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ـــى معرفـــة  یهـــدف البحـــث الحـــالي  فـــي  )S)’5E اســـتراتیجیة دورة الـــتعلم المعدلـــةأثـــر ال

، المتوســط فــي مــادة التربیــة اإلســالمیةطــالب الصــف الثــاني والتفكیــر الجــانبي لــدى تحصــیل ال

ســـتعمل الباحثـــان المـــنهج التجریبـــي، واعتمـــدا تصـــمیمًا تجریبیـــًا ذي ضـــبط جزئـــي لمجمـــوعتین ا

) طالبــــًا للمجموعــــة ٣٦، بواقــــع (قصــــدیةعینــــة البحــــث بطریقــــة  اختــــار او ، (تجریبیــــة وضــــابطة)

هـــدفًا ســلوكیًا معتمـــدین ) ١٦٠، صـــاغ الباحثــان () طالبــًا للمجموعـــة الضــابطة٣٦التجریبیــة و(

، الســــــتیعاب، واالمعرفــــــي لمســــــتویات (المعرفــــــة ) فــــــي المجــــــالbloom( علـــــى تصــــــنیف بلــــــوم

ختبـــارًا بعـــدیًا لقیـــاس ا، أعـــّد الباحثـــان دراســـیًا كـــامالً وقـــد اســـتغرقت التجربـــة فصـــًال  ،)والتطبیـــق

ومقیاسـًا  موضـوعیة،) فقـرة ٤٠مكونـًا مـن (مستوى تحصیل الطالب في مادة التربیة االسالمیة 

، وبعـد وصـدقها وثباتهـا، وتم التأكد من صـالحیة الفقـرات ) فقرة٤٠للتفكیر الجانبي مكونًا من (

) لعینتــین مســتقلتین، ومعامــل ارتبــاط t.test: (االختبــار التــائي (ةســتعمال الوســائل اإلحصــائیا

 التمییـز،ومعامل الصعوبة، ومعامل  )،٢براون، ومربع كاي (كا -بیرسون، ومعادلة  سبیرمان 

  الى النتائج االتیة: انتوصل الباحث، )٢ومعامل ایتا

ـــة  ـــد مســـتوى الدالل ـــة إحصـــائیة عن ـــًا ذا دالل ـــاك فرق ـــین متوســـطات  )٠.٠٥(وجـــد أّن هن ب

اسـتراتیجیة المجموعتین (التجریبیـة والضـابطة) ولصـالح المجموعـة التجریبیـة التـي درسـت وفـق 

كبیـر جـدًا وفـق حصیلي البعدي، وحجم هذا االثـر في االختبار الت )S)’5E دورة التعلم المعدلة

 .معیار كوهین

ـــة  ـــد مســـتوى الدالل ـــة إحصـــائیة عن ـــًا ذا دالل ـــاك فرق ـــین متوســـطات  )٠.٠٥(وجـــد أّن هن ب

اسـتراتیجیة المجموعتین (التجریبیـة والضـابطة) ولصـالح المجموعـة التجریبیـة التـي درسـت وفـق 

كبیـــر جــدًا وفـــق ، وحجــم هـــذا االثــر الجــانبي اختبــار التفكیـــرفـــي   )S)’5Eدورة الــتعلم المعدلــة
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  The Effect of the adjusted (5E'S) courseStrategy on the achievement  and 

Lateral thinking of the second-class Intermediate Stamatas in the subject of 

the  Islamic Education 

Abstract 

This research aims at investigating the effect of the adjusted (5E'S) course 

Strategy on the achievement and Lateral thinking of the second-class 

Intermediate Stamatas in the subject of the Islamic Education. The two 

researchers used the experimental design of two equivalent group (experimental 

and control), They are both Selected elaborately (36) Standouts of the 

experimental Croup and (36) control Group. the two researchers designed (160) 

behavioral objectives depending on Bloom's Taxonomy in the levels of cognitive 

domain (remembering, comprehension, application). The experiment lasted for the 

whole first term. The two researchers constructed post-test which level 

achievement students for Islamic education consists of (40) objective paragraphs, 

lateral thinking test consists of (40) paragraphs. Have been paragraphs shows 

validity and the reliability, After statistical means have been used: T. test for two 

indecent samples ; Pearson's coefficient Formulation Spearman – Brown equation 

secure item difficulty , item discrimination and Eta 2 equation .  

The tow researcher found the following results: 

He found that there is a statistically significant difference at the level of 

significance (0.05) between the averages of the two groups (experimental and 

control) and in favor of the experimental group that studied received (5E'S) course 

Strategy post achievement test, and the large size of this effect according to 

coheen scale. 

He found that there is a statistically significant difference at the level of 

significance (0.05) between the averages of the two groups (experimental and 

control) and in favor of the experimental group that studied adjusted (5E'S) course 

Strategy on the achievement on Lateral thinking test and large size of this effect 

according to coheen scale. 
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  مشكلة البحث:  - اوالً 

من یتتبع الواقع الفعلي لتدریس مادة التربیة اإلسالمیة في محافظة االنبار یجد ان 

هذه المادة  تواجه  صعوبات ومعوقات تمنع ایصالها بالشكل المطلوب للطالب، وهذا ما لمسه 

أن أغلب   افوجدم العام، الباحثان عن طریق تتبعهما لتدریس التربیة االسالمیة في مراحل التعلی

 تدریبهمعدم الى ذلك في سبب ، وربما یعود الالمدرسین یتبعون الطریقة التقلیدیة في تدریسهم

وعدم اطالعهم على اسس االستراتیجیات وخطواتها بشكل طرائق التدریس الحدیثة،  لىع

مادة التربیة في تدریس سلیم، هذا االمر جعل الطریقة التقلیدیة هي السائدة في مدارسنا 

، على التلقین من جانب المدرس، والحفظ واالستظهار من جانب الطالب، اذ تركز االسالمیة

اال بطریقة واحدة مادة التربیة االسالمیة  یمكن تدریس الیرون انه  المدرسین من ان عدد كما

 اطولتحتاج الى وقت ان االستراتیجیات الحدیثة  اوبطرائق اخرى،  فضًال عن قلة معرفتهم

میل إلى ما یتعلمه، مع عدم ال یالطالب جعلت  وهذه االمور في مدارسنا، للدرس من المقرر

  إتاحة الفرص الكافیة له لإلبداع، واالبتكار، والتنمیة، والتفكیر.

وعلى الرغم من الجهود التي ُبذلت في مجال طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة 

فاهیم سادت الماضي، إذ نجد كثیر من المدرسین یركزون وأسالیبها، فما زال التدریس مقیدًا بم

على األسالیب التقلیدیة بدًال من تركیزهم على تفعیل اثر الطالب واشراكه في العملیة 

  ).٦ : ص١٩٩٦التعلیمیة. (یعقوب، 

وقد أشارت كثیر من االدبیات والدراسات إلى ضعف أسالیب التدریس المعتمدة من 

الحاضر، وخصوصًا في مادة التربیة االسالمیة. (البجاري، اغلب المدرسین في الوقت 

  ).٢ : ص٢٠٠٣

) التي اكدت ان الطرائق واألسالیب ٢٠٠٠ ومن هذه الدراسات دراسة (الجبوري،

التقلیدیة المتبعة في تدریس مادة التربیة اإلسالمیة تهمل الطالب وتوجه تركیزه نحو المدرس، 

  ).٣ : ص٢٠٠٠العملیة التعلیمیة. (الجبوري، وبذلك یكون اثر الطالب سلبیًا في 

لذلك تتحرى المؤسسات التربویة مهمة البحث عن استراتیجیات حدیثة في عرض 

المعلومات الستثارة التفكیر وتنمیته عن طریق تدریس مادة التربیة اإلسالمیة، ومن هنا یقترح 

لطالب محورًا للعملیة التعلیمیة الباحثان إحدى االستراتیجیات التدریسیة الحدیثة التي تتخذ من ا
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والتي تساعد الطالب على التفكیر وتساهم في زیادة التحصیل مثل: استراتیجیة دورة التعلم 

)، في محاولة لربط الدراسة بمتغیر التفكیر الجانبي، والذي یعد احد أنواع 5E'Sالمعدلة (

ق والبلدان العربیة من بحثه، التفكیر الحدیثة التي شحت الدراسات واالبحاث العلمیة في العرا

لذا یلخص الباحثان مشكلة بحثهما عن طریق اإلجابة عن السؤال اآلتي: هل یوجد اثر 

) في تدریس مادة التربیة اإلسالمیة على التحصیل 5E'Sالستراتیجیة دورة التعلم المعدلة (

  انبي لدى طالب الصف الثاني متوسط.والتفكیر الج

 أهمیة البحث: - ثانیاً 

توصف التربیة الحدیثة بأنها عملیة حیویة ترمي إلى تهیئة البیئة التي تساعد على 

تكوین الشخصیة اإلنسانیة ألفراد المجتمع، وتمكنهم من اكتساب الصفات االجتماعیة، عن 

طریق النمو المتوازن جسمًا وعقلیًا ونفسیًا على وفق اإلطار الفلسفي للمجتمع، وتعد المدرسة 

في تحقیق أهدافها، ویعد المدرس مسؤوًال عن التعامل مع مجموعات الطلبة، وهو أداة التربیة 

  ).٤٩ : ص٢٠٠٠األساس في تنفیذ المنهج ومتابعته. (مرعي والحیلة، 

لذا یرى الباحثان ان التربیة أداة متمیزة لالرتقاء باألمم والشعوب، واداة فعالة من 

ح األخالق، وال شك ان حاجة المجتمعات أدوات التغییر والتطور، وبناء المجتمعات، وصال

الیوم إلى التربیة السلیمة یفوق حاجتها إلى الجوانب المادیة، وذلك الن المجتمع ال یمكن ان 

  یبلغ أقصى درجات التطور والعزة والصالح إال إذا نال نصیبًا وافرًا من التربیة السلیمة. 

من الشریعة اإلسالمیة، سواء كان وتستمد التربیة وتوجیهاتها، وفلسفتها، وغایاتها، 

ذلك في إطارها النظري، أم في تطبیقاتها العملیة، فهي تربیة صادقة مقصودة متوازنة هدفها 

تكوین األمة اإلسالمیة، سواء كانت تلك التربیة في مؤسسات نظامیة كالمدرسة والجامعة، ام 

  ).١٨٤ : ص١٩٩٧غیر نظامیة كالمنزل ووسائل األعالم. (النقیب، 

فالتربیة اإلسالمیة حاجة إنسانیة وضرورة مصیریة تبث روح الخیر لدى أبنائها، 

وتطهر النفس وتزكیها من الرذائل والشرور التي تعاني منه المجتمعات الیوم، فاألمم الیوم 

تعمل لمحو الجهل مع ان األولى لها ان تعمل لمحو الرذائل والشرور في النفوس، والبشریة 

ة إلى ان تسودها المشاعر اإلنسانیة النبیلة، وان یسودها الخیر والسالم، الیوم بحاجة شدید

وهذا ال یتحقق إال بالتربیة اإلسالمیة المتكاملة التي تسهم في بناء اإلنسان وبناء نهضة علمیة 

  ).٣ : ص٢٠٠٣جدیدة. (العزاوي والزیدي، 
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العلمي واالرتقاء أن التفكیر من أهم ممیزات كل عصر التي تمكن اإلنسان من التقدم 

الحضاري وتنظیم معلوماته، وألنه من اعقد أنواع السلوك اإلنساني وابرز العوامل التي تؤدي 

إلى جعل اإلنسان قادرًا على التكیف مع بیئته المحیطة به لذلك توجهت الجهود اإلنسانیة 

  ).٢١١ : ص٢٠٠٠المكثفة لدراسة التفكیر بأنواعه كافة. (عبد الدائم، 

ینادي الیوم من التحرر من التفكیر المنطقي والذي یسمى (التفكیر  وهناك من

العامودي) وحیث ان معظم الناس یعتقدون ان التفكیر التقلیدي العامودي هو الطریقة المثلى 

) ومصطلح lateral thinkingالوحیدة المناسبة والفعالة لذا ظهر ما یسمى بالتفكیر الجانبي (

)lateralاإلبداع أو الحداثة و( ) یعني األصالة أوlateral thinking یعني محاولة حل (

المشاكل بأسالیب غیر تقلیدیة وقد ادخل هذا المصطلح قاموس اكسفورد في طبعاته األخیرة، 

ویعد التفكیر الجانبي نمط من أنماط التفكیر الحدیثة الذي ارتبط بالمفكر العالمي "ادوارد 

  ). ١٠ : ص٢٠٠٨یثًا. (حسین، دیبونو" الذي استعمل هذا المصطلح حد

ان التفكیر الجانبي هو رویة جدیدة لإلبداع بدون تقید لطرح األفكار، سواء من حیث 

المهارات اإلبداعیة أو االستراتیجیات المستعملة لتحقیق المهارات، فهو نمط إبداعي موحد 

رار سوف ومتكامل یساعد األفراد على إنتاج طرق جدیدة من التفكیر أو أداوت صنع الق

ینعكس تعلمه على طریقة أداءنا للمهام الیومیة حیث ستتم بالسرعة والدقة والجودة العالیة. 

)De Bono, 2006: 17:ویرى "دیبونو" ان الحاجة لعملیة اإلبداع تقع في مجالین ،(  

عندما تكون هناك حاجة حقیقیة لفكرة جدیدة وال یمكننا استكمال األمر من دون الفكرة 

قد تكون هنالك مشكلة أزمة أو صراع في حال فشلت األسالیب األخرى، واإلبداع هو الجدیدة، 

 األمل الوحید. 

عندما ال تكون هنالك حاجة ماسة لفكرة جدیدة ولكن الفكرة الجدیدة تعطي فرصًا 

 ). ٤٩ : ص٢٠٠٥ومزایا وفوائد. (دي بونو، 

عمل العقل نفسه، أو وتتجلى أهمیة التفكیر الجانبي والحاجة إلیه عن طریق آلیة 

طریقته في معالجة المعلومات وفاعلیته في أداء هذه المهمة والتي ال تتم بهذه البساطة أو 

السهولة، وان آلیة العقل في معالجة المعلومات تنطوي غبر ذاتها على خصائص تفرض علیه 

االستفادة  بعض القیود، وهذه القیود تقف جانبًا إلى جنب مع محاسن آلیة عمل العقل، ویمكن

بالتفكیر الجانبي من محاسن هذه اآللیة دون التعرض لمساوئها، إذ یوفر التفكیر الجانبي عن 
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طریق تحرره من القوالب الفكریة وحریته في معالجة المعلومات من تعدیل هذه السیئات أو 

  ). ١٣ : ص٢٠٠٦إحداث شيء من التوازن بینها وبین المحاسن. (دي بونو، 

من الطلبة لم یتعلموا مهارات التفكیر السلیمة في كیفیة التفكیر الجید،  لذا نجد العدید

ولم ینالوا التوجیه الجید والصحیح وال التدریب الالزم له، ویتبین عدم قدرة طرائق التدریس 

المتبعة في الوقت الحاضر على تحقیق هدف التفكیر أو تنمیته لدى الطلبة، لذا یجب 

في عرض المعلومات التي تؤدي إلى استثارة التفكیر لدیهم.  االهتمام بالطرائق الحدیثة

  ). ٢٤٥ : ص٢٠٠٩(الكبیسي، 

ولذلك اصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في طرائق وأستراتیجیات التدریس 

المختلفة والمتبعة في مدارسنا، ولم تعد لتلك الطرائق التقلیدیة ذلك األثر السابق في التدریس، 

م التفكیر في اآلونة األخیرة شعارًا تنادي به كل األنظمة التربویة في العالم، بعد ان أصبح تعلی

ومن هنا كان لزامًا على المدرسة تلبیة هذه التوجهات، واعداد الطلبة اعدادًا یمكنهم من 

 : ص٢٠٠٧امتالك مهارات التفكیر المتنزعة وممارستها في جمیع مجاالت حیاتهم. (حسین، 

١١ .(  

راتیجیات التدریسیة الحدیثة هي إستراتیجیة دورة التعلم المعدلة ذات ومن بین االست

) وهي إحدى تطبیقات النظریة البنائیة Rodger bybeeالخمس خطوات من منظور العالم (

وتتكون من خمس مراحل وهي: (التهیئة، االستكشاف، التفسیر، التوسیع، التقویم)، والتي یرى 

 .Grayson, 2002:pثر النماذج إبداعًا في مجال التربیة. (فیها أكثر التربویین انها من أك

87.(  

وهذا  الطالب یحقق أهدافه فعًال، ان اهمیة دورة التعلم الخماسیة تكمن في جعل

عملیات جماعیة وفردیة معًا في حل المشكالت العلمیة والحیاتیة المتنوعة، "بقصد  تطّلبی

ك عن طریق تخفیف حدة التعصب لآلراء والتدرب زیادة فاعلیة مهارات التفكیر لدى الطلبة وذل

على احترام جمیع اآلراء مهما كانت بقصد تولید اكبر عدد من األفكار اإلبداعیة حول 

 المشكلة مع إتاحة جوًا من الحریة للطلبة تسمح بطرح كل األفكار التي تدور في خواطرهم

  .)٢٢١ : ص٢٠٠٨ (أبو ریاش وقطیط،"

  وتأسیسًا على ما تقدم یمكن إجمال أهمیة البحث باالتي: 
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أهمیة التربیة كونهـا أسـاس البنـاء الحضـاري علـى مـر العصـور ألنهـا تهـدف بشـكل عـام 

ـــراد وتنمیـــة شخصـــیاتهم وتوجههـــا نحـــو خدمـــة مجـــتمعهم  إلـــى احـــداث تغییـــرات فـــي ســـلوك األف

 وتطوره. 

