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ملخص البحث:

     يرمي هذا البحث إىل حتليل اسئلة كتِب التأريخ للمرحلة االعدادية، 
التباعدي  ولتحقيق ذلك أعد قائمًة بمهارات التفكري  عىل وفق مهارات التفكري 
السادة  بعٍض من  َثمَّ عرضها عىل  وثانوية،  رئيسة  التباعدي تكونت من مهارات 
اخلرباء واملتخصصني بمناهج وطرائق تدريس االجتامعيات وعلم النفس الرتبوي، 
الفقرات  لت بعض  القيمة عليها، ويف ضوء ذلك ُعدِّ إلبداء آرائهم ومالحظاهتم 
وُحِذف بعضها وُأِضيف إليها، ُثمَّ رشَع الباحث بتحليل اسئلة هناية فصول كتب 
التاريخ للمرحلة االعدادية عىل وفق مهارات التفكري التباعدي، وللتأكد من ثبات 
التحليل استعمل الباحث طريقة التحليل عرب الزمن مع نفسه و باالستعانة بمحلل 
الباحث ونفسه عرب الزمن  الثبات بني  آخر وباستعامل معادلة )كوبر( بلغ معامل 
)92.5%( وبني الباحث واملحلل اآلخر )83.01%( ولغرض استخراج النتائج 
واسفر  التباعدي،  التفكري  ملهارات  املئوي  والتكرار  التكرارات  الباحث  استعمل 

البحث عن النتائج االتية:

بواقع  للمشكالت(  )احلساسية  مهارة  هي  حققت  قد  مهارة  أعىل  إن     
بواقع  الفكرية  الطالقة  مهارة  َثّم  ومن   )%24،28( مئوي  وبتكرار  تكرارًا   )34(
والتفاصيل(  )االثراء  مهارة  ثم  ومن   ،)%20،54( مئوي  وبتكرار  تكرارًا   )30(
بواقع  احللول(  )إجياد  مهارة  ثم  ومن   ،)%19،17( مئوي  وبتكرار  تكرارًا   )28(
)18 تكرارًا( أي بتكرار مئوي  )12،32%(، ومن ثم مهارة املواصلة الذهنية بواقع 
)11( تكرارًا والتكرار املئوي )7،53%( ثم مهارة التأين يف التعامل مع الغموض 
بواقع )6( تكرارات والتكرار املئوي  بلغ )4،10%( ثم مهارة املرونة التلقائية )5( 
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تكرارات   )4( حققت  التي  املهارات  بعدها   )3،42( املئوي  وتكرارها  تكرارات 
التأرخيية  الزمنية  املواصلة   ، التكيفية  املرونة  وتكراًرا مئوًيا ) 2،73%( وهي مهارة 
أما املهارة التي حققت )2( تكرارين وبتكرار املئوي يبلغ )1،36%( هي التخيل اما 
املهارات التي حققت تكرارًا واحدًا وبتكرار مئوي )0،68%( هي )املواصلة الذهنية 
،واملواصلة املنطقية ، والتحويل والرتكيز( ،اما املهارات التي مل حتظ بأي تكرار يف 
ضمن نتائج التحليل وكان تكرارها املئوي )صفر%( هي )الطالقة اللفظية، وطالقة 

التداعي، والطالقة التعبريية، وطالقة االشكال، واألصالة(.  

االستنتاجات  من  جمموعة  إىل  الباحث  توصل  البحث  نتائج  ضوء  ويف   
والتوصيات واملقرتحات.

الكلامت املفتاحية: حتليل أسئلة ،مهارات التفكري التباعدي ، كتب التاريخ 
،املرحلة االعدادية .
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Abstract

      This research aims to analyze the question of the preparatory his-
tory textbooks in light of the skills of divergent thinking and sugges-
tions to develop them. To achieve such an angle the researcher starts 
studying some issues of  thinking skills .The researcher prepares  a list 
about the divergent skills as the nineteenth skills . ,then presents them 
to many experts and specialists in the textbooks and methodology  .

      The researcher began to analyze the questions of the last chapter 
in the history textbook of the High Schools according to the divergent 
thinking.

   To ensure that the reliability of the analysis, the researcher uses anal-
ysis and Cooper equation, the coefficient of stability as  (92.5%) and 
(83.01%) and employs the repetitions and percentages of the thinking 
: divergent skills to get the result . The results show the following : 
(sensitivity of problems) about (34) repetitions (23.28%) ,the Ideation-
al Fluency about (30) repetitions ,(20.54%) , (Elaboration) (28) repeti-
tions with (19.17%) , (18) repetitions about (12.32%) , skill of the (men-
tal continuity) with (11) repetitions about(7.53%) , the skill of Time (6) 
repetitions with percentage reached (4.10%) with percentage reached 
(3.42%) , the skill of carefulness in dealing with spontaneous flexibility 
(5) repetitions with percentage  (3.42%) . However the  following skills 
reach (4) repetitions with percentage (2.73%) : (adaptive flexibility  
and historical time continuity ) (2) repetitions and (1.36%) percentage 
is the skill of (imagination) the skill with one repetition and percent 
(0.68%), the logical continuity, focusing and transformation ) does not 
trace any repetition that means the  repetitions are (zero) with (zero%) 
percentage the skills of (word fluency, associational fluency, expres-
sional fluency, figural fluency, and originality )

In term of the results of the research, the researcher broaches  some 
conclusions, recommendations and suggestions.
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 الفصل االول / التعريف بالبحث 

اوال: مشكلة البحث 

للعملية  الفقري  العمود  املدريس  الكتاب  يتضمنها  التي  األسئلة  تشكل     
التعليمية التعلمية ، إذ إجابتها تتطلب قدرات عقلية أعىل يف مستوى املعاجلة الذهنية 
مما يؤثر اجيابًا يف طبيعة التعلم و درجته، وانعكاسه عىل تطوير التفكري املتباعد لدى 

الطلبة . )اهلاشمي وحمسن ،2011 : 291(

   وبام أن األهداف العامة  لتدريس التأريخ  للمرحلة اإلعدادية  التي، وضعتها 
العقلية  النواحي  من  متوازنة،  بصورة  الطلبة  شخصية  بناء  تؤكد  الرتبية  وزارة 
العليا لدهيم  التفكري  والنفسية واإلجتامعية  وتنمية اإلبداع واالبتكار و مستويات 

. )وزارة الرتبية- مديرية املناهج، األهداف الرتبوية ، 2017(   

 وعىل الرغم من اجلهود احلثيثة التي تسعى اليها مؤسساتنا الرتبوية والتعليمية 
تقويمها  وأساليب  مناهجها  تزال  فام   ، ونوعية  كمية  حتوالت  من  عليها  طرأ  وما 
تعتمد عىل تلقني املعلومات وتأكيد احلقائق التأرخيية للطلبة ، ويبقى الطلبة يمثلون 
الدور السلبي يف العملية التعليمية مكتفني بتلقي ما يفرض عليهم يف الكتب املقررة 
وأن يتقبلوا كل ما يطرح عليهم ، أي أن األسئلة ال متكن الطلبة من معاجلة األفكار، 
بل تلزمهم بام موجود يف حمتوى الكتاب، إذ  تؤكد مستويات )بلوم (الثالثة األوىل، 
ومل توِل العناية الكافية املستويات االخرى من التحليل والرتكيب والتقويم، هذا ما 
أكدته دراسات عديدة منها دراسة )عزة ،1993( ، )احلارثي ، 2009( ، )النصار 

   . )2014 ،
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حاجة  هبا  اإلعدادية   املرحلة  يف  التأريخ  كتب  ومنها  املنهجية  الكتب  إّن     
مستمرة إىل عملية تقويم لضامن مدى صالحيتها فمن خالل عمليات التقويم حتدد 
اجلوانب االجيابية والفاعلة للمنهج ،ويمكن معرفة اجلوانب السلبية التي حتتاج اىل 

حتسني وتعديل )الشبيل ، 1986 : 135(

للمرحلة  التأريخ  كتب  أسئلة  حتليل  اىل  الباحث  عمد  تقدم  ما  كل  ومن     
اإلعدادية، حتليال علميًا عىل وفق مهارات التفكري التباعدي للوقوف عىل املستويات 

التفكريية التي تثريها هذه األسئلة ، بوضع السؤال التايل ، مشكلًة لدراستِه : 

ما مدى تضمن أسئلة كتب التأريخ  للمرحلة اإلعدادية  عىل مهارات التفكري 
التباعدي؟

ثانيًا: امهية البحث 

   للرتبية دور مهم يف حياة الشعوب، كوهنا الوسيلة املعتمدة لدى االمم لبناء 
أجياهلا واعدادهم ملواجهة متطلبات احلياة وفق ما يقتيض التسارع اهلائل فيام يشهده 
العامل من تقدم وتغري عىل خمتلف املستويات و املجاالت ، فضاًل عن دورها يف الكشف 

عن افضل الطرائق يف حتقيق اهداف املجتمع وغاياته .)عطية،  2010: 45( 

حاجة  زيادة  اىل  أدى  املعلومات،  تدفق  رسعة  وتزايد  املعريف  االنفجار  إن    
دَعا  إلكرتونيًا، مما  املعلومات وتنظيمها واختزاهنا واسرتدادها وتوصيلها  استخدام 
اىل االستغناء عن حاجة التخزين واسرتجاع املعلومات عقليا وزيادة احلاجة اىل تنمية 
القدرات العقلية التي متكنهم من التجديد واالبتكار واالكتشاف واالبداع .)اللقاين 

وحممد،2001 :38(
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رئيسًا يف عملية  التباعدي مطلبًا وهدفًا  التفكري  تعليم مهارات  لذا أصبح     
عايل  جمتمع  يف  النجاح  من  عالية  بدرجة  يتعامل  الطلبة  من  جيل  وخللق  التعليم، 
باملهارات  مقرتنة  التباعدي  التفكري  بمهارات  الطلبة  تسليح  علينا  جيب  التقنية 

التعليمية داخل املنهاج املدريس. )خليل ، 2007 : 28(

الكتب عرب احلذف واإلضافة والتعديل  املناهج وحتسني حمتوى     إن تطوير 
قد يفيد يف فهم حمتوى الكتب وحتسني عملية التدريس وتوضيح ما يف الكتب من 
وسائل وأنشطة بام يزيد من فاعلية توظيفها يف الكشف عن مواطن اجلودة والتفوق 
فيها ودعمها ومعاجلة الضعف والقصور واستكامهلا ، إذ تلعب دورًا بارزًا يف تقديم 
معلومات دقيقة إىل القيادات الرتبوية عن مدى فاعلية النظام التعليمي لكي يتمكنوا 
من إصدار قرارات والتجديد والتطوير يف النظام التعليمي ورسـم اخلطوط العلمية 
ملنفذي هذه القرارات وملن توجه العملية التعليمية خلدمتهم من املتعلمني .) إبراهيم 

ونييل ، 2008 :10(

     ولألسئلة دور يف جذب انتباه الطلبة اىل االفكار املهمة يف املادة املدروسة 
،وتلخص له هذه املادة ،وحتثه عىل دراستها وفهمها واسرتجاعها و االستفادة منها 
حب  وتشبع  الطلبة  دافعية  من  وتزيد  التعلم  عملية  ،وتثري  املناسب  الوقت  يف 

