (58) حريػة( بدرجة 8) ( وىي أصغر مف القيمة التائية الجدولية البالغة0,88) القيمة التائية المحسوبة

        ( يبّيف ذلؾ.2) المجموعتيف التجريبية والضابطة متكافئتاف إحصائيا في العمر الزمني والجدوؿ
 (2) الجدوؿ

 التائي لطبلب مجموعتي البحث في العمر الزمني محسوبا بالشيور ختبارنتائج اال

وعة
جم
الم

ّينة 
 الع

فراد
د أ
عد

ابي 
حس

ط ال
وس
لمت
ا

ري 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

ايف
التب

رية 
الح
جة 
در

 
 القيمة التائية

مستوى الداللة 
0,05 

وبة
حس

الم
ولية 

جد
ال

 

 82,07 9,3 807,7 20 التجريبية
58 0,88 8 

ليست بذي 
 326,8 38,09 806,9 20 الضابطة داللة إحصائية

 
 م 2011-2010دراسي درجات مادة التاريخ األوربي في امتحان نصف السنة لمعام ال - 2

 تـ الحصوؿ عمى درجات طبلب مجموعي البحث في مادة التاريخ األوربي لنصؼ السنة لمعاـ الدراسي نفسو  
إذ بمغ متوسط درجات المجموعة  (5ممحؽ ) مف سجبلت الدرجات الموجودة في إدارة المدرسة (ـ 8030-8033)

التائي لعينتيف  ختبار( درجة وعند استعماؿ معادلة اال66,2) طةومتوسط درجات المجموعة الضاب، ( درجة66,7) التجريبية
َ الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى، مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ في درجات مادة التاريخ األوربي بينيما  ظير أفَّ

مما ، (58) بدرجة حرية، (8) دولية( وىي أصغر مف القيمة التائية الج0,08) إذ كانت القيمة التائية المحسوبة، (0,05)
 .( يبّيف ذلؾ5) وجدوؿ، يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في ىذا المتغير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

646 

 (5) جدوؿ
 (8033-8030) التائي لطبلب مجموعتي البحث في درجات نصؼ السنة لمعاـ الدراسي ختبارنتائج اال

 
  -ـ الذكاء: 3

فات المتتابعة لغرض تكافؤ المجموعتيف في ىذا المتغير بسبب مبلءمتو ( لممصفو Raven) رافف اختبارتـ تطبيؽ   
غير لغوي ويمكف  اختباروىو (. 3982:60، الدباغ) لطبلب عينة البحث فضبل عف انو تـ تقنينو عمى البيئة العراقية

 (. 296 :8000، عبلـ) ير االنحيازيةات غختبار تطبيقو عمى أعداد كثيرة ويقيس قابمية الفرد ونشاطو العقمي، وىو مف اال
وجد أف متوسط درجات (، 6) وعند إجراء الموازنات بيف متوسطات الدرجات التي حصؿ عمييا الطبلب ممحؽ  

 وبمغ متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة، (5,2) ( بانحراؼ معياري28,5) طبلب المجموعة التجريبية قد بمغ
( ظير عدـ وجود فروؽ دالة T-Test) التائي لعينتيف مستقمتيف ختباروباستعماؿ اال .(6,27) ( بانحراؼ معياري29,5)

( 8) ( وىي اقؿ مف القيمة التائية الجدولية0,65) ( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة05,0) إحصائيا عند مستوى داللة
 ذلؾ  ( يوضح6) وىذا يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في متغير الذكاء والجدوؿ
 (6) جدوؿ

 التائي لطبلب مجموعتي البحث في متغير الذكاء ختبارنتائج اال
عدد  المجموعة

أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة  التبايف
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 0,05عند 

 الجدولية المحسوبة

 20 التجريبية
 

28,5 6,27 20,58 58 
 

ليست بذي  8 0,69
 داللة

 5,2 29,5 20 الضابطة احصائية
 

89,05 
 

 
   )*( ـ التحصيل الدراسي لآلباء 4 
إذ أظيرت نتائج البيانات ، إف مجموعتي البحث متكافئتاف إحصائيا في التحصيؿ الدراسي لئلباء (7) يبدو مف جدوؿ  

( 0,05) عند مستوى داللة (7,83) ( الجدولية8كا) غر مف قيمة( أص0,9) ( المحسوبة8كا) أف قيمة، باستعماؿ مربع كاي
 .مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في ىذا المتغير(، 2) وبدرجة حرية

 المجموعة
عدد 
أفراد 
 العّينة

المتوسط 
 الحسابي

نحراؼ اال
 التبايف المعياري

رية
الح
جة 
در

 

 القيمة التائية
مستوى الداللة 

 0.05 عند

وبة
حس

الم
ولية 

جد
ال

 

  20 التجريبية
66,7 

 
32,2 

 
380,8 

58 0,08 8 
ليست بذي 
داللة 
 32,6 66,2 20 الضابطة إحصائية

 
832 
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 (7) الجدوؿ
 ( المحسوبة والجدولية8كا) تكرارات التحصيؿ الدراسي آلباء طبلب مجموعتي البحث وقيمة

 التحصيؿ

ينة
 الع

جـ
ح

ئية 
بتدا
ب وا

ويكت
قرأ 
ي

 

وس
مت

عيد طة
 وم

دية
عدا

إ
وؽ 
ما ف

س ف
ريو
الو
بك

 

رية
الح
جة 
در

 

مستوى  8قيمة كا
الداللة 
0,05 

وعة
جم
الم

وبة 
حس

الم
ولية 

جد
ال

 

 30 5 6 9 20 التجريبية
2 0,9 7,83 

بذي  ليست
 داللة

 7 6 8 9 20 الضابطة احصائية

 
 :(*) . التحصيل الدراسي لؤلمهات5

إذ أظيرت نتائج ، حث متكافئتاف إحصائيًا في التحصيؿ الدراسي لؤلمياتأف مجموعتي الب (8) يبدو مف جدوؿ
 عند مستوى داللة (7,83) ( الجدولية8كا) ( اصغر مف قيمة3,2) ( المحسوبة8كا) أف قيمة، البيانات باستعماؿ مربع كاي

 .       مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في ىذا المتغير(، 2) وبدرجة حرية، (0,05)
 (8) دوؿالج

 ( المحسوبة والجدولية8كا) تكرارات التحصيؿ الدراسي ألميات طبلب مجموعتي البحث وقيمة

 التحصيؿ
ينة
 الع

جـ
ح

 

 يقرأ
ئية
بتدا
ب وا

ويكت
 

طة
وس
مت

عيد 
 وم

دية
عدا

إ
وؽ 
ما ف

س ف
ريو
الو
بك

 

رية
الح
جة 
در

 

 8قيمة كا
مستوى 
الداللة 
0,05 

 المجموعة

وبة
حس

الم
ولية 

جد
ال

 

 5 33 2 30 20 التجريبية
2 3,2 7,83 

ليست 
بذي 
 6 8 7 9 20 الضابطة داللة

 سادسا: ضبط المتغيرات الدخيمة: 
تاحة المجاؿ لممتغير  تأثري   المتغير التابع بعوامؿ متعددة غير العامؿ التجريبي لذلؾ البد مف ضبط ىذه العوامؿ وا 

