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ف
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ملخصالبحث:

ن
ن
التفكر التباعدي لدى طلبة مرحلة الثالثة قســم العلوم االجتماعية ي� مادة التاري ــخ
الحاىل اىل ( معرفة أثر أســلوب جكســو ي�
يهدف البحث
ي
ي
ئ
ـز� عــى عينــة بالطريقــة العشــوائية تألفــت مــن ( 44
الحديــث للكــورد)  ،ولتحقيــق هــدف البحــث اختــار الباحــث التصميــم التجريـ ج يـى ذا الضبــط الجـ ي
ن
ن
ن
) بواقــع ( )22طلبــة ي� المجموعــة التجريبيــة و ( )22طلبــة ي� المجموعــة الضابطــة  ،كوفئــت المجموعتــان ي� متغـ يـرات العمــر الزمـ ن يـى والتحصيــل
اىس للوالديــن ودرجــات مــادة التاري ـ ــخ للمرحلــة الثانيــة  ،وقــد حــدد الباحــث المــادة العلميــة الـ ت يـى درســتها واعــد اختبــار لمهــارات التفكـ يـر التباعــدي
الــدر ي
والخطــط التدريســية اليوميــة لموضوعــات اختــارە الباحــث ن� التاريـ ـ ــخ الحديــث للكــورد  ،درس المجموعتـ ي ن
ـ� لمــدة ســتة اســابيع وبعــد االنتهــاء
ي
مــن التدريــس اجــرى االختبــار التفكـ يـر التباعــدي لطــاب عينــة البحــث  ،وكانــت النتائــج تشـ يـر اىل وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط

درجات الطلبة الذين يدرســون مادة تاري ــخ الحديث للكورد باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجات الطلبة الذين يدرســون مادة نفســها
ن
لصالــح المجموعــة التجريبيــة  ،وعــى ضــوء نتائــج البحــث او� الباحــث باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ي� التدريــس واقـ تـرح اجـراء دراســات مماثلــة
لدراســته ن ي� المراحــل واالقســام الكليــات االخــرى .

ABSTRACT:
This research has aimed at : )Identify Impact of strategy on the Jegsaw divergent thinking At Students
of the third stage Department of Social Sciences in the modern history of the Kurds ( And to achieve its goal
(The researcher chose the partial experimental design On an arbitrarily sample consisted of )44( In reality )22
students in the experimental group and )22( students in the disciplined group The two groups were rewarded
in the variables of the age, the educational achievement of the parents and the dates of the second stage , The
researcher identified the scientific material that he studied and prepared a test of the skills of thinking and the
back of the daily teaching plans of subjects selected by the researcher in the modern history of the Kurds , He
studied the two groups for six weeks After completing the teaching, the test carried out the thinking of the
students , The results indicated that there were statistically significant differences between the average grade
of students studying the modern history of the Kurds , Using the Jegsaw strategy and the average students
studying the same material for the benefit of the experimental group, In the light of the results of the research,
the researcher recommended the use of the Jegsaw strategy in teaching and suggested that similar studies
should be carried out in other stages and departments
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ت
اتيجيةجكسو،التفك�التباعدي،التاريـ ــخالحديثللكورد) 
كلماتالمفتاحية(أثر،اس�
ی

الفصلاالول
1-1مشكلةالبحث:

إن أحــد معوقــات تنميــة التفكـ يـر التباعــدي ن� مــادة التاريـ ـ ــخ يعــود اىل اســتخدام طرائــق تدريــس تعتمــد عــى القــاء المعلومــات والتلقـ ي ن
ـ�
ي
ن
ت ن
ـد� مســتوى التفكـ يـر التباعــدي
الطلبــة للمعلومــات دون الركـ يـر عــى إعطــاء الفرصــة للطالــب للتامــل والبحــث و االســتقصاء وهــذا مــا يــؤدي بهــم اىل تـ ي
لديهــم .
ان دراســة التاري ـ ــخ تمكننــا مــن تطويــر المعرفــة التاريخيــة عــن طريــق تطبيــق االســاليب المنطقيــة والتحليليــة ن� التفكـ يـر ،وايجــاد عاقــة الربــط بـ ي ن
ـ�
ي
ن
ـا� والحـ ن
ـارص والمســتقبل ( )69 , 1996 , cricket
المـ ي
وكــون الباحــث درس المــادة التاريـ ـ ــخ اكـ ڤـر مــن عـ ژـ� ســنوات وأحــس بوجــود مثــل هــذە المشــكات عنــد الطلبــة االمــر الــذي أســتد� أخــذ مثــل هــذە
ن
ـیك تحســن تعلــم هــذە المــادة  ،وجعلهــا مــادة شــيقة و محببــة لنفوســهم وأذهانهــم وإقبالهــم عــى
ـى للبحــث لـ ي
المشــكات بعـ يـ� االعتبــار والتقـ ي
ن
تفكرهــم .
و� تنميــة ي
دراســتها لفائدتهــا واتصالهــا الوثيــق بحيــاة األف ـراد والجماعــات ي
ن
ن
لــذا قــام الباحــث بتجريــب اســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو الـ ت يـى يكــون فيهــا الطلبــة مركــز النشــاط والفعاليــة ي� العمليــة التعليميــة لتعـ ّـرف أثرهــا ي�
ً
ت
تفكرهــم نحــو
تحصيــل طلبــة المرحلــة الثالثــة فضــال عــن ان اختيــار الباحــث ألســراتيجية جكســو هــو محاولــة إلفــادة الطلبــة واالرتقــاء بمســتوا ي
األفضــل.
ویه -:
وانبثق عن هذە المشكلة سؤال البحث الرئيس ي
ن
ن
مــا أثــر اسـ تـراتيجية جكســو ي� التفكـ يـر التباعــدي لــدى طلبــة مرحلــة الثالثــة قســم العلــوم االجتماعيــة ي� مــادة التاري ـ ــخ الحديــث للكــورد ؟ وانبثــق عنــه
األســئلة الفرعيــة اإلتيــة :
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام تاسراتيجية جكسو ن ي� المجال االول ن ي� المهارة الطاقة اللفظية .
ن ن
ن
ت
التعبرية .
الثا� ي� المهارة الطاقة
ي
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام اسراتيجية جكسو ي� المجال يهل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام تاسراتيجية جكسو ن ي� المجال الثالث ن ي� المهارة الطاقة االرتباطية.
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام تاسراتيجية جكسو ن ي� المجال الرابع ن ي� المهارة الطاقة الفكرية .
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام تاسراتيجية جكسو ن ي� المجال الخامس ن ي� المهارة المرونة التلقائية .
هل يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05الستخدام تاسراتيجية جكسو ن ي� المجال السادس ن ي� المهارة المرونة التكيفية .

2-1أهميةالبحث:

تـ جـرز اهميــة المــواد االجتماعيــة وخاصـ ًـة التاريـ ـ ــخ ن� الوقــت الحـ ن
ـارص بعــد ان شــهد المنطقــة تحــوالت اساســية بالنســبة لمصـ يـرە ومســتقبله ،
ي
ن
ن
ممــا يســتوجب اعــادة النظــر ي� مناهــج التاريـ ـ ــخ ي� الجامعــات والعنايــة بهــا مــن حيــث صياغــة االهــداف التعليميــة و  ،وضــع المفــردات الدراســية ،
ن
ـیع لهــذە المــادة  .ألن انتقــاء الطريقــة
واختيــار طرائــق واســاليب التدريــس بشــكل يتناســب مــع هــذە االهــداف واالتجاهــات الحديثــة ي� تدريــس الجامـ ي
التدريســية الي مــادة امـ ًرا بالــغ االهميــة  ،اذ قــد تســاعد طريقــة مــا عــى بلــوغ االهــداف المرجــوة مــن تدريــس مــادة معـ ي ن
ـ� بشــكل افضــل مــن اعتمــاد

طريقــة اخــرى (  . ) 524 : 1975 ,Russellوان مــن اهــداف تدريــس التاريـ ـ ــخ تنميــة مهــارات التفكـ يـر العليــا لــدى المتعلميـ ي ن
ـ�  ،ممــا يجعــل دراســة
التاريـ ـ ــخ لــه قيمــة تربويــة تعــود بالنفــع عليهــم ن ي� حياتهــم العلميــة والعمليــة .
لــم يعــد تدريــس التاريـ ـ ــخ مقت ـرا عــى تزويــد الطــاب بالحقائــق والمعلومــات التاريخيــة إنمــا يســیع اىل تحويــل هــذە الحقائــق والمعلومــات اىل
ن
ن
ـیع قدســية أمتهــم وقدرتهــا ,وان يكونــوا عــى معرفــة واضحـ ٍـة بمــا
ـویم واإلنسـ ي
أداة مــن أدوات الـ ي
ـو� الوطـ يـى والقـ ي
ـا� ,ممــا يفــرض عــى األجيــال أن تـ ي
مــر عــى أمتهــم مــن أحــداث.
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ن
یه طبيعــة التاريـ ـ ــخ وأهميتــه فيجــب ان يــدرس بأســاليب متطــورة تظهــر طبيعتــه وتســهم ي� تحقيــق أهدافــه ولــن يتـ تـأ� ذلــك اال
فــإذا كانــت تلــك ي
ن
ت
الى تطمح إليها وهذا البحث محاولة جادة ن ي� هذا االتجاە.
بتنوع الممارسات التدريسية ي� العمليات التعليمية للوصول إىل األهداف المنشودة ي
( الجميـ يـى)12 ،2007 ،