االستطالع لدهيم بطريقة فعالة ومنظمة .)دروزة،2005 :48(

   وبام ان طلبة املرحلة االعدادية ضمن الرشحية الواعية يف املجتمع والتي تقع 
عىل عاتقها مسؤوليات وواجبات من شأهنا أن تسهم يف رقي املجتمع يف أي ميدان 
لدى  املعريف  البناء  مراحل  واحدى  التطور،  مقومات  هبا  تتوفر  التي  امليادين  من 
بالطلبة  حتيط  التي  واالجتامعية  والفكرية  الرتبوية  املتغريات  حمصلة  كوهنا  الطلبة 
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واستجابتهم ألي متغري من منبهات البيئة املؤثرة فيهم ، سيام اهنا مرحلة انعطاف 
جيد فيها ما يؤكد ذاته وجيسد هبا دوره الفاعل، او يبقى يف شباكها يضيع الفرص 

التي تقود للنجاح واالبداع .)التميمي ، 2011 : 40(   

   وكتاب التاريخ الذي يدرس يف املرحلة االعدادية يعمل عىل  زيادة الرغبة 
املعرفية التي تدفع الطلبة  جلمع املعلومات عن ذلك املايض والتحقق منه وحتليلها 
املايض يف تسلسلها وتعقبها ولكنه ال يقف عند  ، فهو يسجل احداث  وتفسريها 
جمرد تعليم احلقائق واملعلومات ومتكني الطلبة منها ويمكن ان يتم ذلك من طريق 
تكوين  تعليم  كله   هذا  وراء  الكامن  اهلدف  لكن  تعلمه،  سبق  ملا  والتذكر  الرسد 

املفاهيم وتطبيقها يف املواقف اجلديدة .)اللقاين ،1990 :145(

ومما سبق ذكره تتجىل امهية البحث بااليت :

للمعلومات  مصدرًا  تعد  اإلعدادية  املرحلة  يف  تدريسها  املقرر  التأريخ  كتب   .1
التأرخيية  للطلبة  عن ذلك املايض ، لذا نحن بنا حاجة دائاًم للتحقق منها وحتليلها وتفسريها 

ملعاجلة املشاكل املستقبلية. 

2. تعليم التفكري التباعدي كمهارة من خالل املواد الدراسية املختلفة يؤدي اىل حتسني 
اداء الطلبة .

3.عىل حد علم الباحث عدم وجود دراسة سابقة يف حتليل أسئلة كتب التأريخ  وفق 
مهارات التفكري التباعدي يف العراق.

4. البحث احلايل يمثل إحدى الوسائل التي تساعد يف تطوير األسئلة التي تتناسب 
التفكري  تشجيع  عىل  حتثهم  والتي   ، اإلعدادية   املرحلة  طلبة  لدى  العقلية  القدرات  مع 

بمستوياته املرتفعة.  
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ثالثا : هدف البحث

هيدف البحث احلايل اىل معرفة :

التفكري  مهارات  وفق  عىل  االعدادية  للمرحلة  التاريخ  كتب  اسئلة  حتليل   
التباعدي ومقرتحات لتطويرها.

رابعا : حدود البحث

للمرحلة  التاريخ  كتب  يف  الفصول  هنايات  اسئلة  عىل  احلايل  البحث  يقترص 
الدرايس  للعام  تدريسها  املقرر  االديب   ) السادس   ، اخلامس   ، )الرابع  االعدادية 

)2016-2017( يف العراق .

خامسا: مصطلحات البحث 

• حتليل :

عرفة كل من : 

1. )داود وانور( : بانه »اسلوب يستخدم يف البحوث الوصفية لوصف حمتوى 
ظاهرة وصفا موضوعيا ومنطقيا وكميا  عىل وفق وحدة التحليل املستخدمة«.) داود 

و انور ،1990 : 175(  

اداة  بأنه »اسلوب منظم لتحليل املضمون رسالة معينة وانه   : 2. ) زيتون،( 
ملالحظة وحتليل السلوك الظاهر لألشكال بني جمموعة منتقاة من االفراد القائمني 
يف  وذلك  معني  ملضمون  الكمي  التصنيف  اىل  املحتوى  حتليل  وهيدف   ، بالتحليل 
هبذا  خاصة  متعددة  لظروف  مناسبة  بيانات  ليعطي  للفئات  ضمني  نظام  ضوء 
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املضمون«. )زيتون ، 2005 : 199 (

 التعريف االجرائي لتحليل املحتوى : هو حتليل أسئلة كتب التأريخ  للمرحلة 
الواردة يف كل سؤال  الفكرة  اإلعدادية املوجودة يف هناية كل فصل معتمدًا وحدة 
البحث وحتديد  أداة  التي تضمنتها  التباعدي  التفكري  تنمية مهارات  ومسامهتها يف 

درجة املسامهة بحساب التكرارات والنسب املئوية .

• األسئلة: 

عرفها كل من: 

1. )دروزة( : بانه »عبارة عن مثري يستدعي رد فعل او استجابة ويتطلب من 
املتعلم قدرًا من التفكري وفحص املادة التعليمية التي بني يديه ثم استعادة املعلومات 
 : املخزونة يف ذاكرته بطريقة تساعده عىل اإلجابة بشكل دقيق«.)دروزة ، 2005 

)48

2. )قطاوي( : بانه »عبارة عن كلمة او عبارة مصوغة بشكل دقيق وواضح 
تقدم لفرد يدرك معناها فيتفاعل معها وتولد لديه استجابة تبني مدى فهمه للسؤال 

وهذا يتطلب تفاعال بني السائل و املسؤول«. )قطاوي ، 2007  : 28(

التعريف االجرائي لألسئلة: وهي األسئلة التي تكون يف هناية كل فصل من 
فصول كتب التأريخ للمرحلة االعدادية والتي يكون الطلبة مطالبني باإلجابة عنها 
ضمن التقويم الذايت هلم بإرشاف مدرس املادة والتي يمكن ان تكشف عن قدراهتم 
عىل طرح حلول  متعددة ملشكلة معينة والتي سيحلها الباحث عىل وفق اإلداة التي 

أعدها الباحث  واملتعلقة بمهارات التفكري التباعدي .
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• تعريف املرحلة االعدادية : مرحلة دراسية تقع ضمن املرحلة الثانوية بعد 
املرحلة املتوسطة مدهتا ثالث سنوات هتدف اىل ترسيخ ما تم اكتشافه من قابليات 
تنويع  مع  واملهارة  املعرفة  من  أعىل  مستوى  بلوغ  من  ومتكينهم  وميوهلم  الطالب 
وإعداد  احلالية  الدراسة  ملواصلة  متهيدًا  والتطبيقية  الفكرية  امليادين  بعض  وتعميق 

للحياة العملية االنتاجية .) وزارة الرتبية ، 1984 : 8 (

التعريف اإلجرائي للمرحلة اإلعدادية : وهي املرحلة التي تبدأ بانتهاء املرحة 
املتوسطة وهي مرحل تسبق التعليم اجلامعي إلعدادهم الفكري والعلمي  النتقاهلم  
التطور  تتوفر هبا مقومات  التي  امليادين  ميدانًا من  تعد  اذ  العلمي  التخصص  نحو 
واحدى مراحل البناء املعريف لدى الطلبة كوهنا حمصلة املتغريات الرتبوية والفكرية 

واالجتامعية.

التعريف األجرائي لكتب التاريخ : باهنا جمموعة احلقائق واملعلومات واملفاهيم 
م يف املواد الدراسية التي تعتمدها مديرية املناهج / وزارة الرتبية  التارخيية التي ُتقدَّ
للعام  املرحلة االعدادية   التي  تدرسها  التاريخ  مادة  العراق  يف مقرر  يف مجهورية 

الدرايس )2017-2016 ( . 
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التفكري التباعدي:

عرفه كل من : 

1. ميكر ) meekerK1986( : بانه »االبداع عبارة عن انتاج فكري تباعدي 
غري  ألمور  جديد  استعامل  او  شائعة  غري  اصيلة  حلول  إلجياد  العامة  القدرة  وهو 

مفهومة سابقا«. )سعادة  ،2008: 244(

2. )نور ( : بانه »عملية عقلية يتم بواسطتها انتاج او اكتشاف عدد من البدائل 
او املعلومات املتنوعة دون وجود اتفاق مسبق عىل حمكات الصواب واخلطأ«.)نور 

)254 : 2005 ،

طلبة  يظهرها  التي  االستجابة  هي   : التباعدي  للتفكري  االجرائي  التعريف 
املرحلة اإلعدادية عىل أسئلة هناية الفصول يف كتب التاريخ للمرحلة االعدادية ، يف 
إجابتهم بإنتاج افكار وحلول متعددة تتميز باحلداثة وغري شائعة دون التقيد بحدود 
واالصالة  واملرونة  )الطالقة  التباعدي  التفكري  مهارات  ضمن  املعطاة  املعلومات 
واإلثراء والتفاصيل واحلساسية للمشكالت واملحافظة عىل االجتاه والتخيل واجياد 
احللول والتأين يف التعامل مع الغموض و التحويل والرتكيز( واعتامدها معيارًا يف 
حتليل أسئلة كتب التاريخ للمرحلة االعدادية التي تدرس للعام الدرايس )2016-

.)2017
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  الفصل الثاين :

اوالً: جوانب نظرية :

مفهوم حتليل  املحتوى:

   يعد حتليل املحتوى من األساليب املهمة يف البحث العلمي التي زاد اإلقبال 
عليها يف عرص الرتاكم املعريف والغزو املعلومايت، مما دعت احلاجة إىل االهتامم بتحليل 
املحتوى  لكونه أسلوبًا أساسيًا يستند إليه يف حتليل الكم املعريف واملعلومايت، والسيام 
إن عملية التحليل )Analysis( مرتبطة بالفكر اإلنساين، وهتدف إىل إدراك األشياء 
تلك  خصائص  اىل  والتعرف  العنارص  عزل  عملية  خالل  من  بوضوح  والظواهر 
املقررات  لتقويم  املهمة  اللوازم  بينها، و من  تقوم  التي  املرتابطة والعالقة  العنارص 
نريد  التي  العلمية  املادة  ومكونات  فيها  والضعف  القوة  نقاط  ومعرفة  الدراسية 
تعليمها وما فيها من حقائق ومفاهيم ومبادئ وتعميامت ونظريات وقيم واجتاهات 
ومهارات وكيفيات، وهذا يعني أنه ال يمكن ملصممي ومنفذي ومطوري املناهج 

االستغناء عن حتليل حمتوى الكتب املدرسية .)اهلاشمي وحمسن ، 2011: 173(

2. مفهوم األسئلة :   

   تعد األسئلة من الوسائل اإلدراكية املعرفية التي تعمل عىل تنشيط املعلومات 
يف ذهن املتعلم واستعادهتا واإلفادة منها بطريقة فعالة ، وتعرف الوسائل اإلدراكية 
املعرفية  بأهنا تلك املعينات العقلية التي تعتمد عىل الرموز واللغة واألشكال والصور 
يف تسهيلها لعملية التعليم كالقصص التشويقية واملوازنات التشبيهية واملالحظات 

