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ٍدفت ٍرِ الدزاض٘ إضتكصا ٛأثس بسىامج تعلٔنٕ قاٜه عل ٙالتعله املطتيد إىل الدماغ يف حتطني مَازات التفهري اإلبداعٕ ّالتحصٔل يف الرتبٔ٘
االجتناعٔ٘ ّالْطئ٘ لد ٚتالمٔر الصف الجالح األضاضٕ يف األ زدٌّ .قد اعتند الباحجاٌ امليَج شبُ التجسٓيبّ ،تهَّْىت عٔي٘ الدِّزاض٘ مً 50
تلنٔراً مً تالمٔر الصف الجالح األضاضٕ مً مدزض٘ عنس بً اخلطاب األضاضٔ٘ للبيني التابع٘ لْشازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه /قصب٘ املفسم ،متَّ
اختٔازٍه بالطسٓك٘ الكصّدٓ٘ ّمت اضتخداو التعٔني العشْا  ٕٜلتْشٓع الشعبتني يف اجملنْعتني التجسٓبٔ٘ ّالضابط٘ ،حٔح تهْىت اجملنْع٘
التجسٓبٔ٘ اليت خضعت للربىامج التعلٔنٕ مً  25تلنٔرا  ،بٔينا تهْىت اجملنْع٘ الضابط٘ اليت خضعت للطسٓك٘ االعتٔادٓ٘ مً ( )25تلنٔراً،
ّلتحكٔل أٍداف الدزاض٘ قاو الباحجاٌ بإعداد أداتني ٍنا :اخت باز مَازات التفهري اإلبداعّٕ ،االختباز التحصٔلٕ يف مبحح الرتبٔ٘ االجتناعٔ٘
ّالْطئّ٘ .مت التحكل مً صدم ّثبات األداتني ،ننا متَّ إعداد الربىامج التعلٔنٕ املطتيد إىل الدماغ ّالتحكل مً صدقُّ ،مت تطبٔل أداتٕ
الدِّزاض٘ تطبٔكاً قبلٔاً عل ٙاجملنْعتني التجسٓبٔ٘ ّا لضابطّ٘ ،بعد االىتَا ٛمً تيفٔر الربىامج التعلٔنٕ الرٖ اضتنس  8أضابٔع خالل الفصل
الدِّزاضٕ األّل  2014/2013و .مت تطبٔل أداتٕ الدِّزاض٘ تطبٔكاً بعدٓاً .أظَست ىتاٜج الدِّزاض٘ ّجْد فسّم ذٖ دالل٘ إحصا 0005 ٜ٘ٔيف حتطني
مَازات التفهري اإلبداعٕ :الطالقّ٘ ،املسّىّ٘ ،األصال٘ ّالتحصٔل يف مبحح الرتبٔ٘ االجتناعٔ٘ ّالْطئ٘ لد ٚتالمٔر الصف الجالح األضاضٕ
ّلصاحل اجملنْع٘ التجسٓبّٔ٘ .زمبا ميهً أٌ ُٓعصٍ ٚرا الفسم إىل الربىامج التعلٔنٕ املطتيد إىل الدماغ.
الهلنات املفتاحٔ٘ :أثس التعله املطتيد ،التفهري اإلبداعٕ ،التحصٔل ،الرتبٔ٘ االجتناعٔ٘ ّالْطئ٘.
____________________________________________

The Impact of an Educational Program Based on Brain-Based Learning in Improving the Skills
of Creative Thinking and Achievement in Social and National Education in Jordan
Majed K. Al-Khawaldeh* & Mohammad I. Qattawi
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_____________________________________________

This study aimed to investigate the impact of an educational program based on brain-based learning in
improving the creative thinking and academic achievement in the social studies and civics education among
the third basic grade students in Jordan. The researcher adopted the semi-experimental method, and the
study sample consisted of 50 third grade students of Omar Ibn Al-Khattab basic public school for Boys. The
sample was purposive sample and then was assigned randomly into two the experimental and control
groups. The experimental group which was provided the developed study unit consisted of 25 students,
and similarly, the control group, which was presented the regular method. The study results showed
statistically significant differences (=.05) in creative thinking skills: fluency, flexibility and authenticity, as
well as academic achievement in the social studies and civic education among the third-graders in favor of
the experimental group. The difference may be attributed to the brain-based education program.
Keywords: impact of education, creative thinking, achievement, social and national education.
*mohdqattawi@yahoo.com

تشير التحوالت كالتغيرات المتسارعة فػ عػال
اليوـ إلى ظهور عصر جديػد ليػ ب لالتحػديات
الداخييػػة كالرارجيػػةا لػػ ا كفػػو الم ػػركف
كالترلويػػوف خطوً ػان إتػػتراتي ية فػػ ترليػػة
المستقبلا كلنها االنتقػاؿ إلػى تنميػة القػدرات
العقيية العييا كتحديد ل موعة لػن الرصػاص
ليتػػدريا النػػوع لػػن خػػاؿ اتػػترداـ لبػػاد
نظريػػات الػػتعي كًراصػػ التػػدريا ال اعيػػة
كالتوقعات العالية ليمتعيمينا ككفػوح اهدػداؼ
لحيث تركز عيى المهارات اهتاتية لن ناحيػةا
كالتركيز عيى المهارات العقيية العييا لن ناحية
أخرل.
كييعىد الت ير عالا لػن العوالػل اهتاتػية فػ
حيػاة ال ػردا فهػو يسػاعد عيػى توجيػا الحيػاة
كتقػػدلهاا كمػػا يسػػاعد عيػػى حػػل ك يػػر لػػن
المش اتا كلا يستطيو الطيبة السيطرة كالتح
عيى ألور ك يرة كتسييردا لصالحه ا ذلك لػا
يدفو لالتوجا ليت يرا كاالدتماـ لتعيي الطيبػة
الت ير ف المدارسا كخاصػة تاليػ المرحيػة
اهتاتية؛ هنها تعد اليبنة اهتاتػية التػ تقػوـ
عيى أتاتػها الترليػة كالتعيػي (عبيػدات كألػو
السميدا  .)5005إفٌى تعيي اهً اؿ كي ية الت ير
تي وف أد شػ ب نسػتطيو أف ن عيػا لػن أجػل
الم تمو كالعال  .كناؿ الت ير اإللداع ادتمالػان
كبيران لػن قبػل الترلػويينا كعػدٌكا أفٌى اإللػداع
يم ػػن تعييمػػا كتدريبػػاا إذا تػػوافرت البػػرال
المناتبة ل لكا كقد أت رت جهود العيمػاب عػن
كفو لرال تدريبية تساعد عيى تنشيط الت يػر
اإللداع ا كاختبػار تػورنا كجيي ػورد ككاالش
ككورجاف كغيرد (لطرا .)5000
كلن خاؿ التأكيد عيى لهارات الت ير اإللداع
يت التأكيد عيى لهارات التحصيل العييا ليطيبةا
كالقدرة عيى اكتساب الم ادي كالتحييل
كالتركيبا كاإللتعاد عن الح ظ اهص ليمعارؼا
حيث يعد الت ير لن العناصر المهمة ف
المررجات التعييمية (التحصيل) كتنميتا تتطيب
التركيز عيى المعرفة؛ هنها لن ل وناتا
اهتاتية .كيشير لسي ( )9994إلى أفٌ لن ألرز
أدداؼ لشركع تطوير المناد المدرتية ف
كزارة الترلية كالتعيي ف اهردف تنمية لهارات

الت ير العيياا كلنها لهارات الت ير اإللداع
عند المتعيمين .كما أكد لؤتمر التطوير
الترلوم اهردن ال ان فركرة تنمية شرصية
المتعي لن خاؿ اهدداؼ التعييمية ليمواد
الدراتيةا الت تعمل عيى تنمية الت ير اإللداع
عند المتعيمين (كزارة الترلية كالتعيي ا .)9999
كاقترح أيدث ( )Edith, 2004ف دراتتا ًرح
البرال الغناصية كالنشاًات اإلثراصية لش ل
لتماثل ليمودولين كغير المودولين ف الغرفة
الص ية؛ هنٌىها لن أد العوالل ف تنمية لهارات
الت ير اإللداع .
كييشػ ل الت يػػر اإللػداع جػػزبان لػن المواقػ
التعييمية الت تتضمن حل لش ات كتوليد أف ار
جديدةا كذلك لن خاؿ اتترداـ لبػاد الػتعي
المستند إلى الدلاغ ككظاص ػا (السػيط ا .)5004
كيعرؼ جركاف الت ير اإللػداع (9999ا ص)96 .
لأنا "نشاط عقي لركب كدادؼ توجها رغبػة
قوية ف البحث عن حيوؿ أك التوصل إلى نتاص
أصيية ل ت ن لعركفة تػالقان ".كيعرفػا جػواف
( )Joane, 1993, 5لأنا” القدرة عيى إنتاج ش ب
جديد كالرركج لمرزكف لػن المعيولػات التػ
ينت و لها “ .كيشير عدس (9996ا ص )33.إلى أف
الت ير اإللداع دو ” الت ير ال م نصل لا إلى
أف ار كنتاص جديدة ل يسبقنا إليها أحػدا كمػا
أنا ت ير يسير نحو ددفا كلأتيوب غير لػنظ ا
كال يم ن التنبؤ لاا فهو ال يسير فػمن خطػوات
لحددةا كد ا لا يميزق عن غيرق".
كيشير اهدب الترلوم إلى أفٌى الت يػر اإللػداع
يتضمن عددان لن العناصر الرصيسػةا التػ يم ػن
اعتباردا لم الة لهارات الت ير اإللػداع ا كدػ ق
المهػػارات د ػ ط الطاقػػةا كالمركنػػةا كاهصػػالةا
كالحساتية ليمش اتا كالت صػيات أك التوتػو.
كف د ق الدراتة ت قيػاس المهػارات اإللداعيػة
ال ػ اث اهكلػػى لػػدل الطػػابا كد ػ ط الطاقػػة
) (Fluencyكالت تشير إلى ل موعة االتت الات
الراصة ل مية اهف ار التػ يم ػن إنتاجهػا فػ
كحدة زلنية لعينػةا أم تػهولة توليػد اهف ػار
لسرعةا كقد عرفها تػعادة ( )5003لأنهػا القػدرة
عيى توليد أكبر عدد لن اهف ػار لأتػرع كقػ
لم ن .ك المركنة ( (Flexibilityكالت تيعبر عػن
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قدرة ال رد عيى توليػد أكبػر عػدد لم ػن لػن
اهف ار المتنوعةا غير تيك اهف ار المتوقعػة أك
الشاصعة لدل ال رد أك البيئة التػ يعػي فيهػا.
كيعرفها جركاف ( )5005لأنها قػدرة ال ػرد عيػى
توليد أف ار لتنوعة غير تيك اهف ار المتوقعػة.
كاهصالة ) :(Originalityكالتػ تيعػد لػن أدػ
القدرات الت تسه ف ظهور اهداب اإللداع لدل
اهفرادا هف اإللداع يشير إلى كل لا دػو أصػيل
كجديد .كعرفها تعادة ( )5003لأنهاط القدرة عيى
توليد أف ار جديدةا أك غير لألوفةا كفريدة لػن
نوعهاا كيعرفها صبرم ( )9996لأنها قدرة ال ػرد
عيى إنتاج اتت الات أصػيية قيييػة الت ػرار فػ
المعنى داخل ال ماعة الت ينتم إليهػاا أم أنػا
كيما قل شػيوع ال ػرة زادت درجػة أصػالتها.
كت سب الترليػة االجتماعيػة كالوًنيػة المػتعي
القدرة عيى الت يػر السػيي ا فهػ تهػدؼ إلػى
إكساب المتعيمين لهػارات لعال ػة المعيولػاتا
كالقػػدرة عيػػى تحديػػد البيانػػات كلصػػادردا
كتنظيمهػػاا كتحيييهػػاا كت سػػيرداا كتقييمهػػاا
كالتعرؼ عيى المناتب لنهاا كلالتػال اكتسػاب
د ق المهػارات كلمارتػتها (الزيػادات كقطػاكما
.)5094
كيشير كل لن اليقان كأحمد كلحمد ()9990
أف الترلية االجتماعية كالوًنية عمولان تعان لن
صعولات تتم ل ف أف الطيبة ال يدركوف لها
لعنى أك قيمةا لل إف المعيمين لأتيوله
التقييدم ف تدريسها ي بتوف كل يوـ ليطيبة
لش ل غير لباشر صدؽ تصوراته ا كيرجو ذلك
إلى غياب ال ر كقية إدراؾ المعنى كالمغزل
اهصي له ق المواد ككي ية تدريسهاا كاتت مار
إل انياتها ف لناب عقوؿ اهلناب كقية التاؾ
المعي لي ابات الازلة لتنمية اإللداع .كيرجو
ذلك كف رأم الباح ين إلى أتباب لتعددة لنهاط
قية اتترداـ لعيم الدراتات االجتماعية لطراص
التدريا المتمركزة حوؿ المتعي  .كيعزك
العديد لن الباح ين تدن تحصيل الطيبة إلى
توظي لعض النظريات الترلوية الحدي ة ف
الص يين (كزارة الترلية
كالتعي
التعيي
كالتعيي ا  .)5005كف د ا اإلًار ظهرت نظريات
جديدة تم ن لن اليحاؽ لالعال المتقدـ

