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 ملخص البحث 

نموذج تحفيز التفكير في تنمية التفكير لبحث الحالي الى التعرف على اثر إيهدف ا   

دى طالبات الصف الخامس األدبي في مادة التاريخ ومن اجل تحقيق االستداللي ل

 هدف البحث صاغت الباحثة الفرضية الصفرية االتية:

)ال توجد فروق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي 

درست باستعمال انموذج تحفيز التفكير والمجموعة الضابطة التي درست باستعمال 

االعتيادية في اختبار التفكير االستداللي(. واقتصر البحث الحالي على عينة  الطريقة

من طالبات الصف الخامس االدبي في احدى المدارس الثانوية واالعدادية النهارية 

الحكومية للبنات التابعة للمديرية العامة لمحافظة ديالى/ مركز قضاء الخالص. طبقت 

الجزئي تصميما للبحث ولتحقيق ذلك اختارت  الباحثة المنهج التجريبي ذا الضبط

مثلت الشعبة )ب(  لكبرى( قصديا لتطبيق التجربة، إذالباحثة مدرسة )اعدادية زينب ا

( طالبة 28المجموعة التجريبية وشعبة )أ( المجموعة الضابطة وبلغت عينة البحث )

الباحثة ( للمجموعة الضابطة. وقد اعتمدت 23( للمجموعة التجريبية و)28بواقع )

 8( لعينتين مستقلتين، و مربع كاT-Testالوسائل االحصائية االتية: االختبار التائي )

ومعادلة معامل الصعوبة، ومعادلة قوة التمييز، معادلة فاعلية البدائل الخاطئة، 

ريتشاردسون، وبعد تحليل النتائج إحصائيا  -ومعامل ارتباط بيرسون، معادلة كيودر 

لالتي درسن مادة التاريخ اتفوق طالبات المجموعة التجريبية  توصلت الباحثة الى

mailto:jassem.w@yahoo.com
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وفق انموذج تحفيز التفكير على طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن المادة 

 نفسها بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير االستداللي البعدي. 

 

 

The Effect of the Model to Stimulate Thinking in the 

Development of Conceptual Thinking among Students of the 

Fifth Grade Literary in Material of History 

Assist. Prof. Mona Zuhair Hussein (Ph.D.) 

Riyam Mahmoud Mayouf 

University of Diyala 

College of Basic Education 

Abstract 

    The present research aims at identifying “The Effect of the 

Model to Stimulate Thinking in the Development of Conceptual 

Thinking among Students of the Fifth Grade Literary in Material 

of History”, by verifying the validity of the following zero 

hypotheses: 

(There was no statistically significant difference between the 

average score of students of the experimental group who study 

History according to the model of stimulating thinking and the 

average score of students of the control group who study the 

same article according to the usual method in the test of 

conceptual thinking). 

    The sample of study was done on female students from fifth-

grade literary in one of the Morning Governmental Preparatory 

Schools and High Schools followed to the General Directorate 

of Education in Diyala/ Center of Khalis District. The researcher 

implemented the Experimental method with partial control as a 

design for the research and to achieve this the researcher 

deliberately chose (Zainab Al-Kubra Preparatory School for 

Girls) to conduct the experiment, were section (B) represented 

the experimental group and section (A) represented the control 

group and total sample was about (62 students)  (32 for the 

control group) and (30 for the experimental group). The 

researcher used T-test for two independent samples equal in 

number, the (Ka 2) square, equation of the coefficient of 

difficulty, the equation of the power of discrimination, the 
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equation of the effectiveness of the wrong alternatives, Pearson 

equation, Quaider equation, and Richardson equation. After 

treating the results statistically, the researcher found out that 

students of the control group who study History according to the 

model of stimulating thinking were superior over the students of 

the experimental group who study the same material according 

to the usual method in the test of post-conceptual thinking. 

 

 / التعريف بالبحث الفصل االول

   : مشكلة البحث
من السمات الرئيسة التي تؤثر في حياة المتعلم المعاصر، اذ  اصبحت سمة التغيير   

شكلت مستحدثات الحياة ونظمها المتقدمة تحديا واسعا لنظام التعليم بعده السبيل 

مع هذه التغيرات الستيعابها  ا يتالءمالمجتمعات، وبضرورة اصالحه بم لتطوير

والتفاعل معها، فالتركيز في التعليم القائم على الحفظ والتلقين وبرمجة العقول لم يعد 

قادرا على اعداد متعلمين قادرين على الفهم والتذكر ومزودين بالمعارف والمهارات 

 ( 7: 8302دي وعالء،االساسية لمواكبة هذا التطور)العبي

فعملية تدريس هذه المادة تحتاج الى التطوير ومازال واقع هذه العملية تقليديا ، وقد    

عزا الكثير من المربين هذا الضعف بانه قد يعود الى استعمال المدرسين للطريقة 

االعتيادية في تدريس مادة التأريخ التي تقوم على حفظ المعلومات وتلقينها 

 .(22: 8302)الخزرجي ،

ويعد تدريس مادة التأريخ من المداخل المهمة لكونه يشارك في تحقيق مجموعة    

راء تدريس هذه المادة الدراسية من االهداف التي تسعى اليها عملية التربية من و

 ( 28: 8332عبدهللا،)

 التي تقيس ادنى واالعدادية على اجراء االختبارات فقد اعتمدت المدارس الثانوية   

الوسيلة الوحيدة للحكم على مستوى الطلبة و  ت المعرفية واصبح االختبارالمستويا

اقتصر على حفظ المعلومات المقررة مما جعل العبء كبير على الطلبة لحفظ مادة 

التأريخ على ظهر قلب، و النتيجة ان فهم طلبة المدارس الثانوية لمادة التأريخ قد 

خمت فيه المناهج بشكل متزايد وهذا ال يتماشى انخفض و السيما في الوقت التي تض

مع االتجاهات التربوية الحديثة، االمر الذي جعل االمتحان هدفا في حد ذاته 

وأصبحت جميع الممارسات التربوية تتجه نحو تمكين الطلبة اجتياز االمتحان بنجاح 

وقدرته على  مما يعد شكال من اشكال الهدر التربوي الذي افقد المنتج التعليمي قيمته

  (.28: 8302التربوية )حميد ومحمد، لألهدافالمنافسة مما يؤدي الى اهمال الكثير 

ان عملية التفكير السليم من االمور الصعبة التي تحتاج الى اكمال الفكر والرؤيا    

السديدة وتغليب االمر على سائر وجوهه ، فضال عن الحاجة لمنطق خاصة في 

الهواء وسعة االفق، ولكي يمارسه الفرد ممارسة ناجحة االستدالل والتجرد عن ا

يحتاج الى تدريب وتوجيه مستمرين وهذا من اختصاص التربية التي يجب ان تعني 

 (02: 0223السليم. )العمر،بتدريب الطلبة على اسلوب التفكير 
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وهذا ما الحظته الباحثة من خالل اطالعها على ما تيسر لها من الدراسات التي    

( ودراسات 8302( و)الجميلي ، 8307ولت التفكير االستداللي كدراسة )القيسي ،تنا

 عديدة لم تذكرها الباحثة. 

