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 الملخص
 تنميةي اكتساب المفاهيم التاريخية وف (5W' s&1H ) استراتيجيالبحث تعرف اثر  هدف

تصميم   الباحث  استخدم ، التفكير الجانبي لدى طالب الصف الرابع االدبي 

اتبع الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط ذات االختبار البعدي ،   المجموعتين

 المجموعة التجريبية التي تدرس وفقاطالب ( لتمثل ب)الشعبة اختيرت   الجزئي,

المجموعة الضابطة التي درست  طالب (ا) الشعبة, ومثلت   (5W' s&1H)الستراتيجية

 تم مكافئة. شعبة( طالب لكل 30( طالب بواقع )69) الطالببلغ عدد ، بالطريقة التقليدية 

اختبار  الباحث  ،اعدو التفكير الجانبي المجموعتين في المتغيرات: العمر الزمني ، والذكاء 

،  او ثباته  اهالتحقق من صدق جرىو،   التاريخية و اختبار التفكير الجانبياكتساب المفاهيم 

للمعالجة  ( T-test) ،متساويتين بالعدد ختبار التائي لعينتين مستقلتينالا  ، الباحث استخدم

و كشفت نتائج البحث عن تفوق المجموعة التجريبية التي درست وفقا  ،االحصائية 

 .التفكير الجانبي تنميةالتاريخية واكتساب المفاهيم ي ف (W's & 1H 5)  الستراتيجية
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The effect of the  (5 W's & 1H) strategy on the acquisition of 

Historical concepts and Lateral thinking among students of 

Fourth Literary 

Ins.Zuhir Abid Ibrahim 

Diyala University- College of Education for 

 Human  sciences sciences 

Abstract 

The purpose of the research was to identify The effect of the (5 W's & 

1H) strategy on the acquisition of Historical concepts and Lateral 

thinking among students of Fourth Literary. The researcher used the 

design of the two sets of post-test. researcher chose Division (b) to 

represent the experimental group taught according the (5 W's & 1H) 

strategy, and represented the Division (a) control group taught the 

traditional way the number of students (62) and student by student 

(31) students in each division. The Equivalent the two groups of 

variables: intelligence, the age, Lateral thinking . The researcher 

prepared the  2 test  first of the acquisition of Historical concepts and 

the second Lateral thinking, and verified its validity and stability, 

used T-test for two independent samples (T-test) for statistical 

processing, and the results of the search for the superiority of the 

experimental group, which was studied according to the (5 W's & 1H) 

strategy acquisition of Historical concepts and the Lateral thinking. 

 

 مشكلة البحث:
مهمة ألنها تسمح للفرد بفهم الماضي ، وهذا بدوره يسمح له بفهم   التاريخمادة دراسة تعد 

ان دراسة نجاحات وإخفاقات وحاضره اذ يوضح للفرد لماذا هو عالمه كما هو اليوم ، 

دراسة  و من التعلم من أالخطاء وتجنب تكرارها في المستقبل الفرد تمكن قدالماضي ، 

للثقافة األصلية للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد وكذلك التاريخ يمكن أن توفر النظرة الثاقبة 

لكن واقع تدريس مادة التاريخ زيادة الوعي والتفاهم بين الثقافات. من ثمالثقافات االخرى و

يشير الى ضعف االهتمام بتدريسها من خالل اعتماد طرائق تدريس تقليدية تركز على 

( ، ودراسة 9106ومنها دراسة )حسين ،  الحفظ و التلقين وهذا ما اكدته الدراسات السابقة

 االبتعاد عن الطرائق التقليدية على ضرورةتان الدراس اذ اكدت ، (9106)عزوز وشافي ، 

من اكتساب  المتعلميناستعمال استراتيجيات تدريس تمكن في تدريس مادة التاريخ و 

 .عملية التعليميةلل امحور المتعلمالمفاهيم وجعل 
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واظهرت االتجاهات الحديثة تنوعا كبيرا في نماذج واستراتيجيات التدريس التي استندت 

وفقا السس نظرية تراعي خصائص الطالب وحاجاتهم وطبيعة المادة الدراسية واألهداف 

المنشود تحقيقها ، لذا من الضروري استخدام نماذج واستراتيجيات تدريسية تمكن الطالب 

ثبيتها ، وجعل الطالب مركز العملية التعليمية ومحورها ومعالجة من اكتساب المفاهيم وت

لكونها مفاهيم مجردة ومركبة و  التاريخيةالصعوبات التي يواجهونها في اكتساب المفاهيم 

 . بعيدة زمنيا 

ال يفكرون طلبة المرحلة االعدادية كثير من ( الى ان 9112)الكبيسي ؛ اشار من جانب اخر 

يفتقرون إلى القدرات العقلية أو ألنهم يفتقرون إلى الذكاء ؛ لكنهم لم يعرفوا  جيًدا ، ليس ألنهم

كيف يفكرون جيًدا ، ولم يكتسبوا مهارات التفكير السليم ، ولم يتلقوا تدريباً كافياً للحصول 

  (954:  9112)الكبيسي ؛  على التوجيه الصحيح.

اسة أنواع التفكير ، لكن التفكير بنحو عام ، ركزت الدراسات النفسية والتربوية على در

الدراسات والبحوث ، الذي يعد طريقة تفكير حديثة ، و  في ينل االهتمام الكافي الجانبي لم 

ق غير تقليدية وال يعتمد المنطق ائاتجاهًا جديًدا في البحث والتفكير لحل المشكالت بطر

 (20: 9114بونو ، )دي بطريقة محددة ومتسقة 

االسالمية  العربية الحضارة فعال للمفاهيم التاريخية في مادة تاريخاكتساب و لتحقيق 

 استراتيجية تعمال، تطلب اس واكتساب التفكير الجانبيلدى الطالب  ومقاومتها الثر النسيان

، ومن هذه  الصف الرابع االدبيوعلى نحو خاص لدى طلبة  مالئمة ،تعليمية 

وهي استراتيجية تمكن الطالب  من ( 5W' s&1H، استراتيجية )التعليمية  االستراتيجيات

 فهم تفاصيل ما قرأه وتجعل تعلمه فعاال من خالل زيادة مهاراته في فهم المفاهيم واكتسابها

(Reid & Lienemann, 2006,p.55) 

 : بالسؤال االتيحدد الباحث مشكلة البحث لذا 

و التفكير الجانبي  في اكتساب المفاهيم التاريخية (W' s&1H)   5مااثر استراتيجية-

 ؟لدى طالب الصف الرابع االدبي

 

 اهمية البحث :

المجتمعات اإلنسانية في الماضي  حياة التاريخ كمادة دراسية يحتوي على الكثير من جوانب

ويقصد بذلك أن  ، العمليات العقليةتضمن مدى واسع من تيمكن أن  من ثموالحاضر ، و

معرفية عدة ، أكثر من مجرد التذكر أو الحفظ المتعلم يستطيع أن يمارس عمليات 

واالسترجاع. فهناك عدد من األهداف التي ينبغي تحقيقها من خالل تدريس مادة التاريخ، 

فهناك المعرفة التاريخية وفهم وتقدير العصور الماضية بأحداثها وشعوبها ، واكتساب القدرة 

