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ملخص البحث :
يهدف البحث الحالي الى التعرف على فاعلية استراتيجية االستقصاء التعاوني
في تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى طالبات الصف الخامس األدبي ،تكون مجتمع
البحث الحالي من طالبات الصف الخامس االدبي في المدارس الثانوية واالعدادية في
محاافظة ديالى ,واختارت الباحثة مدرسة (ثويبة االسلمية) عينة لبحثها ،كافات
الباحثة بين مجموعتي البحث في متغيرات ( العمر الزمني وتحصيل الوالدين
واالختبار القبلي) وبعد تطبيق اختبار التفكير االبداعي البعدي للمجموعتين توصلت
الباحثة الى تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن باستعمال االستقصاء
التعاوني على طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن باستعمال الطريقة
االعتيادية ،واوصت الباحثة بضرورة اعتماد االستقصاء التعاوني في تدريس مادة
التاريخ لطالبات الصف الخامس االدبي ،وتشجيع المؤسسات التربوية ومراكز
البحوث على تطبيق االستقصاء التعاوني ضمن األنشطة والتمرينات في مناهج
المواد الدراسية ومواقف الحياة اليومية ،واقترحت الباحثة اجراء دراسة مماثلة
للدراسة الحالية في مراحل وصفوف دراسية أخرى ،ودراسة مماثلة وعلى متغيرات
أخرى مثل االتجاه  ،والثقة بالنفس .
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The Effectiveness of Cooperative Survey in Developing
Creative Thinking for Fifth Grade Humanities Female
Students in Material of History
Assit. Inst.
Abeer Abdul Hade Haider
Directorate of General Education - Diyala
Abstract :
This research aims to identify “The Effectiveness of
Cooperative Survey in Developing Creative Thinking for Fifth
Grade Humanities Female Students in Material of History”. To
achieve the aims of the research the researcher chose a sample
from a school in Governorate of Diyala and prepared the
necessary demands for the experiment like behavioral aims,
teaching plans, and pre-test and post-test. After implementing
the experiment on the sample of post-test the researcher reached
to superiority of experimental group female students of those
whom were taught using cooperative survey on control group
students which were taught using the traditional method. The
researcher recommended the necessity of depending on
cooperative survey in teaching material of History for fifth grade
humanity students, and also to encourage educational
institutions and research centers on implementing cooperative
survey within the activities and exercises in teaching curriculum
and daily life situations, and to make female students the main
core in educational process and giving them the biggest role in
discussions and inquires and to search for answers, solutions,
and inventing most creative ideas to employ them correctly. The
researcher suggested conducting similar studies on other grades
and classes, and similar studies on other variables like, direction
and self-confidence.
:مشكلة البحث
 و لت, لقد طرأ تغيير على فلسفة التدريس حديثا عما كانتت عليتف فتي الستابق
لما تتسم بف طبيعة ألمرحلة من سرعة في التغيير والتطور بحيتث أصتبحت تقتول علتى
 والقتدرة علتى,عدة مرتكزات منها تهيئة الطالبات لممارسة عمليتات ومهتارات فكريتة
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اتخا القرار ,وحتل المشتكالت  ,وربتأل األستباب بالنتتاجج ,وتحليتل القضتايا واالحتداث
التاريخية (قطامي وآخرون  , 8112ص.)802
ا ينبغي إعادة النظر في كيفية تقديم المتادة العلميتة للمتتعلم بحيتث تكتون بشتكل
تثير تفكيره من خالل التركيز على مشكالت ملحف تتطلب التفكير في حلهتا ،واستتخدال
طراجق مثل ألمناقشة وحل المشتكالت واالستقصتاء ،الن هت ه الطراجتق تكستب المتتعلم
مهارات التفكير (ابو حتلف  , 8112,ص )082
وطراجق التدريس التقليدية المسـتندة الى الحفظ والتلقين مازالت تأخ فعلها في عمليتة
التدريس ،إ تستعمل من دون إشراك الطلبة في تدريبهم على التعلم الت اتي الت ي يفتتح
بابا واسعا مستقبال لالعتمتاد علتى أنفستهم فتي اكتستاب المعرفتة (الفتاخوري, 0228 ،
ص )8وه ت ا متتا ثبتتتتف العديتتد متتن الدراستتات مثتتل دراستتة (الستتباب  )8101ودراستتة
(محمود )8102
وتترى الباحثتة ان هت ا يتؤثر ستلبا ع فتي عمليتة اكتستاب مهتارات التفكيتر بانواعهتا فمتن
خالل عمل الباحثة في مجال التدريس ،ولقاجهتا متع عتدد متن مدرستات ومدرستي متادة
التاريخ بالمرحلة االعدادية فقد الحظت ان هنتاك ضتعفا ع فتي وضتوا مهتارات التفكيتر
االبداعي لدى طالبات المرحلة اإلعدادية ،وفتي تقتدير الباحثتة يمكتن ان يتؤثر لت فتي
مستوى تحصيلهن في مادة التاريخ.
ويمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال اآلتي- :
 ما فاعلية إستراتيجية االستقصاء التعاوني في تنميتة مهتارات التفكيتر االبتداعي لتدىطالبات الصف الخامس األدبي بمادة التاريخ االوربي الحديث والمعاصر؟
أهمية البحث
التربية عملية إنسانية اجتماعية ثقافية تشتغل في بيئة مجتمع من المجتمعات
ومن الضروري ان يكون بين التربية وبيئتها عالقة صدق وانتماء،
البشرية،
تنعكس على هندسة العملية التربوية ومحدداتها من حيث الفلسفة واالهداف والطراجق
واالساليب واالدوات والسياسات التربوية وغير ل من محددات  ,والمناهج هي
أحدى المكونات االساسية للنظال التربوي ،وأهم الوساجل فاعلية في تحقيق أغراضف
التربوية داخل المجتمع( .الخوالدة ،8112،ص.)00
وللمناهج اثر مهما في تنمية وتطوير التفكير ،فمن خاللهتا يجتري تعلتيم الطلبتة
على التنظيم ،والتسلسل المنطقي فتي تفكيترهم حتتى يتمكنتوا بعتد لت متن تطبيتق تلت
المهارات داخل وخارج المؤسسات التربوية (العبيدي ,8101 ,ص.)33
ومتتن هنتتا باتتتت أهميتتة إثتتراء المتتنهج المدرستتي بمهتتارات التفكيتتر ،وتعطتتي
المدارس موضوع تعليم مهارات التفكير جزءا مهما ع من جوانب عمليتة تطتوير التعلتيم
وكهدف من أهداف الجودة في التعليم (السرور  , 8112,ص.)82
ولتت ل بتتدا االهتمتتال بدراستتة التفكيتتر وتعليمتتف متتن ختتالل المنتتاهج الدراستتية,
وعقتتدت الكثيتتر متتن المتتؤتمرات العالميتتة والعربيتتة والمحليتتة ومنهتتا (برنتتامج التعلتتيم
المعتمد على التفكيتر ) الت ي اعتده مركتز النتافع للبحتوث واالستشتارات العلميتة لتعلتيم
وتنميتتة مهتتارات التفكيتتر العليتتا متتن ختتالل المتتواد الدراستتية فتتي الستتعودية عتتال ,8118
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والمتتتؤتمر العلمتتتي الثالتتتث ( متتتؤتمر إصتتتالا المنتتتاهج  ) 8112فتتتي بغتتتداد  ,لرعايتتتة
الموهوبين والمتفتوقين  ,الت ي كتان تحتت شتعار رعايتة الموهتوبين والمتفتوقين اولويتة
فتتي عصتتر العولمتتة والمنعق تد فتتي عمتتان عتتال  , 8113ا ورد فتتي توصتتياتف العنايتتة
بقضايا التفكير بأنواعف كافف ألنها تعد من أهم عوامل تنمية المواهب وتطويرها .
وتحتتتل منتتاهج االجتماعيتتات مكانتتة مرموقتتة وستتأل المنتتاهج الدراستتية  ،وقتتد زاد
االهتمتتتال بهتتت ه المنتتتاهج فتتتي التخطتتتيأل والتصتتتميم والبنتتتاء والتطتتتوير و لتتت إلدراك
المؤسسات التربوية أهمية تل المنتاهج فتي بنتاء شخصتية المتلقتي المتكاملتة والمنتجتة
والمبتكرة  ،وان الهدف ال ي تستعى اليتف المتواد االجتماعيتة هتو مستاعدة الطلبتة علتى
تنمية قدراتهم على اتخا القرارات المنطقية في حل مشكالتهم الشخصية واالجتماعيتة
وتعتتد متتادة الت تاريخ احتتد ميتتادين المتتواد االجتماعيتتة  ,وهتتو علتتم لتتف أصتتولف وقواعتتده,
وأدواتف المتعددة ,التي جعلت منف علما وظيفيا لف مكانتف المتميتزة بتين العلتول األخترى
(الدليمي  , 8112،ص. ) 01
والتاريخ ياخ مكانة متميزة في مناهج االجتماعيات ألنف سجل حياة األمتم فهتو