 نموذجإلهناك أثر ويمكن صياغة مشكلة البحث الحالي في السؤال االتي ) هل   

خامس االدبي في تحفيز التفكير في تنمية الـتفكير االستداللي لدى طالبات الصف ال

 ؟(. مادة التاريخ

 

 اهمية البحث: 

يشهد العالم اليوم كثيراً من التطورات العلمية الهائلة والتقنية المتالحقة في شتى      

مجاالت الحياة االنسانية، مما يتطلب اكساب الطلبة القدرة على مواجهة المشكالت 

ومالحقة التطورات العلمية واكسابهم بعض مهارات التفكير االساسية التي تساعدهم 

ى حسن االختيار، والقدرة على اتخاذ القرارات واصدار االحكام الصحيحة. فال عل

التي افراده يمتلكون مهارات التفكير  مجتمع ان يتقدم ويتطور اال اذا كان ألييمكن 

تساعدهم على النهوض به لمواكبة عصر المعلوماتية خاصة بعد ظهور شبكة 

 (. 02: 8302المتخصصة )محمد، االنترنت والقنوات الفضائية المتنوعة منها و

وسيلة بقاء المجتمع واستمراره قد اولت المجتمعات عناية خاصة  ان التربية   

بالتربية اذ جعلت للمجتمعات مجاال من التطبيق والتطور على مر االزمنة والعصور 

، فالتربية الوسيلة لتعليم افراد المجتمع من الجيل الجديد كيف يسلكون في المواقف 

 (.22: 8302زيدان وانوار، جتماعية المختلفة )اال

يعد المنهج اداة مهمة في جعل التربية قادرة على تحقيق اهدافها في المجتمع الذي    

ت العلمية التغيير الثقافي واالجتماعي والذي شهد تطورات في المجاالفي  يتسم

  (.82: 8302)الزبيدي، المختلفة والتكنولوجية

ف مراحل الدراسة عية مكانة بارزة في المناهج الدراسية في مختلوللمواد االجتما    

ي والمهني ولجعلهم واثر فاعل في اعداد الطلبة لمستقبلهم الدراس  من اهمية ما لها ل

جتماعية تتصل (، لذا فالمواد اال82: 8302)الالمي،افرادا نافعين في المجتمع 

تلفة وتهيء مجاالت متنوعة تساعد الحياة وما فيها من ظواهر مخاتصاال وثيقا بواقع 

على النمو االجتماعي المنشود، بل انها عن طريق اوجه النشاط المتصل بدراستها 

 (. 883: 8303تساعد على نمو الطالب نموا متكامال )سبستيان،

تجاربها وكفاحها عبر االزمنة والعصور، ليعد التاريخ ذاكرة الشعوب والحافظ و    

في ان حاضرة لإلنسانية ومستقبلها في الكثير من جوانبها نتاج وتكمن اهمية دراستها 

عليه من اوضاع ومشكالت واننا في  ل وتطورات تاريخية ادت الى ما هوعوام

الجيال السابقة حاجة الى فهم جذور لتلك االوضاع والمشكالت واالفادة من خبرات ا

 (.00: 8303من القضايا والمشكالت الحاضرة)البرعي، في معالجة الكثير

وتعد طرائق التدريس الحديثة استجابة لنداء التطوير والتحديث الذي ينادي به    

ضوء المنهج الجديد واهدافه التي لم تعد الطرائق التقليدية قادرة  التربويين وذلك في

 (  822: 8332مريحة ) عطية ،  على تحقيق تلك االهداف بصورة 
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بة من خالل تزويدهم بمعلومات صحيحة لذلك يأتي دور المدرسة بتعليم الطل   

المولى عز وجل في واحيانا نادرة وغريبة تجلب لهم المتعة وحب االستطالع ، يقول 

اولوا  يتذكر يعلمون انما الهل يستوي الذين يعلمون والذين قل ))كتابه الكريم

من خاللها الدولة  ( فالمدرسة اداة لالندماج تمرر2االلباب()سورة الزمر: االية

في مقدمة اولوياتها ويكون مستقبل والتعليم سياستها والتي تضع مهمة التربية 

 (.07: 8302ية كبرى)زيدان وانوار،المجتمع برمته كغا

خرى، ان التفكير سمة من السمات التي تميز بها االنسان عن غيره من الكائنات اال   

العقل البشري اختلفت حوله االراء مما يعكس تعقد وم تعددت ابعاده ووهو مفه

وتشعب عملياته ، ويتم التفكير من خالل سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها 

الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله من خالل واحدة او اكثر من الحواس الخمس 

المعروفة، ويتضمن التفكير البحث عن معنى ، ويتطلب التوصل اليه تأمال وامعان 

: 8307لموقف او الخبرة التي يمر بها الفرد)زيدان وانوار،النظر في مكونات ا

027 .)      

لقد نال التفكير بصورة عامة والتفكير االستداللي بصورة خاصة عناية واسعة من    

يمكن للفرد السوي ال اذ اطات العقلية عند االنسان الكثير من المربين لكونه ارقى النش

تفكيره المعتادة ،  بأساليبال يستطيع حلها    االستغناء عنه عندما يواجه مشكلة

الوقت لغرض حل المشكالت        العلمي في التفكير يساعدنا على كسب  فاألسلوب

الى اضاعة        للمحاولة والخطأ االمر الذي يؤدي وبدونه يصبح تفكيرنا معرضا 

   ال  متقدمة التيالوقت والجهد و المال ، فالتفكير االستداللي نمط من انماط التفكير ال

اء الفكري االرتقوالتطور المعرفي اذ يعد من اسس م االستغناء عنه ، يمكن للمتعل

التي تساعد على الوصول الستنتاجات جديدة في نشاطه فالعمليات المنطقية هي 

عن دورها في تنظيم  فضال الحسية المدارك  دال من ان تهيمن عليهب المعرفي

 : in herder ,1958الجديدة ) في مواجهة المشكالت الخبرات السابقة بما يفيد

p.76-79 ) 

وقد اختارت الباحثة المرحلة االعدادية ميدانا لتطبيق دراستها فهي تهدف الى     

االستمرار في اكتشاف قابليات المتعلمين وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة 

د من التنوع في ميادين ومطالب المواطنة السليمة والتدرج في الحصول على مزي

المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيال للحياة العملية ولمواصلة مراحل الدراسة 

 (. 2: 8302رة التربية،زاالالحقة )و

   -: بما يأتيالبحث الحالي  وفي ضوء ما سبق يمكن ان تتجلى اهمية

لمستقبلية أهمية التفكير االستداللي، الذي يجعل المتعلم قادرا على الرؤية ا .0

 الشاملة ألي موضوع من دون أن يفقد جزئياته .

أهمية مادة التأريخ في بناء االبعاد االجتماعية والسياسية واالقتصادية  .8

 والثقافية، اذ تعنى بدراسة االنسان ونشاطه وعالقته ببيتئه. 

أهمية المرحلة االعدادية ودورها في تحديد اتجاهات الطلبة نحو الدراسة  .2

 تحديد المهنة التي يكملون بها حياتهم. الجامعية و
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 هدف البحث و فرضياته:

نموذج تحفيز التفكير في تنمية التفكير إأثر يهدف البحث الحالي الى التعرف على    

ات الصف الخامس االدبي في مادة تاريخ اوربا وامريكا الحديث االستداللي لدى طالب

 . والمعاصر 

    -الفرضيات الصفرية االتية : ولتحقيق هدف البحث صاغت الباحثة

( بين متوسط 3،32ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -

نموذج ئي يدرسن مادة التاريخ على وفق إدرجات  طالبات المجموعة التجريبية الال

تحفيز التفكير ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي يدرسن المادة 

 ريقة االعتيادية في اختبار التفكير االستداللي. ذاتها على وفق الط

( بين متوسط 3،32ال توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

نموذج تي يدرسن مادة التاريخ على وفق إدرجات طالبات المجموعة التجريبية الال

 تحفيز التفكير االختبارين القلبي والبعدي الختبار التفكير االستداللي. 

( بينه متوسط 3،32وجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال ت -

نموذج تي يدرسن مادة التاريخ على وفق إدرجات طالبات المجموعة الضابطة الال

 تحفيز التفكير في االختبارين القبلي والبعدي الختبار التفكير االستداللي. 

 

 حدود البحث

  -يتحدد هذا البحث باآلتي:

امس االدبي في المدارس الثانوية واإلعدادية النهارية طالبات الصف الخ .0

  الحكومية التابعة الى المديرية العامة لتربية محافظة ديالى ضمن قضاء الخالص.