 تاريخي.البحث الالفنية لكتابة ق ائعلى تقييم النصوص التاريخية ونقدها، وتعلم الطر

  (99:  9113)عبدهللا، 

التاريخية يساعد الطلبة على فهم  التغيير واالستمرارية في االحداث ، ان اكتساب المفاهيم 

. لذا التاريخية للقضايا واالحداث ، واألهمية جتمعاتمبين ال والسبب والنتيجة ، والتفاهم

يجب اكتساب الطلبة المفاهيم التاريخية لتمييز تعلم الطالب في التاريخ ، من خالل اإلشارة 
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الطلبة في فهم إلى وصف كل مفهوم لمراحل أعلى أو أدنى من التعلم لتلبية احتياجات 

 .االحداث التاريخية

,2014, p.22)6-History K( 

يدور حول المشكالت ، ويتحرك في كل اتجاه  اما التفكير الجانبي فهو التفكير االحاطي الذي

ق جديدة للتفكير اليجاد حلول مناسبة بمعنى آخر ان التفكير الجانبي ال ائويبحث عن طر

 (021: 9116، )عرفهيلتزم بالنمطية بالتفكير و السير في اتجاه واحد اليقبل التغيير  .

ق متنوعة و ال ائواحد بطرتكمن أهمية التفكير الجانبي في تمكين الفرد من رؤية شيء و

يمنعه من اتخاذ القرارات السريعة والمالئمة لمعالجة المواقف، وهو اسلوب فعال يمتلكة 

 (011:  9114)دي بونو ،  المتعلم لمعالجة الكثير من المشكالت .

لذا يتطلب تدريس مادة التاريخ في المرحلة االعدادية الكتساب الطلبة المفاهيم التاريخية و  

لمفاهيم ااكتساب  التي تمكنهم من تغييرا في استراتيجيات التدريس  كير الجانبيالتف

فرصة  الدراسة ، لذا يحتاج الطلبة إلى الطلبة مقاعد بها لفترة طويلة بعد أن يترك واالحتفاظ

معرفة و وضوحه ، و ، ودقة المعنى  هاوعمقالمعرفة الستكشاف المفاهيم، لتقدير اتساع 

حتى  متعلمضروريا للاكتساب المفاهيم يعد و،  ةالمتباينوجهات النظر االراء المختلفة و 

تعلم التنظيم الذاتي  على ، وزيادة قدرة المتعلم  ناحيةاسس المعرفة العلمية من  يتعرف على

من أوجه التشابه يجعلها تتفاعل تسمية محددة  من ناحية أخرى ، وتنظيم المفاهيم وتعيين

ع المعرفة مع بعض االستقرار النسبي ألنه يتعامل مع المواقف واألشياء واألحداث بنشاط م

 (Ellis ,1972,p. 13) .والعمليات وظواهر الخصائص المشتركة كعناصر من فئة واحدة

التي تجعل المتعلم  قادرا على  ( W's & 1H 5االستراتيجيات استراتيجية )ومن هذه 

 هالمختلفة، واكثر ارتباطا بواقع المتعلم واهتماماته وتساعدالتفاعل مع المواقف التعليمية 

على تقليص الفجوة بين ما يحصل عليه المتعلم داخل الصف والخبرات المكتسبة من بيئته 

 المحيطة.

 ضوء ما تقدم بما يأتي : الحاجة للبحث في  وتتضح  

لرابع الصف ا بطاللدى والتفكير الجانبي  اكتساب المفاهيم التاريخيةان الحاجة الى 

لمعرفة الواسعة على ا تختزل، ولكنها  تاريخية، ليس النها مجرد مفاهيم ضرورية االدبي

كما ان  احداث وقضايا الماضي وتاثيرها في سياق الحاضرالتي تمثل تاريخية نحو مفاهيم 

جمعها في موضوع ما، و هو أداة  جرىالمشكالت التي يعالج التناقضات والتفكير الجانبي 

، وهنا تظهر  في يد الطالب ومناسب لجميع الموضوعات التاريخية ومواقف الحياة المختلفة

الحديثة في تطبيق  التوجهات التربويةالحاجة الى استراتيجيات تدريس حديثة تتناسب مع 

 .في المرحلة االعدادية التاريخالبحوث التجريبية لتدريس مادة 

 

( في اكتساب W' s&1H)   5اثر استراتيجيةيهدف البحث الحالي تعرف  لبحث :هدف ا

 .المفاهيم التاريخية و التفكير الجانبي لدى طالب الصف الرابع االدبي
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 البحث: اتفرضي
 :تيناآلتي تينالصفري تينلتحقيق هدف البحث فقد صيغت الفرضي

( بين متوسط درجات 1014ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1

على وفق االسالمية  العربية الحضارة مادة تاريخ يدرسونالمجموعة التجريبية الذين  طالب

المجموعة الضابطة الذين  طالبمتوسط درجات ، و (  W' s&1H)  5استراتيجية 

 .التاريخية بالطريقة التقليدية في اكتساب المفاهيم ذاتهاالمادة  ندرسوي

( بين متوسط درجات 1014ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2

االسالمية على وفق  العربية الحضارة مادة تاريخ يدرسون الذينطالب المجموعة التجريبية 

(  ، و متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين W' s&1H) 5استراتيجية 

 المادة ذاتها بالطريقة التقليدية في التفكير الجانبي. يدرسون

 

 : بـالبحث الحالي  يتحدد حدود البحث:

في المديرية العامة لتربية  والثانوية في المدارس االعدادية الصف الرابع االدبي طالب  -0

 (م. 9102 -9104محافظة ديالى في الفصل الدراسي االول للعام الدراسي )

 االسالمية العربية الحضارة مادة تاريخالرئيسة في موضوعات  التاريخيةالمفاهيم  -9

 .للصف الرابع االدبي

 

 تحديد المصطلحات:
 W's & 1H 5) )استراتيجيةاوال :  -

 درسال( استراتيجيه تعتمد على تلخيص لموضوع 9102سعيدي واخرون )عرفها امبو 

 -لماذا ؟-أين؟-متى؟ -ماذا؟-من الذى؟ ألسئلة التلخيص الشائعة باستخدام بداية الحروف 

 ( 506:  9102)امبو سعيدي واخرون ، ؟ كيف

 التعريف االجرائي:   -

-من الذى؟  : وهي اجرائية خطواتبمثابة  ستة اسئلة تضمن ت ةتعلمي ةمييتعل استراتيجية

ساب تعتمدها الباحث مع المجموعة التجريبية الكالتي ي ؟ كيف -لماذا ؟-أين؟-متى؟-ماذا؟ 