وقــد اكــد العديــد مــن الدراســات أهميــة التفكـ يـر التباعــدي ن� تنميــة التفكـ يـر االبــدا� لــدى المتعلميـ ي ن
ـ� مــن بينهــا دراس ــة الع ــزو والرحــو 2001
ي
ي
ن
ـدا� ،
 ،ودراســة الجرجــري  ، 2003ودراســة العـ ي
ـا�  .2004ومــن اشــكال التفكـ يـر التفكـ يـر التباعــدي الــذي ترتبــط عواملــه بشــكل كبـ يـر بالتفكـ يـر االبـ ي
فالتفكـ يـر التباعــدي يعـ ن يـى انتــاج معلومــات جديــدة مــن معلومــات معطــاة  ،فتقــل القيــود فيــه  ،وتتســع عمليــة البحــث ويجــري االنتــاج بغـزارة ( روشــكا
یه ( المرونــة  ،والطاقــة  ،االصالــة ) فالمرونــة ترتبــط بالمثابــرة والبحــث
 ، ) 53-52 : 1989 ،ويتضمــن التفكـ يـر جملــة مــن العنــارص او العوامــل ي
ـاىس للتفكـ يـر التباعــدي  ،فطاقــة التفكـ يـر تعــد مظه ـرا كميــا مرتبطــا بغ ـزارة
عــن الحلــول ( ، ) 57 : 1971 , Torranceامــا الطاقــة فـ ي
ـ� مكــون أسـ ي
ن
ت
ن
یه :التجديــد او االنفـراد  ،كأن
یه  :طاقــة الكلمــات والطاقــة الفكريــة والطاقــة الرابطيــة  .ي� حـ يـ� ان االصالــة ي
االفــكار عــى وفــق اشــكال مختلفــة ي
ت
ـ� . ) 55 : 2001 ،
يـ ي
ـا� المتعلــم بأفــكار متجــددة بالنســبة إىل أفــكار زمائــه ( الطيـ ي
ن
ن
ان اغلــب البحــوث والدراســات والكتــب الـ ت يـى اطلــع عليهــا الباحــث تؤكــد ان اســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو ي� تدريــس ذو فاعليــة كبـ يـرة ي� تنميــة
التفكـ يـر و التحصيــل الطلبــة ( عزيــز )23 ،2010،وباالخــص المــواد االدبيــة والمــادة التاريـ ـ ــخ بالخصــوص .
ن
ن
ت
ـاىل عــى النحــو
لــذا قــرر الباحــث بتجربــة اثــر اســتخدام اســراتيجية جكســو ي� التفكـ يـر التباعــدي ي� مــادة التاري ـ ــخ ويمكننــا تلخيــص أهميــة البحــث الحـ ي
ت
اآل�.
ي
-1تركز العملية التعليمية عى الطالب  ،ويجعله محور عملية التعليمية .
ً
كثرة ويأهله ملما بالقضايا المعارصة وأحداث جارية ن ي� حياته.
-2تنیم معرفة الطالب بالحقائق ومفاهيم ي
ي
ن
ن
ن
ن
-3يساعد تدري� عى توجيه طلبته للكشف عن أوجه العاقة ي ن
الحارص.
الما� من اجل فهم
والحارص ,أي دراسة
الما�
ب�
ي
ي
ي
-4االهتمام ت ن
ت
الى تشكل األساس لفهم محتوى المادة التاري ــخ .
المرايد بالتعلم
ي
التفكر ي
ن
ن
 -5يعــد هــذا البحــث عــى حــد علــم الباحــث وإطاعــه أول بحــث تجريـ ج يـى ي� أقليــم كردســتان العـراق يهــدف إىل معرفــة اثــر طريقــة جكســو ي� التفكـ يـر
التباعــدي لــدى طلبــة المرحلــة الثالثــة قســم العلــوم االجتماعيــة ن ي� مــادة تاري ـ ــخ الحديــث للكــورد .

3-1هدفالبحث:

ن
ن
هدفــت البحــث اىل  ( :أثــر اسـ تـراتيجية جكســو ي� التفكـ يـر التباعــدي لــدى طلبــة مرحلــة الثالثــة قســم العلــوم االجتماعيــة ي� مــادة التاريـ ـ ــخ الحديــث
للكــورد) .

4-1فرضياتالبحث:ومناجلتحقيقالهدفالبحثوضعالباحثالفرضيةاآلتية:

( التوجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون مــادة التاريـ ـ ــخ باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط
الدرجــات الطلبــة الذيــن يدرســون مــادة نفســها بالطريقــة التقليديــة ن ي� التفكـ يـر التباعــدي) وانبثــق عنــه األســئلة الفرعيــة اإلتيــة :
ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن

يدرســون بالطريقــة التقليديــة ن ي� المجــال االول ن ي� المهــارة الطاقــة اللفظيــة .

ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن
ن ن
ن
التعبريــة .
ـا� ي� الطاقــة
ي
يدرســون بالطريقــة التقليديــة ي� المجــال الثـ ي
ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن

يدرســون بالطريقــة التقليديــة ن ي� المجــال الثالــث ن ي� الطاقــة االرتباطيــة.

ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن
يدرســون بالطريقــة التقليديــة ن ي� المجــال الرابــع ن ي� الطاقــة الفكريــة .
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن
يدرســون بالطريقــة التقليديــة ن ي� المجــال الخامــس ن ي� المرونــة التلقائيــة .
ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي نـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن

يدرســون بالطريقــة التقليديــة ن ي� المجــال الســادس ن ي� المرونــة التكيفيــة .

5-1حدودالبحث:

يقترصالبحثالحاىلعىل:
ي

.1طلبة مرحلة الثالثة ن� قسم العلوم االجتماعية ن� كلية ت
الربيةاالساسية بجامعة كرميان.
ي
ي

اىس.2019-2018
اىس األول من العام الدر ي
.2الفصل الدر ي
.3موضوعات حددها الباحث لتدريس مادة تاري ــخ الحديث للكورد ت
ن
التقليدية(المحارصة).
باسراتيجية جكسو والطريقة

6-1تحديدالمصطلحات:
ت
اإلسراتيجية (: ) Strategy
-

عرفهــا ( زيتــون  ) 2001 ،بانهــا ( مجموعــة مــن اإلجـراءات المخططــة ســلفا والموجهــة لتنفيــذ المحـ ن
ـارصة بغيــة تحقيــق أهــداف معينــة وفــق ماهــو
متوافــر مــن االمكانــات) ( زيتــون  ، 2001 ،ص )279
 تاسراتيجية جكسو : Jigsaw Strategy
عرفــه (عزیــز : )2010،بأنــه ( حــل ســؤال مــن قبــل طــاب وفــق اسـ تـراتيجية جكســو حيــث يقســم المــدرس الصــف اىل مجموعــات صغـ يـرة كل
مجموعــة تتألــف مــن خمســة اعضــاء وهــم قائــد المجموعــة والمقــرر والمســجل ومراقــب الوقــت والمشــجع يتعاونــون فيمــا بينهــم لغــرض حــل
الســؤال ) (عزيــز ،2010،ل)24
التعریف االجر ئا� :

ن
صغرة أي تقسيم الطلبة حسب رغبتهم ي� المجموعات ومن ثم سحب السؤال بشكل قرعة
عبارة عن تدريس الطلبة عى وفق المجوعات
ي

مــن قبــل كل طالــب وتشــكيل المجوعــات جديــدة بحيــث كل مجموعــة يجيبــون عــى ســؤال واحــد  ،وبعــد حــل الســؤال يرجعــون اىل مجموعاتهــم
االصليــة ويبحثــون مــع بعــض اجاباتهــم  ،وهكــذ يصــل اجابــة كل ســؤال لــكل افـراد المجموعــات .
التفكر التباعدي -:ي
ت
ن
ویه
عرفــه ( الخالــدي  ) 2003بأنــه (ان التفكـ يـر التباعــدي هــو االســتجابات المتعــددة الـ يـى يقدمهــا الفــرد نحــو حــل مشــكلة معينــة او موقــف معـ يـ� ي
اســتجابات غـ يـر عاديــة ومقبولــة وغـ يـر متكــررة) ( الخالــدي . )145 : 2003 ،
عرفه ( رويل  ( )2005 ، Rowehlبانه قابلية الفرد عى توليد فكرة جديدة عندما يواجه مشكلة ما ( . ) 1 :2005 ,Rowehl
عرفــاە ميكمـ جـر وســلون  (:)2005 ،Mcumber & Sloanعرفــه بانــه قابليــة الفــرد عــى انتــاج مختلــف االفــكار او الحلــول لمشــكلة مــا (Mcumber
. ) 2 : 2005 ,& sloan
ئ
ا� للتفكـ يـر التباعــدي (:الدرجــة الـ ت يـى تحصــل عليهــا طلبــة المرحلــة الثالثــة قســم العلــوم االجتماعيــة عنــد اجابتهــا عــى فقـرات مجــاالت
التعريــف االجـر ي
التعبريــة والطاقــة االرتباطيــة والطاقــة الفكريــة والمرونــة التلقائيــة والمرونــة التكيفيــة ) .
التفكـ يـر التباعــدي :الطاقــة اللفظيــة والطاقيــة
ي
الطريقة التقليدية -:ئ
ا� :
التعريف االجر ي

ن
ـدرىس وأســاتذة الجامعــة ي� تدريــس التاريـ ـ ــخ  ،حيــث يقــوم المــدرس باعــداد درســه واللقائــه عــى
یه الطريقــة التدريســية الشــائعة لــدى أغلــب مـ
ي
( ي
الطــاب عــن طريــق التحــدث ( شــفهيا ) مــع اســتخدام الســبورة عنــد الـ نـرورة وفقــا للخطــط التدريســية المعــدة الغ ـراض المحـ ن
ـارصة ) .