كلواجهة التحدياتا كلن ألرز د ق النظريات
كأحدثها نظرية التعي المستند إلى الدلاغ
( )Brain-Based Learning Theoryالت تم ننا
لن لعرفة عمل الدلاغ البشرم كلا يحدث أثناب
عميية التعي  .كترل نظرية التعي المستند إلى
الدلاغ أفٌ الدلاغ البشرم لبرل لي وف لبدعانا
اهنماط لن أجل حل المش ات لن
فت ح
اختصاص الدلاغا ل نا يحتاج إلى الممارتةا كد
تؤكد أف الدلاغ المبدع أك ر كعيان لالمهارات
االجتماعية كاتتيعالان لمتطيباتهاا كأفٌ لا ي عيا
الم ر المبدع دو أقرب لا ي وف ليتعرؼ عيى
أعماؿ الغدا كالبحث عن أفضل الطرؽ لمواجهتها.
كتعال الصيحات الترلوية إلعادة النظر ف
لحتول العميية الترلوية كأددافها ككتاصيها
كاتتراتي ياتها لما يتيح ليطاب اكتساب
المعرفة القاصمة عيى الدلاغ (ألو رياش كعيد
الح ا  .)5007كنت عن د ق ال هود ظهور التع ٌي
المستند إلى الدًٌلاغا كدو كما عرٌىفا جينسن
( (Jenson, 2000, 32لأناط "التع ٌي لو حضور
ال دن()Learning with brain in mindا لو
كجود االتت ارة العالية كالواقعية كالمتعة
كالتشوي كالمرح كالتعاكفا كغياب التهديدا
كتعدد كتداخل اهنظمة ف العميية التعييميٌىة".
كيستند التع ٌي الدلاغ إلى ل موعة لن المباد
ل اددا أف ل ل إنساف دلاغنا فريدنا لن نوعاا كدو
قادر عيى التع ٌي كاالكتساب إذا توافرت لا
الظركؼ المناتبةا كتزداد قدراتا عيى التع ٌي
لإثارة خاياق العصبية كتنشيطها لتش يل أكبر
عدد لن الوصات العصبية لو الرايا العصبية
اهخرلا فالدلاغ نظاـ ت ي لعقد كفريدا قادر
عيى لعال ة أك ر لن لهمة لش ل لتوازوا كي وف
ف أفضل أداب لا عندلا تت اعل جمية العوالل
البيولوجية كالمعرفية كاالن عالية كاالجتماعية
لعناا كيؤكد التع ٌي الدلاغ أف التباين لين
اهفراد ف أنماط التع ٌي كالت ير يرجو إلى
الدًٌلاغ ف اتتقباؿ
اعتمادد عيى أحد نص
المعيولات كلعال تهاا كيستطيو الدًٌلاغ التع ٌي
لش ل أفضل عندلا يشترؾ كا نص يا لعنا ف
لعال ة المعيولات كترزينها كاتترجاعها
( .)Caine & Caine, 2009كأشار دكلاف

( )Duman, 2006أف عددان لن الباح ين
يؤكدكف أف التع ٌي المستند إلى الدلاغ يوفر
أفضل الممارتات ف التدريا.
كقد أًي الم رم اتتي اف لاغيارم -ليك ف
لؤتمر ألحاث اإللداع ال م عقد لرعاية لركز
دراتات اإللداع ف آب عاـ  9990لصطيح
Creatologyا يض د ا العي ك يرا لن
الم ادي المتعيقة لالتعي كالتعيي كالت ير الت
تأتس لناب عيى ألحاث الدلاغ .كد ا العي
يتضمن أتاليب التعي المستمر كأتاليب الت ير
النقدم كاإللداع ا كلحور العي دو كي ن ه
الدلاغ ككي ينقل إلى الطاب ف لدارته ا
كي نتعي فمن البيئة ذات الغنى كال راب
المتنوع لالمعرفة كلالمعطيات التعييمية
كلالحواس المتعددة غير المقتصرة عيى الحواس
المعركفة لدل اإلنساف كالت ارب اإلنسانية حولنا
كنستغيها أفضل اتتغاؿا ككي يم ننا تحسين
ًاقات الدلاغ خاؿ لسيرة حياتنا لزيادة
التشالك كالت اعل لين الرايا العصبية لن خاؿ
ترالطها كلن خاؿ الحرص كالح اظ عيى
الت رلة كالتعي (خييلا .)5090
كاليوـ لو تقدـ اإلل انات المعرفية كالتقنيةا
يقوـ الباح وف لمحاكالت لتعددة ليوصوؿ إلى
لطبيعة الت ير اإلنسان ال م
فه لنه
يرتبط ارتباًان كظي يان لمعرفة ًبيعة العقلا هف
الت ير كظي ة العقل (الصاف ا .)5005
كف د ا السياؽ أجرت السيط ( )5005دراتة ف
اهردف ددف إلى لعرفة أثر البرنال التعييم –
التعيم المبن عيى نظرية التعي المسػتند إلػى
الدلاغ ف التحصيل الدًٌرات كانتقاؿ أثر الػتعي
كأتػػاليب الػػتعي كأتػػيول الت يػػر التحيييػػ
كالشمول ا كتناكل أفراد الم موعة الت ريبيػة
االتػػتراتي يات المتضػػمنة ف ػ البرنػػال كأثػػر
البرنال التعييم –التعيم ف تنمية القدرة عيى
التعي ال عاؿ لدل ًيبة السنة ال العية اهكلػىط
ذكوران كإناثان فػ عيػ الػن ا .أظهػرت نتػاص
الدراتة عػدـ كجػود فػركؽ لعنويػة ليبرنػال
التعييم –التعيم ف كل لن التحصيل الدرات
كانتقاؿ أثر التعي كأتػاليب الت يػر الشػمول

كالتحيييػػ  .ككجػػود أثػػر ليبرنػػال التعييمػػ
التعيم ف ت ضػيات أتػاليب الػتعي ال سػم
الحرك كالبين شرص كلين اهشراصا كن اح
البرنػػال فػػ إكسػػاب الطيبػػة اتػػتراتي يات
لتناغمة لو الدلاغ كعادات دراتية جيدة كتح يز
أك ر ليمشاركة الص ية.
كأجرل دكلاف ) (Duman, 2006دراتة ف
تركيا ددف إلى تقص اآلثار المترتبة عيى
التعي المستند إلى ألحاث الدلاغ عيى تحسين
التحصيل الدرات ف لادة الدراتات االجتماعيةا
كت ون عينة الدراتة لن ً 993البان كًالبة لن
ًيبة الص السادس اإللتداص ا ت ون أدكات
الدراتة لن اختبار التحصيل ليدراتات
االجتماعية كأتيوب لقالية الطيبة .كت تعيي
الم موعة الت ريبية كف التعي المستند إلى
الم موعة
حين تعيم
ألحاث الدلاغ ف
الضالطة كف ًريقة التدريا التقييديةا كت
تطبي االختبار التحصيي عيى الم موعتين قبل
كلعد االنتهاب لن الدراتةا كأجري لقابات لو
لعض الطيبة .كأظهرت نتاص الدراتة كجود فرؽ
كبير ذم داللة إحصاصية ف زيادة تحصيل
الطيبة لصالح الم موعة الت ريبية ييعزل إلى
توظي التعي المستند إلى ألحاث الدلاغ.
كف دراتة ال وران ( )5008الت ددف إلى لناب
لرنال تعييم كفقان لنظرية التعي المستند إلى
الدلاغا كالتعرؼ عيى أثرق ف تحصيل ًالبات
الص ال الث المتوتطا كتنمية ت يردن العيم
ف لادة اهحيابا ت ون عينة الدراتة لن 64
ًالبة لن لحافظة ديالى ف العراؽا كزع
عشواصيا إلى ل موعتين لالتساكم .أعد ال وران
اختبارا تحصيييا تأل لن  60فقرةا لن نوع
االختبار لن لتعددا ف أرلو لداصلا كما أعد
لقياتا ليت ير العيم ا كلعد تطبي أدكات
البحث أظهرت النتاص ت وؽ ًالبات الم موعة
الت ريبية عيى ًالبات الم موعة الضالطة ف
كل لن التحصيل كالت ير العيم .
ف حين أجرت ألو زيد ( )5090دراتة ددف إلى
اتتقصاب أثر لرنال تعييم لبن عيى نظرية
التعي المستند إلى الوظي ة الدلاغية ف تنمية
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لهارات الت ير التنبؤم اإللداع لدل ًالبات
ال ييات ال العية ف اهردفا ت ون عينة الدراتة
لن ً 950البة لن ًالبات كيية االليرة عالية
ترلية ً ل .كقد أظهرت
ال العيةا ترص
نتاص الدراتة كجود فركؽ ذات داللة إحصاصية
عند لستول الداللة  0005لين لتوتطات درجات
أفراد الم موعتين الت ريبية كالضالطة عيى
المقياس لصالح الم موعة الت ريبية تعزل إلى
البرنال التعييم ا كعدـ كجود فركؽ ذات داللة
إحصاصية عند لستول الداللة  0005تعزل إلى أثر
السنة الدًٌراتية ف جميو اهلعاد كف اهداة ك ل
لين لتوتطات درجات اهفراد ف الم موعتين
الت ريبية كالضالطةا عيى المقياس لألعادق
السبعةط التأللا الترطيطا التش يلا الت ي ا
التوقوا التقيي ا التصور.
كقاـ دكلاف ( )Duman, 2010لدراتة ددف
التعرؼ عيى آثار التعي المستند (عيى الدلاغ)
عيى التحصيل الدًٌرات ليطاب لو لرتي
أنماط التعي  .ت ون ل موعة الدراتة لن 68
ًالبان لن ًيبة قس الترلية كالعيوـ االجتماعية
ف كيية الترلية ف جالعة لوجا ف تركياا
اتتردـ دكلاف التصمي الت ريب لاختبار
القبي كاالختبار البعدم .كقاـ ل مو البيانات
لاتترداـ اختبارات التحصيل الدًٌرات كاتتبانات
كولب الت ريبية هنماط التعي  .ككش نتاص
الدراتة أفٌى نه التعي المستند المي ٌتبىو ف
الم موعة الت ريبية كاف أك ر فعالية ف
زيادة تحصيل الطابا لن النه التقييدم
المستردـ ف الم موعة الضالطةا كلو ذلكا ل
ياحظ أم اختاؼ لين لستويات التحصيل
ليطاب الم موعة الت ريبية لو لرتي أنماط
التعي .
إلى
البداكم( )5090لدراتة ددف
كقال
اتتقصاب لرنال تعيم  -تعييم كفقان لنظرية
التعي المستند إلى الدلاغ كقياس فاعييتا ف
تحصيل اليغة العرلية كدافعية اإلن از لدل ًيبة
الص الرالا اهتات ف لديرية ترلية عماف
الرالعةا ت ون عينة الدراتة لن ً 950البان
كًالبةا ت تقسيمه إلى ل موعتين ت ريبية
كفالطةا تيق الم موعة الت ريبية تدريا