یجیات وطرائق التدریس المناسبة انها دراسة تساهم في بلورة أهمیة اختیار أسترات

 لتحقیق زیادة التحصیل ورفع مستوى التفكیر الذي یعد من األهداف التربویة المطلوبة. 

انها دراسة تمس موضوع حیوي ومهم (التربیة اإلسالمیة) بإستراتیجیة دورة التعلم 

إال بشيء  ) وربطه بمتغیر (التفكیر الجانبي) الذي لم تتطرق إلیه البحوث5E'Sالمعدلة (

  محدود.

أهمیة المرحلة المتوسطة التي هي مجتمع البحث لما لها من وظیفة كبیرة في اعداد 

  الطالب للحیاة العلمیة والعملیة وتوجیهه نحو اختیار تخصصه الذي یناسب قدراته العقلیة.

  هدفا البحث: -ثالثاً 

  یهدف البحث الحالي إلى: 

  ) فــي تحصــیل طــالب الصــف الثـــاني 5E'Sدورة الــتعلم المعدلـــة ( معرفــة اثــر إســتراتیجیة  -١

 المتوسط في مادة التربیة اإلسالمیة عن طریق االختبار البعدي المعد ألجل ذلك. 

) فـــي التفكیـــر الجـــانبي لـــدى طـــالب 5E'Sمعرفـــة اثـــر إســـتراتیجیة دورة الـــتعلم المعدلـــة (  -٢

 ریق المقیاس البعدي المعد ألجل ذلك.الصف الثاني متوسط في مادة التربیة اإلسالمیة عن ط

  فرضیتا البحث: -رابعاً 

  : اآلتیتین الصفریتین الفرضیتین فحص من بد ال البحث هدفي من للتحقق

 لمـادة الدراسـي التحصـیل في) ٠.٠٥( داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذي فرق یوجد ال  -١

 طـالب درجـات ومتوسـط التجریبیـة المجموعـة طـالب درجات متوسط بین االسالمیة التربیة

  .البعدي التحصیلي اإلختبار في الضابطة المجموعة

 بـــین الجـــانبي التفكیـــر فـــي) ٠.٠٥( داللـــة مســـتوى عنـــد إحصـــائیة داللـــة ذي فـــرق یوجـــد ال   -٢

  الضــابطة المجموعــة طــالب درجــات ومتوســط التجریبیــة المجموعــة طــالب درجــات متوســط

  .الجانبي التفكیر الختبار البعدي التطبیق في

  حدود البحث: -خامساً 

  یتحدد البحث الحالي بـ:



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣١٤ ( 

 

ـــة التابعـــة للمدیریـــة العامـــة لتربیـــة متمثلـــة بالحـــدود المكانیـــة:  -  المـــدارس المتوســـطة النهاری

  .لرمادي (المركز)محافظة األنبار/ قضاء ا

  .م٢٠١٤/ ٢٠١٣الفصل الدراسي األول متمثلة بالحدود الزمانیة:  - 

 تدریســـه موضـــوعات مـــن كتـــاب التربیـــة اإلســـالمیة المقـــرربمتمثلـــة الحـــدود الموضـــوعیة:  - 

  .للصف الثاني متوسط

طـــالب الصـــف الثـــاني متوســـط فـــي المـــدارس النهاریـــة التابعـــة متمثلـــة بالحـــدود البشـــریة:  - 

  .االنبار/ الرمادي (المركز)لمدیریة تربیة 

إستراتیجیة دورة التعلم متمثلة بمتغیرات الدراسة المستقلة والتابعة، وهي:  الحدود الدراسیة: - 

علــــــى وفــــــق تصــــــنیف بلــــــوم للمجــــــال المعرفــــــي  التحصــــــیل الدراســــــيو ، )5E'Sالمعدلــــــة (

 والتفكیر الجانبي. ،للمستویات (التذكر، والفهم، والتطبیق)

  تحدید المصطلحات: - سادساً 

  ):5E'Sإستراتیجیة دورة التعلم المعدلة ( - ١

ة بنائیة في التدریس تقوم على ) بأنها: ((إستراتیجی٢٠١٤عرفها (الكبیسي وحسون، 

التفاعل النشط بین المعلم والمتعلم أثناء الموقف التعلیمي تتخللها أنشطة تعلیمیة تقدم في كل 

التقویم)  –التوسع  –الشرح والتفسیر  –االستكشاف  –مرحلة من مراحلها الخمس (االنشغال 

 ).١١٦ : ص٢٠١٤. (الكبیسي وحسون، ط مرحلة التقویم مع كل المراحل))وترتب

  التعریف اإلجرائي:

مع طلبة الصف الثاني  انمجموعة من اإلجراءات التدریسیة التي یستعملها الباحث

وفق على متوسط في مادة التربیة اإلسالمیة (المجموعة التجریبیة) والتي تسیر خطواتها 

أجل إیجاد مواقف  ، منة: (التهیئة، واالستكشاف، والتوضیح، والتوسیع، والتقویم)تیالمراحل اال

  .بما یحقق اهداف الدرستعلیمیة حّرة وٕاطالق العنان ألفكار الطلبة 

  التحصیل: - ٢

((محصلة ما یتعلمه الطالب بعد مرور مدة زمنیة  ) بأنه:٢٠٠٣عرفه أبو جادو (

معینة، ویمكن قیاسه بالدرجة التي یحصل علیها الطالب في اختبار تحصیلي)) (أبو جادو، 

 ).٤٢٥ : ص٢٠٠٣
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  التعریف اإلجرائي:

هو الدرجات التي یحصل علیها طالب الثاني المتوسط (عینة البحث) في موضوعات 

  مادة التربیة اإلسالمیة المحددة بعد دراستهم لها في اإلختبار التحصیلي المعد لهذا الغرض.

  المتوسطة. المرحلة - ٣

البتدائیة، وتسبق ((المرحلة التي تلي المرحلة ا ) بأنها:١٩٩٦عرفتها وزارة التربیة (

سنة)، وهي ١٤-١٢المرحلة اإلعدادیة، ومدتها ثالث سنوات، وتشمل سنوات العمر بین (

مكملة لما یدرسه الطالب في المرحلة االبتدائیة، وتزوده بمعلومات أوسع مما درسه في اللغة، 

 ). ٧ : ص١٩٩٦والثقافة العامة)) (وزارة التربیة، 

  التعریف اإلجرائي:

هو الصف الثاني من صفوف المرحلة المتوسطة التي تكون فیها مدى الدراسة ثالث 

سنوات، بعد المرحلة اإلبتدائیة وقبل المرحلة اإلعدادیة في سّلم النظام التعلیمي في وزارة 

  التربیة.

  .التربیة االسالمیة - ٤

لمحیطة به ((عملیة تفاعل بین الفرد والبیئة ا ) بأنها:٢٠٠١( یحیىوعّرفها الخوالدة و 

مشتقة بنور الشریعة اإلسالمیة لهدف بناء الشخصیة اإلنسانیة المسلمة المتكاملة في جوانبها 

 ).٢٥ : ص٢٠٠١ ،یحیى(الخوالدة و  كلها وبطریقة متوازنة)).

  التعریف اإلجرائي:

موضوعات الكتاب المقرر تدریسه لطالب الصف الثاني المتوسط الذي یحتوي على 

في الفصل االول ومباحث في السیرة النبویة وحیاة الصحابة رضوان  احادیث للرسول محمد 

م والتي  ٢٠١٣هـ/١٤٣٤اهللا تعالى علیهم في الفصل الثاني التي أقرتها وزارة التربیة للعام 

  والمبادئ اإلسالمیة في أذهان الطالب. تسعى الى ترسیخ القیم

  لتفكیر الجانبي.ا - ٥

 حل ((طریقة مبدعة تخیلیة في :بأنه) De.Bono, 1998عرفه "دي بونو" (

 :De Bono, 1998المشكالت تؤدي إلى تغییر تصورات الفرد ومفاهیمه عن مشكلة ما)). (

p. 3 .( 
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  التعریف اإلجرائي:

المعلنة المقاسة بالدرجة التي یحصل علیها طالب الصف الثاني  محصلة اإلستجابات

  .والذي أعده لهذا الغرضالتفكیر الجانبي متوسط على مقیاس 

ما ا :م   

) ا دورة ا اول: إر ا5اE'S :(  

  مفهوم دورة التعلم:

تدریسیة یمكن ان یستعملها المدرس في التدریس الصفي،  دورة التعلم هي إستراتیجیة

تؤكد التفاعل بین المدرس والطالب في أثناء الموقف التعلیمي، وتعتمد على األنشطة العلمیة، 

ویتم ذلك عن طریق ثالث مراحل هي: مرحلة االستكشاف، ومرحلة تقدیم المفهوم، ومرحلة 

  ).٣٥ : ص٢٠٠٩ق المفهوم. (الخضري، تطبی

) بأنها: إحدى استراتیجیات التدریس التي تؤكد على ٢٠٠٥(رزوقي وآخرون،  ویرى

التفاعل بین المدرس وطالبه في أثناء الموقف التعلیمي وتسیر على وفق خطوات معینة. 

  ).٨١ – ٨٠ : ص٢٠٠٥(رزوقي وآخرون، 

على ان لتعلیم ان دورة التعلم یمكن ان تكون انموذجًا او استراتیجیًة او طریقًة ل

یحصل التفاعل بین عناصر العملیة التعلیمیة وفق المراحل االتیة، وهي: مرحلة االستكشاف، 

عالقة، إما وهذه المراحل البد ان تكون بینها ، ومرحلة تقدیم المفهوم، ومرحلة تطبیق المفهوم

معالجة اكبر عدد ممكن من متغیرات العملیة من اجل ترابطیة، أو سببیة، أو تفسیریة، 

، واختیار خصائص الطلبة واستعداداتهم المفاهیمیة واسالیب تعلمهم، ومراعاة ةالتدریسی

اإلجراءات الصفیة ، ودراسة اسالیب تواصل الطلبة مع المواقف واألحداثاالفضل من 

التي تحقق  استراتیجیة التغذیة الراجعةالمناسبة، ووضع  اسالیب التقویمبدقة، عبر  التدریسیة

  ).١٥٤ : ص٢٠١١ ،العدوان وحوامدة (.االهداف بكل مستویاتها

  ):5E'Sإستراتیجیة دورة التعلم الخماسیة المعدلة (

تستند استراتیجیة دورة التعلم الخماسیة على اسس ومبادئ النظریة البنائیة، والتي  

تصور التفاعل عن كیفیة حدوث التعلم البشري، وذلك بتعریف وتنظیم وتوسیع وتغییر المفاهیم 

األولیة لدى الطالب عن طریق التفاعالت مع البیئة والنشاطات والخبرات الصفیة واالفراد 

ث یفسر الطلبة األشیاء والظواهر ویدمجون التفسیر في ضوء مفاهیمهم الحالیة واآلخرون، حی
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والمشابهة للخبرات المقدمة أو التي یصادفوها، كما یتطلب تطبیق دورة التعلم الخماسیة في 

التعلیم ان یدرك المدرس ان للطالب بعض التصورات أو الخبرات من المعارف السابقة، قد 

مالئمة (أي مفاهیم خاطئة) ویتطلب تطویرًا أكثر ویطلق علیها  تكون هذه التصورات غیر

مصطلح (التغییر الفكري)، وفي التدریب من اجل أحداث التغیر الفكري ینبغي على المدرسین 

التحقق من ان الطالب یركز على األشیاء أو األحداث التي تتضمن مفاهیم یتم االهتمام بها، 

مواقف الصعبة والتي تقع في الوقت الراهن خارج مدى وبعدها یتمكن الطلبة من مواجهة ال

فهمهم، وبهذه الطریقة سیصل الطلبة إلى فقدان االتزان، ویمكن عندها تطبیق المفاهیم الجدیدة 

هذه في مواقف مختلفة واالستقصاء منها خالل مقارنتها مع التصورات األخرى عن العالم، 

ي المناهج عند تصمیمهم برنامج ما، حیث وتساعد دورة التعلم الخماسیة في توجیه مطور 

یمكن لمطوري المناهج استعمال دوره التعلم الخماسیة في مستویات مختلفة في التنظیم، یوازي 

إحدى المستویات تتابع عام دراسي، أما مستوى أخر فیوازي وحدة دراسیة، وآخر یوازي نشاط 

حسین الفاعلیة التعلیمیة من أو سلسلة من الدروس الیومیة، كما تساعد مدرس الصف في ت

ایبي خالل طریقة منظمة لألسالیب المتطابقة كثیرًا مع نماذج التعلم والنتائج التعلیمیة (ب

  ).٣٢٩-٣٢٨ : ص٢٠٠٤وتروبریج، 

) مع مجموعة من الباحثین دراسة منهج Trowbridge) و(Roger Bybeeوقد قام (

 ١٩٩٠) سنة BSCS) (Bilological Science curriculum ctsubyعلوم البیولوجي (

) بوصفها انموذجًا تعلیمیًا 5E'Sبتطویر إنموذج تدریسي سمي بدورة التعلم الخمس مراحل (

 ,BSCS).(Growther, 2002, p.5(، )Coe, 2001فعاًال، واستعمل في برنامج (

p.11)،(Webmaster, 2001, p.22.(  

) إشارة إلى األحرف األولى للكلمات 5E'S – Modelاشتهر هذا األنموذج بـ ( 

االنكلیزیة المستعملة فیه، ویعد هذا اإلنموذج المشتق من دورة التعلم ذات ثالث مراحل طریقة 

لتنظیم الدروس واألبحاث التي أدت إلى ظهوره، ویتكون هذا اإلنموذج من المراحل الخمس 

والتوضیح ، )Explorationواالستكشاف (، )Engagmentاالنشغال (االنخراط) ( اآلتیة:

). (رزوقي Evaluationوالتقویم (، )Expansionوالتوسع (، )Explanation(التفسیر) (

 ).٨٩ – ٨٨ : ص٢٠٠٥وآخرون، 
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  ) أدناه یوضح المراحل الخمسة الستراتیجیة دورة التعلم الخماسیة المعدلة. ١والشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج دورة التعلم الخماسیة إ) ١( الشكل

  )٨٩ : ص٢٠٠٥(رزوقي وآخرون، 

  ):5E'Sمراحل إستراتیجیة دورة التعلم الخماسیة المعدلة (

) مراحل متسلسلة، وفیما یأتي 5E'Sالمعدلة (ان الستراتیجیة دورة التعلم الخماسیة 

  . وصف لكل مرحلة النموذج دورة التعلم

 :)Engagment phaseمرحلة االنشغال ( .١

تمثل هذه المرحلة مقدمة للدرس، یتم فیها تحفیز الطلبة للتعلم الالحق، یمكن ان 

تكون هذه المقدمة على شكل عرض أو مناقشة أو قراءة أو أي نشاط أخر یستعمل الستدعاء 

معرفة الطلبة المسبقة حول الدرس، وزیادة فضولهم كما تستعمل الكتشاف ما یعرفه الطلبة 

  المفهوم أو الموضوع قید الدراسة.دونه فیما یخص وما یفكرون به أو یعتق

كما ان المرحلة قد صممت لمساعدة الطلبة على فهم مهمة التعلم، وتكوین ارتباطات 

بین خبراتهم السابقة والمفاهیم الجدیدة التي تقوم بالدرس، وتحثهم على طرح أسئلة عن 

ووظیفتهم التعلیمیة بعد موضوع الدرس، حیث تتكون لدیهم فكرة واضحة عن موضوع الدرس 

نهایة هذه المرحلة، ویتوقع من الطلبة في أثناء هذه المرحلة ان یسألوا أسئلة مثل (لماذا یحدث 

  ).٩١ – ٩٠: ص٢٠٠٥هذا كیف اكتشفه؟ كیف اتبین أو اتحقق منه). (رزوقي وآخرون، 

    :)Exploration phase. مرحلة االستكشاف (٢

  المرحلة مواد ملموسة وتجارب لیستكشفوا أو  یجب ان یكون لدى الطلبة في هذه

Evaluation 

 التقویم 

Exploration 

االستكشا

 ف 

Expansion 

 التوسع 

Explanation 

 التفسیر 

Engament 

 االنشغال 



           ر اّي.د. أ.
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) ٣١٩ ( 

 