تغيرات واحدا مف اإلجراءات اليامة في البحث التجريبي وذلؾ ويعد ضبط الم، عمى المتغير التابع تأثيرالتجريبي وحده بال
لتوفير درجة مقبولة مف الصدؽ الداخمي لمتصميـ بمعنى أف يتمكف الباحث مف عزو معظـ التبايف في المتغير التابع الى 

 تـ، لتجربةولغرض الحفاظ عمى سبلمة ا(. 398، 8009، عطوي) المتغير المستقؿ في الدراسة وليس إلى متغيرات اخرى
  .ضبط بعض المتغيرات الدخيمة التي قد تؤثر في دقة النتائج

 تحديد المادة العممية  -سابعا
، والخامس، الرابع) وقد تضمنت الفصوؿ، تـ تحديد المادة العممية التي ستدرسيا مجموعتي البحث قبؿ بدء التجربة  
 صر لمصؼ الخامس األدبي المقرر تدريسو لمعاـ الدراسيوالسابع( مف كتاب التاريخ األوربي الحديث والمعا، والسادس
 ( يوضح ذلؾ 9) وجدوؿ. ـ8033/ 8030
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 (9) جدوؿ
 8033ػ  8030لمعاـ الدراسي  المادة العممية في كتاب التاريخ أألوربي الحديث والمعاصر لمصؼ الخامس األدبي

 االوراؽ عدد عنوانو ومحتوياتو الفصؿ ت
 تحاد األلماني وظيور نظاـ االستعمار:توحيد ايطاليا واال الرابع 3

 ـ.3870-3866توحيد ايطاليا 
 ـ. 3890 – 3868االتحاد األلماني 

 سياسة بسمارؾ وظيور ألمانيا قوة أوربية ودولية
 تنافس القوى األوربية لمسيطرة عمى العالـ )نظاـ االستعمار(

37 

 ـ: 3938 3932الحرب العالمية األولى  الخامس 8
 المباشرة وغير المباشرة. الحرب أسباب

 اىـ معارؾ الحرب وحوادثيا.
 العراؽ خبلؿ الحرب العالمية األولى.

 نتائج الحرب في المجاؿ الدولي.

33 

2 
 
 
 
 

 السادس
 
 
 
 

 األوضاع الدولية بيف الحربيف العالميتيف:
 عصبة األمـ. تأسيس

 ـ(. 3922 – 3989األزمة االقتصادية )
 دولية.ظيور االتحاد السوفيتي قوة 

 ظيور األنظمة الفاشية والنازية في اوربا.

33 

 السابع 2
 

 ـ(: 3925 -3929الحرب العالمية الثانية )
 الحرب المباشرة وغير المباشرة. أسباب

 أىـ المعارؾ التي شيدتيا الحرب.
 ات الحرب في الببلد العربية.تأثير 

 اىـ نتائج الحرب العالمية الثانية.

33 

 
 داف والسموكية: ثامنا: صياغة األه

إذ يكوف واضحًا في ذىف ، ىا أمرًا يجعؿ عممية التعميـ والتعمـ أكثر فاعميةاختيار يعد تحديد األىداؼ السموكية و   
، أبو لبدة) المدرس اليدؼ الذي يحاوؿ أف يحققو ويكوف قد فكر بالمواد والوسائؿ الضرورية واألساليب المناسبة لتحقيقو

ياغة األىداؼ السموكية يجب تحميؿ محتوى المادة الدراسية وتحويؿ األىداؼ مف صيغتيا العامة فعند ص .(3988:368
 (336: 3990، محمد)  ىا.إنجاز إلى أىداؼ سموكية بحيث تمكف الطبلب والمدرسيف مف امتبلؾ الفكرة الكاممة كما يجب 

وبمغ مجموع ، الدراسية المحددة بتجربة البحث تـ صياغة األىداؼ السموكية بما يتبلءـ مع طبيعة محتوى المادة  
 ( ىدفًا سموكيًا موزعة عمى المستويات الستة مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بموـ336) األىداؼ السموكية بصيغتيا االولية

(Bloom)( ،تركيب، تحميؿ، تطبيؽ، فيـ، معرفة ،)وقد عرضت ىذه األىداؼ عمى عدد مف الخبراء المتخصصيف ، تقويـ
المناىج والتاريخ الحديث وطرائؽ تدريس العمـو االجتماعية والقياس والتقويـ لبياف رأييـ في صحة صياغة األىداؼ في 

 وفي ضوء المبلحظات التي ابدأىا الخبراء حذفت، ومبلءمتيا لممرحمة اإلعدادية، السموكية ومدى تغطيتيا لمحتوى المادة
، ( ىدفًا سموكياً 330) ؾ أصبح عدد األىداؼ السموكية بشكميا النيائيوبذل، كما ُعدؿ بعضا منيا، ( أىداؼ سموكية6)

موزعة عمى محتوى الفصوؿ األربعة األخيرة مف كتاب التاريخ األوربي الحديث والمعاصر المقرر تدريسػو لمصؼ الخامس 
 .ـ 8033 – 8030األدبي لمسنة الدراسية 
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 تاسعًا: إعداد الخطط التدريسية:
، دراسي ىو مجموع الخطوات واإلجراءات والتدابير التي يتخذىا المدرس مسبقا قبؿ تنفيذ الدرسيقصد بالتخطيط ال  

وينظر الى التخطيط  (.9 :8007، وسييمة عبيدات) وتعمـ أفضؿ، ويتدرب عمييا مف اجؿ ضماف تحقيؽ تدريس أفضؿ
لمادية والبشرية المتاحة لموصوؿ ايضا عمى انو تصور عقمي يصؼ ما يجب اف يكوف عميو العمؿ في اطار االمكانات ا

وفؽ خطوات منظمة ومترابطة االجزاء وخالية مف ، متقنة االدوار والتخطيط يجعؿ عممية التدريس، الى اىداؼ معينة
  (.8006:322، خضر) السموكية لؤلىداؼاالرتجالية ومحققة 

س في خبلؿ مدة التجربة في ضوء وتـ اعداد الخطط التدريسية الخاصة بمجموعتي البحث لمموضوعات التي ستدر   
الطريقة ) وفي ضوء المتغير المستقؿ الثاني، في المجموعة التجريبية (القبعات الست ة استراتيجي) المتغير المستقؿ

، وعرضت نماذج مف ىذه الخطط عمى مجموعة مف المتخصصيف في التاريخ الحديث، في المجموعة الضابطة (التقميدية
لبياف آرائيـ ومبلحظاتيـ لغرض تعديؿ تمؾ الخطط وجعميا سميمة  يس والعمـو التربوية والنفسية ومدرسي المادةوطرائؽ التدر 

 ، وفي ضوء ما أبداه الخبراء مف مبلحظات أجريت التعديبلت البلزمة عمييا، تضمف نجاح التجربة
 التحصيمي:  ختبارعاشرا: إعداد اال

، والعممية التدريسية بخاصة، يميـ جزءًا ال يتجزأ مف العممية التربوية بعامةيعد قياس وتقويـ الطبلب وتحص  
فأف المدرسيف يجب أف يكونوا قادريف عمى تصميـ ، ولمحصوؿ عمى معمومات مناسبة تتعمؽ بقدرات الطبلب وتحصيميـ

يتطمب البحث و  (.273 :8006، خضر) ياوتصحيحيا وتفسير نتائج، اتختبار وقادريف عمى إدارة ىذه اال، ات جيدةاختبار 
المتغير  تأثيرتحصيمي لقياس تحصيؿ طبلب مجموعتي البحث عند نياية التجربة لمعرفة مدى  اختبارالحالي إعداد 