كحدتين لن كتاب اليغة العرلية لن خاؿ
البرنال المستند إلى الدلاغ ف حين تيق
الم موعة الضالطة تدريا الوحدتين ن سهما
لن خاؿ الطريقة التقييديةا اتتردـ ف
الدراتة اهدكات اآلتيةط اختبار تحصيل اليغة
العرليةا كلقياس دافعية اإلن از إعداد لوتى
()9989ا لاإلفافة إلى البرنال التعيم -التعييم
المستند إلى الدلاغ .كأظهرت نتاص الدراتة إلى
كجود فركؽ دالة إحصاصيان عند لستول الداللة
 0005ف

تحصيل اليغة العرلية كدافعية اإلن از

كلصالح الم موعة الت ريبيةا كما أشارت
النتاص إلى كجود فركؽ دالة إحصاصيان عند
لستول الداللة  0005لين ال كور كاإلناث ف
تحصيل اليغة العرلية كلصاح اإلناثا ف حين ل
تظهر فركؽ دالة إحصاصيان عند لستول الداللة
 0005لين ال كور كاإلناث ف دافعية اإلن ازا
ك لك ل تظهر النتاص فركؽ دالة إحصاصيان
عند لستول الداللة  0005تعزل لت اعل البرنال
كال نا ف تحصيل اليغة العرلية كدافعية
اإلن از.
كف ن ا اإلًار أجرت حسنين ( )5099دراتة ف
اهردف ددف إلى اتتقصاب فاعيية لرنال تعييم
قاص عيى التعي المستند إلى الدلاغ ف تحسين
التحصيلا كاكتساب الم ادي العيميةا كزيادة
الرالو
الدافعية ليتعي لدل ًالبات الص
اهتات ف العيوـا كت وٌف أفراد الدراتة لن 58
ًالبة لن ًالبات الص الرالو اهتات ا كت
اتترداـ التعين العشواص لتوزيو الشعبتين ف
الم موعتينط الم موعة الت ريبية كعدد
ًالباتها ً 30البةا كالم موعة الضالطة كعدد
ًالباتها ً 58البة .كأظهرت نتاص الدراتة كجود
فركؽ ذات داللة إحصاصية هداب ًالبات الص
الرالو اهتات ف لادة العيوـ ف االختبار
التحصيي ا كاختبار اكتساب الم ادي العيمية
البعدم لصالح الم موعة الت ريبيةا كما
أظهرت النتاص كجود فرؽ ذم داللة إحصاصية
عيى لقياس الدافعية ليتعي ال ي لصالح
الم موعة الت ريبيةا كعيى ل االت الدافعية

كيهاا لاتت ناب لا يتعي
الداخيية.

لم اؿ الدافعية

كقال غندكرة ( )5099لدراتة ددف التعرؼ
إلى أثر تصمي لرنال لقترح لاتترداـ لعض
االتتراتي يات التعييمية ف فوب ألحاث الدلاغ
إكساب ل ادي كحدة "كًن " هً اؿ الركفة
لم ة الم رلةا ت وف ل تمو الدراتة لن أً اؿ
رياض اهً اؿ لم ة الم رلةا كت اختيار عينة
عشواصية لن أً اؿ الركفة عدددا  ً 53ان
غندكرة المنه الوص
كً ية .اتتردل
التحييي ا كاتتردل اتتبانة تتضمن الم ادي
الوًنية الت ينبغ توفردا ف كحدة "كًن "
قدـ ليمعيمات لهدؼ التعرؼ عيى رأيه ف
لناتبة تيك الم ادي ا كك لك اختيار ل ظ
كلصور لناتب لمرحية رياض اهً اؿ؛ لمعرفة
لدل إلماـ اهً اؿ لم ادي كحدة "كًن "
لقدـ لألً اؿا كتطبي لرنال لقترح لاتترداـ
لعض االتتراتي يات التعييمية ف فوب ألحاث
الدلاغ إلكساب ل ادي كحدة "كًن " هً اؿ
الركفةا كقد أظهرت النتاص إلى كجود قاصمة
لالم ادي الوًنية كعدددا  94ل هولا كالت
ينبغ إكسالها هً اؿ الركفة ف كحدة
"كًن "ا كلين الدراتة أفٌى درجة إلماـ أً اؿ
الركفة لم ادي الوًنية كاف لنر ضان جدان .
كأجرت قاتػػ ( )5099دراتة ددف التعرؼ إلى
أنماط الت ير المرتبطة لنص الدلاغ (اهيمنا
اهيسر) عند ًيبة الص الرالو العاـا ف لركز
لحافظة نينول ف العراؽا كما اتتهدؼ البحث
قياس الت ير التباعدما كك لك التعرؼ عيى
عاقة أنماط الت ير لالت ير التباعدما كشمل
البحث ً 593البان كًالبةا كلواقو ً 568البان ك545
ًالبةا كاعتمدت قات اختبار أنماط الت ير
المرتبطة لنص الدلاغ (اهيمنا اهيسر) كال م
أعدق الدليم ( )5005فضا عن اختبار الت ير
التباعدم ()5009ا كقد أظهرت النتاص كجود فرؽ
داؿ لعنويا لين المتوتط المتحق كالمتوتط
النظرم الختبار أنماط الت ير المرتبطة لنص
الدلاغ (اهيمنا اهيسر) كلصالح القيمة
المتحققةا كما أشارت النتاص إلى كجود تغير
ف المتوتطات الحسالية لعينة البحث ل ل نمط

لن أنماط الت يرا كلات اق النمط اهيسر
ليدلاغا كفيما يتعي لاختبار الت ير التباعدم
توصي النتاص إلى تمتو أفراد العينة لالت ير
التباعدما فضان عن كجود عاقة إي الية ف
نمط الت ير اهيمن كالت ير التباعدما لو
كجود عاقة تيبية ف نمط الت ير اهيسر
كالت ير التباعدم.
ف فوب الدًٌراتات السٌىالقةا الحظ الباح اف قية
الدًٌراتات الت تناكل توظي نظرية التعي
المستند إلى الدلاغ ف لادة الترلية االجتماعية
كالوًنية لاتت ناب دراتت دكلاف (5090؛ )5006
كعيى حد عي الباح ينا حيث تناكل لعظ
الدًٌراتات توظي ها ف لباحث لرتي ة ل ل لادة
العيوـ كدراتة كل لن حسنين ()5099
كالسيط ()5005ا كف لادة الحاتوب دراتة ألو
زيد ( )5090كف لادة اليغة العرلية دراتة
البداكم ( .)5090كتتميز الدراتة الحالية لتناكلها
توظي التعي المستند إلى الدلاغ ف لادة
المرحية
الترلية االجتماعية كالوًنية ف
اهتاتية الدنياا اهلر ال م قد يوجا أنظار
القيادات الترلوية كالمعينين ف تصمي كتألي
لباد التعي
المناد إلى االدتماـ لتوظي
المستند إلى الدلاغ كاتتراتي ياتها عند التألي
أك التطوير .كاتت اد الباح اف لن خاؿ اًاعهما
عيى الدراتات ف التعم ف فه النظرية
كتطبيقاتها الترلويةا ككي ية لناب اهدكات
كالبرنال التعييم ا ل ل دراتة كل لن حسنين
( )5099كدراتة ألو زيد ( )5099كدراتة السيط
( )5005كدراتة البداكم (.)5090
لش ية الدراتة كأتئيتها
أشارت لعض الدًٌراتات إلى فع تحصيل الطاب
ف لادة الترليػة االجتماعيػة كالوًنيػة نتي ػة
تبن لعيم الدراتات االجتماعيػة اتػتراتي يات
كًراص تعي اعتياديػة فػ تعيػي المػادة ل ػل
دراتة كل لن فوارعا كشاكر ( )5099كال راتنا
( )5007كغيرداا كيشير كلٌه لػن لاكنػا كصػالح
كزيػن )Bawaneh, & Saleh &, Zain, 2011),
إلى أف العديد لن الباح ين يعزكف تدن تحصيل
المتعيمػػين إلػػى فػػع توظي ػ لبػػاد الػػتع ٌي
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المستند إلى الدًٌلاغ ف التع ٌي كالتعيي ا كأشػارت
دراتة ككلػ ( )Wolfe, 2008إلػى أف العمييػة
التعييمية ل تعد تعتمد عيى التيقين لي رد كإنما
النمو لأف ػار المػتعي كزيػادة قدراتػا العقييػة
كإل اناتاا كأف لعرفة آلية عمػل الػدلاغ تسػهل
ترتيخ اهف ار كالمعيولػات لطريقػة تبقػى فػ
ذدن المتعي  .كما الحظ الباح اف ليدانيان فػع
تحصيل التالي فػ لػادة الترليػة االجتماعيػة
كالوًنية ف فوب نتاص االختبػارات التحصػييية
التػ تعقػػد عيػػى لسػػتول المدرتػػة كالمنطقػػة
التعييميةا كاعتقاد الباح ين إلػى فػركرة تعيػي
التالي لهارات الت ير اإللداع كأدميتهػا فػ
د ق المرحية؛ انطاقان لن أف الت ير اإللداع دو
أحد أد اهدداؼ الترلوية الت تسعى الم تمعات
اإلنسانية إلى تحقيقهػاا كأف دػ ق المرحيػة لػن
المراحػػل الرصػػبة لدراتػػة اإللػػداع كاكتشػػاؼ
المبدعينا كأف اإللداع إذا ل ييش و فػ لرحيػة
الط ولة؛ فإف تش يعا لعد ذلػك ي ػوف فػعي
ال ػػدكلا كد ػ ا لػػا أكص ػ لػػا ل موعػػة لػػن
الدًٌراتات لػن لينهػا دراتػة كػل لػن (دكلػاف
Duman, 2006؛ كغندكرةا )5099ا كالت أدتمػ
لتوظيػػ ألحػػاث الػػدلاغ فػػ تنميػػة الت يػػر
كتحسين التحصيل ف لادة الترليػة االجتماعيػة
كالوًنية لدل اهً اؿ .كغيردا لن الدراتات ف
ل اؿ ألحاث الدلاغ ف المواد الدراتية اهخػرل
ل ل دراتة كل لن (ال ػوران ا 5008؛ كحسػنينا
5099ا كقات ا  .)5099كد ا لما يدعو إلى فركرة
تعري المعيمين كالمعيمات لآليػة عمػل الػدلاغ
كلاديػػة الػػتعي المسػػتند إلػػى ألحػػاث الػػدلاغا
كالتعرؼ عيى لبادصها الرصيسػية كتوظي هػا فػ
الممارتات التدريسػية؛ لهػدؼ لواكبػة لعػايير
المناد المطورة كالمستندة إلى التركيػز عيػى
نوات التعي ا كذلك لػن أجػل أف ي هػ المعيػ
كي ية العمييات ال رية فػ ذدػن الطالػب لػن
فه كاتتنتاج كتحييل كتطبي .
كما الحظ الباح اف لن خاؿ اتتعرافهما لألدب
الترلوم ف د ا الم اؿ قيػة الدراتػات العرليػة
الت تناكل لعرفة فاعيية الػتعي المسػتند إلػى
ألحاث الدلاغ ف تدريا لادة الترلية االجتماعية
كالوًنية ف المرحية اهتاتية الدنيا رغ أدمية