يدون أحداث ه ه الحيتاة فتي تسلستلها وتعاقبهتا ويوضتح التطتور الت ي طترأ عليهتا فتي
نوعتتف  ،وطريقتتتف وأستتبابف  ،وعواملتتف ،فمعرفتتة أبنتتاء األمتتة واطالعهتتم علتتى تتتاريخهم
وفهم مكانتهم المعاصرة بوصفها حلقة قويتة متن حلقتات االجيتال الماضتية أمتر أستاس
فتتي تقتتدمهم وإستتهامهم فتتي بنتتاء الحضتتارة اإلنستتانية  ،فتتتدريس التتتاريخ يستتهم بتتدور
ايجابي في إعداد المواطن الصالح " إ ينمي شخصية الطالب وحسف التاريخي بمكانتة
األمة ودورها الفعال في حضارة العالم " ,فضتال عتن اكستابف عتادات واتجاهتات وقتيم
خيرة ( الراوي  ،0222 ،ص) 2
ويهدف تدريس التاريخ الى تنمية التفكير عند المتعلمين ومستاعدتهم متن ختالل
تعليمهم كيفية التفكير ،وتنظيم االفكار ،والمعلومات بطريقة متا (الستامراجي ،واخترون
 , 8111 ,ص.)012
وان تدريس مادة التاريخ تنمي مهارات التفكير ,ومن خالل ه ه المهارات يمكتن
الطلبتتة الحصتتول علتتى اغلتتب المعلومتتات ختتارج نطتتاق دراستتتهم وحتتتى متتن ختتالل
مطتتالعتهم الخارجيتتتة  ,ا تفيتتتد المهتتتارات االبداعيتتتة فتتي فهتتتم وتفستتتير طبيعتتتة النظتتتال
السياسي واإلداري والديني واالجتمتاعي الت ي يكونتون بصتدد دراستتف وبالوقتت نفستف
فان ه ه المهارات تساعد الطلبة على إحراز مفاتيح النجاا ,من خالل ستيطرتهم علتى
فهم المادة االبداعية مما يساعد على نشر تطبيقاتها ضمن مدى واسع من الفرص التي
تتاا لهتم فيمتا بعتد ,ستواء فتي مجتال قتراءة التتاريخ واستتيعابها ,او فتي مجتال البحتث
العلمتتي وكمحصتتلة فتتان المهتتارات االبداعيتتة تمثتتل الخبتترة الموحتتدة لل ت ين يدرستتون
التاريخ عبر سنوات الدراسة (عبد العزيز ,8112 ,ص) 20
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى ان تتدريس المهتارات قتد أدى إلتى تحستن
فتتتي التحصتتتيل الدراستتتي ،كدراستتتة (بتتتانكي  )Panky 1986وأن التتتتدريب علتتتى
المهتتارات الدراستتية فتتي مقتتررات المحتتتوى مثتتل مقتترر التتتاريخ يمكتتن ان يتتؤدي التتى
تحسن في التحصيل الدراسي والدافعية  ,والتوجف ال اتي في تلت المقتررات ( الجترف
 , 8110 ,ص. ) 3
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وازدادت أهميتة تنميتة مهتارات التفكيتر فتي معظتم ميتادين المعرفتة الستيما فتي
العقتتود األخيتترة فبالمهتتارات نحصتتل علتتى تعلتتم فاعتتل عنتتدما نوظتتف مهتتارات جمتتع
المعلومات وتفسيرها ،وتحليلها لتخفيف ه ا التعلم ،وتؤكد تعلم المهتارات متن محتتوى
كل منها كفايتة ا ننستى فتي العتادة المعلومتات والمعتارف وتبقتى المهتارات معنتا لمتدة
طويلة ،وازدادت أهمية المهارات في عالم تتضتاعف فيتف المعرفتة العلميتة كتل بضتعة
ستتنوات ،وأصتتبح التعقيتتد ستتمة متتن ستتمات مجتمعاتنتتا (الحيلتتة ومرعتتي , 8113 ،ص
.)802
ومهتتارات التفكيتتر االبتتداعي هتتي الطريتتق او المتتنهج ال ت ي يمكتتن الباحتتث متتن
الوصول الى الحقيقة االبداعية بأتباعف خطوات منظمة ،واهميتها ه ه تنبع من المكانتة
التتتتي أصتتتبح يحتلهتتتا التفكيتتتر لجميتتتع المتتتواد الدراستتتية ،وفتتتي مقتتتدمتها الدراستتتات
االجتماعيتتة ،وان الفهتتم الجيتتد للتتتاريخ يتطلتتب مشتتاركف الطلبتتة فتتي التفكيتتر االبتتداعي
بإثتتارة تقتتديم االدلتتة لتتدعم إجابتتاتهم وتجتتاوز الحقتتاجق التتتي تتضتتمنها كتتتبهم المقتتررة (
خريشف والصفدي  , 8110 ,ص .)088
ويشير (مرعتي وآخترون) إلتى أن ممارستة بعتئ طراجتق التتدريس تستهم فتي
تنميتتة مهتتارات التفكيتتر لتتدى الطلبتتة ومنهتتا (أستتلوب حتتل المشتتكالت ،وأستتاليب البحتتث
واالستقصاء واإلكثار من االسئلة المفتوحة ،ا تمثتل تصتدي نشتأل للمشتكلة متن ختالل
توليد قاجمة من األفكار والتي تؤدي إلى وضع بداجل وحلتول جديتدة ونافعتة ،والطريقتة
الجيدة هي التي تعنتى بتالتفكير وتوليتد األفكتار وحتل المشتكالت (عطيتة  ,8112 ,ص
.)320
وان استخدال المدرس إلستراتيجية جديدة هو الوسيلة التي تساعده على نقل متا
يتضمنف المحتوى التعليمي من معرفتف ومعلومتات ومهتارات ،وترجمتتف بطريقتف تكفتل
للطالب التفاعل مع المتادة الدراستية والنشتاطات المنهجيتة والمدرستين والطلبتة ،ا ان
اتباع اإلستراتيجية المناستبة يستاعد كتال متن المتدرس والطالتب علتى تحقيتق األهتداف
التعليمية بيسر وسهولف (دروزه  ,8110 ,ص .)022
واالتجتتاه االستقصتتاجي متتن الطراجتتق الحديثتتة للتتتدريس ا متتن خاللهتتا ينظتتر إلتتى
ال ِعلم على أنف محتوى وتفكيراع معا ع أو مادة وطريقة (نشوان  , 0222 ,ص .)21
و انمتو ج االستقصتتاء التعتتاوني يتبنتتى المتدخل االستقصتتاجي فتتي التتتدريس ا أن
االستقصاء طريقة في التدريس يكون المتعلم فيهتا مركتز الفاعليتة ويوضتع فتي موقتف
تعليمتتي يحتتتم عليتتف التفكيتتر متتع توجيتتف وإرشتتاد متتن قبتتل المتتدرس لتحقيتتق األهتتداف
المرسومة مسبقا ع (سعادة  ,0222 ,ص 001ـ )031
وقد جاء االستقصاء التعاوني كأحد نما ج التدريس الصفي التي استحدثت لتتالجم
العصر التقني ال ي نمر بف ،إ لم تعتد طريقتة التتدريس االعتياديتة (الطريقتة التقليديتة)
وحتدها كافيتتة لنقتل أفكتتار العصتتر وتقنيتتف فتتي أ هتتان المختترعين والمفكتترين والعلمتتاء
والى أ هان المتعلمين ; ل ل أصبح البتد متن طراجتق أكثتر تقنيتة وأكثتر تقتدما ع لتناستب
المتتتعلم ال ت ي نريتتد ،وتحولتتف م تن إنستتان ستتلبي يمتتارس عليتتف فعتتل التعلتتيم إلتتى إنستتان
ايجابي يشارك في العملية التعليميتة ويصتبح محتوراع فعتاالع فيهتا (قطتامي ,8113 ,ص
.)21
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وتوصتتل التربويتتون إلتتى أن عمليتتة االستقصتتاء تتحقتتق أثنتتاء التتتدريس فرصتتة تكتتوين
الفرضيات وجمع المعلومات الختبارها بعد أن شتاهد الطلبتة موقفتا ع يتحتدى فرضتياتهم
ويوصل الطلبة للمعلومات عتن طريتق المناقشتة بالستؤال والجتواب  ,ويمكتنهم تحويتل
فرضياتهم إلى أفعتال فتي أي وقتت إ ال يقتدل لهتم شترحا ع أو تفستيراع للموقتف موضتوع
النقاش وال يحكم علتى فرضتياتهم  ,إنمتا يقتودهم للتتحكم علتى معقوليتهتا ويجتري هت ا
ُكلف وسأل جو متن التجريتب العلمتي  ,فغايتتف متن االستقصتاء توصتيل الطالتب للمفهتول
العلمي الجديد ؛ ليصبح لف معنى في حياتف  ( .عطا هللا  ,8118 ,ص )812
وتبرز أهمية هذه الدراسة بما يأتي :
( )0اتخا مادة التاريخ كمادة إنسانية وعلمية  ,والمرحلة اإلعداديتة مجتاالع للتطبيتق ,
فالمرحلتتة اإلعداديتتة حلقتتة وصتتل بتتين متتا درستتتف الطالبتتة فتتي المرحلتتة المتوستتطة,
والمرحلة الجامعية لتطوير قدراتها وتزويدها بالثقافة العلمية .
( )8تنميتتة التفكيتتر االبتتداعي لتتدى الطالبتتات وعتتده هتتدفا اساستتيا متتن أهتتداف تتتدريس
المواد االجتماعية; وقد يكشف البحث الحالي السبل الفعالة لتحقيقف .
( )3مواكبة التطورات العلمية والتنمية السريعة التي تحدث فتي مجتاالت الحيتاة فتي
دول العالم  ,ل ا أصبحت الحاجة ملحة لالنفتاا على العالم علميا ع واستخدال النما ج في
مجال التعليم في المراحل الدراسية المختلفة بصورة واقعية .
( )2تقتتديم عتتدد متتن التوصتتيات والمقترحتتات فتتي ضتتوء متتا يقدمتتف البحتتث متتن نتتتاجج
والتي قد تؤدي إلى تحسين تدريس مادة التاريخ
هدف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى معرفة اثر االستقصاء التعاوني في تنمية التفكير
االبداعي لدى طالبات الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ االوربي الحديث
والمعاصر.
فرضيتا البحث:
 ال يوجد فرق و داللة احصاجية عند مستوى( )1،12بين متوسأل درجات اختبارالتفكير االبداعي ،لطالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة التاريخ االوربي
الحديث والمعاصر بأنمو ج االستقصاء التعاوني ،وبين متوسأل درجات طالبات
المجموعة الضابطة الالتي يدرسن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية.
 ال يوجد فرق و داللة احصاجية عند مستوى( )1،12بين متوسأل درجات االختبارالقبلي ومتوسأل درجات االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة.
حدود البحث :يقتصر البحث الحالي على-:
 -0احدى المدارس االعدادية او الثانوية النهارية الحكومية التابعة لتربية محافظة
ديالى بعقوبة المركز.
 -8عينة من طالبات الصف الخامس األدبي في احدى المدارس االعدادية او الثانوية
 -3الفصل الدراسي األول من العال الدراسي  8102- 8102ل .
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 -2الفصتتول االربعتتة االولتتى متتن كتتتاب التتتاريخ االوربتتي الحتتديث والمعاصتتر المقتترر
تدريسف للصف الخامس األدبي للعال الدراسي .8102-8102
تحديد المصطلحات
االستقصاء التعاوني :عرفف كل من
(بيررر  : ) 0998بأنتتف " انمتتو ج يكتتون الطالتتب فيتتف فتتي موقتتف تعليمتتي يتحتتتم عليتتفالتفكيتتتتتتر فتتتتتتي توجيتتتتتتف وارشتتتتتتاد متتتتتتن المتتتتتتدرس لتحقيتتتتتتق األهتتتتتتداف المرستتتتتتومة
مسبقاع"( . )Beyer,1972,p:145
( تمال  : ) 0228بأنه " نمط من االستقصاء يعتمد على توجيه تعلم الطلبة منطريق طرح األسئلة واإلجابة عنها بالقيام باألنشطة الالزمة لذلك وضمن أهداف
محددة " (تمام ،0998 ،ص . )059-052
التعريف اإلجراجي لالستقصاء التعاوني :
بانه مجموعة من االجراءات التي يقوم بها المعلم من خالل توجيه وارشاد
المتعلمين لتحقيق االهداف التعليمية.
التفكير اإلبداعي :عرفف كل من
 ترروران( ( )Torrance, 1984انتتف  " :تلت العمليتتات التتتي تجعتتل الفتترد حساستتاومتتدركا للثغتترات واالختتتالل فتتي العناصتتر المفقتتودة ثتتم البحتتث عتتن دالجتتل ومؤشتترات
ووضتتع الفتترول حتتول ه ت ه الثغتترات وفحتته الفتترول حولهتتا والتتربأل بتتين النتتتاجج
وإجراء التعديالت وإعادة اختبار الفرول" ( .) Torrance , 1984 : 61
( خير هللا والكناني  )0920،انف " :قدرة الفرد على اإلنتاج إنتاجتا ع يتميتز بتأكبر قتدرمتتن الطالقتتة والمرونتتة والتلقاجيتتة واالصتتالة وبالتتتداعيات البعيتتدة كاستتتجابة لمشتتكلة او
موقف مثير" ( خير هللا والكناني .)2 :0223 ،
التعريف اإلجرائي :
مجموعة من القدرات واألفكار المبتكرة ضمن القدرات العقلية العليا التتي تتستم
باالصالة والمرونة والحداثة في نوعية الفكرة المبدعة من خالل ايجاد الشيء من التال
شتتيء .ويعبتتر عنتتف بالتتدرجات التتتي تحصتتل عليهتتا طالبتتات عينتتة البحتتث فتتي االختبتتار
المعتمد في البحث الحالي.
جوانب نظرية ودراسات سابقة
أنواع االستقصاء :
صتتنف التربويتتون المهتمتتون بطراجتتق التتتدريس االستقصتتاجي علتتى أنتتواع مختلفتتة،
وهي:
-0االستقصاء العقالني Rational Inquiry
يطرا المتدرس مشتكلة متن طريتق مجستمات أو أشتكال أو وستاجل تعليميتة ،ثتم يبتدأ
بإثارة مناقشة لح ّل المشكلة.
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-8االستقصاء باالكتشاف Inquiry by discovery
يحتتتدث االكتشتتتاف عنتتتدما يضتتتع المتتتدرس المتتتواد بتتتين أيتتتدي الطلبتتتة ،ويستتتمح لهتتتم
بالمناقشة والتجريب الكتشاف الخصاجه والصفات التي تميز المفهول.
-3االستقصاء بالتجريب Inquiry by experimentation
تعتتد التجربتتة متتن طراجتتق االستقصتتاء الفضتتلى إ يستتتطيع الطالتتب وبتوجيتتف متتن
المدرس أن يبلور مشكلة ،وأن يُكون الفرضيات ،وإن يقترا ،وينف الطراجق والحلتول
المناسبة لفحه الفرضيات( .عرافين ،0221 ،ص )22-21
-2االستقصاء الموجف ( )Guided Inquiry
هو ما يؤديف المتعلم بإشراف المدرس وتوجيهف ،أو ضمن خطة بحثية أعدت مقدماع،
ويعتمد ه ا النوع من االستقصاء على المتعلم ولكن في إطار واضح ومحدد يهدف
الى تحقيق أهداف محددة .إن االستقصاء الموجف هو أكثر واقعية وتطبيقا ع من باقي
أنواع االستقصاء  ،ويناسب التعليم في مدارسنا  ،السيما إننا نسعى الى االنتقال من
األساليب التقليدية الى األساليب الحديثة ،ومن االعتماد على المدرس كليا ع الى
االعتماد على الطالب  ،فهو المرحلة الوسيطة بين التقليد والحداثة في طراجق
التدريس ،فبدالع من أن نضع الطالب في مواقف لم يعتدها ولم يخبرها من قبل فإننا
نهيئف لما يجب أن يكون عليف مستقبالع.
-2االستقصاء التعاوني :يستعمل لمساعدة الطالب على تطوير نظريتات تمثتل أفضتل
التفسيرات لألحداث المتناقضة التي يشاهدونها  ،وتتمركز ه ه الطريقة حول الطالب،
إ إنف هو (نفسف) سيطرا األسئلة  ،وال ش أن المهمة التتي تتطلتب طترا استئلة ات
عالقة بالحدث المتناقئ للتوصل إلى تفسير له ا الحتدث مهمتة شتاقة  .ويمكتن تحقيتق
ه ا الهدف بتقسيم طلبة الصف على مجموعات يكون دورها تنظتيم األستئلة  ،وإجتراء
األبحاث  ،وتكتوين تفستيرات علميتة  .ويجتب أن تكتون األستئلة المطروحتة متن النتوع
المغلق ( غير مفتوحة النهاية )  ،أي اإلجابة عنها تكون بنعم  ،أو ال (فترج ،0222 ،
ص. )28
خطوات انموذج سكمان االستقصائي:
 0ـ يعرل المدرس الحدث المتناقئ .
 8ـ يطرا الطلبة أسئلة بحيث تكون إجابتها(نعم أو ال) ،و ل للحصول على
معلومات تساعد على تفسير األحداث المتناقضة .
 3ـ يناقش الطالب األفكار التي توصلوا إليها ويقدمون بحثا مكتبيا أو أي نوع آخر
من البحث لجمع معلومات إضافية تمكنهم من الوصول إلى تفسيرات أو النظريات .
 2ـ يلتقي المدرس بالطلبة ويقود المناقشة لمساعدة الطالب على تقديم تفسيرات
محتملة للحدث والتحقق من صحة تل التفسيرات أو النظريات .
ويمكن القول أن طريقة سكمان االستقصاجية تالجم طلبة الصفوف االبتداجية
واإلعدادية  ،غير أن األطفال الصغار يحتاجون لتوجيف المدرس بنحو أكبر  .لقد
استعملت اللعبة المسماة عشرون سؤاال " في صفوف ريال األطفال  ،حتى الصف
الثاني للوصول إلى نتاجات التعلم اتها
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وإن العنصتتر التترجيس فتتي طريقتتة ستتكمان االستقصتتاجية هتتو الحاجتتة إلتتى المعرفتتة
والتوصل إلى الحل  ،وعلى أي حال  ،فإن ه ه الطريقة قتد تتؤدي إلتى إحبتاط الطتالب
وإلى نشاط غيتر منتتج  .يقتترا روبترت شتريكلي (  ) Robert Shrighlyأنتف ينبغتي
التوصتل إلتى النتيجتة أو اقتتتراا حتل الحتدث المتنتاقئ فتتي األقتل فتي نهايتة الحصتتة ،
وعلى العكس من ل فإن هت ا التنتاقئ قتد يتؤدي إلتى اإلحبتاط (الحيلتة ،0222 ،ص
. )322
مراحل انموذج االستقصاء التعاوني:
المرحلة االولى  :مرحلة عرل المشكلة او الحدث ومواجهتف.
المرحلة الثانية  :مرحلة جمع البيانات والمعلومات.
المرحلة الثالثة  :مرحلة التجريب واالختبار.
المرحلة الرابعة :مرحلة التفسير.
المرحلة الخامسة :عملية االستقصاء.
(تمال ،0228 ،ص)322
ثانيا :دراسات سابقة- :
دراسة العبد - :8300
اجريت ه ه الدراسة في كلية التربية  -جامعة الزهر ،وهدفت الى التعرف على
(أثر توظيف استراتيجية دورة التعلم ( )ES5في تنمية بعئ عمليات العلم والتفكير
اإلبداعي في العلول لدى طالب الصف الخامس األساس).
وقد اختار الباحث عينف مكونة من ( )21طالب من طلبة الصف الخامس ،وزع
عشواجيا ع على مجموعتين بواقع ( )82طالب في المجموعة التجريبية ،و( )82طالب
في المجموعة الضابطة ،ودرس الباحث المجموعة التجريبية باستراتيجية دورة التعلم
والضابطة بالطريقة التقليدية .اتبع الباحث المنهج التجريبي ولقياس تنمية التفكير
اإلبداعي لمجموعتي البحث أعد الباحث اختباراع قبلي وبعدي ،اختبار لعلميات العلم
واختبار توانس للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية وباستعمال وساجل إحصاجية
(اختبارات ) وحجم التمايز ومعامل ارتباط بيرسون .هدف البحث  :ما اثر عمليات
العلم والتفكير اإلبداعي وتنميتها لدى طلبة الصف الخامس ،و في معالجة البيانات
ظهر فرق و داللة احصاجية عند مستوى داللة ( )1,12في القياس البعدي الختبار
عمليات العلم بين مجموعتي البحث لمصلحة المجموعة(العبد  ،8103،ص ا _ط)
 -8دراسة خيال وعبيد - :8305
أجريت ه ه الدراسة في كلية التربية للعلول اإلنسانية – جامعة بابل وهدفت الى
التعرف على (إثر استعمال نمو ج االستقصاء الدوري في تحصيل مادة التاريخ لدى
طالب الصف األول متوسأل).
هدف البحث الى أهمية استعمال نمو ج االستقصاء الدوري في تحصيل مادة
التاريخ ،وقد استخدل الباحثان أداة للبحث االختبار البعدي وتكونت عينة البحث من
( )12طالبا بواقع ( )32طالبا للمجموعة التجريبية و( )33طالبا للمجموعة الضابطة.
-733-