تحصيمي جاىز يتصؼ بالصدؽ والثبات يغطي الموضوعات المحددة في  اختبارالمستقؿ في المتغير التابع. ولعدـ وجود 
ويتبلءـ مع ، تحصيمي متسمًا بالصدؽ والثبات والموضوعية اختباراقتضى اعداد ، لتاريخ األوربي الحديث والمعاصرمادة ا

 بخطوات سبقت تطبيقو منيا: ختبارمستوى عينة البحث. وقد مر ىذا اال
بأنيا عبارة عف مخطط تفصيمي يحدد محتوى  ية:ر ختبا: تعرؼ الخارطة اال(جدوؿ المواصفات) يةختبار ػ إعداد الخارطة اال 
ويبيف الوزف النسبي الذي يعطيو المدرس لكؿ موضوع ، ويربط محتوى المادة الدراسية باألىداؼ التعميمية السموكية، ختباراال

ية مف ختبار ة االوتعد الخارط (.387 :8007، النور) مف الموضوعات المختمفة واألوزاف السموكية في مستوياتيا المختمفة
عمى المفاىيـ األساسية  ختبارألنيا تضمف توزيع فقرات اال، ات التحصيميةختبار المتطمبات األولى واألساسية في إعداد اال

أعد (. لذلؾ Chisell,1975, P: 44) لقياسيا وحسب أوزاف كؿ منيا. ختبارلممادة وعمى األىداؼ السموكية التي يسعى اال
يو اشتممت عمى الفصوؿ األربعة االخيرة لمادة التاريخ األوربي المقرر تدريسيا في الفصؿ الدراسي اختبار الباحث خارطة 

وحدد ، (Bloom) واألىداؼ السموكية لممستويات الستة مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـو، الثاني لمصؼ الخامس األدبي
وقد تـ تحضير جدوؿ لممواصفات وفقًا ، وزعت عمى تمؾ المستويات، ( فقرة50) ية إذ بمغتار ختبالباحث عدد الفقرات اال

 لما يأتي:
ويتوقؼ ذلؾ عمى عدد الصفحات لممادة الدراسية وحسب ، تحديد نسبة أىمية المحتوى لكؿ جزء في المادة الدراسية

 المعادلة التالية:
 %300×    حدعدد الصفحات لمفصؿ الوا = نسبة أىمية المحتوى 

 عدد الصفحات الكمية لممادة الدراسية        
 ة:اآلتيبعد إخراج اىمية المحتوى نستخرج النسبة المئوية لكؿ مستوى حسب المعادلة 
 %300×    مجموع األىداؼ السموكية لممستوى نسبة أىمية كؿ مستوى =  

 مجموع األىداؼ السموكية الكمي         
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ية لكؿ فصؿ ولكؿ مستوى مف مستويات تصنيؼ بموـختبار ية ونستخرج عدد الفقرات االختبار تعييف عدد الفقرات اال 
(Bloom حسب المعادلة )ة:اآلتي 
 األىمية النسبية لمفصؿ× عدد األسئمة الكمي عدد األسئمة لكؿ فصؿ =  

              300 
 ة:اآلتيأما عدد األسئمة لكؿ خمية فيحسب وفؽ المعادلة 

 نسبة اليدؼ السموكي× عدد األسئمة لمفصؿ عدد األسئمة لكؿ خمية =  
              300 

 .(67 :8003، العجيمي وآخروف، )(3999:83، الظاىر وآخروف)  
 ية: ختبار ( يوضح توزيع الفقرات اال36) والجدوؿ

 (30) الجدوؿ
 ية(ختبار الخارطة اال)

 
 الموضوعات

ات
صفح

د ال
عد

 

ىم
األ

بية
لنس
ة ا
ي

 
 

 مستويات األىداؼ

 المجموع تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ معرفة
 37 3 3 3 8 5 7 22 37 الفصؿ الرابع
 33 3 3 3 3 2 2 88 33 الفصؿ الخامس
 33 3 3 3 3 2 2 88 33 الفصؿ السادس
 33 3 3 3 3 2 2 88 33 الفصؿ السابع
 50 2 2 2 5 32 39 300 50 المجموع

 %300 %6.5 %6.5 %9 %33 %87 %20 سبة المئوية لممستوياتالن

 : ختبارث ـ تحديد نوع فقرات اال
ات المقالية ختبار يفضؿ الجمع بيف اال، ات وىي قياس عمميتي التعميـ والتعمـختبار ومف أجؿ تحقيؽ الغاية العامة مف اال  

: 8003، أبو جبللة) اتختبار لمطبلب تتطمب استعماؿ أنواع متعددة مف االوالموضوعية. كما أف قياس القدرات التحصيمية 
ات ختبار التحصيمي لمادة التاريخ األوربي مف اال ختبارلذا تـ أعداد فقرات اال .(67: 3996، العزيزي واخروف( )75

ويات المجاؿ المعرفي كما أنيا تتبلءـ مع المستوى يمكف أف يقيس جميع مست ختبارألف تنويع اال، المقالية والموضوعية
 التعميمي لمطبلب

  -:ختبارصدق اال
التحصيمي ما وضع  ختبارىو اف يقيس اال ختبارويقصد بصدؽ اال، الجيد أف يكوف صادقاً  ختبارمف صفات اال  
بحيث يعطي صورة كاممة وواضحة لمقدرة  (.392 :8007 ،النور) وأال يقيس أي أىداؼ اخرى غير أىداؼ المقرر، لقياسو

 .(838: 8030، العبسي) الطالب عمى الخاصية المراد قياسيا
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 ختبارفيقاؿ لبل، يتوقؼ عمى مدى قياسو الناحية المفروض اف وضع لقياسيا ختبارالف صدؽ كؿ سؤاؿ في اال
: 8007، الكبيسي) ىداؼ لممادة الذي وضع مف اجميا بنجاحلتحصيمي انو صادؽ إذا تمكف مف قياس مدى تحقؽ األا

392). 
التحقؽ مف نوعيف مف أنواع الصدؽ ىما الصدؽ الظاىري وصدؽ  تـ ختبارومف اجؿ التحقؽ مف صدؽ اال  
  -:المحتوى

 -أ ـ الصدق الظاهري:
ودقتيا ودرجة وخواص  ختبارناوؿ تعميمات االمف حيث نوع المفردات وكيفية صياغتيا ويت ختبارىو المظير العاـ لبل  

 بمعنى إلى أي درجة يبدو المقياس ظاىريا يقيس ما صمـ مف اجمو، لمغرض الذي وضع مف اجمو ختبارومدى مناسبة اال
 ومف أفضؿ الوسائؿ الستخراج الصدؽ الظاىري ىي تقدير عدد مف الخبراء والمختصيف لمدى(. 395 :8007، الكبيسي)

 .(72: 8003، العجيمي واخروف) تمثيؿ فقرات األداة التي يراد قياسيا
ه مع اختبار فقرات  عرضت، وتحقيقو لؤلىداؼ التي وضع مف اجميا، ختبارولغرض التثبت مف الصدؽ الظاىري لبل  

لبياف  الحديث ومدرسي المادةاألىداؼ السموكية عمى عدد مف المختصيف في طرائؽ التدريس والقياس والتقويـ والتاريخ 
وفي ضوء آرائيـ ومبلحظاتيـ عدلت بعض ، مدى مبلءمة كؿ فقرة لميدؼ السموكي الذي وضعت لقياسو وسبلمة صياغتيا

 جاىزا لمتطبيؽ بفقراتو البالغة ختبارفأصبح اال، %( مف مجموع الخبراء80) الفقرات التي لـ تحصؿ عمى نسبة موافقة
(50.) 