د ق المرحية كتأثيردا ف المراحل الاحقة لػن
حياة الط لا كأف لعظ الدراتػات التػ أجريػ
كان ف المباحث العيمية اهخرل كف صػ وؼ
أخرلا كأشارت نتاص ها إلى فركرة إجراب لزيد
لن الدراتات الت تتناكؿ أثر التعي المستند إلى
ألحاث الدلاغ فػ لوافػيو أخػرلا لمػا شػ و
الباح اف عيى لحاكلة إعداد لرنال تعييم قػاص
عيى التعي المستند إلى الدلاغ كاتتقصػاب أثػرق
ف تحسين لهارات الت ير اإللػداع كالتحصػيل
ف ػ الترليػػة االجتماعيػػة كالوًنيػػة ف ػ اهردف
لقارنة لالطريقة االعتياديةا ل ا حاكل الدراتػة
اإلجالة عن السؤالين اآلتيينط
 لا أثر البرنال التعييم القاص عيى التعي
المستند إلى الدلاغ ف تحسين لهارات
الت ير اإللداع لدل تالي الص ال الث
اهتات ف لبحث الترلية االجتماعية
كالوًنية؟
 لا أثر البرنال التعييم القاص عيى التعي
المستند إلى الدلاغ ف التحصيل لدل
تالي الص ال الث اهتات ف لبحث
الترلية االجتماعية كالوًنية؟
أدداؼ الدراتة
ددف الدراتة إلىط
 .9تحديد لهارات الت ير اإللداع (الطاقةا
كالمركنةا كاهصالة) لدل تالي الص
ال الث.
 .5التعرؼ إلى لستول تحصيل تالي الص
لادة الترلية االجتماعية
ال الث ف
كالوًنية.
 .3اتتقصاب أثر لرنال قاص عيى التعي
المستند إلى الدلاغ ف تحسين التحصيل
كلهارات الت ير اإللداع لدل تالي
الص ال الث اهتات .
فرفيات الدراتة
لناب عيى لا تب حاكل
ال رفيات الص رية اآلتيةط

الدراتة اختبار

 .9ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصاصية عند
لستول الداللة  0005ف لتوتط تالي
الص ال الث اهتات ف لبحث الترلية
االجتماعية كالوًنية عيى اختبار لهارات
الت ير اإللداع ييعزل إلى البرنال
الدلاغ/
إلى
(المستند
التعييم
كالطريقة االعتيادية).
 .5ال يوجد فركؽ ذات داللة إحصاصية عند

لستول الداللة 0005

ف

لتوتط

تحصيل تالي الص ال الث اهتات ف
لبحث الترلية االجتماعية كالوًنية ف
االختبار التحصيي ييعزل إلى البرنال
الدلاغ/
إلى
(المستند
التعييم
كالطريقة االعتيادية).
أدمية الدراتة
ت تسب د ق الدراتة أدميتها لن كونها تراع
التوجهات الحدي ة ف تدريا لادة الترلية
االجتماعية كالوًنيةا فالتحوؿ نحو توظي
لباد التعي المستند إلى الدلاغ لن شأنا أف
يساد ف تحسين عمييات التعيي كالتعي
كت ويدداا كتطوير أداب المعيمين كلمارتاته ا
اهلر ال م يرفو لن إي الية التالي ف
المواق التعييمية–التعيميةا كلالتال يساعد عيى
تنمية ت يرد .
كقد تسه أيضان ف ط
 توجيا االنتباق إلى االدتماـ لتدريب
المعيمين عيى توظي اتتراتي يات التعي
المستندة إلى الدلاغ.
 تطوير لقررات الترلية االجتماعية
كالوًنية ف فوب لباد التعي المستند
إلى الدلاغ كاتتراتي ياتها ترطيطان كتن ي ان
كتقويمان.
لحددات الدراتة
تتحدد تعمي نتاص
اآلتيةط

الدراتة ف

فوب المحددات

 أجري الدراتة عيى عينة لن تالي الص
ال الث اهتات ف اهردف ف لحافظة

الم رؽ خاؿ ال صل الدرات
العاـ الدرات 5094-5093ـ.

اهكؿ لن

الدراتة عيى الوحدة
 اقتصرت نتاص
الدًٌراتية (ال وف لن حول ) لن كتاب
الترلية االجتماعية كالوًنية لتالي الص
ال الث اهتات .
 كما يتحدد تعمي نتاص د ق الدراتة عيى
صدؽ أدكات الدراتة اآلتيةط
 .9اختبار لهارات الت ير اإللداع ط قاـ
الباح اف لإعداد االختبار فمن
كالمركنةا
(الطاقةا
المستويات
كاهصالة)ا كذلك لن خاؿ الرجوع
إلى عدد لن االختبارات كاختبار
تورناا كالتحق لن صدؽ االختبار
كثباتا.
 .5االختبار التحصيي ط ت إعداد اختبار
تحصيي ا كليتحق لن صدؽ االختبار
عرفا عيى ل موعة لن
ت
لن ثبات
المح مينا كالتحق
االختبارا كاقتصر االختبار التحصيي
عيى ثاثة لستويات (الت كرا كال ه
كاالتتيعابا كالتطبي ).
المستند إلى
التعييم
 .3البرنال
الدلاغط ت إعداد خطط التعي ليوحدة
الدًٌراتية اهكلى المعنونة لػ "ال وف
لن حول " الواردة ف كتاب الترلية
االجتماعية كالوًنية لي صل الدًٌرات
ال الث اهتات كف
اهكؿ ليص
التعي المستند إلى الدلاغ لن خاؿ
تحييل لحتول الوحدةا كإعادة صياغة
كاهتاليب
كالمحتول
اهدداؼ
كاهنشطة كأتاليب التقوي ف كل
درس لن الدركس ال مانية كتوظي
تدريبات كأنشطة عميية لتنوعة
النشط ل لط
ليتعي
كلتعددة
الرريطة ال دنيةا كالدرالاا كالوتاصط
المتعددةا كاهش اؿ كالرتوـ البيانية
كالصورا كاهناشيد كالمرح كالتعي
كالتريلا
كالحواسا
الحرك
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كاتتراتي يات
كأدكاتا.

التقوي

الواقع

التعري ات اإلجراصية
هغراض د ق الدراتة ت اتترداـ المصطيحات
اآلتيةط
الت ير اإللداع ط الدرجػة ال ييػة التػ يحصػل
عييها الطالب عيى اختبار الت ير اإللداع ا الػ م
أيعدٌى خصيصان هغراض د ق الدراتػة فػ لهػارات
الت يػػر اإللػػداع التاليػػةط الطاقػػة لأشػػ الهاا
كالمركنةا كاهصالة.
التحصيلط لستول االن از المعبر عنا لالدرجات
الت يحصل عييها كل تيمي لن تالي
ل موعت االختبار التحصيي ال م أعدق الباح اف
له ا الغرض.

الطريقة كإلجرابات
ل تمو الدراتة كعينتها
ت اختيار أفراد الدراتة لالطريقة القصٌدية لن
لدرتة ذكور عمر لن الرطاب اهتاتية ليبنين
ف لنطقة ليعما التالعة لمديرية الترلية
كالتعيي لقصبة الم رؽا كقد ت االختيار
القصٌدم له ق المدٌرتة لألتباب لنهاط تعاكف
اإلدارة المدرتيةا ككجود أك ر لن شعبة ليص
ال الث اهتات لي كور .كلالتال ت اختيار
شعبتين لن شعب الص ال الث اهتات ال اث
ف لدرتة عمر لن الرطاب اهتاتية ليبنين
لالطريقة العشواصيةا دماط ال الث اهتات (أ)
كعدد تالي فيها  55تيمي انا كال الث اهتات
(ب) كعدد التالي فيها  55تيمي ان أيضاا كقد قاـ
الباح اف لاتترداـ التعيين العشواص لتوزيو
الشعبتين ف الم موعتينط الضالطة كالت ريبيةا
حيث جابت شعبة ال الث اهتات (أ) ف
الم موعة الت ريبية كت ون لن ً 55البانا لينما
ت ون الم موعة الضالطة لن شعبة ال الث
اهتات (ب) كت ون لن  55تيمي ان .كيبن جدكؿ
 9توزيو أفراد عينة الدراتة ف الم موعتين
الت ريبية كالضالطة.

جدول 1

1توزيع عينة الدراسة في المجموعتين التجريبية والضابطة
المجموعة

الصف

عدد التالميذ

التجريبية

الثالث األساسي (أ )

52

الضابطة
المجمــوع

الثالث األساسي (ب)

52

 25تمميذا

كل لك ي وف أفراد العينة قد انقسموا إلى
ل موعتينا دماط
لت ػافؤ ل مػوعت الدراتػػة اتػتردـ الباح ػػاف
تحييل التباين المشترؾ )(ANCOVAا كذلك هفٌى
تصمي الدراتة ل وٌف لػن ل مػوعتين اهكلػىط
ت ريبية كال انيةط فالطة لاختبار قبي كلعػدما
فيقوـ ) (ANCOVAلضبط نتاص االختبار القبي ا
فا تػؤثر عيػى نتػاص االختبػار البعػدما تػواب
أكانػػ الم مػػوعتين عيػػى االختبػػار القبيػػ
لت افئتين أـ غير لت افئتين.
أدكات الدراتة
لتحقي أدداؼ الدراتة قاـ الباح اف لإعداد
أداتين دماط االختبار التحصيي ف كحدة "ال وف
لن حول " لن كتاب الترلية االجتماعية
ال الث اهتات ا كك لك
كالوًنية ليص
اختبار لهارات الت ير اإللداع .
كفيما يأت عرض ل ل أداة لن اهداتينط
أكالنط اختبار لهارات الت ير اإللداع
ت إتباع الرطوات التالية ف إعداد اختبار قيػاس
لهارات الت يػر اإللػداع لػدل تاليػ الصػ
ال الث اهتات ط تحديد الهدؼ لن االختبار كدػو
قياس قدرة ًالب الصػ ال الػث اهتاتػ عيػى
الت ير اإللداع ا كقد اقتصر الباح ػاف فػ دػ ا
االختبػػار عيػػى قيػػاس ثػػاث لهػػارات ليت يػػر
اإللداع د ط الطاقػةا كالمركنػةا كاهصػالة .ك
إعداد ل ردات اختبار الت ير اإللداع لن خػاؿ
االًاع عيى لعض اختبارات كلقػاييا الت يػر
اإللداع السالقةا كذلك لن أجػل إعػداد اختبػار
إلداع يتناكؿ كحدة "ال ػوف لػن حػول " لػن
كتاب الترلية االجتماعية كالوًنية ليص ال الث
اهتات ا كلن د ق المقػايياط لقيػاس تػورنا
ال م أعدق عاـ ( )9965كقاـ لترجمتػا كػل لػن

السػػػركر ( )5005كجػػػركاف ( .)5005كلقػػػاييا
القدرة عيى الت ير اإللداع الت أعددا كل لن
خير اهلل ( )9989كإلرادي ( )5004كعمػر (.)5009
كمػػا تػػ تحديػػد لواصػػ ات اختبػػار الت يػػر
اإللداع كنػوع فقراتػا كلراعػاة نػوع الت يػر
كلناتبة ال قرات لمحتول المادة ككفوح اليغػة
كلناتبة اهتئية لمستوم تالي الص  .كصياغة
تعييمات االختبار لطريقة كافحة كليغػة تػييمة
كلناتبة لمستول تالي الص ال الثا كلراعػاة
الزلن المحدد لاختبارا كقد جاب اختبار الت ير
اإللداع لصورتا اهكليػة ل ونػان لػن  5فقػرات
تقيا ال قرتاف اهكلػى كال انيػة (الت يػر فػ
الم ادي ا رت اهش اؿ) لهارة الطاقةا كتقػيا
ال قرتاف ال ال ة كالرالعة (اتتعماالت لديية غيػر
شاصعةا التحسينات أك التعديات) لهارة المركنػةا
ألا لهػارة اهصػالة فتقيسػها ال قػرة الرالسػة
(الترمينات) .كما ت التأكد لن صدؽ لحتػواق
كصػػاحيتاا لػ لك قػػاـ الباح ػػاف لعرفػػا فػ
صورتا اهكلية عيى ل موعة لن المح مين ليػ
عػػددد 7ا كًيػػب إلػػيه الح ػ عيػػى لناتػػبة
لحتول فقرات د ا االختبػار فػ فػوب تػالة
كصػػحة صػػياغة ال قػػراتا كارتباًهػػا لمهػػارات
الت ير اإللداع المراد قياتها .كلاالعتمػاد عيػى
لاحظات المح مينا أعػاد الباح ػاف النظػر فػ
فقرات االختبار لرة أخرلا حيث ت إعادة صياغة
لعػػض ال قػػراتا كلػ لك تحقػ الباح ػػاف لػػن
الصدؽ الظادرم لاختبار .كقاـ الباح اف لتطبي
اختبار الت ير اإللداع عيى العينة االتػتطاعية
الم ونة لن 56تيمي انا لن تالي لدرتػة ال بػل
اهخضر اهتاتية ليبنين التالعة لقصبة الم ػرؽا
كذلك لهدؼ التأكد لن لعرفػة درجػة كفػوح
تعييمػات االختبػار ككفػػوح لحتػواق ا كتحديػػد
الزلن الازـ لتطبيقػاا كقػد كجػد الباح ػاف أفٌى
الزلن الازـ إلجراب د ا االختبار يبي لتوتػطا
 45دقيقػةا 95دقيقػة لمهػارة الطاقػة  50دقيقػة
لمهارة المركنةا  90دقاص لمهارة اهصالة .كمػا
ت اتترراج دالالت صدؽ البناب الت وين الختبار
الت يػػر اإللػػداع لػػن خػػاؿ حسػػاب االتسػػاؽ
الػػداخي لاختبػػار لعػػد تطبيقػػا عيػػى العينػػة
االتتطاعيةا حيث ت حساب لعػالات االرتبػاط
لين العالات ال رعية الختبار الت يػر اإللػداع

