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 مستخلص البحث :

: ) أثر استراتيجية الحصاد في تنمية  يهدف البحث الحالي الى تعرف على        

 ي في مادة التاريخ ( .التفكير الحاذق لدى طالب الصف الرابع االدب

يتمثل مجتمع البحث بطالب الصف الرابع االدبي المسجلين لدى مديرية تربية          

محافظة ديالى ، حدد الباحث اإلعدادية المركزية للبنين قصدياً وتحديداً طالب الصف 

الرابع االدبي إلجراء التجربة وبطريقة السحب العشوائي البسيط اختيرت الشعبة     

ة تدرس تاريخ الحضارة العربية االسالمية وفق )أ( لتكون مجموعة تجريبي

( طالباً والشعبة )ب( مثلت المجموعة 01استراتيجية الحصاد والبالغ عددهم )

( طالباً ، وقد استعمل 01الضابطة التي ُدرست بالطريقة التقليدية والتي بلغ عددها )

تكون من  الباحث المنهج التجريبي واختار لبحثه تصميماً تجريبياً ذا ضبط جزئي

مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ذو االختبارين القبلي والبعدي تم اجراء التكافأت 

بين مجموعتي البحث بمتغيرات التكافؤ ) العمر الزمني ، اختبار الذكاء لـ)هنمون 

ويلسون( ، التحصيل الدراسي لآلباء ، ولألمهات ، درجات االختبار القبلي للتفكير 

( اذ اثبتت االحصائيات تكافؤ  6102-6102ريخ للعام الحاذق ، درجات مادة تا

مجموعتي البحث في تلك المتغيرات ، ومن أجل قياس التفكير الحاذق استعمل 

بعديا( واستخراج الفرق –الباحث مقياس التفكير الحاذق وذلك بإجرائه اختباراً )قبليا

تحليل النتائج  لمعرفة تنمية هذا التفكير ، اما الوسائل االحصائية المستعملة في

( لمعرفة داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي spssاستعمل الباحث برنامج )

( بين متوسط 1،12اذ اثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

درجات طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة تاريخ الحضارة العربية 

جية الحصاد ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة االسالمية وفق استراتي

الذين يدرسون المادة نفسها بالطريقة التقليدية في درجات مقياس التفكير الحاذق 

 البعدي .
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The Impact of Harvesting Strategy in Developing Smart 

Thinking among Students at Literary Fourth Grade in 

History 

 

Asst. Inst. Ahmed Shaker Mizher Al-Graiti 

Abstract : 

        The current research aims at identifying : { The Impact of 

Harvesting Strategy in Developing Smart Thinking among 

Students at Literary Fourth Grade in History }. 

        The research population represented by the fourth grade 

literary students who are registered at the General Directory  of 

Education in Diyala Governorate , the  researcher intentionally 

selected Al-Marqaziya  Preparatory  for Boys and specifically 

the fourth grade literary students to conduct the experiment and 

by simple random sampling . Thus, section (A) is selected to be  

the experimental group to taught the history of Arab Islamic 

civilization according to the harvesting strategy, in the amount 

of 30 students while  section (B) is represented the control 

group, who taught in the traditional way, in the amount of 30 

students , The researcher chose an experimental design for his 

study , i.e.  quasi experimental, and two groups are specified 

which are experimental and control groups with pre-test and -

post- tests. An equivalence has been done between the two 

groups in the number of variables including (chronological age, 

academic level of achievement for fathers, academic level of 

achievement for mothers, pre- test of smart thinking, students' 

scores test scores in history of the  (2014-2015( , Where  the 

statistics proved an equivalence of the two groups in these 

variables.  In order to measure the smart thinking, the 

researchers used smart thinking scale for measuring the 

development of smart thinking  for two groups through applying 

(pre –test and post-test) and extract the difference to identify the 

development of  this thinking ,  The statistical method (SPSS)  is 

used to identify  the significance of differences between pre-test 

and post-test, thus the results proved that there are statistically 

significant differences at the level (0.05) between the mean 

scores of the experimental group students who are taught history 
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of Arab-Islamic civilization according to the harvesting strategy 

and the mean scores of the control group students who are 

taught the same material in the traditional way in the pre-test 

and the mean scores in the post-test according to smart thinking 

scale. In light of the results of the experiment a number of 

recommendations and proposals are set forward. 

 

 الفصل االول : التعريف بالبحث :      
  مشكلة البحث : أوال : 

مدارسنا الى انها نادراً ما تهيئ للطالب فرصاً مبنية على تساؤالت يشير واقع      

عملية حشو عقول الطالب بالمعلومات  يثيرونها بأنفسهم فضالً عن أنها تتعايش مع

( . فضالً عن  0:  6112أكثر من تعايشها في الحث على التفكير واإلبداع ) زياد ، 

القناعة الغالبة للعاملين بالحقل التدريسي بأهمية تنمية مهارات التفكير لدى الطالب ، 

داً منهم كسر إال أنهم يتعايشون مع الممارسات السائدة في مدارسنا ، ولم يحاول أح

 .       ( 012:  6101جدار المألوف أو الخروج عنه ) فضالة ، 

ويرى المتخصصين ان سبب تمسك المدرسين بالطريقة التقليدية لشيوع هذه        

الطريقة وألنها اكثر الطرائق سهولة وأيسرها استعماالً ، إذ يفضل المدرسون عادة 

معلوماتهم الى طالبهم في جو نظامي ان تتاح لهم الفرصة في توصيل أفكارهم و

هادئ ، يكون فيه الطالب مستمعين بانتباه الى ما يقوله المدرسون ) هندي وعليان ، 

0222  :611 . ) 

ويرى الباحث ان تدريس مادة التاريخ ال تحتاج فقط الى الحفظ والتلقين  كما         

نمية التفكير ، بل إنه علم يشاع والتي طورت قدرة الحفظ واهملت القدرات العقلية وت

كغيره من العلوم يحتاج الى تطوير قدرات التفكير وذلك باستعمال استراتيجيات 

 حديثة تسهم في تنمية هذه القدرات .

وخارج  ر له من دراسات أجريت داخلومن خالل اطالع الباحث على ما تيس        

( ، والتفكير 6102العراق في مجال تنمية التفكير بصورة عامة مثل دراسة السراي )

 ( . 6112الحاذق بصورة خاصة كما في دراسة راهي )

وكذلك من خالل خبرة الباحث في مجال التدريس والزيارات الميدانية التي قام       

لبحث وذلك للتعرف على بها للمدارس االعدادية والثانوية الواقعة ضمن مجتمع ا

طرائق التدريس المستعملة والصعوبات التي تواجه الطالب في دراسة مادة تاريخ 

الحضارة العربية االسالمية وذلك من خالل توجيه استبانة لطالب الرابع االدبي 

كون هذه الطرائق تؤكد لإذ تأكد للباحث ما عرض سابقا  لمجموعة من مجتمع البحث

ظهار كما انها تركز على التحصيل فقط دون االهتمام  بتنمية جانب الحفظ واالست

هل التفكير لدى الطالب ، من هنا صاغ الباحث مشكلة بحثه وفق السؤال االتي : 

الستراتيجية الحصاد آثر في تنمية التفكير الحاذق لدى طالب الصف الرابع االدبي 

 ؟  .في مادة التاريخ  
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 ثانيا : اهمية البحث :

تقود التربية المعاصرة الى االبداع ، خاصةً اذا اخذنا بعين االعتبار دورها         

الفاعل في تربية الطلبة ، انطالقا من المقولة " ان تربية االبداع ممكنة ألي شخص 

طبيعي عادي من وجهة نظر عقلية ، وتوجد اليوم براهين كثيرة على ان أي شخص 

أو كثير ، بهذا االتجاه أو ذاك " . ونحن حين عادي يمكنه تطوير االبداع لديه بقليل 

نذكر التربية ، فإننا نعني بذلك التربية الشاملة للفرد عن طريق المؤسسة التربوية 

 ( . 002:  6106والبيت والمجتمع  ) الحويجي والخزاعلة ، 

وان من االهداف الرئيسة للتربية في العصر الحاضر تعليم التفكير وتنميته فقد        

كد التقرير الذي اعده خبراء اليونسكو للجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي ا

والعشرين تحت عنوان ) نتعلم لنكون ( اننا نعيش في عالم شديد التغير ، ويبدو ان 

احدى محركاته الرئيسة تتمثل في التجديد االجتماعي ، واالقتصادي على حد سواء ، 

ل و االبداع فهما يمثالن اوضح مظاهر حرية االنسان      وينبغي افساح المجال للخيا

 ( .00:  6101) الصافي وقارة ، 

وتتجه التربية الحديثة إلى االهتمام بالتعليم بعّده نظاماً من األعمال المخطط لها       

ويشمل مجموعة من األنشطة الهادفة التي يقوم بها كّل من المدرس والطالب ويشمل 

ثالثة مكونات هي )المدرس ، والطالب ، والمنهج الدراسي(  وذات خاصية ديناميكية 

تأثير فاعل إال إذا صمم بطريقة متسلسلة ومنظمة )مرعي ، والتعليم ال يكون ذا 

 ( .672: 6101والحيلة ، 

ويعاني التعليم على امتداده وتنوعه من مشكلتين اساسيتين ، هما جمود مناهج       

التدريس أوالً وضعف قدرتها على التكيف مع المستجدات واستيعاب اتجاهات التعليم 

حديثة ثانياً . إن التعليم الجيد ينبغي أن يبنى على أساس الحديثة واالفادة من الوسائل ال