ف
الفصلالثا�:الخلفيةالنظريةوالدراساتالسابقة
ي
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 1-2الخلفية النظرية :

ـ� ن� ت
الربيــة و كذلــك الباحثـ ي ن
ن
ن
ـ� نرصورة البحــث عــن اسـ تـراتيجيات تعلــم تســاعد المتعلــم عــى بنــاء معـ نـى لمــا
يتطلــب مــن التدريسـ يـي� و المختصيـ ي ي
ن
ن
ـیم ثقتــه ي� قدرتــه عــى حــل المشــكات فيعتمــد عــى نفســه ي� التعلــم  ،والينتظــر أن يقــدم لــه المعلــم الحلــول الجاهــزة  ،للمشــكات
يتعلمــه و تنـ ي
العلميــة الـ ت يـى تواجهــه .
ن
تدريس ت
باسراتيجية جكسو ي� الجامعة ناجحة و مثمرة السباب االتية -:
ن
يقســم الطلبــة اىل مجموعــات صغـ يـرة بحيــث اليزيــد عــدد الطلبــة ي� كل مجموعــة اكـ ڤـر مــن ســتة طالب/طالبــة  ،وهــذا يجـ جـر الطالب/الطلبــةبانخ ـراط ن ي� العمــل المــوكل اليهــم .
كل عضو له دورە و المسؤولياته من اجل انجاح المجموعته .تعلم الطلبة ن ي� كل المجموعة مهارات  ( :التواصل  ،ادارة الخافات ،مهارات القيادة  ،اتخاذ القرار).شعور الطلبة بأنهم يحتاجون بعضهم البعض .ً
وصــول الطلبــة اىل التعلــم ذو المعـ نـى  ،مــن خــال اثــارة االســئلة و مناقشــتها و اســتماع اىل البعــض و التقبــل النقــد واخـ يـرا تعلــم مهــارة التلخيــص مــاتعلمــوە .

ً
تقليــل مــن الفــروق الفرديــة اىل اقــى حــد ممكــن  ،وذلــك عــن طريــق ضمــان فــرص نجــاح المتعلمـ ي نـ� جميعــا  ،وهــذا يقودهــم اىل تعلــم المفاهيــم
واتقــان المهــارات الـ ت يـى تتعلمهــا المجموعــة .
ت
یه :
ویتم اسراتيجية جكسو بصورة عامة وفق مراحل خمس ي
المرحلة االوىل  :التعرف
یتم فيها تفهم المشكلة او المهمة المطروحة وتحدید معطیاتها والمطلوب عمله إزءها
ت
المشرك لحلها.
والوقت المخصص للعمل
الجما�
المرحلة الثانیة  :العمل
ي
ن
یتم ي� هذە المرحلة االتفاق عى توزی ــع االدوار وكیفیة التعاون  ،وتحدید المسؤولیات
ت
المشرك  ،وكیفیة االستجابة ألراء افراد المجموعة والمهارات
الجماعیة وكیفیة اتخاذ القرار
الازمة لحل المشكلة المطروحة.
المرحلة الثالثة  :االنتاجیة
ن
ن
ن
ي� هذە المرحلة يتم االنخراط ي� العمل من قبل افراد المجموعة والتعاون ي� انجاز
والمعایر المتفق علیها.
المطلوب بحسب االسس
ي
المرحلة الرابعة  :االنهاء
ن
یتم ي� هذە المرحلة كتابة التقریر ان كانت المهمة تتطلب ذلك  ،او
التوقف عن العمل وعرض ما توصلت الیه المجموعة ن ي� جلسة الحوار العام .

ن
ن
يعتـ جـر التفكـ يـر التباعــدي( ) Divergent Thinkingقــدرة الفــرد عــى توجيــه فكــرة ي� اكـ ڤـر مــن اتجــاە ي� الوقــت نفســه وهــو امــر تــزداد صعوبتــه كلمــا

ازداد عــدد العنــارص الـ ت يـى يتعامــل معهــا العقــل اثنــاء التفكـ يـر ( فــارس  . ) 5 : 2004 ،أي انــه تفكـ يـر تغـ يـري يعـ ن يـى توليــد معلومــات متنوعــة انطاقــا مــن
معلومــات معينــة  ،يتمـ ي نـر بحريــة توجــه التفكـ يـر اىل عــدة اتجاهــات .
التقار�
والتفكر
التفكر التباعدي
ي
ي
جي
ن
ن
ن
ـار� (
مـ يـر جيلفــورد عــى اســاس التحليــل العامـ يـى بـ يـ� نوعـ يـ� مــن التفكـ يـر ضــم العمليــات العقليــة الخاصــة بالقــدرات العقليــة  ،همــا التفكـ يـر التقـ ج ي
ن
 ) Convergent thinkingوهــو الــذي تتحــد فيــه عمليــات التفكـ يـر بطبيعــة المعلومــات المتوفــرة اذ تكــون المعلومــات ي� اطــارە جاهــزة وكافيــة
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

370 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

https://www.huj.uoh.edu.iq

ُ
ن
ـار� بالميــل
ـایم  ) 446 : 2001 ،اذ تنشــأ اســتجابات انطاقــا مــن المعلومــات المعنيــة ويتمـ يـر التفكـ يـر التقـ ج ي
الن تعــد اجابــة واحــدة وصحيحــة  ( .قطـ ي
یه االســتجابة الوحيــدة الصحيحــة.
ـیع اىل بلــوغ نتيجــة واحــدة او اســتجابة واحــدة تعــد ي
نحــو حــل صحيــح واحــد وبالسـ ي

والنــوع االخــر هــو التفكـ يـر التباعــدي ( ) Divergent thinkingفهــو البحــث عــن معلومــات لهــا صلــة حقيقيــة بمــا هــو متوفــر مــن معلومــات  ،ويعـ ن يـى
ن
توليــد معلومــات متنوعــة انطاقــا مــن معلومــات معينــة  ،اذ يتجــه هــذا التفكـ يـر اتجاهــات مختلفــة ويتمـ ي نـر التفكـ يـر التباعــدي بأنــه اقــل تقييــدا ي�
تحديــد هدفــه كمــا يتمـ ي نـر بحديــة التفكـ يـر اىل عــدة اتجاهــات ومــن مظاهــرە االساســية رفضــه للحلــول القديمــة والعثــور عــى اتجاهــات جديــدة للتفكـ يـر

ت
یه الطاقــة والمرونــة .
مــن شــأنها نجــاح الركيــب الخصــب (قطـ ي
ـایم  ، ) 465 : 2001 ،اذ يتضمــن التفكـ يـر التباعــدي عمليــات عقليــة فرعيــة ي

ـ� مــن التفكـ يـر يعــدان حســب جيلفــورد محــور العمليــات الـ تـى يتــم بواســطتها التفكـ يـر  ،ويختلــف النوعـ ي ن
ان هذيــن النوعـ ي ن
ـ� باختــاف الموقــف او
ي

ـایم)465 :2001،
المشــكلة (قطـ ي
ن
باكر عدد ممكن من الفكرة وذلك من خال تفحص المشكلة من زوايا متعددة ومختلفة .
يعى القدرة عى االتيان ج
ي
فالتفكر بوضع تباعدي ي
دراسات سابقة:

جدول()1دراساتالسابقة
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الفصلالثالث
1-3اختيارالتصميمالتجري�:
بي

ـ� متكافئتـ ي ن
التصميــم التجريـ جـى يســاعد الباحــث ن� الحصــول عــى اجوبــة لفرضيــات البحــث  ،وألن البحــث الحــاىل يتضمــن مجموعتـ ي ن
ـ� مجموعــة
ي
ي
ي
ت
التجريبيــة و اآلخــر ضابطــة  ،لذلــك اعتمــد الباحــث تصميــم المجموعتـ ي ن
ـ� االوىل التجريبيــة الـ ت يـى تــدرس المــادة بأســراتيجية جكســو و الضابطــة الـ ت يـى
ئ
ـز� لمائمتــه وأهــداف البحــث  ،جــدول (. )2
تــدرس بطريقــة االعتياديــة ذات الضبــط الجـ ي