 (. 8302-8302الفصل الدراسي االول ) الكورس االول ( للعام الدراسي ) .8

وامريكا  ورباأ )االول والثاني والثالث والرابع( من كتاب تاريخاألربعةالفصول  .2

المقرر تدريسه من قبل وزارة التربية العراقية لطالبات الصف الحديث والمعاصر 

 (.8302-8307الخامس االدبي للعام الدراسي )

 

   :البحثمصطلحات 

 اوالً : تعريف األثر:  

لى تحقيق نتيجة (: " بانه قدرة العامل موضوع الدراسة ع8332عرفه )ابراهيم،-

ت هذه النتيجة ولم تتحقق فان العامل قد يكون من االسباب انتقلايجابية، لكن اذ 

 ( 23: 8332المباشرة لحدوث تداعيات سلبية") ابراهيم ،

التعريف االجرائي للباحثة: هي النتيجة التي تحصل عليها طالبات المجموعة 

 Stimulateالتجريبية بعد تعرضهن للمتغير المستقل انموذج تحفيز التفكير

Thinking  بار تنمية التفكير بالدرجات التي تحصل عليها الطالبات في اخت ويقاس

 االستداللي .

 ثانيا : االنموذج: 

خطة وصفية متكاملة تتضمن عملية تصميم محتوى ( :بانه "8338عرفه)الزغلول،-

معين، او موضوع ما وتنفيذه وتوجيه عملية تعلمه داخل الصف وتقويمه، فهو 
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واساليب وطرائق المحتوى المناسب،  لق باختيارجموعة استراتيجيات تتعيتضمن م

ساليب وسائل التقويم واجراءات اثارة الدافعية لدى المتعلمين و االتدريس المناسبة 

 ( . 202: 8338)الزغلول،المناسبة"

بانه " مجموعة من الخطوات المنظمة والمتفاعلة فيما  وتعرفه الباحثة اجرائيا:  

 تجريبية في غرفة الصف،تفكير طالبات المجموعة البينها، والتي تؤدي الى تحفيز 

 لغرض تحقيق االهداف المنشودة".  

  ثالثا : تحفيز التفكير:
نموذج يستعمل مجموعة من االنشطة العلمية : بانه " إ(8337)ابو حجلة ، عرفه-

صممت بطريقة تجعل الطالب نشيطا يحلل ويستنتج ويحل المشكالت من خالل 

الجابة عن ناقشة اوراق العمل مع زمالئه، والتعاون معهم في ااجراء التجارب او م

بطاقات العمل المرفقة مع اوراق العمل مع زمالئه، وربط المعلومة مع الحياة العملية 

 (. 7: 8337" )ابو حجلة،

: بانه " مجموعة من االنشطة العلمية التي تقود الطالبة في وتعرفه الباحثة اجرائيا

واالدراك  راع الذهنيالى التحضير الحسي )الملموس( ثم الصالمجموعة التجريبية 

 فوق المعرفي وانتهاء بالتجسير ".   

 رابعاً : التنمية : 

( : بأنها "عملية منظمة ومستمرة تستهدف إحداث تغيرات 8302النعيمي ) عرفها-

ته ايجابية مقصودة في مجال ما تزيد فاعليته وكفاءته في خدمة المجتمع وتلبية متطلبا

  (.03: ص8302وحاجاته" )النعيمي,

 التعريف اإلجرائي للباحثة :

هو " تََحُسن درجات طالبات المجموعة التجريبية في مادة التاريخ بعد االنتهاء من 

 تطبيق االنموذج " .

 التفكير: خامساً:

وسيلة عقلية يستطيع االنسان ان يتعامل بها مع االشياء (: بأنه"8330ملحم)عرفه -

ع و االحداث من خالل العمليات المعرفية التي تمثل في استخدام الرموز و والوقائ

 (808: 8330المفاهيم و الكلمات )ملحم,

 التعريف االجرائي للباحثة :

" عملية عقلية يقوم بها افراد عينة البحث من اجل الوصول الى حلول دائمة او مؤقتة 

 لحل مشكلة ما "

 :التفكير االستداللي سادساً:

"االستدالل بوجه عام هو استخالص حكم من حكم بأنه(:8332")األلوسي"هعرف-

آخر تلزمنا به الضرورة المنطقية، وهو انتقال من حكم كلي إلى حكم جزئي او من 

 (.22: 8332،  األلوسي)الخاص"العام إلى 

 التعريف اإلجرائي للباحثة  :

اجابتهن على جميع  "هو الدرجة التي تحصل عليها طالبات عينة البحث من خالل  

فقرات اختبار التفكير االستداللي الذي اعدته الباحثة ويضم عددا من المواقف 



  9102مجلة الفتح ........................................................................ العدد التاسع والسبعون .ايلول  لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

-822- 

 

المتضمنة للعالقات المنطقية بين المقدمات والنتائج التي يمكن من خاللها ايجاد الحل 

 الصحيح للمشكلة ضمن الوقت المحدد". 

 : سابعاً: التأريخ

متفرقة تتناقلها الشفاه، وروايات متناثرة حول ت(: بأنه " اخبار 3عرفه )الطبري،ب-

االشعار واالمثال وااليام وأساطير تكسوها المبالغة ويحوطها التهويل، عدا نقوشا 

  (.80ت: 3المعابد )الطبري،ب حائطكتبت بخط المسند على 

 التعريف االجرائي: 

منتها بانه " مجموعة من الحقائق والمفاهيم والموضوعات التاريخية التي تض  

الفصول االربعة من كتاب تأريخ اوربا وامريكا الحديث والمعاصر للصف الخامس 

االدبي الذي تدرسه طالبات عينة البحث والمقرر من وزارة التربية للعام الدراسي 

8307-8302  . " 

 ثامناً: الصف الخامس االدبي: 

ي يقبل فيها " هو الصف الثاني من صفوف مرحلة الدراسة االعدادية الثالثة الت

الطلبة من حملة شهادة الدراسة المتوسطة ، وهي جزء من المرحلة الثانوية وتمثل 

الصفوف الرابع بفرعيه العلمي واالدبي ، والخامس بفرعيه االحيائي والتطبيقي 

واالدبي ) جمهورية العراق ، واالدبي والسادس بفرعيه االحيائي والتطبيقي 

8308 .) 

 

 ودراسات سابقةالفصل الثاني/ جوانب 

 :   ةنظري المحور األول : جوانب

 اوال : النظرية البنائية :

أو  (Construction)مشتقــة من البناء (Constructivism)إن كلمة بنائية     

( والبنية في العربية تطلق على مايبنى وبنية الشيء هيأته التي Structureالبنية )

طلق البنائيون في رؤيتهم للوجود إذ يرون إن ين         بنى عليها ومن هذا المفهوم 

كل ما في الوجود هو عبارة عن بناء متكامل يشتمل على أبنية جزئية تربط بينها 

في العالقة    عالقات محددة وال قيمة لألبنية الجزئية منفصلة عن بعضها إنما قيمتها 

      لبناء الكلي التي تربط بعضها بالبعض اآلخر وتجمعها لتؤلف نظاما محددا يعطي ل

 (.  822: 8302قيمته )عطية ،

  -خصائص النظرية البنائية :

آلراء البنائية والتي يمكن ان يكون لها تأثير في المواقف خصائص يمكن تحديد عدة 

 التعليمية وكما يأتي: 

   تسمح بالتدريب لتحقيق الهدف . .0

 تتطلب من الطالب اتخاذ القرار .  .8

 سلوب تعلمه.تسهم باستعمال الطالب أل .2

 (20: 8332)اليماني ،  تشجع المناقشة واالتصال ضمن مجموعة. .2
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 نموذج تحفيز التفكير : ا

يعد انموذج تحفيز التفكير من النماذج التي صممت لتنمية التفكير المجرد    

ومسارعته بالتدرج من المالحظة الى االستنتاج واالستدالل وتكوين العالقات ليرقى 

 (. 02: 8332الب الى التفكير الناقد واالستداللي )المغربي،مستوى تفكير الط

 خطوات االنموذج :  

والتأكد  يقوم المدرس في بداية الدرس بتوضيح االفكار االساسية:  التحضير الحسي

ان ذلك يساعدهم في معرفة طبيعة العمل او النشاط الذي  من معرفة الطلبة لها إذ

لتطور الذاتي والبناء االجتماعي للطالب من خالل سيقومون به . وتهتم هذه الخطوة با

تبادل وتشارك المعلومات بينهم وبين المواد الدراسية وتمكن الطالب من االستيعاب 

الصحيح للمخالت والمصطلحات بشكل محسوس ومعرفة المعان والمدلوالت اللغوية 

علم في الصحيحة لها حتى يتمكن من االستعداد والتهيئة للدرس، ويكون دور الم

وضع الطالب وبشكل مباشر وذلك بطرح االسئلة والحديث عنها اثناء العمل وتوجيه 

  الطلبة الى العمل مع بعضهم البعض .