الصفية وامللخصات الصفية واخلطوط والصور.)دروزة ، 2005  : 48(
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3. مهارات التفكري التباعدي :

   هي القدرات واملهارات العقلية لدى الشخص املبدع حيث يمكن تعرف 
يف  الفردية  والفروق  الشخصية  متغريات  دراسة  طريق  من  املبدعني  االشخاص 
يف  املبدع  الشخص  سامت   )1959،  Guilford( جيلفورد  أكد   ، املعريف  املجال 
التفكري  التفكري ومرونة  تعريفه املشهور اإلبداع هو سامت استعدادية تضم طالقة 
واالصالة واحلساسية للمشكالت واعادة تعريف املشكلة وايضاحها بالتفصيالت 
 2007  ، )ابراهيم  التباعدي.  التفكري  مظلة  حتت  تصنيفها  يمكن  قدرات  وهي 

 )371:

وتشمل مهارات التفكري التباعدية عىل :                     

أ . الطالقة  ) Fluency(: هي احلل التباعدي للمشكالت حتت ظروف قلة 
املعلومات وتتحدد كمًيا بعدد االستجابات التي تصدر من املفحوص و تتمثل يف 
القدرة عىل انتاج عدد كبري من االفكار يف وقت حمدد ، وان تعدد االفكار واحللول 
جوهرها  يف  هي  املهارة  وهذه  أصيلة،  أفكار  ظهور  اىل  يؤدي  الواحدة  للمشكلة 
عملية تذكر واستدعاء للمعلومات املتوافرة يف البناء املعريف للطلبة من خربات او 

مفاهيم او حقائق.)نوفل و بكر،2011 :95(

للطالقة مخسة مكونات هي :  

1.الطالقة اللفظية )Word Fluency(: هي قدرة الفرد عىل التفكري بإنتاج 
اكرب عدد ممكن من الكلامت او الوحدات التعبريية املنطوقة واستحضارها بصورة 

تناسب املوقف التعليمي.)الطيطي ، 2007 :53(
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2.الطالقة الفكرية Ideational Fluency(( : هي قدرة  الفرد الستدعاء 
اىل  التوصل  اي  ذاكرهتم  يف زمن حمدد،  املخزونة يف  األفكار  أكرب عدد ممكن  من 
أعداد كبرية من االفكار ذات العالقة  باملواقف التعليمية التي تتعلق بموضوعات 

معينة.) السليتي ، 2006: 43(

عىل  الفرد  قدرة  هي   :)Associational Fluency( الرتابطية  3.الطالقة 
انتاج اكرب عدد ممكن من االلفاظ ذات املعنى الواحد. )الكناين ، 2005 : 83 (

4.الطالقة التعبريية ) Expressional Fluency(:  قدرة الفرد عىل التفكري 
الرسيع يف تكوين الكلامت  واجلمل التي تناسب املواقف التعليمية وصياغة عبارات 

مفيدة منها.)سعادة ،2008 : 276(

5.طالقة االشكال )Figural Fluency(: هي قدرة الفرد عىل تقديم بعض 
االضافات اىل اشكال معينة، لتكوين رسوم حقيقية ، اي قابلية اإلضافة عىل شكل 

او أشكال معينة تتعلق باملوقف التعليمي .)ابراهيم ، 2005 :258(

ب .  املرونة )Flexibty (: هي املهارة التي تستخدم لتوليد أنامط او أصناف 
التفكري  اجتاه  وتغيري  االنامط  هذه  نقل  عىل  القدرة  وتنمية  التفكري  من  متنوعة 
واالنتقال من عمليات التفكري العادي او املعتاد اىل االستجابة ورد الفعل وإدراك 

االمور بطرق متفاوتة او متنوعة. )بني خالد ، 2013 : 25 (

 1. املرونة التلقائية ) Spontaneous Flexibility(: هي قدرة الفرد  عىل 
انتاج اكرب عدد من األفكار املتنوعة. اي : التغري التلقائي للوجهة العقلية والنزوع اىل 
االنتقال بالتفكري من فئة  فكرية اىل فئة اخرى وحتدث يف مواقف غري حمددة نسبيا. 
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تغيري  عىل  الفرد  قدرة   :)Adaptive Flexibility( التكيفية  املرونة   .2
الوجهة الذهنية )العقلية( التي ينظر من خالهلا اىل حل مشكلة حمددة وكلام ازدادت 
لدى الفرد القدرة عىل تغيري استجاباته لكي يتناسب واملوقف تطورت لديه املرونة 

التكيفية االبداعية.) السليتي ، 2006 : 44(

ت. االصالة )Originality(: القدرة عىل التفكري بطريقة جديدة او القدرة 
عىل التعبريات الفردية او القدرة عىل انتاج االفكار املاهرة اكثر من االفكار الشائعة 

والواضحة اي االفكار أقل تكرارًا باملعنى االحصائي.) ابراهيم ، 2007 :381(

من  تستخدم  التي  املهارة  وهي   :)Elaboration والتفاصيل)  االثراء  ث. 
الفكرة  تفصيل  يف  املبالغة  ثم  وزخرفتها  العقلية  العملية  او  الفكرة  جتميل  اجل 
طريق  من  وذلك  ودقة  ومجاال  فائدة  أكثر  وجعلها  العادية  االستجابة  او  البسيطة 

التعبري عن معناها بإسهاب وتوضيح. )بني خالد ، 2013 :27(

ج.  احلساسية للمشكالت )Sensitivity  to the  Problems(: قدرة 
الفرد عىل رؤية وجماهبة موقف معني ينطوي عىل مشكلة او عدة مشكالت حتتاج اىل 
حل بحيث يستطيع ادراك االخطاء ونواحي النقص والقصور وحيس باملشكالت 

احساسا مرهفا.)الزيات ، 2009 : 69( 

ح.  املحافظة عىل االجتاه ) Maintaining(: قدرة الفرد عىل االستمرار يف 
قدرة   أو  اىل حلول جديدة،  الوصول  يتم  زمنية طويلة حتى  مدة  باملشكلة  التفكري 
الطلبة للوصول اىل وظيفة جديدة او االستخدام اجليد ليشء ما  )الزيات ، 2009 : 

74 ( ،يمكن ان تندرج حتت هذه املهارة اربع مهارات فرعية هي :
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هي   :)Historical time continuality( التارخيية  الزمنية  1.املواصلة 
احلدث  وصف  يف   والتارخيي  الزمني  التتابع  باستمرار  املحافظة  عىل  الفرد  قدرة 
احلدث   وفقها  عىل   حيدث  التي  الزمنية  للمدة  متدرج  متتابع  سري  بخط  ملتزما   ،

التارخيي. 

تركيز  عىل  االفراد  قدرة   :)mental Continuity( الذهنية  2.املواصلة 
ذهنهم مدة زمنية طويلة نسبًيا ضمن نفس السياق منذ بداية املشكلة او املوقف املثري 

حتى الوصول اىل حل. )ابراهيم ،2007 :288( 

سري  متابعة  عىل  القدرة  Logical continuity(:هي  املنطقية)  3.املواصلة 
املشكلة حتى تتفق النتائج مع املقدمات وتوضيح العالقة بني عنارصها.                                        

4. املواصلة اخليالية Continuity( Imaginative((:هي قدرة الفرد عىل 
ختيل  الصور اخليالية دون تناقض او شطط فالطلبة املبدعون يبنون معظم االحداث 
الطلبة بقدرة كبرية عىل مواصلة خياالهتم.  يف خياهلم لذا من الرضوري ان يتمتع 

)اخللييل ، 2005 :142(

خ.  التخيل) Imagination(:قدرة الفرد العقلية عىل اسرتجاع صور حسية 
واحداث من احلياة املاضية وتضمينها وتشكيلها بصور ورسوم واحداث جديدة بام 

يتفق مع االحداث التارخيية، ) الزغول وعامد ،2011 :197(

او  البدائل  حتليل  عىل  قدرة  احللول)Finding solutions(:هي  اجياد  د.  
الرئيس  املحور  هي  املحكات  وتعد  املطلوبة  النتائج  اىل  للوصول  احللول  تنقيح 
تبعا المهيتها واختزال  منها وترتيبها  املناسب  لالختبار وتفيد يف تصنيفها واختيار 
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 ، التعليمية.)علوان  املواقف  مع  يتناسب  بام  صغرية  اىل  منها  الكبرية  االعداد 
 )2016:326

 Time or careful in Dealing whit (ذ.  التأين يف التعامل مع الغموض
Ambiguity( Taking(: هي قدرة الفرد عىل عدم الترسع يف االجابة من خالل 

املعلومات املألوفة واحللول السابقة وعدم الترسع يف اصدار االحكام يف مواضيع 
غري متكاملة  االبعاد .

الصور  حتويل  عىل  األفراد  قدرة  هي   :)Transformatio التحويل)  ر. 
التي ختيلوها عن املواضيع اىل صور واقعية جمسمة واعادة تكرارها ملرات  الذهنية 

عديدة يف خميلتهم وحتويلها للذاكرة الطويلة املدى. )عطية، 2015: 227(

الذهني  نشاطهم  تركيز  عىل  االفراد  قدرة  هي   :)Focusing(الرتكيز ز.  
واجلسدي وتوجيه حواسهم اىل معاجلة مشكلة تارخيية ودراستها بقصد اجياد حل 
هلا مع الرتكيز عىل الزمان واملكان املالئم للحدث، انتباه الطلبة اىل مثريات حمددة من 

البيئة دون مثريات اخرى .)احلوجيي و حممد، 2012: 58(     

 ثانيًا: الدراسات السابقة:

يتعلم   إذ  الباحث  فكر  إثراء  إىل  يؤدي  والدراسات   البحوث  استعراض      
الباحث ما اكتشفه اآلخرون يف ميدان ختصصه ويالحظ الثغرات يف املعرفة والنتائج 
املتضاربة ويتوصل إىل البحوث املطلوبة وكذلك تساعد أعامل اآلخرين يف التصدي 
ملشكلة من املشكالت، ومتكن الباحث من فحص نقاط القوة والضعف يف كثري من 
التقارير والبحوث ومتنع الباحث من تكرار ما قام به اآلخرون من اعامل دون فائدة 
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.)فاندالني ، 1993: 153( ويتضمن هذا املحور أيضًا خالصة لعدد من الدراسات 
التي حصل عليها الباحث من الدوريات واملجالت ذات العالقة بموضوع البحث 
لالستفادة من اإلجراءات إذ كانت الدليل واملرشد يف إجراء البحث يف اختيار املنهج 

والعينة والوسائل اإلحصائية  ويضم دراسات عربية واجنبية هي :  

1. العامدي 1998:) دراسة مقارنة يف حتليل مضمون اسئلة كتب الدراسات 
االجتامعية وامتحاناهتا للمرحلة االعدادية بدولة قطر(