2-3مجتمعالبحثوعينته:

ان اول خطــوة ينبـ نـیع مراعاتهــا عنــد اختيــار العينــة یه تحديــد المجتمــع األصــى  ،يتكــون مجتمــع البحــث مــن طلبــة كليــة ت
الربيــة االساســية/
ي
ي
ي
ن
ـیم ي� الكليــة كعينــة للبحــث والـ ت يـى يتــم اختيارهــا
اىس  ، 2018 -2017ومــن متطلبــات البحــث الحـ ي
جامعــة كرميــان للعــام الــدر ي
ـاىل اختيــار قســم علـ ي
ً
ً
وفــق اســس علميــة لتمثــل مجتمــع البحــث تمثيــال صحيحــا  ،لغــرض الوصــول اىل اهــداف البحــث وتعميــم مــا يتــم التوصــل اليــه عــى مجتمــع البحــث،
ـاىل مــن حيــث -:
والن الطلبــة قســم العلــوم االجتماعيــة توفــر فيهــم متطلبــات البحــث الحـ ي
دراسة مادة التاري ــخ .An Academic And Scientntific Journal
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للتكفر واالستقصاء .
طبيعة مادة التاري ــخ ومرونتهي
ن
والتفكر التباعدي .
التفكر المجرد
 قدرة الطلبة ي� هذە المرحلة عىي
ي
كتدري� ن ي� القسم الجراء بحثه .
تعاون ادارة القسم مع الباحثي
ً
قصديا مرحلة الثالثة قســم العلوم االجتماعية ليكون ميدانا لتطبيق تجربته ،المؤلفة من شـ ي ن
ـعبت� (أ) و (ب) وهذا ما يســهل
لذلك اختار الباحث
ُ
ين
ين
بقائمت� بأسماء طلبة
الشعبت� المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة ،وزودت ادارة القسم الباحث
عمل الباحث لتمثيل إحدى
ً
ً
ً
ً
الشـ ي ن
ـعبت� البالــغ عددهــم( )48طالبــا وطالبــة بواقــع( )22طالبــا وطالبــة للشــعبة(أ) و( )22طالبــا وطالبــة للشــعبة(ب) وبعــد اســتبعاد أربعــة طالبــا/
ً
ً
ـ� اصبــح مجمــوع طلبــة الشـ ي ن
ـب� و المؤجلـ ي ن
طالبـ ًـة مــن الراسـ ي ن
ـعبت�( )44طالبــا وطالبــة واختــار الباحــث عشــوائيا لتمثــل شــعبة(أ) المجموعــة التجريبيــة
ً
طالبا/طالبــة ن� حـ ي ن
ـ� مثلــت شــعبة(ب) المجموعــة الضابطــة الـ ت يـى تــدرس مــادة
الـ ت يـى تــدرس مــادة المحادثــة بأسـ تـراتيجية جكســو وعددهــم()22
ي
ً
بطريقــة االعتياديــة وعددهــم( )22طالبــا /طالبــة والجــدول( )3يوضــح ذلــك .

3-3اعداداختبارالتفك�التباعدي:
ی

ن
اختبــار التفكـ يـر التباعــدي هــو مــن اعــداد جيلفــورد (  ، ) Guilfordان الباحــث تبـ نـى اختبــار جيلفــورد ي� بنــاء القــدرات العقليــة واتبــع تقســيمه
ن
لعوامــل الطاقــة والمرونــة  .ولغــرض تحقيــق هــدف البحــث اقتـ نـى االمــر بنــاء اختبــار خــاص لقيــاس التفكـ يـر التباعــدي ي� مجــال التاري ـ ــخ الحديــث
ن
للكــورد لعــدم توفــر ذلــك االختبــار ضمــن االختبــارات والمقاييــس الـ ت يـى جــرى اعدادهــا ي� موضــوع التفكـ يـر التباعــدي بحســب علــم الباحــث ،وهــذا
ن
ـ� بالغــرض ( فــرج  : 1980 ،ص  ) 134بهــذا
مايشـ يـر اليه(فــرج )1980،مــن اهــم مايقــوم بــه الباحــث عندمــا يتضــح لــه ان االختبــارات المتوفــرة ال تـ ي

الصــدد لذلــك قــام الباحــث اىل اعــداد اختبــار جديــد  ،،فضــا عــن انــه مــن الخطــأ ان نبـ ن يـى اختبــار لقيــاس التفكـ يـر التباعــدي بعيــدا عــن محتــوى المــادة
الدراســية خاصــة ن� بحــوث طرائــق التدريــس  ،انــه البــد ان يرتبــط االختبــار الــذي يقيــس التفكـ يـر التباعــدي بمحتــوى معـ ي ن
ـ� يتناســب واختصــاص
ي
ن
ـا� التباعــدي يظهــر دومــا ي� إطــار مضمــون او
الفــرد اخذيــن بنظــر االعتبــار ان عوامــل هــذا التفكـ يـر ال تظهــر مســتقلة عــن المحتــوى  ،فالنشــاط االنتـ ج ي
محتــوى معـ ي ن
ـ� ( روشــكا  : 1989 ،ص .)73
كمــا يجــب ان تكــون بنــود االختبــار اقــرب اىل فلســفة التاريـ ـ ــخ وليــس التاريـ ـ ــخ كحــدث او التاريـ ـ ــخ نفســه  ،ليكشــف البعــد التحليـ يـى لاحــداث لــدى
ن
ن
ـ� قبــل وقوعــه او معرفــة اســبابه ونتائجــه  ،لــذا اتبــع الباحــث الخطــوات االتيــة
دارس التاري ـ ــخ  ،ويكشــف اســلوبه وابداعــه ي� معرفــة الحــدث التاريـ ي
لبنــاء اختبــار للتفكـ يـر التباعــدي .
ن
ت
و� مقدمتها اختبارات جيلفورد . 1963
والى تقيسها اختبارات
ي
التفكر التباعدي ي
• مسح القدرات ي
•مراجعة االدب ت
بالتفكر التباعدي .
الربوي من بحوث ودراسات ذات الصلة
ي
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الحاىل :
للتفكر التباعدي  ،وبما يتفق ومتطلبات البحث
•وعى وفق ما ورد آنفا حدد الباحث القدرات االتية  :مكونا مجاالت اختبارە
ي
ي
ً
اوال  :الطاقة ) Fluency ( :
ن
وي ـهــدف هــذا المجــال اىل معرفــة قــدرة الطلبــة عــى انتــاج اكـ جـر عــدد مــن االفــكار واالجابــات ي� فـ تـرة زمنيــة محــددة ( القــدرة عــى اعطــاء اســم حــدث
ن
ـ� يرتبــط بحــدث اخــر ) .
تاريـ ي
یه :
وللطاقة انواع ي
أ-الطاقة اللفظية ( ) Word Fluency
ن
التاري� تبدأ او تنت� بحرف ي ن
مع� .
اكر عدد ممكن من الكلمات المنفصلة ذات المحتوى
يسیع هذا المجال اىل بيان قدرة الطلبة عى انتاج ج
ي
ي
التعبرية ( ) Expressional Fluency
ب-الطاقة
ي

ن
ـ�
يســیع هــذا المجــال اىل معرفــة قــدرة الطلبــة عــى انتــاج عبــارات تاريخيــة مرتبطــة باالحــداث التاريخيــة المعروضــة ( رسعــة تنظيــم نــص تاريـ ي
بكلمــات مناســبة لتكويــن التعبـ يـر الصحيــح ) .
جـ-الطاقة االرتباطية ( ) Association Fluency

ن
ن
ين
يهدف هذا المجال اىل بيان قدرة الطلبة عى الربط ي ن
التاري�.
فقرت� احداهما تمثل السبب  ،والثانية النتيجة ي� تكوين الحدث
ب�
ي

ء-الطاقة الفكرية ( ) Identional Fluency
يفحص هذا المجال قدرة الطلبة عى انتاج االفكار المرتبطة بموضوع ي ن
مع� مثل :
ن
تاري� ) .
اكر عدد ممكن من العناوين لنص
( وضع ج
ي
ثانيا  :المرونة ( ) Flexibility

ن
ن
بمعى آخر معرفة قدرة الطلبة
يسیع هذا المجال اىل معرفة قدرة الطلبة عى انتاج افكار متنوعة  ،واستخدام طرق مختلفة ي� زمن محدد  .أي
ن
ن
ن
ن
التاري�  .ويتضمن هذا المجال االنواع االتية :
التفسر للنص
المعى او ي�
تغير ي�
ي
تغير من نوع ما  :ي
عى اجراء ي
ي
أ-المرونة التلقائية ( ) Spontanour Flexibility