من المواضیع أو المفاهیم العلمیة بأنفسهم، ویعملوا معًا في مجموعات صغیرة  یتحققوا

الستكشاف األفكار أثناء األنشطة، كما یتم تشجیع الطلبة للعمل سویة دون توجیهات مباشرة 

لیكتسبوا معرفة أساسیة عن طبیة من المدرس، فهم یالحظون، ویسألون، ویستقصون المفاهیم، 

المواد واألفكار ذات العالقة، وتتاح لهم فرصة جمع المعلومات عن طریق وسائل سمعیة أو 

بصریة أو خالل القیام بتجارب معینة، وعلیهم ان ینظموا هذه المعلومات ویختاروا مصادر 

، وقد یحتاج األمر إلى مالئمة للحصول على البیانات، ثم یناقشوا ما توصلوا إلیه مع نظرائهم

تصمیم وتنفیذ تجارب محددة، أو تقویم الخیارات والبدائل الممكنة ثم المشاركة في المناقشة 

واتخاذ القرارات أي ان الطلبة سیكتشفون الظواهر ویعالجون األنشطة ولكن بإرشادات غیر 

  ).Growther, 2002, p. 3مباشرة من المدرس. (

  :)Explanation phase(. مرحلة التوضیح أو الشرح ٣

تهدف هذه المرحلة الى توجیه تفكیر الطلبة للمفهوم قید الدراسة لیتم ابتكاره بالتعاون 

مع بعضهم البعض، وان ال یعطى فقط من قبل المدرس كما یجب ان یركز الطلبة على 

یعتقد بعض  ).Martin & others, 1994, pp. 194 – 195استكشافاتهم األولیة. (

ان الطلبة یكتسبون فهمهم للمفاهیم الرئیسة أثناء مطالعتهم ومناقشاتهم، ویتمكنون  التربویین

من الوصول إلى أجوبة لألسئلة والمشكالت المطروحة، ویمكن ان تقدم المفردات عندما یكون 

الطلبة قد صاغوا افكارًا جدیدة لتفسیر المالحظات التي تكونت لدیهم في مرحلة االستكشاف، 

یهم أسئلة لم یجدوا لها حًال فربما یواصلون البحث عن حلول لها في مرحلة وٕاذا بقیت لد

  ).Saguaro, 2001, p. 506التوسیع. (

  ):phase  Expansion. مرحلة التوسیع أو التمدید أو اإلسهاب (٤ 

ان مرحلة التوسیع تشبه إلى حد ما عملیة اغالق الدرس، الذي هو حقًا اسهاب لما قد 

أثناء الدرس، وان ربط المعرفة الحالیة بالمعرفة السابقة یؤدي إلى توفیر انجز وتم تعلمه 

معرفة جدیدة، وهذه هي الغایة التي یوفرها اإلغالق أو التوسیع للطلبة، وهذه العملیة تؤدي 

إلى خزن المعرفة الجدیدة بنجاح واسترجاعها فیما بعد أي ان التوسع مهم لالحتفاظ 

  ).Growther, 2002, p. 3دة. (بالمعلومات والمفاهیم الجدی

   ):Evaluation phase(التقویم مرحلة  .٥

  إلى قدرة الطالب على تقدیر األشیاء والمواقف وٕاصدار أحكام قیمة رحلة تشیر هذه الم



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٢٠ ( 

 

علیها سواًء أكانت تلك األشیاء والمواقف محسوسة أم غیر ذلك، مثل أن یدافع الطالب عن 

یا وسیئات العولمة، أو یقّدر قیمة أشیاء تعرض علیه ، أو یناقش مزاترویج المخدراتعدم 

  ).٢٧ص، ٢٠٠٩مادیًا أو معنویًا (الالال، 

ان عملیة التقویم یجب ان ال تؤخر حتى انتهاء الدرس، بل یجب ان یقوم المدرس 

باستمرار، أي یجب أن یحدث طول مدة الدورة، إذا یمكن ان یكون التقویم في كل مرحلة من 

 ,Growther, 2002ولیس فقط في النهایة مثًال عن طریق مراقبة أجوبة الطلبة. (دورة التعلم 

p. 9.(  

 ):5E'Sمزایا إستراتیجیة دورة التعلم الخماسیة المعدلة (

تاتي من جانب التدریب ) 5E'Sستراتیجیة دورة التعلم الخماسیة المعدلة(ا مزایاان 

   في میدان التدریس، ویمكن ایجاز االهمیة بما یاتي:السلیم الفعلي والعملي 

 تحقیق األهداف: تحقق الطریقة إذا أحسن استعمالها معظم األهداف السلوكیة للدرس -١

 التعلم فیها یكون نشطًا، والطالب دوره ایجابي تتوفر لدیه الدافعیة، یبني معرفته بنفسه  -٢

ى الخبـــرة الذاتیـــة للطلبـــة، وعلـــى تراعـــي الفـــروق الفردیـــة فـــي هـــذه الطریقـــة العتمادهـــا علـــ -٣

  ممارستهم ألنشطة عملیة وتوسیعها وتقویمها.

تتیح للطلبة فرصة للتفكیر في اكبر عدد ممكن من للحلول للمشكلة الواحـدة، ممـا یشـجع  -٤

) ٣٥٠: ص٢٠٠٥علــى اســتخدام التفكیــر اإلبــداعي وبالتــالي تنمیتــه لــدى الطلبــة. (خطابیــة، 

  ).٣٥٠ – ٣٤٩: ص٢٠٠٨(االغا واللولو، 

   ):5E'Sخصائص استراتیجیة دورة التعلم الخماسیة المعدلة (

) التي تجعلها ذات 5E'Sخصائص استراتیجیة دورة التعلم الخماسیة المعدلة ( من

  فاعلیة في العملیة التعلیمیة التعلمیة، وتنمیة بعض مهارات التفكیر، ما یاتي: 

 المعرفیة لبیاجیه.  تستمد إطارها النظري الفلسفي من النظریة البنائیة -١

 تساعد على توصیل المفاهیم المجردة للطلبة ذوي التفكیر المحسوس.  -٢

مســاعدة الطلبــة علــى إعــادة تنظــیم المحتــوى وترتیبــه بمــا یناســب المســتوى العقلــي للطلبــة،  -٣

 ومساعدتهم على زیادة النمو العقلي االدراكي لدیهم.  

ة علـى تطبیـق مـا تعلمـوه بشـكل أفضـل.  تعمل على زیادة التحصیل للطلبـة، واكتسـاب القـدر  -٤

 ).١٧٢ : ص١٩٩٩) (عزیز، ٥٦٦ : ص١٩٩٦) (تمام، ١١٥ : ص١٩٩٥(حمامة، 



           ر اّي.د. أ.
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ما ا :مر اا:  

   ):Lateral Thinkingالتفكیر الجانبي (

) من الرواد االوائل الذین كتبوا في Edward De Bonoیعد (ادوارد دي بونو) (     

) تم اعتماده مصطلح ١٩٦٧)، ففي عام (Lateral Thinkingالجانبي (مجال التفكیر 

 Oxford) (Englishالتفكیر الجانبي واضافته إلى قاموس (اكسفورد) االنكلیزي (

Dictionary ویؤكد (دي بونو) على ان التفكیر الجانبي یؤدي إلى كیفیة عمل الدماغ ،(

ر غیر خطي أو متسلسل أو منطقي، فهو بوصفه نظامًا لتنظیم المعلومات ذاتیًا، وهو تفكی

یشیر إلى الحاجة للتحرك عند معالجة مشكلة ما في اتجاهات وبدائل جانبیه، ولذلك یعرفه 

بأنه البحث في حل المشكالت بأسالیب غیر تقلیدیة أو غیر منطقیة بشكل واضح. (دي بونو، 

  ).٩١ – ٩٠ : ص٢٠٠٥

یتجاوز التفكیر المنطقي، الذي یولي ویرى (دي بونو) ان مفهوم التفكیر الجانبي 

اهتمامًا خاصًا للبحث عن اإلجابة بنعم أو ال، فهو یعتمد معیار القیمتین، فغایة التفكیر ان 

  ).De Bono,1997, p.24یثبت انك على صواب أو على خطأ (

ویعد التفكیر الجانبي بمثابة نمط من التفكیر یعتمد على ابتكار أكبر قدر ممكن من 

والبدائل، ویمكن عن طریقه النظر إلى أكثر من جهة في المشكلة أو الموقف والقفز الحلول 

بخطوات حل المشكلة أي اإلبقاء على كل المعلومات المتاحة، إذ یركز التفكیر الجانبي على 

   ).١٨٩ – ١٨٨: ص٢٠٠٦واقع األمر ولیس األمر الواقع. (عرفة، 

  األساس النظري للتفكیر الجانبي:

كیر الجانبي إلى نظریة الجشتالت في فكرة اإلدراك الكلي، ووضع أجزاء یستند التف

الرواد الموقف وتنظیمه بهدف إدراكه بصورة متكاملة ضمن سیاق یصبح له معنى، ویعد 

: (ماكس فریتهیم) و(كوهلر) و(كوفكا) مؤسسین االفكار االولى التي األوائل لهذه النظریة مثل

ان هذه المدرسة ترى ان الطبقة الرئیسة في المدرك الحسي اعتمدها وطورها (دي بونو)  اذ 

لیست هي العناصر أو األجزاء التي یتكون منها المدرك، وٕانما الشكل أو البناء العام. (أبو 

  ).١٩١–١٩٠ : ص٢٠٠٤جادو، 

وعلى الرغم من كون (دي بونو) هو مبتكر التفكیر الجانبي لم یسلم بوجود تنظیم 

إال ان اطاره النظري یرتبط بظهور مدرسة الجشتالت في علم النفس  سابق للتفكیر الجانبي،
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بوصفها مدرسة ثائرة على سیادة االتجاه السلوكي في علم النفس في بدایة القرن الماضي، 

ویرى الجشتالیون ان الفرد في أثناء تفكیره في حل مشكلة ما حیث یمكن اإلفادة من النظریة 

لمجال الكلي للمشكلة، بحیث ینظر إلیها مرة واحدة، فهذا الكلیة عن طریق االهتمام بحصر ا

یساعد على إدراك العالقات التي توصل إلى الحل إذا ما اغفلنا بعض أجزاء المشكلة أو 

نظرنا إلیها من زاویة واحدة من غیر ان نستوعب كل جزء فیها، فان هذا سیؤدي إلى إعاقة 

  .)٨٩ ص :١٩٩٩(جروان، عملیة الوصول إلى الحل السلیم. 

  انبي بالتفكیر اإلبداعي:عالقة التفكیر الج

الجدیدة،  ان التفكیر الجانبي له عالقة بالتفكیر اإلبداعي فكًال منهما یهتم باالفكار

ولكن التفكیر الجانبي یشتمل على اإلبداع وزیادة، إذ لیس كل نتائج التفكیر الجانبي إبداعات 

حقه واحیانًا ال تزید عن كونها طرائق جدیدة لرؤیة األشیاء، وأیضًا یتطلب التفكیر اإلبداعي 

الجدیدة.  فكارموهبة التعبیر عن الذات بینما التفكیر الجانبي مفتوح أمام أي شخص یهتم باال

  ).١٦ : ص٢٠٠٥(دي بونو، 

ویرى (دي بونو) ان التفكیر اإلبداعي هو حالة خاصة من حاالت التفكیر الجانبي 

ویرتبط بمن یمتلكون الموهبة، بینما التفكیر الجانبي یمارسه أي شخص عادي وال یرتبط 

ء ویركز على بمجال معین، بل یصلح لكل مجاالت الفكر والعمل، كما یشمل اإلبداع كل شي

تغییر المفاهیم واالدراكات التي أصبحت انماطًا بحسب التقدم التاریخي والخبرات السابقة، 

بینما التفكیر الجانبي یعتمد بشكل مباشر على المعلومات المنظمة ذاتیًا، فهو یعمل على 

ي تحویل األنماط بطریقة غیر اعتیادیة أو منظمة، ویشترك التفكیر الجانبي واالبداعي ف

حرصهما على األفكار الجدیدة، ولكن التفكیر الجانبي ال یتوقف عند حدود األصالة، فلیس 

) ٢نتائج التفكیر الجانبي كلها إبداعات أصلیة، فهي طرائق جدیدة لرؤیة األشیاء، والشكل (

   یبین ذلك.

  

  

  

  

  )٩٤: ص٢٠٠٥) العالقة بین التفكیر الجانبي واإلبداع (دي بونو، ٢الشكل رقم (

 اإلبداع

 التفكیر الجانبي

 تغییر المفاهیم واالدراكات 
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  مصادر التفكیر الجانبي: 

   حدد (دي بونو) مصادر التفكیر الجانبي باآلتي:

 ):Innocenceالبراءة ( -١

تعد البراءة مصدرًا تقلیدیًا لإلبداع، فإذا لم یكن لدى الشخص معرفة بما هو متبع في 

تناول المفاهیم والتصدي للحلول، ثم وجد نفسه في موقف جدید علیه، فمن الممكن ان یتیح 

هذا األمر الوصول إلى تناول إبداع جدید، فتكون البراءة عندئذ مصدرًا لإلبداع، عندما ال 

  ما ینبغي عمله، أو كیف ینبغي عمله. یعرف الشخص 

 ):Experinceالخبرة ( -٢

ان اإلبداع القائم على الخبرة عكس اإلبداع القائم على البراءة، إذ تتیح الخبرة المجال 

  . للتعلم والتعلیم، ومن ثم الوصول إلى النجاح واإلبداع

 ):Mental Motivationالدافعیة العقلیة ( -٣

لدى الشخص تحفزه للنظر إلى بدائل أكثر، في الوقت ان توفر حالة من الدافعیة 

الذي یرضى اآلخرون بما هو موجود، ومن المظاهر الهامة لتحقیق الدافعیة العقلیة هي 

الرغبة في التوقف، والنظر إلى األشیاء التي لم ینتبه إلیها احد، حیث یشكل هذا النوع من 

  یات المنظمة.التركیز مصدرًا خفیًا لإلبداع في غیاب االستراتیج

 ):(Organizingالتنظیم  -٤

تعني قدرة الطالب على توجیه اإلنتباه نحو المواقف بفعالیة وبصورة منظمة مع 

التركیز على جمیع عناصر الموقف، وتنظیم التفكیر واإلنتقال من فكرة إلى أخرى، وصوًال إلى 

یمه ذهنیًا بشكل تحدید وتمییز معالم المشكلة أو الموقف بوضوح، ومن ثم العمل على تنظ

  .)٢٧ : ص٢٠٠٩(الالال،  .مریح

  ):Styleاألسلوب (  -٥

یقصد باألسلوب النمط الذي یسلكه الفرد في التفكیر في موضوع ما، وتتعدد أسالیب 

   التفكیر، وكل منها یمثل تفكیرًا بصفة عامة وتفكیرًا إبداعیًا بصورة خاصة.