   أجريت الدراسة يف قطر وترومت الدراسة تعرف انواع األسئلة )موضوعي 
– مقايل( املتضمنة يف كتب االجتامعيات للصفوف الثالثة للمرحلة االعدادية واسئلة 
املحتوى يف حتليل  الباحثة اسلوب حتليل  نفسها، واعتمدت  للمرحلة  الفصل  هناية 
وموضوعية،  مقالية  االسئلة  نوع  ملعرفة  الباحثة  اعدهتا  التي  االداة  وكانت  األسئلة 
عينة  تكونت   ، الستة  بلوم  ومستويات  والوجدانية(  واملهارية  )املعرفية  واملجاالت 
الثالث  للصفوف  االجتامعيات  الدراسات  كتب  من  سؤاالً   )688( من  البحث 
الوسائل  الباحثة  الدرايس واستعملت  الفصل  امتحانات هناية  و)767( سؤاال من 
االسئلة  افتقار  اىل  الدراسة  توصلت   ، احلرجة  والنسب  املئوية  :النسب  االحصائية 
لقياس الكثري من املستويات املعرفية نتيجة ما تقتضيه عمليات التدريس التي تركز 
عىل التلقني املعتمد عىل اختزان املعلومات ومن ثم اعادهتا مما ادى اىل غياب استخدام 

التفكري والعمليات العقلية العليا  دراسة )العامدي ،1998: 57-23(

2. دراسة احلارثي 2009: ) تقويم مستويات األسئلة يف كتب التاريخ املقرره 
للمرحلة االعدادية(

   أجريت  الدراسة يف العراق وكان هدف الدراسة تقويم مستويات األسئلة 
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يف كتب التاريخ املقررة للمرحلة االعدادية يف ضوء تصنيف بلوم لألهداف الرتبوية 
عينة  وكانت  األسئلة  حتليل  يف  التحلييل  املنهج  الباحث  واعتمد   ، املعريف  املجال 
السادس(  ،اخلامس،  الرابع   ( االعدادية  للمرحلة  التاريخ  كتب  اسئلة  الدراسة 
األديب وبلغ جمموعها )378( موزعة عىل الصفوف الرابع)174( واخلامس )99( 
والسادس )105( سؤال ، واعتمد الباحث الوسائل االحصائية التكرارات والنسب 
املئوية و معادلة سكوت )�Sco( يف اجياد الثبات ، توصلت الدراسة اىل أن أسئلة 
كتب التاريخ للمرحلة اإلعدادية ركزت عىل مستويات ثالثة من مستويات التفكري 
هي )التذكر ، والتحليل ،والفهم ( وكانت النسب املئوية )56%( و)21% ( و)20 
التطبيق والرتكيب والتقويم حصلت عىل  املستويات االخرى:  بينام  التوايل  %( عىل 
نسبة )1% (. دراسة )احلارثي ،2009 : 242- 263(                                                   

3. دراسة Raynor 1971 :)حتليل اسئلة كتب التاريخ عىل وفق املستويات 
واملهارات املعرفية التي تضمنتها االسئلة  يف الواليات املتحدة االمريكية(

    أُجريت الدراسة يف الواليات املتحدة االمريكية وهدفت حتليل مستويات 
الواليات  يف  التاريخ  ملادة  الدراسية  الكتب  أسئلة  تتضمنها  التي  املعرفية  املهارات 
املعريف(،  )املجال  الرتبوية  لألهداف  بلوم  تصنيف  ضوء  يف  األمريكية  املتحدة 
عينة  وتألفت  للدراسة  املناسب  املنهج  بوصفه  الوصفي  املنهج  الباحث  استعمل 
امريكية  والية   )16( لـ  االعدادية  للمرحلة  التاريخ  كتب  أسئلة  من  الدراسة 
التكرارات  سكوت  معادلة  الدراسة:  يف  اعتمدت  التي  االحصائية  ،والوسائل 
املستويات  اعىل  كان  التذكر  مستوى  أن  اىل  الدراسة  توصلت   ، املئوية  ،والنسب 
شمولية  أقل  االسئلة  فكانت  العليا  املستويات  اما  والتطبيق  الفهم  بعده  من  ويايت 

)337:P ،1971 ،Raynor(.منها
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الفصل الثالث/منهج البحث وإجراءاته:

الباحث  اتبعها  التي  واالجراءات  البحث  منهجية   الفصل  هذا  يتضمن     
من اجل حتقيق هدف البحث الذي يرمي اىل  حتليل اسئلة كتب التاريخ للمرحلة 
البحث  منهج  الباحث  استعمل  التباعدي،  التفكري  مهارات  وفق  عىل  االعدادية 
الوصفي )حتليل املحتوى ( أسلوبًا لدراسته وهو أحد أساليب البحث العلمي ،الذي 
يمكن أن يستعمله الباحث يف جماالٍت متنوعة لوصف املحتوى الظاهر واملضمون 
الرصيح للامدة التي يراد حتليلها تلبيًة حلاجات البحث املصوغة يف تساؤالت البحث 
أو فروضه االساسية عىل وفق التصنيفات املوضوعية التي حيددها الباحث بقصد 
التي تعكس السلوك االتصايل للقائمني  العلمية  املادة  البيانات يف وصف  استعامل 
باالتصال أو اكتشاف اخللفية الفكرية أو الثقافية أو السياسية أو العقائدية التي تنبع 

منها املادة العلمية .)عطية ، 2010 : 144(  

اوالً .جمتمع البحث وعينته :

أ . جمتمع البحث: هو كل ما يسعى اليه الباحث لكي يعمم عليه نتائج البحث 
سواء كان أفراًدا او كتًبا او مناهج دراسية ...الخ، عىل أن يكون له عالقة بمشكلة 
البحث   جمتمع  وشمل   )217: واخرون،2009  )عباس   . إنجازه  املراد  البحث 
كتب التاريخ للمرحلة االعدادية الفرع االديب يف العراق للعام الدرايس ) 2016-

2017م (. 

التي  البحث  يف  املهمة  اخلطوات  من  العينة  اختيار  يعد  البحث:  عينة  ب . 
، والعينة  البحث واهلدف وادواته  لنا مدى االتساق والرتابط بني مشكلة  تكشف 
البحث تعرب عن مفردات خمتارة للدراسة والتحليل من أجل  هي جزء من جمتمع 
 2013  ، حييى  و  منه.)املطلق  أخذت  الذي  املجتمع  خصائص  عىل  االستدالل 
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الكتب  يف  الواردة  االسئلة  مجيع  البحث  عينة  تكون  ان  الباحث  عمد  لذا   )152:
 ، مطلب  من  اكثر  فيها  واالسئلة  سؤاال   )184( من  الرئيسة  االسئلة  من  الثالثة 
 ، السؤال(  يف  )االفكار  والثانوية  الرئيسة  االسئلة  مطالب  عىل  الباحث  اعتمد  
كتاب  شمل  حيث  االديب  الفرع  االعدادية  للدراسة  التاريخ  كتب  عىل  وتوزعت 
الرابع االديب عىل )145( سؤاال رئيسا  العربية االسالمية للصف  تاريخ احلضارة 
للصف  واملعارص  احلديث  االوريب  التاريخ   كتاب  و  وبنسبة )%55.98(  وثانويا 
اخلامس االديب عىل )55( سؤاال رئيسا وثانويا وبنسبة ) 21.23%( وتاريخ البالد 
العربية احلديث واملعارص للصف السادس االديب عىل )59( سؤاال رئيسا وثانويا 

وبنسبة)22.77%(. كام مبني يف جدول رقم )1( .

جدول )1( أسئلة هنايات فصول كتب التاريخ للمرحلة االعدادية التي تدرس 

للعام الدرايس 2017-2016

االسئلة الصفالكتابت
الرئيسة

النسبة 
املئوية

االسئلة 
الثانوية

النسبة 
املئوية

تاريخ  احلضارة ١
العربية 

اإلسالمية

10657.6114555.98الرابع االديب 

كتاب التاريخ  ٢
االوريب احلديث 

واملعارص   

2915.765521.23اخلامس االديب 

تاريخ  البالد ٣
العربية   احلديث 

واملعارص   

4926.635922.77السادس االديب 

184100259100املجموع
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ثانيًا: اداة البحث : 

ويقصد بأداة التحليل االستامرة التي يصممها الباحث جلمع البيانات ورصد 
معدالت تكرار الظواهر رقميًا يف املواد التي حيلل حمتواها، ومن فوائدها أهنا تساعد 
البيانات ، ومتكن  الباحث يف استيفاء عنارص التحليل وإتباع نظام واحد يف حتليل 
الباحث من رصد معدالت تكرار الظواهر رقميًا، وبذلك يمكن توظيف البيانات 
واجلهد  الوقت  اختصار  يف  وتساعد   ، هدف  من  أكثر  وحتقيق  وسيلة  من  بأكثر 

.)املطلق ، حييى، 2013: 149 (

يأمل  التي  التباعدي  التفكري  مهارات  تضم  استامرة  اعداد  اىل  الباحث  جلأ 
الباحث وجودها يف كتب التاريخ للمرحلة االعدادية للفرع االديب ، وقد مر إعداد 

االستامرة باخلطوات االتية.

حتليل  موضوع   تناولت  التي  السابقة  والدراسات  الكتب  عىل  1.االطالع 
املحتوى ومعرفة أهداف وحدوده وأدواته .

2.االطالع عىل الكتب والدراسات والبحوث  التي تتناول موضوع التفكري.

النفس  علم  جمال  يف  واملتخصصني  اخلرباء  بآراء  االسرتشاد  و  االستعانة   .3
وطرائق التدريس ويف ضوء ذلك تم اعداد قائمة من مهارات التفكري التباعدي.            

ثالثًا : صدق االداة : 

»أي  لقياسه  صممت  ما  قياس  عىل  األداة  قدرة   « بانه  األداة  صدق  يعرف 
قدرهتا عىل قياس السمة التي صممت لقياسها ،أي ال تقيس سمة اخرى .)الشايب 

                     )95 : 2009 ،
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وإن أداة البحث جيب أن تنتمي اىل املوضوع الذي يراد فحصه وهنالك اكثر 
من طريقة اىل إثبات الصدق ولعل أكثر تلك الطرائق شيوعًا عرض أداة البحث عىل 
جمموع من اخلرباء واملتخصصني جمال البحث للحكم عىل مدى صالحية الفقرات 
او البنود التي تتضمنها األداة لقياس ما وضعت من أجله .)عطية ، 2010: 109 (                                        

الظاهري  الصدق  لتحقيق  وسيلة  أفضل  (ان   1977-)Ebel أيبل  وأشار 
قياسها.  املراد  للصفة  الفقرة  متثيل  ببيان  املتخصصني  من  جمموعة  يقوم  أن  هو 

)1977:556،Ebel(

ومن أجل أن حيقق الباحث صدق أداة البحث من حتليل أسئلة كتب التأريخ 
للمرحلة اإلعدادية ملهارات عىل وفق التفكري التباعدي ، اتبع اإلجراءات االتية:

عىل  األولية،  صورهتا  يف  التباعدي(  التفكري  مهارات  )استبانة  األداة  عرض 
تدريس  وطرائق  النفس  وعلم  الرتبية  جمال  يف  املتخصصني  اخلرباء  من  جمموعة 
ملعرفة مدى مالءمة فقراهتا وصالحيتها ووضوحها، إذ بلغ عددهم )30( بني خبري 

وخمتص ملحق )1(.  