أنه ال يوجد شيء أبدي ومؤكد طوال الوقت وكذلك هناك جواب لكل سؤال وعليه فإن 

 ( . 7:  6100هدف التعليم  تسليح الطالب بتنمية تفكيره بجميع أنواعه ) سعادة ، 

ومن المعلوم ان المناهج الدراسية في كل المجتمعات سواء أكانت متقدمة أم       

نامية تمثل تصور المربين في هذا المجتمع وتختلف تلك المناهج باختالف المجتمع 

الذي توجد فيه وهذا االختالف يرجع الى االختالفات في التراث االجتماعي والنظام 

دورها على الفكر التربوي السائد في المجتمع      السياسي واالقتصادي والتي تؤثر ب

 (.20:  0292اللقاني وابو سنينة ،  )

من اهمية المناهج االجتماعية اعداد مواطنين صالحين مسؤولين ذوي وعي َّ أن      

بقضاياهم المعاصرة ، وذوي رؤية تتجاوز حدود بلدهم لتصل الى العالم الفسيح ، 

ة للكليات والجامعات ، وللمهن التي يمارسونها وتحرص كذلك على اعداد الطلب

مستقبال ، من خالل محبة الطلبة للتعلم ، ومن خالل قدرتهم على حل المشكالت 

 ( . 01وتنمية تفكيرهم  ) تيرنر ، د. ت : 

ان التفكير ال يحتل مكانا محوريا في المناهج الحالية وربما يرجع  السبب في ذلك      

هج مازالت تهتم بالكم دون االهتمام بالكيف وبذلك  فقدت روح كله الى ان تلك المنا

التجديد والتغيير الذي يتطلبه العصر، ومن ناحية اخرى فان  المدرس الذي كان 
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محور العملية التعليمية أصبح لزاما عليه اليوم أن يجعل الطلبة محورا للعملية 

عرفة في تنمية تفكيرهم التعليمية بدال منه ويوجههم للتعلم الذاتي ، وتوظيف الم

ليكونوا قادرين على حل المشكالت التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية ) جابر ، 

0290  :60 . ) 

وبما ان مناهج التاريخ ينبغي من خاللها تحقيق العديد من االهداف من خالل       

ة تشجيع الطالب على نطاق واسع ، ووضع مستويات ومعايير وحوافز اعلى ، وزياد

مستوى االستيعاب والنظرة المتكاملة الشاملة لدور مادة التاريخ في تنمية المواطنة     

إن قيمة تدريس التاريخ تبدو واضحة وجلية بوصفها مدخالً تدريسياً يساعد على 

تحقيق العديد من الوظائف في العملية التعليمية ، بعيدا عن النظرة التقليدية الضيقة 

أنها مادة للحفظ أو االستظهار ولتسجيل الماضي ، وينبغي أن  للمادة التاريخية على

االدلة التاريخية في  عمالتنمية التفكير القائم على استينظر اليها على انها مجال ل

( ضرورة Coltham and Finesتدريس التاريخ  ويؤكد كل من ) كولثام وفاينز ( )

لون التاريخ بوصفه اسلوباً مشاركة الطالب في تعلم التاريخ بعقل تأملي ، ويتناو

لكشف الماضي والتوصل الى المعلومات وليس هيكال الَستقبال المعلومات )عبد 

 ( . 2:  6119الوهاب ، 

ان النجاح في مجتمع يتسم بالتسارع والتعقيد في كافة مجاالت الحياة ؛ يتطلب       

سه فترات طويلة الوضع ان ننتقل من االتجاه التقليدي في التدريس والذي كنا نمار

من الزمن والذي تتمحور فيه العمليات واالجراءات حول المعلم بوصفه مصدراً 

وحيداً للمعرفة الى االتجاهات الحديثة التي تنادي بها معظم النظم التربوية والتعليمية 

:  6100وتعقد من اجلها المؤتمرات واللقاءات في مختلف دول العالم ) الشمري ، 

01 .) 

ا ما اكده اللقاء العربي الثاني لتعليم التفكير وتنمية االبداع إذ اكد على وهذ      

استخدام التفكير كاستراتيجيات للتعليم والتعلم وتطوير مواد التعليم لتبنى على اساس 

أنشطة تفكيرية تتخلل المواد الدراسية وأكد اللقاء أنه ثبت من خالل الدراسات 
ليات التفكير العليا ال تنموا تلقائيا لدى الطلبة مهارات وعم ّوالخبرات العلمية أن

بمجرد تعليمه المواد الدراسية بالطريقة التقليدية ، بل إن ذلك يعوق نمو قدرات 

التفكير العليا ويبرمج ذهن الطالب في إطار القدرات العقلية الدنيا )اللقاء العربي ، 

6119  :60.) 

دة دراسية تعمل على تنمية التفكير لدى لذا ينبغي دراسة التاريخ على أنه ما      

الطلبة وتنمية قدرتهم على التحليل وربط االسباب بالنتائج ورؤية الحاضر في ضوء 

نتائج الماضي وتوقع المستقبل في ضوء الماضي والحاضر ، فالتاريخ علم يقوم 

أساسا على االستدالل على مدى صحة وصدق المادة التاريخية ، فالتاريخ بوصفه 

ة دراسية مجال خصب لتنمية التفكير خاصة ان الموضوعات التاريخية تعالج ماد

 (. 61ت : –الحاضر في ضوء ما تم في الماضي ) الفقي والمحمدي ، د 

وباستطاعة المدرسين ان يساعدوا الطالب على تنمية امكانياتهم في التفكير ، اذا       
فيدوا من تعليم ستطيعون ان يهو ان جميع الطالب يسوهم على اساس مسلّم به وّدر

موجه للتفكير واذا اتيحت لهم الفرصة المناسبة ، والهدف األول للتدريس من أجل 
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التفكير أن يزيد ثقة الطالب في أنفسهم وفي افكارهم وأن يقوي قدرتهم على طرح 

 ( . 22:  6112مستويات التفكير لديهم للواقع الملموس ) جابر ، 

بحاجة الى تعلم طرائق التفكير واكتساب مهاراته ، فاذا كانت لذلك فأن الطالب       

والتكرار ووجهت جهودها نحو النقل المدرسة التقليدية قد اهملت العناية بأمر التفكير 

هذا الى  بتكار في نفوس الطلبة فادىوالتقليد والتلقين ، فهي قد اهملت بذلك روح اال
االتجاهات  ّة لتنمية التفكير لدى الطلبة ألنتدهور أحوال التعليم ، لذا نجد الحاجة ملح

التربوية المعاصرة تركز على تنمية التفكير لدى الطالب لكي تجعل منه طالباً مفكراً 

منتجاً ويبتكر طرقاً جديدة لمواجهة احتياجاته المتطورة في عصر دائم التغيير ) 

  ( . 7:  6112النجاحي ، 

ونتيجة للتطورات الهائلة والمتسارعة التي تتعرض لها المجتمعات العربية        

أسوة بالمجتمعات الغربية التي سبقتها في مجاالت التطور دعت الحاجة إلى التركيز 

بطرق مختلفة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التدريبية على واحد أو أكثر 

إلبداع واالبتعاد عن التقليد والتلقين، كمؤتمر من الموضوعات المتعلقة بالتفكير وا

( ، والمؤتمر العالمي لإلبداع 6106اإلبداع الطالبي الفلسطيني جامعة بوليتكنيك )

 ( .  019:  6101فضالة ، ( )  6100لريادة )دبي للتنمية / وا

وإن زيادة االهتمام بالتفكير وتنمية مهاراته لدى الطالب يزيد من دافعيتهم        

للتعلم ، وينتج طالب دائمي التعلم ، يمتلكون أدوات التعلم الذاتي والدافعية الذاتية 

الكتساب المعرفة والبحث عنها . لذلك ال بد من تطوير طرق واستراتيجيات تعمل 

 ( .  612-62:  6100على تنمية مهارات التفكير ) العياصرة ، 

لتفكير االبداعي التي تعمل على وتعد استراتيجية الحصاد احدى استراتيجيات ا     

نجاح الطالب وتقدمهم داخل المؤسسة التعليمية وخارجها ، والشك ان فرص النجاح 

تتقلص اذا لم يقم المدرسون بتوفير خبرات مناسبة لتنمية التفكير لدى الطالب 

واكتساب مهارات التفكير بصورة عامة والتفكير الحاذق بصورة خاصة داخل 

 ( .  010:  6100ية وخارجها ) خضر ، المؤسسة التعليم

وبما ان التفكير الحاذق يؤدي دوراً حيوياً في نجاح الطالب وتقدمهم داخل       

المدرسة وخارجها ، الن آراءهم في العمل التعليمي واالختبارات المدرسية 

دى والمواقف الحياتية أثناء الدراسة وبعد انتهائها هي نتاج تفكيرهم وبموجبها يتحدد م