 -محتوى:ب ـ صدق ال
عدد  اختيارومف ثـ ، المراد قياسيا، تعد فقراتو عينة ممثمة لنطاؽ السموؾ، الذي يتصؼ بصدؽ المحتوى ختبارإف اال

ويشير صدؽ المحتوى إلى  (.8000:75، الدليمي وعدناف) مف األسئمة يفترض بيا اف تمثؿ ىذا النطاؽ تمثيبًل صحيحاً 
وىذا  (.3997:308، غانـ) ية مؤشرًا مف مؤشرات صدؽ المحتوىختبار ويعد بناء الخريطة اال، بارختالصفات الداخمية لبل

عف ، ألتحصيمي لمطبلب ختبارما تحقؽ عف طريؽ إعداد جدوؿ المواصفات الذي يعطي صورة صادقة لبناء فقرات اال
 (.30) مبيف في الجدوؿ رقـ  طريؽ االىتماـ بالموضوعات جميعيا ومستويات األىداؼ كافة كما

 :ختبارالتطبيق االستطبلعي لبل
تـ ، يستعمؿ التطبيؽ االستطبلعي لمعرفة الزمف الذي تستغرقو اإلجابة عنو ولمتحقؽ مف وضوح فقراتو وتعميماتو  
( في مركز محافظة إعدادية الكندي) ( طالب في20) مؤلفة مف عمى عّينة استطبلعية، اختيرت عشوائياً  ختبارطبؽ اال

وقد ىدؼ ، بعد أف التأكد مف أنيـ قد درسوا المادة العممية التي درسيا طبلب مجموعتي البحث 8033/ 2/ 83بابؿ بتاريخ 
 :الباحث مف ذلؾ إلى

 .وتعميماتو ختبارالتحقؽ مف وضوح فقرات االػ  3
 .ختبارػ تحديد الزمف المناسب لئلجابة عف لبل 8
  :اآلتيواحتساب  ختبارفقرات اال ػ تحميؿ 2

  .أ ػ مستوى صعوبة الفقرات
  .ب ػ قوة تمييز الفقرات
 ت ػ فاعمية البدائؿ.

 ث ػ حساب معاِمؿ الثبات. 
 وفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ 

يفية اإلجابة عنيا تـ إعداد التعميمات الخاصة بك، بعد التأكد مف سبلمة الفقرات وصبلحيتيا :ختبارـ إعداد تعميمات اال 1
 (.36) ممحؽ
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 .ختبارـ تحديد الزمن المناسب لئلجابة عن اال 2
 ختبارتـ طّبؽ اال، والتحقؽ مف وضوح فقراتو، ألتحصيمي ختبارلغرض معرفة الزمف الذي تستغرقو اإلجابة عف اال  

وفي ضوء  دبي في إعدادية الكندي لمبنيف( طالب مف طبلب الصؼ الخامس األ20) عمى عّينة استطبلعية مكونة مف
( 60) كاف ختباراالعف تبّيف أفَّ متوسط الوقت الذي استغرقو الطبلب لئلجابة ، عمى العّينة االستطبلعية ختبارتطبيؽ اال

والزمف الذي استغرقو ، لببتسجيؿ الزمف الذي استغرقو أسرع طا التحصيمي ختبارفتـّ تحديد متوسط الزمف البلـز لبل، دقيقة
 :ةاآلتيباستعماؿ المعادلة  ختبارثـ حسب متوسط زمف اإلجابة عف اال، ختبارأبطأ طالب في اإلجابة عف فقرات اال

 دقيقة  60=   =68+58  = زمف اسرع طالب + زمف ابطأ طالب     =ختبارزمف اال
                                    8                        8 

 .ختبارـ التحميل اإلحصايي لفقرات اال 3 
وتتضمف ىذه العممية معرفة مدى صعوبة كؿ ، ختبارات األفراد عف كؿ فقرة مف فقرات االاستجابىي عممية فحص   

.ولذلؾ تـ (8003:67، العجيمي وآخروف) افقرة أو سيولتيا ومدى فعاليتيا في التميز في الفروؽ الفردية لمصفة المراد قياسي
ومعاممة ، وصفرًا لئلجابة الخاطئة، بإعطاء درجتيف لئلجابة الصحيحة، الجابات العينة االستطبلعية تصحيحاأجرى 

معاممة الفقرات الخطأ ىذا بالنسبة لمفقرات الموضوعية اما ، والفقرات التي وضعت ليا أكثر مف عبلمة، الفقرات المتروكة
ات المقالية فقد اُعد محكا خاصا لتصحيحيا وقد تضمف درجتيف لئلجابة الصحيحة ودرجة واحدة لئلجابة الناقصة الفقر 

( ورقة إجابة 80) النصؼ العموي يشمؿ، وقسمت عمى نصفيف، ثـ رتبت درجات الطبلب تنازلياً ، وصفر لئلجابة الخاطئة
( ورقة إجابة مف األوراؽ الحاصمة عمى أوطأ 80) شمؿوالنصؼ األسفؿ ي، مف األوراؽ الحاصمة عمى أعمى الدرجات

 .(3990:308، اإلماـ وآخروف) ( أخذت بكامميا50) ولكوف العينة االستطبلعية اقؿ مف، الدرجات
ثـ حسب ، ( درجة26) فيما بمغت أوطأ درجة في المجموعة الدنيا، درجة (86) وقد بمغت أعمى درجة في المجموعة العميا

 :وكما يأتي ختبارقوة التميز لكؿ فقرة مف فقرات االو ، مستوى الصعوبة
 أ ـ معامل الصعوبة 

( لمفقرات 0,75ػ  0,27) ية ووجد اف قيمتيا تتراوح بيفختبار تـ طبؽ قانوف معامؿ الصعوبة عمى كؿ فقرة مف الفقرات اال 
جيدة ومعامؿ صعوبتيا مناسبًا  ختبارفقرات اال وبيذا تعد (38، 33) جدولي، ( لمفقرات المقالية0,68ػ 0,27و) الموضوعية

. (0,80ػػ0,80) ( اف الفقرات تعد جيدة وصالحة لمتطبيؽ إذ تراوح مستوى صعوبتيا بيفBloom) حيث يرى بمـو
(Bloom,1971: 66) 

 ب ـ قوة تميز الفقرة 
والطمبة ذوي المستويات الدنيا فيما يخص يقصد بتميز الفقرة قدرتيا عمى التمييز بيف الطمبة ذوي المستويات العميا   

 (78: 8007، العزاوي) .ختبارالصفة أو الظاىرة التي يقيسيا اال
بقاء ، وييدؼ حساب القوة التمييزية لمفقرات في المقاييس النفسية إلى استبعاد الفقرات التي ال تميز بيف األفراد  وا 

كشؼ القدرة عمى إظيار الفروؽ الفردية بيف األفراد فالفقرة تكوف مميزة وفعالة ألنيا ت، الفقرات التي تميز بينيـ في اإلجابات
 (70: 8003، العجيمي واخروف) إذا ميزت بيف فرديف في درجة امتبلؾ السمة.