تصلح،  ال   ، تصلح   ( هي:  بدائل  ثالثة  البحث   أداة  الستبانة  وضعت   
الباحث هبا، إذ بلغ عدد  مالحظات(، وأبدى اخلرباء مالحظاهتم حوهلا وقد أخذ 
املحكمني )30( حمكاًم ، لتحديد صالحية تلك املهارات واقرتاح ما يرونه من إجراء 
تعديل أو حذف يف االستبانة، وقد اعتمد  الباحث عىل نسبة اتفاق )80 %( من آراء 
املحكمني بشأن مدى صالحية الفقرات، وهذا ما أشار إليه بلوم ) Blom ( إذ َعّد 
نسبة اتفاق) 75%( فأكثر بني املحكمني دلياًل عىل حتقيق الصدق الظاهري لألداة  
بموافقة  حتظى  عندما  صاحلة  الفقرة  الباحث  َعد  وقد   ،  )  226  :  1983  ، )بلوم 
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 )2( ملحق  مبني يف  كام  نسبة )%80(  يساوي  ما  أي  من أصل )30(  )24( حمكاًم 
فأجرى الباحث التعديالت الالزمة يف ضوء آراء اخلرباء ومقرتحاهتم ومالحظاهتم 
هذا  وعىل  اآلخر،  بعضها  صياغة  وعّدلت  الفقرات  بعض  حذفت  بموجبها  التي 
رئيسة  بني  مهارة   )19( عىل  حتتوي  النهائية  بصورهتا  األداة  أصبحت  األساس 

وفرعية كام مبني يف الشكل اآليت:

أداة البحث مهارات التفكري التباعدي

شكل يوضح أداة البحث ملهارات التفكري التباعدي
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رابعًا : التحليل 

وتقصيها  وفحصها  عنها  والتنقيب  املعرفة  لكشف  جيري  املحتوى  حتليل     
بشكل دقيق ونقدها ثم عرضها عرضًا كاماًل لتضاف اىل املعارف التي تم التوصل 
إليها ، فهو اسلوب يساعد عىل حل مشكالت معينة ، هذا يعني أن هناك ارتباطا 
وثيقًا بني حتليل املحتوى ومشكلة البحث ،)اهلاشمي و حمسن ، 2011: 185(  إذ 
يمكن اتباع هذا االسلوب او املنهج من البحث للوصول اىل إجابة سؤال مشكلة 
البحث ، ما مدى تضمن أسئلة كتب التاريخ للمرحلة االعدادية ملهارات التفكري 
التباعدي .واستعمل الباحث وحدة الفكرة يف حتليل أسئلة كتب التأريخ للمرحلة 
قياسًا  مالءمة  أكثر  وأهنا  تسجيل)التكرارات(  وحدة  اهنا  عىل  األديب،  اإلعدادية 
إهنا  إذ   ،  )2011 )التميمي  ذكره  ما  عىل  معتمدًا  واستعامهلا  االخرى  بالوحدات 
تستخدم يف معظم البحوث ألهنا اكرب من الكلمة وأقل من املوضوع وللفكرة من 
السعة ما يكفي إلعطاء معنى ومن الصغر ما يقلل من احتامل تضمنها العديد من 
القيم ومميزاهتا رصاحة وضمنية وأهنا مستعملة يف الكثري من الدراسات التي تناولت 

حتليل املضمون .)التميمي، 2011 :27(

خامسًا: الثبات : 

من  القياس  موضوع  السمة  قياس  يف  االتساق  درجة  بانه  الثبات  يعرف      
مرة ألخرى فيام لو اعدنا تطبيق األداة مرات عدة. ويعرب عن الثبات بصورة كمية 
فيطلق عليها معامل الثبات ايل يرتاوح بني الصفر والواحد الصحيح وكلام زادت 
والعكس  عاٍل  بثبات  يتمتع  املقياس  ان  عىل  ذلك  دل  املقياس  ثبات  معامل  قيمة 
القياس يف  الصحيح ألن  الواحد  اىل  الثبات  يعني وصول  ذلك ال  أن  إال  صحيح 
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 ، القياس )الشايب  السلوكية مشوب باألخطاء والتي يطلق عليها بأخطاء  العلوم 
2009: 102( الثبات يتأثر يف دراسات حتليل املحتوى بمتغريات منها طبيعة املادة 
املحللة وكفاءة تدريب املحللني ووضوح تعاريف مهارات التفكري التباعدي التي 

تضمنتها أداة البحث .

استند حتليل عينة الثبات عىل نوعني من االتفاق مها :

• اتفاق الباحث مع نفسه عرب الزمن : اختار الباحث عينة حتليل األسئلة التي 
التي  العشوائية  العينة  البحث أي  اليها يف  املشار  للمرحلة  التأريخ  وردت يف كتب 
التحليل  بني  تفصل  التي  الزمنية  املدة  وكانت  الباحث  حللها  التي   )%20( بلغت 
االول والتحليل الثاين مدة ) 14( يومًا لكي حيقق الباحث اتفاقًا مع نفسه ويشري اىل 
ذلك )الزوبعي وحممد ،1981( تكون افضل مدة لقياس الثبات هي من اسبوعني 

او ثالثة اسابيع ) الزوبعي وحممد ، 1981 :34( .  

عىل  االتفاق  بعد  آخر*  بمحلل  الباحث  استعان  املحللني:  بني  االتفاق   •
األسس واإلجراءات املعتمدة يف عملية حتليل عىل استامرة التحليل املحللني لعينة 
نسبة  استخراج  لغرض  اإلعدادية  للمرحلة  التأريخ  كتب  يف  الواردة  األسئلة  من 

الثبات . 

نتائج الثبات :كانت نسب الثبات )92.5%( تشري إىل اتفاق الباحث مع نفسه 
عرب الزمن وكانت املدة الزمنية التي تفصل بني التحليل االول والتحليل الثاين مدة 
)14( يومًا ، اما نسبة )83.01%( فتشري اىل اتفاق الباحث مع حملل آخر، كام مبني 
التأريخ  املحللة يف كتب  نسبًا عالية تعطي لألسئلة  إذ يمكن عدها  يف جدول )2( 
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عالية  درجة  اإلعدادية  للمرحلة   )2017-  2016( الدرايس  للعام  تدرس  التي 
يشري  إذ  مقبولة  الثبات  إليها وتعد معامالت  الركون  ُيمكن  الثقة واملوضوعية  من 
)الشايب 2009( إىل ان معامل الثبات الذي يرتاوح بني الصفر والواحد الصحيح 
وكلام زادت قيمة معامل ثبات املقياس دل ذلك عىل ان املقياس يتمتع بثبات عاٍل 
ألن  الصحيح  الواحد  اىل  الثبات  وصول  يعني  ال  ذلك  ان  إال  صحيح  والعكس 
القياس  بأخطاء  عليها  يطلق  والتي  باألخطاء  السلوكية مشوب  العلوم  القياس يف 

)الشايب ، 2009: 102(

                                   جدول)2( يوضح نسب الثبات

 الثباتاالختالف االتفاقاإلجراءاتنوع االتفاقت 

عـــرب ١ الباحـــث 
لزمـــن  ا

الباحـــث  بـــني 
ـــل  ـــه بفاص ونفس
قـــدره  زمنـــي 

اســـبوعان 

٤٩٤٩٢,٥

مـــع ٢ الباحـــث 
املحلـــل اآلخـــر 

) * (

بـــني الباحـــث 
ـــر     ـــل االخ واملحل

٤٤٩٨٣,٠١

*-الدكتور رضا طعمة عبيد ،  وزارة الرتبية ، املديرية العامة لرتبية بابل ، تدرييس يف 
 ، الرتبية االساسية  ، كلية  التاريخ  تدريس  )تربية وطرائق  ، ماجستري  املفتوحة  الرتبوية  الكلية 
جامعة بابل ( و )الدكتوراه تربية وطرائق التدريس التاريخ ، جامعة البرصه ، كلية الرتبية للعلوم 

االنسانية (
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سادسًا : 

الوسائل االحصائية التي استخدمها البحث :

معادلة كوبر حلساب ثبات التحليل :           .1

 عدد مرات االتفاق                                       

تكرار اجلزء

عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق                    

التكرار الكيل

معامل الثبات ) كوبر ( =                                                                                         × 100

 التكرار املئوي =                                                      × 100 

    (cooper.1974.p27)                         

                         (عالم ، 2003 : 52) 

.2
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    (cooper.1974.p27)                         

                         (عالم ، 2003 : 52) 

  الفصل الرابع/ عرض النتائج وتفسريها 

التأريخ للمرحلة اإلعدادية عىل وفق  الباحث حتليل أسئلة  كتب  بعد إجراء 
مهارات التفكري التباعدي ، إذ كان من متطلبات التحليل إجياد التكرارات والتكرار 
،ويف  جمتمعة  وعرضها  االعدادية  للمرحلة  التأريخ  كتب  من  كتاب  لكل  املئوي 
اجلدول أدناه التكرارات والنسب املئوية ملهارات التفكري التباعدي يف كتاب تاريخ 

للمرحلة االعدادي

جدول )3( يوضح نتائج  حتليل أسئلة كتب التأريخ للمرحلة اإلعدادية )الرابع ، اخلامس 

، السادس ( التي تدرس للعام الدرايس )2017-2016(

النسبة المئو�ةالتكرارالمهارةت

الطالقة۱

صفر٪صفراللفظیة

٢٠،٥٤٪٣٠الفكر�ة

صفر٪صفرالتداعي

صفر٪صفرالتعبیر�ة

صفر٪صفراالش�ال

المرونة۲

التكیفیة

٣،٤٢٪٥التلقائیة

٢،٧٣٪٤التكیفیة
صفر٪صفراالصالة۳
١٩،١٧٪٢٨االثراء التفاصیل٤
٢٣،٢٨٪٣٤الحساسیة للمش�الت٥
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٦
المحافظة

على

االتجاه

٢،٧٣٪٤المواصلة الزمنیة التار�خیة

٧،٥٣٪١١المواصلة الذهنیة

٠،٦٨٪١المواصلة الخیالیة

٠،٦٨٪١المواصلة المنطقیة
١،٣٦٪٢التخیل۷
١٢،٣٢٪١٨ا�جاد الحلول۸
٤،١٠٪٦التاني في التعامل مع الغموض۹

٠،٦٨٪١التحو�ل۱۰
٠،٦٨٪١التر�یز۱۱

١٠٠٪١٤٦المجموع

 اوالً: عرض نتائج  حتليل أسئلة كتب التأريخ للمرحلة اإلعدادية )الرابع ، 
اخلامس ، السادس ( التي تدرس للعام الدرايس )2017-2016(

يتضح من النتائج الواردة يف جدول )3( أن أعىل مهارة قد حتققت هي مهارة 
َثّم  )احلساسية للمشكالت( بواقع )34( تكرارًا وبتكرار مئوي )24،28%( ومن 
مهارة الطالقة الفكرية بواقع )30( تكرارًا وبتكرار مئوي )20،54%(، وتليه مهارة 
)االثراء والتفاصيل( )28( تكرارًا وبتكرار مئوي )19،17%(، وتليه مهارة )إجياد 
احللول( بواقع )18 تكرارًا( أي بتكرار مئوي  )12،32%(، ومن ثم مهارة املواصلة 
الذهنية بواقع )11( تكرارًا والتكرار املئوي )7،53%( ثم مهارة التأين يف التعامل 
مع الغموض بواقع )6( تكرارات والتكرار املئوي  بلغ)4،10%( ثم مهارة املرونة 
التلقائية )5( تكرارات وتكرارها املئوي )3،42( بعدها املهارات التي حققت )4( 
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واملواصلة   ، التكيفية  املرونة  مهارة  وهي   )%2،73  ( مئوي  وتكرارها  تكرارات 
الزمنية التأرخيية، أما املهارة التي حققت )2(  تكرارين وبتكرار مئوي بلغ  )%1،36( 
هي التخيل اما املهارات التي حققت تكرارًا واحدًا وبتكرار مئوي )0،68%( هي 
)املواصلة الذهنية ،واملواصلة املنطقية ، والتحويل والرتكيز( ،أما املهارات التي مل 
حتظ بأي تكرار ضمن نتائج التحليل وكان تكرارها املئوي  )صفر%( هي )الطالقة 

اللفظية، وطالقة التداعي، و التعبريية، وطالقة االشكال، واألصالة(.  