  ):Releaseالتحرر ( -٦

ان العمل على تحریر الفرد من القیود وعوامل الكبت واإلحباط والخوف والتهدید 

یجعله أكثر قدرة على اإلبداع، وذلك الن الدماغ یكون أكثر عطاًء في مثل هذه الحاالت، 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٢٤ ( 

 

وبالتالي فان العمل على توفیر مزید من الحریة المسؤولة سیسهم بال شك في تحریر الطاقات 

  ).De Bono,1998: p. 31.(االبداعیة لدى الفرد

  ):Lateral Thinking Skillsمهارات التفكیر الجانبي (

یعتقد (دي بونو) ان للتفكیر الجانبي مهارات یمكن التدریب علیها، وهذه المهارات 

  هي: 

 ):Generation of new perceptionتولید ادراكات جدیدة ( -١

الطالب مدركًا لألشیاء عن طریق یقصد باإلدراك الوعي أو الفهم، بمعنى ان یصبح 

التفكیر فیها، بمعنى أخر اإلدراك هو التفكیر الفرضي الواعي الهادف لما یقوم به الطالب من 

عملیات (عقلیة) بغرض الفهم أو اتخاذ القرار أو حل المشكالت أو الحكم على األشیاء أو 

 نحو الفكرة بهدف فهمها. القیام بعمل ما، فاإلدراك نوع من الرؤیة الداخلیة توجه الطالب

  .)٨٦ : ص٢٠١٢(الحطاب، 

 ):Generation of new Perceptionتولید مفاهیم جدیدة ( -٢

یشیر (دي بونو) إلى ان المفاهیم هي أسالیب أو طرائق عامة لعمل األشیاء، وتوجد 

  ثالثة أنواع من المفاهیم، هي: 

  یحققه.مفاهیم غرضیة: أو ذات هدف تتعلق بما یحاول الطالب ان  -

  مفاهیم آلیة: تصف مقدار األثر الذي سینتج عم عمل ما. -

  مفاهیم القیمة: والتي تشیر إلى الكیفیة التي یكتسب العمل عن طریقها قیمته. -

من المحتمل ان تكون القدرة على تكوین المفاهیم المجردة هي أساس القدرة على 

تعامل، وعلى الرغم من ذلك فان بعض التعلیل، حیث اننا نستعمل المفاهیم طوال الوقت في ال

الناس ال یشعرون باالرتیاح في التعامل مع المفاهیم وخاصة المفاهیم التي تتصف بالغموض 

أو المفاهیم ذات الصبغة األكادیمیة، بینما یكون االرتیاح واضحًا عندما یتعامل بعض 

  ).٨٦ : ص٢٠١٢المتعلمین بالمفاهیم المحسوسة.( الحطاب، 

 ):Generation of new ldeasاألفكار الجدیدة (تولید  -٣

الفكرة هي شيء یتصور (یفهم) عن طریق العقل، واألفكار هي طرائق مادیة لتطبیق 

المفاهیم، والفكرة یجب ان تكون محددة، ویجب ان توضع الفكرة موضع الممارسة، ومن اجل 

) من الرفض السریع والفوري لألفكار، ویشیر إلى ان تولید أفكار جدیدة یحذر (دي بونو



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٢٥ ( 

 

الرفض السریع لألفكار یأتي من القیود التي فرضت على العقل، فإذا كانت الفكرة ال تتوافق 

مع هذه القیود فإنها تتجه نحو الرفض، وهذا هو االستعمال المبكر للتفكیر المتشائم، لكن 

تشیر إلى التفاؤل، بل قد یتطلب التفكیر في هذه األمر یتطلب التفكیر في هذه الحالة بطریقة 

  ).٩٦ : ص٢٠١١الحالة اإلبداع وذلك للحصول على مزید من األفكار اإلبداعیة. (شاهین، 

 ):Generation of new Alternativesتولید بدائل جدیدة (  -٤

من مهارات التفكیر الجانبي انه طریقة خاصة لتأمل الحلول من بین مجموعة ممكنة 

ة، حیث یهتم باكتشاف أو تولید طرائق أخرى العادة وتنظیم المعلومات المتاحة، وتولید ومتاح

حلول جدیدة بدًال من السیر في خط مستقیم، والذي یقود عندئذ إلى تطویر نمط واحد، ان 

البحث عن طرائق بدیلة أمر طبیعي لدى الطلبة الذین یشعرون انهم یقومون بذلك، وهذا أمر 

، لكن البحث عن طریق التفكیر الجانبي یذهب إلى ما هو ابعد من البحث صحیح إلى حد ما

الطبیعي، ففي البحث الطبیعي عن البدائل یبحث الطلبة عن أفضل البدائل الممكنة، لكن 

البحث من خالل توظیف التفكیر الجانبي یتیح للطلبة تولید بدائل كثیرة بحسب قدراتهم 

عن أفضل البدائل، ولكن عن البدائل المتعددة، ففي البحث  العقلیة، وال یبحث التفكیر الجانبي

الطبیعي عن البدائل یهتم الطالب بالبدائل المنطقیة، بینما في التفكیر الجانبي لیس من 

الضروري ان تكون البدائل خاضعة للمنطق، وقد یشكل احد البدائل نقطة بدایة مفیدة، كما 

  ).٣٥ : ص٢٠١٠مادي، (الصیعمل على حل بعض المشكالت دون عناء. 

  ):innovations Generation of newجدیدة ( تولید إبداعات(تجدیدات)  -٥

یؤكد (دي بونو) ان اإلبداع هو العمل على إنشاء شيء جدید بدًال من تحلیل حدث 

قدیم، وتشمل اإلبداعات أو التجدیدات نمطًا من التفكیر الجانبي، وغالبًا ما یكون تولید 

سریعًا، بینما إنتاج اإلبداعات األصلیة یحدث ببطء، ومن ثم یكون من  اإلبداعات المألوفة

السهل استبعاد اإلنتاج األكثر شیوعًا عن طریق الطلب من المتعلمین االقتصار على إنتاج 

األفكار األصلیة اإلبداعیة، وفي العادة یمیل األفراد إلى إنتاج االستجابات األكثر اصالة من 

مل على المهمة التعلیمیة أو المشكلة التي تواجههم، ان نتائج الجهد خالل االستمرار في الع

المركز في المهمة یعمل على زیادة إنتاج األفكار اإلبداعیة أو التجدیدات الجدیدة، وال یشترط 

لتولید إبداعات جدیدة ان یتصف الفرد بمستوى عاٍل من الذكاء فقط، فالذكاء وحده غیر كاٍف 

  ). ٨٧ : ص٢٠١٢اإلبداع إلى درجة معینة من الذكاء. (الحطاب، لإلبداع، انما یحتاج 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٢٦ ( 

 

  الفرق بین التفكیر الجانبي والتفكیر العامودي:

 Lateral) في كتابه التفكیر الجانبي: اإلبداع خطوة خطوة (١٩٧٠وذهب (دي بونو، 

thinking: Creativity Step by Step الى تحدید مجموعة من الفروق بین التفكیر (

  ) اآلتي: ١العامودي والتفكیر الجانبي وكما یوضحها جدول (

  ): الفرق بین التفكیر العامودي والتفكیر الجانبي١جدول (

  التفكیر الجانبي  التفكیر العامودي

ـــــــــــــــر العـــــــــــــــامودي هـــــــــــــــو انتقـــــــــــــــائي ١ . التفكی

)Selective یهـــتم بمـــا هـــو صـــحیح وینتقـــي (

  طریقًا واحدًا هو األفضل للنظر إلى الموقف. 

) Generative. التفكیـــر الجـــانبي تولیـــدي (١

)، وفیــــه یقــــوم الفــــرد richnessیهــــتم بــــالثراء (

  بتولید طرق بدیلة وعدیدة قدر استطاعته.

. یتحـــــرك التفكیـــــر العـــــامودي فقـــــط إذا كـــــان ٢

  هناك اتجاه محدد واضح اتجاه حل المشكلة. 

. یتحــــرك التفكیــــر الجــــانبي مــــن اجــــل تولیــــد ٢

  اتجاه ولیس من اجل تتبع اتجاه ما.

. التفكیر العامودي متتابع، یتحرك الفرد فیـه ٣

إلــــى االمــــام خطــــوة واحــــدة فــــي كــــل مــــرة تنبــــع 

لهــا وتــرتبط معهــا مباشــرة مــن الخطــوة الســابقة 

  مباشرة. 

. التفكیــر الجــانبي یحــدث بشــكل قفــزات، أي ٣

الخطــوات لیســت بالضــرورة ان تكــون متتابعــة، 

ربما یقفز الفرد إلى االمام إلى نقطة جدیـدة ثـم 

  یبدأ بملء الفراغات یعد ذلك

  ).De Bono, 1970, p, 39 – 45(  

  

ا ا : تدرا: 

 ســتراتیجیة دورة الــتعلم المعدلــةإالمتغیــر المســتقل (المحــور االول: الدراســات التــي تناولــت 

5E'S(  

  ):Lord, 1999دراسة (  -١

أجریت الدراسة في فرنسا، وهدفت التعرف على اثر استخدام إستراتیجیة دور التعلم 

  الجامعیة األولى.ى طلبة المرحلة في التحصیل واالتجاه نحو مادة البیئة لد )5E'Sالمعدلة (

واستعمل الباحث المنهج التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من أربع مجموعات، بواقع 

) طالبًا درست بإستراتیجیة دورة التعلم المعدلة ٤٦و ٤٥مجموعتین تجریبیتین أعدادها (

)5E'S) طالبًا درست بالطریقة االعتیادیة، وقد ٤٨و ٤٦)، ومجموعتین ضابطتین أعدادها (



           ر اّي.د. أ.
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جرى فحص مستوى المجموعتین حیث كان الوسط الحسابي نفسه للمجموعتین، وقد تم أعداد 

استفتاء للكشف عن اتجاهات الطلبة نحو هاتین اإلستراتیجیتین ولتحقیق هدف الدراسة تم 

تطبیق اختبار تحصیلي من نوع االختیار من متعدد على عینة الدراسة، واستعمل الباحث 

، ومعادلة الفاكرونباخ، ومعامل ارتباط )T.Testتیة: (االختبار التائي (الوسائل اإلحصائیة اال

  بیرسون) وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى:

 )5E'Sتفــوق طلبــة المجموعــة التجریبیــة والتــي درســت وفــق اســتراتیجیة دورة الــتعلم المعدلــة ( -

واالتجـاه نحـو  على طلبـة المجموعـة الضـابطة والتـي درسـت بالطریقـة االعتیادیـة فـي التحصـیل

  مادة البیئة.

% مــــن طلبــــة المجموعــــة التجریبیــــة أشــــاروا إلــــى ان  ٨٠كمــــا أظهــــرت نتــــائج االســــتفتاء ان  -

ــــة ( ــــتعلم المعدل ــــدریس باســــتراتیجیة ودورة ال ــــع وان الت ــــى فهــــم  )5E'Sالصــــف ممت ســــاعدهم عل

  واستیعاب المادة التي درسوها.

  ):٢٠١٢دراسة (الكبیسي والجنابي،  -٢

في العراق، وهدفت إلى التعرف على اثر استخدام أنموذجین من دورة أجریت الدراسة 

ف الثاني متوسط ) في التحصیل والتفكیر التأملي لدى طالب الص7E'S) و(5E'Sالتعلم (

  في مادة األحیاء.

واستعمل الباحثان المنهج التجریبي بتصمیم تجریبي ذي ضبط جزئي، وتكونت عینة 

) طالبًا في الصف الثاني متوسط موزعین على ثالث شعب حیث تكونت ٦٠الدراسة من (

) طالبًا والتي درست بإستراتیجیة دورة التعلم المعدلة ٢٠المجموعة التجریبیة األولى من (

)5E'Sطالبًا أیضًا والتي درست بإستراتیجیة دورة ٢٠ة الثانیة من ()، والمجموعة التجریبی (

) طالبًا والتي درست بالطریقة االعتیادیة، وقام ٢٠)، والضابطة من (7E'Sالتعلم المعدلة (

الباحثان باجراء التكافؤ للمجامیع الثالثة ولتحقیق أهداف الدراسة ثم تطبیق اختبار بعدي 

رة من نوع االختیار من متعدد كما تم تطبیق اختبار قبلي ) فق٥٠للتحصیل والذي تكون من (

) فقرات لكل مهارة من ٦) فقرة بواقع (٣٠وبعدي لمقیاس التفكیر التأملي والذي تكون من (

مهارات التفكیر التأملي الخمسة (الرؤیة البصریة، الكشف عن المغالطات، الوصول إلى 

ترحة، واستعمل الباحثان الوسائل استنتاجات، إعطاء تفسیرات مقنعة، وضع حلول مق



مما  رما     
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) لعینتین مستقلتین، وتحلیل التباین األحادي، T.Testاإلحصائیة االتیة: (االختبار التائي (

  )) وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى:SPSSكرونباخ، والحقیبة اإلحصائیة ( –ومعادلة الفا 

ــــــة بنوعیهــــــا (  - ــــــتعلم المعدل ــــــوق طــــــالب ) أ7E'S) و(5E'Sان اســــــتخدام دورة ال ــــــى تف دى إل

المجمــوعتین التجــریبیتین علــى طــالب المجموعــة الضــابطة فــي التحصــیل والتفكیــر التــأملي فــي 

  مادة االحیاء.

) بــین ٠.٠٥أظهــرت نتــائج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (  -

الـتعلم المعدلـة  متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة األولى التي درست بإسـتراتیجیة دورة

)5E'S وبــین متوســط درجـــات طــالب المجموعـــة التجریبیــة الثانیــة والتـــي درســت بإســـتراتیجیة (

  ) في التحصیل والتفكیر التأملي في مادة االحیاء. 7E'Sدورة التعلم المعدلة (

  المتغیر التابع (التفكیر الجانبي):: الدراسات التي تناولت ثانيالمحور ال

  ):٢٠٠٩دراسة (الكبیسي،   -١

أجریت الدراسة في العراق، وهدفت إلى التعرف على اثر استخدام إستراتیجیة العصف 

 الذهني في التحصیل والتفكیر الجانبي لدى طالب الصف الثاني متوسط في مادة الریاضیات.

واستعمل الباحث المنهج التجریبي باستعمال تصمیم تجریبي ذي ضبط جزئي للمجموعتین 

) ٥٢الختبار البعدي، وتكونت عینة الدراسة التي تم اختیارها عشوائیًا من (المتكافئتین ذات ا

طالبًا في الصف الثاني متوسط، ولتحقیق أهداف الدراسة تم تطبیق االختبار التحصیلي والذي 

) فقرة من نوع االختیار من متعدد، كما قام الباحث باعداد أداة للتفكیر الجانبي ٤٠تكون من (

على شكل مواقف أو أسئلة تتطلب الحل وتم صیاغة الفقرات بلغة مناسبة  ) فقرة٣٠تضمنت (

اإلحصائیة: (االختبار  مع اعمار الطلبة في المرحلة المتوسطة، واستعمل الباحث الوسائل

 ) لعینتین مستقلتین، ومعادلة سبیرمان براون، ومعامل ارتباط بیرسون)T.Testالتائي (

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة: 

  .ضعف الطلبة في التفكیر الجانبي 

  وجود اثر معنوي إلستراتیجیة العصف الـذهني فـي تحسـین التحصـیل الدراسـي للصـف

 الثاني متوسط في مادة الریاضیات. 

  وجـــود اثـــر معنـــوي إلســـتراتیجیة العصـــف الـــذهني فـــي تنمیـــة التفكیـــر الجـــانبي لطـــالب

  وسط.الصف الثاني مت
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  ):٢٠١٣دراسة (الذیابي،  -٢

اجریت الدراسة في العراق، وهدفت إلى التعرف على درجة التفكیر الجانبي ومستوى 

  الدافعیة العقلیة وتقصي العالقة بینهما لدى طلبة الجامعة.

استعمل الباحث المنهج الوصفي في ضوء متغیرات البحث واهدافه، وتكونت عینة 

) طالبة من طلبة كلیات ٢٠١) طالبًا و(٢٤١) طالبًا وطالبة، وبواقع (٤٤٢الدراسة من (

جامعة بغداد والذین تم اختیارهم بالطریقة الطبقیة العشوائیة، ولتحقیق أهداف الدراسة قام 

) فقرة ٥٥تفكیر الجانبي وفقًا لتعریف (دي بونو) والذي تكون من (الباحث ببناء اختبار ال

) فقرة، والتوجه نحو التعلم بواقع ١٣وزعت على أربعة مكونات وهي التركیز العقلي بواقع (

  ) فقرة.١٤) فقرة، والتكامل المعرفي بواقع (١٤) فقرة، وحل المشكالت ابداعیًا بواقع (١٤(

) لعینة واحدة T.Testائیة: (االختبار التائي (واستعمل الباحث الوسائل اإلحص

)، وتحلیل التباین الثنائي، ومعامل ارتباط SESSوالحقیبة اإلحصائیة ( ولعینتین مستقلتین،

  ) وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة: بایسیلایر ومعامل ارتباط بوینتبیرسون، 

 تدني درجة التفكیر الجانبي لدى طلبة جامعة بغداد. 

  معة بغداد.انخفاض مستوى الدافعیة العقلیة لدى طلبة جا

وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین التفكیر الجانبي والدرجة الكلیة للدافعیة العقلیة 

  ناتها األربعة وهي جمیعها موجبة.بمكو 

وى الدافعیة العقلیة عدم وجود تأثیر لمتغیر الجنس في درجة التفكیر الجانبي ومست

  لدى الطلبة.

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات االقسام اإلنسانیة والعلمیة في التفكیر 

 الجانبي والدافعیة العقلیة ولصالح طلبة االقسام العلمیة. 

التخصص) في درجة × بینما لم تكشف النتائج عن وجود تأثیر للتفاعل (الجنس    

  بغداد.التفكیر الجانبي والدافعیة الفعلیة لدى طلبة جامعة 

ا اءاتاإ :ا  ا  

، ا تالئم تحقیق هدفي البحث الحالياتبع الباحثان إجراءات المنهج التجریبي؛ لكونه

  وعلى وفق الخطوات اآلتیة :

  



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٣٠ ( 

 

  :أوًال: التصمیم التجریبي

اختار الباحثان تصمیمًا تجریبیًا ذي ضبط جزئي، وجداه مناسبًا لظروف البحث 

  .)٢دقیقة، وعلى ما مبین في جدول (الحالي للتوصل إلى نتائج 

  التصمیم التجریبي للبحث: )٢جدول (

  المتغیر التابع  األداة  المتغیر المستقل  التكافؤ  المجموعة

  التجریبیة
 العمر الزمني.  -

 الذكاء.  -

التحصیل للعام  -

 السابق.