 .وتنمية التفكير الجانبي التاريخيةالمفاهيم  الطالب

 Concepts ثانيا : المفاهيم

 ( : 9109، ياسين و راجي) اعرفه

بناء على قيامه بعمليات عقلية نشطة و فاعلة لعل صورة عقلية تتكون لدى المتعلم " ابأنه  

وأنها  ،التي تمثل أمثلة المفهوم وذلك وفقاً لقاعدة معينة  المعطيات وتمييزها أبرزها تصنيف

وفي هذا إشارة إلى التعلم المخزون لدى المتعلم   ،تبنى على خبرات محددة و مناسبة 

)ياسين و راجي " مواقف الجديدة .فالخبرة ما هي إال تعلم مخزون يظهر فعلها في ال

،9109 :59 ) 
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 :التعريف االجرائي -

،  التاريخية المفاهيمالعامة التي تشترك فيها مجموعة من  الخصائصمجموعة  يصفتعبير 

 الحضارة تاريخ, و تتعلق بموضوعات الحضارة او المدنية وغيرهايعبر عنها بكلمة مثل و

( W's & 1H 5) استراتيجيةباستخدام  الطالبمن  او يمكن اكتسابهاالسالمية  العربية

تمييز و: تعريف ،  االكتساب عمليات تطبيقمن خالل قدرتهم على  هاويستدل على اكتساب

 . البحث لهذا  يقاس باختبار االكتساب المعد , والمفهوم  تطبيقو

 ثالثا : اكتساب المفهوم:

 (:9111)قطامي ،    -

بنائها وفقًا للبنية التي يتصورها  وتعيدالتي تنظم المعرفة  ،الداخلية الذهنيةالعمليات بأنه "  -

في ذاكرة  للحفظومنحه خصائص مميزة  لتكون جاهزة  المفهوم ترميز عن طريقالمتعلم ، 

 (.329: 9111)قطامي ،  المتعلم ومعالجتها وفقا لعمليات اكتساب المفهوم".

 :التعريف االجرائي   -

عينة البحث )طالب الصف الرابع األدبي( على اختبار اكتساب المفاهيم الطالب  استجابات

التاريخية الذي يتضمن العمليات التعريف ، والتمييز ، و التطبيق ويقاس إجرائياً بالدرجة 

 التي يحصل  عليها الطالب في االختبار المعد من الباحث .

 رابعا : التفكير الجانبي

 ( :Oxford English Dictionary, 2019عرفه قاموس اكسفورد )

من خالل التفكير غير  وابداعيهو طريقة لحل المشكالت باستخدام نهج غير مباشر  

 التقليدي التفكيريتضمن أفكاًرا قد ال يمكن الحصول عليها باستخدام ، والواضح على الفور

 .خطوة بخطوة  الذي يتبع

( Oxford English Dictionary, 2019 Lexico Dictionaries .) 

 التعريف اإلجرائي: 

يتحدد بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب من خالل إجابته عنن اختبنار التفكينر الجنانبي 

 المعد في البحث الحالي .

 

 :جوانب نظرية
 (W's & 1H 5)استراتيجية 

من خالل هذه األسئلة بدًءا  يجري (W's & 1H 5)ان التدريس على وفق استراتيجية 

 استفهام: كلمة وعالمة من

 من الذى؟

 ماذا؟

 متى؟

 أين؟

 لماذا ؟

 ( 506:  9102)امبو سعيدي واخرون ، ؟ كيف السؤال  السادس ،
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وادراك  ( لمساعدة الطالب على فهم تفاصيل ما قرأوهW's & 1H 5تم تصميم استراتيجية )

االستراتيجية إلى زيادة مهارات القراءة  العالقات بين العناصر التي تم قرائتها وتهدف هذه

في تحديد التي تساعدهم  العقليةمهارات ال الطالبلدى  فتنمو واكتساب المفهوم لذا والفهم

 .تهاالكلمات وطالق

(Reid & Lienemann,2006,p.56) 

 متطلبات تطبيق االستراتيجية :

 -ما يأتي: (W's & 1H 5)متطلبات تطبيق استراتيجيةمن 

 موضوع تاريخي تعليمي تعلمي أو مقطع محدد من حدث تاريخي. -

 ملصق يوضح اإلستراتيجية وخطواتها للطالب .

 ( 506:  9102)امبو سعيدي واخرون ، بطاقات لتدوين المالحظات الشخصية .-

 توظيف اسئلة االستراتيجية :

 Who من الذى؟السؤال : 

 تحديد الشخصيات الذين ورد ذكرهم في الموضوع التاريخي . -

 كتابة قائمة بتلك الشخصيات. -

 رسم خطوط توصيل بين الشخصيات ووصف العالقة بين تلك الشخصيات.  -

 What ماذا؟السؤال : 

 تحديد األحداث أو اإلجراءات وعمل قائمة بها. -

 رسم خطوط الربط بين األحداث أو اإلجراءات إلظهار العالقة فيما بينها. -

وتحديد  هرسم خطوط الربط بين احرف الكلمات واألحداث التي يصفها الطالب بنفس -

 العالقة بينهما.

 متى؟السؤال :

تحديد جميع العوامل الزمنية في الموضوع التاريخي وعمل قائمة باالحداث وتاريخ  -

 حدوثها.

 رسم خطوط الربط بين عوامل الوقت واألماكن واألحداث والشخصيات . -

 كتابة وصف للعالقة بين  هذه االشياء. -

 أين؟السؤال :

 تحديد جميع األماكن في الموضوع التاريخي وعمل قائمة باماكن االحداث . -

 رسم خطوط الربط بين األماكن واألحداث والشخصيات. -

 االشياء.كتابة وصف للعالقة بين  هذه  -

 لماذا ؟السؤال :

 تحديد أسباب وقوع أالحداث واتخاذ اإلجراءات عمل قائمة بها. -

رسم خطوط الربط من األسباب إلى النتائج على الشخصيات واألحداث واألماكن  و   -

 األوقات التي تصف فيها العالقات   .
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 ؟ كيف السؤال  السادس ،

 ووضع قائمة بها.تحديد الطريقة التي وقعت فيها األحداث  -

رسم خطوط الربط بين الطريقة التي حدثت بها األحداث وغيرها من العوامل كما يصفها -

 ((H & Stevens,  1991,p.337 الطالب بنفسه.