 :Brown, 1981) % فأكثر(80) إلى اف الفقرة تكوف جيدة التمييز إذا كانت قوتيا التمييزية Brownويشير براوف   
104). 
ػ 0,28، و)( لمفقرات الموضوعية0,55ػ  0,20) الموضوعية تراوحت قوتيا التميزية بيف ختبارتبيف اف فقرات االوقد  
 .ذات قوة تميزية مقبولة ختبارلذا فاف جميع فقرات اال (38، 33) ( لمفقرات المقالية كما مبيف في جدولي0,50
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 (33) ممحؽ
 لمفقرات الموضوعية() وقوى تمييزىا، التحصيمي تبارخُمعامبلت صعوبة فقرات اال

فقرة
ال

ت  
جابا

اإل
حة 

صحي
ال

عميا
ة ال

موع
مج
لم

 

ت 
جابا

اإل
حة 

صحي
ال

دنيا
ة ال

موع
مج
لم

 

فقرة
ة ال

عوب
ص

فقرة 
ز ال

ميي
وة ت

ق
 

فقرة
ال

ت  
جابا

اإل
حة 

صحي
ال

عميا
ة ال

موع
مج
لم

 

ت 
جابا

اإل
حة 

صحي
ال

دنيا
ة ال

موع
مج
لم

 

فقرة
ة ال

عوب
ص

فقرة 
ز ال

ميي
وة ت

ق
 

3 39 33 0,75 0,20 83 36 6 0,55 0,50 
8 37 33 0,70 0,20 88 37 33 0,70 0,20 
2 35 8 0,57 0,25 82 32 8 0,55 0,20 
2 38 30 0,70 0,20 82 37 30 0,67 0,25 
5 32 5 0,25 0,20 85 37 8 0,68 0,25 
6 35 9 0,60 0,20 86 38 30 0,70 0,20 
7 36 9 0,68 0,25 87 37 7 0.60 0.50 
8 39 8 0,67 0,55 88 32 5 0,25 0,20 
9 38 30 0,70 0,20 89 32 7 0,50 0,20 
30 38 6 0,25 0,20 20 32 6 0,50 0,20 
33 35 8 0,57 0,25 23 33 2 0,27 0,25 
38 33 2 0,27 0,25 28 35 9 0,60 0,20 
32 35 6 0,58 0,25 22 38 9 0,67 0,25 
32 38 33 0,78 0,25 22 32 8 0,55 0,20 
35 36 8 0,60 0,20 25 37 30 0,67 0,25 
36 38 30 0,70 0,20 26 37 9 0,65 0,20 
37 37 33 0,70 0,20 27 35 9 0,60 0,20 
38 32 5 0,25 0,20 28 32 7 0,58 0,25 
39 38 6 0,25 0,20 29 36 8 0,60 0,20 
80 37 9 0,65 0,20 20 38 2 0,20 0,20 
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 (38) جدوؿ
 لمفقرات المقالية() وقوى تمييزىا، التحصيمي ختبارعوبة فقرات االُمعامبلت ص

 
 

 رقـ الفقرة
  عدد اإلجابات الصحيحة

 الصعوبة
 
 المجموعة الدنيا المجموعة العميا التمييز

3 25 35 0,50 0,50 

8 88 8 0,27 0,25 

2 88 30 0,27 0,25 

2 28 32 0,56 0,27 

5 89 33 0,50 0,25 

6 27 38 0,68 0,27 

7 22 35 0,60 0,25 

8 87 32 0,53 0,28 

9 20 32 0,52 0,28 

30 22 39 0,66 0,27 

 
 ت ـ فاعمية البدايل الخاطية

( 323: 3999، الظػاىر) مف متعدد تعتمد عمى درجة التشابو الظاىري بيف البدائؿ. ختبارإف صعوبة فقرة اال  
ويكوف عدد ، ذوي المستوى الواطئ() البديؿ الخطأ( جذابا ومغريا لمطػمبة المنخفضيف) وينبغي أف يكوف المشػتت أو المموه

 .(259: 3987، ابو لبدة) الطمبة الذيف جذبيػـ في المجموعة الدنيا اكبر منو في المجموعة العميا
جواب الصحيح عف ويعد الغرض مف البدائؿ الخاطئة ىو تشتيت انتباه الطمبة غير العارفيف لكي ال يصموا إلى ال  

 مف متعدد عمى مجموعتيف ختيارلذا تـ ترتيب إجابات الطبلب عف فقرات اال .(300: 3997، امطانيوس) طريؽ الصدفة
وجد إف البدائؿ الخاطئة قد جذبت إلييا عددا مف طبلب المجموعة ، وبعد حساب فعالية البدائؿ الخاطئة، دنيا(و) عميا()

 . (32) وبيذا تـ إبقاء البدائؿ عمى ما ىي عميو جدوؿ، موعة العمياالدنيا أكثر مف طبلب المج
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 (32) جدوؿ
 (لمفقرات الموضوعية) التحصيمي ختبارفاعمية البدائؿ الخاطئة لفقرات اال

 
 
 

البديؿ  ت
الخاطئ 
 األوؿ

البديؿ الخاطئ 
 الثاني

البديؿ الخاطئ 
 الثالث

البديؿ  ت
الخاطئ 
 األوؿ

البديؿ الخاطئ 
 يالثان

البديؿ 
الخاطئ 
 الثالث

3 -0,80 -0,35 -0,35 83 -0,80 -0,35 -0,35 

8 -0,35 -0,35 -0,3 88 -0,3 -0,35 -0,05 

2 -0,05 -0,35 -0,35 82 -0,3 -0,3 -0,3 

2 -0,3 -0,35 -0,35 82 -0,3 -0,35 -0.3 

5 -0.5 -0.80 -0,3 85 -0,80 -0,3 -0,35 

6 -0,3 -0,3 -0,35 86 -0,3 -0,35 -0,35 

7 -0,3 -0,35 -0,3 87 -0,80 -0,80 -0,3 

8 -0,35 -0,80 -0,80 88 -0,05 -0,85 -0,3 

9 -0,3 -0.35 -0.35 89 -0,3 -0,35 -0,3 

30 -0,05 -0,05 -0,3 20 -0,35 -0,3 -0,35 

33 -0.35 -0.05 -0,35 23 -0,3 -0,80 -0,05 

38 -0,3 -0,3 -0,35 28 -0,3 -0,05 -0,35 

32 -0,35 -0,80 -0,3 22 -0,80 -0,3 -0,35 

32 -0.80 -0.3 -0,05 22 -0,3 -0,3 -0,3 

35 -0,80 -0,35 -0,05 25 -0,3 -0,05 -0,35 

36 -0,3 -0,3 -0,3 26 -0,05 -0,80 -0,35 

37 -0,35 -0,35 -0,3 27 -0,35 -0,05 -0,3 

38 -0,35 -0,3 -0,35 28 -0,80 -0,05 -0,3 

39 -0,3 -0,05 -0,35 29 -0,35 -0,35 -0,3 

80 -0,80 -0,3 -0,3 20 -0,35 -0,35 -0,3 
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 (Test Reliability) ختبارث ـ ثبات اال
 يعرؼ الثبات بأنو دقة تمييز العبلمة الظاىرية لمعبلمة الحقيقية أو درجة تذبذب العبلمة الظاىرية عند تكرار القياس  