ف ألعاد الطاقػةا المركنػةا اهصػالة كالدرجػة
ال يية لاختبارا كقد تبين لن لص وفة االرتباط
فٌ اهلعػػاد الم ونػػة الختبػػار الت يػػر اإللػػداع
أى
ترتبط فيما لينها ارتباًان إي اليان كداؿ إحصػاصيانا
لاإلفافة إلى أفٌى كل لعد يػرتبط ارتباًػان عاليػان
لالم موع ال ي لاختبار حيث تراكح لعالات
االرتباط لا لين اهلعادا كلا لػين كػل لعػد لػو
الم موع ال يػ لاختبػار لػا لػين  0076ك 0094ا
كيعرض جدكؿ  5لص وفة االرتباط لين اهلعػاد
كالم موع ال ي الختبار الت ير اإللداع .
جدول 2

مصفوفة االرتباط بين أبعاد اختبار التفكير اإلبداعي والمجموع الكمي
األبعاد

الطالقة

المرونة

األصالة

الكمي

الطالقة

-

**5,48

**5,77

**5,48

األصالة

-

-

-

**5,47

الكمي

-

المرونة

-

-

**5,77
-

**5,45
-

** دالة إحصائيا عند مستوى ()5,50

كما قاـ الباح اف لالتحق لن صدؽ ت وين
كثبات اختبار الت ير اإللداع ت التحق لن
ثبات اختبار الت ير اإللداع لاتترداـ ًريقة
االختبار كإعادة االختبار(( )test-retestال بات
عبر الزلن)ا حيث ت إعادة تطبي االختبار عيى
العينة االتتطاعية الم ونة لن  56تيمي ان لعد
لركر أتبوعين عيى التطبي اهكؿا ث حسب
لعالل ارتباط ليرتوف  Pearsonلين التطبيقين
اهكؿ كال ان ا كليغ قي لعالات االرتباط
لاختبار ال ي كألعادق ال رعية  .00993كتيعد د ق
القي لناتبةا كتدؿ عيى أف اختبار الت ير
اإللداع يتمتو ل بات لرت و .كقاـ الباح اف
لإعداد قاصمة لن المعايير ليت عيى أتاتها
تصحيح اتت الات الطاب ف كل لن لهارة
الطاقة كلهارة المركنة كلهارة اهصالة الختبار
الت ير اإللداع لن خاؿ الرجوع الختبار
الت ير اإللداع لتورانا ))Torrance, 1990ا
كلتحديد درجة التيمي ال يية ف اختبار الت ير
اإللداع ا ت جمو العالات الت حصل عييها ف
كل لن لهارة الطاقة كلهارة المركنة كلهارة
اهصالة .كلحيث ت وف أعيى عالة يحصل عييها
التيمي ف اختبار الت ير اإللداع  55درجة.
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ثانيانط االختبار التحصيي
ت إعداد االختبار التحصيي ليطب عيى التالي
ف الم موعتين الت ريبية كالضالطةا كقد ت
لناب االختبار التحصيي كف الرطوات اآلتيةط
تحديد الهدؼ لن االختبارا كصياغة النتاجات ف
فوب تحييل لحتول الموافيو الدراتيةا كذلك
كفقان ليمستويات المعرفية ال اث عند ليوـ
(الت كرا ال ه كاالتتيعابا التطبي ) .كلناب
االختبار كف جدكؿ المواص ات .كتحديد اهدمية
أك الوزف النسب ليدركس ف كحدة "ال وف لن
حول "ا كالمقررة عيى تالي الص ال الث
اهتات  .كلناب جدكؿ المواص ات لاختبار
التحصيي لوحدة "ال وف لن حول " لن كتاب
ال الث
الترلية االجتماعية كالوًنية ليص
اهتات ا ف فوب اهكزاف النسبية كعدد اهتئية
المقترحة ل ل درس كف لستويات الت كرا
ال ه كاالتتيعابا التطبي  .كتم صياغة فقرات
جدكؿ
صورتا اهكلية كف
االختبار ف
المواص ات حيث ت وف االختبار التحصيي ف
صورتا اهكلية لن  30فقرة عيى ش ل اختيار لن
لتعدد.
صدؽ االختبار التحصيي
ليتحق لن صدؽ اختبار التحصيل ت عرفا
عيى  7لح مين لرتصين ف المناد كالتدريا
لن أعضاب الهيئات التدريسية ف ال العات
اهردنيةا كلشرفين ترلويين كلعيمين يحميوف
المناد
درجة الدكتوراق كالماجستير ف
كالتدرياا حيث ًيب إلى المح مين إلداب رأيه
ف لدل كفوح أتئية كفقرات االختبار كصحتها
لن الناحية العيميةا كلدل صحتها لن الناحية
اليغويةا كلدل شموؿ فقرات د ا االختبار ليمادة
العيميةا كلناتبة د ا االختبار لي ئة العمرية
لتالي الص ال الث اهتات ا كلناتبة فقرات
االختبار ليمادة التعييمية كلمستويات اهدداؼ
(الت كرا ال ه كاالتتيعابا التطبي ) الت
صيغ لقياتهاا كأية لاحظات كاقتراحات يركنها
لناتبة ليتعديل أك الح ؼ .كلعد اتتعادة نسخ
لن المح ٌمين ت ت ري
االختبار اهكل
الماحظات الواردةا كدراتتهاا كاهخ لآراب

المح ٌمين كإجراب التعديات الضركرية .كلناب
عييا ت إجراب لعض التعديات تتعي لتعديل
الصياغة اليغوية لبعض ال قراتا حيث لق
االختبار لعد التح ي ل ونان لن  30فقرة.
االختبار
تطبي
االتتطاعية

التحصيي

عيى

العينة

عيى عينة
االختبار التحصيي
تطبي
ت
االتتطاعية ل ونة لن  56تيمي ان ف الص
ال الث اهتات ا لن خارج عينة الدراتة اهصييةا
لن لدرتة ال بل اهخضر اهتاتية ليبنين
التالعة لقصبة الم رؽا كذلك ليتحق لما يي ط
تحديد زلن االختبار التحصيي حيث ظهر أف
الزلن المناتب لػ  45دقيقةا كحساب لعالل
التحصيي ا
لاختبار
كالتمييز
الصعولة
كاتترراج لعالل ال بات لاختبار التحصيي .
حيث تراكح قي لعالات الصعولة ل قرات
عيى العينة
المطب
االختبار التحصيي
االتتطاعية لين  0035ك 0069ا كتراكح قي
لعالات التمييز لين  0038ك 0077ا كتعتبر د ق
القي لمعالات الصعولة كالتمييز لقبولة ترلويان
التترداـ د ا االختبار ف الدراتة الحاليةا كلنابن
عييا ل يت ح ؼ أم فقرة لن االختبار
التحصيي ف فوب لعالات الصعولة كالتمييز.
كت التحق لن ثبات االختبار لاتترداـ لعادلة
كودرريتشاردتوف )K,R-20( 50-لحساب ال بات
كقد ليغ قيمة لعالل ال بات الختبار التحصيل
ال ي له ق الطريقة 00879ا كتيعد د ق القي
لناتبةا كتدؿ عيى أفٌى االختبار يتمتو ل بات
لرت و .كله ا ي وف االختبار التحصيي لوحدة
"ال وف لن حول " لن كتاب الترلية االجتماعية
كالوًنية ليص ال الث اهتات لصورتا النهاصية
ل ونان لن  30فقرة .لن نوع اختيار لن لتعدد
المستويات التاليةط الت كرا ال ه
كف
كاالتتيعابا التطبي  .أعط كل تيمي درجة
كاحدة عيى كل إجالة صحيحةا فيما أعطي
الدرجة ص ر عيى كل إجالة خاًئةا كلما أف
عدد فقرات د ا االختبار  30فقرةا فإف لدل
الدرجات الت يم ن الحصوؿ عييها لحصوران لا
لين ص ر ك  30درجة.

البرنال التعييم المستند إلى الدلاغ
قاـ الباح اف لإعداد البرنال التعييم المستند
إلى الدلاغا كذلك لن خاؿ لراجعة اهدب
النظرم كالدًٌراتات السٌىالقة ذات العاقة لتوظي
التعي المستند إلى الدلاغ ف التدريا لش ل
عاـ.
 صدؽ البرنال التعييم المستند إلى الدلاغليتحق لن صدؽ البرنال التعييم ت عرفا
عيى  8لح مين لرتصين ف المناد كالتدريا
لن أعضاب الهيئات التدريسية ف ال العات
اهردنيةا كلشرفين ترلويين كلعيمين يحميوف
المناد
درجة الدكتوراق كالماجستير ف
كالتدريا .كًييب إليه إلداب الرأم حوؿ
البرنال التعييم ا لن حيث الصياغة اليغوية
هدداؼ الدركس ككفوحها كتالتهاا كالدقة
العيمية ف صياغة أنشطة الدركسا كالصحة
كالدقة كالوفوح ف التقوي ا كلدل انس الها
لو نظرية التعي المستند إلى الدلاغا كتهولة
تطبيقا عيى تالي الص ال الث اهتات  .كلعد
ذلك ت اهخ لاقتراحات المح مين كآراصه
كأيجري التعديات المقترحة عيى البرنال
التعييم ا كف فوب آراب المح مين ت التأكد
لن الصدؽ الظادرم كصدؽ المحتول البرنال
التعييم .