ن
ن
ـ� غـ يـر محــدد نســبيا مثــل إعطــاء اكـ جـر عــدد
ويســیع هــذا المجــال اىل معرفــة قــدرة الطلبــة عــى اعطــاء افــكار متعــددة يعـ جـر عنهــا لغويــا ي� موقــف تاريـ ي
ن
ـ� .
مــن الوظائــف او االســتعماالت للنــص التاريـ ي
ب-المرونة التكيفية ( ) Adaptive Flexibility
ن
ژ
ـ�
يســیع هــذا المجــال اىل معرفــة قــدرة الطلبــة عــى اعطــاء اكـ جـر عــدد ممكــن مــن االســتنتاجات غـ يـر المبــارسة او النــادرة او الطريفــة لحــدث تاريـ ي
ت ن
ا� معـ ي ن
ـ� .
افــر ي
ن
بعــد تحديــد مجــاالت االختبــار  ،قــام الباحــث بصياغــة اســتبانة المختصـ ي ن
ـ� الـ ت يـى وجهــت اىل اســاتذة التاريـ ـ ــخ الحديــث والمعــارص للكــورد ي� جامعــة
ن
ن
ن
االد�  .وتــم تزويدهــم مــع االســتبانة
كرميــان والســليمانية  ،ومدرسـ يـ� ذو خـ جـرة طويلــة ي� تدريــس التاريـ ـ ــخ الحديــث ي� الصــف الخامــس االعــدادي ج ي
بنســخة مــن المفــردات المقــرر تدريســها  ،بهــدف اقـ تـراح االحــداث او النصــوص او االفــكار التاريخيــة الـ ت يـى تصلــح لقيــاس قــدرة الطالبــات عــى التفكـ يـر
ن
و� النهايــة تكونــت االختبــار مــن ســت مجــاالت و عـ ژـ�ون فقــرة  ،بحيــث
التباعــدي وفقــا لــكل مجــال مــن المجــاالت المذكــورة انفــا  .الملحــق ( )1ي
ن
ـا� والثالــث والرابــع والخامــس والســادس تضمنــت ( )3فقـرات .
تكونــت مجــال االول مــن ( )5فقـرات و كل مــن مجــاالت الثـ ي

4-3اجراءاتالتكافؤالبحث:ResearchCroupsEauation

قــام الباحــث بإج ـراء عمليــة التكافــؤ ن� عــدد مــن المتغــرات الـ تـى اكــدت البحــوث والدراســات انهــا قــد تؤثــر ن� مجــرى التجــارب ت
الربويــة والنفســية
ي
ي
ي
ي
ن
ن
ژ
ن
 ،لذلــك حــرص الباحــث عــى التكافــؤ قبــل الــ�وع بالتجربــة ي� المتغـ يـرات ( العمــر الزمـ يـى  ،الــذكاء  ،التحصيــل الوالديــن ،درجــات العــام الســابق ي�
مــادة التاريـ ـ ــخ).

الجدول()5
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ی ف
افالمعياريألعمارالطلبةالمجموعت�
المتوسطالحسا�واالنحر
بي

الجدول()6
ی ف
نتائجتحليلالتبايناألحاديألعمارالطلبةالمجموعت�

5-صدقالظاهري:)Test–Validity(:

ن
هنــاك صفتــان أساســيتان يجــب توافرهمــا ي� اختبــارات والوســائل الجمــع المعلومــات همــا الصــدق والثبــات  ،وال بــد لــكل مســتخدم لوســائل جمــع
ً
ً
البيانــات أن يكــون ملمــا بطــرق تحقيــق الصــدق والثبــات حـ تـى تكــون أداتــه صالحــة لقيــاس متغـ يـرات بحثــه قياســا جيــدا ويعــد الصــدق أهــم خاصيــة
مــن خــواص االختبــار ( .أبــو عــام ،1989،ص( )144ويعـ ن يـى صــدق االختبــار مقدرتــه عــى قيــاس مــا وضــع مــن اجلــه أو الســمة المـراد قياســها ) (عبــد
الرحمــن و عزيــز،1990،ص.)137

1-5-3لإلختبار:Face-Validity
حــرص الباحــث عــى أن يتحقــق مــن الصــدق الظاهــري االختبــار  ،مــن اجــل ذلــك تــم عــرض فقـرات االختبــار مــع االهــداف الســلوكية عــى مجموعــة
ً
ن ن
ـ� ي� طرائــق تدريــس االجتماعيــات ومــادة التاري ـ ــخ والقيــاس والتقويــم ملحــق (  ) 1واســتعملت النســبة المئويــة معيــارا لبيــان االتفــاق
مــن المتخصصـ ي
ـ� المتخصصـ ي ن
بـ ي ن
ـ� عــى كل فقــرة مــن فقـرات االختبــار  ،وحصلــت فقـرات االختبــار عــى نســبة اتفــاق ( ) % 80و بذلــك أصبــح عــدد فقـرات االختبــار
( )20فقــرة اختباريــة .
 2-5-3صدق البناء لفقرات لإلختبار : Construct Validity
ئ
ـا� Point Biserial
تــم حســاب مــدى ارتبــاط كل فقــرة مــن فق ـرات االختبــار بالدرجــة النهائيــة لإلختبــار بإعتمــاد عــى معامــل االرتبــاط الثنـ ي
ً
 ، ))Correlationو تبـ ي ن
ـ� أن جميــع معامــل الرتبــاط دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة( )0,05و بدرجــة حريــة ( )82وأن القيمــة الجدليــة (,204
. )0
 7-3ثبات االختبار:
يعــد ثبــات االختبــار مــن ژرسوط االختبــار الجيــد ،اســتخدمت الباحــث طريقــة إعــادة االختبــار لحســاب الثبــات االختبــار التفكـ يـر التباعــدي  ،النــه
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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تســتخدم لقيــاس مــدى اســتقرار درجــات العينــة عــى االختبــار وقــام الباحــث بحســاب نوعـ ي ن
ـ� مــن الثبــات :
ن
ن
ن
ـا� لاختبــار حصــل
 1-7-3اعــادة االختبــار  :وذلــك باســتعمال معامــل ارتبــاط يبرســون( ) PERSONبـ يـ� درجــات الطــاب ي� التطبيــق األول والثـ ي
الباحــث عــى معامــل ثبــات االختبــار ككل وكان معامــل االرتبــاط هــو ( ،)0,82وهــذا يشـ يـر اىل معامــل ثبــات جيــد لألختبــار.
ـ�  :أي الثبــات بـ ي ن
 2-7-3ثبــات المصححـ ي ن
ـ� تصحيــح الباحــث ومصحــح آخــر بحيــث يصحــح كل واحــد االختبــار ثــم يصححــه زميلــه االخــر بشــكل
ـ� المختلفـ ي ن
ـ� مجموعـ تـى الدرجــات  .للتأ كــد مــن توصــل المصححـ ي ن
مســتقل  ،ومــن ثــم يتــم حســاب درجــة االرتبــاط بـ ي ن
ـ� اىل النتائــج نفســها عندمــا
ي
يســتخدمان اجـراءات التصحيــح نفســها ( النبهــان  ) 444 – 253 : 2004 ،عليــه فقبــل البــدء بتصحيــح اجابــات العينــة  ،قــام الباحــث باستنســاخ
اجابــات اف ـراد العينــة االســتطاعية البالــغ عددهــا  25عينــة وذلــك العطــاء نســخة مــن تلــك االجابــات اىل مصحــح اخــر بهــدف االطمئنــان اىل
موضوعيــة التصحيــح  ،اذ قــام الباحــث والمصحــح االخــر كل عــى انف ـراد بتصحيــح تلــك االســتجابات ومــن ثــم تــم حســاب معامــل االرتبــاط بـ ي ن
ـ�
ن
ت
ت
ـا� لتلــك االجابــات وذلــك باســتخدام معامــل ارتبــاط يبرســون
الدرجــات الـ يـى منحهــا المصحــح االول ( الباحــث ) والدرجــات الـ يـى منحهــا المصحــح الثـ ي
وســيلة احصائيــة ن� ذلــك  ،فتبـ ي ن
ـ� ان قيــم معامــات االرتبــاط كانــت عاليــة جــدا ممــا يــدل عــى موضوعيــة التصحيــح وثباتهــا  ،جــدول ( . ) 7
ي

جدول()7
ف
ی ف
درجاتالمصححاالولودرجاتالمصححالثا�
معامالتاالرتباطب�
ي

 8الوسائل االحصائية : Statistical Toolsقام الباحث بأستخدام برنامج  SPSSبأستخدام الحاسوب.
صياغة األهداف السلوكية:

ن
تعــد صياغــة األهــداف الســلوكية الخطــوة األســاس ي� بنــاء االختبــار ،ألنهــا تســاعد المــدرس عــى تحديــد محتــوى المــادة المتعلمــة ،والعمــل عــى
ن
تنظيمها ،واختيار الطرائق واألساليب التدريسية واألدوات والوسائل واألنشطة المناسبة لها ،وتمثل المعيار األساس ي� تقويم العملية التعليمية،
ً
ً
فاألهــداف الســلوكية توضــح نــوع األداء أو الســلوك المتوقــع مــن جانــب المتعلــم بعــد مــرورە بالخـ جـرات والمواقــف التعليميــة ،كمــا توفــر اساســا ســليما

العــداد اختبــارات وأدوات مناســبة لتقويــم تحصيــل الطلبــة.