 المفاهيم : اكتساب 
هذا  .المفهوم هو تمثيل عقلي ، يستخدمه الدماغ للداللة على فئة من األشياء في العالم    

يعني أنه حرفيًا ، رمز أو مجموعة من الرموز التي تكون مًعا البنية المعرفية 

المفاهيم هي تمثيالت عقلية تسمح للمتعلم باستنباط استنتاجات حول نوع االشياء  المفاهيمية 

إن استخدام المفاهيم ضروري للعمليات المعرفية  التي يواجهها في حياته  و 

 .واالستدالل ،والتعلم، رارالق وصنع  ، التصنيف مثل

   (Murphy, 2002,p.17) 

عبارات او بكلمات بترتبط  صورة ذهنية  يقوم بتشكيللدى الفرد ادراك و معنى أي  فيتكون 

  (094:  9110، )عطا هللا لدى األفراد  معنىال الفهم وتكوين  تؤدي الى ، و 

 :اكتساب المفاهيم

 يأتي : يكتسب المتعلمين المفاهيم من خالل ما 

 تمكن المتعلم من تعريف المفهوم. -1

 قدرة المتعلم على التمييز بين األمثلة المنتمية للمفهوم  وغير المنتمية.  -2

 توظيف المفهوم في مواقف تعلميه .  -3

 تحديد السمات المميزة للمفهوم الذي تعلمه المتعلم سابقاً.  -4

 على المفهوم في الموقف التعليمي.  ةتصنيف أمثلة دال-4

 ( .  60: 9109) ياسين و راجي ,                                

 : وظائف  المفاهيم
 :يوظف المتعلم المفاهيم  النجاز اهداف محددة 

، مثال ذلك  أالنماط اوالعالقات.  معينة من مفاهيم على مجموعةال تعمم:  تعميم المعلومات -

عليها طلق يالصفات نفسها  اله عن غزوة في كل مرة يقرا المتعلم الغزوة ، لدينا مفهوم 

 .التسمية ذاتها 

: تسرع المفاهيم عمل الذاكرة بارتباطها بمفاهيم اخرى مثال ذلك عند   تسريع الذاكرة -

قراءة رواية تاريخية عنوانها " بطل الحروب"   ، يصف المؤلف ;كيف يبدو البطل ، وعلى 

بـ  ي الصفحات التالية يشار الى البطل الرغم من ذكر اسم البطل مرة واحدة فقط، لكن ف

 "هو" ، وبذلك يسترجع الفرد من خالل الضمير الغائب  كل ما يرتبط بشخصية البطل.

 اهيمهي مفاهيم فرعية من مفالتاريخية  بعض المفاهيم   :المفاهيمية مجموعاتالتكوين  -

مثل حضارة  للحضاراتلديه مفاهيم فرعية  للحضارةالمفهوم العام  رئيسة وشاملة  مثال ذلك

، و ترتبط هذه المفاهيم الفرعية مع بعضها البعض من حيث المفهوم غيرهاو وداي الرافدين

توجيه اإلجراءات  - . حضارة عن اخرىيمكن تمييز  و، الحضارةالعام لتكون مفهوم 
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مفهوم الفرد  محددة مثال اجراءات ويجعله يتبعالفرد سلوك المفهوم يوجه والسلوكيات : 

 . يمكنه النوميخبره أين  السرير  عن

(general-psychology.net) 

 التفكير الجانبي 

التفكير الجانبي هو اإلحاطة بمناحي المشكالت التي يواجهها الفرد ويبحث عن حلول مناسبة 

(، فهو التفكير De Bono,1998: 43لها من خالل  توليد المعلومات غير المتاحة عنها )

الخروج عن نمطية التفكير النمطي إلى تفكير يتصف بالغرابة  نوعاً ماً  خارج الصندوق اي 

  ( 344:  9114لكنه يبقى معقوالً) السويدان ، 

 افتراضات التفكير الجانبي:

يقوم على البحث عن بدائل مختلفة وغير نمطية وغير مألوفة في التعامل مع  جوانب  -

لالنطالق إلثارة اساليب مختلفة متضمنة ااستعمال واستعمال أكثر من وجهة نظر والمشكلة 

 (.29: 9114بونو: بعيدا في التفكير ) دي

التنظيم الذاتي للمعلومات: اذ يتم تشكيل أنماط غير متناسقة، لتخطي الحدود من نمط  -

 إلى نمط و العمل باسلوب األنماط من خالل التنظيم الذاتي للمعلومات .

محاولة معالجتها والعمل على اكتشاف األمور يعتمد على تغيير المفاهيم ، بدالً من  -

 (. 23:  9114بالنظر للمشكلة من عدة زوايا )دي بونو، 

 :مهارات التفكير الجانبي 

 مهارات وهي:  عدةأن للتفكير الجانبي 

 توليد مدركات جديدة  : -1

يصبح المتعلم مدركا لألشياء من خالل التفكير الغرضي الواعي الهادف لما يقوم به المتعلم 

الرؤية الداخلية  من خاللالفهم أو اتخاذ القرار أو حل المشكالت،  لغرضمن عمليات ذهنية 

 المتعلم نحو الفكرة بهدف فهمها. توجه

 :توليد مفاهيم جديدة   -2

وتكوين المفاهيم المجردة هي أساس القدرة على  التعليل  ةيقوم المتعلم بتوليد مفاهيم جديد

 :وهي  اسباب حدوثها،

  المتعلم.يحققه  يريد انتعلق بما ي معين هدف ذوغرضي:  مفهوم  

 نتج عن عمل ما.تحدد مقدار األثر الذي ي: مفاهيم آلية  

  :قيمة محددة من خالل العمل وهي اكتساب  العملمفاهيم القيمة. 

 :توليد أفكار جديدة   -3

توضع الفكرة موضع  واألفكار هي طرائق لتطبيق المفاهيم، والفكرة تكون محددة، 

 .الممارسة.  من اجل توليد أفكار جديدة
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 :توليد بدائل جديدة  -4

أخرى إلعادة وتنظيم المعلومات  طرقتوليد   يجريو منها لتأمل الحلول بين مجموعة متاحة

عن أفضل البدائل الممكنة، ليس والبحث ق ائالبحث عن طروالمتاحة، وتوليد حلول جديدة ، 

 من الضروري أن تكون البدائل خاضعة للمنطق .

قديم ، شيء إنشاء شيء جديد ، بدال من تحليل  اإلبداع هو : توليد إبداعات جديدة   -5

من إنتاج األفكار األصيلة اإلبداعية،  وحدث ببطء، ت واإلبداعات نمطا من التفكير الجانبي و

)دي بونو     .المتعلم االستمرار في العمل على المهمة التعليمية أو المشكلة التي تواجه خالل

 ،9101  :4.) 