 مستوى تحصیل األب. -

  مستوى تحصیل األم. -

دورة التعلم  إستراتیجیة

  )5E'Sالمعدلة (

إختبار تحصیلي 

  بعدي

 التحصیل .١

  التفكیر الجانبي .٢
  ----  الضابطة

س التفكیر مقیا

  الجانبي

  

  :وعینته ثانیًا: مجتمع البحث

ویتمثل مجتمع البحث الحالي بطالب الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة 

للعام  الرماديوالثانویة النهاریة التابعة للمدیریة العامة للتربیة في محافظة األنبار/ قضاء 

) ١١٠) مدرسة، وعدد الشعب (٧٠بلغ العدد الكلي للمدارس (م)، ف٢٠١٤ -٢٠١٣(الدراسي 

، وقد اختار الباحثان متوسطة ابي ذر الغفاري ) طالبًا وطالبة٤٢٥٤(شعبة، وعدد الطلبة 

إذ للبنین التابعة لمدیریة تربیة االنبار/ قضاء الرمادي عینة قصدیة ألجراء الدراسة علیها 

) هي المجموعة بإجراء قرعة بین الشعب فكانت شعبة (، وبعد دراسیة شعبتینتحتوي على 

في حین كانت شعبة (أ) )، 5E'S( اتیجیة دورة التعلم المعدلةستر التجریبیة وكان من نصیبها إ

هي المجموعة الضابطة التي كان من نصیبها الطریقة اإلعتیادیة، وقد بلغ عدد طالب 

، بسبب المجموعتینطالب من ) ٧( انبعد أن استبعد الباحث ،) طالباً ٧٩المجموعتین (

) طالب من المجموعة ٤ة و() طالب من المجموعة التجریبی٣وكان عددهم، ( الرسوب

) طالبًا وعدد طالب المجموعة الضابطة ٣٦الضابطة، فكان عدد طالب المجموعة التجریبیة (

) طالبًا، وان عملیة استبعاد الطالب الراسبین كان إحصائیًا فقط، مع بقائهم في قاعة ٣٦(

  .الصف حفاظا على نظام المدرسة



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٣١ ( 

 

  ًا: تكافؤ مجموعتي البحث:ثالث

الباحثان قبل البدء بالتجربة على تكافؤ مجموعتي البحث إحصائیًا في بعض حرص 

المتغیرات التي قد تؤثر في التجربة، وبعد الحصول على البیانات الخاصة بهذه المتغیرات من 

  الوثائق الرسمیة للطالب واختبارهم، أظهرت عملیة التكافؤ ما یأتي :

مني للطالب محسوبًا بالشهور، إذ كانت المجموعتان متكافئتان في متوسط العمر الز 

وهي  )٢.٠٠٠(أصغر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة  )٠.٨٦٦(القیمة التائیة المحسوبة 

كما مبین في الجدول  )٧٠() ودرجة حریة ٠,٠٥لیس ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

)٣.( 

المصــفوفات المتتابعــة لــرافن  –المجموعتــان متكافئتــان فــي متوســط درجــات اختبــار الــذكاء  -١

Raven  الصــیغة العادیــة المقننــة علــى البیئــة العراقیــة ، إذ كانــت القیمــة التائیــة المحســوبة

وهـي لـیس ذات داللـة  )٢.٠٠٠(وهي أصغر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة  )٠.٥٥٤(

 ).٣( وعلى ما مبین الجدول )٧٠() ودرجة حریة ٠,٠٥إحصائیة عند مستوى داللة (

المجموعتـــان متكافئتـــان فـــي متوســـط تحصـــیل الطـــالب فـــي مـــادة التربیـــة اإلســـالمیة للســـنة  -٢

م، إذ كانــت القیمــة التائیــة ٢٠١٢/٢٠١٣الســابقة (للصــف األول المتوســط) للعــام الدراســي 

وهـي لـیس ذات  )٢.٠٠٠(أصغر مـن القیمـة التائیـة الجدولیـة البالغـة  )٠.٦٨٢(المحسوبة 

وعلـى مـا مبـین فـي الجـدول  )٧٠() ودرجة حریة ٠,٠٥ى داللة (داللة إحصائیة عند مستو 

)٣. ( 

) المحســـوبة ٢المجموعتـــان متكافئتـــان فـــي التحصـــیل الدراســـي لآلبـــاء ، إذ بلغـــت قیمـــة (كـــا -٣

، وهـــــي لـــــیس ذات داللـــــة )٧.٨٢() الجدولیــــة البالغـــــة ٢أصــــغر مـــــن قیمـــــة (كـــــا )٠.٢٢٤(

 ).٤وعلى ما مبین في الجدول ( )٣() ودرجة حریة ٠,٠٥إحصائیة عند مستوى داللة (

المحســوبة  )٢المجموعتــان متكافئتــان فــي التحصــیل الدراســي لألمهــات ، إذ بلغــت قیمــة (كــا -٤

، وهـــــي لـــــیس ذات داللـــــة )٧.٨٢() الجدولیــــة البالغـــــة ٢أصــــغر مـــــن قیمـــــة (كـــــا )٠.٣٢٣(

  ).٤وعلى ما مبین في الجدول ( )٣() ودرجة حریة ٠,٠٥إحصائیة عند مستوى داللة (

  : أداتا البحث:اً رابع

  یتطلب تحقیق أهداف البحث الحالي تطبیق أداتین هما:

  اإلختبار التحصیلي:االداة االولى:  -

لمعرفة  - عینة البحث  -البحث الحالي یتطلب إعداد اختبار لقیاس تحصیل الُطالب 

في تحصیلهم، ولعدم وجود اختبار ) 5E'S( ستراتیجیة دورة التعلم المعدلةمدى تأثیر إ

سالمیة، ومناسب للموضوعات المحددة من الكتاب المقرر، تحصیلي جاهز في مادة التربیة اإل



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٣٢ ( 

 

اختبارًا تحصیلیًا معتمدًا في ذلك على األغراض السلوكیة المحددة ومحتوى  ثانلذا أعدَّ الباح

الدراسیة متسمًا بالصدق والثبات والموضوعیة، ویتالءم مع مستوى عینة البحث، وقد  المادة

  مرَّ هذا االختبار بخطوات سبقت تطبیقه هي:

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري، والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة للعمر : )٣جدول (

الزمني، واختبار الذكاء، وتحصیل الطالب في مادة التربیة االسالمیة في الصف األول 

  ٢٠١٢/٢٠١٣المتوسط للعام الدراسي 

  المجموعة  المتغیر
حجم 

  العینة

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  القیمة التائیة
درجة 

  الحریة

مستوى 

الداللة عند 

)٠,٠٥(  
  الجدولیة  المحسوبة

العمر 

  الزمني

  ١٢.٢٩٥  ١٧١.٠٢٨  ٣٦  التجریبیة
٧٠  ٢.٠٠٠  ١.٨٦٦  

غیر دالة 

  ١٢.٣٠٩  ١٧٣.٥٢٨  ٣٦  الضابطة  إحصائیا

اختبار 

  الذكاء

  ٤.٩٨٨  ٣٤.٤٧٢  ٣٦  التجریبیة
٧٠  ٢.٠٠٠  ٠.٥٥٤  

غیر دالة 

  ٤.٣٩٦  ٣٣.٨٦١  ٣٦  الضابطة  إحصائیا

تحصیل 

التربیة 

  اإلسالمیة

  ١١.١٦٩  ٧٤.٥٥٦  ٣٦  التجریبیة

٧٠  ٢.٠٠٠  ٠.٦٨٢  
غیر دالة 

  إحصائیا
  ١٠.٦٧٩  ٧٦.٣٠٦  ٣٦  الضابطة

  ١٢.٣٠٩  ١٧٣.٥٢٨  ٣٦  الضابطة

  

التحصیل الدراسي آلباء الطالب وأمهاتهم بعد دمج الخالیا ) لمتغیري ٢قیم (كا: )٤جدول (

  لمجموعتي البحث (التجریبیة والضابطة)

  المجموعة  المتغیر
حجم 

  العینة

ابتدائي 

فما 

  دون

  متوسطة

اعدادي 

او 

  دبلوم

كلیة 

فما 

  فوق

  القیمة التائیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

الداللة 

عند 

)٠,٠٥(  

  الجدولیة  المحسوبة

التحصیل 

الدراسي 

  لآلباء

  ١٠  ١٠  ٩  ٧  ٣٦  التجریبیة

٣  ٧,٨٢  ٠.٢٢٤  
غیر دالة 

  ١١  ٩  ٨  ٨  ٣٦  الضابطة  إحصائیا

التحصیل 

الدراسي 

  لألمهات

  ٧  ٩  ٨  ١٢  ٣٦  التجریبیة

٣  ٧,٨٢  ٠.٣٢٣  
غیر دالة 

  ٧  ٨  ١٠  ١١  ٣٦  الضابطة  إحصائیا

  



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٣٣ ( 

 

  اإلختبار:تحدید الهدف من 

تحصیل ُطالب عینة  في) 5E'S( دورة التعلم المعدلة ستراتیجیةقیاس أثر إوهو 

المعرفي الذي تضمنه كتاب التربیة اإلسالمیة المقرر لُطالب الصف الثاني  البحث للمحتوى

  م. ٢٠١٣/٢٠١٤المتوسط للعام الدراسي 

  :أبعاد االختبار 

 ) للمجالBloomبقیاس المستویات الثالث األولى من تصنیف بلوم ( انالتزم الباحث 

    ، التطبیق) لمالءمتها مستوى المرحلة المتوسطة.الفهم، التذكرالمعرفي (

  :(الخریطة االختباریة) إعداد جدول مواصفات االختبار 

شملت موضوعات من كتاب التربیة اإلسالمیة المقرر  خارطة إختباریة انأعدَّ الباحث

تدریسه للصف الثاني المتوسط واألغراض السلوكیة للمستویات الثالثة األولى في المجال 

  ).٥جدول (ال، تطبیق)، كما مبین في فهم، تذكرالمعرفي من تصنیف بلوم (

  جدول مواصفات اإلختبار التحصیلي (الخریطة اإلختباریة)

  الموضوعات  ت

ت
حا

صف
 ال

دد
ع

  

یة
هم

أل
 ا
بة
س
ن

  

  مستویات األغراض السلوكیة

وع
جم

لم
ا

كر  
تذ

 ٤
٣
.٧

٥
%

  

م 
فه

٤
٠

%
  

ق 
طبی

ت

١
٦
.٢

٥
%

  

 ٥ ١ ٢ ٢ %١٢ ٣ حالوة اإلیمان  ١

 ٣ ١ ١ ١ %٨ ٢ اإلخالص  ٢

 ٥ ١ ٢ ٢ %١٢ ٣ البرِّ واإلثم  ٣

 ٣ ١ ١ ١ %٨ ٢ الحیاء والحث على التخلق به  ٤

 ٥ ١ ٢ ٢ %١٢ ٣ النهي عن الحسد  ٥

 ٣ ١ ١ ١ %٨ ٢ من أخالق الرسول   ٦

 ٥ ١ ٢ ٢ %١٢ ٣ عمر بن الخطاب (الفاروق)   ٧

 ٣ ١ ١ ١ %٨ ٢  الخلیفة عثمان بن عفان   ٨

٩  
 جعفر بن أبي طالب (الطّیار)

 
٣ ١ ١ ١ %٨ ٢ 

 ٥ ١ ٢ ٢ %١٢ ٣  معركة مؤتة وأسبابها  ١٠

 ٤٠ ١٠ ١٥ ١٥ %١٠٠ ٢٥ المجمـــــوع



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٣٤ ( 

 

  وترتیبها اإلختبارتحدید نوع فقرات:  

االختبارات نوع فقرات االختبار التحصیلي لمادة التربیة اإلسالمیة من ان أعدَّ الباحث

) فقرات، ١٠) فقرة، كان نصیب اختبار الصواب والخطأ (٤٠بلغ عدد فقراته (و الموضوعیة، 

األسئلة وزعت ) فقرة. وهذه ٢٠) فقرات، واختبار االختیار من متعدد (١٠واختبار التكمیل (

مع مراعاة التدرج ، )Bloomعلى المستویات الثالثة األولى في المجال المعرفي لتصنیف (

فالتطبیق. فجاءت فقرات االختبار مرتبة كاآلتي: الصواب والخطأ،  لفهمفا التذكرابتداًء من 

  وٕاكمال الفراغات، واالختیار المتعدد.

  تعلیمات اإلجابة عن فقرات االختبار: 

التعلیمات الخاصة باإلجابة عن فقرات االختبار التحصیلي البعدي ان الباحثوضع 

كتابة و  تضم عدد أسئلة االختبار، وفقراته، وضرورة اإلجابة عن فقرات االختبار جمیعها،

االسم كامًال والبیانات األخرى في المكان المحدد لها، واإلجابة على ورقة األسئلة وفي المكان 

وبهذا أصبح االختبار ، قراءة كل فقرة بدقة وموضوعیة قبل اإلجابة عنهاالمحدد لكل فقرة و 

 تحلیل فقراته إحصائیًا. ینجاهزًا لتطبیقه على عینة استطالعیة، لیتسنى للباحث

  تحلیل فقرات اإلختبار:  

  اإلجراءات اآلتیة: انإتبع الباحثالتحصیلي،  تحلیل الفقرات االختبار لغرض

والهدف من  ،لبحثاالساسیة للعینة لتطبیق االختبار على عینة إستطالعیة مماثلة 

  ذلك:

  معرفة الوقت الذي یستغرقه االختبار والطول المناسب له.  - أ

 تشخیص الفقرات غیر الواضحة لغرض إعادة صیاغتها.   - ب

  إیجاد معامل الصعوبة، وقوة التمییز وفعالیة البدائل الخاطئة لفقرات االختبار.   - ت

  ب الصف الثاني المتوسط فيوقد طّبق االختبار على عینة استطالعیة من طال 

    ) طالبًا.٦٨( يبنین) وكان عدد طالب العینة الكللل ابراهیم الخلیل(متوسطة  مدرسة

 تصحیح إجابات طالب العینة اإلستطالعیة. -١

 ترتیب درجاتهم تنازلیًا (من أعلى درجة إلى أقل درجة). -٢

أّن عدد طالب العینة تصنیف تقسیم العینة إلى مجموعتین علیا ودنیا، وبما 

) طالبًا في كل فئة وبعد ذلك تم ٣٤%) تتألف من (٥٠) طالبًا فإنه نسبة (٦٨( االستطالعیة

  حساب مستوى الصعوبة، وقوة التمییز، ومعامل صالحیة الفقرات اإلختباریة كاآلتي:



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٣٥ ( 

 

یشیر(ســــمارة واخــــرون) الــــى ان علمــــاء القیــــاس یقبلــــون درجــــات  مســــتوى صــــعوبة الفقــــرة: -

بعـد أن ) و ١٠٦ ص :١٩٨٩ .(سمارة واخـرون،)٠.٨٠ - ٠.٢٠(الصعوبة التي تقع بین 

ــ مســتوى صــعوبة كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار، وجــد الباحــُث أنَّهــا كانــت  انحســب الباحث

 .فقرات ُتعدُّ مقبولةمن هذا أنَّ جمیع ال ان، ویستدل الباحث%)٦٠-%٣٤تتراوح بین (

أنَّهـا  انبعـد حسـاب قـوة تمییـز كـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار، وجـد الباحثـ : قوة تمییز الفقرة -

مـــن هـــذا أنَّ جمیـــع الفقـــرات ُتعـــد  ان%) ، ویســـتدل الباحثـــ٦٨ -%٣٢كانـــت تتـــراوح بـــین (

فـــوق ُتعـــدُّ ) فمـــا ٠.٣٠) أنَّ الفقـــرات التـــي قـــدرتها التمییزیـــة (Ebelیـــرى أیبـــل (اذ  مقبولـــة،

فــإنَّ معامــل التمییــز جیــد لفقــرات  . وبنــاء علــى ذلــك)Ebel, 1972, p: 406مقبولــة.(

 %). ٣٢االختبار، إذ بلغت أدنى درجة (

عنــد حســاب فعالیــة البــدائل غیــر الصــحیحة لكــل فقــرة مــن فقــرات االختیــار  البــدائل : فعالیــة - 

أنها كانت تتراوح بین  انالباحثمن متعدد التي تألف منها السؤال الثالث من االختبار وجد 

% ) ، هذا یعني إن البدائل غیر الصحیحة قد جذبت إلیها عددًا من ُطالب ٢١-%،٨-(

علــى  انالمجموعــة الــدنیا أكبــر مــن ُطــالب المجموعــة العلیــا، وبنــاًء علــى ذلــك أبقــى الباحثــ

 البدائل غیر الصحیحة على ما هي علیه من دون تغییر.