ثانيًا: تفسري نتائج  حتليل أسئلة هنايات فصول كتب التأريخ للمرحلة االعدادية  
بشكلها االمجايل: 

التفكري  ملهارات  النهائية  للنتائج  املتتبع  للمشكالت:  احلساسية  مهارة   أ. 
التباعدي املحللة ألسئلة كتب التأريخ للمرحلة اإلعدادية التي عرضت يف جدول 
كان  إذ  املهارات  أعىل  من  كانت  للمشكالت  احلساسية  مهارات  أن  يلحظ   )3(
املتحققة  النتيجة  تكرارها )34(  تكرارًا و بتكرار مئوي  بلغ ) 23،28 %( ، تعد 
إن  بالقول  التفوق  هذا  تعليل  اىل  الباحث  دعا  مما  االخرى  للنتائج  بالنسبة  عالية 
واضعي املنهاج قد اعتنوا هبذه املهارة من التفكري التباعدي من خالل زيادة أسئلة 
علل يف كتب التأريخ والتي هلا دور يف إظهار قدرة الطلبة عىل اكتشاف املشكالت 
واملصاعب و النقص يف املعلومات ، وتتضمن أيًضا مالحظة الكثري من املشكالت 
والشعور  االحساس  لدهيم  وتولد   ، االخطاء  وادراك  التأريخ  مادة  يف  املعروضة 
باملشكلة وهذا يتناسب مع مرحلة اإلعدادية التي نجد مستوى الوعي لدهيم عالًيا 

.) العتوم واخرون ، 2013 : 144(
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 ب. مهارة الطالقة الفكرية : يلحظ من جدول)3( ان مهارة الطالقة الفكرية 
املهارة  هذه  وتعد  تكرارًا  وبتكرار)30(   )%20،54( بلغ  مئوًيا  تكراًرا  حققت 
حتققها  نسب  كانت  التي  االخرى  باملهارات  قيست  ما  إذا  مقبول  بقدر  متحققة 
من  ممكن  عدد  أكرب  بذكر  الطلبة  قدرة  عىل  املهارة  هذه  قياس  يتوقف  إذ  ضعيفة 
االجابات املناسبة يف زمن معني وتتميز االجابة املناسبة بمالءمتها ملقتضيات البيئة 
الواقعية ومن ثم استبعاد اية استجابة غري واقعية. )خري اهلل ،1981 :12(إذ وجد 
الباحث ان بعض األسئلة املقالية تصلح ان تنمي الطالقة الفكرية وحتديدا األسئلة 
التي تسمح للطلبة يف التوسع يف تفكريهم اذا أعاد صياغتها واضعو املقرر الدرايس 

يف التأريخ للمرحلة اإلعدادية بام يتالءم مع مهارات التفكري التباعدي .  

 ج.  مهارة اإلثراء) التفاصيل(: يتضح من النتائج التي عرضت يف جدول )3( 
التفاصيل حققت تكرارًا مئوي يبلغ ) 19،17%(  و كان تكرارها  اثراء  ان مهارة 
املهارات  نتائج  لبقية  بالنسبة  مقبولة  تكون  ان  الباحث  يأمل   إذ   ، تكرارًا   )28(
إذ   ، التأريخ للمرحلة اإلعدادية  نتائج يف حتليل أسئلة كتب  التي مل حتقق  األخرى 
يمكن هلذه  املهارة أن  تلعب دورًا يف جتميل االفكار التأرخيية وزخرفتها ثم املبالغة 
يف تفاصيل االفكار البسيطة و االستجابات العادية وجعلها اكثر فائدة ومجاالً ودقة 
، من طريق االسهاب يف التوضيح.)بني خالد ،2013 :27( لذا يرى الباحث زيادة 
التفاصيل  يؤدي لتوضيح بعض املواقف التأرخيية التي حتتاج اىل التوسيع واالضافة 

يف االجابة مع إعطاء اضافات جتميلية جتعل االجابة اكثر مجاال وتشويقا.

النتائج التي عرضها جدول )3( ان هذه   د.  مهارة اجياد احللول : يلحظ من 
للمرحلة  التأريخ  أسئلة كتب  بلغ ) 12،32%( يف  املهارة قد حققت تكرار مئوي 
اإلعدادية  وبلغ تكرارها )18( تكرارًا وهذه النسبة مقبولة اذ ما قورنت بالنسب 
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املنخفضة ويعود السبب إىل إن واضعي املناهج قد أعطوا أمهية هلذه املهارة بإعطاء 
املبدعون  الطلبة  اذ يستطيع  التأرخيية  املواقف  لبعض  اجياد حلول  للطلبة يف  فرصة 
املفكرون أن يؤمنوا بان شيئا ما يمكن عمله من اجل حل او املساعدة يف اجياد حل 
واجلهد  الكايف  الوقت  بتخصيص  االلتزام  او  بالتعهد  حلها  يمكن  فاملشكالت   ،

املطلوب للتصدي هلا وحلها.)سعادة ، 2008 : 248(

 ه. مهارة املواصلة الذهنية:  نجد يف النتائج التي عرضها جدول)3( أن هذه 
املهارة  قد بلغ عدد تكراراهتا )11( و حققت تكراًرا مئوًيا يبلغ )7،53%( ضمن 
يرى  اذ  اإلعدادية،  للمرحلة  التأريخ  كتب  أسئلة  يف  التباعدي  التفكري  مهارات 
او  للموضوع  نفسه  السياق  ضمن  الطلبة  ذهنية  تنمي  التي  األسئلة  قلة  الباحث 

املوقف الذي يدور حوله السؤال حتى الوصول للحل.

عرضها  التي  النتائج  من  يتضح   : الغموض  مع  التعامل  يف  التأين  مهارة   و. 
جدول )3( ان هذه املهارة مل حتقق بالشكل املقبول بالقياس ملهارة الطالقة الفكرية 
واحلساسية للمشكالت يف أسئلة كتب التأريخ للمرحلة اإلعدادية كان تكرارها بلغ 
)6( تكرارات أي ما يعادل بالتكرار املئوي )4،10%( ، إذ عىل الطلبة يف هذه املهارة 
عدم الترسع يف التعامل مع املواقف التأرخيية وتأجيل االحكام عىل املواقف اجلديدة 
ألن  جديدة  علمية  لفكرة  ارتكاز  نقطة  تكون  أن  الغريبة  لألفكار  ويمكن  عليه، 
رسعة اعطاء احكام يف بعض القضايا تعمل عىل تشويه العملية االبداعية . ) سعادة 
باألسئلة  اهتاممًا   يعطوا  ان  املناهج  واضعي  من  الباحث  يأمل   )249  :  2008  ،
التي تدور حول بعض القضايا التأرخيية التي تشجع الطلبة عىل عدم الترسع بإعطاء 

آرائهم يف االجابة اال بعد وضوح الفكرة لدهيم .  
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جمموع  من  جدول)3(  يف  الواردة  النتائج  من  يتضح  التلقائية:  املرونة   ز. 
التكرارات البالغة )146( تكرارا ملجموع أسئلة كتب التأريخ للمرحلة اإلعدادية 
املئوي )%3،42(  بالتكرار  يعادل  بام  تكرارات  بواقع )5(  التلقائية  املرونة  حققت 
للمشكالت  احلساسية  مثل  االخرى  باملهارات  قيست  ما  إذا  ضئيلة  النسبة  وهذه 
والطالقة الفكرية ، إذ نجد هذه املهارة تتطلب إنتاج اكرب عدد من االفكار بحرية 
وتلقائية بعيدة عن وضع حمددات  لإلجابة او التوجيه إي السامح للطلبة باالنتقال 
بالفكرة باجتاهات متشعبة )املرشيف،2005: 51( نأمل من واضعي املناهج االهتامم 
ابراز افكارهم  التباعدي إذ تسمح للطلبة يف  التفكري  هبذه املهارة كوهنا أساسية يف 
احلرية يف  اعطاء  الطلبة  من  يراد  التي  التأرخيية  املواضيع  بعض  معاجلة  التلقائية يف 

اجابتهم.

 ح. مهارة املرونة التكيفية: ملن تتبع نتائج املرونة التكيفية يف جدول )3( جيدها 
حققت تكراًرا مئوًيا بلغ )2،73%( اي بواقع )4( تكرارات من جمموع تكرارات 
حتليل كتب التأريخ للمرحلة اإلعدادية والتي بلغت)146( تكرارًا ، لكنها مل تصل 
اىل املستوى الطموح وهي املرونة التي ترفض احللول النمطية والتقليدية عىل الرغم 
التأرخيية  األسئلة  ملواجهة  الذهني  واالجتاه  التفكري  اسلوب  تغري  اي  توافرها،  من 
اجلديدة برسعة واجياد حلول متنوعة هلا.)مجل ، 2008: 58( يرى الباحث أن زيادة 
عدد األسئلة يف هذه املهارة يساعد يف اكتشاف اإلجابات االبداعية التي  تبحث يف 
تنوع االجابة املحددة بالزمن واملوقف، عىل العكس من مهارة الطالقة التي يكون 

الرتكيز فيها عىل اجلانب الكمي يف االجابة واملقصود منه هو عدد االفكار املنتجة. 

 ط. املواصلة الزمنية التأرخيية: من النتائج التي عرضت يف جدول)3(  نجد 
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املهارة  نسبة هذه  كانت  إذ   )2،73 ( بلغ  مئوي  بتكرار  تكرارات  أهنا حققت )4( 
قليلة ضمن مهارات التفكري التباعدي ويعلل الباحث ذلك بأن أسئلة كتب التأريخ 
الزمني  التتابع  استمرار  الطلبة  عىل  تؤكد  أسئلة  تتضمن  مل  اإلعدادية  للمرحلة 
والتأرخيي يف وصف احلدث ،إذ مل  تكن إجابات الطلبة تسري بخط متتابع يف املدة 
الزمنية التي يقع ضمنها احلدث.) اخللييل، 2005: 142( فقد كانت أجابة األسئلة 
حمددة يف ضمن الفصل التي وردت فيه اذ مل نجد اسئلة تعتمد اجابتها عىل الفصول 

السابقة .