 

 دراسات سابقة:

( التي 9101ومنها دراسة )جاسم هنالك عدد من الدراسات التي تناولت المفاهيم التاريخية 

 المادة لدى نحو واألتجاه التاريخية المفاهيم تحصيل في برونر أنموذج هدفت الى تعرف أثر

األدبي والتي اظهرت نتائجها تفوق المجموعة التجريبية في تحصيل  الرابع الصف طالب

 إستراتيجية أثرالتي هدفت الى تعرف  (9109ودراسة )زيدان وشاكر المفاهيم التاريخية ، 

االبتدائي و اظهرت  الخامس الصف تلميذات لدى المفاهيم التاريخية اكتساب في المتشابهات

اما الدراسات التي تناولت ،  المفاهيم التاريخية اكتسابنتائجها تفوق المجموعة التجريبية في 

تراتيجية إس عمال( التي هدفت تعرف اثر است9112التفكير الجانبي منها دراسة الكبيسي )

العصف الذهني في تدريس الرياضيات على التحصيل والتفكير الجانبي لدى طالب الصف 

الثاني متوسط ، وكشفت نتائجها نمو التفكير الجانبي لدى المجموعة التجريبية، دراسة 

( التي هدفت تعرف العالقة بين التفكير الجانبي بسمات الشخصية على 9101الجوراني )

ل الخمسة للشخصية لدى طلبة الجامعة، وكشفت نتائج الدراسة عن وفق قائمة العوام

 طلبة الجامعة بمختلف تخصصاتهم وجنسهم . لدىانخفاض مستوى التفكير الجانبي 

 

 .البحثف اهداالباحث منهج البحث التجريبي لتحقيق  عملاست :واجراءاته البحث يةمنهج

 المجموعتين ب التجريبي ذو الضبط الجزئي  تصميمال الباحث اختارالتصميم التجريبي : 

 تصاميم المجموعات المتكافئة. احدبوصفه  البعدي االختبارالتجريبية و الضابطة ذات 

 المتغير التابع المتغير المستقل مجموعتي البحث

 اكتساب المفاهيم W s&1H  4ستراتيجيةا التجريبية

 التاريخية

 التفكير الجانبي
  الضابطة

 التصميم التجريبي (0)شكل
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 بطالب الصف الرابع االدبي في المدارس االعدادية مجتمع البحثحدد  :  مجتمع البحث 

في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى في الفصل الدراسي االول للعام الدراسي  والثانوية

  .(م9102 -9104)

عينة من طالب الصف الرابع االدبي في باالسلوب العشوائي  الباحث  حدد عينة البحث :

المجموعة التجريبية  لتمثل )ب( الشعبةوسحب عشوائيا ، عينة للبحث  ثانوية التضامن للبنين

(  (5W' s&1Hاالسالمية على وفق استراتيجية  العربية الحضارة مادة تاريختدرس التي 

باستخدام الطريقة التقليدية ، وبلغ  ذاتهاتدرس المادة   التي )أ( المجموعة الضابطة الشعبةو

 .شعبة ( طالبا في كل 30بواقع )، ( طالبا 69) الطالبعدد 

 (.التفكير الجانبي و ، العمر الزمني و الذكاء ، درجات اختبار) :نمجموعتيالتكافؤ 

الباحث اختبار رافن ل لتكافؤ المجموعتين في الذكاء استعمالذكاء : درجات اختبار -

متساويتين  لعينتين مستقلتينباستعمال االختبار التائي وقه المتتابعة، وبعد تطبيللمصفوفات 

( ودرجة حرية 1014مستوى داللة )بان القيمة التائية المحسوبة اقل من الجدولية تبين  بالعدد

والجدول  في متغير الذكاء  تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة  وهذا يدل على (61)

 .ذلك  يبين( 0)

 (0جدول )

 مجموعتين في إختبار الذكاءلل و الجدولية القيمة التائية المحسوبة

الداللة 

االحصائية 

(1010) 

 ائيةتالقيمة ال
درجة 

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 العينة
 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 01 0.805 9 غير دالة

 التجريبية 10 34.806 8.69260

 الضابطة 10 36.580 8.65553

تم الحصول على البيانات و المعلومات فيما يتعلق بالعمر : محسوباً بالشهورالعمر الزمني -

معالجتها احصائيا ، و تم و البطاقة المدرسيةمن  لطالب الصف الرابع االدبيالزمني 

، ظهرت ان القيمة  مساويتين بالعدد لعينتين مستقلتين باستعمال االختبار التائي 

هذا و ، (61( ودرجة حرية )1014مستوى داللة )ب الجدولية القيمة المحسوبة اقل من التائية

 . يبين ذلك (9الجدول ) ومتغير هذا الفي  يدل على تكافؤ المجموعتين

 (9جدول )

 القيمة التائية المحسوبة لدرجات المجموعتين في متغير العمر

الداللة 

االحصائية 

(1010) 

 القيمة التائية
درجة 

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 العينة
 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 01 4171. 9 غير دالة
 التجريبية 10 191.38 11.424

 الضابطة 10 190.09 12.892
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طبق الباحث اختبار التفكير الجانبي على مجموعتي البحث )التجريبية و  التفكير الجانبي: -

الضابطة ( ، و اظهرت النتائج عدم وجود فرق ذو داللة احصائية بين المجموعتين 

لعينتين  معالجة البيانات احصائيا باستعمال االختبار التائي  جرىو)التجريبية و الضابطة( 

المحسوبة اقل من القيمة الجدولية   ن القيمة التائية ، ظهرت امتساويتين بالعددمستقلتين 

في هذا  (. هذا يدل على تكافؤ المجموعتين61( ودرجة حرية )1014بمستوى داللة )

 . ( يبين ذلك3المتغير و الجدول )

 (1جدول )

 القيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين في متغير التفكير الجانبي

الداللة 

االحصائية 

(1010) 

 ائيةتالقيمة ال
درجة 

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 العينة
 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 01 3411. 9 غير دالة
4.0478 11.419 

 التجريبية 10

 الضابطة 10 11.096 3.3700

 

 مستلزمات البحث:-
االول  الفصل: تم تحديد المادة التعلمية وهي الموضوعات  :  تحديد المادة العلمية التعلمية-أ

الثالث/  الفصل  االسالم قبل العرب الثاني/حضارة ، الفصل والثقافة والمدينة الحضارة/

 الدولة في االقتصادي النظام /الخامس ،الفصل الرابع/القضاء االدارية ، الفصل المؤسسات

 .رئيساً  ( مفهوماً 91) التاريخية بلغ عدد المفاهيمواالسالمية.  العربية

من خطة تدريسية لكل (04) تم اعداد :  الخطط التدريسية و االهداف السلوكية-ب

البحث اعتماداً على المحتوى و عمليات اكتساب المفاهيم  التجريبية و الضابطةمجموعة ال

بناًء على العمليات الثالث التاريخية السلوكية للمفاهيم  هدافصياغة األ  جرى، و التاريخية

و تم صياغة  )تعريف المفهوم ، تمييز المفهوم، تطبيق المفهوم ( التاريخية الكتساب المفاهيم 

 ( غرضاً سلوكياً ، ُعرَضت على مجموعة من المحكمين في العلوم التربوية و النفسية .61)

 البحث: تاادا-

اختبار اكتساب  ببناء  الباحث  قام :التاريخيةاختبار اكتساب المفاهيم االداة االولى : -

 العربية الحضارة تاريخباالعتماد على محتوى موضوعات مادة التاريخية المفاهيم 

عمليات  وتحديدها ، جرى تاريخية بما تمثله من مفاهيم االسالمية للصف الرابع االدبي 

 .االكتساب المحددة 

 : االتيةمراحل الب اكتساب المفاهيم التاريخية ختبارولقد مر إعداد ا -

 : إعداد فقرات االختبار

 وتمييز، وتطبيق المفهوم : تعريف، عمليات االكتساب  تمثلفقرات اختباريه  الباحث ىبن

ولما كان عدد المفاهيم  .النمط الموضوعي نوع االختيار من متعددالباحث ار ،اخت التاريخي