 ( .  010:  6100نجاحهم أو إخفاقهم  ) دعمس ، 

فأن التفكير الحاذق يؤدي الى نمو الخبرات والمعارف لدى الطالب بخالف      

التفكير العادي الذي ال يؤدي الى نمو يذكر في خبرات الطالب ومعارفهم كما 

ات يتمخض عن التفكير الحاذق فهم عميق لظواهر حياة الطالب وتوصلهم الستنتاج

واستدالالت جديدة من اجل هذا نسعى لتنمية هذا النوع من التفكير ) الصفار ، 

6100  :00 . ) 

 

 ثالثا : هدف البحث وفرضيته :
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    يهدف البحث الحالي الى تعرف على أثر استراتيجية الحصاد في تنمية التفكير

الحضارة تاريخ الحاذق لدى طالب الصف الرابع االدبي من خالل تدريسهم مادة 

 .العربية االسالمية

   (     بين 1،12" ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) فرضية البحث

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في 

 االختبار البعدي لمقياس التفكير الحاذق " .

 

 رابعاً : حدود البحث :

محتوى كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية  والزمانية :الحدود العلمية  -1

 –6102المقرر تدريسه للصف الرابع األدبي في الكورس االول للعام الدراسي     )

6102. ) 

طالب الصف الرابع األدبي المسجلين لدى  الحدود البشرية والمكانية : -6

 لقضاء بعقوبة في محافظة ديالى .المدارس الثانوية واالعدادية النهارية للبنين التابعة 

 

 خامساً : تحديد المصطلحات :

 االثر : ُعّرف  بأنه : -0

  محصلة تغيير مرغوب او غير مرغوب فيه يحدث في المتعلم نتيجة عملية "

 ( . 66:  6110مقصودة " ) شحاتة والنجار ، 

الدبي مقدار التغيير الذي يطرأ على درجات طالب الرابع االتعريف االجرائي : 

 )عينة البحث( المجموعة التجريبية في االختبار البعدي لمقياس التفكير الحاذق . 

 استراتيجية الحصاد : ُعّرفت بأنها :  -6

طريقة متعمدة ومقصودة نحاول من خاللها أن نجمع النواتج االبداعية التي ظهرت • 

لى فئات متنوعة خالل الجلسة االبداعية ؛ بحيث نتمكن من تصنيف الجهد االبداعي ا

، وتستعمل قوائم الحصاد كدليل على تصنيف الجهد االبداعي لدى المتعلمين       

 ( .020:  6117)ابو رياش ، 

: هي الطريقة والخطوات المتبعة في تدريس مادة تاريخ التعريف االجرائي  

 الحضارة العربية االسالمية لطالب الرابع االدبي )عينة البحث( لتنمية التفكير

 الحاذق لديهم . 

 التنمية : ُعّرفت بأنها : -0

التطور والتقديم الحاصل للمتعلم نتيجة تعرضه إلى متغيرات تعليمية فاعلة "     • " 

 ( . 027:   6100) زاير و داخل ، 

: هي الزيادة الحاصلة لطالب الرابع االدبي )عينة البحث( في التعريف االجرائي 

دراستهم مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية وفق اختبار التفكير الحاذق عند 

 استراتيجية الحصاد .

 التفكير الحاذق : ُعّرف بأنه : -4
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الفرد الذي يتميز بقدرته على استعمال مفاهيم ومصطلحات واضحة ومحددة • " 

ويكون لديه الدليل على صحة افكاره وما توصل اليه من استنتاجات "  ) العدس ، 

6111  :069 . ) 

: هو نشاط عقلي يستعمله الطالب ويظهر في الدرجة الكلية التي التعريف االجرائي 

يحصل عليها طالب الصف الرابع االدبي )عينة البحث( عند اجابتهم عن فقرات 

 مقياس التفكير الحاذق المستعمل في البحث الحالي .

 التاريخ : ُعّرف بأنه :  -5
قائق وربطها ، أي عملية نقد وتحقيق البحث عن الحقائق وتدوينها وتفسير الح"  •

 ( . 07:  0221لهذه الحقائق " ) الدوري ، 

: المحتوى المعرفي والمعلومات التاريخية والحقائق والمفاهيم التعريف االجرائي 

واالفكار الموجودة في محتوى كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية المقرر 

 االدبي ) عينة البحث ( . دراستها في الكورس االول لطالب الرابع

: هو الصف االول من صفوف المرحلة اإلعدادية التي    الصف الرابع االدبي -2

تقع بين المرحلة الدراسية المتوسطة والمرحلة الدراسية الجامعية ، وتشمل الصفوف 

)الرابع ، والخامس ، والسادس( ، و وظيفة هذه المرحلة إعداد الطالب لمرحلة 

 ( .6106المرحلة الجامعية )جمهورية العراق ، وزارة التربية : دراسية أعلى وهي 

 

 الفصل الثاني :  دراسات السابقة :

تعلمي مستند الى نظرية -( : } أثر برنامج تعليمي 6114. دراسة ) نوفل ،  1

االبداع الجاد في تنمية الدافعية العقلية لدى طلبة الجامعة من ذوي السيطرة 

 الدماغية اليسرى { .

تعلمي مستند الى  –هدفت دراسة الى استقصاء فاعلية توظيف برنامج تعليمي         

نظرية االبداع الجاد في تنمية الدافعية العقلية لدى عينة من طلبة كلية العلوم التربوية 

الجامعية التابعة لوكالة الغوث الدولية في االردن ، وقد استعمل الباحث المنهج 

( طالبا وطالبة ، وكانت أداة البحث 21عينة البحث فبلغت )الوصفي التجريبي ، اما 

هي مقياس الدافعية العقلية ، اما اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي وجود 

 فروق ذات داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية .

( : } التفكير الحاذق وعالقته بالتفضيل  6118. دراسة ) الصفار ، رفاه  6

 ي والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة الجامعة { .المعرف
هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى التفكير الحاذق والتفضيل المعرفي          

هذه  عرفة العالقة التي تربط بينوالقدرة على حل المشكالت لدى طلبة الجامعة وم

المتغيرات ، وقد استعملت الباحثة المنهج الوصفي ، وبلغ حجم عينة الدراسة  

التفضيل  مقياس التفكير الحاذق ومقياس ( طالب وطالبة ، وكانت اداتا البحث212)

قياساً بالمتوسط  جامعة لديم تفكير حاذقالمعرفي ، واظهرت النتائج ان طلبة ال

والقدرة على حل المشكالت  ين التفكير الحاذقعالقة ب النظري للمقياس وكذلك وجود

. 
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 الفصل الثالث :  منهج البحث واجراءاته :

 منهج البحث : –أوال 

اعتمد الباحث البحث التجريبي الذي يعد اكثر انواع البحوث دقة وتتضح فيه        

معالم الطريقة العلمية بصورة جلية ، النه يتضمن تنظيماً يجمع البراهين بطريقة 

سمح بأختبار الفروض والتحكم في مختلف العوامل التي يمكن ان تؤثر في الظاهرة ت

موضوع البحث عن طريق التجريب حيث تتيح للباحث تقصي اثر المتغير المستقل 

في المتغير التابع باستثناء المتغيرات الدخيلة التي يتوقع تأثيرها في المتغير التابع 

 ( .21:  0290)الزوبعي واخرون ، 

 التصميم التجريبي :  –انيا ث

اختار الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي لكون البحوث التربوية لم       

تصل بعد الى تصميم تجريبي يبلغ حد الكمال من الضبط بحكم الظواهر التي تعالجها 

لذا تبقى عملية الضبط في مثل هذه البحوث جزئية مهما اخذ من اجراءات لصعوبة 

( لذا تم اعتماد التصميم التجريبي ذا 22:  0292غيراتها )فان دالين ، ضبط مت

 ( يوضح ذلك .0الضبط الجزئي للمجموعتين ذو االختبارين القبلي والبعدي وشكل )

 

 المجموعة

ت
عا

مو
ج

لم
 ا
فؤ

كا
ت

 

االختبار 

 القبلي

 

 المتغير المستقل

المتغير 

 التابع

االختبار 

 البعدي

 

 التجريبية
مقياس 

التفكير 

 الحاذق

 

 استراتيجية الحصاد

 

تنمية 

التفكير 

 الحاذق

مقياس 

التفكير 

 الطريقة االعتيادية الضابطة الحاذق

 

 ( التصميم التجريبي 1الشكل ) 

 

 مجتمع البحث وعينته : –ثالثا 

: يتحدد مجتمع البحث الحالي بطالب الصف الرابع االدبي في  مجتمع البحث  -0

المدارس االعدادية والثانوية النهارية للبنين التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة 