ً
ً
ن
ـر� لتصنيــف بلــوم الـ ت يـى اعتمدتهــا
 ،وبلــغ عــدد األهــداف الســلوكية بصيغتهــا األوليــة( )87هدفــا موزعــا عــى المســتويات الســت مــن المجــال المعـ ي
ن
ن
الباحثــة ي� صياغــة األهــداف الســلوكية ،وبنــاء أداة البحــث ،الن مســتويات هــذا المجــال تائــم الطلبــة ي� المرحلــة الجامعيــة  ،ويمكــن ماحظتهــا
وقياســها( .بلــوم،78،ص)77

وبغيــة التثبــت مــن مائمــة األهــداف الســلوكية لمحتــوى المــادة ،وســامة اشــتقاقها وصياغتهــا وتغطيتهــا ،عرضــت عــى مجموعــة مــن الخـ جـراء
ـ� ن� طرائــق التدريــس ومناهجــه ،والعلــوم ت
ن
الربويــة والنفســية الملحــق (  ) 1وبعــد تحليــل اســتجابات الخـ جـراء البالــغ عددهم()9خـ جـراء
والمتخصصـ ي ي
ن
عدلــت بعــض األهــداف الســلوكية  ،وقــد اكــد اعضــاء اللجنــة ان االهــداف واضحــة ي� محتواهــا وصياغتهــا وشــمولها للمفــردات المحــددة مــع اجـراء
بعــض التعديــات .
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الفصلالرابع:
التفكر التباعدي لجيلفورد :
تحليل النتائج ومناقشتها  :سيتم عرض النتائج بحسب مجاالت
ي

ُ
مــن اجــل تحقيــق الهــدف البحــث تــم اج ـراء مقارنــة بـ ي ن
ـ� متوســط الدرجــات الـ ت يـى حصلــت عليهــا المجموعــة التجريبيــة الـ ت يـى درســت باســتخدام
ُ
ن
ن
اسـ تـراتيجية جكســو ومتوســط الدرجــات الـ ت يـى حصلــت عليهــا المجموعــة الضابطــة الـ ت يـى أســتخدم ي� تدريســها الطريقــة التقليديــة ي� االختبــار البعــدي
ن
ت
ـ� مسـ ي ن
 ،وباســتخدام االختبــار التـ ئـا� لعينتـ ي ن
اال� :
ـتقلت� وســيلة احصائيــة ي� المعالجــة فأظهــرت النتائــج ي
ي

ف
الدرجةالكليةلالختبارالبعديللتفك�التباعدي:
1-4الفرق�
ی
ي

تبـ ي ن
ـ� مــن نتائــج تحليــل البيانــات الـ ت يـى تــم الحصــول عليهــا مــن تطبيــق االختبــار البعــدي للتفكـ يـر التباعــدي ان متوســط الدرجــة الكليــة للمجموعــة
ن
التجريبية ن� االختبار بلغ ( )98.351درجة  ،ن� ي ن
ح� بلغ متوسط الدرجة الكلية للمجموعة الضابطة ي� االختبار البعدي (  ، ) 52.513واظهرت
ي
ي
نتائــج المعالجــة االحصائيــة ان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي (  ، ) 11.604جــدول ( . ) 8

جدول()8
ف ف
ئ
ی ف
نتائجاالختبارالتا�
متوس�
لداللةالفرقب�
�االختبارالبعدي
ی
الدرجاتالكليةللمجموعت� ي
ي
ي

ویه اكـ ڤـر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة (  ) 2.000عنــد
وناحــظ مــن الجــدول اعــاە ان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي ( ) 11.604ي
مســتوى داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة

ن ن
(  ) 42ويشـ يـر ذلــك اىل وجــود فــرق دال بـ ي ن
ـ� ي� الدرجــة الكليــة الختبــار التفكـ يـر التباعــدي ولصالــح المجموعــة التجريبيــة  .وبذلــك
ـ� المجموعتـ ي
ترفــض الفرضيــة الرئيســة التوجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون مــادة التاريـ ـ ــخ باســتخدام اسـ تـراتيجية
ن
جكســو و متوســط الدرجــات الطلبــة الذيــن يدرســون مــادة نفســها بالطريقــة التقليديــة ي� التفكـ يـر التباعــدي )
ن
وهــذە النتيجــة تــدل عــى تفــوق طلبــة المجموعــة التجريبيــة عــى طلبــة المجموعــة الضابطــة ي� التفكـ يـر التباعــدي  ،يعــزى اىل اثــر (اسـ تـراتيجية
ً
ً
ً ن
ن
جكســو ) ي� تدريــس التاريـ ـ ــخ فهــو يتيــح للطالبــة ان تاخــذ موقفــا ايجابيــا ونشــطا ي� عمليــة التعلــم اكـ ڤـر ممــا تتيحــه لهــا الطريقــة التقليديــة مــن خــال
ً
ً ن
ن
مشــاركته االيجابيــة ي� خضــون المجموعــات التعليميــة  .واكتســابها اســلوبا ممـ ي نـرا ي� التفكـ يـر ومهــارة البحــث عــن الحقيقــة وهــذە النتيجــة اثبتــت
ن
ت
ـاو� (اسـ تـراتيجية جكســو) ن ي� التدريــس .
صحــة مــا اكــدت عليــه ادبيــات الربيــة وطرائــق التدريــس عــى اهميــة التعلــم التعـ ي
ن
ت
ابوعمرة (( ، )2000عزيز)2010،
التعاو� مثل دراســة دراســة
الى اســتخدمت اسـ تـراتيجيات التعلم
ي
ي
اتفقت هذە النتيجة مع الدراســات الســابقة ي
.

ن
للتفكر التباعدي:
 1-1-4الفرضية الفرعية االوىل /المجال االول :الفرق ي� المجال االول ( الطاقة اللفظية ) لاختبار البعدي
ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ن
تبـ ي ن
ـ� مــن تحليــل البيانــات الـ ت يـى حصــل عليهــا الباحــث مــن تطبيــق االختبــار البعــدي للتفكـ يـر التباعــدي ان متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة ي�
ن
المجــال االول ( الطاقــة اللفظيــة ) لاختبــار بلــغ ( )28.768درجــة  ،ن� حـ ي ن
ـ� بلــغ متوســط درجــات المجموعــة الضابطــة ي� هــذا المجــال
ي
(  ، ) 11.572واظهرت نتائج المعالجة االحصائية ان القيمة التائية المحسوبة تساوي
( ،) 11.624جدول( ) 9

جدول()9
ف ف
ئ
ی ف
نتائجاالختبارالتا�
متوس�
لداللةالفرقب�
�المجالاالول
ی
درجاتالمجموعت� ي
ي
ي
(الطالقةاللفظية)مناالختبارالبعدي

ویه اكـ جـر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة (  ) 2.000عنــد
وناحــظ مــن الجــدول اعــاە ان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي (  ) 11.624ي
مســتوى داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة

ـ� المجموعتـ ي ن
(  ، ) 42ويشـ يـر ذلــك اىل وجــود فــرق دال احصائيـ ًـا بـ ي ن
ـ� ولصالــح المجموعــة التجريبيــة  .وبذلــك رفضــت الفرضيــة الفرعيــة االوىل
( ال يوجــد فــرق ذا داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون
بالطريقــة التقليديــة ن ي� المجــال الطاقــة اللفظيــة ) .
ن
ويــرى الباحــث ان الســبب ن� ظهــور فــروق ذات داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� مجموعـ ت يـى البحــث ي� مجــال الطاقــة اللفظيــة يعــود اىل طــرح المــدرس الســئلة
ي
ن
ن
ڤ
ت
مفتوحــة عــى وفــق اسـ تـراتيجية جكســو .فضــا عــن ان الطلبــة ي� اســراتيجية جكســو تكــون اكــر فعاليــة ومشــاركة ي� فهــم وتحليــل المعلومــات
ومناقشــتها .