مجلة الفتح  ..........................................................العدد السادس والسبعون  .كانون االول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

وقد استخدما الوساجل اإلحصاجية (معادلة سبيرمان واالختبار التاجي و الوسأل
الحسابي ومعامل بيرسون ومن اهم النتاجج التي توصل اليها بان الفرق دال احصاجيا
ولصالح المجموعة التجريبية ،ومن اهم االستنتاجات والتوصيات تدريب الهيئات
التدريسية اثناء الخدمة وإصدار كراس خاص وتوزيعف على المدارس (خيال وعبيد
 ،8102،ص ط –ي ك).
منهجية البحث وإجراءات البحث
اتبعت الباحثة المتنهج التجريبتي كونتف مالجتم إلجتراءات البحتث والتوصتل إلتى
النتاجج التي تبغتي الوصتول اليهتا ,والمقصتود متن مصتطلح تجريبتي بانتف تغييتر شتيء
ومالحظة اثر ل التغيير في شيء آخر ( أبو حويج ,8118 ,ص .)22
اجراءات البحث:
أوال  :اختيار التصميم التجريبي:
تعد عملية اختيار التصميم التجريبي للبحث أمرا ضروريا في كل بحث
تجريبي وهو إجراء يهيئ للباحثة السبل الكفيلة للوصول الى النتاجج المطلوبة ( عالل،
 ،8112ص. ) 82
فالتصميم التجريبي يساعد الباحثة في الحصول على أجوبة لفرضيات البحث
 ،كما يساعد على الضبأل التجريبي  ،وقد اعتمدت الباحثة على تصميم المجموعتين
التجريبية والضابطة ات الضبأل الجزجي والشكل اآلتي يوضح ل :
االختبار البعدي
المتغير المستقل
االختبار القبلي
المجموعة
التفكير االبداعي
االستقصاء التعاوني
التفكير االبداعي
التجريبية
ــــــ
الضابطة
شكل ( )0
التصميم التجريبي للبحث
والمقصود بالمجموعة التجريبية  :المجموعة التي يتعرل افرادها الى
المتغير المستقل وهو االستقصاء التعاوني  ،أما المجموعة الضابطة فهي المجموعة
التي تدرس بالطريقة االعتيادية  ،أي الطريقة الشاجعة االستعمال في تدريس مادة
التاريخ .
ثانيا  :مجتمع البحث- :
ويُقصد بف االفراد او االشياء كافة ال ين لهم خصاجه معينة يمكن مالحظتها
والمح الوحيد للمجتمع هو وجود خاصية مشتركة بين افراده ،ويطلق على
خصاجه المجتمع التي يمكن مالحظتها(ابو حويج،8118،ص.)22
وتالف مجتمع البحث الحالي من جميع المدارس االعدادية والثانوية النهارية
الحكومية التابعة لمديرية تربية ديالى – قضاء بعقوبة المركز ،والتي تحتوي على
الصف الخامس االدبي.
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ثالثا -عينة البحث :
ّ
إن دراسة مجتمع البحث األصلي تتطلب وقتا ع طويالع وجهداع شاقا ع وتكليفات
مادية مرتفعة .ويكفي أن تختار الباحثة عينة ممثلة لمجتمع البحث بحيث تحقق أهداف
البحث وتساعد على انجاز مهمتها (ملحم ،8111 ،ص .)082اختارت الباحثة
بطريقة السحب العشواجي البسيأل اعدادية(ثويبة االسلمية للبنات)لتكون المدرسة التي
ستطبق بها التجربة .وبطريقة السحب العشواجي البسيأل اختار الباحث شعبة (أ) لتمثل
المجموعة التجريبية التي ستدرس طالباتها مادة التاريخ باستعمال االستقصاء
التعاوني ،في حين مثلت الشعبة (ب) المجموعة الضابطة التي ستدرس طالباتها
بالطريقة االعتيادية المتبعة في تدريس مادة التاريخ.
بلغ عدد طالبات شعبة (أ) ( )33طالبة  ،في حين بلغ عدد طالبات شعبة (ب)
( )32طالبة ،وبعد استبعاد الطالبات المخفقات من العال الماضي البالغ عددهن ()2
طالبات بواقع طالبتين اثنين في كل شعبة ،اصبح العدد النهاجي لعينة البحث ()13
طالبة بواقع ( )30طالبة في المجموعة التجريبية ،و( )38طالبة في المجموعة
الضابطة .وجدول ( )0يوضح ل .
جدول ( ) 0
عدد طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة
عدد الطالبات عدد الطالبات عدد الطالبات
المجموعة
ت
بعد االستبعاد
المخفقين
قبل االستبعاد
30
8
33
التجريبية
0
38
8
32
الضابطة
8
13
2
12
المجموع
رابعا :تكافؤ مجموعتي البحث :
من أجل تحقيق التكافؤ بين طالبات مجموعتي البحث قبل تطبيق التجربة ،
أجرت الباحثة التكافؤ في عدد من المتغيرات التي قد تؤثر في نتاجج البحث معتمدة
إجراءات األسلوب اإلحصاجي على النحو اآلتي :
 -0التحصيل في العام السابق :
اعتمدت الباحثة على تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في متغير
التحصيل السابق لمادة التاريخ على درجات أفراد المجموعتين في االختبار النهاجي
للصف الرابع االدبي ( )8102 – 8101إ حصلت على درجات أفراد عينة البحث
من السجالت المدرسية وعند إجراء المقارنة بين متوسطي المجموعتين باستعمال
االختبار التاجي لعينتين مستقلتين لم تظهر فروق ات داللة إحصاجية ألن القيمة
التاجية المحسوبة ( )1.812أقل من القيمــة التاجية الجدولية البالغـة ( )8عند مستوى
داللة (  )1,12ودرجة حرية ( )10وبمتوسأل حسابي ( )28.02للمجموعة التجريبية
و( ) 28.12للمجموعة الضابطة مما يدل على أن المجموعتين متكافئتان في التحصيل
وجدول ( )8يوضح ل .
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جدول ()8
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية للمقارنة
بين مجموعتي البحث في متغير ( التحصيل للسنة الدراسية السابقة)
المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