 اعتمادالثقة المتوافرة في أداة القياس الف األداة المتذبذبة ال يمكف و  يعني الدقة ارختبوثبات اال. (322: 8008، عودة)
ويعد الثبات أحد  .(800: 8007، الكبيسي) وأنيا مضيعة لموقت والجيد والماؿ.، وال يمكف األخذ بنتائجيا، الباحث عمييا

وذلؾ بعد  ختبارالباحثاف لحساب معامؿ الثبات طريقة إعادة اال تخدـاسلذا ، اتختبار المستمزمات األساسية في بناء اال
وىذا يدؿ عمى اف معامؿ  (0, 86) حيث بمغ معامؿ االرتباط8033/ 5/ 5األوؿ أي بتاريخ  ختبارمضي أسبوعيف عف اال

 .(32) جيد جدوؿ ختبارثبات اال
 ختباردرجة اال ت

 س() ألتحصيمي
دة درجة إعا

 ص() ختباراال
 8ص 8س س * ص()

3 62 66 2882 2096 2256 
8 68 60 2780 2822 2600 
2 70 72 5380 2900 5276 
2 59 68 2658 2283 2822 
5 82 85 7055 6889 7885 
6 66 65 2890 2256 2885 
7 58 63 2528 2262 2783 
8 22 28 3828 3926 3762 
9 78 70 5020 5382 2900 
30 73 72 5382 5023 5289 
33 58 67 2886 2262 2289 
38 58 55 8860 8702 2085 
32 58 28 8382 8702 3762 
32 60 70 2800 2600 2900 
35 77 80 6360 5989 6200 
36 75 85 6275 5685 7885 
37 69 59 2073 2763 2283 
38 26 29 3202 3896 3583 
39 52 52 8809 8809 8809 
80 62 66 2882 2096 2256 
83 28 52 8522 8202 8809 
88 56 58 2828 2326 2262 
82 73 65 2635 5023 2885 
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82 87 98 8002 7569 8262 
85 68 68 2836 2822 2682 
86 69 72 5027 2763 5289 
87 52 62 2256 8936 2096 
88 70 72 5380 2900 5276 
89 65 55 2575 2885 2085 
20 85 90 7650 7885 8300 
23 27 59 8772 8809 2283 
28 65 56 2620 2885 2326 
22 57 65 2705 2829 2885 
22 58 67 2886 2262 2289 
25 72 70 5330 5289 2900 
26 72 85 6805 5289 7885 
27 63 70 2870 2783 2900 
28 76 68 5368 5776 2682 
29 58 60 2280 2262 2600 
20 76 79 6002 5776 6823 

 380722 368828 372675 8625 8556 المجموع
 

 التحصيمي:  ختباراحد عشر: ـ تطبيق اال
الشعبة(. كما ، اسـ الطالب) بشكمو النيائي حيث احتوى عمى حقوؿ خصصت لكتابة ختباربعد أف تـ أعداد اال  

دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة الذي يرى أنيا  وضع) مثؿ، بعض التعميمات لطريقة اإلجابة عف فقراتو ختبارتضمف اال
 .لؤلسئمة المقالية (واإلجابة يجب أف تكوف ضمف المكاف المحدد، )مف متعدد ختيارصحيحة( عند اإلجابة عمى فقرات اال

عد الجميع وذلؾ لكي يست، لممجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ أسبوع مف إجرائو ختبارتـ حدد موعد إجراء اال  
/ 5/ 38 فقد أجري في يـو الخميس، عمى طبلب المجموعتيف في الموعد المحدد إلجرائو ختبارلمتحضير. ثـ طبؽ اال

 .في قاعة االمتحانات الكبرى في المدرسة وتحت اشراؼ الباحثاف صباحاً  30,5في الساعة ، 8033
 :ختبارتصحيح اال

وخصصت درجتيف لكؿ إجابة ، اعتمد في عممية التصحيحو  مف متعددختبار ت االعف فقرا تـ وضع مفتاحا لمتصحيح  
، ( درجة80) وعميو فقد كانت الدرجة العميا .( فقرة20) وصفرًا لكؿ إجابة خاطئة لمفقرات مف متعدد البالغة، صحيحة

فقد عوممت معاممة ، وضعت أكثر مف إشارةصفرًا(. أما الفقرات التي لـ تكف اإلشارة عمى بدائميا واضحة أو ) والدرجة الدنيا
 اإلجابة الخاطئة.

، أما الفقرات المقالية محددة اإلجابة فقد تـ وضع محكا سيبًل لمتصحيح وعرض عمى مجموعة مف الخبراء  
صيف وقد وافؽ جميع الخبراء والمخت، والمختصيف في المناىج وطرائؽ التدريس والقياس والتقويـ إلبداء آرائيـ وتوجيياتيـ
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ودرجة واحدة ، فكاف المحؾ يتضمف درجتاف لمفقرة التي تكوف إجابتيا صحيحة، عمى محؾ التصحيح وأصبح جاىزًا لمتنفيذ
، صفرًا() والدرجة الدنيا، ( درجة80) المقالي ختبارفتصبح الدرجة العميا في اال، وصفرا لئلجابة الخاطئة، لئلجابة الناقصة

 ختباروبعد حساب تصحيح اال، صفرًا() والدرجة الدنيا، ( درجة300) وضوعي ومقاليلتصبح الدرجة العميا ككؿ م
 التحصيمي. ختبار( في اال23) ( وأوطأ درجة93) كانت أعمى درجة حصؿ عمييا الطبلب، المقالي ختبارالموضوعي واال

 اثنا عشر: الوسايل اإلحصايية:
 :ةاآلتيئية الوسائؿ اإلحصا استخدـتـ   
 ذو النيايتيف لعينيتيف مستقمتيف  (T-Test) التائي ختبار. اال3
 (8-س – 3-س)                                     
 ت =  

8ع (3 – 3ف)                            
8ع (3 – 8ف) + 3

8          3          3 
 8ف       3ف                8 – 8+ ف 3ف                                          

  :حيث إف
 = الوسط الحسابي لمعينة األولى.  3س
 = الوسط الحسابي لمعينة الثانية. 8س
 = عدد أفراد العينة األولى.  3 ف
 = عدد أفراد العينة الثانية.  8ف
3ع
 = التبايف لمعينة األولى.  8
8ع
 (860: 3977 ،البياتي وزكريا) = التبايف لمعينة الثانية. 8
 
 ( Pearson. معامل ارتباط بيرسون )2
  (مج ص( )مج س) –ف مج س ص             

  ر =
  [ 8(مج ص) – 8[ ] ف مج ص 8(مج س) – 8] ف مج س               
 

  :حيث إف
 .ر= معامؿ ارتباط بيرسوف

 .ف= عدد أفراد العينة
 .س= درجات المجموعة التجريبية

 .ابطةص= درجات المجموعة الض
 (325 :3990، فيركسوف)            

 (Chi– Square) مربع كآي. 2
  8(ؽ –ؿ )            
   = مج 8كا   
 ؽ                

 :  حيث إف
 ؿ = التكرار المبلحظ 

+ 
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 ؽ = التكرار المتوقع 
 (356: 3990، داؤد وأنور)              

 
  :معادلة معامؿ الصعوبة لمفقرات الموضوعية. 2
 ـ    

 ػػػػػػػػػػػػػػ ص =
 ؾ    

  :إذ تمثؿ
 .ص = صعوبة الفقرة

 .كؿ مف المجموعتيف العميا والدنيا = مجموعة الطبلب الذيف أجابوا عف الفقرة إجابة صحيحة في  ـ 
 (.75 :3983، الزوبعي واخروف)                ؾ = مجموع األفراد في المجموعتيف العميا والدنيا