تشمل العمليات الثالث لكل  ،ةإعداد فقرات اختباري جرى( مفهوماً ، فقد  91) التاريخية

( فقرة لقياس تعريف 91( فقرة ،منها )61، بلغ مجموع الفقرات االختبارية )  تاريخيمفهوم 
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فقرة لقياس تطبيق  (91)والمفهوم التاريخي فقرة لقياس تمييز (91)، و  التاريخيالمفهوم 

 .المفهوم التاريخي

على عدد من المحكمين  التاريخيةاختبار اكتساب المفاهيم   الباحث  عرض : صدق االختبار

( محكم وقبلت الفقرات جميعا فقد حصلت 05في العلوم التربوية و النفسية والبالغ عددهم )

 %( فأكثر من موافقة المحكمين.46على نسبة )

باعطاء درجة فقرات االختبار  تم االعتماد في تصحيحتصحيح اختبار اكتساب المفاهيم: 

اعطاءها صفرا إذا كانت واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار، إذا كانت اإلجابة صحيحة و

( درجة وبذلك  61 –وبهذا تحددت درجة االختبار بالمدى )صفر ،متروكة خاطئة اواإلجابة 

 ( درجة.61تبلغ الدرجة الكلية لالختبار)

االختبار على عينة استطالعية من   الباحث  طبق : والتعليمات وضوح الفقراتتجربة 

، تألفت من سحبت من مجتمع البحثمواصفات عينة البحث  الصف الرابع االدبي لها طالب

الذي  الزمن، و ان ومفهومة تطبيق تبين ان تعليمات االختبار واضحةال( طالب وبعد 94)

 ( دقيقة.41في االجابة عن االختبار كان ) الطالباستغرقه 

على عينة  التاريخية اختبار اكتساب المفاهيم   الباحث  طبقئي لالختبار: التحليل االحصا

اخذت من  ( طالب 011) طالب الصف الرابع االدبي وعددهم التحليل االحصائي من 

 :مجتمع البحث

 التاريخيةلقد حسبت صعوبة كل فقرة من فقرات اختبار اكتساب المفاهيم  صعوبة:المعامل 

ان ،( Eble)  فقد بين( ، 1064-1054، فكانت تتراوح بين )الصعوبةمعادلة دام باستخ

 ،( 1. 41 - 1. 91)  تراوح بيني تهامعدل صعوب كانالفقرات االختبارية تكون مقبولة 

(Bloom,1971,p.66 ) . 

 التاريخيةاكتساب المفاهيم  كل فقرة من فقرات اختبار  تمييزحسبت قوة القوة التميزية:

ان الفقرة التي يقل معامل و ،(1044-1032بين ) تتراوح فكانت القيم التمييزمعادلة باستخدام 

الباحث  ى( لذا ابق011 : 0244% ( يفضل حذفها او تعديلها. )أبو عالم،  91تمييزها عن)

 .على الفقرات جميعها 

 ، بعد معالجة بيانات اجابات العينة االستطالعية للبدائل الخاطئة : البدائل الخاطئة فاعلية

،  اعليةذات قيمة سالبة ، وتكون البدائل ذات ف البدائلجميع  اعليةالباحث أن معامالت فوجد 

)عدس  المجموعة العليا طالب اكثر منالختيارها ، المجموعة الدنيا  طالبإذا جذبت 

 .( 534 : 0223والكيالني ،

، إذ  اعادة االختباربطريقة  التاريخيةتم حساب ثبات اختبار اكتساب المفاهيم  ثبات االختبار:

عينة التحليل اإلحصائي ، وبعد أسبوعين من   ورقة اجابة من اجابات( 41تم اعتماد )

، وباستعمال معادلة ارتباط بيرسون ،  ذاتهاالتطبيق االول اعيد تطبيق االختبار على العينة 

 ( وهو معامل ثبات جيد جدا.1. 46)  بلغ معامل االرتباط

 اختبار التفكير الجانبي: :  االداة الثانية

( للتفكير الجانبي و اعداد De Bono) اراءالباحث  ىتبن:تحديد مفهوم التفكير الجانبي

 بونو للتفكير الجانبي.لنظرية دي وفقافقرات االختبار 
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 بصيغة اسئلة صاغ الباحث فقرات االختبار على نحو االولية : االختبار بصورتهافقرات  -

وتتطلب حلول و رؤية جديدة للسؤال او اللغز غير تقليدية  بافكارالغاز تتطلب اإلجابة عنها 

( فقرة ، كما 39، وتكون االختبار بصيغته االولية من )طالب الرابع االدبيتناسب مستوى و

 .التعليمات الخاصة باالجابة عن االختبار  الباحث صاغ 

 صدق االختبار:  -

العلوم االختبار على مجموعة من المحكمين   الباحث  عرض الصدق الظاهري: -

سالمة دقة وإلبداء آرائهم ومالحظاتهم بشأن صالحية الفقرات و التربوية و النفسية

%( فأكثر بين 41وتم اعتماد نسبة اتفاق ) فقرتانحذف  جرىصياغتها، وفي ضوء ذلك 

( 31المحكمين في تعديل الفقرة او إبقاءها أو حذفها وبناًء على ذلك اصبح عدد الفقرات )

 فقرة.

 تجربة وضوح الفقرات و التعليمات -

تم تطبيق  االجابةزمن حساب والتفكير الجانبي وفهمها  ختبارلمعرفة وضوح فقرات ا

( طالب من مجتمع البحث  ، واتضح أن 94االختبار على العينة االستطالعية البالغة )

ت تم حساب الوقو، الطالبجميع لفقرات مفهومة بالنسبة ال لهم والتعليمات واضحة 

 ( دقيقة.56االجابة )زمن وسط الحسابي ، وبلغ متوسط المستغرق في اإلجابة بحساب ال

تحصل  صحيحةال( اذ ان الفقرة 0 -1درجات التصحيح )الباحث اعتمد  تصحيح االختبار:-

 Deعلى اختبارات ديبونو ) باالعتماد (1فتحصل على ) واما خاطئة، درجة (0على )

Bono. ) 

تم تطبيق اختبار التفكير الجانبي على العينة االستطالعية وبلغ  التحليل االحصائي : -

تم حساب الدرجة الكلية لكل افراد العينة ( طالب من مجتمع البحث ، و011)معدده

 استعملورتبت الدرجات تنازلياً ابتداًء من أعلى درجة وانتهاًء بأقل درجة واالستطالعية ، 

%( من أعلى الدرجات لتمثل 94تين، وذلك نسبة )يأسلوب المجموعتين الطرف الباحث

الدنيا ، وقد بلغ عدد  ل المجموعة%( من أدنى الدرجات لتمث94ونسبة )، المجموعة العليا

 . طالب  (94مجموعة )كل  طالب

فقرات اختبار التفكير  صعوبةوبعد حساب معامل  :االختبارمعامل الصعوبة لفقرات -

( وبهذا تعد فقرات االختبار جميعها ذات  1052-1049أنه يتراوح بين ) تبينالجانبي، 

 معامل صعوبة جيد.  