 ( . 6102 – 6102ديالى قضاء بعقوبة للعام الدراسي )

جربة : اختار الباحث االعدادية المركزية للبنين قصدياً إلجراء الت عينة البحث -6

( طالباً موزعين على 20اذ تحتوي على شعبتين للرابع االدبي يبلغ عدد طالبها )

( طالباً في شعبة)ب(،  وبعد استبعاد 06( طالباً في شعبة ) أ ( و )00شعبتين بواقع )

أصبح عدد افراد العينة النهائي ( في الشعبتين ف0الطالب الراسبين والبالغ عددهم )

(  01في شعبة ) أ ( والتي مثلت المجموعة التجريبية و)  ( طالباً 01( بواقع ) 21)

طريقة السحب العشوائي من قبل الباحث  عمالباً في شعبة )ب( وذلك بعد استطال

 ( يوضح ذلك .0وجدول )
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 ( 1الجدول )   

 عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده 

عدد الطالب  الشعبة المجموعة

 قبل االستبعاد

الطالب  عدد

 المستبعدين

عدد الطالب 

 بعد االستبعاد

 01 0 00 أ التجريبية

 01 6 06 ب الضابطة

 21 0 20 الـــــــــمــــــجـــــمـــــــوع

 

  تكافؤ مجموعتي البحث : وتم على النحو االتي : –رابعا 
تم الحصول على اعمار الطالب من البطاقة  العمر الزمني بالشهور :  -1

المدرسية الخاصة بهم وتم حساب الوسط الحسابي ألعمار الطالب للمجموعة 

التجريبية والمجموعة الضابطة ، و االنحراف المعياري ، وعند استعمال االختبار 

لفرق ( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق االحصائية تبين إن ا  t – testالتائي ) 

( وهذا يدل على  29( ودرجة حرية )  1،12ليس بذي داللة احصائية عند مستوى ) 

إن مجموعتي البحث التجريبية والضابطة متكافئتان إحصائياً في العمر الزمني كما 

 ( .6في جدول )

 ( 6الجدول ) 

 الوسط الحـسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية(  

 ار افراد مجموعتي البحثألعم

 المجموعة ت
حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة عند  القيمة التائية

مستوى 

1،12 
 جدولية محسوبة

  2،02 022 01 التجريبية 0

29 

 

 

1،092 

 

6 

 

 غير

 2،12 022 01 الضابطة 6 دال

 

ق الباحث اختبار الذكاء        ذكاء عينة البحث طبلمقارنة درجة اختبار الذكاء :  -6

/  2( فقرة . طبق الباحث االختبار في يوم  22هنمون ويلسون( الذي يتألف من ) )

وقام بتصحيح اجابات الطالب على االختبار بواقع درجة واحدة لإلجابة  6102/  01

حسابي الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة أو المتروكة ، وتم حساب الوسط ال

للمجموعة التجريبية والضابطة ، واالنحراف المعياري  وباستعمال االختبار التائي 

( لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين اتضح عدم  t – testلعينتين مستقلتين ) 
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( و  29( ودرجة حرية )  1،12وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) 

 ( يوضح ذلك : 0جدول )

 

 

 

 

 ( 3 الجدول )

 الــوسـط الـحـسـابي واالنـحـراف الـمـعيـاري والقـيـمـة التـائـيـة 

 )المحسوبة والجدولية( لدرجات اختبار الذكاء لمجموعتي البحث

 

 ت
 المجموعة

حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة  القيمة التائية

عند 

مستوى 

1،15 
 الجدولية المحسوبة

 58 7،17 41،21 31 التجريبية 1

 
 غير دال 6 1،17

 2،45 41،34 31 الضابطة 6

 

حصل الباحث على التحصيل الدراسي آلباء أفراد التحصيل الدراسي لآلباء :  -3

مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( والحظ ان مستويات التحصيل لدى ابائهم 

ابتدائية ، متوسطة ، اعدادية ، بكالوريوس( وتم اجراء هي )امية ، يقرا ويكتب ، 

 ( يوضح ذلك:2التكافؤ لمجموعتي البحث في هذا المتغير وجدول)

 (4الجدول )

( المحسوبة 6تكرار التحصيل الدراسي آلباء طالب مجموعتي البحث وقيمة )كا

 والجدولية

 

ت
عا

مو
ج

لم
ا

 

ي  
ام

 

ب
كت

وي
رأ 

يق
 

ية
دائ

بت
ا

طة 
س

تو
م

 

ية
اد

عد
ا

 

هد
مع

 

س
يو

ر
لو

كا
ب

 

 6القيمة كا

ية
ر
ح

 ال
جة

ر
د

 

د 
عن

ة 
الل

لد
ا

ى 
تو

س
م

1
،1

2
 

بة
سو

ح
م

 

ية
ول

جد
 

 9 0 2 2 2 6 6 التجريبية
2،17 2،22 2 

غير 

 0 0 7 2 2 2 2 الضابطة دال

 

حصل الباحث على التحصيل الدراسي ألمهات  التحصيل الدراسي لألمهات : -4

أفراد مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( والحظ ان مستويات التحصيل لدى 

امهاتهم هي )امية ، يقرا ويكتب ، ابتدائية ، متوسطة ، اعدادية ، بكالوريوس( وتم 

 ( يوضح ذلك :2اجراء التكافؤ لمجموعتي البحث في هذا المتغير وجدول )

 ( 5الجدول ) 

( المحسوبة 6تكرار التحصيل الدراسي ألمهات طالب مجموعتي البحث وقيمة )كا 

 والجدولية

ال  م ج م و ع ا ت
ام    ي
 

ي ق

رأ  و ي ك ت ب
 

ا ب تد ا ئ ية
 

م تو س ط ة
ع 

ا دا د ية
 

م ع ه د
 

ب كا لو ر يو س
د 6القيمة كا  ر ج ة  ال ح ر ية
 

ال د ال ة 
ل ع د 
ن م س تو ى  1 ، 1 2
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بة
سو

ح
م

 

ية
ول

جد
 

 2 6 2 2 7 2 0 التجريبية
 غير دال 2 2،22 6،00

 2 6 2 2 2 2 2 الضابطة

 

طبق الباحث االختبار القبلي للتفكير الحاذق على اختبار التفكير الحاذق :  -5

طالب مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( للتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث 

القبلي تبين إن في درجات االختبار القبلي وبعد تحليل البيانات لنتائج االختبار 

 ( يوضح ذلك : 2مجموعتي البحث متكافئتان بهذا المتغير وجدول ) 

 ( 2الجدول ) 

الـوسط الـحسابـي واالنـحـراف الـمعياري والـقيمة التـائية )المحسوبة والجدولية(  

 لالختبار القبلي للتفكير الحاذق

ر
غي

مت
 ال

عة
مو

ج
لم

 ا

د 
را

اف
د 

عد

نة
عي

 ال

ط 
س

لو
ا

ي
اب
س

ح
 ال

ف 
را

ح
الن

ا

ي
ر
يا
مع

 القيمة التائية ال

ية
ر
ح

 ال
جة

ر
 د

د 
عن

ة 
الل

لد
ا

ى 
تو

س
م

1
،1

2
 

 الجدولية المحسوبة

مقياس 

التفكير 

 الحاذق

  02،22 026،90 01 التجريبية

0،00 

 

6 

 

29 

غير 

 67،12 022،06 01 الضابطة دال

        

حصل الباحث على درجات مادة درجات مادة التاريخ للعام الماضي :  -2

التاريخ للعام الماضي من خالل االطالع على سجل درجات الطالب وتم استخراج 

الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ، واالنحراف المعياري ، 

( لمعرفة داللة الفروق t - testوعند استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين        )

 ( يوضح ذلك : 7بذي داللة إحصائية وجدول ) االحصائية اتضح إن الفرق ليس 

 ( 7الجدول ) 

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية )المحسوبة والجدولية( 

 لدرجات مادة التاريخ الكورس االول لمجموعتي البحث

 

 ت
 المجموعة

حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياي

درجة 

 الحرية

داللة ال القيمة التائية

عند 

مستوى 

1،12 
 الجدولية المحسوبة

 00،22 22،10 01 التجريبية 0
 غير دال 6 1،21 29

 00،09 26،20 01 الضابطة 6

 

 : ضبط المتغيرات الدخيلة -خامسا 
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تعرف المتغيرات الدخيلة بأنها المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في المتغير التابع     

وال تخضع لسيطرة الباحث ومثل هذه المتغيرات وإن كانت غير معلومة ينبغي على 

:  6101ج وتفسيرها ) عطية ، الباحث أخذها بنظر االعتبار عند مناقشة النتائ

091). 