القيمة
التائية
الجدولية

القيمة
التائية
المحسوبة

درجة
الحرية

تجريبية
ضابطة

00
08

28.02
28.12

2.29
2.55

8

3.835

10

الداللة
اإلحصائية
عند مستوى
()3 ,35
غير دالة
إحصائيا

 -8العمر الزمني :
حصلت الباحثة على المعلومات الخاصة بأعمار الطالبات من البطاقات
المدرسية التي تبين تاريخ ميالد كل طالبة ،وحسب األعمار بالشهور واستخرجت
متوسأل األعمار واالنحراف المعياري  ،وباستعمال االختبار التاجي لعينتين مستقلتين
لم تظهر فروق ات داللة إحصاجية ألن القيمة التاجية المحسوبة ( )1.23أقل من
القيمة التاجية الجدولية البالغة ( )8عند مستوى داللة ( )1 ,12ودرجة حرية ( ) 10
وبمتوسأل حسابي ( ) 022.12للمجموعة التجريبية ( )022.02للمجموعة الضابطة
مما يدل على أن المجموعتين متكافئتان في العمر الزمني وجدول ( )3يوضح ل .
جدول ()0
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
مقارنة بين مجموعتي البحث في متغير ( العمر الزمني )
المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

تجريبية
ضابطة

00
08

099.31
099.02

2.12
2.80

القيمة التائية القيمة التائية
المحسوبة
الجدولية
8

3.20

درجة
الحرية
10

الداللة
اإلحصائية
عند مستوى
()3 ,35
غير دالة
إحصائيا

 -0مستوى تعليم االباء:
لغرل التحقق من تكافؤ المجموعتين في مستوى تعليم اآلباء  ،تم حساب
التكرارات لكل مستوى تعليمي  ،واختبرت الفروق باستعمال اختبار مربع كآي
وسيلة إحصاجية  ،وكانت النتاجج كما موضح في جدول ( . ) 2
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جدول ( ) 1
نتائج اختبار مربع كآي لداللة الفرق بين تكرارات مستوى التعليم آلباء الطالبات في
المجموعتين التجريبية والضابطة
مستوى تعليم األب

التجريبية

00

9

9

9

2

الضابطة

08

1

03

9

9

0

المحسوبة

معهد
أو
جامعة

درجة
الحرية

3.15

الجدولية

المجموعة

العدد

ابتدائية
متوسطة إعدادية
فما
دون

قيمة مربع كآي

9.20

مستوى
الداللة
غير
دال
عند
3.35

ونالحظ في جدول ( )2أن قيمة مربع كآي المحسوبة تساوي ( )1.22وهي أقل
من قيمة مربع كآي الجدولية البالغة ( )2.20عند مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرية
( ، )3ويشير ل الى أنف ال يوجد فرق دال إحصاجيا ع بين المجموعتين ،ويعني ل أن
المجموعتين متكافئتان في المستوى التعليمي لآلباء.
 -1مستوى تعليم األمهات :
ألجل التحقق من تكافؤ المجموعتين في مستوى تعليم األمهات  ،تم حساب
التكرارات لكل مستوى تعليمي  ،ثم اختبرت الباحثة داللة الفرق بين المجموعتين
باستعمال اختبار مربع كآي وسيلة إحصاجية  ،وكانت النتاجج كما موضح في جدول
(. ) 2
جدول ( ) 5
نتائج اختبار مربع كآي لداللة الفرق بين تكرارات مستوى التعليم ألمهات الطالبات
في المجموعتين التجريبية والضابطة
مستوى تعليم األم
المجموعة

العدد

التجريبية

00

الضابطة

08

قيمة مربع كآي

ابتدائية
فما دون
9

متوسطة

إعدادية

2

1

1

01

5

معهد أو
جامعة
2
9

درجة
الحرية
0

المحسوبة
8.11

الجدولية
9.20

مستوى
الداللة
غير دال
عند
3.35

ونالحظ من الجدول أعاله أن قيمة مربع كآي المحسوبة تساوي ( )8.21وهي أقل
من قيمة مربع كآي الجدولية البالغة ( )2.20عند مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرية
( ،)3ويشير ل الى أنف ال يوجد فرق دال إحصاجيا ع بين المجموعتين في ه ا المتغير
 ،ويعني ل أن المجموعتين متكافئتان في المستوى التعليمي لألمهات .
 -5تكافؤ المجموعتين في االختبار القبلي :
تم التحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي
للتفكير االبداعي ،وتبين من نتاجج تحليل البيانات التي تم الحصول عليها أن متوسأل
الدرجات للمجموعة التجريبية في االختبار بلغ ( )28.22درجة ،في حين بلغ متوسأل
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الدرجات للمجموعة الضابطة في االختبار القبلي ( ،)22.32وأظهرت نتاجج المعالجة
اإلحصاجية أن القيمة التاجية المحسوبة تساوي ( )0.33والجدول ( . ) 1
جدول ( ) 1
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي الدرجات للمجموعتين في االختبار
القبلي للتفكير االبداعي
المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة

00
08

متوسط
الدرجات
58.29
19.09

االنحراف
المعياري
03.99
9.11

درجة
الحرية
10

القيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
0.00

8

مستوى
الداللة
غير دال
عند 3.35

ونالحظ في الجدول أعاله أن القيمة التاجية المحسوبة تساوي ( )0.33وهي أقل من
القيمة التاجية الجدولية البالغة ( )8عند مستوى داللة ( )1.12ودرجة حرية (.)10
ويشير ل الى أنف ال يوجد فرق دال إحصاجيا ع بين المجموعتين  ،ويعني ل أن
المجموعتين متكافئتان في االختبار القبلي للتفكير االبداعي.
 -1الذكاء :
للتأكد من تكافؤ مجموعتي عينة الدراسة في مستوى ال كاء اعتمدت الباحثة
على اختبار ( )G.C Ravenللمصفوفات المتتابعة (اختبار المصفوفات المتتابعة
القياس العراقي) وهو اختبار غير لغوي لقابلية الفرد ونشاطف العقلي( عالل،8111 ،
ص ، )312يتألف االختبار من ( )11فقرة موزعة على خمس مجموعات تتدرج في
الصعوبة ويرى (رافن) أن اختباره يقيس القدرة على الوضوا والمالحظة الواعية
(كوافحة ،8113 ،ص ، )021فطبقت الباحثة االختبار على مجموعتي الدراسة في
الوقت نفسف وفي ظروف متشابهة ،وأخ ت الطالبات الوقت نفسف في اإلجابة،
وحصلت الباحثة على إجابات الطالبات وتم حساب أو احتساب الدرجات ومعاملتها
إحصاجياع ،ولمعرفة داللة الفرق بين درجات طالبات المجموعتين الضابطة
والتجريبية استعملت الباحثة االختبار التاجي ( )T- Testلعينتين مستقلتين فاتّضح ّ
أن
الفرق لم يكن ا داللة إحصاجية عند مستوى داللة ( ، )1.12إ كانت القيمة التاجية
المحسوبة البالغة ( )1.222أقل من القيمة التاجية الجدولية البالغة ( )8.111وبدرجة
حرية ( ، )10وه ا يدل على أن مجموعتي الدراسة – الضابطة والتجريبية-
متكافئتان في متغير ال كاء  ،وجدول رقم (  ) 2يوضح ل .
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جدول ( ) 9
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسطي الدرجات للمجموعتين في الذكاء
المجموعة

العدد

التجريبية
الضابطة

30
38

متوسأل
الدرجات
33.413
34.466

االنحراف
المعياري
5.9971
7.3986

درجة
الحرية
10

القيمة التاجية
الجدولية
المحسوبة
1.222

8

مستوى
الداللة
غير دال
عند 1.12

خامسا :مستلزمات البحث-:
 -0تحديد المادة العلمية :
قبل المباشرة في تطبيق التجربة حددت الباحثة المادة الدراسية في كتاب التاريخ
االوربي الحديث والمعاصر المقرر للصف الخامس االدبي من السنة الدراسية (
 ) 8102 – 8102وتم ل من خالل لقاءاتها بعدد من مدرسات التاريخ في المدارس
اإلعدادية والثانوية واإلطالع على خططهن السنوية ومالحظاتهن وقد ضمت المادة
الدراسية الفصول االربع االولى من كتاب التاريخ المقرر تدريسف للصف الخامس
األدبي.
 -8تحديد االهداف السلوكية :
الهدف السلوكي هو ما يكون الطالب قادراع على تحقيقف بعد انتهاء الخبرة التعليمية ،
وقد اعتمدت الباحثة في تحديد االهداف السلوكية للمادة المقررة للتجربة على
المستويات الستة لتصنيف بلول (  ) Bloomمن المجال المعرفي وهي المعرفة ،
الفهم  ،التطبيق  ،التحليل  ،التركيب  ،التقويم  ( .عودة  ، 0222 ،ص. ) 001
وصاغت الباحثة ( )822هدفا سلوكيا ع بصيغتها األولية باالعتماد على المصادر
واألد يبات في تدريس مادة التاريخ ،وقد عرضت األهداف على مجموعة من
المختصين في مجال القياس والتقويم وطراجق التدريس والتربية وعلم النفس  ،وك ل
بعئ مدرسي مادة التاريخ لبيان مالحظاتهم وآراجهم في صالحية ه ه األهداف,
واعتمدت الباحثة على نسبة اتفاق (  ) %21من موافقة الخبراء.
 -3إعداد الخطط التدريسية :
لما كان إعداد الخطأل التدريسية واحداع من أهم متطلبات التدريس الناجح فقد اعدت
الباحثة خططا ع تدريسية للمجموعة التجريبية حسب االستقصاء التعاوني ,وأعدت
خططا ع للمجموعة الضابطة حسب الطريقة االعتيادية ,وقد عرضت ه ه الخطأل على
مجموعة من الخبراء في طراجق تدريس التاريخ والعلول التربوية والنفسية
واستطلعت مالحظاتهم وآراجهم ومقترحاتهم من اجل جعل الخطأل خالية من األخطاء
وفي ضوء ل أصبحت الخطأل جاهزة للتنفي .
سابعا -أداة البحث:
اختبار التفكير االبداعي:
بعتتتد اطتتتالع الباحثتتتة علتتتى عتتتدد متتتن االختبتتتارات ،والمقتتتاييس ات العالقتتتة بتتتالتفكير
االبداعي .وجدت أن اختبتار تتورانس لقيتاس القتدرة علتى التفكيتر االبتداعي ،المعترب متن
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ستيد خيتتر هللا عتتال ( )0222هتو المقيتتاس المالجتتم للدراستتة الحاليتة ،إ إن هت ا االختبتتار قتتد
جتترى إعتتداده فتتي البيئتتة العربيتتة وستتبق أن استتتعمل فتتي العديتتد متتن الدراستتات العربيتتة،
ويمكن تطبيقف بطريقة جمعية فتي أي مستتوى تعليمتي ابتتداء متن الصتف الرابتع االبتتداجي
وحتتتتى المستتتتوى الجتتتامعي (خيتتتر هللا ، 0220،ص .)01وقتتتد اعتمتتتدت هتتت ا االختبتتتار
لألسباب اآلتية :
مالءمتف لبيئة العراق .
صالحيتف للمرحلة اإلعدادية .
استعمالف مناسبا في قياس قدرات التفكير االبداعي .
موافقة الخبراء على استعمالف ألغرال البحث الحالي بعد عرضف عليهم .
مكونات االختبار :
يتكون االختبار من قسمين :
القسم األول  :مأخو من إحدى بطاريتات تتورانس للتفكيتر االبتداعي المعروفتة باستم:
)  (The Minnesota test of creative Thinkingاختبتتار مينستتوتا للتفكيتتر
االبتتداعي نستتبة إلتتى جامعتتة مينستتوتا التتتي عمتتل بهتتا تتتورانس رجيس تا ع لمكتتتب األبحتتاث
التربوية .
ويتألف االختبار من أربعة اختبارات فرعية :
 .0االسرررتعماالت  :وفيهتتتا يطلتتتب متتتن المفحتتتوص أن يتتت كر أكبتتتر عتتتدد ممكتتتن متتتن
االستعماالت التي يعدها استعماالت غير فردية لتصبح ه ه األشياء أكثر فاجتدة وأهميتة
 ،وزمن كل وحدة خمس دقاجق .
 .8المتر تبات  :وفيها يطلب من المفحوص أن ي كر ما ا يحتدث لتو ن
أن نظتال األشتياء
تغينر فأصبحت على نحتو معتينن  ،وهتو مكت نون متن فترعين  :وخصصتت خمتس دقتاجق
لإلجابة عن كل فرع .
 .3المواقف  :وفيها يطلب من المفحوص أن يبين كيف يتصرف فتي بعتئ المواقتف
 ،ويتكون من موقفين  ،وزمن كل موقف خمس دقاجق .
التطوير والتحسين  :وفيها يطلب من المفحوص أن يقترا طراجقا ع ع ندة لتصبح بعئ
األشياء المألوفة لديف على نحو أفضل مما هي عليف  ،على أالّ يقترا طريقة تستعمل
حاليا ع لتحسين ه ا الشيء أو تطويره  ،وعلى أالّ يهتم إ ا كان من الممكن حاليا ع تطبيق
اقتراحف أل ال  ،وخصصت خمس دقاجق لإلجابة عن كل واحدة .
القسم الثاني  :هو اختبار بارون المعروف ) ( Barrons Test of Anagrams
وفيها يطلب من المفحوص أن يكون من حروف الكلمات المعطاة لف كلمات جديدة
بحيث يكون لها معنى مفهول على أالّ يستعمل حروفا ع جديدة  ،ولكننف يمكن أن يستعمل
الحرف الواحد أكثر من مرنة في الكلمة نفسها  ،ويتك نون االختبار من كلمتين لكل
منها خمس دقاجق .
ثبات االختبار - :
اعتمدت الباحثة في حساب ثبات االختبار طريقة التجزجة النصفية ،بعد أن طبنقت
اختبار القدرة على التفكير االبداعي على عينة من طالبات الصف الخامس األدبي
بلغت (  ) 21طالبة من ثانوية الحرية ،و ل بحساب االرتباط بين درجات الوحدات
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الفردية و درجات الوحدات الزوجية للعوامل المختلفة (طالقة ،ومرونة  ،وأصالة ) ،
ث نم صحنحت الباحثة ه ا االرتباط باستعمال معادلة سبيرمان براون وكان ثبات
العوامل كما هو موضح في الجدول (. )2
جدول ( ) 2
درجات ثبات العوامل بطريقة التجزئة النصفية
القدرة على
المرونة
الطالقة
األصالة
التفكير االبداعي
التلقائية
الفكرية
1.12
1.12
1.28
1.22
قبل التصحيح
1.22
1.28
1.22
1.21
بعد التصحيح
ويتضح من الجدول اعاله أن االختبار يمتاز بدرجة عالية من الثبات سواء
فيما يتعلق بعوامل ( الطالقة  ،والمرونة  ،واألصالة )  ،أو ما يتعلق بالقدرة االبداعية
العامة .
صدق االختبار :
اعتمدت الباحثة الصدق العاملي في حساب صدق االختبار ،وهو مدى قياس
االختبار للظاهرة ،والسمة التي وضع لقياسها من خالل حساب درجة تشبع االختبار
بالظاهرة أو السمة ،وقد استعملت الباحثة العينة السابقة نفسها المستعملة في حساب
ثبات االختبار ،و ل باستخراج مصفوفة االرتباطات بين االختبارات الفرعية
الخمسة المكونة لالختبار ،وهي :اختبارات االستعماالت ،والمترتبات ،والمواقف،
والتحسينات ،والتداعي كما هو موضح في الجدول ( . ) 2
جدول ( ) 9
مصفوفة االرتباطات بين االختبارات الفرعية الخمسة
اسم
االختبار