إجرابات الدراتة
لتحقي اهدداؼ المرجوة لن الدراتةا ت
القياـ لما يأت ط
 .9الحصوؿ عيى الموافقات الازلة إلجراب
الدراتة.
 .5عقد لقابات لو المعي لهدؼ تدريبا عيى
تن ي تدريا الوحدة التعييمية لنظرية
التعي المستند إلى الدلاغا كالتعري
لأدكات الدراتة المستردلة كلا دو
لطيوب لن التالي ا كلا دو لطيوب كقد
اتتغرؽ تدريب المعي المشارؾ  3لقابات
تدريبية.
 .3اتتغرؽ تن ي المعال ة الت ريبية 8
أتاليو تقريبنا لواقو حصتين أتبوعيانا

حيث ت البدب لالتن ي لتاريخ 5093/ 9 / 5ا
كت االنتهاب لنا لتاريخ .5093/ 90 / 58

نتاصػ الدراتة كلناقشتها
النتاص المتعيقة لاإلجالة عن السؤاؿ اهكؿ
كال رفية المنب قة عنا كتن ٌ عيى "ال يوجد
فركؽ ذات داللة إحصاصية عند لستول الداللة
 0005ف لتوتط تالي الص ال الث اهتات
ف لبحث الترلية االجتماعية كالوًنية عيى
لقياس لهارات الت ير اإللداع يعزل إلى
البرنال التعييم (البرنال المستند إلى الدلاغ
 /كالطريقة االعتيادية)".
الختبار د ق ال رفية ت اتترراج المتوتطات
الحسالية كاالنحرافات المعيارية لدرجات
التالي ف الم موعتينط الت ريبية الت خضع
ليبرنال المستند إلى الدلاغ كالضالطة الت خضع
ليتعي لاتترداـ الطريقة االعتيادية عيى اختبار
لهارات الت ير اإللداع القبي كالبعدما ككان
النتاص كما ف جدكؿ .3
يبػػين جػػدكؿ  3كجػػود فػػركؽ ظادريػػة لػػين
لتوتطات الدرجات الراـ لتاليػ الم مػوعتين
الت ريبية كالضالطة ف التطبي القبي الختبػار
الت يػر اإللػداع لمهاراتػػا الطاقػةا المركنػػةا
اهصالة .كقد ت فػبط دػ ق ال ػركؽ إحصػاصيان
لاتترداـ تحييل التباين المشػترؾ )(ANCOVAا
ك لك ييظهر جدكؿ  3أفٌى دناؾ فركقان ظادريػة
لػػين لتوتػػطات درجػػات تاليػػ الم مػػوعتين
الت ريبية كالضالطة ف التطبي البعدم الختبار
الت ير اإللداع كلهاراتا ال اثػةا حيػث تيشػير
النتاص أفٌى دنػاؾ فرقػان ظادريػان فػ المتوتػط
الحسال البعدم لػين الم مػوعتين عيػى لهػارة
الطاقة لقدارق .9064ككجود فػرؽ ظػادرم فػ
المتوتط الحسال البعدم لين الم موعتين عيى
لهارة المركنة لقدارق  .9075ألا لهػارة اهصػالة
فقد لي ال رؽ الظادرم ف المتوتط الحسػال
البعػػػدم لػػػين الم مػػػوعتين  .0096كلالنسػػػبة
لمتوتػػط درجػػات التالي ػ ف ػ الم مػػوعتين
الت ريبيػػة كالضػػالطة عيػػى اختبػػار الت يػػر
اإللػػداع ال يػػ البعػػدما فقػػد لي ػ المتوتػػط
الحسػػال البعػػدم لػػدرجات تالي ػ الم موعػػة
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جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التالميذ في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار مهارات التفكير اإلبداعي (القبمي والبعدي)
مهارات التفكير اإلبداعي
الطالقة

المجموعة

إختبار التفكير اإلبداعي القبمي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

3,85

0,22

7,45

0,88

الضابطة

3,77

0,85

2,07

0,22

الضابطة

3,78

0,88

8,45

0,87

التجريبية

المرونة

3,44

التجريبية

األصالة
التفكير اإلبداعي (الكمي)

إختبار مهارات التفكير اإلبداعي البعدي

0,75

5,58

7,78

0,35

0,75
0,73

8,45

الضابطة

5,48

0,50

3,47

04,37

8,53

الضابطة

05,58

3,54

08,58

3,40

التجريبية

8,04

4,25

0,87

جدول 4

نتائج تحميل التباين المشترك ) (ANCOVAلدرجات التالميذ في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار التفكير اإلبداعي البعدي
مهارات التفكير

مصدر التباين

الطالقة

المرونة

األصالة

التفكير اإلبداعي

(الكمي)

التطبيق القبمي

08,840

0

08,840

7,423

5,557

البرنامج التعميمي

34,438

0

34,438

50,755

*5,555

الخطأ

47,772

87

0,488

التطبيق القبمي

085,445
47,578

84

الكمي

47,578

47,074

البرنامج التعميمي

54,723

0

54,723

30,273

*5,555

الخطأ

85,723

87

5,454

التطبيق القبمي

024,245
54,743

84

الكمي

0

الداللة

5,555

54,743

07,852

5,555

البرنامج التعميمي

53,537

0

53,537

03,052

*5,550

الخطأ

45,845

87

0,722

التطبيق القبمي

038,355
820,785

84

الكمي

0

820,785

77,524

5,555

البرنامج التعميمي

353,883

0

353,883

20,447

*5,555

الخطأ

578,407

87

2,487

0535,555

84

الكمي
* دالة إحصائيا

5,302

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف المحسوبة

اإلبداعي

مجموع المربعات

مستوى

 η2لحجم أثر البرنامج

0

الت ريبية  98036كلانحراؼ لعيارم  4053ف حين
كاف المتوتط الحسال البعدم لدرجات تالي
الم موعة الضالطة  94004كلانحراؼ لعيارم
 3099أم أفٌى دناؾ فرقان ظادريان ف المتوتط
الحسال البعدم لين الم موعتين عيى اختبار
الت ير اإللداع ال ي لقدارق  .4035كلمعرفة لا
إذا كان ال ركؽ ف المتوتطات الحسالية
الت ريبية
الم موعتين
تالي
لدرجات
كالضالطة ف التطبي البعدم الختبار الت ير
اإللداع كلهاراتا ال اثة الطاقةا المركنةا
اهصالة ذات داللة إحصاصية عند لستول 0005
كلهدؼ عزؿ ال ركؽ لين الم موعتين ف
الختبار الت ير اإللداع
القبي
التطبي

التعميمي

5,855

5,504

5,252

إحصاصيانا ت اتترداـ اختبار تحييل التباين
المشترؾ )(ANCOVAا كان النتاص كما ف
جدكؿ .4
تيظهر النتاص ف جدكؿ  4كجود فركؽ دالة
إحصاصيان لين لتوتطات درجات التالي ف
الم موعتين الضالطة كالت ريبية عيى لهارات
ال اثة الطاقةا المركنةا
الت ير اإللداع
اهصالة كاختبار الت ير اإللداع ال ي البعدما
حيث تراكح قي (ؼ) المحسولة لها لا لين
 930955ك 590896كد ق القي دالة إحصاصيان عند
لستول 0005ا أم أنٌىا توجد فركؽ ذات داللة
إحصاصية عند لستول  0005لين لتوتطات درجات

الطاب عيى اختبار الت ير اإللداع لمهاراتا
ال اثةالطاقةا المركنةا اهصالةا يعزل إلى
البرنال التعييم المستردـ .كليتعرؼ إلى
تأثير لتغير البرنال التعييم ف تحسين
ح
لمهاراتا ال اثةط
لهارات الت ير اإللداع
الطاقةا المركنةا اهصالة لدل تالي الص
ال الث اهتات ا ت حساب لرلو ايتا ()η2ا كقد
ليغ قيمة لرلو ايتا عيى اختبار لهارات الت ير
ال ي 00555ا كل لك يم ننا القوؿ أفٌى  %5505لن
لين تالي
الت ير اإللداع
التباين ف
الم موعتين الت ريبية كالضالطة يرجو لمتغير
البرنال التعييم المستردـا ك لك كاف لرلو
ايتا ( )η2لمهارات الت ير اإللداع ال اثةط
الطاقةا المركنةا اهصالة كعيى التوال 00395
 00405ك.00598
كلتحديد قيمة ال رؽ لين لتوتطات درجات
تالي الم موعتين الضالطة كالت ريبية عيى
اختبار الت ير اإللداع البعدم لمهاراتا ال اثةط
اتترراج
الطاقةا المركنةا اهصالةا ت
المتوتطات الحسالية المعدٌلة النات ة عن عزؿ
أثر التطبي القبي عيى أداب التالي ف التطبي
البعدم الختبار الت ير اإللداع ا ككان النتاص
كما ف جدكؿ .5
جدول 5

المعدلة لدرجات التالميذ في المجموعتين
المتوسطات الحسابية
ّ

التجريبية والضابطة عمى اختبار التفكير اإلبداعي البعدي بعد عزل أثر
التطبيق القبمي

مهارات التفكير
اإلبداعي

الطالقة
المرونة
األصالة
التفكير اإلبداعي

(الكمي)

المجموعة

المتوسط

الخطأ المعياري
5,57

المعدل
ّ

التجريبية

7,44

الضابطة

2,54

5,57

الضابطة

2,55

5,04

الضابطة

3,78

5,57

التجريبية

04,74

5,84

الضابطة

03,75

5,84

التجريبية
التجريبية

7,28
2,08

5,04
5,57

المتوتطات الحسالية المعدٌلة
تشير نتاص
لدرجات التالي ف الم موعتين الت ريبية
كالضالطة عيى اختبار لهارات الت ير اإللداع ط
الطاقةا المركنةا اهصالة البعدما لعد عزؿ أثر
التطبي القبي ا أفٌى ال رؽ كاف لصالح تالي

ليتعي
خضع
الم موعة الت ريبيةالت
لاتترداـ البرنال المستند إلى الدلاغ حيث
حصيوا عيى لتوتطات حسالية لعدٌلة أعيى لن
المتوتطات الحسالية المعدٌلة لطاب الم موعة
الضالطة الت خضع ليتعي لاتترداـ الطريقة
االعتيادية .كله ا ترفض ال رفية اإلحصاصية
الت تن ٌ عيى عدـ كجود فركؽ ذات داللة
إحصاصية عند لستول الداللة  0005ف لتوتط
ًاب الص ال الث اهتات ف لبحث الترلية
االجتماعية كالوًنية عيى لقياس لهارات الت ير
اإللداع ييعزل إلى البرنال التعييم (البرنال
المستند إلى الدلاغ /كالطريقة االعتيادية).
كتيقبل ال رفية البديية الت تظهر ت وؽ
اتترداـ البرنال المستند إلى الدلاغ لقارنة
لاتترداـ الطريقة االعتيادية ف تحسين لهارات
ال الث
الت ير اإللداع لدل تالي الص
اهتات ف الترلية الوًنية كاالجتماعية .كقد
يعود السبب ف د ق النتي ة إلى أف البرنال
التعييم المستند إلى الدلاغ تضمن أنشطة
كتدريبات كأدكات تقوي لتنوعة حوؿ لهارات
الت ير اإللداع الطاقة كالمركنة كاإلصالة قد
تادم ف زيادة اشراكية التالي ف تعيمهاا
كلالتال تادم ف تنمية د ق المهارات لديه ا
د ا لاإلفافة إلى لراعاتا لباد التعي المسند
إلى الدلاغ الت ت اتتردالها ف أثناب عميية
تدريا الوحدة الدراتيةا كالت أكدت عيى
لراعاة البنية الن سية ليتعي ا كتوفير لناخ
تعييم تعيم اي ال كداع كلساند ليتعي ا كما
الحظ الباح اف ت اعل التالي لو أنشطة التعي
المصاحبة ليدركس ف أثناب تطبي البرنال
التعييم لش ل الف لينظر اهلر ال م قد تاد
ف زيادة دافعيته ليتعي ا كقد يعود ذلك إلى أف
الطيبة كجدكا ف د ا التعي ش ب لرتي عن
اهتاليب التقييدية المألوفةا كتت د ق النتي ة
لو نتاص دراتة كل لنط ال وران ()5008ا كألو
زيد ()5090ا كقاتػػ ()5099ا كالبداكم ()5090
كحسنين ( )5099ف تحسن التحصيل لاتترداـ
التعي المستند إلى الدلاغا كاختي د ق النتي ة
لو نتاص دراتة كل لن السيط ( )5005كالت
أظهرت عدـ كجود أثر ليبرنال المستند إلى
ألحاث الدلاغ ف تحسين الت ير الشمول
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االعتيادية عيى االختبار التحصيي ف الترلية
االجتماعية كالوًنية القبي كالبعدما ككان
النتاص كما ف جدكؿ .6

كالتحييي  .كقد تعود د ق النتي ة إلى اهثر
اإلي ال ليبيئة التعييمية الغنية لالم يرات الت
صاحب تطبي البرنال التعييم المستند إلى
ألحاث الدلاغ ف تغيير ك ير لن عمييات
الدلاغا كزيادة القدرة عيى التعي كالت يرا
كلالتال تقوية الشب ة العصبية ليطيبةا كد ا لا
أشار إليا قطال كالمشاعية ( .)5007كحيث أف
التعي المستند إلى الدلاغ يركز عيى كي ية
التعالل لو المتعي كف خصاصصا الدلاغيةا فإف
لحتول البرنال التعييم المستند إلى الدلاغ ت
البيئة المحيطة
إعدادق ف فوب خصاص
لالمتعي ا لي د المتعي لعنى ليربرات التعييمية
الم تسبةا كلالتال يستطيو دل د ق الربرات
ف لنيتا العقيية .كد ا لا أشار إليا (عبيد
كع انةا  )5003إلى اختيار المقررات الدراتية
كف د ا التعي كف خصاص البيئة لالمتعي .