هو وضع مشكلة او مسالة ال يستطيع الطالب ايجاد الحل المناسب  الصراع الذهني :

البناء الذهني توازن في  له باستعمال طرائق التفكير الموجودة لديه ، أي حالة من الال

للطالب فعندما ال يتطابق فكرة جديدة مع معرفته السابقة يحدث التناقض او الصراع 

وهذا مهم لمساعدته لالنتقال الى مرحلة تطور ذهني متقدمة فالطالب الذي يتلقى اثباتا 

غير متفق مع افكاره وتوقعاته فانه يعاود بناء افكاره العقلية وهذه المحاولة من قبل 

  وحده من الممكن ان تؤدي الى الفشل ومن هنا ياتي دور المدرس . الطالب

في عملية التفكير  ويتأملوهنا يتطلب من الطالب ان يدرك االدراك فوق المعرفي : 

ادراكه لكيفية التي  يمر بها وتعني هذه الخطوة معرفة الطالب عن تعلمه ووعيه و

ة الصعوبة فيها وعلى المعلم ان في كيفية وطريقة حل المشكلة ومعرف والتأمل تعلمه

  يعطي الطالب الوقت الكافي والحرية ليعبر عن تفكيره بصراحة .

ويقصد به ربط الخبرات التي اكتسبها الطالب في الدرس مع الخبرات التجســيـــر: 

اي استعمال اسلوب التفكير واالنموذج في موقف اخر من نفس  العلمية في الحياة

ياة المختلفة ، قال الستعمال نفس اسلوب التفكير في شؤون الحالموضوع ومن ثم االنت

ية بين االنشطة والحياة العملية امر ضروري الخراج الخبرات أي بناء جسور فكر

التي تعلمها الطلبة اثناء الدرس من االطار النظري الى االطار 

   ( .82: 8337التطبيقي)ابوحجلة،

 التفكير االستداللي

تميز عن بقية المخلوقات بأنه كائن يهدف إلى تحصيل المعرفة من إن الكائن الحي ي  

إشباع حاجاته المادية والروحية ، ويستخدم عقله للوصول إلى المعرفة مفكرا  اجل

مختلفة ومتعددة عبر مقدمات متسلسلة يستنبطها حدسه    عبر مراحل استداللية 

ن من الحضارات القديمة المتقدمو لغ مأربه ويشبع ظمأه ، لذلك وضعالعقلي حتى يب

في المعرفة، وذلك  قواعد وضوابط عقلية أسموها بالمنطق لكي تصبح ثوابت عامة

لنفسه  ة التي تكشف عن الواقع أو قد يضعإن اإلنسان ال يصل غالبا إلى المعرف
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تطابق هواه ورغباته ومصالحه لذلك يخطأ كثيرا في تحصيل المعرفة أو استعمالها 

 (.88:  8337بو هاشم وكمال ،بالصورة الصحيحة )ا

     عناصر التفكير االستداللي: 
 عناصر منها : عدة يتضمن التفكير االستداللي  

   مقدمات يستدل بها على نتيجة صحيحة .  -0

 نتيجة مترتبة على أساس هذه المقدمة .  -8

اعتماد العقل على مبادئ عدة في حركته وانتقاله من المقدمات إلى النتائج  -2

    وبالعكس. 

 ( .                          00:  8338ترتبط المقدمات بعالقة منطقية مع النتيجة) العنبكي,  -2

 

 ثانيا : الدراسات السابقة :

 الدراسات العربية اوالً /

 الدراسات التي تناولت تحفيز التفكير  -

ي ( " أثر انموذج تحفيز التفكير في تنمية التفكير االبتكار8308دراسة ايمان )-0

 " لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء

هدفت الدراسة الى معرفة " أثر انموذج تحفيز التفكير في تنمية التفكير االبتكاري   

 يزياء " أجريت لدراسة في العراق ،لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الف

مجموعة التجريبية( ( من مجموعتين)ال20تكونت عينة البحث والبالغ عددهم )

تستعمل انموذج تحفيز التفكير )المجموعة الضابطة( تستعمل الطريقة االعتيادية في 

استعملت بحث ، واختبار التفكير االبتكاري، تنمية التفكير االبتكاري، كانت أداة ال

الباحثة الوسائل االحصائية المناسبة وقد اظهرت نتائج الدراسة بوجود فرق ذي داللة 

ة بين مجموعتي البحث في التفكير االبتكاري ، واستنتجت الباحثة ان احصائي

 ألنموذج تحفيز التفكير أثراً ايجابياً في تنمية التفكير االبتكاري .

 

 الدراسات التي تناولت التفكير االستداللي 

  (6112دراسة توفيق ) 
نحو مادة التاريخ "اثر استعمال أساليب عالجية في تنمية التفكير االستداللي واالتجاه 

 لطالبات الصف الثالث في معهد إعداد المعلمات".

اثر استعمال أساليب عالجية في تنمية التفكير " هدفت الدراسة التعرف على   

لثالث في معهد إعداد االستداللي واالتجاه نحو مادة التاريخ لطالبات الصف ا

على مجموعة البحث  ( طالبة وزعت عشوائياً 082تكونت العينة من)المعلمات" ، 

( طالبة استعملت معها حصص التقوية والمجموعة 23)المجموعة التجريبية األولى()

( طالبة استعملت معها األسلوب العالجي )إعادة 23التجريبية الثانية تكونت من )

( طالبة استعملت معها 28التدريس( والمجموعة التجريبية الثالثة التي تكونت من )

( طالبة استعملت معها الطريقة 28لمجموعة الضابطة تكونت من )الواجب البيتي وا

 التقليدية )االعتيادية(.   
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)الذكاء، اختبار المعلومات السابقة في مادة التاريخ، كافأت الباحثة بالمتغيرات  

تمر البحث عاما دراسياً اس للتفكير االستداللي(التحصيل، االختبار القبلي 

وسائل االحصائية )تحليل التباين األحادي، معامل سبيرمان استعملت الباحثة الكامالً،

 ــ بروان، معامل ارتباط بيرسون( توصلت الدراسة الى النتائج التالية:

تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى، الثانية، الثالثة في التفكير االستداللي على -

 تقليدية )االعتيادية(. طالبات المجموعة الضابطة التي درست باستعمال الطريقة ال

تفوق طالبات المجموعات التجريبية الثالث على طالبات المجموعة الضابطة في -

 (.082:8337مقياس االتجاه نحو مادة تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية )توفيق, 

 

 الفصل الثالث

 -منهج البحث واجراءاته:

مته ومتطلبات وذلك لمالءباحثة المنهج التجريبي استعملت ال  أوال: منهج البحث:

البحث كما يساعد في التحكم بالعوامل والمتغيرات التي تؤثر في نتائج التجربة التي 

تغيير متعمد ومضبوط للشروط  سة ،والمقصود من مصطلح تجريبيهي قيد الدرا

المحددة للظاهرة ومالحظة نواتج التغيير في الظاهرة موضوع الدراسة، ويعرف 

 (. 72: 8332بة في اثبات الفروض )عباس،ايضا استخدام التجر

الضبط الجزئي  تمدت الباحثة التصميم التجريبي ذا:اع ثانيا: التصميم التجريبي

المشتمل على االختبار )القبلي والبعدي( للتفكير بالمجموعتين التجريبية والضابطة 

: تدرس موضوعات  المجموعة التجريبيةاالستداللي وهذا يعتمد مجموعتي: 