ف
ف
ف
ـا�:الفـ
ـةالتعب�يــة)لالختبــارالبعــديللتفكـ یـ�
ـا�(الطالقـ
ی
ي
ـرق�المجــالالثـ ي
2-1-4الفرضيــةالفرعيــةالثانية/المجــالالثـ ي
التباعــدي:

واظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات الـ ت يـى حصــل عليهــا الباحــث مــن تطبيــق االختبــار البعــدي للتفكـ يـر التباعــدي ان متوســط درجــات المجموعــة
ن
ن
ـا�
التجريبيــة ي� المجــال الثـ ي
ن
التعبريــة ) لاختبــار بلــغ ( ) 10.452درجــة  ،ن� حـ ي ن
ـ� بلــغ متوســط درجــات المجموعــة الضابطــة ي� هــذا المجــال ( ، ) 5.763واظهــرت
( الطاقــة
ي
ي
نتائــج المعالجــة االحصائيــة ان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي ( ، ) 5.458جــدول ( . ) 10
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جدول()10
ف ف
ئ
ف
ی ف
نتائجاالختبارالتا�
�
متوس�
لداللةالفرقب�
المجالالثا�
ی
درجاتالمجموعت� ي
ي
ي
ي
(الطالقةالتعب�ية)مناالختبارالبعدي
ی

ویه اكـ جـر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة( )2.000عنــد مســتوى
وناحــظ مــن الجــدول اعــاە ان القيمــة التائيةالمحســوبة تســاوي ( )5.458ي
داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة

ً
ن ن
ن
احصائيا ي ن
الثا�
ب�
ويشر ذلك اىل وجود فرق ذات داللة
( ، ) 42
ي
ي
المجموعت� ي� المجال ي

التعبرية) ولصالح المجموعة التجريبية وبذلك ترفض الفرضية الفرعية الثانية
(الطاقة
ي

( ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن
ن
يدرســون بالطريقــة التقليديــة ) ويعــزى الباحــث الســبب ي� ذلــك اىل ان طلبــة المجموعــة التجريبيــة الذيــن درســوا باسـ تـراتيجية جكســو اصبــح لديهــم
ن
ن
ـ� الـ ت يـى فهموهــا ي� مواقــف تعليميــة جديــدة  ،وكذلــك نتائــج جديــدة مــن خــال معلومــات متاحــة ممــا شــجع الطلبــة عــى
القــدرة عــى التعبـ يـر اللفـ ي
التعبـ يـر و وســع خيالهــم .

ف
3-1-4الفرضيةالفرعيةالثالثة/
المجالالثالث(الطالقةاالرتباطية)لالختبارالبعديللتفك�التباعدي:
الفرق�
ی
ي

وبينــت نتائــج تحليــل البيانــات الـ ت يـى حصــل عليهــا الباحــث مــن تطبيــق االختبــار البعــدي للتفكـ يـر التباعــدي ان متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة
ن
ي� المجــال الثالــث
ن
( الطاقة االرتباطية ) لاختبار بلغ (  ) 13.605درجة  ،ن� ي ن
ح� بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة ي� هذا المجال (  ، ) 9.473واظهرت
ي
نتائج المعالجة االحصائية ان القيمة التائية المحسوبة تساوي (  ، ) 5.674جدول ( . ) 12

جدول()12

ف ف
ئ
ی ف
نتائجاالختبارالتا�
متوس�
لداللةالفرقب�
�المجالالثالث
ی
درجاتالمجموعت� ي
ي
ي
(الطالقةاالرتباطية)مناالختبارالبعدي
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ویه اكـ جـر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة (  ) 2.000عنــد مســتوى
وناحــظ مــن الجــدول اعــاە ان القيمــة التائيةالمحســوبة تســاوي ( ) 5.674ي
داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة
ً
ن ن
ويشر ذلك اىل وجود فروق ذات داللة احصائيا ي ن
المجموعت� ي� المجال الثالث
ب�
( ، ) 42
ي
ي

( الطاقــة االرتباطيــة ) ولصالــح المجموعــة التجريبيــة  .وبذلــك ترفــض الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة (ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط
درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون بالطريقــة التقليديــة ) ويعــزى ذلــك اىل

ن
ن
ن
ت
ن
ـ� جديــد ي� مهــارة الطاقــة
فعاليــة اســراتيجية جكســو ي� إكســاب الطلبــة القــدرة عــى وضــع االجـزاء التعليميــة مــع بعضهــا البعــض ي� مضمــون تاريـ ي
االرتباطيــة .

ن
للتفكر التباعدي :
 4-1-4الفرضية الفرعية الرابعة  /الفرق ي� المجال الرابع  ( :الطاقة الفكرية ) لاختبار البعدي
ي

ن
وتبـ ي ن
ـ� مــن نتائــج تحليــل بيانــات الخاصــة بتطبيــق االختبــار البعــدي للتفكـ يـر التباعــدي ان متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة ي� المجــال الرابــع
( الطاقــة الفكريــة ) لاختبــار بلــغ
ن
(  ) 14.534درجة  ،ن� ي ن
ح� بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة ي� هذا المجال
ي
(  ، ) 5.635واظهرت نتائج المعالجة االحصائية ان القيمة التائية المحسوبة تساوي
(  ، ) 6.463جدول ( . ) 13

جدول()13
ف ف
ئ
ی ف
نتائجاالختبارالتا�
متوس�
لداللةالفرقب�
�المجالالرابع
ی
درجاتالمجموعت� ي
ي
ي
(الطالقةالفكرية)مناالختبار

ویه اكـ جـر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة (  ) 2.000عنــد مســتوى
وناحــظ مــن الجــدول اعــاە ان القيمــة التائيةالمحســوبة تســاوي ( ) 6.463ي
داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة

ً
ن ن
احصائيا ي ن
المجموعت� ي� المجال الرابع
ب�
ويشر ذلك اىل وجود فروق ذات دااللة
( ، ) 42
ي
ي
( الطاقة الفكرية ) ولصالح المجموعة التجريبية  .وبذلك ترفض الفرضية الرابعة

(ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن
ً
ً
ن
يدرســون بالطريقــة التقليديــة) ويعــزى الســبب ي� ذلــك اىل ان اســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو قــد اعــ� ادراكا وفهمــا اعمــق لمحتــوى مــادة التاريـ ـ ــخ
الحديــث مقارنــة بالطريقــة التقليديــة  ،فالتدريــس باسـ تـراتيجية جكســو اكســب الطلبــة القــدرة عــى الحكــم عــى قيمــة المــادة التاريخيــة  ،واتفقــت
هــذە النتيجــة مــع دراســة عزيــز ( )2010الـ ت يـى اســتخدمت االســئلة التباعديــة ن ي� تدريــس التاريـ ـ ــخ .
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ن
للتفكر التباعدي
 5-1-4الفرضية الفرعية الخامسة /الفرق ي� المجال الخامس ( :المرونة التلقائية ) لاختبار البعدي
ي

ن
ين
للتفكر التباعدي ان متوسط درجات المجموعة التجريبية ي� المجال الخامس
وتب� من نتائج تحليل بيانات الخاصة بتطبيق االختبار البعدي
ي
( المرونــة التلقائيــة ) لاختبــار بلــغ
ن
(  ) 12.233درجة  ،ن� ي ن
ح� بلغ متوسط درجات المجموعة الضابطة ي� هذا المجال
ي
(  ، ) 6.643واظهرت نتائج المعالجة االحصائية ان القيمة التائية المحسوبة تساوي
(  ، ) 6.854جدول ( . ) 14

جدول()14
ف ف
ئ
ی ف
متوس�
لداللةالفرقب�
�المجالالخامس
نتائجاالختبارالتا�
ی
درجاتالمجموعت� ي
ي
ي
(المرونةالتلقائية)مناالختبارالبعدي

ویه اكـ جـر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة (  ) 2.000عنــد مســتوى
وناحــظ مــن الجــدول اعــاە ان القيمــة التائيةالمحســوبة تســاوي ( ) 6.854ي
داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة

ً
ن ن
احصائيا ي ن
المجموعت� ي� المجال الخامس
ب�
ويشر ذلك اىل وجود فرق دال
( ، ) 42
ي
ي

( المرونــة التلقائيــة ) ولصالــح المجموعــة التجريبيــة  .وبذلــك ترفــض الفرضيــة الفرعيــة الخامســة (ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط
ن
درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون بالطريقــة التقليديــة ي� المجــال الخامــس
ن ن
ن
ت
ـأ� ي� االجابــات عــن اســئلة المــدرس عــى وفــق
المرونــة التلقائيــة)  .ويعــزى الســبب ي� ذلــك اىل ان اســتخدام اســراتيجية جكســو اىل الحــرص والتـ ي
اختبــار التفكـ يـر التباعــدي وهــذا مــا أدى اىل تمكــن الطلبــة مــن االتيــان بالتعبـ يـرات متعــددة مــن االجابــات تعكــس مجــال المرونــة ن ي� التفكـ يـر .
ن
للتفكر التباعدي
 6-1-4الفرضية الفرعية السادسة  /الفرق ي� المجال السادس ( المرونة التكيفية ) لاختبار البعدي
ي

واظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات الـ ت يـى تــم الحصــول عليهــا مــن تطبيــق االختبــار البعــدي للتفكـ يـر التباعــدي ان متوســط درجــات المجموعــة التتجريبيــة
ن
ي� المجال الســادس
ن
( المرونــة التكيفيــة ) لاختبــار بلــغ (  ) 10.627درجــة ن� حـ ي ن
ـ� بلــغ متوســط درجــات المجموعــة الضابطــة ي� هــذا المجــال (  ، ) 8.873واظهــرت
ي
نتائــج المعالجــة االحصائيــة ان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي ( ، ) 5.243جــدول ( . ) 15
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جدول()15

ف ف
ئ
ی ف
نتائجاالختبارالتا�
متوس�
لداللةالفرقب�
�المجالالسادس
ی
درجاتالمجموعت� ي
ي
ي
(المرونةالتكيفية)مناالختبارالبعدي