استعماالت

مترتبات

مواقف

تحسينات

تداعي

المجموع

استعماالت

0

1.322

1.282

1.321

1.322

8.222

مترتبات

1.322

0

1.222

1.322

1.810

8.23

مواقف

1.282

1.222

0

1.382

1.822

8.222

تحسينات

1.321

1.322

1.382

0

1.322

8.212

تداعي

1.322

1.810

1.822

1.322

0

8.811

المجموع

8.222

8.23

8.222

8.212

8.811

08.382
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المجموع الكلي لالرتباطات = . 08.382
والج ر التربيعي للمجموع الكلي = . 3.200
ومن أجل الحصول على درجة تشبع ه ه االختبارات بالقدرة على التفكير االبداعي،
يقسم مجموع كل اختبار على الج ر التربيعي للمجموع الكلي ،والجدول( )01يوضح
ل .
جدول ()03
درجات تشبع اختبارات البطارية بالقدرة على التفكير االبداعي
درجة التشبع
اسم االختبار
ترتيب االختبار
1.22
استعماالت
األول
1.23
مترتبات
الثاني
1.20
مواقف
الثالث
1.20
تحسينات
الرابع
1.13
تداعي
الخامس
ويتضح من الجدول أعاله ن
أن درجات تشتبع اختبتارات البطاريتة بالقتدرة علتى التفكيتر
االبداعي درجات مرتفعة  ،فهي تتراوا بين ( ، ) 1.23 - 1.13مما يتدل علتى صتدق
ه ه البطارية عاملياع( العابدي ،8112 ،ص.)011-022
كيفية تصحيح االختبار :
القسم األول :
يصحح القسم األول من االختبار عن طريق تقدير أربع درجات لكل مستجيب
عن كل اختبار  ،وهي :
 .0الطالقة الفكرية  :وتقاس بالقدرة على كر أكبر عدد ممكن من اإلجابات
المناسبة في زمن معينن  ،وتتمينز اإلجابة المناسبة بمالءمتها للواقع  ،وتستبعد كل
إجابة عشواجية تصدر عن جهل وعدل معرفة  ،أو قاجمة على افترال مخطوء .
 .8المرونة التلقائية  :وتقاس بالقدرة على تنويع اإلجابات المناسبة بحيث انف كلما
زاد عدد اإلجابات المتنوعة تزيد درجة المرونة .
 .3األصــالة  :وتقاس بالقدرة على كر إجابات غير شاجعة بين إجابات الطالبات ،
وتكون الفكرة أصيلة إ ا كان تكرارها اإلحصاجي قليالع .
 .2الدرجة الكلية  :وتقاس بحاصل جمع درجات الطالقة والمرونة واألصالة في
وحدات االختبار .
ولتقدير الدرجات تتبع الخطوات اآلتية :
 .0تستبعد األفكار غير المناسبة .
 .8يق ندر لكل فرد درجة واحدة للطالقة  ،و درجة واحدة للمرونة  ،أما األصالة
فتحدد بنا عء على درجة تكرارها  ،وقد وضعت الباحثة لتقدير األصالة النسب المئوية
اآلتية :
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جدول ()00
درجات االصالة
النسبة المئوية لتكرار
درجة أصالتها
الفكرة
2
أقل من % 81
3
21 – 81
8
11 – 20
0
21 – 10
صفر
 20فأكثر
ولما كان مدى تكرار الفئة كبيراع على نحو ال يسمح بالتمييز بدرجة كبيرة  ،ولما
كانت كل فكرة إبداعية مهما كانت درجة تكرارها تعبر عن القدرة على التفكير
االبداعي  ،بمعنى أنف ال يوجد صفر  ،ل ا رأت الباحثة تعديل التقدير على النحو
اآلتي:
جدول ()08
تقديرات درجات االصالة
النسبة
المئوية
لتكرار الفكرة
درجة
أصالتها

9-0

-03

-83

-03

-13

-53

-13

-93

-23

-93

03

9

2

9

1

5

1

0

8

0

وقد اعتمدت الباحثة ه ا المعيار في تقدير درجة طالبات مجموعتي البحث عند
تطبيق االختبار .
القسم الثاني :
صحح القسم الثاني من االختبار و ل بتقدير أربع درجات للطالبة  ،هي :
 .0الطالقة الفكرية  :وتقاس بأكبر عدد من الكلمات المناسبة الصحيحة التي لها
معنى مفهول  ،وتستبعد الكلمات التي ال تستوفي الشروط السابقة .
 .8المرونة التلقائية  :وتتحدد بأنها عدد الكلمات المناسبة الصحيحة التي لها معنى
مفهول على أن تكون متعددة ومتنوعة  ،وعلى ه ا األساس فان الكلمات االشتقاقية لها
درجة مرونة واحدة .
 .3األصــالة  :هي درجة تكرار كل كلمة في الجماعة التي ينتمي إليها الفرد بنا عء
على المعيار السابق استخدامف في تقدير اإلجابة في القسم األول لالختبار.
 .2الدرجة الكلية  :وهي حاصل جمع درجات الطالقة والمرونة واألصالة .
وتجمع الطالقة في بطارية تورانس مع الطالقة في اختبار بارون لتكون الطالقة
الكلية ،وك ل الحال بالنسبة إلى كل من المرونة واألصالة والدرجة الكلية ،وتعد
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الدرجة الكلية في ه ه الحال تعبيراع عن قدرة المفحوص االبداعية ،أي قدرة الفرد
على اإلنتاج إنتاجا ع يتمينز بأكبر قدر من الطالقة الفكرية والمرونة التلقاجية واألصالة
استجابة لمشكلة أو موقف مثير.
ثامنا  :خطوات تنفيذ التجربة :
 بدأ الباحثة تطبيق التجربة في  ،8102-01-3ودرست مجموعتي البحث بنفسهااعتمادا على الخطأل التدريسية التي اعدتها لتدريس المجموعتين التجريبية
والضابطة.
 استمر التدريس طوال مدة الفصل الدراسي االول ا انتهت التجربة في -0-01.8102
 طبقت الباحثة اختبار التفكير االبداعي يول .8102-0-01تاسعا"  :الوسائل االحصائية :
استعملت الباحثة الوساجل االحصاجية االتية :
 – 0االختبار التائي )  ( T.Testلعينتين مستقلتين :
استعمل لمعرفة دالالت الفروق اإلحصاجية بين طالبات مجموعتي البحث عنتد التكتافؤ
اإلحصاجي  ،وفي النتيجة النهاجية.
 -8مربع كاي ( كا: ) 8
استعمل لمعرفة دالالت الفروق اإلحصاجية بين طالبات مجموعتي البحث عنتد التكتافؤ
اإلحصاجي في متغيري التحصيل الدراسي لآلباء واألمهات .
 –0معامل ارتباط بيرسون :
استعمل الستخراج معامل ثبات التصحيح.
 – 1معامل سبيرمان براون :
استتتتعمل لتصتتتحيح معامتتتل ثبتتتات االختبتتتار بطريقتتتة التجزجتتتة النصتتتفينة بعتتتد
استخراجف بمعامل ارتباط بيرسون .
عرض النتائج وتفسيرها
عرل النتاجج :
لتحقيتتتق هتتتدف البحتتتث والتثبتتتت متتتن فرضتتتيتا طبقتتتت الباحثتتتة اختبتتتار التفكيتتتر
االبداعي البعدي ال ي أعتمدتف على طالبات عينتي البحث ( المجموعة التجريبية التتي
درست باالستقصاء التعاوني والمجموعة الضابطة التي درست بالطرية التقليدية) فبلغ
المتوسأل الحسابي للتدرجات الكليتة التتي حصتلت عليهتا طالبتات المجموعتة التجريبيتة
( ،)21.01وبلتتتغ المتوستتتأل الحستتتابي للتتتدرجات الكليتتتة التتتتي حصتتتلت عليهتتتا طالبتتتات
المجموعتتة الضتتابطة ( ،)12.12وعنتتد استتتعمال االختبتتار التتتاجي ( )T –testلعينتتتين
مستقلتين بلغت القيمة التاجية المحسوبة ( ) 2.23وهي اكبر من القيمة التاجيتة الجدوليتة
البالغتتتة ( )8عنتتتد مستتتتوى داللتتتة ( )1.12ودرجتتتة حريتتتة ( )10لمصتتتلحة المجموعتتتة
التجريبية كما هو موضح في جدول (.)03
-333-