 الدخيلة من خالل االتي :حاول الباحث ضبط المتغيرات 

أي الحوادث التي من الممكن أن يتعرض لها أفراد  الحوادث المصاحبة : -0

العينة والتي تكون خارج إرادتهم ) كالكوارث ، الفيضانات ، االعاصير مثال أو 

االحداث األمنية ( والتي تؤثر على سير التجربة ، ولم تتعرض التجربة الى أي 

 حادث يؤثر على سيرها.

ويقصد به أي نقص يحدث في أعضاء  ندثار التجريبي أو الفناء التجريبي :اال -6

المجموعتين أو احدهما بعد االختبار القبلي وقبل االختبار البعدي والذي يؤثر بدوره 

 ( . 001:  6112على المتغير التابع ) العساف ، 

والحظ الباحث ظهور بعض حاالت الغياب الفردية والتي كانت متقاربة في 

 مجموعتي البحث وهي حاالت اعتيادية .

 6102/  01/  00بدأت التجربة في يوم الثالثاء العمليات المتعلقة بالنضج :  -0

وباعتقاد الباحث إن هذه المدة ال تكون فاعلة في  6102/  0/  7وانتهت يوم الخميس 

دة التجربة متساوية للمجموعتين عامل النمو والنضج وال تكون مؤثرة الن م

ريبية والضابطة ( وإن حدث نمو في أي جانب من جوانب النمو فإنه يكون التج)

 متساوياً لدى مجموعتي البحث .

استعمل الباحث أداة قياس موحدة وهي مقياس التفكير الحاذق  أداة القياس : -2

 لمجموعتي البحث ) التجريبية الضابطة ( وذلك لتالفي تأثير ذلك المتغير .

الباحث على استعمال الوسائل التعليمية ذاتها لكلتا : عمل  الوسائل التعليمية -2

مجموعتي البحث )التجريبية و الضابطة( مثل السبورة ، واالقالم الملونة ، والخرائط 

 ، والالبتوب .

حرص الباحث على الحد من تأثير االجراءات أثر االجراءات التجريبية :  -2

 االتي :التجريبية لضمان سير التجربة وسالمتها ، وعلى النحو 

لتفادي هذا العامل إتفق الباحث مع إدارة االعدادية المركزية  سرية التجربة : - أ

للبنين ومع مدرس المادة على عدم اخبار الطالب بالتجربة لضمان سالمة التجربة 

 ونتائجها .

حدد الباحث المادة العلمية لمجموعتي البحث باالعتماد  المادة الدراسية :  - ب

يسها للكورس االول من كتاب تاريخ الحضارة العربية على المادة المقرر تدر

 ( . 6102 – 6102االسالمية للعام الدراسي ) 

كانت مدة التجربة موحدة ومتساوية لكلتا مجموعتي البحث إذ  مدة التجربة :  - ت

/  0/  7( وانتهت يوم )الخميس   6102/  01/  00بدأت التجربة يوم )الثالثاء 

6102 . ) 

ضبط الباحث هذا المتغير من خالل اتفاقهما مع إدارة  توزيع الحصص :  - ث

 االعدادية على توزيع الحصص توزيعا متساويا لمجموعتي البحث .
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دّرس الباحث ست حصص اسبوعياً بواقع ثالث حصص للمجموعة التجريبية وثالث 

 ( يوضح توزيع الحصص :9حصص للمجموعة الضابطة وجدول )

 

 

 

 

 

 ( 8الجدول )

 تاريخ الحضارة العربية االسالمية على مجموعتي البحث توزيع حصص مادة

 الساعة الدرس الشعبة المجموعة اليوم

 

 الثالثاء

 2،21 الثالث أ التجريبية

 01،01 الرابع ب الضابطة

 

 االربعاء

 01،01 الرابع ب الضابطة

 00،61 الخامس أ التجريبية

 

 الخميس

 01،01 الرابع ب الضابطة

 00،61 الخامس أ التجريبية

 

 : وتتضمن االجراءات االتية : سادساً : مستلزمات البحث

اعتمد الباحث في هذه المرحلة مادة الكورس االول من  تحديد المادة العلمية : -0

 كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية للصف الرابع االدبي .

االبواب الست لمادة تاريخ  اً :  صاغ الباحث اهداف  تحديد االهداف السلوكية -6

الحضارة العربية االسالمية للكورس االول للصف الرابع االدبي وقد بلغ عدد 

( هدفاً 02(  هدفا سلوكيا موزعة على االبواب الست  بواقع )000االهداف الكلي )

( هدفاً للباب 67( هدفاً للباب الثالث و )62( هدفاً للباب الثاني و )62للباب االول و )

( هدفاً للباب السادس ، واشتقت االهداف 07( هدفاً للباب الخامس و )60ابع و )الر

( هدفاً 06( هدفاً سلوكيا لمستوى التذكر و )29من مستويات بلوم الستة اذ شملت )

( هدفاً سلوكيا 9( هدفاً سلوكيا لمستوى التطبيق و )62سلوكيا لمستوى الفهم و )

( هدفاً سلوكيا 01لمستوى التركيب و )( أهداف سلوكية 2لمستوى التحليل و )

لمستوى التقويم ، وقد قام الباحث بعرض االهداف على مجموعة من الخبراء 

، ثم  (1ملحق )والمحكمين المختصين في مجال العلوم التربوية والنفسية والتاريخ 

 قام الباحث بالتعديل في ضوء مالحظات الخبراء ثم اصبحت بصيغتها النهائية .

عة خطط تدريسية لمجموعتي : اعد الباحث مجموخطط التدريسية اعداد ال -0

التجريبية و الضابطة ( باالعتماد على المادة العلمية وكذلك باالعتماد على البحث )

االهداف السلوكية التي صاغها الباحث ، اعدت الخطط التدريسية للمجموعة 

لخطط للمجموعة التجريبية معتمداً على خطوات استراتيجية الحصاد وبلغ عدد ا

( خطة  كما اعد الباحث الخطط التدريسية للمجموعة الضابطة على  00التجريبية ) 

 ( خطة ايضا .00وفق الطريقة االعتيادية والتي بلغ عددها  )
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 اداة البحث : -سابعاً 
لما كان البحث يستلزم اعداد مقياس التفكير الحاذق قام الباحث باالطالع على  

( وقاما  6119والمصادر والدراسات ومنها دراسة ) الصفار االدبيات السابقة 

الذي اعدته الصفار كأداة للبحث والذي  (6ملحق )باعتماد مقياس التفكير الحاذق 

( فقرة سلبية موزعة بشكل 67( فقرة ايجابية و )00( فقرة منها )21يتكون من )

 عشوائي .

وللتحقق من صدق  صدق مقياس التفكير الحاذق ) الصدق الظاهري ( : -0

المقياس قام الباحث بعرض المقياس على مجموعة من الخبراء المختصين في مجال 

للتأكد من صدق المقياس من حيث وضوح الفقرات   (1ملحق )التربية وعلم النفس 

ودقتها وصالحيتها ، ومدى قياسها لألغراض المحددة له ، وكانت  نسبة االتفاق بين 

( فقرة 21بذلك ابقى الباحث على عدد الفقرات البالغ )% و96الخبراء والمختصين 

 كما اعدته الصفار وبهذا تم التأكد من صدق مقياس التفكير الحاذق .

طبق الباحث المقياس على   التطبيق االستطالعي لمقياس التفكير الحاذق  : -6

( طالباً من طالب الصف الرابع االدبي لثانوية الحسن بن  علي 01عينة مكونة من )

لحساب الزمن المناسب  )عليهما السالم( للبنين والواقعة ضمن مجتمع البحث وذلك

ط الزمن وقد خالل حساب متوس ( دقيقة وذلك من 02قياس وبلغ  ) الم نلإلجابة ع

 :كان على النحو االتي
 = زمن اجابة الطالب االول + زمن اجابة الطالب الثاني+ زمن اجابة الطالب الثالث + ...الخ متوسط زمن االجابة  

 ( طالب 31العدد الكلي )                                                          

 

طبق الباحث على عينة استطالعية لتحليل االحصائي لفقرات المقياس :  -3

( فقرة 21الن مقياس التفكير الحاذق مكون من ) ( طالب وذلك 211مكونة من )

( اعدادية وثانوية من مجتمع البحث اختيرت 00توزعت العينة االستطالعية على )

 بالطريقة العشوائية ومن غير عينة البحث االصلية .