يف  كام  اىل)%1،36(  يصل  مئوًيا  تكراًرا  التخيل  مهارة  حققت  التخيل:   ي. 
)الطالقة  املهارات األخرى مثل  بنسب  ما قيست  اذ  قليلة  نسبة  جدول )3( وهي 
اىل  يميلون  املبدعني  ان  مع  احللول(  اجياد  و  للمشكالت  واحلساسية   ، الفكرية 
جماال  تصبح  املألوفة  غري  الغريبة  االفكار  من  الكثري  فان  الغريبة  واالفكار  التخيل 
للعمل املمتع )سعادة ، 2008 : 251 ( إذ يطمح الباحث من واضعي املقررات 
من  التي  املهارة  هذه  حتقق   التي  األسئلة  عدد  زيادة   ، الرتبية  وزارة  يف  التأرخيية  
التفكري االكثر دقة وانتاج يشء جديد وتوليد افكار تارخيية يف  شأهنا التشجع عىل 
بعض القضايا التي تقبل النقاش والتي ماتزال موضوع نقاش بني املؤرخني وتقبل 

االحتامالت يف التفكري و احللول.

النتائج الواردة يف جدول )3( اهنا مل تتحقق بشكل   ك. التحويل: يتضح من 
هذه  تسمح  إذ   )%0،68( املهارات  بني  التمثيل  يف  املئوي  تكرارها  كان  فقد  كبري 
تواصل  اقامة  اي  السابقة  املعلومات  اىل  جديدة  معلومات  بإضافة  للطلبة  املهارة 
بني االفكار اجلديدة واالفكار القديمة )احلوجيي و حممد ، 2012 :69( ربام يعود 
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السبب يف قلة هذه املهارة  اىل أن مؤلفي كتب التأريخ للمرحلة اإلعدادية اعتمدوا 
قضايا  يعالج  فصل  وكل   ، فصول  شكل  عىل  التأريخ  كتب  يف  املواضيع  وضع  يف 

تكون بعيدة عن الفصول االخرى.

جدول)3(  يف  كام  اخليالية  املواصلة  مهارة  حققت  اخليالية:  املواصلة   ل. 
نسبة ضئيلة جدًا)0،68%( تكرارًا مئويًا، إذ حصلت عىل تكراٍر واحد من جمموع 
ختيل  يف  باملواصلة  املهارة  هذه  وتسمح  تكرارا،   )146  ( البالغ  الكيل  التكرارات 
الطويلة  الذاكرة  من  جزًءا  تصبح  حتى  خميلتهم  يف  وتكرارها  التارخيية  االحداث 
عىل الرغم من أمهيتها يف اكتشاف إمكانية احللول التباعدية وتؤدي إىل اكتشافات 
أمهية  إعطاء  املناهج  واضعي  من  الباحث  يأمل  291(إذ  )العتوم،2004:  جديدة 

ملهارة املواصلة اخليالية يف ضمن أسئلة الكتب .

 م. املواصلة املنطقية: يتضح من النتائج الواردة يف جدول )3( ان مهارة املواصلة 
املنطقية مل حتقق سوى تكرار واحد من جمموع املهارات الكيل البالغ )146( تكرارا 
وبتكرار مئوي بلغ )0،68%( وكانت نسبة ضئيلة عىل الرغم من قدرة هذه املهارة 
يف تطوير قدرات الطلبة العقلية ، التي تتطلب التفكري املتميز ومتابعة التسلسالت 

املنطقية والتصحيح الذايت لألفكار)اهلالول و حييى ،2011: 338( 

 ن. الرتكيز: يتضح من النتائج الواردة يف جدول)3( ان مهارة الرتكيز مل حتقق 
اال تكرارًا واحًدا اي بتكرار )0،68%( يف أسئلة كتب التأريخ للمرحلة اإلعدادية، 
وهذه النسبة الضئيلة جدا يرجع سببها اىل عدم عناية واضعي املناهج هبذه املهارة 
املثريات األخرى  البيئة دون  الطلبة اىل مثريات حمددة من  انتباه  وامهيتها يف توجيه 
او  او مسالة حتريهم  تواجههم مشكلة  عندما  الطلبة  عند  املهارة  وتبدأ حاجة هذه 
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وجود نقص يف بعض املعاين التأرخيية ، إذ يمكن للطلبة من خالل  مهارة الرتكيز 
من مجع اجلزئيات الصغرية من املعلومات املوجودة يف املنهاج وامهال بعضها االخر 

لعدم احلاجة اليها يف إجاباهتم. ) احلوجيي وحممد ، 2012 :57(

نتائج  من  يتضح  االشكال(:   ، التعبريية  التداعي،  )اللفظية،  الطالقة   س. 
جدول )3( ان مهارة الطالقة ) اللفظية، والتداعي، والتعبريية ، واالشكال( مل حتقق 
اي تكرار وكان تكرارها املئوي  )صفرًا%( ضمن نتائج حتليل أسئلة كتب هنايات 
التباعدي، إذ  التفكري  التأريخ للمرحلة اإلعدادية عىل وفق  مهارات  فصول كتب 
اىل  املدى  طويلة  الذاكرة  من  وسهولة  بيرس  االنتقال  يف  الطلبة  املهارة  هذه  تساعد 
االفكار ذات العالقة باملوضوع املطروح للبحث او الدراسة واملناقشة ضمن أسئلة 
الكتب  كام تعمل عىل التفكري بطريقة ابداعية متنوعة. )سعادة ، 2008 : 275 (     

ق. االصالة: يتضح من نتائج جدول)3( ان مهارة االصالة مل حتقق اي تكرار 
من خالل حتليل أسئلة كتب التأريخ وذلك ألن األسئلة مل تكن تسمح برؤية املشكلة 
الطلبة  وانام كانت حتدد   ، إجياد حل مالئم جديد ومبتكر  القدرة عىل  و  وحتديدها 
باإلجابة ضمن حمتوى الكتاب ، واالصالة تعني انتاجًا غري مألوف اي بعيد املدى يف 
التفكري يرى ) سيد خري اهلل ( أنه كلام قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة اصالتها. 
)خري اهلل ، 1981:8( الشكل اآليت يوضح التفاوت يف نسب حتقق مهارات التفكري 

التباعدي يف اسئلة كتب التاريخ  للمرحلة االعدادية
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شكل يوضح التفاوت يف نسبة حتقق مهارات التفكري التباعدي يف اسئلة 
كتب التاريخ  للمرحلة االعدادية 

)الشكل من تصميم الباحث (



١٧٥

الفصل اخلامس/ االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

اوال: االستنتاجات . 

تركيز االسئلة يف إظهار مستويات احلفظ واسرتجاع املعلومات دون املستويات 
االخرى يف التفكري وذلك يؤدي اىل اضعاف قدرة الطلبة يف اصدار االحكام وبيان 

الرأي وإجياد احللول ملواجهة املشكالت.

اقتصار أسئلة كتب التاريخ املقرر تدريسها يف املرحلة االعدادية عىل مستويات 
التفكري  تنمية  عملية  يعوق  التفكري  يف  االخرى  املستويات  دون  حمددة  تفكريية 
املواقف  مع  تصلح  ال  قد  حمددة  سلوكية  بنامذج  حمصورين  الطلبة  ويبقى  العلمي 

احلياتية اجلديدة.

ثانيا: التوصيات  

تطوير برامج اعداد مدريس التاريخ يف كليات الرتبية ، وهذا يعد مدخال من 
مداخل االيفاء بتدريس مهارات التفكري ضمن مناهج التاريخ للمرحلة االعدادية.

التفكري  تعيق تطبيق مهارات  التي  الصعوبات  إجراء دراسات حتليلية ملعرفة 
التباعدي يف أسئلة هناية الفصول لكتب التأريخ  للمرحلة اإلعدادية  .

ثالثا : املقرتحات :

استكامال للبحث احلايل يقرتح الباحث االيت: 

1. إجراء دراسات وصفية يف جمال التفكري التباعدي املدمج يف كتب التأريخ  
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للمرحلة اإلعدادية  من جوانب اخرى مل تتناوهلا الدراسة احلالية .

2. إجراء دراسات مماثلة ألسئلة االمتحانات العامة الوزارية لكتب التأريخ  
للمرحلة اإلعدادية  عىل وفق مهارات التفكري التباعدي .
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املصادر

1 . )2007  ( الرزاق  عبد  حممد  إبراهيم، 
معايري  ضوء  يف  املعلم  تكوين  منظومة 
للنرش  الفكر  دار  ط2،   ، الشاملة  اجلودة 

والتوزيع عامن، االردن .

إبراهيم،خالد كاظم ، ونييل عويد الكناين . 2
الدراسية  املناهج  تقويم   )2008  (
ضوء  يف  العراق  يف  اإلعدادية  للمرحلة 
 ، تربوية  دراسات  جملة   ، دوليه  معايري 
 ، العراق   ، الرتبية  وزارة   ، الرابع  العدد 

بغداد.

3 . )2009( طه  اهلل  عبد  بسام  ابراهيم، 
احلياتية  املشكالت  عىل  املبني  التعلم 
وتنمية التفكري ، ط1 ، دار املسرية للنرش 

والتوزيع والطباعة ، عامن ، االردن .

التفكري . 4  )2005( عزيز  ،جمدي  ابراهيم 
 – –طبيعته  تعريفه   ، تربوي  منظور  من 
القاهرة  –أنامطه ، ط1 ،  –تنميته  مهاراته 

: علم الكتب نرش وتوزيع وطباعه.

بلوم ، بنيامني ، وآخرون ) 1983( تقييم . 5
ترمجة   ، والتكويني  التجميعي  الطالب 

حممد أمني املفتي ، مرص ، القاهرة.

تنمية . 6 ظاهر)2013(  ،حسن  خالد  بني 
طلبة  لدى  اإلبداعي  التفكري  مهارات 
الثالثة األوىل ،ط1،  الصفوف األساسية 
دار اسامة للنرش والتوزيع ،عامن، االردن.

7 . )2011( حممد  جاسم  عواد   ، التميمي 
دار  مطبعة   ، الكتاب،ط2  وحتليل  املنهج 

حوراء ، بغداد ، العراق.

تنمية . 8  )2008( جهاد  حممد   ، مجل 
خالل  من  االبداعي  التفكري  مهارات 
دار  النارش  ط2،   ، الدراسية  املناهج 
الكتاب اجلامعي العني، العني ،االمارات 

العربية املتحدة.  

تقويم . 9  )2009( خلف  جبار   ، احلارثي 
مستويات األسئلة يف كتب التاريخ املقررة 
الرتبوي   النهج  االعدادية، جملة  للمرحلة 
للمناهج  العراقية  اجلمعية  تصدرها 
 . الرتبوي  والتقويم  التدريس  وطرائق 

جملة املنهج العدد الثاين.

حممد . 10 و  ابراهيم  بن  ،خليل  احلوجيي 
سلامن اخلزاعلة )2012( مهارات التعلم 
والتفكري ، ط1، دار زمزم للنرش والتوزيع 

،مملكة العربية  السعودية .

مهارات . 11  )2007( حممد  كامل  خليل، 
املناهج  دار  ط1،   ، التباعدي  التفكري 

للنرش والتوزيع ،عامن ، االردن.  