الباحث د حساب معامل تمييز فقرات اختبار التفكير الجانبي، وجد نع لفقرات:ايز يتمقوة  -

  .( ، وبهذا تعد فقرات االختبار جميعها مميزة1054-1044أنه يتراوح بين)

بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية في ،حسب الباحث معامل االرتباط  : اتصدق الفقر 

 تعد من مؤشرات صدق الفقرات لالختباراالختبار ، إذ أن ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية 

وُحسب معامل االرتباط باستعمال معامل ارتباط "بوينت بايسيريل" وهي جميعها دالة 

الن القيمة التائية المحسوبة  ،(0024نتها بالقيمة التائية الجدولية والبالغة )وازإحصائياً عند م

 (. 24ودرجة حرية )( ، 1014اكبر من القيمة التائية الجدولية بمستوى داللة)
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 المؤشرات االتية:ب لالختبار : تحقق صدق البناء صدق البناء

االتساق الداخلي لفقرات االختبار والقوة التميزية لفقرات االختبار ومعامل صعوبة الفقرات 

طة معامل االرتباط باستعمال معامل ارتباط "بوينت بايسيريال" لحساب صدق ابوس

 .الفقرات

ثبات االختبار اعتمد الباحث االتساق الداخلي من خالل تطبيق معادلة لحساب الثبات: 

 ويعد معامل ثبات جيد.  ،(1045الفاكرونباخ ، وبلغت نسبته )

على  ينبعد االنتهاء من تدريس مجموعتي البحث تم تطبيق االختبار البحث : تيتطبيق أدا-

 . همتصحيح إجابات جرىاالثنين  و االحد و يالمجموعتين في يوم طالب

: SPSSتم تطبيق الوسائل اإلحصائية االتية باالعتماد على برنامج   الوسائل اإلحصائية :-

وبوينت باي  للفقرات ، معامل ارتباط بيرسون والتمييز وفعالية البدائل معادلة الصعوبة

 ( لعينتين مستقلتين.T-testاالختبار التائي ) و ، سيريال

 

 عرض النتائج وتفسيرها: 
( بين متوسط 1014ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) : االولىفرضية ال

االسالمية  العربية الحضارة درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة تاريخ

(  ، و متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  (W' s&1H 5على وفق استراتيجية 

 الذين درسوا المادة ذاتها بالطريقة التقليدية في اكتساب المفاهيم التاريخية.

للمجموعتين )التجريبية و الضابطة( تبين التاريخية نتائج اختبار اكتساب المفاهيم  وازنةبم

(، 4.861( ، وبانحراف معياري )51.645المجموعة التجريبية بلغ ) طالبمتوسط درجات 

(، 5.105( ، و بانحراف معياري )29.258مجموعة الضابطة )ال طالبو متوسط درجات 

( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين المتوسطين T-test)  و باستعمال االختبار التائي 

 (.5تبين وجود فرق دال احصائياً بين المجموعتين الحظ الجدول )

 (5جدول )

 التاريخيةنتائج االختبار التائي للمجموعتين في اختبار اكتساب المفاهيم 

الداللة 

االحصائية 

(1010) 

 ائيةتالقيمة ال
درجة 

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 العينة
 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 01 17.681 9 دالة
4.861 51.645 

 التجريبية 10

 الضابطة 10 29.258 5.105

  

( اكبر من القيمة التائية 17.681) ( ان القيمة التائية المحسوبة 5يتضح من الجدول )

( ، ويدل ذلك على  1014( وعند مستوى داللة) 61( بدرجة حرية ) 9الجدولية البالغة )

المجموعة التجريبية، و لذلك رفضت  طالبوجود فرق ذو داللة احصائية ولصالح 

الفرضية الصفرية، ويمكن عزو هذا الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الذين 

(  W' s&1H)  5االسالمية على وفق استراتيجية  العربية الحضارة تاريخدرسوا مادة 
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اختبار  ، في بالطريقة التقليدية  ذاتهاودرجات المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة 

له تأثير ( W' s&1H)   5استراتيجية الى ان التدريس على وفق  التاريخيةاكتساب المفاهيم 

ه المجموعة التجريبية، ألن هذ لطالب التاريخيةفي اكتساب المفاهيم  وفعال إيجابي

في  ادوارا، من خالل ممارسته  الطالب يتحكم ذاتيا في عملية التعلم جعلت االستراتيجية

في حوار الخمسة  التساؤالت، واإلجابة عن  وتصنيفها ومقارنتها وربطها تجربة االفكار و 

التقصي عن ، فالبحث و الستهالتساؤالت تخطيط نشاطات مراحل   تفاعلي من خالل

التاريخية بين المفاهيم  وازنةوممارسة عمليات م ات عن االحداث و الوقائع التاريخيةإالجاب

في الموقف  وتطبيقها يكون له دور ايجابي فعال ونشط وربطها د األفكاروتمييزها وتولي

 .واكتساب المفاهيم التاريخية التعليمي

يؤثر ايجاباً في تكوين البنى المعرفية (  (5W' s&1Hاستراتيجية أن التدريس على وفق 

أكبر عدد من  وانتاجأكثر وضوحا لهم، التاريخية وجعلها ، في تطوير المفاهيم  للطالب

لتعلم شامل وواسع التي تحتاج إلى نشاط معقد تمارس   فرصالاألفكار المترابطة التي تهيا 

في طرح االفكار  في ربط المفاهيم هم النشاط سي،و فيه جميع الوظائف العقلية األساسية 

 ينهمفيما بو بالحوار التفاعلي  الطالبوفي زيادة التفكير لدى  وتعميمها في مواقف جديدة 

لديهم من خالل خلق الجو التعليمي  التاريخية،ادى الى تحقيق اكتساب وفهم عالي للمفاهيم 

      .المناسب 

( بين متوسط 1014ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الثانية 

االسالمية  العربية الحضارة درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة تاريخ

( ، و متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  (W' s&1H 5على وفق استراتيجية

 الذين درسوا المادة ذاتها بالطريقة التقليدية في التفكير الجانبي.