بعد قيام الباحث بتطبيق المقياس على عينة التحليل تصحيح المقياس :  -4

نة عمل الباحث على تصحيح اجابات طالب العي ( طالب211االحصائي والبالغة )

( فقرة والمقياس خماسي فان  21فقرات المقياس ولكون المقياس مكون من ) نع

( درجة واقل درجة يحصل عليها هي 011اقصى درجة يحصل عليها الطالب هي )

 ( درجة .21)

لحساب القوة التمييزية لقفرات مقياس القوة التمييزية لفقرات المقياس :  -5

التفكير الحاذق استعمل الباحث اسلوب المجموعتين المتطرفتين حيث قام الباحث 

بحساب معامل تمييز الفقرات  لفقرات  مقياس التفكير الحاذق  باالعتماد على نسبة 

( طالباً لكل مجموعة اذ قام الباحث 019%( عليا والتي بلغت )67%( دنيا و)67)

يا تنازلياً وقام بحساب الوسط الحسابي بترتيب درجات المجموعتين العليا والدن

واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات المقياس للمجموعة العليا والمجموعة 

رنتها بالجدولية البالغة  ) الدنيا وباستخراج قيمة ) ت ( المحسوبة لعينتين ومقا
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( تبين ان جميع فقرات المقياس 602( ودرجة حرية ) 1،12( عند مستوى )0،27

 معنويا . دالة

قام الباحث بحساب معامالت الصدق لفقرات مقياس التفكير صدق البناء :  -2

الحاذق باستعمال الدرجة الكلية للمقياس وذلك ألنها تعد محكاً داخلياً . استعمل الباحث 

معامل ارتباط بيرسون بوصفها وسيلة احصائية الستخراج ارتباط الفقرة بالدرجة 

امالت االرتباط لجميع الفقرات دالة احصائيا عند الكلية وقد توصال الى ان مع

( 629( ودرجة حرية )1،06( وذلك عند مقارنتها بالجدولية البالغة )1،12مستوى )

. 

تم التحقق من ثبات مقياس التفكير الحاذق ،  ثبات مقياس التفكير الحاذق : -7

 تي :باستعمال كل من طريقتي ،االتساق الداخلي ،والتجزئة النصفية ، وكما يأ

تم احتساب الثبات بتطبيق المقياس على  الثبات بطريقة االتساق الداخلي : - أ

( طالب . واستخرج الباحث معامل االتساق 011عينة استطالعية مكونة من )

( ويعد معامل ثبات  1،92الداخلي باستخدام معادلة الفا كرومباخ اذ بلغت قيمته ) 

 جيد .

: إذ قام الباحث بالتحقق من ثبات  طريقة التجزئة النصفية عمالالثبات باست - ب

المقياس بطريقة التجزئة النصفية ، بإيجاد معامل الثبات النصفي وتصحيحه 

تبين إن معامل االرتباط قد بلغ معامل ارتباط بيرسون لقياس الثبات وقد عمالباست

( وهو  1،97معادلة سيبرمان براون بلغ معامل الثبات  )  عمال( وباست1،92)

 ( يبين ثبات المقياس :2معامل ثبات جيد وجدول )

 ( 9الجدول )

 يبين ثبات مقياس التفكير الحاذق

 قيمة الثبات المعادلة المستعملة طريقة الثبات

 1،92 الفا كرونباخ االتساق الداخلي

 1،92 بيرسون التجزئة النصفية

 1،97 سيبرمان براون التجزئة النصفية

استخرج الباحث المؤشرات المؤشرات االحصائية لمقياس التفكير الحاذق :  -8

االحصائية لمقياس التفكير الحاذق من خالل استخدام القوانين االحصائية وكما مبين 

 ( : 01في جدول  )

 (11الجدول )

 المؤشرات االحصائية لمقياس التفكير الحاذق

المؤشر  

 االحصائي
 قيمته

المؤشر 

 االحصائي
 قيمته

المؤشر 

 االحصائي
 قيمته

 610،2 الوسط الحسابي
معامل 

 االلتواء
1،20 

معامل 

 التفلطح
1،96 

 627 اعلى قيمة 617 الوسيط 20،00االنحراف 
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 المعياري

 0712،29 التباين
الخطأ 

 المعياري
 22 ادنى قيمة 6،09

 

طبق الباحث المقياس المستعمل بنفسهما على عينة البحث تطبيق المقياس :  -9

( طالبا في 01( طالبا في المجموعة التجريبية و)01( طالبا )21والبالغ عددها ) 

تطبيق المقياس المجموعة الضابطة وضح الباحث لمجموعتي البحث الغرض من 

 كل فقراته وعدم ترك أي فقرة دون إجابة . نوضرورة االجابة ع

( في حساب  spssالحقيبة االحصائية ) عمالتم است الوسائل االحصائية : -ثامناً 

 درجات المقياس لمجموعتي البحث ، وكما يأتي : 

 الوسط الحسابي .-0

 االنحراف المعياري .-6

مربع كاي )كا-0
6

. ) 

 ( .  T-testاالختبار التائي لعينتين مستقلتين )-2

 معادلة ) الفا كرونباخ ( .-2

 العالقة االرتباطية وفق معامل ارتباط ) بيرسون ( .قانون -2

 قانون العالقة االرتباطية وفق معادلة ) سيبرمان براون  ( .-7

 معادلة معامل االلتواء .-9

 معادلة معامل التفلطح  .-2

 معادلة الخطأ المعياري .-01

 االختبار التائي لعينتين مترابطتين .     -00

 (29:  6111)الراوي ،                                                                          

:  6102)النعيمي ،                                                                        

062) 

 ( 21:  6100) ملحم ،                                                                           

 (671:  6101) الكبيسي ،                                             

 الفصل الرابع :  عرض النتائج وتفسيرها :

 الجانب االول : عرض النتائج :

الحددالي الددى التعددرف علددى فاعليددة اسددتراتيجية :  يهدددف البحددث هدددف البحددث  -0

الحصاد في تنمية التفكير الحاذق لدى طالب الصف الرابع االدبي من خالل تدريسدهم 

 مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية .

(  1،12" ال توجدد فدروق ذات داللدة احصدائية عندد مسدتوى )فرضية البحث :          

ة التجريبيدددة فدددي االختبدددار القبلدددي ومتوسدددط بدددين متوسدددط درجدددات طدددالب المجموعددد

 درجاتهم في االختبار البعدي لمقياس التفكير الحاذق " .

ومن اجل التحقق من مدى صحة فرضية البحث  قام الباحث باسدتخراج الوسدط         

الحسابي واالنحراف المعيداري ومتوسدط الفدروق وانحدراف الفدروق لددرجات مقيداس 
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( يبدين  00بار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وجددول ) التفكير الحاذق في االخت

 ذلك :

 

 

 

 

 

 (11الجدول)

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الفروق وانحراف الفروق 

 للمجموعة التجريبية لالختبارين ) القبلي و البعدي ( للتفكير الحاذق 
االختبارات 

 للمجموعة
 العدد

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الفروق

انحراف 

 الفروق
 الجدولية المحسوبة

درجة 

 الحرية
 الداللة

 قبلي

 

31 

126،84 12،94 
 

56،74 

 

 

64،96 

 

16،31 

 

6،145 

 

69 

دال 

لصالح 

 البعدي

 بعدي

 

612،23 

 

18،82 

       

المحسدوبة    ظهدر ان قيمدة ) ت ( وباستعمال االختبار التدائي لعينتدين متدرابطتين         

( وبدرجدددة  1،12داللدددة ) ( عندددد مسدددتوى  6،122( اكبددر مدددن الجدوليدددة )  06،00)

( اي ان النتيجددة دالددة لصددالح االختبددار البعدددي للمجموعددة التجريبيددة  لددذا 62حريددة ) 

الفرضية الصفرية اذ اثبتت النتائج ان هناك تنمية فدي مسدتوى التفكيدر الحداذق ترفض 

مقيدداس االختبددار القبلددي ودرجددات مقيدداس االختبددار مددن خددالل الفددرق بددين درجددات 

 البعدي.

 

 الجانب الثاني : تفسير النتائج :

أظهرت نتائج البحث الحالي والتي تم التوصل اليها بعدد تطبيدق التجربدة مدن قبدل       

الباحث تفدوق المجموعدة التجريبيدة التدي درس طالبهدا مدادة تداريخ الحضدارة العربيدة 

االسددالمية وفددق اسددتراتيجية الحصدداد علددى طددالب المجموعددة الضددابطة التددي درس 

قليدية  في تنمية التفكير الحاذق ويعزى ذلك لمدا طالبها المادة نفسها ولكن بالطريقة الت

 يأتي :

إن التدريس من خالل استراتيجية الحصاد كان له دور كبير فدي جعدل الطالدب  -0

نشطا داخل الصف كما زاد من إثارة تفكير الطالب لما تحتويده هدذه االسدتراتيجية مدن 

 عمليات وانشطة تنمي التفكير لدى الطالب بشكل عام.

ب داخل الصف في طرح افكارهم نحو موضدوع الددرس بغدض مشاركة الطال -6

النظددر عددن مدددى صددحة الفكددرة المطروحددة يجعددل مددن الطددالب يفكددرون ويطرحددون 
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افكارهم حتى وان كانت خاطئة وهذا بدوره ينمي التفكيدر لددى الطالدب بصدورة عامدة 

 والتفكير الحاذق بصورة خاصة .

ب فالمنافسدددة كاندددت حدددافزة إن السدددتراتيجية الحصددداد دوراً كبيدددراً لددددى الطدددال -0

 لطرح االفكار وهي ما ساعدت في تنمية التفكير الحاذق .

 

 الفصل الخامس : االستنتاجات والتوصيات والمقترحات :

 أوال : االستنتاجات : 

اثر استراتيجية الحصاد في تنمية التفكير الحاذق لدى طالب المجموعة  -0

 التجريبية .