 :لصعوبة لمفقرات المقاليةمعادلة معامؿ ا .5
 + ـ د ـ ع   

 ص = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ف س 8   

 :حيث إف
 ص = معامؿ الصعوبة

 ـ ع = مجموع درجات المجموعة العميا
 ـ د = مجموع درجات المجموعة الدنيا

 ف = عدد أفراد احدى المجموعتيف
 س = الدرجة المخصصة لمسؤاؿ

 (98 :8005، وعدناف الدليمي)             
 :. معادلة معامؿ التمييز لمفقرات الموضوعية6
 

 ت = 
 

  :حيث اف
 .مج ص ع = عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا
 .مج ص د = عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

 (335 :3990، وآخروف اإلماـ.  )= نصؼ مجموع الطبلب في كؿ مف المجموعتيف العميا والدنيا (ع + د) × 8/ 3 
 :   معادلة معامؿ التمييز لمفقرات المقالية .7
 ـ د –ـ ع     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت = 

 ف س     
 :حيث إف

 ت = قوة تمييز الفقرة

 مج ص د –مج ص ع   

 

 )ع + د( 2/ 1   
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 ـ ع = مجموع درجات المجموعة العميا
 ـ د = مجموع درجات المجموعة الدنيا
 ف = عدد إفراد احدى المجموعتيف 

 س = الدرجة المخصصة لمفقرة
 (98 :8005، وعدناف الدليمي)          
 -:فعالية البدائؿ الخاطئة -8

 ف د ـ –ف ع ـ                 
 ت ـ = 

 ف                   
 :حيث إف

 .ت ـ = معامؿ فعالية البديؿ الخاطئ
 .ف ع ـ = عدد الذيف اختاروا البديؿ مف الفئة العميا

 .الدنياف د ـ = عدد الذيف اختاروا البديؿ مف الفئة 
 .ف = العدد في إحدى المجموعتيف العميا والدنيا

 (.8000:57، وعدناف الدليمي( )3985:385، عودة) 
 

 الفصل الرابع
 عرض النتايج وتفسيرها

 -أوال: عرض النتايج:
ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند )  لموصوؿ إلى ىدؼ البحث والتحقؽ مف الفرضية الصفرية التي تنص عمى  
 استخداـ( بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف مادة التاريخ األوربي الحديث والمعاصر ب0,05) ىمستو 

 .(القبعات الست ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة نفسيا بالطريقة التقميدية ة استراتيجي
داللة الفرؽ بيف الوسط الحسابي لدرجات  ختبارال، لعينتيف مستقمتيف (T- Test) ائيالت ختباراال استخدـتـ  

ألتحصيمي  ختباربطة في االتحصيؿ طبلب المجموعة التجريبية والوسط الحسابي لدرجات تحصيؿ طبلب المجموعة الضا
 .ألبعدي
 (.65,2)  ي لممجموعة الضابطةوالوسط الحساب (73,8) بمغ الوسط الحسابي لممجموعة التجريبية 
( 0,05) ( عند مستوى داللة8)  في حيف بمغت القيمة التائية الجدولية (8,88) وبمغت القيمة التائية المحسوبة 

 (.58) وبدرجة حرية
ي أ، ولما كانت القيمة التائية المحسوبة اكبر مف القيمة الجدولية لذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة 

القبعات  ة استراتيجي استخداـيوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف مجموعتي البحث لصالح المجموعة التجريبية التي درست ب
 .يوضح ذلؾ (37) الست والجدوؿ
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 ألتحصيمي ألبعدي ختبارالتائي لعينتيف مستقمتيف لبل ختبارنتائج اال (37) جدوؿ
د عد المجموعة

إفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة  التبايف
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 
عند 
0,05 

 الجدولية المحسوبة

دالة  8 8,88 58 87,09 9,22 73,8 20 التجريبية
 72,26 8,57 65,2 20 الضابطة احصائيا

 
 ثانيًا: تفسير النتايج:

 القبعات الست ة استراتيجي استخداـئج تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست مادة التاريخ األوربي بأظيرت النتا  
ألبعدي الذي تـ إجراؤه بعد إنياء  ختبارالطريقة التقميدية في اال استخداـعمى المجموعة الضابطة التي درست المادة نفسيا ب

 -:عدة منيا ما يأتي سبابباحثاف اف ىذا التفوؽ يعزى ألويرى ال، مدة التجربة
، ساعد في إكساب الطبلب المعرفة البلزمة والمشاركة الفاعمة في غرفة الدرس، القبعات الست ة استراتيجي استخداـػ إف  3

ف مف عنصر الخجؿ والخوؼ مما إذ إف التفاعؿ والمشاركة يقّمبل، واحتراـ الرأي، وخمؽ اتجاىات ايجابية نحو المادة
، كما إفَّ الرغبة تعجِّؿ في سرعة الحفظ، شجع الطبلب عمى المشاركة في نقد األفكار والشخصيات وطرح أفكار جديدة

 .ومف ثـ زيادة التحصيؿ
عادة صياغتيا وتجميعيا وبمورتي ة استراتيجيتساعد ػ  8 ا في صورة جديدة القبعات الست عمى تمخيص المادة الدراسية وا 

 بحيث يسيؿ عمى الطالب فيميا.
القبعات الست في التدريس قد حرؾ الدوافع النفسية لدى طبلب المجموعة التجريبية فجعميـ  ة استراتيجي استخداـػ إف  2

 .ينتبيوف ويفكروف ويعمموف وينجحوف
التفكير ) والقبعة الخضراء (إبداء المشاعر والعواطؼ) الحمراء ػ تمتع الطبلب بحرية اإلجابة وخاصة فيما يتعمؽ بالقبعة 2

جو حر غير مقيد وعزز الثقة بطبلب المجموعة التجريبية وولد ليـ حب المادة والتفوؽ  إيجادساعد عمى  (اإلبداعي
  .فييا

إذ يكوف الطبلب في ىذه ، القبعات الست ة ستراتيجيا ستخداـإفَّ المرحمة اإلعدادية مف المراحؿ الدراسية المبلئمة ال ػ 5
 .ةستراتيجيالمرحمة قد بمغوا مرحمة مف النضج العقمي واالنفعالي مما أىميـ إلى تقبؿ ىذه اال

األشياء  توفر المرونة لمطالب في عمميات التفكير ألنو عندما يغير قبعتو ويفكر بنمط آخر سيرى ة ستراتيجيػ اف ىذه اال 6
 .وىذا يجعمو أكثر انفتاحا عمى األفكار المختمفة، ومف زوايا مختمفة، بصورة مختمفة

 ودراسة(، 8008، البركاتي) ودراسة(، 8007، كيني) وكانت نتائج الدراسة الحالية منسجمة مع نتائج دراسة كؿ مف
لتي أظيرت وجود اثر ايجابي لمقبعات ا(، 8030، الحمداني) ودراسة(، 8030، الجنابي) ودراسة، (8009، الساعدي)

 .الست في متغيراتيا التابعة المختمفة
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات، والتوصيات، والمقترحات