والمجموعة تحفيز التفكير،     نموذج بعة االولى من الكتاب المقرر بإول االرالفص

 ( يوضح ذلك : 8: تدرس الموضوعات نفسها بالطريقة االعتيادية والشكل )الضابطة

االختباااااااااااااار  المتغير التابع المتغير المستقل االختبار القبلي المجموعة

 البعدي

التفكيااااااااااااااااااااااار  التجريبية

 االستداللي

انماااوذج تحفياااز 

 التفكير

تنمياااااة التفكيااااار 

 االستداللي

التفكيااااااااااااااااار 

 االستداللي

 ------    الضابطة

 (  التصميم التجريبي للبحث6شكل )                                

: ويتااألف مجتمااع البحااث الحااالي ماان طالبااات الصااف الخااامس  ثالثااا: مجتمااب البحااث

ويااة واالعداديااة النهاريااة الحكوميااة للبنااات االدبااي الالتااي يدرساان فااي الماادراس الثان

-8307التابعة للمديرية العامة لمحافظة ديالى/ مركز قضاء الخالص للعاام الدراساي)

 ( يوضح ذلك :0الجدول)م(. 8302
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 (0جدول )

المدارس الثانوية واإلعدادية النهارية الحكومية للبنات في مركز قضاء الخالص 

 م( )*(6102-6102)للعام الدراسي

 عدد العينة اسم المدرسة ت

 26 ع. زينب الكبرى للبنات 0

 62 ث. الحداثة للبنات 6

 55 ع. النبوة للبنات 2

 62 ث. المأمون المختلطة 5

 65 ث. االقتدار للبنات 5

 60 ث. الخلود للبنات 2

 62 ث. الوديعة للبنات 2

 62 ث. الحمائم للبنات 2

 65 ث. تلمسان للبنات 2

 62 ث. القوارير للبنات 01

 215 المجموع

هي عبارة عن مجموعة او)مجموعاات( مان االفاراد مشاتقة مان عينة البحث:  -رابعا:

: 8338المجتمع االصلي ويفتارض انهاا تمثال المجتماع االصالي تمثايال حقيقيا)قطيفاة،

 انقسمت عينة البحث الحالي الى : ذإ (870

إعدادية زينب الكبرى( لتكون عينة اختارت الباحثة قصديا )عينة المدارس :  .أ

 لبحثها.

تحديد عينة الطالبات بالسحب العشوائي البسيط  جرىعينة الطالبات:  .ب

( طالبة التي 22واختيرت الشعبة )ب( لتمثل المجموعة التجريبية وعدد الطالبات )

تدرس وفق انموذج تحفيز التفكير والشعبة )أ( لتمثل المجموعة الضابطة وعدد 

( طالبة التي تدرس وفق الطريقة االعتيادية ، وتجدر االشارة الى ان 20الطالبات )

الباحثة استبعدت طالبة من المجموعة التجريبية بسبب الرسوب، وطالبتين من 

 ( طالبة. 28المجموعة الضابطة للسبب نفسه ولتصبح مجموع العينة الكلي )

غيرات التي قد تؤثر كافأت الباحثة في بعض المت  خامسا: تكافؤ مجموعتي البحث:

،  التحصيل الدراسي لالباء واالمهات  في نتيجة البحث ومن هذه المتغيرات هي:

    اختبار التفكير االستداللي القبلي.  ،اختبار الذكاء ،العمر الزمني محسوبا بالشهور

 العمر الزمني للطالبات محسوباً بالشهور:   .0

حساب أعمار  ار الطالبات إذ جرىومات الخاصة بأعمحصلت الباحثة على المعل    

( وقد حصلت الباحثة على البيانات من البطاقة 2ور الملحق )ــــــــــالطالبات بالشه

 (832،227وجدت أَنَّ متوسط أعمار طالبات المجموعة التجريبية) أذالمدرسية، 

لمجموعة الضابطة ( ومتوسط أعمار طالبات ا327،02شهراً، وبانحراف معياري )

وباستعمال االختبار التائي  (،00،822وبانحراف معياري ) ( شهراً 838،222)

يوجد فرق ذو داللة اظهرت النتائج انه اللعينيتين مستقلتين غير متساويتين بالعدد 
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( 3،32ى داللة )احصائية بين طالبات مجموعتي البحث في هذا المتغير عند مستو

من القيمة ( وهي أصغر0،222) تائية المحسوبةإذ بلغت القيمة ال(23وبدرجة حرية )

متكافئتين في متغير العمر ( وبذلك تكون مجموعتا البحث 0،270)التائية الجدولية 

   ذلك.يبين  (2)جدولوال بالشهورالزمني 

(5جدول )  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين  والقيمة التائية )المحسوبة 

والضابطة في متغير العمر الزمني والجدولية( لمجموعتي البحث التجريبية 

 بالشهور

عة
و
جم

لم
ا

نة 
عي

 ال
جم

ح
 

المتوسط 

 الحسابي
 التباين

االنحراف 

 المعياري
ية

حر
 ال

جة
در

 
 القيمة التائية

الداللة 

عند 

مستوى

1،15 

 152،05 022،522 612،222 26 التجريبية

21 

  الجدولية المحسوبة

غير 

 0،220 0،222 00،622 062،205 616،522 21 الضابطة دالة

 

يقصاد باختباار الاذكاء هاو اسالوب خااص يساتعمل لقيااس درجات اختبار الذكــــاء: .6

مستوى الذكاء والفطنة لدى االشخاص، وفقا لمعايير مدروسة ومنظمة مسبقا، ويكاون 

ذلك من خالل فحص يستنتج منه رقم وهذا الرقم يهدف الى قيااس القادرات المعرفياة، 

كما يسمى)رشاقة العقال( للشاخص رجوعاا الاى فئتاه العمرياة وسرعة الفهم العقلي او 

(،وماان اجاال تكااافؤ أفااراد عينااة البحااث اختااارت الباحثااة اختبااار 87: 8302)عمااار،

( وبعااد تصااحيح االختبااار تاام حساااب المتوسااط Wilsonالااذكاء لااـ) هنمااون ويلسااون 

الحسااااابي لمجمااااوعتي البحااااث اذ بلااااغ المتوسااااط الحسااااابي للمجموعااااة التجريبيااااة 

( وباساااتعمال 22،222( وبلاااغ المتوساااط الحساااابي للمجموعاااة الضاااابطة )22،022)

اظهرت النتائج ال يوجاد فارق غير متساويتين بالعدد االختبار التائي لعينيتين مستقلتين 

( 3،32ذو داللة إحصائية بين طالبات مجموعتي البحث في هذا المتغير عناد مساتوى)

( وهااي أصااغر ماان 3،072ة المحسااوبة)(، إذ بلغاات القيمااة التائياا23وبدرجااة حريااة )

( وهذا يدل علاى إن المجماوعتين متكافئتاان فاي اختباار 0،270القيمة التائية الجدولية)

 (.  2درجات الذكاء، كما في الجدول)
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 (2جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين  والقيمة التائية )المحسوبة 

 لتجريبية والضابطة في درجات اختبار الذكاءوالجدولية( لمجموعتي البحث ا

عة
و
جم

لم
ا

 

حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي
 التباين

االنحراف 

 المعياري

ية
حر

 ال
جة

در
 

الداللة  القيمة التائية

عند 

مستوى

1،15 

 الجدولية المحسوبة

 التجريبية

 
26 22،052 22،220 2،055  

21 

 

1،022 

 

0،220 

 

 

غير 

 7،322 23،822 25،222 23 الضابطة دالة

: حاولت الباحثة الحفاظ على سالمة التجربة بضبط سادسا: ضبط المتغيرات الدخيلة

المتغيرات الدخيلة )غير التجريبية(، والتي يمكن أن تؤثر في الصدق الداخلي 

ومن هذه المتغيرات هي: التاريخ، النضج، االختبار القبلي،  والخارجي للتجربة

نحدار االحصائي، االختبار، التسرب التجريبي )االهدار(، تفاعل أدوات القياس، اال

 النضج مع االختبار. 