في تدريس مادة التاريخ بصورة عامة وتاريخ  الطرائق التقليدية المعتمدة -6

الحضارة العربية االسالمية بصورة خاصة اقل اثر في تنمية التفكير الحاذق لدى 

 طالب المجموعة الضابطة .

أكدت الدراسة الحالية أهمية االستراتيجيات الحديثة في التدريس وهو ما  -0

 أكدته االدبيات التي تناولت ذلك.

والوسائل التعليمية المستعملة في زيادة تفاعل الطالب داخل  أسهمت االنشطة -2

الصف ومشاركتهم مدرسهم واقرانهم مما ساعد على توفير بيئة تعليمية أسهمت في 

 تنمية التفكير وكان هذا واضحا في نتائج البحث .

 

 ثانيا : التوصيات :

 -تية :في ضوء نتائج البحث التي توصل اليها الباحث يتقدم بالتوصيات اال

استراتيجيات حديثة في تدريس التاريخ والتي       عمالضرورة التركيز على است -0

تساعد على تنمية التفكير واالبتعاد عن االستراتيجيات والطرائق التقليدية التي تعتمد 

 على الحفظ والتلقين .

 تأكيد عقد دورات تدريبية لمدرسي التاريخ على التدريس باستراتيجية الحصاد -6

 وذلك للتنويع في طرائق تدريس التاريخ والتي تساعد في تنمية التفكير الحاذق .

توفير الظروف المالئمة والوسائل التعليمية واالنشطة التي من شأنها تسهيل  -0

 استعمال استراتيجية الحصاد في تدريس مادة التاريخ .

تفكير الحاذق لذا من اثبتت الدراسة الحالية اثر استراتيجية الحصاد في تنمية ال -2

الضروري اعداد دليل من قبل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي يتضمن كيفية 

 التدريس بهذه النظرية .

 

 ثالثا : المقترحات :

اجراء دراسة اخرى لمعرفة اثر استراتيجية الحصاد في تحصيل الطالب  -0

 وكذلك في اكساب المفاهيم التاريخية .

استراتيجية الحصاد في تنمية انواع اخرى من التفكير دراسة اخرى عن اثر  -6

 كالتفكير المتشعب والعامودي  .

 دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل دراسية اخرى في مادة التاريخ . -0
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 مصادر ومراجع عربية :

 ( 6117ابو رياش ، حسين محمد : ) دار المسيرة ، عمان ، التعلم المعرفي ،

 االردن . 

 الدراسات االجتماعية في المرحلة االبتدائية ت ( :  -وماس ن  ) دتيرنر ، ت ،

 ترجمة الدكتور فخري رشيد خضر .

 (  6112جابر ، جابر عبد الحميد : ) : تنمية تفكير المراهقين الصغار والكبار
 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر . استراتيجيات المدرسين

 ( 0290جابر ، جابر عبد الحميد : )دار النهضة  لتعلم وتكنولوجيا التعليما ،

 العربية ، القاهرة ، مصر .

 ( 6106جمهورية العراق ، وزارة التربية : )المديرية العامة للمناهج . 

 ( 6106الحويجي ، خليل بن ابراهيم ، ومحمد سلمان الخزاعلة ) : مهارات التعلم
 ، دائرة الكتب الوطنية ، عمان ، االردن .والتفكير 

 ( 6100خضر، بدر ) :سلسلة التربية وعلم  تكوين التفكير بحث في االساسيات ،

 ، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ، دمشق ، سوريا .0 –النفس 

 ( 6100دعمس ، مصطفى نمر : )دار غيداء للنشر والتوزيع ،  مهارات التفكير ،

 عمان ، االردن .

 ( 0221الدوري ، عبد العزيز ) :مطبعة بيروت ،  التاريخ عند العرب نشأة علم ،

 بيروت ، لبنان .

 ( 6111الراوي ، خاشع محمود ) :مطبعة جامعة  6، ط المدخل الى االحصاء ،

  الموصل ، العراق .

 ( 6112راهي ، قحطان فضل : ) اثر استخدام انموذج الضبط االلي للتدريس في"
عة الكوفة ، كلية التربية ، العراق ، جام تنمية الذكاء المتعدد والتفكير الحاذق "

 .للبنات

 ( 6100زاير ، سعد علي ، وداخل ، سماء تركي : ) اتجاهات حديثة في تدريس
 دار المرتضى ، بغداد ، العراق .اللغة العربية ، 

 (  6101الزبيدي ، صباح حسن : )مناهج المواد االجتماعية وطرائق تدريسها   ،

 زيع ، عمان ، االردن .دار المناهج للنشر والتو

 ( 0290الزوبعي ، عبد الجليل ، واخرون : )، دار  االختبارات والمقاييس النفسية

 الكتب للطباعة وانشر ، جامعة الموصل ، العراق . 

  ( . 6112زياد ، سعيد محمد   :  )عمان ، االردن .  تعليم التفكير ، 

 ( 6102السراي ، محمد جثير : ) على وفق استراتيجيات ما فاعلية برنامج مقترح
وراء المعرفة في تحصيل مادة التاريخ وتنمية التفكير التاريخي لدى طلبة كلية 

، اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ابن رشد ، جامعة  التربية االساسية

 بغداد .
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 (  6100سعادة ، جودة أحمد: ) دار ،  االهداف التعليمية في جميع المواد الدراسية

 زهراء للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .

 ( 6110شحاتة ، حسن ، وزينب النجار : )، معجم المصطلحات التربوية والنفسية 

 دار المصرية اللبنانية ، جامعة عين شمس ، القاهرة .

 ( 6100الشمري ، ماشي بن محمد: ) دار  استراتيجية في التعلم النشط 111 ،

 زهراء ، عمان  ، االردن .

 تضمين برنامج  ( :6101افي ، عبد الحكيم محمود ، وسليم محمد قارة )الص
، عمان ،  دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الكورت لتعليم التفكير في المناهج الدراسية

 االردن .

 (  6100الصفار ، رفاه محمد ) :دار صفاء للنشر والتوزيع ،  التفكير الحاذق ،

 عمان ، االردن .

  التفكير الحاذق وعالقته بالتفصيل المعرفي : " (6119محمد )الصفار ، رفاه
اطروحة دكتوراه غير منشورة ، " ،  والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة الجامعة

 كلية التربية ابن الهيثم ، جامعة بغداد . 

  (  6119عبد الوهاب ، علي جودة  : )بنها ،  اتجاهات حديثة في تدريس التاريخ ،

 ركز الشرق االوسط للخدمات التعليمية .القليوبية ، م

 ( 6111عدس ، محمد عبد الرحيم : ) ، دار الفكر للنشر ، المدرسة وتعليم التفكير

 عمان ، االردن .

 ( 6112العساف ، صالح بن حمد ) :2، ط المدخل الى البحث في العلوم السلوكية 

 ، مكتبة العبيكان ، الرياض .

 ( 6101عطية، محسن علي : ) العلمي في التربية مناهجه، ادواته، وسائله البحث
 دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، االردن . ، االحصائية

  ( . استراتيجيات تعليم التفكير ومهاراته ، دار  6100العياصرة ، وليد توفيق . )

  أسامة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى .

 ( 0292فان دالين ، ديو بولد : )ترجمة  التربية وعلم النفس ، مناهج البحث في

 محمد نبيل واخرون ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة .

  ( . مهارات التدريس الصفي ، األردن : دار أسامة  6101فضالة ، صالح علي . )

 للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى .

  )تدريس استراتيجية : الفقي ، عبد الرؤوف محمد، وسامية المحمدي )بدون تاريخ
مقترحة باستخدام النصوص التاريخية لتنمية الفهم القرائي لدى طالب شعبة التاريخ 

 بحث غير منشور . ، بكلية التربية جامعة طنطا

 ( 6101الكبيسي ، وهيب : ) مؤسسة مصر مرتضى للكتاب االحصاء التطبيقي ،

 العراقي ، بيروت ، لبنان .

 62-60، اوراق علمية محكمة مية االبداعاللقاء العربي الثاني لتعليم التفكير وتن 

 ( : دار دي بونو للنشر والتوزيع، عمان، االردن .6112تموز )
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  تخطيط المنهج ( : 1989)اللقاني ، أحمد حسين ، وعودة عبد الجبار أبو سنينة
 ، الدار االهلية ، عمان ، االردن . وتطويره

 ( 6101مرعي ، توفيق أحمد ، ومحمد محمود الحيلة : )دار  6، ط تفريد التعليم ،

 الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .

 ( 6100ملحم، سامي محمد : )دار 6، طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن .

 ( 6112النجاحي ، فوزية محمود ) :االتجاهات الحديثة في تنمية التفكير واالبداع ،

 مصر . -تب الحديث، القاهرةدار الك

 ( ، 6102النعيمي ، مهند محمد عبد الستار : )المطبعة  علم النفس المعرفي ،

 المركزية جامعة ديالى ، العراق .