اخللييل، امل  )2005( الطفل ومهارات . 12
التفكري، ط1، دار صفاء للنرش والتوزيع 

عامن ،االردن .

نفسية . 13 بحوث   )1981( سيد   ، اهلل  خري 
العربية  النهضة  دار  ط1،   ، وتربوية 
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للطباعة والنرش بريوت ، لبنان .

عبد . 14 حيسن  وانور  حنا   عزيز   ، داود 
الرتبوي  البحث  مناهج  الرمحن)1990( 
، ط1، مطبعة دار احلكمة للطباعة والنرش 

، بغداد ، العراق.

األسئلة . 15  )2005( نظري  ،افنان  دروزة 
عامن  ط1،   ، املدريس  والتقييم  التعليمية 

،االردن : دار الرشوق للنرش والتوزيع .

الزغول ، رافع  النصري و عامد عبد الرحيم . 16
املعريف  النفس  )2007(علم  الزغول 
 ، والتوزيع  للنرش  الرشوق  دار   ، ،ط1 

عامن ، االردن .  

الزوبعي ،عبد اجلليل و حممد امحد الغنام . 17
)1981( مناهج البحث يف الرتبية ، ج1، 

مطبعة جامعة  بغداد ، العراق.

حممود)2009(علم . 18 فاطمة   ، الزيات 
لنرش  امليرسة  دار  االبداعي ،ط1،  النفس 

والتوزيع ، عامن ، االردن . 

19 . )2005( احلميد  عبد  ،كامل  زيتون     
الكتب  عامل   ، ومهاراته  نامذجه  التدريس 

، ط2،القاهرة ، مرص.

تدريس . 20  )2008( امحد  جودت   ، سعادة 
مهارات التفكري ،ط1،دار الرشوق للنرش 

والتوزيع ، عامن، االردن    

السليتي ، فراس حممد مصطفى )2006( . 21

اسرتاتيجية  واالبداعي  الناقد  التفكري 
املطالعة  تدريس  يف  التعاوين  التعلم 
وتوزيع  نرش  ،ط1،  االدبية  والنصوص 

جدار  للكتاب العاملي ، عامن، االردن

اسس . 22  )2009( احلافظ  ،عبد  الشايب 
، دار وائل للنرش  الرتبوي ، ط1  البحث 

، عامن ، االردن

املناهج . 23 مهدي)1986(  إبراهيم  الشبيل، 
العراق:   بغداد،  تنفيذها،ط1،   – بناؤها 

مطبعة وزارة الرتبية.

تنمية . 24  )2007( محد  ،حممد  الطيطي 
دار   ، اإلبداعي،ط3  التفكري  قدرات 
عامن   ، والطباعة  والتوزيع  للنرش  امليرسة 

، االردن.

واخرون)2009(. 25 خليل  حممد   ، عباس 
مدخل اىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم 
النفس ،ط2 دار امليرسة للنرش والتوزيع ، 

عامن ، األردن .

العتوم، عدنان يوسف واخرون )2013( . 26
عامن،   ، ط4  التفكري،  مهارات  تنمية 

االردن:  دار امليرسة للطباعة والنرش.

علم . 27  )  2004( يوسف  عدنان   ، العتوم 
ط1،   ، والتطبيق  النظرية  املعريف  النفس 
والطباعة  والتوزيع  للنرش  امليرسة  دار 

عامن ، االردن . 

عزة ، سعاد حممد صربي )1993(  تقويم . 28
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الوزارية   االمتحانية  االسئلة  وتطوير 
كلية    ، التاريخ  ملادة  اإلعدادية  للمرحلة 
.رسالة  بغداد  جامعة  رشد  ابن  الرتبية 

دكتوراة، غري منشورة.

البحث . 29  )2010( عيل  حمسن   ، عطية 
العلمي يف الرتبية مناهجه ،ادواته وسائله 
للنرش  املناهج  دار  ،ط1،   االحصائية 

والتوزيع، عامن،  االردن.

(التفكري . 30  2015( عيل  حمسن   ، عطية 
انواعه ومهاراته واسرتاتيجيات تعليمه ، 
عامن،    ، والتوزيع  للنرش  صفاء  دار  ط1، 

االردن .

31 . )2003  ( حممود  الدين  صالح   ، عالم 
والرتبوية  النفسية  البحوث  بيانات  حتليل 
واالجتامعية ، ط3 ، القاهرة  ، مرص : دار 

الفكر العريب للطباعة والنرش  . 

فاعلية . 32  )2016( سلامن  غادة   ، علوان 
وتأليف  الذهني  التصور  اسرتاتيجية 
والتفكري  االبداعية  الكتابة  يف  االشتات 
 ،  18 العدد   ، العميد  جملة   ، التباعدي 
كامل  عباس  أمينه   ، ،العامدي  العراق 
)1998( دراسة مقارنة يف حتليل مضمون 
االجتامعيات  الدراسات  كتب  اسئلة 
بدولة  االعدادية  للمرحلة  وامتحاناهتا 
قطر، جملة مركز البحوث الرتبوية، جامعة 

قطر لسمة السابعة ، العدد الرابع عرش .

يف . 33 البحث  مناهج   )1993( دالني  فان 
الرتبية وعلم النفس ، ترمجة دكتور حممد 
النارش   ،10 ط   ، واخرون  نوفل  نبيل 

مكتبة األنجلو املرصية ، القاهرة .

وذكاء . 34 تفكري  نايفة)2009(    ، قطامي 
الطفل ،ط1، دار املسرية للنرش والتوزيع 

والطباعة ، عامن، االردن .

طرق . 35  )2007( ابراهيم  ،حممد  قطاوي 
الفكر  دار  ،ط1،   االجتامعيات  تريس 

نارشون وموزعون ، عامن، االردن 

36 . )2005( املنعم  عبد  ممدوح   ، الكناين    
تنميته  واساليب  االبداع  سيكولوجية 
،عامن  والتوزيع  للنرش  امليرسة  دار  ،ط1، 
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املالحق  

ملحق )1( اسامء اخلرباء واملحكمني حسب احلروف اهلجائية وااللقاب العلمي

 

االختصاص مكان العمل االسم واملرتبة العلمية

ط.ت. اجلغرافية
جامعة بغداد/ كلية 

الرتبية ابن رشد
أ.د بالسم كحيط حسن الكعبي

طرائق تدريس اجلغرافية
جامعة بغداد/ كلية 

الرتبية  ابن رشد
أ.د.  ثناء حييى قاسم

علم النفس الرتبوي
جامعة بابل /كلية الرتبية 

للعلوم االنسانية
أ.د حسني ربيع محادي

مناهج طرائق تدريس عامة جامعة البرصة– كلية 
الرتبية

أ.د. صالح خليفة الالمي

قياس وتقويم
جامعة املستنرصية /كلية 

الرتبية للعلوم االنسانية
أ.د صنعاء يعقوب التميمي

مناهج وطرائق التدريس 
اجلغرافية

جامعة بغداد / مركز 
العلوم الرتبوية والنفسية

أ.د عائدة خملف مهدي القرييش

قياس وتقويم
جامعة بابل /كلية الرتبية 

االساسية
أ.د عبد السالم جودت الزبيدي

علم النفس الرتبوي
جامعة بابل /كلية الرتبية 

للعلوم االنسانية
ا.د عيل حسني املعموري

علم النفس
جامعة بابل /كلية الرتبية 

للعلوم االنسانية
أ.د عيل حممود كاظم

علم النفس
جامعة بابل /كلية الرتبية 

االساسية
أ.د عامد عبيد حسني املرشدي
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ط.ت. اجلغرافية
جامعة بابل /كلية الرتبية 

للعلوم االنسانية
أ.د فرحان  عبيد عبيس

علم النفس
جامعة بابل /كلية الرتبية 

للعلوم االنسانية
أ.د  كاظم عبد نور

طرائق تدريس عامة
جامعة الكوفة  /كلية 

الرتبية  للبنات
أ.د حممد جرب دريب

ط.ت. اجلغرافية
جامعة بابل/ كلية الرتبية 

االساسية
أ.د حممد محيد مهدي

ط.ت. اجلغرافية
جامعة بغداد/ كلية 

الرتبية ابن رشد
أ.د نجدت عبد الرؤوف عبد الرضا

ط.ت التاريخ
جامعة بغداد/ كلية 

الرتبية ابن رشد
أ.د هناء خضري الشمري

ط.ت التاريخ
جامعة كربالء /كلية 

الرتبية للعلوم االنسانية
أ.م.د سعد جويد كاظم

طرائق تدريس التاريخ
جامعة كربالء/ كلية 

الرتبية للعلوم االنسانية
أ.م.د.  صادق عبيس الشافعي

علم نفس
جامعة بابل /كلية الرتبية 

للعلوم االنسانية
أ.م.د صادق كاظم

قياس وتقويم
جامعة بغداد/ كلية 

الرتبية ابن رشد
أ.م.د عبد احلسني رزوقي

مناهج وطرائق تدريس 
االجتامعيات

جامعة املثنى /كلية 
الرتبية للعلوم االنسانية

أ.د.م كريم عبيس ابو جليل

علم نفس
جامعة بابل /كلية الرتبية 

للعلوم االنسانية
أ.د.م كريم فخري هالل



١٨٣

ط.ت التاريخ
جامعة كربالء /كلية 

الرتبية للعلوم االنسانية
أ.د.م حممد محزه

علم النفس
جامعة بابل /كلية الرتبية 

للعلوم االنسانية
أ.م.د مدين نوري الشمري

طرائق تدريس عامه
جامعة بابل /كلية الرتبية 

االساسية
أ.م.د مرشق حممد جمهول

ط.ت التاريخ
جامعة بابل /كلية الرتبية 

االساسية
أ.م.د مهدي جادر حبيب

ط.ت التاريخ
جامعة بغداد/ كلية 

الرتبية ابن رشد
أ.م.د ناز بدر خان السندي

ط.ت التاريخ جامعة بابل –كلية الرتبية 
االساسية

أ.م جنان مرزه محزه

ط.ت التاريخ
جامعة كربالء /كلية 

الرتبية للعلوم االنسانية
م.د صالح جميد السعدي

مناهج وطرائق تدريس 
االجتامعيات

وزارة الرتبية /املديرية 
العامة للمناهج

م.د هديل عبد الوهاب العبيدي

 ملحق )2( نتائج الصدق الستبانة 
مهارات التفكري التباعدي. 
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عدد اخلرباء املهارةت
املوافقني

عدد اخلرباء 
غري املوافقني

   النسبة املئوية 

86.66%264اللفظية الطالقة 1
100%300الفكرية 
80%246التداعي 
90%273التعبريية 

80%246االشكال 
93.33%282التلقائيةاملرونة2

96.66%291التكيفية 
100%300االصالة 3
86.66%264االثراء التفاصيل 4
29196.66احلساسية للمشكالت5
املحافظة 6

عىل 

االجتاه

املواصلة الزمنية 
التارخيية 

273%90

80%246املواصلة الذهنية 
86.66%264املواصلة اخليالية 
25583.33املواصلة املنطقية 

80%246التخيل7
90%273اجياد احللول 8
25583.33التاين يف التعامل مع الغموض9

80%246التحويل 10
90%273الرتكيز 11