يتضح لن جدكؿ  6كجود فركؽ ظادرية لين
لتوتطات الدرجات الراـ لتالي الم موعتين
الت ريبية كالضالطة ف التطبي القبي لاختبار
التحصيي لمستويات(الت كرا ال ه كاالتتيعابا
التطبي ) كاالختبار التحصيي ال ي  .كقد ت
فبط د ق ال ركؽ إحصاصيان لاتترداـ تحييل
التباين المشترؾ ) .(ANCOVAك لك ييظهر
جدكؿ  7أفٌى دناؾ فركقان ظادرية لين لتوتطات
درجات تالي الم موعتين الت ريبية كالضالطة
البعدم لاختبار التحصيي
التطبي
ف
كلستوياتا ال اثةا حيث تشير النتاص أف دناؾ
لين
المتوتط الحسال
فرقا ظادريان ف
الم موعتين عيى لستول الت كر لقدارق .9088
ككجود فرؽ ظادرم ف المتوتط الحسال لين
الم موعتين عيى لستول ال ه كاالتتيعاب
لقدارق  .9075ألا لستول التطبي فقد لي ال رؽ
الظادرم ف المتوتط الحسال لين الم موعتين
 .9056كلالنسبة لمتوتط درجات الطاب ف
الم موعتين الت ريبية كالضالطة عيى االختبار
التحصيي ال ي ا فقد لي المتوتط الحسال
لدرجات تالي الم موعة الت ريبية 55048
كلانحراؼ لعيارم  4097ف حين كاف المتوتط
الحسال لدرجات تالي الم موعة الضالطة
 97035كلانحراؼ لعيارم 3085ا أم أفٌى دناؾ فرقا
نظادريان ف المتوتط الحسال لين الم موعتين
عيى االختبار كان ال ركؽ ف المتوتطات

النتاص المتعيقة لاإلجالة عن السؤاؿ ال ان
كال رفية المنب قة عنا كتن ٌ عيى "ال يوجد
فركؽ ذات داللة إحصاصية عند لستول الداللة
 0005ف لتوتط تحصيل تالي الص ال الث
اهتات ف لبحث الترلية االجتماعية كالوًنية
ف االختبار التحصيي يعزل إلى البرنال
الدلاغ/كالطريقة
إلى
المستند
التعييم
االعتيادية".
الختبار د ق ال رفية ت اتترراج المتوتطات
الحسالية كاالنحرافات المعيارية لدرجات
التالي ف الم موعتينط الت ريبية الت خضع
ليتعي لاتترداـ البرنال المستند إلى الدلاغ
كالضالطة الت خضع ليتعي لاتترداـ الطريقة

جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التالميذ في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار التحصيمي(القبمي والبعدي)
مستويات االختبار
التذكر
الفهم واالستيعاب
التطبيق
االختبار الكمي

المجموعة

اإلختبار التحصيمي القبمي

اإلختبار التحصيمي البعدي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التجريبية

2,54

0,73

05,54

5,27

الضابطة

2,45

0,77

4,85

0,44

الضابطة

3,45

0,32

2,44

0,20

الضابطة

5,35

5,42

3,58

0,58

التجريبية

05,77

3,52

55,84

8,47

الضابطة

00,45

3,58

07,35

3,42

التجريبية
التجريبية

3,27
5,05

0,57
0,07

7,75
8,75

5,55
0,55

الحسالية لدرجات تالي الم موعتين الت ريبية
البعدم لاختبار
التطبي
كالضالطة ف
التحصيي لمستوياتا الت كرا ال ه كاالتتيعابا
التطبي ذات داللة إحصاصية عند لستول 0005
كلهدؼ عزؿ ال ركؽ لين الم موعتين ف
التطبي القبي لاختبار التحصيي إحصاصيانا
اتتردـ اختبار تحييل التباين المشترؾ.
تظهر النتاص ف جدكؿ  7كجود فركؽ دالة
إحصاصيان لين لتوتطات درجات التالي ف
الم موعتين الضالطة كالت ريبية عيى لستويات
(الت كرا ال ه كاالتتيعابا التطبي كاالختبار
التحصيي ال ي البعدما حيث تراكح قي ؼ
المحسولة لها لا لين  930754ك  300553كد ق
القي دالة إحصاصيان عند لستول 0005ا أم أنٌىا
توجد فركؽ ذات داللة إحصاصية عند لستول 0005
لين لتوتطات درجات التالي عيى االختبار
التحصيي لمستويات (الت كرا ال ه كاالتتيعابا
الترلية الوًنية
التطبي ا كالتحصيل ف
كاالجتماعية لش ل عاـ لدل الطاب يعزل إلى
البرنال التعييم المستردـ .كليتعرؼ إلى
تأثير لتغير البرنامج التعميمي في تحصيل
ح
التالي ف الترلية الوًنية كاالجتماعية

لمستويات (الت كرا ال ه كاالتتيعابا التطبي ا
ت حساب لرلو ايتا ()η2ا كقد ليغ قيمة لرلو
ايتا عيى االختبار التحصيي ال ي 00394ا كل لك
يم ننا القوؿ أفٌى  %3904لن التباين ف التحصيل
ف الترلية الوًنية كاالجتماعية لش ل عاـ لين
تالي الم موعتين الت ريبية كالضالطة يرجو
لمتغير البرنال التعييم المستردـا ك لك
كاف لرلو ايتا ( )η2لمستويات االختبار ال اثة
الت كرا ال ه كاالتتيعابا التطبي ) كعيى
التوال  00556ك  00569ك . 00598
المتوتطات الحسالية المعدٌلة
تشير نتاص
لدرجات التالي ف الم موعتين الت ريبية
كالضالطة عيى لستويات االختبار التحصيي ف
الترلية الوًنية كاالجتماعية الت كرا ال ه
كاالتتيعابا التطبي كاالختبار ال ي البعدما لعد
عزؿ أثر االختبار القبي ا أفٌى ال رؽ كاف لصالح
تالي الم موعة الت ريبية الت خضع ليتعي
لاتترداـ البرنال المستند إلى الدلاغ حيث
حصيوا عيى لتوتطات حسالية لعدٌلة أعيى لن
المتوتطات الحسالية المعدٌلة لتالي الم موعة
الضالطة الت خضع ليتعي لاتترداـ الطريقة
جدول 7

نتائج تحميل التباين المشترك ) (ANCOVAلدرجات التالميذ في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار التحصيمي البعدي
مستويات

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف المحسوبة

االختبار القبمي

50,750

0

50,750

8,430

5,530

البرنامج التعميمي

75,822

0

75,822

03,758

*5,550

الخطأ

557,588

87

8,852

الكمي

544,555

84

االختبار

التذكر

الفهم

واالستيعاب

التطبيق

الداللة

االختبار القبمي

57,875

0

57,875

05,274

5,555

البرنامج التعميمي

83,855

0

83,855

07,338

*5,555

الخطأ

007,754

87

5,252

االختبار القبمي

047,755
5,504

84

الكمي

5,504

5,500

5,402

البرنامج التعميمي

35,483

0

35,483

04,444

*5,555

الخطأ

75,255

87

0,283

053,345

84

البرنامج التعميمي

834,407

الكمي

االختبار الكمي االختبار القبمي

* دالة إحصائيا

مستوى

073,484

0

073,484

00,374

5,550

0
0

834,407

35,223

*5,555

الخطأ

777,738

87

08,344

الكمي

0545,255

84

 η2لحجم أثر البرنامج
التعميمي
5,557

5,574

5,544

5,348
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االعتيادية) .كله ا ترفض ال رفية اإلحصاصية
الت تن ٌ عيى عدـ كجود فركؽ ذات داللة
إحصاصية عند لستول الداللة  0005ف لتوتط
تحصيل تالي الص ال الث اهتات ف لبحث
االختبار
الترلية االجتماعية كالوًنية ف
التحصيي يعزل إلى البرنال التعييميالبرنال
المستند إلى الدلاغ /كالطريقة االعتيادية).
كتيقبل ال رفية البديية الت تظهر ت وؽ
اتترداـ البرنال التعييم المستند إلى الدلاغ
لقارنة لاتترداـ الطريقة االعتيادية ف تحسين
تحصيل تالي الص ال الث اهتات ف الترلية
الوًنية كاالجتماعية.
كالت ريبية عيى االختبار التحصيي البعدم ف
الترلية الوًنية كاالجتماعية لمستويات الت كرا
اتترراج
كاالتتيعابا التطبي )ا ت
ال ه
المتوتطات الحسالية المعدٌلة النات ة عن عزؿ
أثر التطبي القبي عيى أداب تالي ف التطبي
البعدم لاختبارا ككان النتاص كما ف جدكؿ
.8
كلتحديد قيمة ال رؽ لين لتوتطات درجات
تالي الم موعتين الضالطة .كالت ريبية عيى
االختبار التحصيي البعدم ف الترلية الوًنية
ال ه
الت كرا
لمستويات
كاالجتماعية
كاالتتيعابا التطبي )ا ت اتترراج المتوتطات
الحسالية المعدٌلة النات ة عن عزؿ أثر التطبي
القبي عيى أداب تالي ف التطبي البعدم
لاختبارا ككان النتاص كما ف جدكؿ .8
جدول 8

المعدلة لدرجات التالميذ في
المتوسطات الحسابية
ّ
المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار التحصيمي البعدي ،بعد
عزل أثر االختبار القبمي

مستويات

المجموعة

التذكر

التجريبية

الفهم واالستيعاب

التجريبية

التطبيق

التجريبية

االختبار الكمي

التجريبية

االختبار

المتوسط

الخطأ المعياري

05,87

5,85

7,74

5,35

المعدل
ّ

الضابطة

4,55

الضابطة

2,45

الضابطة

3,53

الضابطة

07,44

8,70
55,45

5,85
5,35
5,52
5,52
5,77
5,77

كيم ن ت سير د ق النتي ة لأف البرنال
التعييم المستند إلى الدلاغ ف لادة الترلية
االجتماعية كالوًنية قد عمل عيى تهيئة المواق
التعييمية الت تتيح ليتالي التعاكف كالت اعل
لعان أثناب عميية التعي ا كزيادة إقباله عيى العمل
لنشاطا اهلر ال م أدل إلى تعزيز التعي كفه
الم ادي كالمهارات الواردة ف الوحدة الدًٌراتية
كت كردا لش ل أفضل؛ حيث ارتبط التعي
لالعمل كاتترداـ اتتراتي يات لتعددة ل ل
الرراصط الم اديميةا كالتٌريلا كالتعي الحرك
كالتعي لالحواس .كما قد تعود د ق النتي ة إلى
لا ت توفيرق لن كتاصل كلصادر تعي ذات صًٌية
لالم ادي ل ل الصور الميونة كاهش اؿ كالرتوـ
عن دركس الوحدة قد كزع عيى التالي ف
أثناب تن ي اهنشطة.
كلعل خطوات تدريا الوحدة الدًٌراتية كف
التعي المستند إلى الدلاغ قد تادم ف
اكتساب التالي ليم ادي كالمهاراتا كقد يعود
ذلك إلى شعور التالي لالراحة كالمتعة ف
أثناب تن ي اهنشطة الت اتسم لالتنوع ل ل
التعي لاهناشيد كالموتيقى؛ اهلر ال م كاف لا
اهثر اإلي ال ف إكتساب الربرة كترزينها
عيى المدل الطويل كاتترجاعها الحقانا كتت
نتي ة د ق الدراتة لو نتي ة دراتت دكلاف
( )Duman, 2010; 2006كنتي ة دراتة
(حسنينا  )5099لوجود أثر إلى التعي المستند
إلى ألحاث الدلاغ عيى زيادة التحصيل الدرات
كالدافعيةا كما أظهر الطيبة لستول عاليان لن
الرفا عن التعي المستند إلى ألحاث الدلاغ.
د ق النتي ة لو نتي ة دراتة أكزدف
كتت
كجولت ن ) )Ozden & Gultekin, 2008كالت
أظهرت فرقان كبيران ف التحصيل كاالحت اظ
لالمعرفة الم تسبة لدل الطيبة ف الم موعة
الت ريبية .كقد تعزل د ق النتي ة ذلك إلى أف
تطبي البرنال التعييم المستند إلى ألحاث
الدلاغ كاف لا فاعيية أك ر لن خاؿ إغناب ليئة
التعي لالم يرات الحسيةا كتوظي االن عاالت
ل ب االنتباق كالتعي ا كزيادة شعور التالي
لاهلن كإي اد لناخ اي ال تعاكن لمتو كد ا لا
د ق
أكدق كين ()Caine, 2000ا كاختي