ویه اصغــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة (  ) 2.000عنــد
وناحــظ مــن الجــدول اعــاە ان القيمــة التائيــة المحســوبة تســاوي ( )5.243ي
مســتوى داللــة (  ) 0.05ودرجــة حريــة

ً
ن ن
احصائيا ي ن
المجموعت� ي� المجال السادس
ب�
ويشر ذلك اىل عدم وجود فرق دال
( ) 42
ي
ي

( المرونــة التكيفيــة )  .وبذلــك تقبــل الفرضيــة الفرعيــة السادســة (ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصائيــة بـ ي ن
ـ� متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون
ن
ن
باســتخدام اسـ تـراتيجية جكســو و متوســط درجــات الطلبــة الذيــن يدرســون بالطريقــة التقليديــة ي� المجــال الســادس ي� المرونــة التكيفيــة ) .وهــذا
ن
ن
يعـ ن يـى انــه ال تأثـ يـر اسـ تـراتيجية جكســو ي� التفكـ يـر التباعــدي لــدى طلبــة المجموعــة التجريبيــة ي� مجــال المرونــة التكيفيــة ويعــزي الباحــث ذلــك اىل
ً ن
ن
ن
ـ� حالــة ســهلة
قــدرة الطلبــة عــى احــداث تغـ يـرا ي� المعــى مــن اجــل التوصــل اىل افــكار جديــدة وذكيــة وغـ يـر مألوفــة ممــا جعــل توقــع الحــدث التاريـ ي
لديهــم ن ي� مهــارة المرونــة التكيفيــة .

قائمةالمصادر:

ت ن ن
و� ي� بعــض المهــارات التاريخيــة لــدى طالبــات الصــف األول
.1ابــا الخيــل ،فوزيــة محمــد ( :)2008فاعليــة وحــدة دراســية قائمــة عــى التعلــم االلكــر ي
الثانــوي بمدينــة الريــاض  ،مجلــة العلــوم ت
الربويــة ،المجلــد ( ، )35العــدد(.)1
.2ابو عام ،رجاء محمود( :)1989مدخل اىل منهج البحث ت
الربوي ،الطبعة االوىل ،مكتب الفاح ژ
للن� والتوزي ــع ،الكويت.
ـكى لــدى طلبــة المرحلــة االعداديــة "  ،اطروحــة
ـیم لتنميــة مهــارات التفكـ يـر الشـ ي
.3الجرجــري  ،خشــمان حســن عـ يـى (  " : ) 2003اثــر برنامــج تعليـ ي
دكتــوراە غــر منشــورة  ،كليــة ت
الربيــة  ،جامعــة الموصــل .
ي
.4الخالدي  ،اديب (  : ) 2003سيكلوجية الفروق الفردية  ،ط  ، 11دار وائل ژ
للن� .
ـاىل والتخصــص
ـیم  ،يــارس محفــوظ حامــد ( : ) 2001التفكـ يـر التباعــدي لــدى طلبــة المرحلــة االعداديــة وعاقتــه بالــذكاء والنضــج االنفعـ ي
.5الدليـ ي
الــدراىس  ،رســالة ماجســتر غــر منشــورة  ،كليــة ت
الربيــة  ،جامعــة الموصــل .
ي ي
ي
ال�  ،سلسلة عالم المعرفة  ،مطابع السياسة  ،الكويت .
.6روشكا  ،الكسندرو (  : ) 1989االبداع العام والخاص  ،ترجمة غسان عبد ي
ين
حس�  ،تصميم التدريس ( رؤية منظموية )  ،ط  ، 2عالم الكتب القاهرة  2001 ،م .
.7زيتون حسن

ـيخى،هالة ابراهيــم ادهــم محمــد (  : ) 2001بنــاء اختبــار التفكـ يـر المتشــعب عنــد تامــذة الصفــوف الرابعــة والخامســة والسادســة االبتدائيــة
.8الشـ ي
 ،رســالة ماجســتر غــر منشــورة  ،كليــة ت
الربيــة – ابــن رشــد  ،جامعــة بغــداد .
ي ي
المسرة  ،عمان .
.9
االبدا�  ،ط  ، 1دار
التفكر
الطي�  ،محمد (  : ) 2001تنمية قدرات
ي
ي
ي
ي
الربويــة "  ،مجلــة رســالة ت
.10العـ نـا�  ،وجيــه ثابــت (  " : ) 2004تطبيقــات تربويــة للفلســفية البنويــة ن� العمليــة ت
الربيــة  ،العــدد الرابــع  ،ســلطنة
ي
ي
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عمــان .
حس� وعزيز حنا داود( :)1990مناهج البحث ت
ژ
ين
والن� ،بغداد.
الربوي ،الطبعة االوىل،دارالحكمة للطباعة
.11عبدالرحمن،انور
ن
ـا� لــدى الطلبــة قســم الرياضيــات وعاقتــه بالثقــة بانفســهم  ،المؤتمــر القطــري االول
.12العــزو  ،اينــاس والرحــو  ،جنــان ( : ) 2001التفكـ يـر الريـ ي
للعلــوم ت
الربويــة مــن  29 – 28اذار  ، 2001 ،كتــاب البحــوث  ،الجامعــة المســتنرية  ،العـراق .
ن ن
ن
ن
ت
ـ� ي�
ـاو� اســراتيجية  jigsawي� تحصيــل طــاب الصــف األول معاهــد اعــداد المعلمـ ي
.13عزيــز  ،احمــد شــهاب( : )2010اثــر اســتخدام التعلــم التعـ ي
مــادة الرياضيــات  ،مجلــة أبحــاث كليــة ت
الربيــة األساســية  ،المجلــد  ، 10العــددد .1
ن
 .14الجميــى ،عبدالــرزاق رسحــان حسـ ي ن
ـ� المســلم (  :)2007اث ــر اســتخدام طريق ــة االســتقصاء م ــع األح ــداث الجاريــة ي� اكتســاب المفاهيــم
ي
ت
التاريخيــة لــدى طالبــات مـعـه ــد المعلم ــات المركــزي ،جامعــة بغــداد  ،كليــة الربيــة ابــن رشــد ( ،رســالة ماجسـ يـتر غـ يـر منشــورة ) .
ن
ن ن
ـ� ي� التفكـ يـر التباعــدي ل ــدى طالب ــات الصــف الخ ــامس األدب ــي ي� م ــادة
.15عـ يـى  ،عصــام عبدالوهــاب عزالديــن (:)2006أثــر اســتخدام أنمــوذج ثيلـ ي
الت ــاري ــخ  ،جامعــة المســتنرية  ،كليــة ت
الربيــة  ( ،أطروحــة دكتــوراە غـ يـر منشــورة ) .
ن
.16فارس  ،محمد عادل (  : ) 2004االبداع واالبتكار االبتكار  ،نظرات ي� خصائص
المبدع�  ،دراسة منشورة عى شبكة ت
ين
االنرنيت http://www.saaid.net/aldawah/234.htm.
لعر�  ،القاهرة  1980 ،م .
.17فرج  ،صفوت  ،القياس
النف�  ،دار الفكر ج ي
ي

ژ
والن� والتوزي ــع  ،عمان ،االردن .
.18
التفكر للمرحلة االساسية  ،ط  ، 1دار الفكر للطباعة
قطایم  ،نايفة (  : ) 2001تعليم
ي
ي
ن
.19مقلــد  ،ســحر ( :)2011فاعليــة اســتخدام الخرائــط الذهنيــة المعــززة بالوســائط المتعــددة ي� تدريــس الدراســات االجتماعيــة عــى التحصيــل
ن
ـتدالىل لــدى تاميــذ المرحلــة االعداديــة  ،جامعــة ســوهاج  ،مــر  ( ،رســالة ماجسـ يـتر غـ يـر منشــورة ) .
ـر� وتنميــة التفكـ يـر االسـ
ي
المعـ ي
.20النبهان  ،موىس (  : ) 2004اساسيات القياس ن� العلوم السلوكية  ،ط  ، 1دار ژ
ال�وق  ،عمان  ،االردن .
ي
21.Cricket, F. L )1996(;Why do l have to study History?”, Social studies Review, vol. 36,No.1.
22.Mccumber, William H. & Sloan, crystal )2005(. Educating systems Engineers: Encouraging DivergentThinking.http://www.ertin.com/papers/mccumber_sloan_2002.pdf#search=`educating%system%20engineers.
23.Rowehl, Mike )2005(. Web logs as Divergent Thinking. http://www.bitsplten.net/blog
24.Russell, D.M. )1975(. “Correlates of sex and anxiety to divergent production, Convergent production and self
concept in rural disadvantaged children”, Dissertation Abstracts Int., Vol. 35, No. 8. pp. 5136.
25.Torrance, E. )1971(. “The Creative Person”. Encyclope Dissertation Abstracts of Education Macmillan company and the free press, Vol. 2.

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

384 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

https://www.huj.uoh.edu.iq
)1(ملحق

ف
ی ف
اسماءالمختص�الذيناستعانالباحثبآر
اءهم�اجراءاتالبحث
ي

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