 اوال/ االستنتاجات:
ي أثبت فاعميتو ف، القبعات الست لمتفكير في ضمف الحدود التي اجري فييا البحث الحالي ة استراتيجيػ إف استعماؿ  3

 .زيادة تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس األدبي في مادة التاريخ األوربي الحديث والمعاصر
القبعات الست يعطي فرصًا متساوية لمطبلب جميعيـ مف خبلؿ مشاركتيـ بمجموعات  ة استراتيجيػ إف التدريس وفؽ  8

 .الفروؽ الفردية() وىو بذلؾ يراعي تعاونية
القبعات الست مف لدف المدرس في عممية تدريس مادة التاريخ األوربي يتطمب منو جيدًا أكثر  ة استراتيجيػ اف استعماؿ  2

 .مما ىو مطموب في الطريقة التقميدية وخاصة في إعداد األسئمة التي تخص كؿ قبعة مف القبعات الست
 .مية وىذا ما تنادي بو االتجاىات الحديثة في التدريسالقبعات الست تجعؿ الطالب محور العممية التعمي ة استراتيجيػ  2
ػ اف استعماؿ ستة أنماط مف التفكير في تدريس مادة التاريخ األوربي الحديث والمعاصر ساعد طبلب الصؼ الخامس  5

 .األدبي عمى اإلحاطة بالموضوع مف الزوايا جميعيا
ت طيبة نتيجة لزيادة االتصاؿ الشخصي فيما بينيـ وعف طريؽ إثارة لمطبلب تكويف عبلقا ة ستراتيجيػ أتاحت ىذه اال6

بداء وجيات النظر فضبًل عف جموسيـ المباشر وجيًا لوجو منذ بدء عمؿ المجموعات، مما  األسئمة وطرح اآلراء وا 
  .خمؽ ذلؾ األلفة والتفاعؿ بينيـ

 استخداـلى توسيع افؽ التفكير الناقد لدى الطبلب مف خبلؿ القبعات الست لمتفكير ادى ا ة استراتيجيػ اف استعماؿ  7
 .القبعة السوداء والقبعة الحمراء

 ثانيا/ التوصيات:
 فإنيما يوصياف بما يأتي:، في ضوء ما توصؿ إليو الباحثاف مف نتائج في ىذا البحث 

تدريس مادة التاريخ األوربي الحديث والمعاصر لطبلب الصؼ القبعات الست لمتفكير في  ة استراتيجي اعتمادػ ضرورة  3
 الخامس األدبي 

وذلؾ مف خبلؿ ، القبعات الست ة استراتيجيبرامج التفكير والسيما  أسسػ ضرورة اطبلع مدرسي مادة التاريخ عمى  8
 .الدورات أو الندوات التربوية والنشرات الخاصة

القبعات الست ضمف األنشطة والتماريف في مناىج  ة استراتيجيالبحوث عمى تطبيؽ  مراكزتشجيع المؤسسات التربوية و ػ  2
 المواد الدراسية ومواقؼ الحياة اليومية.

عطاؤه الدور األكبر في المناقشة واالستفسار وفي البحث عف  2 ػ جعؿ الطالب المحور الرئيس في العممية التعميمية وا 
 .باط األفكار األكثر إبداعية وتوظيفيا بصورة صحيحةاإلجابات والحموؿ واستن

تييئة الصفوؼ والقاعات الدراسية واألثاث واألجيزة والوسائؿ التعميمية البلزمة لمساعدة المدرس عمى التدريس وفؽ  - 5
  .القبعات الست ة استراتيجي

 ثالثا/ المقترحات:
 :يقترح الباحثاف إجراء، يرا لووتطو ، استكماال لما توصؿ إليو البحث الحالي  
 .ػ دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مراحؿ وصفوؼ دراسية أخرى 3
 .والثقة بالنفس، ػ دراسة مماثمة وعمى متغيرات أخرى مثؿ االتجاه 8
 .دراسة مماثمة لمدراسة الحالية وفؽ متغير الجنسػ  2
حدى القبعات الس ة استراتيجيدراسة مقارنة بيف ػ 2  ات التفكير األخرى.استراتيجيت وا 
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 .االردف، عماف، دار صفاء، الذكاء المتعدد(، 8033) نبيؿ رفيؽ محمد، ابراىيـ .3
  .االردف، عماف، دار المسيرة، تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ(، 8007) صالح محمد عمي ومحمد بكر نوفؿ، ابو جادو .8
 ، الكويت، مكتبة الفبلح، ات حديثة في طرائؽ تدريس العمـواستراتيجي، (8003) صبحي حمداف، أبو جبللة .2
 .االردف، عماف، دار المسيرة، التعمـ المعرفي(، 8007) حسيف محمد، ابو رياش .2
 عماف. ، عماؿ المطابع التعاونيةجمعية ، 8الطبعة، مبادئ القياس النفسي والتقويـ التربوي(، 3988) سبع محمد، أبو لبدة .5
 عماف.، جمعية عماؿ المطابع التعاونية، الطبعة الرابعة، مبادئ القياس النفسي والتقييـ التربوي، (3987، )ػػػػػػػػػػػػػ .6
 .بغداد، دار الحكمة لمطباعة والنشر، التقويـ والقياس(، 3990) واخروف مصطفى محمود، االماـ .7
 سوريا.، جامعة دمشؽ، القياس والتقويـ في التربية الحديثة ،(3997) ميخائيؿ، امطانيوس  .8
 .االردف، عماف، دار اسامة لمنشر والتوزيع، الشامؿ في تدريس المواد االجتماعية، (8005) شاكر، االميف  .9
 .االردف، عماف، دار الفكرتضميف التفكير الرياضي في برامج الرياضيات المدرسية، (، 8008) رمضاف مسعد، بدوي  .30
ات الذكاءات المتعددة والقبعات الست استراتيجي استخداـأثر التدريس ب(، 8008) نيفيف بنت حمزة مشرؼ، البركاتي  .33
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، الطبعة الثانية طرؽ تدريس العامة وميارات تنفيذ وتخطيط عممية التدريس، (8000) عبدالرحمف عبدالسبلـ، جامؿ .32

 .األردف، عماف، ناىج لمنشر والتوزيعدار الم
، أطروحة دكتوراه غير منشورةفي العراؽ،  تقويـ منيج التاريخ لممرحمة المتوسطة، (8000) ىناء خضير، جبلب  .32

 .العراؽ، ابف رشد -كمية التربية ، جامعة بغداد
ات الصؼ الرابع االدبي اثر استعماؿ برنامج القبعات الست في تحصيؿ طالب، (8030) مريـ خالد ميدي، الجنابي .35

 .العراؽ –كمية التربية االساسية ، جامعة بابؿ، رسالة ماجستير غير منشورة، في مادة االدب والنصوص
 .مصر، القاىرة، دار الفكر العربي، عمـ طفمؾ كيؼ يفكر(، 8007) مجدي عبد الكريـ، حبيب .36
سية في التحصيؿ وتنمية االتجاه العممي لدى طبلب ثبلث طرؽ تدري استخداـاثر (، 8002) حاكـ موسى، الحسناوي .37
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اقد مستوى مساىمة معممي التاريخ بالمرحمة الثانوية في تنمية ميارات التفكير الن، (8003) عمي كايد سميـ، خريشة .38

 .العدد التاسع عشر، السنة العاشرة، جامعة قطر، مجمة مركز البحوث التربويةواإلبداعي لدى طمبتيـ، 
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