 ( 6112نوفل ، محمد بكر)  " : اثر برنامج تعليمي _ تعلمي مستند الى نظرية
ذوي السيطرة الدماغية  االبداع الجاد في تنمية الدافعية العقلية لدى طلبة الجامعة من

 كلية العلوم التربوية الجامعية ،وكالة الغوث الدولية ،االردن. " ،اليسرى

 ( 0222هندي ، صالح ذياب ، وهشام عامر عليان : ) دراسات في المناهج
 دار الفكر ، عمان ، االردن . ، واالساليب العامة

 المالحق :

 ( 1ملحق ) 

 الذين استعان الباحث بخبراتهم في هذا البحثأسماء السادة الخبراء المختصين 

 مرتبين حسب اللقب العلمي والحروف الهجائية

 ج ب أ مكان العمل التخصص االسم ت

 أ.د ثناء يحيى قاسم  1
ط . ت. 

 الجغرافية
 * * * جامعة بغداد / ابن رشد

 * * * جامعة ديالى ط. ت التاريخ أ.د خالد جمال الدليمي  6

 *  * جامعة ديالى قياس وتقويم مهدي أ.د سامي صالح 3

 *   جامعة ديالى ط . ت التاريخ أ.د عبد الرزاق عبد هللا 4

 * * * جامعة ديالى قياس وتقويم أ.د عدنان محمود عباس 5

2 
أ.د محمد انور 

 السامرائي
 *   جامعة بغداد / ابن رشد قياس وتقويم

 أ.د مهند عبد الستار 7
علم النفس 

 التجريبي
 *   جامعة ديالى

 * * * جامعة بغداد / ابن رشد ط . ت الجغرافية أ.د نجدت عبد الرؤوف 8

 * * * جامعة بغداد / ابن رشد ط . ت التاريخ أ.د هناء خضير جالب 9

  * * جامعة ديالى  ط .ت التاريخ أ.م.د اشراق عيسى  11

 * * * جامعة ديالى ط .ت الجغرافية أ.م.د اشواق نصيف  11

   * الجامعة المستنصرية ط . ت الجغرافية أ.م.د اقبال مطشر 16

 * * * جامعة بابل  ط . ت التاريخ أ.م.د حيدر حاتم فالح 13
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  * * الجامعة المستنصرية ط . ت التاريخ أ.م.د حيدر خزعل نزال 14

 * *  جامعة بغداد / ابن رشد ط .ت التاريخ أ.م.د حيدر ماجد ابراهيم 15

 * * * جامعة ديالى ط . ت التاريخ سلمى مجيد حميد  أ.م.د 12

   * جامعة بغداد / ابن رشد ط . ت التاريخ أ.م.د محمد شالل محمد 17

 * * * جامعة ديالى ط . ت التاريخ أ.م.د منى خليفة عبجل 18

 

 اختبار التفكير الحاذق. -الخطط التدريسية .   ج -األهداف السلوكية .     ب –أ 

 (  6  ملحق )

                                   

 

 م/ استبانة اراء الخبراء و المحكمين بشأن تبني مقياس التفكير الحاذق

 

 تحية طيبة ..

 

أثر استراتيجية الحصاد في تنمية  يروم الباحث اجراء بحثه الموسوم بـــ )         

ومن متطلبات هذا التفكير الحاذق لدى طالب الصف الرابع االدبي في مادة التاريخ ( 

البحث استعمال استراتيجية الحصاد في تدريس مادة تاريخ الحضارة العربية 

 االسالمية ومعرفة مدى فاعليته في تنمية التفكير الحاذق .

يكم من دراية ومعرفة علمية يسره االستنارة بآرائكم القيمة ونظرا لما يعهده الباحث ف

وحكمكم على مدى صالحية مقياس التفكير الحاذق الذي ينوي الباحث تبنيه ومن 

حيث مناسبته لمستوى طالب الصف الرابع االدبي وابداء مقترحاتكم لما ترونه 

 مناسبا .

  

 

 مع فائق الشكر واالمتنان

 

 

         

 

 

 م.م أحمد شاكر مزهر                                                                  

 مديرية تربية ديالى

 

 

 المعلومات الشخصية :
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 مقياس التفكير الحاذق بصيغته النهائية 

 الفقرات ت

ينطبق 

علي 

 دائما

ينطبق 

علي 

 غالبا

ينطبق 

علي 

 احيانا

ينطبق 

علي 

 نادرا

ال 

ينطبق 

 علي

      اذا كلفت بعمل افضل ان اكمله على اتم وجه . 0

6 
اجد صعوبة في تنظيم افكاري عندما تواجهني  

 مشكلة
     

      اصغي جيدا لما يطرحه االخرين من افكار. 0

      اهتم بوجه واحد عند حلي لمشكله. 2

      اجد نفسي واعيا بأفكاري واعمالي . 2

2 
اعتمد في عرضي للمشكلة على االسناد علمي 

 صحيح
     

7 
ان الحياة في تغير مستمر فما يحدث في 

 الماضي ال يفيد المستقبل 
     

      اجد متعه عندما احل احد االلغاز او المعضالت. 9

      تعجبني  االكتشافات القديمة . 2

01 
احاول جاهدا الحصول على اكبر قدر من 

 المعلومات 
     

      اشعر باالرتباك عندما اقوم باعمالي . 00

06 
استطيع اعادة صياغة افكار االخرين بافكار 

 جديدة  .
     

00 
عندما اصل الى حل لمشكلتي ال اعيد النظر فيها 

. 
     

02 
لي القدرة على ادراك جميع االفكار التي تدور 

 بعقلي
     

      اجد نفسي كثير االخطاء . 02

      يهمني ان يفهم االخرين افكاري بوضوح . 02

      ان ما تعلمته سابقا ال يرتبط بما اتعلمه حاليا. 07

      انظر لالمور من زوايا محدده. 09

      ان حبي لالستطالع يزيد من خبرتي في الحياة 02

61 
اسعى لتحقيق اهدافي حتى وان واجهتني 

 صعوبات.
     

     استفيد من افكار االخرين لتصحيح بعض  60
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 افكاري .

      اضع خطة للعمل قبل المباشرة  بالتنفيذ . 66

      افضل في اعمالي العفوية والتلقائية . 60

62 
ان خبرتي تساعدني في كيفية استعراض 

 مشاكلي .
     

      اعمل دون حدود او قيود . 62

      واحده .انظر لالمور من زاوية  62

67 
عند سماعي معلومة جديدة اسعى للتأكد من 

 صحتها.
     

      اكمل ما بدأت دون كلل او ملل . 69

      اقوم بأعمالي دون تخطيط سابق. 62

01 
اعيد تفكيري بالمواضيع اذا ما حصلت على 

 معلومات 
     

00 
يصعب علي تحديد نقاط القوة والضعف في 

 تفكيري.
     

      افضل الدقة والوضوح في انجاز اعمالي . 06

      يهمني حل المشكلة اكثر من عرضها. 00

02 
كي ابدع في شيء اوظف معلومات الحالية مع 

 معلوماتي السابقة.
     

      اتجنب التنافس مع اآلخرين. 02

      اعطي اكثر من حل ألي مشكلة. 02

07 
من  احاول جاهدا الحصول على اكبر قدر

 المعلومات.
     

09 
عندما اواجه مشكلة اكتتفي بالحلول المتوفرة 

 امامي.
     

      افكر مليا بالموضوع قبل ان اصدر احكامي. 02

      اتبنى افكاري فقط ألني على صواب باستمرار. 21

      ارى ان معظم افكاري مشتتة. 20

      احاول ان تكون افكاري صائبة. 26

      كيفية االستفادة من الخبرات السابقة. اجهل 20

      استعين بمصادري للمعلومات لمعالجة االزمات. 22

      اتعامل مع المواقف البسيطة والسهلة فقط. 22

      ابحث عن االشياء الغريبة الفريدة. 22

      اعتبر حب االستطالع نوع من الفضول. 27

29 
مطروح امامي  اترك لنفسي مجال الستوعب ما

 من معلومات.
     

      اتقبل النقد من االخرين برحابة صدر . 22

      اعتمد االتصال الشفوي والكتابي الواضح. 21
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      اهتم بخالصة المشكلة وليس بتفاصيلها . 20

26 
احاول الرجوع الى المواقف السابقة لحل 

 مشكالت مماثله حاليه.
     

      المغامرة شيء من العبث.الدخول في  20

      توجد لدي افكار مميزه وغير عادية . 22

22 
ارى ان المناقشات الخارجية تدخال فيما ال 

 يعنيني
     

      اكتفي بالنتائج التي احصل عليها مهما كانت. 22

      استطيع التحكم في المواقف الصعبة. 27

      ويشك فيه .ارفض أفكار كل من يخالف تفكيري  29

22 
اقلب االمور ألكثر من وجه ألصل الى فكرة 

 صائبة .
     

      ان خطواتي في معالجة االفكار غير منتظمة 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