 صدق اإلختبار:  
ختبــار هــو مقدرتــه علــى قیــاس مــا وضــع مــن اجلــه فاالختبــار التحصــیلي یكــون صــدق اال - 

صادقا إذا تمكن من قیاس مدى تحقیق األهداف الدراسیة التي وضع من أجلها، وال یقیس 

  .)٢٧٣ ص، ٢٠٠٠، منها أو باإلضافة إلیها. (ملحم شیئًا آخر بدالً 

المحتوى لالختبار، تحقق من صدق المحكمین (الظاهري)، وصدق ومن اجل ال

االختبار مع األغراض  انومناسبته لألغراض السلوكیة المراد قیاسها فقد عرض الباحث

السلوكیة ومستویاتها مع الخارطة اإلختباریة على مجموعة من الخبراء المتخصصین في 

مدى ، الستطالع آرائهم فیه وبیان والعلوم التربویة والنفسیةطرائق تدریس التربیة اإلسالمیة، 

وفي ، صالحیة فقرات االختبار التحصیلي لألغراض السلوكیة التي وضعت الفقرات لقیاسها

) خبیرًا، فقد قبلت الفقرة التي أید ٢٢%) من آراء الخبراء البالغ عددهم (٨٠ضوء اتفاق نسبة (

) خبیرًا، وقد أجریت بعض التعدیالت على قسم من الفقرات، ولم یحذف ١٨صالحیتها (

%) وبذلك ٨٠ة فقرة من فقرات االختبار؛ ألنها حصلت على نسبة موافقة أكثر من (الخبراء أی

أصبحت فقرات االختبار جمیعها صالحة لقیاس التحصیل البعدي لطالب عینة البحث، وبهذا 

  تحقق لألداة صدق المحكمین الظاهري.

  



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٣٦ ( 

 

 :ثبات اإلختبار 

، طریقة التجزئة النصفیة لحساب ثبات االختبار التحصیلي البعدي اناختار الباحث

على قسمین: القسم األول یضم درجات الفقرات الفردیة، والقسم  ذلك بتقسیم فقرات االختبارو 

 انالثاني یضم درجات الفقرات الزوجیة، وباستعمال معامل ارتباط بیرسون استخرج الباحث

براون)  –)، ثم صحح بمعادلة (سبیرمان ٠.٨٨٨داره (معامل الثبات بین النصفین فكان مق

هذا مناسبًا الن االرتباط یعتبر عالیًا اذا كان  الثباتمعامل )، ویعد ٠.٩٤١فبلغ الثبات (

من ثبات  انوبذلك تحقق الباحث )،٢٧٩ ص :١٩٩٨ (احمد، ).٠.٧٠( المعامل اكبر من

 االختبار.

 :تحدید الزمن المناسب لإلختبار 

إلى تحدید الزمن المناسب لإلختبار التحصیلي، برصد الزمن الذي  انتوصل الباحث

) دقیقة ٦٠) دقیقة، والزمن الذي استغرقه آخر طالب وكان (٣٠استغرقه أول طالب وكان (

الزمن  كانف ي،زمنال المدىفي اإلجابة عن أسئلة االختبار في التطبیق األول، وَتمَّ حساب 

 ، وبذلك اصبح االختبار بصورته النهائیة جاهزًا للتطبیق،) دقیقة٤٥المناسب لالختبار وهو (

  ).١(الملحق

 :اختبار التفكیر الجانبي االداة الثانیة:  

 مستوى التفكیر الجانبي لدىإعداد اختبار لقیاس  یتطلبلما كان البحث الحالي 

دورة التعلم  ستراتیجیةإ لمعرفة مدى تأثیر - عینة البحث  -  طالب الصف الثاني المتوسط

وقد تحقق أداة لقیاس هذا المتغیر،  توجب ذلك إعداد ،تفكیرهم الجانبي) في 5E'S( المعدلة

  تباع الخطوات اآلتیة:إذلك ب

 :الهدف من اإلختبار 

هو قیاس مستوى التفكیر الجانبي لدى طالب الصف الثاني متوسط في مادة التربیة 

  االسالمیة.

  التفكیر الجانبيتحدید مفهوم: 

وتبنى تعریفه للتفكیر الجانبي،  (De Bono) وجهة نظر "دي بونو" الباحثان اعتمد

والذي ینص على أنه: "طریقة مبدعة تخیلیة في حل المشكالت تؤدي إلى تغییر تصورات 

  (De Bono, 1998, p.3).   الفرد ومفاهیمه عن مشكلة ما".

  



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٣٧ ( 

 

 عداد فقرات االختبار بصیغتها األولیة:إ  

صیاغة الفقرات بصورة سلیمة، وأن تكون محددة وواضحة وخالیة من  انحاول الباحث

بعدد من التعلیمات  انالغموض لتناسب أفراد العینة وتحقق أهداف الدراسة، وقد إسترشد الباحث

  فقرات، ومن أهمها:الالخاصة بصیاغة 

 یجب ان تتضمن كل فقرة من فقرات المقیاس على فكرة واحدة تكون محددة وواضحة.  - 

  .واضحة وسهلةفي صیاغة الفقرات  المستعملةاللغة  تكونب ان یج  - 

  ان تكون الفقرات المصاغة ذات عالقة مباشرة بالموضوع المراد قیاسه.  - 

اســتعمال الجمــل  واالبتعــاد عــنتفضـل ان تكــون الفقــرات علــى شــكل جمــل محــددة هادفــة   -

 ).٦٩ص، ١٩٨٩المركبة (طاقة، 

االختبارات من  هبعضًا من فقراتجانبي اقتبست اختبارًا للتفكیر ال انالباحثقد اعد 

صیاغة بعضها ، وتمت المفهوم النظري للتفكیر الجانبيالعربیة واالجنبیة بما یتالءم مع 

یحاول المستجیب البحث عن إجابات لها بطریقة التفكیر  أسئلة تحمل ألغازاً على شكل اآلخر 

 الفقرات التي تكون إجاباتها مناسبة لطالب المرحلة المتوسطة انالباحث اختارالجانبي، لذلك 

(طالب الصف الثاني المتوسط) ومتحررة من العوامل الثقافیة، مع إمكانیة تطبیقها، وتكون 

  ) فقرة .٤١الكلي (مراعیة للوقت المخصص لتطبیق االختبار، وبلغ عدد الفقرات 

 :إعداد تعلیمات االختبار 

ات االختبار وٕاعادة صیاغتها لغویًا، تم صیاغة تعلیمات بعد اكتمال ترجمة فقر 

وشعبتِه والزمن المحدد  الذي هو فیهِ  صفالواضحة ومختصرة تضمنت تحدید اسم الطالب و 

عدم ترك أي االجابة عن االسئلة جمیعها و المستجیب  وان علىلألجابة عن فقرات االختبار، 

مثال یوضح  عن طریقورقة اإلجابة  سؤال دون إجابة، فضًال عن توضیح كیفیة استعمال

  كیفیة اإلجابة عن اسئلة اإلختبار.

 :إعداد ورقة اإلجابة الختبار التفكیر الجانبي 

مة عن األولى معلومات عا ورقة لإلجابة تضمنت في صفحتها انَأعد الباحث

، وُصممت ابة، وتحدید اسم الصف والشعبة والزمن المحدد لالجالمستجیب، وهي: اسم الطالب

  .الصفحة الالحقة لتتضمن فقرات االختبار، وأمام كل فقرة حقل یوضح فیها اإلجابة الصحیحة

  

  



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٣٨ ( 

 

 :التحلیل المنطقي  لفقرات االختبار   

فقرة في قیاس  )٤١(اعتمد الباحثان في التحقق من صالحیة فقرات االختبار البالغة 

الذي یعتمد أساسًا على  )Descriptive Validity(الجانبي على الصدق الوصفي التفكیر 

الحكم المنطقي الموضوعي أكثر من الحكم اإلحصائي. وُیَعد التحلیل المنطقي للفقرات 

ضروریًا في بدایة إعداد الفقرات، ألنه ُیؤشر إلى مدى تمثیل الفقرة ظاهریًا للسمة التي ُأعدت 

  ).١٨٤:ص١٩٩٣لقیاسها.(عبد الخالق،

  ة لتحلیل فقرات التفكیر الجانبي، وهي:وقد اعتمد الباحثان االجراءات االتی

  االختبارصدق:   

 ص :٢٠٠٣ (بدوي، سهاوضع لقی الذي یقیس ما هو االختبار ان االختبار الصادق

على تقدیر  انصدق االختبار في الدراسة الحالیة، اعتمد الباحث انولكي یحقق الباحث .)١٢٠

  ، وعلى ما یأتي:وصدق البناء الصدق المحكمین الظاهري كیفي أو منطقي وهو

  الظاهري:المحكمین صدق  -

یتحقق هذا النوع من الصدق بعرض فقرات االختبار قبل تطبیقه على مجموعة من 

هذه الفقرات في قیاس الخاصیة المراد  صالحیةالخبراء المتخصصین للحكم على مدى 

قیاسها، بحیث یكون مصمم االختبار مطمئنًا إلى آرائهم ویأخذ باألحكام التي یتفق علیها 

  ).Eble,1972:p.555معظمهم (

واستنادًا إلى ذلك فقد ُعرض االختبار بصیغته األولیة على مجموعة من الخبراء 

فأكثر بین  %)٨٠(الباحثان نسبة اتفاق  محكمًا، واعتمد )٢٢(والمحكمین بلغ عددهم 

تبین أن الفقرات جمیعها على ذلك  وبناءً المحكمین في إبقاء أو حذف أو تعدیل الفقرة، 

اتفاق نسبة على الفقرات جمیعها حصلت صالحة، واستنادًا إلى ذلك لم یتم حذف أي فقرة، إذ 

فقرات بعد المداولة مع %)، فضًال عن ذلك تم تعدیل قسم من ال١٠٠بین آراء الخبراء (

تحقق هذا النوع من المشرف على البحث استنادًا إلى التعدیالت المقترحة من الخبراء، وبهذا 

  الصدق.

  :البناء لالختبارصدق  -

وبین  االختبارصدق البناء یعني: مدى العالقة بین الخلفیة النظریة التي انطلق منها 

  ).٣٥ ص ،٢٠٠٢ (خلف اهللا، .نفسه االختبارفقرات 



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٣٩ ( 

 

معامل صعوبة الفقرات،  استخراجمن صدق البناء عن طریق  انقد تحقق الباحثف

 والقوة التمییزیة، في ضوء معادلتي الصعوبة والتمییز، فكانت جمیع الفقرات مناسبة ومتسقة

  .باستثناء فقرة واحدة تم استبعادها

  الختبار التفكیر الجانبيالتطبیق اإلستطالعي: 

ان الهدف من التطبیق االستطالعي لالختبار هو التعرف على مدى وضوح تعلیمات 

االختبار وفقراته وحساب الوقت المستغرق لالجابة، والتعرف على مستوى صعوبة الفقرات 

ومعامل تمییزها، ودرجة الثبات، لذا طبق الباحثان اختبار التفكیر الجانبي على عینة بلغ 

ب الصف الثاني متوسط (ثانویة ابن زیدون للبنین) التابعة ) طالبًا من طال٥٠عددها (

غرض معرفة مدى وضوح للمدیریة العامة للتربیة في محافظة االنبار/ قضاء الرمادي، ول

الفراد العینة االستطالعیة باالستفسار عن  انالتعلیمات والعبارات والكلمات، قد سمح الباحث

المفهومة لهم، وعدلت قسم من الكلمات في ضوء الكلمات والعبارات غیر الواضحة أو غیر 

ة درجات طالب العینِّ  بیرتوتتصحیح اإلجابات ها تم وبعد، مالحظاتهم واستفساراتهم

، وكانت اجراءات إجراءات التحلیل اإلحصائي للفقراتلغرض اكمال تنازلیًا،  االستطالعیة

  التطبیق االستطالعي على النحو االتي:

  الختبارلتحدید الزمن المناسب: 

توصل الباحثان الى تحدید الزمن المناسب الختبار التفكیر الجانبي، برصد الزمن 

) ٦٠( ) دقیقة، والزمن الذي استغرقه اخر طالب وكان٤٠( الذي استغرقه اول طالب وكان

دقیقة في االجابة عن اسئلة اختبار التفكیر الجانبي في التطبیق االول، وتم حساب المدى 

  ) دقیقة.٥٠( الزمن المناسب لالختبار وهوالزمني، فكان 

 :مستوى الصعوبة  

عن طریق  االختبارأظهرت النتائج بعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات 

)، %٦٦ - % ٣٤أنها كانت تنحصر بین ( انتطبیق المعادلة الخاصة بها، وجد الباحث

ما ومالئمة من حیث الصعوبة، تعد مقبولة  االختبارمن هذا أن جمیع فقرات  انویستدل الباحث

  %).١٦) التي تم استبعادها لحصولها على درجة صعوبة (١٥عدا الفقرة (

  االختباریةقوة تمییز الفقرة: 

أنها تتراوح ما  ان، وجد الباحثاالختباربعد حساب القوة التمییزیة لكل فقرة من فقرات 

) Ebelمتمیزة وجیدة بحسب رأي ( ُتعدُّ  االختبار) وهذا یعني أن فقرات %٨٠ - %٣٢( بین



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٤٠ ( 

 

) فما فوق (الدلیمي، ٣٠,٠تعد جیدة إذا كانت قوة تمیزها ( االختبارالذي یرى أن فقرات 

اختبار التفكیر الجانبي ماعدا الفقرة فقرات  انلذا أبقى الباحث .)٦٥، ص٢٠٠٢، والمهداوي

  .%) فقط٨) التي تم حذفها لحصولها على قوة تمییز (١٥(

 ار:االختبثبات  -

للتأكد من ثبات اختبار التفكیر الجانبي للبحث الحالي اعتمد الباحثان طریقة اعادة 

(ثانویة ابن  (أعادة تطبیق االختبار)، فقد طبق االختبار على العینة االستطالعیة التطبیق

م، وأعید  ٩/١٢/٢٠١٣) طالبًا في یوم االثنین الموافق ٥٠زیدون للبنین) التي بلغ عددها (

م، أذ یرى بعض المنظرین ان  ٢٢/١٢/٢٠١٣) یومًا، في یوم االحد الموافق ١٣بعد (تطبیقه 

 الثبات یصبح دقیقًا عندما تكون المدة بین االختبارین في حدود اسبوعین أو اقل. (دوران،

)، وبعد تفریغ االجابات تم معالجتها احصائیًا بأستخدام معامل ارتباط ١٣٢ ص :١٩٨٥

جات التطبیق االول والتطبیق الثاني فوجد ان معامل ثبات اختبار ) بین در Person( بیرسون

  ، وهذا یؤكد على ان االختبار على جانب كبیر من الثبات.)٠,٩٧٦( التفكیر الجانبي، بلغ

 :الصورة النهائیة الختبار التفكیر الجانبي  

بعد اإلجراءات التي تحققت في الخطوات السابقة أصبح اختبار التفكیر الجانبي 

فقرة، ویعطى المستجیب درجة لكل فقرة تكون اإلجابة عنها  )٤٠(یغته النهائیة مكون من بص

، وبذلك تكون تكون اإلجابة عنها خاطئة تماماً  صحیحة تمامًا، ویعطى درجة (صفر) لكل فقرة

  )٢الملحق ( .)صفر(درجة، وأقل درجة هي  )٤٠(أعلى درجة على االختبار هي 

  :تطبیق التجربة -:خامساً 

  أثناء تطبیق التجربة اإلجراءت اآلتیة: اناتبع الباحث

  إجراءات تطبیق التجربة:.١

ــ  . أ ) ٢٠١٣/ ١٠/ ١( لثالثــاءالتجربــة علــى أفــراد مجمــوعتي البحــث فــي یــوم ا انباشــر الباحث

) اسبوعًا خـالل الفصـل ١٢لكل مجموعة واستمرت مدة التجربة ( بتدریس حصتین أسبوعیاً 

أیضـًا  لثالثـاءوُأنهیت الدراسة یوم ا م)،٢٠١٤ -م٢٠١٣الدراسي (الدراسي األول من العام 

 )، بتطبیق أداتي البحث.٢٠١٣/ ١٢/ ٢٤(



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٤١ ( 

 

بنفســـه مجمـــوعتي البحـــث علـــى وفـــق الخطـــط التدریســـیة التـــي أعـــدها  الثـــاني دّرس الباحـــث  . ب

) فـــي تـــدریس طـــالب المجموعـــة 5E'S(ســـتراتیجیة دورة الـــتعلم المعدلـــة معتمـــدًا اســـتعمال إ

 والطریقة اإلعتیادیة في تدریس طالب المجموعة الضابطة. التجریبیة،

تـــوفیر ظـــروف متشـــابهة لمجمـــوعتي البحـــث مـــن حیـــث اســـتعمال الوســـائل  انالباحثـــ اولج. حـــ

  التعلیمیة.