النتي ة لو نتي ة دراتة غندكرة ( )5099كالت
أظهرت عدـ كجود أثر ليبرنال ف التحصيل.
كما قد تعود د ق النتي ة إلى الدكر ال ديد
لمعي الدًٌراتات االجتماعية ف أثناب تطبي
التعي المستند إلى لباد نظرية ألحاث الدلاغ
كال م تىم ٌىلى لدكر الميسر كالمنظ كالموجا
كالمعزز كالمساند كالمش و ليتعي ؛ اهلر ال م
تاد ف تحسين التحصيل لدل الم موعة
الت ريبية .كد ا لا أشار إليا جينسن
( )Jenson, 2000لأنا عيى المعيمين دع التعي
ذا المعنىا كإغناب البيئة الص يةا كإعطاب الطيبة
كقتا لمعال ة لا تعيموقا كتوفير فرصا لرتي ة
لن النشاًاتا كلناب ال قة كاهلاف لدل المتعيمين
فالطيبة ي ب أف ال يشعركا لالتهديد عند التعي ا
كتزكيد الطيبة لت ارب لباشرة ذات ددؼ.
التوصيات
ف فوب النتاص
يوص الباح افط

الت

توصي

إليها الدراتة

 .9تطبي التعي المستند إلى الدلاغ ف
تدريا الترلية االجتماعية كالوًنية ف
كحدات دراتية أخرل.
 .5نقل الممارتة ال يدة ف تطبي التعي
المستند إلى ألحاث الدلاغ إلى لعيمين
آخرين.
 .3التأكيد عيى أدمية تعيي لهارات الت ير
اإللداع ف المرحية الدراتية الدنياا
ترطيطانا كتن ي انا كتقويمان.
المدارس
 .4عقد دكرات ليمعيمين ف
التعي
االلتداصية لتدريبه عيى توظي
المستند إلى الدلاغ ف التدريا لتحسين
تحصيل ًيبته .
 .5إجراب المزيد لن الدًٌراتات حوؿ أثر ألحاث
الدلاغ ف لتغيرات دراتية أخرلا ل ل
تنمية لهارات الت ير الناقد ف لادة
الترلية االجتماعية كالوًنية كالمواد
اهخرل.
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إلى الدلاغ ف التحصيل كدافعيػة اإلن ػاز
لدل ًيبػة الصػ الرػالا اهتاتػ فػ
لديريػػة ترليػػة عمػػاف الرالعػػة .رتػػالة
لاجستير غير لنشػورةا ال العػة اهردنيػةا
عماف.
جركافا فتحػ عبػد الػرحمن ( .)5005اإللػداعط
ل هولاا كلعاييرقا كل وناتػاا كنظرياتػاا
كخصاصصاا كلراحياا كقياتاا كتدريبا .ط9ا
عمافط دار ال ر ليطباعة كالنشر كالتوزيو.
ال وران ا يوت أحمػد خييػل (".)5008تصػمي
تعييم كفقان لنظرية التعي المسػتند إلػى
الدلاغ كأثرق ف تحصػيل ًالبػات الصػ
ال الث المتوتط ف لػادة اهحيػاب كتنميػة
ت يردن العيم ".أًركحة دكتػوراق غيػر
لنشورةا كيية الترلية الػن الهيػ ا جالعػة
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لغدادا لغداد .
حسنينا خولا ( .)5099فاعييػة لرنػال تعييمػ
قاص عيى التعي المستند إلػى الػدلاغ فػ
تحسػػين التحصػػيل كاكتسػػاب الم ػػادي
العيمية كزيادة الدافعية ليتعي لػدل ًييػة
المرحية اهتاتػية فػ العيػوـ .أًركحػة
دكتوراق غير لنشػورةا ال العػة اهردنيػةا
عماف.
خييػػلا تػػعادة ( .) 5090ال ه ػ الػػدقي ليػػدلاغ
كعميياتا كأنظمتا .الطري إلى عميية تعي
ناجحة .ل ية المعرفةا (.)969
خيػػر اهللا تػػيد لحمػػد ( .)9989لحػػوث ن سػػية
كترلوية .القػادرةط عػال ال تػب ليطباعػة
كالنشر.
الزياداتا لادر كقطاكما لحمد( .)5094الدراتات
االجتماعيػػة ًبيعتهػػا كًراصػػ تعييمهػػا
كتعيمهػػا .ط9ا عمػػافط دار ال قافػػة لينشػػر
كالتوزيو.
السركرا نادية ( .) 5005لقدلة ف اإللػداع .ط9ا
عمافط دار كاصل لينشر كالتوزيو.

اهردف .
صبرما حسػين صػبرم ( .)9996عػال االلت ػار.
أكاديميػػة البحػػث العيمػػ كالت نولوجيػػا0
القادرةط كزارة البحث العيم .
عبيػػدا كلػػي ؛ كع انػػاا عػػزك .)5003( .الت يػػر
كالمػػنه المدرت ػ  .غػػزةط ل تبػػة ال ػػاح
لينشر كالتوزيو.
عبيػػداتا ذكقػػاف كألػػو السػػميدا تػػهيية (.)5005
الدلاغ كالتعي كالت ير .ط5ا عمافط ديبونو
ليطباعة كالنشر كالتوزيو.
عػػدسا لحمػػد عبػػد الػػرحي ( .)9996المدرتػػة
كتعيػػي الت يػػر .ط9ا عمػػافط دار ال ػػر
ليطباعة كالنشر كالتوزيو.
عمػػرا نػػواؿ عبػػد العيػػي (" .)5009فعاليػػة
اتػػتراتي ية تدريسػػية لقترحػػة لمعال ػػة
المعيولات لتنمية الت يػر االلت ػارم فػ
العيوـ لدل تاليػ المرحيػة اإلعداديػة".
أًركحػػة دكتػػوراق غيػػر لنشػػورةا كييػػة
الترليةا جالعة المنوفيػةا جمهوريػة لصػر
العرلية.

تعادةا جػودت أحمػد ( .)5003تػدريا لهػارات
الت ير(لو لئات اهل ية التطبيقية) .عمافط
دار الشركؽ لينشر كالتوزيو.

غندكرةا ريمػين لنػ عبػاس (" .)5099تصػمي
ل رنػػػال لقتػػػرح لاتػػػترداـ لعػػػض
االتتراتي يات التعييمية فػ فػوب ألحػاث
الػدلاغ إكسػاب ل ػػادي كحػدة " كًنػ
"هً اؿ الركفة لم ة الم رلػة" .رتػالة
لاجستير غير لنشورةا جالعة أـ القرل.

السػػيط ا ناديػػا تػػميح (" .)5005أثػػر لرنػػال
تعييم – التعي م لبن عيى نظرية الػتعي
المستند إلى الدلاغ ف تنمية القدرة عيػى
التعي ال عػاؿ" .أًركحػة دكتػوراق غيػر
لنشورةا جالعػة عمػاف العرليػة ليدراتػات
العيياا عماف.

فوارعػػةا عػػادؿ كشػػاكرا تػػارة( .)5099لعوقػػات
تدريا لواد العيوـ االجتماعيػة لالمرحيػة
اهتاتػػية العييػػا ( )90-8لػػن كجهػػة نظػػر
لعيميها كلشرفيها فػ لحافظػة الرييػل.
دراتػػة لقدلػػة لمػػؤتمر "تعيػػي العيػػوـ
االجتماعيػػة فػػ ال العػػات ال يسػػطينية –
الواقو كالطموحات" جالعة الرييل .لتػاريخ
.5099/6/30

السيط ا ناديا تميح ( .)5004التعي المستند إلى
الػػدلاغ .ط9ا عمػػافط دار المسػػيرة لينشػػر
كالتوزيو.

الصػػاف ا عبػػد الح ػػي ( .) 5005أثػػر لرنػػال
تدريب لبن عيى التريل ف لواق حياتية
ف تنمية لهػارات الت يػر اإللػداع لػدل
ًيبة المرحية اهتاتية .أًركحة دكتوراقا
جالعة عماف العرلية ليدراتات العيياا عمػافا

قاتػػػػ ا أزدػػػػػار يحيػػػػى ( .)5099أنمػػاط
الت يػػػر المرتبطػػػة لنصػػػ الػػػدلاغ
اهيمنااهيسرلدل ًيبة المرحيػة اإلعداديػة
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 ل يػة ألحػاث.كعاقتها لالت ير التباعدم
كيية الترلية اهتاتػيةا جالعػة الموصػلا
. 946-995 )ا4(90
المودبة.)5007( قطال ا يوت كالمشاعية ل دم
 عمػافط دار.كاإللداع كفػ نظريػة الػدلاغ
.ديبونو لينشر كالتوزيو
 لعوقػػات اتػػترداـ.)5007( ال راتػػناا تػػميح
اإلجرابات التدريسية غير التقييدية لمبحػث
 الم ية اهردنيػة فػ.الدراتات االجتماعية
.949 – 955 )ا5(36 العيوـ الترلويةا
أكلسػنا تػوزاف ج. كوفاليػكا كػارين د
)ت اكز التوقعات دليل المعي لتطبي5004(.
ألحاث الدلاغ ف غرفة الص ا ال تاب اهكؿا
ترجمة لدارس الظهراف اهدييةا الدلاـط دار
.ال تاب الترلوم لينشر كالتوزيو
اليقان ا أحمد كرفوافا أحمػد كلحمػدا فارعػة
ا4ا ط9 ج. تدريا المواد االجتماعية.)9990(
.القادرةط عال ال تب
 ال ديػػد فػ أتػػاليب.) 9994( لسػػي ا إلػػرادي
التدرياط حػل المشػ اتا تنميػة اإللػداعا
 عمػافط دار البشػر. تسريو الت ير العيمػ
.لينشر كالتوزيو
 " أثػر لرنػال تعيػي.)5000( لطرا رنا عدناف
الت ير "الموادػب غيػر المحػدكدة" عيػى
تطوير القدرات اإللداعية كل هوـ ال ات لدل
 رتػالة." ًيبة الصػ الرػالا اهتاتػ
لاجستير غير لنشػورةا ال العػة اهردنيػةا
.عماف
 لنهػاج الترليػة.)9999( كزارة الترلية كالتعيي
االجتماعية كالوًنية كخطوًا العريضة ف
 المديريػة العالػة. لرحية التعيي اهتات
.ليمناد كتقنيات التعيي ا عماف
 اإلتػػتراتي ية.)5005( كزارة الترليػػة كالتعيػػي
 كثيقػة.الوًنية ليترليةط المسودة النهاصية
غيػػر لنشػػورةا إدارة البحػػث كالتطػػوير
.الترلوما عمافط اهردف
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