ت ب: سرية التجربة وتوزيع الحصص وتمثلاثر االجراءات التجريبية:  سابعا :

      المدرسة.والتدريس والمادة الدراسية والوسائل التعليمية و

 مستلزمات البحث:  -ثامنا:

المادة العلمية التي ستقوم بتدريسها  لقد حددت الباحثةتحديد المادة العلمية:  -أ

لمجموعتي البحث في أثناء تطبيق التجربة والتي شملت الفصول االربعة االولى من 

كتاب تاريخ اوربا وامريكا الحديث والمعاصر للصف الخامس االدبي المقرر تدريسه 

 (.8302-8307للعام الدراسي )

هدفا سلوكيا للفصول ( 027الباحثة )صاغت : صياغة االهداف السلوكية -ب

من       كتاب تاريخ اوربا وامريكا الحديث والمعاصر للصف االربعة االولى 

 (.8302-8307الخامس االدبي المقرر تدريسه للعام الدراسي )

( للمجال Bloom) موزعة على المستويات االربعة من تصنيف بلوم -ت

 التحليل(.التطبيق ،  ، الفهم ، المعرفة )وهي المعرفي

( خطااط تدريسااية لتاادريس مااادة 22اعاادت الباحثااة )إعااداد الخطااط التدريسااية:  -ج

التاريخ لطالبات مجموعتي البحث، وقاد عرضات الباحثاة أنماوذجين مان هاذه الخطاط 

على نخبة من الخبراء والمتخصصين في طرائاق التادريس والقيااس والتقاويم والعلاوم 

مالحظاااتهم ومقترحاااتهم لتحسااين صااياغة تلااك التربويااة والنفسااية السااتطالع آرائهاام و

الخطااط، وجعلهااا سااليمة تضاامن نجاااح التجربااة وفااي ضااوء مااا أبااداه الخبااراء أجاارت 

 الباحثة بعض التعديالت الالزمة عليها وأصبحت جاهزة للتنفيذ.

 اداة البحث :  -تاسعا :

 ي الاذي اعادهلقد وجدت الباحثاة باختباار التفكيار االساتدالل تداللي:اختبار التفكير االس

وذلااك لمااا يتمتااع بااه ماان صاادق وثبااات عاااليين  ( امكانيااة اسااتعماله8337)الخزرجااي،

ومعد على البيئاة العراقياة وعلاى طلباة الصاف الخاامس االدباي ويتكاون االختباار مان 

( فقرة من نوع االختيار من متعدد ببدائل ثالثة لإلجابة، بديل واحاد يقايس التفكيار 23)
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االخااران ال يؤشااران علااى التفكياار االسااتداللي وتعطااى )درجااة االسااتداللي والبااديالن 

ر المجيب احاد اذا اختاالبديل الصحيح  ودرجة)صفر( واحدة للفقرة( اذا اختار المجيب

درجاة واقال درجاة  (23)فان اعلى درجة ممكنة للمجياب هايولذلك البديلين االخرين 

 (.  22: 8333)صفر()االنصاري،كلية ممكنة هي

 :ويعد الصدق من مواصافات االختباار الجياد ومان الخصاائص  صدق االختبار

القياسيــااـة)السيكومترية( االساسااية باالختبااارات والمقاااييس النفسااية والتربويااة التااي 

يتطلب توافرهاا فاي المقيااس قبال تطبيقهاا الن الصادق يشاير الاى قادرة المقيااس علاى 

لقياسية االخارى تحات قياس ما اعد لقياسه فعال مما يمكن ان تدرج جميع الخصائص ا

( ولمعرفااة هااذا النااوع ماان الصاادق تاام عاارض 28: 8337خاصااية الصدق)المنشاادي،

فقاارات المقياااس وبدائلااه وتعليماتااه علااى مجموعااة ماان المحكمااين والمتخصصااين فااي 

مجال طرائق التدريس لبيان رايهم وبعد ان حصالت الباحثاة علاى مالحظاات الخباراء 

 صياغة بعضها االخر.وآرائهم عدلت بعض الفقرات واعيدت 

  :لغرض التأكد مان صاالحية التجربة االستطالعية الختبار التفكير االستداللي

االختبار )الخصاائص الساايكومترية( والازمن الاذي تساتغرقه فاي االجاباة عناه طبقات 

عينااة البحااث  الباحثااة االختبااار علااى عينااة اسااتطالعية  البحااث االساسااية ، وتألفاات

ة الوديعااة للبنااات، واعداديااة المنتهااى للبنااات ،واعداديااة ) ثانوياا( طالبااة ماان083)ماان

النبوة للبنات، وثانوية القوارير للبنات(، وقد تبين ان الفقرات جميعها واضحة وبعاض 

بتعااديلها وقااد اتضااح ان متوسااط قاماات الباحثااة  ذإلفقاارات احتاجاات الااى تعااديل لغااوي ا

خاالل درس واحاد والاذي  ( دقيقاة مماا يمكان تطبيقاه23)كاان التقريباي لإلجاباة الزمن

 ( دقيقة . 23تبلغ مدته )

  التحليل االحصائي لفقرات اختبار التفكير االستداللي 

ان الغاية من تحليال الفقارات هاو تحساين االختباار مان خاالل الكشاف عان الفقارات    

ابولبادة  حذفها واستبعاد غيار الصاالحة منهاا) الضعيفة والعمل على اعادة صياغتها او

( كما تتطلب هذه االختباارات التحقاق مان اتسااق فقراتهاا فاي قيااس ماا 802: 0272،

فضاال عان  وضعت من اجل قياسه او بمعنى اخر صدق فقراتهاا فاي قيااس الخاصاية،

ذلك فاان اختباارات الاذكاء والتفكيار تتطلاب معرفاة معامال الصاعوبة او الساهولة لكال 

ما عنادما تكاون الفقارات اختياار فقرة من فقراتها وفعالية بدائل االجابة الخاطئة و السي

من متعدد ، وبناء على ما تقدم قامات الباحثاة بتطبياق اختباار التفكيار االساتداللي علاى 

( طالباة. وبعاد تصاحيح 033)ثلة لعينة البحث تقريباا مكوناة مانعينة من الطالبات مما

%( ماان الاادرجات 87االجابااات رتباات الاادرجات تنازليااا ثاام اختياار اعلااى و أوطااأ )

ا افضل نسبة للموازنة باين المجماوعتين متبايناة مان المجموعاة الكلياة لدراساة بوصفه

خصااااااائص الفقاااااارات وهااااااذه النساااااابة يؤياااااادها معظاااااام المختصااااااين باالختبااااااارات 

(Ehman,1971:182.)   

 :ويقصاد بمعامال الصاعوبة باناه " نسابة الطلباة الاذين   معامل صعوبة الفقرات

( فااذا كانات النسابة عالياة 822: 0222يجيبون علاى الفقارة اجاباة صاحيحة" )عاودة،

دلت على سهولة الفقرة واذا كانت منخفضة دلت علاى صاعوبتها وحساب صاعوبة كال 

( ويارى 3،22( و )3،82فقرة وذلك باستعمال معامل الصعوبة ووجد انها كانت باين)
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(Bloom)  ان االختبااارات تعااد جياادة اذا كاناات الفقاارات فااي مسااتوى صااعوبتها بااين

 وهذا يعني ان فقرات االختبار جميعها تعد مقبولة. ( 3،23( و )3،83)

 مادى قادرة الفقارة مادى  : تمثل القوة التمييزية للفقراتالقوة التمييزية للفقرات

قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة ذوي المستويات العليا و الادنيا بالنسابة الاى الصافة 

: 8338هاذا الغارض )عاودة، التي يقيسها االختباار والفقارة الجيادة هاي التاي ماا تخادم

(، وبعد ان حبست الباحثة للقوة التمييزية لكل فقارة مان فقارات االختباار وجادتها 822

( وتشير االدبيات الى ان الفقرة التي يقال معامال قوتهاا 3،22( و )3،20تتراوح بين )

(، لاذا ابقات 028: 8338%( يستحسان حاذفها او تعاديلها )ابوسال،83التمييزية عان )

على الفقرات جميعها دون حذف او تعديل، وقدرتها على التمييز بين الطالباات الباحثة 

 للمجموعتين العليا والدنيا. 