للمجموعتين )التجريبية و الضابطة( تبين  التفكير الجانبينتائج اختبار  وازنةبم -

(، 3.151( ، وبانحراف معياري )25.000المجموعة التجريبية بلغ ) طالبمتوسط درجات 

( ، و بانحراف معياري 17.161المجموعة الضابطة ) طالبو متوسط درجات 

لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين  (، و باستعمال االختبار التائي 4.3825)

 (.6حظ الجدول )المتوسطين تبين وجود فرق دال احصائياً بين المجموعتين ال

 (0جدول )

 اختبار التفكير الجانبي االختبار التائي للمجموعتين في قيمة

الداللة 

االحصائية 

(1010) 

درجة  ائيةتالقيمة ال

 الحرية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 العينة
 المجموعة

 المحسوبة الجدولية

 01 8.085 9 دالة
 التجريبية 10 25.000 3.151

 الضابطة 10 17.161 4.382

( اكبر من القيمة التائية الجدولية 8.085) ( ان القيمة التائية المحسوبة 6يتضح من الجدول )

( ، ويدل ذلك على وجود فرق  1014( وعند مستوى داللة ) 69( بدرجة حرية ) 9البالغة )
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و لذلك  التفكير الجانبي اختبارالمجموعة التجريبية في   طالبذو داللة احصائية ولصالح 

الى  المجموعتينرفضت الفرضية الصفرية، ويمكن عزو هذا الفرق بين متوسطي درجات 

الذي ال يحدد الجانبي التفكير  ( جعلت الطالب يمارسون W' s&1H)  5استراتيجية ان 

و وجهات النظر وما  البدء بطريقة محددة واحدة في النظر الى االشياء وانما بتعدد االفكار

تجاهات اوفق هذا النمط من التفكير يتحرك بعلى من ذلك ، الن المتعلم  يمكن استنتاجه

متعددة بخطوات متشعبة اذ ان كل خطوة تتطلب الحاجة الى بدائل جديدة وغير تقليدية 

من وضع   تمكنهم جديدة دة للحصول على افكار و مفاهيمدباستخدام استراتيجيات متع

وهذا يشير إلى و الوقائع التاريخية  ضمن فئات من اجل تنظيم األشياء و األحداث ممفهوال

 طريقة بناء المعنى لدى الطالب.

 

 االستنتاجات:
 -في ضوء نتائج البحث يمكن استنتاج اآلتي:

على  اوافضليته التاريخيةفي اكتساب المفاهيم (  W' s&1H)  5استراتيجية تفوق  -0

 الطريقة التقليدية.

التفاعلية ، تكون ذات  االسئلةذات ( W' s&1H)  5استراتيجية إن التدريس على وفق  -9

 . التاريخ في تدريس مادة  ااثبت فعاليته التي،  المتعلم الساليبتحكم ذاتي وفقا 

 

 التوصيات:
انسانية او  لتدريس مواد دراسية اخرى ( W' s&1H)  5استراتيجية اإلفادة من  -0

 لمادة.ا لتلك األهداف المنشودة  لتحقيق علمية 

في موضوعات مادة طرائق التدريس في كليات ( (5W' s&1Hاستراتيجية تضمين  -3

 لعملية التدريس ومتطلباتها في أقسام الكليات. للطلبة لالعداد المهنيالتربية 

 

 : يقترح الباحث اجراء بحوث تتناول:المقترحات

و في متغيرات أخرى )التحصيل ( (5W' s&1Hاستراتيجية فاعلية  عن كشفال -0

 وغيرها(. االستبقاء

 .في المرحلة الجامعيةبحث مماثل للبحث الحالي    -9

وكشف فاعليتها  ((5W' s&1Hاستراتيجية، مع  اخرىمع استراتيجيات  وازنةم -4

 . التاريخية اكتساب المفاهيم وانتقال اثر التعلم 

 

 المصادر :
, الكويت , دار 0, طقياس وتقويم التحصيل الدراسي  ( 0244أبو عالم ,رجاء محمود ) -0

 القلم.

، االردن ، دار  استراتيجيات المعلم للتدريس الفعال( 9102امبوسعيدي و اخرون ) -9

 المسيرة للنشر و التوزيع.
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 واألتجاه التاريخية المفاهيم تحصيل في برونر أنموذج أثر (2010حسن ) جاسم ، فاضل -3

 ديالى كلية مجلة االربعون و الثالث األدبي العدد الرابع الصف طالب المادة لدى نحو

 ديالى. جامعة / للعلوم االنسانية التربية

التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية (،  9101الجوراني ، عمر محمد علوان ،)  -5
, ) رسالة ماجستير على وفق أنموذج قائمة العوامل الخمسة للشخصية لدى طلبة الجامعة

 الجامعة المستنصرية.  –غير منشورة ( كلية التربية 

 عند التاريخية المفاهيم اكتساب في بكستون انموذج (اثر 9106محمود) سميرة حسين، -4

,  مجلة الفتحالشمالية ،  وامريكا أوربا تاريخ مادة في االدبي الخامس طالبات الصف

 .66لعدد اجامعة ديالى ،كلية التربية االساسية 

اإلبداع الجاد استخدام قوة التفكير الجانبي لخلق أفكار (،  9114دي بونو, ادورد  ،)  -6
 ( ، مكتبة العبيكان ، الرياض.  0، تعريب باسمة النوري ، ط ) جديدة 

، ترجمة نايف الخوص  التفكير الجانبي كسر القيود المنطقية(،  9101ديبونو ادوارد ،)  -4

 1، منشورات وزارة الثقافة ، الهيئة العامة السورية للكتاب 

 أثر إستراتيجية(9109) فاروق انوار ،  شاكر  هلل و  عبد الرزاق زيدان ، عبد -4

 االبتدائي لعدد الخامس الصف تلميذات لدى المفاهيم التاريخية اكتساب في المتشابهات

  جامعة ديالى -كلية التربية االساسية  . الفتح مجلة . واالربعون الثامن

( ، شركة اإلبداع الفكري للنشر  0، ط ) صناعة اإلبداع(،  9114السويدان ، طارق ،)  -2

 1والتوزيع ، الكويت 

، عمان ،  طرق تدريس التاريخ لجميع المراحل المدرسية( 9113عبدهللا، حسام ) -01

 دار اسامة للنشر و التوزيع.

برنامج التربية للقياس والتقويم ( 0223عدس , عبد الرحمن والكيالني ،عبد هللا زيد ) -00
 , منشورات جامعة القدس المفتوحة , عمان. في التعلم والتعليم

) رؤى معاصرة في تعليم  تفكير بال حدود( ، 9116عرفة ، محمود صالح الدين ، ) -09

 والتوزيع. التفكير وتعلمه ،القاهرة ، دار عالم الكتب للنشر 

( فاعلية استراتيجية دوائر 9106عزوز ، رياض كاظم و شافي ، ليالي خليل ) -03

مجلة كلية المفهوم في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط، 
 . 96، جامعة بابل ، العدد التربية االساسية

عمان , دار    0, ط طرق و أساليب تدريس العلوم(: 9110عطا هللا , ميشيل كامل ) -05

 المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة .

، دار الفكر، عمان،  اساسيات تصميم التدريس( 9111قطامي، يوسف واخرون ) -04

 االردن .

، ط  دعوة للتفكير من خالل القران الكريم( ،  9112الكبيسي ، عبد الواحد حميد ، )  -06

 ، األردن. ، مركز دي بونو للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان  9

المدخل البنائي نماذج ( 9109ياسين ، واثق عبد الكريم ، وراجي ، زينب حمزة ) -04
 ، بغداد ، دار الكتب و الوثائق العراقية. واستراتيجيات في تدريس المفاهيم العلمية
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