  إجراءات تطبیق أداتي البحث:. ٢

/ ٢٤( لثالثــاءاختبــار التحصــیل البعــدي علــى طــالب مجمــوعتي البحــث یــوم ا انطبــق الباحثــأ. 

)، في وقت واحد وهو الدرس الثاني، بعد أن أخبرهم بموعد اإلختبار قبل أسبوعین ٢٠١٣/ ١٢

مـــن إجرائـــه وذلـــك مـــن أجـــل تحقیـــق التكـــافؤ بـــین طـــالب عینـــة البحـــث فـــي اإلســـتعداد والتهیـــؤ 

 ولم یحدث أي شيء یؤثر في سیر اإلختبار. ،رلإلختبا

/ ٢٥لبحـث یـوم األربعــاء (علـى طـالب مجمــوعتي ااختبـار التفكیــر الجـانبي  انطبـق الباحثـب. 

االجراءات نفسها التي اتبعها عند تطبیق االختبار التحصیلي  ان)، وقد اتبع الباحث٢٠١٣/ ١٢

 .ختبار التفكیر الجانبيالبعدي، عدا إخبارهم بموعد تطبیق ا

  :الوسائل اإلحصائیة المستعملة في معالجة البیانات -:سادساً 

  .مستقلتین) لعینتین T-Testاالختبار التائي ( .١

  .)٢مربع كاي (كا .٢

  .معادلة معامل صعوبة الفقرة .٣

  .  معادلة تمییز الفقرة .٤

  حساب فعالیة البدائل. .٥

  .معامل ارتباط بیرسون .٦

  .براون -معادلة سبیرمان  .٧

 .٢معامل إیتا .٨

ا او ض ا :  

عرض و وتفسیرها،  توصل إلیهاال تم النتائج التي انیعرض الباحث الفصلهذا ي ف

  اإلستنتاجات، والتوصیات والمقترحات.

  



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٤٢ ( 

 

  عرض نتائج البحث:اوًال: 

 :)متغیر التحصیل الدراسيعرض نتیجة الهدف االول ( - ١

االول الذي ینص على: (معرفة اثر إستراتیجیة دورة من اجل تحقیق هدف البحث 

اإلسالمیة ) في تحصیل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التربیة SE'Sالتعلم المعدلة (

التي  األولى،الصفریة ، تّم إختبار الفرضیة عن طریق االختبار البعدي المعد ألجل ذلك)

) في التحصیل ٠.٠٥(داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ذيتنص على أنه (ال یوجد فرق 

بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة ومتوسط لمادة التربیة االسالمیة  الدراسي

، وعند تطبیق االختبار في اإلختبار التحصیلي البعدي)  المجموعة الضابطة درجات طالب

ن اأظهرت نتائج إجابات الطالب (عینة البحث) ) فقرة، ٤٠التحصیلي البعدي المكون من (

ومتوسط درجات تحصیل ، )٣٠,٢٥متوسط درجات تحصیل طالب المجموعة التجریبیة (

 ف المعیاري لدرجات المجموعة التجریبیة، وبلغ االنحرا)٢٥,٢٥المجموعة الضابطة (

)، وكان ٤,٠٢٤)، في حین بلغ االنحراف المعیاري لدرجات المجموعة الضابطة (٣,٦٢٠(

)، ومقدار التباین بین درجات ١٣,١٠٧مقدار التباین بین درجات المجموعة التجریبیة (

درجات  ولغرض إختبار معنویة الفروق بین متوسطات)، ١٦,١٩٣المجموعة الضابطة (

) لعینتین t- test( ، تم إستعمال اإلختبار التائي(التجریبیة والضابطة)طالب المجموعتین

) وهي أكبر ٥,٥٧٠(مستقلتین للمقارنة بین هذین المتوسطین تبین أن القیمة التائیة المحسوبة 

 ) ودرجة حریة٠.٠٥) عند مستوى داللة (٠٠٠,٢من القیمة التائیة الجدولیة التي مقدارها (

  ) یبین ذلك.٦، والجدول ()٧٠(

والقیمــــــة التائیـــــــة والتبـــــــاین، المتوســـــــط الحســــــابي، واالنحـــــــراف المعیــــــاري،  ):٦جــــــدول (

ودرجــة الحریــة، ومســتوى الداللــة لعینــة البحــث فــي االختبــار التحصــیلي  )المحســوبة والجدولیــة(

  البعدي.

  المجموعة
عدد 
  الطالب

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  التباین

  القیمة التائیة
درجة 
  الحریة

مستوى 
الداللة 
عند 

)٠,٠٥(  
  الجدولیة  المحسوبة

  ١٣,١٠٧  ٣,٦٢٠  ٣٠,٢٥  ٣٦  التجریبیة
٧٠  ٢,٠٠٠  ٥,٥٧٠  

دالة 
  ١٦,١٩٣  ٤,٠٢٤  ٢٥,٢٥  ٣٦  الضابطة  إحصائیا 

  



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٤٣ ( 

 

استراتیجیة دورة وهذا یدل على تفوق طالب المجموعة التجریبیة الذین درسوا وفق 

عتیادیة على طالب المجموعة الضابطة الذین درسوا وفق الطریقة اال )5E'S( التعلم المعدلة

 یجةوفي ضوء هذه النت، التجربة مدةنتهاء اختبار التحصیلي البعدي الذي ُأجري بعد في اال

  ان.ترفض الفرضیة الصفریة التي وضعها الباحث

(التحصیل الدراسي)،  للمتغیر المستقل في المتغیر التابع وفیما یتعلق بحجم التاثیر

) التي تعبر عن حجم التأثیر D( وعن طریقه امكن ایجاد قیمة ،قام الباحثان بحساب مربع ایتا

) یوضح ٧والجدول ( ولصالح المجموعة التجریبیة، )،5E,S( الستراتیجیة دورة التعلم المعدلة

  .ذلك

ودرجة الحریة، ومربع إیتا والفرق وحجم التأثیر في االختبار  القیمة التائیة: )٧جدول (

  التحصیلي البعدي

 حجم التأثیر D  مربع إیتا  ختبار التائياال  درجة الحریة  االداة

  كبیر جداً   ١,٣٣١  ٠,٣٠٧  ٥,٥٧٠  ٧٠  اإلختبار التحصیلي البعدي

  

جدًا، على وفق (قوة او درجة التاثیر) كبیر  ) ان حجم التاثیر٧ویستدل من الجدول (

) والجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات التاثیر Cohens Standardمعیار كوهین (

  ) یبین ذلك.٨بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التاثیر، والجدول (

   على وفق معیار كوهین التأثیرالجدول المرجعي المقترح لتحدید مستوى : )٨جدول (

 التاثیرحجم   االداة المستعملة

D 
  صغیر  متوسط  كبیر  جداً  كبیر  ضخم 

٠,٢  ٠,٥  ٠,٨  ١,١  ١,٥  

  )٢٩٠ص ،٢٠١٠(حسن، 

  

 :ر التفكیر الجانبي)متغیعرض نتیجة الهدف الثاني ( - ٢

الثاني الذي ینص على: (معرفة اثر إستراتیجیة دورة من اجل تحقیق هدف البحث 

الصف الثاني متوسط في مادة التربیة ) في التفكیر الجانبي لدى طالب SE'Sالتعلم المعدلة (

الصفریة الثانیة  تن، تّم إختبار الفرضیاإلسالمیة عن طریق المقیاس البعدي المعد ألجل ذلك)

التفكیر في  )٠.٠٥( داللة إحصائیة عند مستوى داللة ذيال یوجد فرق ( التي تنص على انه



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٤٤ ( 

 

بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات طالب المجموعة  الجانبي

الختبار التفكیر الجانبي) وعند تطبیق اختبار التفكیر الجانبي الضابطة  في التطبیق البعدي 

ن متوسط درجات اأظهرت نتائج إجابات الطالب (عینة البحث) ) فقرة، ٤٠المكون من (

المجموعة  االتجاه لطالب ومتوسط درجات، )٢٧,٨٦١ریبیة (طالب المجموعة التجل االتجاه

)، في ٤,٥٠٥، وبلغ االنحراف المعیاري لدرجات المجموعة التجریبیة ()٢١,٥٨٣الضابطة (

)، وكان مقدار التباین بین ٤,١٢٩حین بلغ االنحراف المعیاري لدرجات المجموعة الضابطة (

لتباین بین درجات المجموعة الضابطة )، ومقدار ا٢٠,٢٩٤درجات المجموعة التجریبیة (

 ولغرض إختبار معنویة الفروق بین متوسطات درجات طالب المجموعتین)، ١٧,٠٥(

) لعینتین مستقلتین للمقارنة بین t-test( ئي، تم إستعمال اإلختبار التا(التجریبیة والضابطة)

من القیمة التائیة ) وهي أكبر ٦,١٩٥( هذین المتوسطین تبین أن القیمة التائیة المحسوبة

، والجدول )٧٠) ودرجة حریة (٠.٠٥) عند مستوى داللة (٢,٠٠٠الجدولیة التي مقدارها (

  ) یبین ذلك.٩(

  
  

ستراتیجیة دورة وهذا یدل على تفوق طالب المجموعة التجریبیة الذین درسوا وفق إ

اإلعتیادیة الضابطة الذین درسوا بالطریقة على طالب المجموعة  )5E'S( التعلم المعدلة

وفي ضوء هذه النتیجة  البعدي الذي ُأجري بعد إنتهاء فترة التجربة.اختبار التفكیر الجانبي 

  .انترفض الفرضیة الصفریة التي وضعها الباحث

وفیما یتعلق بحجم التاثیر للمتغیر المستقل في المتغیر التابع (اختبار التفكیر 

) التي تعبر عن D( ن طریقه امكن ایجاد قیمةوع ،الجانبي)، قام الباحثان بحساب مربع ایتا



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٤٥ ( 

 

والجدول ولصالح المجموعة التجریبیة،  ،)5E'S( حجم التاثیر ألستراتیجیة دورة التعلم المعدلة

  .ذلك) یوضح ١٠(

فكیر القیمة التائیة ودرجة الحریة، ومربع إیتا والفرق وحجم التأثیر في اختبار الت: )١٠( جدول

  الجانبي

 حجم التأثیر D  مربع إیتا  اإلختبار التائي  الحریةدرجة   األداة

أختبار التفكیر الجانبي 

  البعدي
  كبیر جداً   ١,٤٨١  ٠,٣٥٤  ٦,١٩٥  ٧٠

  

(قوة او درجة التاثیر) كبیر جدًا، على  ) ان حجم التاثیر١٠ویستدل من الجدول (

) والجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات Cohens Standardوفق معیار كوهین (

  التاثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التاثیر.

  :البحث نتائج تفسیرثانیًا: 

  الدراسي): التحصیلتفسیر نتیجة الهدف االول (متغیر  .١

ستراتیجیة دورة التعلم أظهرت النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، أن التدریس وفق إ

في مادة التربیة اإلسالمیة یؤثر إیجابیًا في تحصیل طالب الصف الثاني  )5E'S( المعدلة

  أن هذه النتائج تعود الى سبب أو أكثر من االسباب اآلتیة: انویرى الباحث، المتوسط

تتضـمن انشـطة متنوعـة تسـاعد علـى اسـتیعاب  )5E'S( ستراتیجیة دورة التعلم المعدلـةإّن إ -١

وتطبیــق المعلومــات بشــكل فعــال وتؤكــد علــى التفاعــل بــین المــدرس والطالــب فــي العملیــة 

 التعلیمیة.

جدیــدة وغیــر مألوفــة لــدى الطــالب، ممــا یتــیح  )5E'S( ســتراتیجیة دورة الــتعلم المعدلــةإّن إ -٢

لمعلومــة وتـزداد دافعیتـه نحــو للطالـب الفرصـة فــي االنـدماج فـي االنشــطة ویكتشـف بنفسـه ا

 التعلم ألعتقاده ان هذا الجدید یرافقه متعة في التعلم، مما یؤدي الى نتائج افضل.

أحــــدى االســــتراتیجیات البنائیــــة فــــي التــــدریس  )5E'S( ســــتراتیجیة دورة الــــتعلم المعدلــــةإّن إ -٣

كــل والتــي تتضــمن انشــطة ومواقــف ومشــكالت مــن واقــع حیــاة الطالــب وتتطلــب حلــوًال فــي 

مراحلها، مما أدى الى اقبال الطالب على التعلم، ومن ثم زیـادة اسـتجابة الطـالب لألسـئلة 

 المعدة من قبل المدرس. 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٤٦ ( 

 

ــــتعلم المعدلــــةإ إنّ  -٤ ــــة  )5E'S( ســــتراتیجیة دورة ال بخطواتهــــا الخمســــة تراعــــي القــــدرات العقلی

طــالب فرصــة للطلبــة فــال تقــدم للطالــب المفــاهیم اال مــا یســتطیع ان یتعلمهــا فهــي تمــنح ال

 تبادل الخبرات ومنحهم ثقة اكبر بالمشاركة والنقد والتعلم.

یســودها جــو مــن الدیمقراطیــة وتبــادل االفكــار،  )5E'S( ســتراتیجیة دورة الــتعلم المعدلــةإ إنّ  -٥

وتشجیع النقاش المنظم، الذي یؤدي الى االكتشاف قد یؤدي الى زیادة ثقة الطالب بنفسه، 

 االفكار.یشجعه اكثر على طرح  مما

الكبیسي والجنابي، )، ودراسة (Lord,1999ونتیجة هذه الدراسة تتفق مع دراسة (

٢٠١٢.(  

  تفسیر نتیجة الهدف الثاني (متغیر التفكیر الجانبي): .٢

ستراتیجیة إ وفقعلى أظهرت النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة، أن التدریس 

قة االعتیادیة أدى الى تنمیة التفكیر الجانبي لدى مقارنة بالطری )5E'S( دورة التعلم المعدلة

طالب الصف الثاني متوسط، ویعزو الباحثان هذه النتیجة الى سبب أو اكثر من االسباب 

  اآلتیة:

یــؤثر ایجابیــًا فــي رفــع مســـتوى  )5E'S( ســتراتیجیة دورة الــتعلم المعدلـــةإ إّن التــدریس وفــق -١

  التفكیر الجانبي أكثر من الطریقة االعتیادیة.

یزید من انتباه الطالب ویقظتهم،  )5E'S( ستراتیجیة دورة التعلم المعدلةإ إّن التدریس وفق -٢

كما جعلـتهم أكثـر اسـتعدادًا لتلقـي المعلومـات وبالتـالي أتاحـت لهـم الفرصـة للتفكیـر وتنظـیم 

 ا الى مخزون الذاكرة أكثر من الطریقة االعتیادیة. خبراتهم وأدخاله

تقــوم علــى مبــادئ وأجــراءات تعــد أســلوبًا فعــاًال  )5E'S(ســتراتیجیة دورة الــتعلم المعدلــة إّن إ -٣

لتنمیـــة التفكیــــر بوجـــه عــــام، وبالتـــالي تنمیــــة التفكیــــر الجـــانبي لكونــــه جـــزء مــــن المنظومــــة 

 التفكیریة.

تمتاز عن غیرهـا مـن طرائـق التـدریس فـي أنهـا  )5E'S( ةستراتیجیة دورة التعلم المعدلإّن إ -٤

تــدفع الطالــب للتفكیــر وذلــك عــن طریــق اســتعمال مفهــوم فقــدان األتــزان الــذي یعــد بمثابــة 

 الدافع الرئیس نحو البحث عن مزید من المعرفة.

ــــةإخطــــوات  إنّ  -٥ ــــتعلم المعدل مكنــــت الطــــالب مــــن زیــــادة حــــافز  )5E'S( ســــتراتیجیة دورة ال

م خاصـــة بعـــد مـــرورهم بمرحلـــة االستكشـــاف وهـــي ثـــاني خطـــوة مـــن خطـــوات التفكیـــر لـــدیه



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٤٧ ( 

 

وبالتالي ساعدهم على كیفیة التفكیر بشكل جـانبي  )5E'S( ستراتیجیة دورة التعلم المعدلةإ

 والوصول الى حل المشكالت بطریقة إبداعیة.

)، ودراســـة ٢٠٠٩ مثـــل دراســـة (الكبیســـي،وهـــذه النتیجـــة تتفـــق مـــع الدراســـات الســـابقة 

  ).٢٠١٣ (الذیابي،

  اإلستنتاجات:ثالثًا: 

  إلى االستنتاجات اآلتیة: انفي ضوء نتائج البحث توصل الباحث

ـــةإســـاهمت  -١ ـــتعلم المعدل ـــر مـــن االهـــداف فـــي  )5E'S( ســـتراتیجیة دورة ال فـــي تحقیـــق الكثی

العملیــة التعلیمیــة فهــي تجعــل مــن الطالــب محــورًا للعملیــة التعلیمیــة وتســاعده علــى الفهــم 

 واالستكشاف ومعرفة كیفیة ایجاد الخطأ للوصول الى االجابة الصحیحة . 