 عنادما يكاون االختباار اختياار مان متعادد يفتارض ان البدائل الخاطئاة:  فاعلية

تكون البدائل الخاطئة جذابة للتثبت من انها تؤدي الدور الموكل اليها في تشاتيت انتبااه 

الاااااذين ال يعرفاااااون االجاباااااة الصاااااحيحة او عااااادم االتكاااااال علاااااى الصااااادفة الطلباااااة 

(، وبعاد ان اجارت الباحثاة العملياات االحصاائية الالزماة لاذلك 270: 8330)قطامي،

ظهر لديها ان البدائل الخاطئة في فقرات االسئلة من االختبار قد جلبات اليهاا عادد مان 

العليا ولذلك قررت االبقااء عليهاا طالبات المجموعة الدنيا اكبر من طالبات المجموعة 

 جميعا من دون حذف او تعديل.

 :لتاي يجاب ان تتاوفر فاي يعد الثباات سامة اساساية مان السامات ا ثبات االختبار

(، وان الباحثااة قااد اعتماادت درجااات عينااة التحلياال 822: 8308)عطيفااة،اداة للقياس

لاى العيناة نفساها االحصائي في حساب الثبات وبعد اسابوعين اعياد تطبياق االختباار ع

كاناات توضااع درجااة واحاادة لإلجابااة  ذإتصااحيح االجابااات ووضااع الاادرجات  وبعااد

الصااحيحة و صاافر لإلجابااة الخاطئااة حيااث اسااتخرج معاماال الثبااات باسااتعمال طريقااة 

( وهااو معاماال ثبااات مقبااول 3،73بلااغ معاماال الثبااات ) إذكيااودر ريتشااارد دوسااون 

 بالنسبة الى مثل هذا االختبار.

 طبيق التجربة: عاشرا: ت

باشرت الباحثاة بتطبياق التجرباة فاي بداياة الكاورس االول مان العاام الدراساي  .0

 .م88/03/8302( من يوم االربعاء الموافق 8307-8302)

طبقت الباحثة تجربتها وذلك بتادريس المجموعاة التجريبياة علاى وفاق انماوذج  .6

   دية.تحفيز التفكير ، والمجموعة الضابطة على وفق الطريقة االعتيا

تااام تطبياااق االختباااار القبلاااي للتفكيااار االساااتداللي علاااى المجماااوعتين فاااي ياااوم  .2

 م. 0/00/8302الخميس الموافق 

 م. 02/00/8302طبق اختبار الذكاء في يوم االثنين الموافق   .5

تم تطبيق االختبار البعدي للتفكير االستداللي البعدي في يوم االربعاء الموافق   .5

 م. 03/0/8302

 م. 02/0/8302التجربة لغاية يوم االثنين  وقد استمرت  .2
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 عاشرا: الوسائل اإلحصائية 

( لعينتااين T-Testالباحثااة الوسااائل اإلحصااائية اآلتيااة: االختبااار التااائي ) اسااتعملت 

مستقلتين، اختباار )كاا(
8

مرباع كاأي، معامال الصاعوبة للفقارات الموضاوعية، معادلاة  

لبادائل الخاطئاة ،معامال ارتبااط بيرساون، ، فاعلياة اللفقارات الموضاوعية قاوة التميياز

 .(20)معادلة كيودر _ ريتشاردسون

 

 الفصل الرابب

 عرض النتيجة وتفسيرها 

 اوال: عرض النتائج:  

بعد ان طبقت الباحثة اختبار التفكير االستداللي البعدي على طالبات المجموعتين     

درجات التفكير استخرجت المتوسط الحسابي لدرجات كل مجموعة فبلغ متوسط 

 ج تحفيزاالستداللي لدى طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستعمال انموذ

( وكان متوسط 2،273ودرجة انحراف معياري مقداره ) ( 22،022التفكير)

درجات اختبار التفكير االستداللي لدى المجموعة الضابطة التي درست باستعمال 

( لدى طالبات المجموعة 82،222التباين )( ودرجة 222،22الطريقة االعتيادية )

(، ولمعرفة داللة 2ملحق )ال ( 2،282نحراف معياري مقداره )التجريبية ، وبدرجة ا

الفرق بين متوسطي المجموعتين )التجريبية والضابطة( استعملت الباحثة االختبار 

(T.test)  ة فاتضح ان الفرق كان بداللغيرمتساويتين بالعدد لعينتين مستقلتين

( اذا كانت القيمة التائية المحسوبة لداللة الفرق 3،32احصائية عند مستوى )

( وكان هذا 23( وبدرجة حرية )0،222( اكبر من القيمة التائية الجدولية )3،272)

( يوضح ذلك وبذلك ترفض الفرضية 7جدول)الفرق لصالح المجموعة التجريبية ال

ذو داللة احصائية عند مستوى الصفرية التي تنص على انه " ليس هناك فرق 

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة 3،32)

 الضابطة ". 

 (2جدول )

القيمة التائية لداللة الفرق في التفكير االستداللي البعدي بين المجموعة التجريبية 

 والضابطة

عة
و
جم

لم
ا

 

حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  التباين

 معياريال

ية
حر

 ال
جة

در
 

الداللة  القيمة التائية

عند 

 مستوى

1،15  

 الجدولية  المحسوبة 

  5،221 62،222 052،25 26 التجريبية 

21 

 

0،252 

 

1،525 

 
دالة 

 أحصائياً 
 2،282 82،222 226،222 23 الضابطة 

 

 ثانيا : تفسير النتائج: 

تي درست منهج تاريخ اوربا ظهور تفوق طالبات المجموعة التجريبية ال .0

وامريكا الحديث والمعاصر على وفق انموذج تحفيز التفكير على المجموعة 
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الضابطة التي درست المادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية وكذلك تنمية التفكير 

 االستداللي لدى طالبات المجموعة التجريبية. 

العمل بروح الفريق مما ادى  ان انموذج تحفيز التفكير قد ساعد الطالبات على .8

 الى زيادة قدراتهم في التفكير االستداللي وفهم اعمق للمادة.

ان انموذج تحفيز التفكير يجعل من الطالبات محور العملية التعليمية ويكون  .2

دور المدرسة هنا موجه ومرشد بما يزيد من دافعيتهن نحو المادة العلمية وتسلسل 

 المعلومات.

المدرسة محور العملية التعليمية فقد تكون يدية تجعل من ان الطريقة التقل .2

 الطالبات متلقيات للمعلومات وعليهن حفظها واستظهارها. 

يعد انموذج تحفيز التفكير من النماذج الحديثة التي تنمي التفكير االستداللي  .2

ورفع التفكير بمستويات عليا مما يساعدهن على تسلسل نمط التفكير بين حين واخر 

 يخلق تشويقا وتفاعال.  مما

مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات وكذلك تزيد من االعتماد المتبادل بين  .2

الطالبات وتحثهم على تبادل الخبرات والمعلومات مع بعضهن البعض الن الطالبة 

تتعلم اكثر عندما تتعلم مع اقرانها االكثر معرفة ومهارة منهن, مما يتيح الفرصة 

 فضل وفقا لقدراتهن واستعداداتهن. لتنمية تفكير ا

وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع اغلب نتائج الدراسات السابقة كدراسة 

( رغم 8302( ودراسة )عبجل،8302( ودراسة )دراسة علي،8302)حمودة،

 االختالف في البيئة والجنس والمرحلة الدراسية وغير ذلك.

 

 الفصل الخامس

 اتاالستنتاجات والتوصيات والمقترح

 االستنتاجات:  -أوال:

انمااوذج تحفيااز التفكياار مالئاام لتاادريس ماانهج تاااريخ اوربااا وامريكااا الحااديث   .0

 والمعاصر.

تطبيق خطوات انماوذج تحفياز التفكيار يسااعد الطالباات علاى حاب المشااركة   .8

 في فعاليات الدرس مما يولد لديهن الرغبة والحماس نحو الموضوعات التاريخية.

نماوذج تحفياز التفكيار يطاور مان عمال ونشااط المدرساة التدريس علاى وفاق ا  .2

)الباحثة( في الصف، وذلك من خالل تحضاير الوساائل التعليمياة المتنوعاة كالصاور، 

 والخرائط، وكيفية تقديمها بشكل متسلسل يتناسب مع وقت الدرس.