مجلة الفتح  ..........................................................العدد السادس والسبعون  .كانون االول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

جدول ()00
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
طالبات المجموعتين ( التجريبية والضابطة ) في اختبار التفكير االبداعي
المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية

00

23.01

1.31

الضابطة

08

19.32

1.19

القيمة التائية
الجدولية

المحسوبة

8

2.20

درجة
الحرية
10

الداللة
اإلحصائية
عند مستوى
()3 ,35
دالة إحصائيا

يشير جدول ( )03إلى وجود فرق دال معنويا ع بين متوسأل تحصيل طالبات
المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير االبداعي ولمصلحة طالبات
المجموعة التجريبية مما يدل على أن لالستقصاء التعاوني أثر إيجابيا ع في تنمية
التفكير االبداعي عند الطالبات في مادة التاريخ ،وعلى أساس ه ه النتيجة ترفئ
الفرضية الصفرية القاجلة ( ال يوجد فرق و داللة إحصاجيا ع عند مستوى ( )1 ,12
بين متوسأل درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس مادة التاريخ باستعمال
االستقصاء التعاوني وبين متوسأل درجات طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس
المادة نفسها باستعمال الطريقة االعتيادية في التفكير أالبداعي) .
ومن ثم حاولت الباحثة معرفة داللة الفرق بين درجات المجموعة التجريبية في
االختبار القبلي ودرجاتهن في االختبار البعدي  ،فوجدت أن الفرق دال إحصاجيا عند
مستوى ( )1.12وبدرجة حرية ( ، )10إ كانت القيمة التاجية المحسوبة( ) 00.81
اكبر من القيمة التاجية الجدولية البالغة ( ،)8وب ل يكون هناك فرق و داللة
إحصاجية لصالح االختبار البعدي ،وجدول (  ) 02يوضح ل .
جدول ( ) 01
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات
طالبات المجموعة التجريبية في اختبار التفكير أالبداعي القبلي والبعدي
التطبيق

العدد

المتوسأل
الحسابي

االنحراف
المعياري

القبلي

30

28.22

01.22

البعدي

30

21.01

2.11

القيمة التاجية
الجدولية

المحسوبة

8

00.81
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ثانيا  :تفسير النتائج :
ترى الباحثة أن نتاجج بحثها الحالي يمكن أن تعود إلى سبب أو أكثر مما يأتي:
 -0إن االستقصاء التعاوني خلق جواع من األلفة والتعاون بين الطالبات ،وأدى إلى
تعزيز الثقة اإليجابية ،والتخله من الجوانب السلبية لديهن مما أثر في تنمية التفكير
االبداعي عندهن.
 -8إن التدريس باستعمال االستقصاء التعاوني يبعث على النشاط والفاعلية من خالل
تقصي ا لحقاجق والمعلومات التي تقول بها الطالبات أنفسهن وبالحيوية والجدية التي
تحتاج إليها عملية تدريس مادة التاريخ
 -3إن تدريب الطالبات على استعمال االستقصاء التعاوني في مادة التاريخ والمشاركة
الفاعلة من قبلهن أدى إلى فهم المعلومات وترسيخها في أ هانهن ،ومن ثم زيادة
شعورهن بأهمية التفكير .
 -2إن موضوعات التاريخ التي درست في أثناء التجربة قد تكون مالجمة الستعمال
االستقصاء التعاوني مما أدى إلى تنمية التفكير االبداعي.
 -2إن االستقصاء التعاوني ساعد الطالبات على القيال بأنشطة من خالل الربأل بين
التاريخ وبيئتهن واكتشاف الحقاجق ،وإنهن تعلمن في جو يختلف عن األسلوب
التقليدي للدرس ،ومحاولة المدرسة إثارة حماس الطالبات وتشجيعهن على تقصي
الحقاجق والمعلومات ساعد على اكتساب المعرفة ووفر وقتا ع وجهداع في التعلم وحسن
األداء لدى الطالبات.
االستنتاجات
في ضوء نتاجج البحث يمكن استنتاج اآلتي -:
 -0أن لالستقصاء التعاوني القدرة على جعل الطالبات أكثر مهارة في تناول األفكار
العلمية المتعددة .
 -8فاعلية االستقصاء التعاوني في تحسين مستويات تنمية تفكير طالبات الصف
الخامس األدبي في مادة التاريخ.
 -3استعمال االستقصاء التعاوني يعتمد على نشاط الطالبات وتعاونهن في التحري
والتقصي للحقاجق والمعلومات بالدرجة األساس .
 -2إمكانية تطبيق االستقصاء التعاوني في تدريس مادة التاريخ للصف الخامس األدبي
 -1يتطلب االستقصاء التعاوني جهدا ووقتا أكثر من قبل المدرسة .
 -2يتطلب االستقصاء التعاوني كفايات ومهارات من قبل مدرسة المادة .
التوصيات
في ضوء نتاجج البحث التي توصلت إليها الباحثة فانها يوصي بما يأتي-:
 -0اعتماد انمو ج االستقصاء التعاوني في تدريس تاريخ واربا الحديث والمعاصر
لطالبات الصف الخامس األدبي.
 -8تدريب المدرسين والمدرسات على استخدال نما ج حديثة ومنها نمو ج االستقصاء
التعاوني من خالل إدخالهم في دورات تدريبية .
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 -3اعتماد االستقصاء التعاوني وسيلة فعالة ضمن طراجق التدريس في مناهج التاريخ
وتدريسف في الكليات والمعاهد ات العالقة بإعداد مدرسي ه ه المادة .
 -2قيال مدرسي التاريخ بتوفير الجو الديمقراطي داخل الصف الدراسي والعمل على
تهيأت مناخ تعليمي اجتماعي ينمي العالقات اإلنسانية المتبادلة ويشجع على زيادة
التحصيل العلمي لدى الطلبة .
 -2فتح دورات تدريبية مستمرة لمدريسي التاريخ التي تؤكد على استخدامهم النما ج
الحديثة في التدريس مثل االستقصاء التعاوني وغيره.
المقترحات
استكماالع للدراسة الحالي تقترا الباحثة اآلتي :
 -0اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية اخرى .
 -8اجراء دراسة مماثلة توضح اثر االستقصاء التعاوني في التفكير الناقد والتحصيل
الدراسي لطلبة المرحلة المتوسطة.
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واالتجاه نحو مادة التاريخ) .
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االبتتتداجي "  ،مجلتتة البحتتث التربتتوي وعلتتم التتنفس  ،العتتدد الرابتتع  ،مجلتتد  ، 2كليتتة

التربية  ،جامعة المينا . 0228 ،
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الدراستتات االجتماعيتتة فتتي كليتتات التربيتتة فتتي الجامعتتات االردنيتتة لمهتتارات البحتتث
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التفكيتتر االبتتداعي لتتدى طالبتتات المرحلتتة االعداديتتة ،رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة،
جامعة تكريت – كلية التربية.
 -81السرور  ,ناديا هايل  , 8112 ,تعليم التفكير من خالل المنهج المدرسي  ,دار
واجل للطباعة والنشر ,عمان  ,األردن.
 -80سعادة  ،جودت احمد  .مناهج الدراسات االجتماعيتة  ،ط ، 0دار العلتم للماليتين،
بيروت . 0222 ،
 -88العابدي ،احمد جبتار ،اثتر طريقتة التنقيتب الحتواري فتي حفتظ النصتوص االدبيتة
والتفكيتتر االبتتداعي عنتتد طلبتتة المرحلتتة االعداديتتة ،جامعتتة بغتتداد ،كليتتة التربيتتة – ابتتن
رشد ( ، 8112 ،اطروحة دكتوراه غير منشورة).
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