ــــةإفاعلیــــة اســــتعمال  -٢ فــــي رفــــع مســــتوى التحصــــیل  )5E'S( ســــتراتیجیة دورة الــــتعلم المعدل

 كیر لدى طالب الصف الثاني متوسط في مادة التربیة االسالمیة.والتف

 تنمي التفكیر الجانبي. )5E'S( ستراتیجیة دورة التعلم المعدلةإان  -٣

امكانیـــــة توضـــــیف المحتـــــوى الدراســـــي وتنظیمـــــه علـــــى وفـــــق مواقـــــف مشـــــكلة فـــــي ضـــــوء  -٤

طالــب بتحدیــد تكــون حــافزًا علــى اســتثارة تفكیــر ال )5E'S( ســتراتیجیة دورة الــتعلم المعدلــةإ

 (جانبي). المشكلة وایجاد الحلول بشكل غیر مألوف

  التوصیات:رابعًا: 

  من نتائج في هذه الدراسة فإنه یوصي بما یأتي: انفي ضوء ما توصل إلیه الباحث

 )5E'S( ســـتراتیجیة دورة الــتعلم المعدلـــةإاســتعمال اســتراتیجیات بنائیـــة فــي التـــدریس مثــل  -١

 حیث تبین انها تزید من مستوى التحصیل، وتعمل على تنمیة التفكیر الجانبي.

ضرورة احتواء كتب طرائق التـدریس التـي تـدرس فـي كلیـات التربیـة علـى طرائـق التـدریس  -٢

والتي خلت كتبنا الحالیة  )5E'S( ستراتیجیة دورة التعلم المعدلةإالحدیثة التي من ضمنها 

منها اذ ال یزال التدریس مقصورًا على نفس طرائق التدریس التي كانت مستعملة منـذ مـدة 

 سنة. ٢٥تجاوزت 

في تدریس مـادة التربیـة االسـالمیة  )5E'S( ستراتیجیة دورة التعلم المعدلةإضرورة اعتماد  -٣

 دریس هذه المادة.لطالب المرحلة المتوسطة كونه اسلوبًا اثبت فاعلیته في ت



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٤٨ ( 

 

سـتراتیجیة إتدریب مدرسین ومدرسات مادة التربیـة االسـالمیة اثنـاء الخدمـة علـى اسـتعمال  -٤

 في التدریس. )5E'S( دورة التعلم المعدلة

اهتمام لجان تألیف الكتب في مدیریة المناهج التابعة لوزارة التربیة بتضمین مناهج التربیة  -٥

والتـــي تحفـــز اذهـــان الطلبـــة علـــى التفكیـــر وامـــتالك االســـالمیة بمجـــاالت التفكیـــر الجـــانبي 

  مهاراته.

  المقترحات: خامسًا: 

 ،من المقترحات التي یعتقد أنها قد تفید في تطور الجانب البحثـي اً عدد انیقترح الباحث

  وكاآلتي:

في مـادة التربیـة  )5E'S( ستراتیجیة دورة التعلم المعدلةإجراء دراسات مستقبلیة تقیس أثر إ -١

اإلسالمیة في متغیرات تابعة أخرى لم تتناولها الدراسة الحالیة مثـل (إكتسـاب المفـاهیم، أو 

االبتكـاري، ، أو التفكیـر االبداعي، أو تنمیة التفكیر بالتعلم إكتساب المهارات، أو اإلحتفاظ

 او التفكیر الناقد، او التفكیر العلمي).

واســـتراتیجیات تعلیمیـــة  )5E'S( المعدلـــة ســـتراتیجیة دورة الـــتعلمإاجـــراء دراســـة مقارنـــة بـــین  -٢

 حدیثة اخرى لغرض التعرف على فاعلیة كل منها.

فـي مراحـل دراسـیة اخـرى  )5E'S( سـتراتیجیة دورة الـتعلم المعدلـةإاجراء دراسه لمعرفة اثر  -٣

 ومواد دراسیة متنوعة.

 اجراء دراسة تأثیر مقترح لتنمیة التفكیر الجانبي. -٤

 الجانبي بمتغیرات اخرى مثل المیل أو االتجاه أو االستطالع العلمي.اجراء دراسة للتفكیر  -٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  



           ر اّي.د. أ.

  

5E'S(  ا دورة ا ا(أ إ

ا وا   اا اا  اا    
  

) ٣٤٩ ( 

 

: ا ادر واا  

، كلیـة التربیـة، الجامعـة االسـالمیة، ٢ حسان، واللولو، فتحیة: تدریس العلـوم فـي التعلـیم العـام، طإاآلغا،  - ١

 م. ٢٠٠٨ غزة،

 األردن، ،، دار المسـیرة للنشـر والتوزیـع، عمــان٣ علـم الـنفس التربــوي، ط :بـو جـادو، صـالح محمــد علـيا - ٢

 م. ٢٠٠٣

ـــة التفكیـــر األبـــداعي باســـتخدام نظریـــة الحـــل  - ٣ ابـــو جـــادو، صـــالح محمـــد علـــي: تطبیقـــات عملیـــة فـــي تنمی

 م. ٢٠٠٤ ، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن،١ االبتكاري، ط

، دار وائـــل للنشـــر والتوزیـــع، ١ ن یوســـف: حـــل المشـــكالت، طابـــو ریـــاش، حســـین محمـــد، وقطـــیط، غســـا - ٤

 م. ٢٠٠٨ عمان، األردن،

، دار األمـــل للنشـــر والتوزیـــع، أربـــد، ٢ احمـــد، ســـلیمان عـــودة: القیـــاس والتقـــویم فـــي العملیـــة التدریســـیة، ط - ٥

 م. ١٩٩٨

الثقافـة العلمیـة،  ستراتیجیات تطـویرإبایبي، روجر، وتروبریج، الزایل: تدریس العلوم في المدارس الثانویة  - ٦

 ترجمــة: محمــد جمــال الــدین وآخــرون، دار الكتــاب الجــامعي، جامعــة األمــارات العربیــة المتحــدة، العــین،

 م. ٢٠٠٤

 البجــاري، محمــد یاســین حســین: أســالیب تــدریس التهــذیب واألخــالق االســالمیة بــین األصــالة والمعاصــرة، - ٧

 م. ٢٠٠٣ جامعة بغداد،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة التربیة/ابن رشد، 

، دار الفكـر للطباعــة والنشــر ١ ســتراتیجیات فـي تعلــیم وتقــویم تعلـم الریاضــیات، طإبـدوي، رمضــان سـعد:  - ٨

 .م ٢٠٠٣والتوزیع، عمان، 

ســماعیل تمــام: أثــر اســتخدام دائــرة الــتعلم فــي تــدریس المفــاهیم العلمیــة المتضــمنة بموضــوع الضــوء إتمــام،  - ٩

، الجــزء الثــاني، جامعــة أســیوط، جمهوریــة مصــر ١٢ لیــة التربیــة، العــددللصــف األول األعــدادي، مجلــة ك

 م. ١٩٩٦ العربیة،

الجبـوري، جنــان مزهــر: أثــر أسـلوب الــدور التمثیلــي فــي تحصــیل تالمـذة الصــف الخــامس األبتــدائي فــي  -١٠

 م. ٢٠٠٠مادة التربیة االسالمیة،(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة التربیة/ابن رشد، جامعة بغداد، 

 م. ١٩٩٩ جروان، فتحي عبدالرحمن: تعلم التفكیر مفاهیم وتطبیقات، دار الكتاب الجامعي، األردن، -١١

جمهوریة العراق، وزارة التربیة: النهوض التربوي الدراسة والمنطلقـات والتوجیهـات التربویـة واالجتماعیـة،  -١٢

 م. ١٩٩٦ ، بغداد،١ ط

فــي بحــوث الموهــوبین، المــؤتمر العلمــي الثــامن: اســتثمار  حســن، عــزت عبدالحمیــد محمــد: حجــم التــاثیر -١٣

 ٢٠١٠ابریـل،  ٢٢-٢١الواقع والطموح، كلیة التربیة، جامعـة الزقـازیق،  -الموهبة ودور مؤسسات التعلیم

 م. 

 ٢٠٠٧ ، دار دي بونـو للنشـر والتوزیـع، عمـان،١ حسین، ثائر غازي: الشـامل فـي مهـارات التفكیـر، ط -١٤

 م.



مما  رما     

  

  ٢٠١٤(أذار)  ) ١اد (
اا اا  اا    

 

 )٣٥٠ ( 

 

جربة مركز دي بونو لتعلیم التفكیر، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الرابع للموهـوبین حسین، ثائر غازي: ت -١٥

 م. ٢٠٠٨ والمتفوقین، مطبوعات مركز دي بونو، عمان، األردن،

 م. ٢٠١٢أبریل  ٨الحطاب، أمینة منصور: تعلم التفكیر األبداعي الجاد، صحیفة الرأي، األحد  -١٦

خدام دورة الــتعلم علــى أكتســاب وبقــاء أثــر تعلــم المفــاهیم حمامــة، صــالح الــدین محمــد ســلیمان: أثــر اســت -١٧

واألتجاهات العلمیة لدى تالمیذ الصف األول المتوسط بمنطقة الجـوف السـعودیة، مجلـة البحـوث النفسـیة 

 م. ١٩٩٥ ، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة،١ والتربویة، العدد

البنائیــة فــي تنمیــة مهــارات  seven E’S ســتراتیجیةإالخضــري، نــدى: أثــر برنــامج محوســب یوظــف  -١٨

التفكیـــر العلیـــا لمـــادة التكنولوجیـــا لـــدى طالبـــات الســـابع األساســـي بغـــزة، (رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة)، 

 م. ٢٠٠٩ الجامعة االسالمیة، غزة،

 م. ٢٠٠٥ ، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،١ خطایبة، عبداهللا: تعلیم العلوم للجمیع، ط -١٩

 م. ٢٠٠٢ ، دار جهینة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،١ لمان: المرشد في التدریس، طخلف اهللا، س -٢٠

ســماعیل عیــد: طرائــق تــدریس التربیــة االســالمیة وأســالیبها وتطبیقاتهــا إالخوالــدة، ناصــر احمــد، ویحیــى،  -٢١

 .م ٢٠٠١ ، دار حنین للنشر والتوزیع، عمان، دار الفالح للنشر والتوزیع، الكویت،١ العملیة، ط

، دار اســامة ودار المشــرق ١ الــدلیمي، احســان علیــوي، والمهــداوي، عــدنان محمــد: القیــاس والتقــویم، ط -٢٢

 م. ٢٠٠٢ الثقافي، عمان، األردن،

محمــد ســعید صــباریني، وخلیــل  :ترجمــة ،أساســیات القیــاس والتقــویم فــي تــدریس العلــوم :دوران، رودنــي -٢٣

 م. ١٩٨٥ االردن، التربیة، أربد، -یوسف الخلیلي، وفتحي حسن ملكاوي، جامعة الیرموك

، ١ دي بونو: األبداع الجاد استخدام قوة التفكیر الجانبي لخلق أفكار جدیدة، تعریب: باسمة النوري، ط -٢٤

 م. ٢٠٠٥ مكتبة العبیكان، الریاض،

 ٢٠٠٦ ، ترجمة: یاسر العتیبي، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة،١ دي بونو: ما فوق المنافسة، ط -٢٥

 م.

(رســالة  یابي، قصــي عجــاج ســعود: التفكیــر الجــانبي وعالقتــه بالدافعیــة العقلیــة لــدى طلبــة الجامعــة،الــذ -٢٦

 م.٢٠١٣ ماجستیر غیر منشورة)، كلیة التربیة/ابن رشد، جامعة بغداد،

 ، مكتبـة الغفـران، بغـداد،١ رزوقي، رعد مهدي، وآخرون: طرائق ونماذج تعلیمیة في تـدریس العلـوم، ط -٢٧

 م. ٢٠٠٥

، دار الفكــر للنشــر والتوزیــع، عمــان، ٢ مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة، ط :عزیــز، وآخــرونســمارة،  -٢٨

 .م ١٩٨٩

ســتراتیجیات الــتعلم وانمــاط إ ســتراتیجیات التــدریس المتقدمــة و إشــاهین، عبــد الحمیــد حســن عبــد الحمیــد:  -٢٩

 م. ٢٠١١، كلیة التربیة، جامعة االسكندریة، دمنهور، مصر،١ التعلم، ط
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، دار قنـدیل للنشـر والتوزیـع، عمـان، ١ محارب علـي محمـد: الحـل االبـداعي للمشـكالت، ط الصمادي، -٣٠

 م. ٢٠١٠ األردن،

 ١٩٨٩ طاقة، طه یاسین: علم النفس االجتماعي االتجاهات والحیاة، شركة ایاد للطباعة الفنیة، بغداد، -٣١

 م.

 .م ١٩٩٣، دار المعرفة الجامعیة، األسكندریة، ١ عبدالخالق، احمد محمد: أستخبارات الشخصیة، ط -٣٢

، مركـز دراسـات ٢ عبد الدائم، عبـداهللا: نحـو فلسـفة عربیـة الفلسـفة التربویـة ومسـتقبل الـوطن العربـي، ط -٣٣

 م. ٢٠٠٠ الوحدة العربیة،

ـــة والتطبیـــق، ط -٣٤ ـــین النظری ، دار ١ العـــدوان، زیـــد ســـلیمان، والحوامـــدة، محمـــد فـــؤاد: تصـــمیم التـــدریس ب

 م. ٢٠١١ ة، عمان،المسیر 

، دار عـالم ١ عرفة، محمود صالح الدین: تفكیر بال حدود رؤى معاصرة فـي تعلـیم التفكیـر وتعلمـه، ط -٣٥

 م. ٢٠٠٦ الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،

العــزاوي، حســـن علــي، والزیـــدي، طــه أحمـــد حمیــد: المرشـــد المســاعد الـــى تطــویر دورات تحفـــیظ القـــران  -٣٦

 م. ٢٠٠٣ بغداد، العراق،الكریم، دار األنبار، 

عزیــز، واصــف: طــرق تــدریس العلــوم للتعلــیم األساســي، مطــابع دار التیســیر، برنــامج تحســین التعلــیم،  -٣٧

 م. ١٩٩٩ وحدة التخطیط والمتابعة، وزارة التربیة والتعلیم، القاهرة،

لـــى ســـتراتیجیة العصـــف الـــذهني فـــي تـــدریس الریاضـــیات عإالكبیســـي، عبدالواحـــد حمیـــد: أثـــر اســـتخدام  -٣٨

التحصــیل والتفكیــر الجــانبي لــدى طــالب الصــف الثــاني متوســط، مجلــة أبحــاث البصــرة للعلــوم االنســانیة، 

 م. ٢٠٠٩ ، العراق،١ ، العدد٣٤ المجلد

ستراتیجیات النظریة البنائیة إفاقة حجیل: تدریس الریاضیات وفق إالكبیسي، عبدالواحد حمید، وحسون،  -٣٩

 م.٢٠١٤ة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، األردن،، مكتب١المعرفیة وما فوق المعرفیة، ط

) 5E'Sالكبیســـي، عبدالواحـــد حمیـــد، والجنـــابي، طـــارق كامـــل داود: أثـــر أســـتخدام دورة الـــتعلم المعدلـــة ( -٤٠

) فــي تحصــیل طــالب الصــف الثــاني متوســط فــي مــادة األحیــاء وتفكیــرهم التــأملي، مجلــة جامعــة 7E'Sو(

 م. ٢٠١٢-أذار -عدد األولاألنبار للعلوم االنسانیة، ال

الالال، صائب كامل علي: فاعلیة برنامج مستند الى نموذج تریفنجر في تنمیـة مهـارات الحـل االبـداعي  -٤١

طروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة)، جامعـــة عمـــان العربیـــة إ( للمشـــكالت لـــدى أطفـــال الروضـــة فـــي األردن،

 م. ٢٠٠٩ للدراسات العلیا،

ـــة، محمـــد -٤٢ ، دار المســـیرة للنشـــر ١ محمـــود: المنـــاهج التربویـــة الحدیثـــة، ط مرعـــي، توفیـــق احمـــد، والحیل

 م. ٢٠٠٠ والتوزیع والطباعة، عمان،

ـــنفس: ملحـــم ، ســـامي محمـــد -٤٣ ، دار المســـیرة للنشـــر والتوزیـــع ١ ط، القیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة وعلـــم ال

 م. ٢٠٠٠والطباعة، األردن، 
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یعقوب، ینال فاروق: فاعلیة الطرائق التفاعلیة في تدریس التربیـة االسـالمیة دراسـة تجریبیـة فـي الصـف  -٤٥

 م.١٩٩٦ (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، دمشق، سوریا، الثاني األعدادي،
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