 

 التوصيات:  -ثانيا:

ذج تحفياز ضرورة استعمال مدرسي منهج التأريخ نماذج تعلم حديثة منها انماو .0

 التفكير لرفع مستوى تنمية التفكير االستداللي لدى الطالبات.

تضاامين وزارة التربيااة المناااهج الدراسااية انشااطة تعماال علااى تحفيااز التفكياار  .8

 بصورة عامة، والتفكير االستداللي بصورة خاصة.
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تضمين برامج اعداد المدرساين المعادة مان قبال وزارة التعلايم العاالي والبحاث  .2

 يات التربية نماذج التعلم ومنها انموذج تحفيز التفكير.العلمي لكل

 

 المقترحات:  -ثالثا:

دراساااة مماثلاااة للدراساااة الحالياااة علاااى مراحااال تعليمياااة مختلفاااة كالمتوساااطة  .0

والمرحلااة الجامعيااة وفااي فااروع اخاارى ماان التاااريخ كالتاااريخ االسااالمي والتاااريخ 

 الحديث والتاريخ القديم.

خارى ماان التفكيار مثاال تنمياة التفكياار أالسااتنتاجي اجاراء دراسااة علاى انااواع ا  .8

 والتفكير االيجابي والتفكير العلمي.

 اجراء دراسات اخرى على الذكور بدال من االناث.  .2

 

 المصــــــادر

  أوال: المصادر العربية 
التعلم المبني على حل المشكالت الحياتية (: 8332ابراهيم ، بسام عبدهللا طه ) .0

 دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن. ،0، طوتنمية التفكير

، مكتبة المجتمع العربي للنشر طرائق تدريس العلوم(: 8332ابراهيم أ ، لينا ) .8

 والتوزيع، عمان، االردن.

اثر انموذج تسريع تعليم العلوم على (: 8337ابو حجلة ، امل احمد شريف ) .2
دى طلبة الصف السابع في التحصيل ودافع االنجاز ومفهوم الذات وقلق االختبار ل

  ، قلقيلة، فلسطين. 2، العدد  08، جامعة النجاح الوطنية ، المجلد محافظة قلقيلة

(: اساليب التعلم والتفكير المميز 8337ابو هاشم، محمد وصافيناز كمال) .2
، لطالب الجامعة في ضوء مستوياتهم التحصيلية وتخصصاتهم االكاديمية المختلفة

ي للطالب الجامعي الواقع والطموح ، جامعة طيبة، المدينة ندوة التحصيل العلم

 المنورة.

، المؤسسة العربية 0، طمدخل الى الفلسفة( : 8332اآللوسي ، حسام ) .2

 للدراسات والنشر، بيروت، لبنان . 

، 8، ط تعليم الدراسات االجتماعية وتعلمها(: 8303البرعي ، امام محمد ) .2

 ، بيروت.دار العلم وااليمان للنشر، لبنان

اثر استعمال اساليب عالجية في تنمية التفكير (: 8337توفيق ، بشار مولود ) .7
االستداللي و االتجاه نحو مادة التاريخ لطالبات الصف الثالث في معهد اعداد 

 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية/ ابن رشد، جامعة بغداد.المعلمات

 .منهج الدراسة االجتماعيةتربية ، ( ، وازرة ال8308جمهورية العراق ) .2

مهارات التفكير بين ( : 8302حميد ، سلمى مجيد ، محمد عدنان محمد ) .2
  ، العراق. النظرية والتطبيق )التفكير التاريخي انموذجا(

دراسات تطبيقية في طرائق ( : 8302الخزرجي ، حيدر خزعل نزال ) .03
 شر، بغداد، العراق.، مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنتدريس التاريخ 
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اسس بناء وتصميم مناهج المواد (: 8302الزبيدي ، صباح حسن ) .00
 ، دار المنهاج للنشر والتوزيع، عمان، االردن.االجتماعية واغراض تدريسها

، دار الكتاب 8، ط مبادئ علم النفس التربوي(: 8338الزغلول ، عماد ) .08

  الجامعي، العين، االمارات العربية المتحدة.

اضاءات في ( : 8302، عبد الرزاق عبدهللا وانوار فاروق شاكر ) زيدان .02
 ، المطبعة المركزية، جامعة ديالى، العراق. التربية والتعليم

اتجاهات حديثة في (:8307زيدان،عبد الرزاق عبدهللا وانوار فاروق شاكر) .02
امعة دار الكتب والوثائق الوطنية ،بغداد، المطبعة المركزية ج ،0ط ، تدريس التأريخ

 ديالى. 

ضعف التحصيل الطالبي )االسباب (: 8303سبيتان ، فتحي ذياب ) .02
 ، الجنادرية، عمان، االردن.والحلول(

مدخل الى مناهج البحث في التربية (: 8332عباس، محمد خليل وآخرون ) .02
  ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.وعلم النفس

،  جميع المراحل الدراسيةطرق تدريس التاريخ ل( : 8332عبدهللا، حسام ) .07

  ، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.0ط

التفكير ماوراء المعرفي )رؤية ( : 8302العبيدي ، رقية  ، وعالء الشيب ) .02
 ، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.0، ط نظرية ومواقف تطبيقية(

يجيات تدريس البنائية وتطبيقاتها واسترات(: 8302عطية ، محسن علي ) .02
  للنشر والتوزيع، عمان، االردن.  ، دار المنهجية0، طحديثة

، بحث باشراف هيئة البحث 8، طاختبارات الذكاء(: 8302عمار، بشر ) .83

 العلمي في جامعة االندلس، دمشق. 

منهجية البحث العلمي وتطبيقاتها في (: 8338قطيفة، حمادي ابو الفتوح ) .80
  ، دار النشر للجامعات، مصر.0، طالدراسات التربوية والنفسية

طرق تدريس (: 8302الالمي، صالح خليفة، والمسعودي، محمد حميد ) .88
 ، دار صفاء، عمان. المواد االجتماعية

، مهارات التفكير رؤية تربوية معاصرة(: 8302محمد، امال عبد الفتاح ) .82

  ة.االمارات العربية المتحد-، دار الكتاب الجامعي، الجمهورية اللبنانية0ط

اثر مشروع تسريع التفكير الذهني على (: 8332المغربي ، نبيل امين حسن ) .82
، بعض المتغيرات المعرفية والوجدانية لدى طلبة المرحلة االساسية العليا في فلسطين

جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة والدراسات العربية، 

  لة دكتوراه غير منشورة، القاهرة، مصر.قسم الدراسات التربوية، رسا

سيكولوجية التعلم والتعليم االسس النظرية (: 8330ملحم ، سامي محمد ) .82
  ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.0، طوالتطبيقية

االحصاء المتقدم في العلوم (: 8302النعيمي ، محمد عبد العال امين ) .82
  والنشر، عمان، االردن. ، مؤسسة الوراق للتوزيعالتربوية

، زمزم 0، طاستراتيجيات التعلم والتعليم(: 8332اليماني ، عبد الكريم علي ) .87

 ناشرون وموزعون، عمان، االردن.
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 : ثانياً: المصادر األجنبية

 In hetder , B & piaget. J (1958): The growth of logical 

thinking from childhood to adolescence. 

                                 

 ( 06ملحق ) 

 درجات اختبار التفكير االستداللي البعدي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية          

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

0 02 80 82 0 82 80 03 

8 82 88 82 8 02 88 02 

2 83 82 02 2 82 82 80 

2 02 82 02 2 82 82 82 

2 88 82 82 2 02 82 82 

2 88 82 82 2 07 82 82 

7 02 87 2 7 83 87 82 

2 82 82 82 2 82 82 80 

2 02 82 82 2 82 82 82 

03 83 23 02 03 88 23 83 

00 82 20 80 00 82   

08 83 28 02 08 02   

02 82   02 82   

02     83   02 82   

02 82   02 88   

02 88   02 7   

07 82   07 82   

02 87   02 82   

02 82   02 82   

83 02   83 82   

  

 

 

 

 

  


