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 البشح  ملدص
إلى تقصي فاعمية إستراتيجية قبعات التفكير الست في  الحالي ىدؼ البحث :ٍدف البشح

تدريس الدراسات اإلجتماعية لتنمية المفاىيـ التاريخية وبعض عادات العقؿ لدي تالميذ 
 الصؼ األوؿ اإلعدادي.

 لمبحث النظري اإلطار إعداد: في الوصفي المنيجالبحث الحالي عمى اعتمد  ميَر البشح:
 المنيج الباحث استخدـ كما ، والمقترحات التوصيات وتقديـ وتفسيرىا النتائج وتحميؿ وأدواتو،
 متكافئيف. مجموعتيف إستخداـ عمي القائـ التجريبي شبو

في تدنى مستوي التحصيؿ المعرفي لمقرر تحددت ُمشكمة البحث الحالي  ُمػهل٘ البشح:
نتيجة القصور فى التاريخ وميارات التواصؿ االلكتروني لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية، 

توظيؼ الوسائط اإللكترونية واستخداميا في تعميـ التاريخ وتعممو ، واالعتماد الكمى في 
 .تدريس ىذه المادة عمى الطريقة المعتادة

 قاـ الباحث بإعداد المواد واألدوات التالية: مْاد ّأدّات الدزاض٘:

 مْاد الدزاض٘: -أّاًل

بالمفاىيـ التاريخية المتضمنة في وحدة " تاريخ مصر عبر العصور القديمة " والتي  قائمة -
يمكف تنميتيا لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي مف خالؿ التدريس باستخداـ إستراتيجية 

 قبعات التفكير الست.
قائمة بعادات العقؿ التي يمكف تنميتيا لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي مف خالؿ  -

يس في وحدة " تاريخ مصر عبر العصور القديمة " وفقًا إلستراتيجية قبعات التفكير تدر 
 الست .   

كتيب التمميذ في وحدة "تاريخ مصر عبر العصور القديمة" والمعد وفقًا إلستراتيجية قبعات  -
 التفكير الست.

 دليؿ المعمـ اإلرشادي  لتدريس وحدة "تاريخ مصر عبر العصور القديمة" بإستخداـ -
 إستراتيجية قبعات التفكير الست. 
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 أدّات الدزاض٘: -ثاىًٔا

 . المفاىيـ التاريخية إختبار -
 مقياس عادات العقؿ. -

 توصؿ البحث إلي نتائج مؤداىا : ىتاٜر البشح:
( بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة 1010يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -

عبر العصور القديمة " المصوغة وفقًا التجريبية التي درست وحدة" تاريخ مصر 
إلستراتيجية قبعات التفكير الست ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التي درست الوحدة 
نفسيا بالطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ التاريخية لصالح 

 المجموعة التجريبية.
طي درجات تالميذ المجموعة ( بيف متوس1010يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -

التجريبية التي درست وحدة" تاريخ مصر عبر العصور القديمة " المصوغة وفقًا 
إلستراتيجية قبعات التفكير الست ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التي درست الوحدة 
نفسيا بالطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدي لمقياس عادات العقؿ لصالح المجموعة 

 يبية.التجر 
إعادة صياغة وتنظيـ باالتي:  الباحث يوبناء عمى نتائج البحث أوص تْصٔات البشح:

بعض وحدات مناىج التاريخ في المرحمة اآلعدادية وفقًا إلستراتيجية قبعات التفكير 
تدريب معممي الدراسات اإلجتماعية بالمدارس اإلعدادية عمي كيفية التدريس ، الست

 .قبعات التفكير الستبإستخداـ إستراتيجية 
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Summary of research 

Objective of the research: The objective of the current research to the 

effectiveness of the strategy of six thinking hats in the teaching of social 

studies to develop the historical concepts and some habits of mind for 

students in the first grade preparatory.. 

Research Methodology: The current research was based on the descriptive 

approach in: Preparation of the theoretical framework of the research and its 

tools, analysis of the results, interpretation and recommendations. The 

researcher also used the semi-empirical approach based on the use of two 

equal groups. 

Research problem: The current research problem was determined by the low 

level of cognitive achievement of the history course and the electronic 

communication skills of middle school students due to the lack of the use of 

electronic media and its use in the teaching and learning of history and the 

total reliance on teaching this material in the usual way.. 

Study materials and tools: The researcher prepared the following materials 

and tools.: 

- Study materials: 

- A list of historical concepts contained in the unit "History of Egypt through 

ancient times", which can be developed by the first grade students through 

teaching using the strategy of six thinking hats. 

- A list of the habits of the mind that can be developed by the students of the 

first grade preparatory through teaching in the unit "History of Egypt through 

ancient times" according to the strategy of the Six Thinking Hats. 

- Student's booklet in the unit "History of Egypt through ancient times", 

which was prepared in accordance with the Strategy of Six Thinking Hats 

- Instructor guide to teaching the unit "History of Egypt through ancient 

times" using the strategy of six thinking hats 

Study Tools:: 

Test historical concepts.- 

-Measure habits of the mind. 

Search Results: Search results found: 

-There is a statistically significant difference at the level of (0.01) among the 

average scores of the students of the experimental group that studied the unit 
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"History of Egypt through Ancient Ages", which was formulated in 

accordance with the strategy of the six thinking hats and the grades of the 

control group students. For the experimental group. 

-There is no statistically significant difference at the level of (0.01) between 

the average scores of the students of the experimental group that studied the 

unit "History of Egypt through Ancient Ages", which was formulated in 

accordance with the strategy of the six thinking hats and the grades of the 

control group students who studied the unit in the usual way For the 

experimental group. 

Research Recommendations: Based on the results of the research, the 

researcher recommended the following: Rephrasing and organizing some 

units of history curricula in the preparatory stage according to the strategy of 

six thinking hats, training the teachers of social studies in junior high schools 

on how to teach using the strategy of six thinking hats. 
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 مكدم٘:

يشػػػيد العصػػػر الػػػراىف الكثيػػػر مػػػف الثػػػورات المعرفيػػػة والتكنولوجيػػػة واإلكتشػػػافات العمميػػػة      
تالحقنػػا كػػؿ يػػـو فػػي كافػػة مجػػاالت الحيػػاة لدرجػػة عػػدـ قػػدرة العقػػؿ البشػػري عمػػي الحديثػػة التػػي 

مواكبػػة ىػػذا الكػػـ اليائػػؿ مػػف التطػػورات واإلختراعػػات العمميػػة، حيػػث أصػػبح العػػالـ سػػري  الت يػػر 
 تتحكـ فيو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ، األمر الذي إنعكس عمي التربية وأىدافيا .

ب ػي أف يتحػوؿ محػور العمميػة التعميميػة مػف االىتمػاـ بػالمنيج الدراسػي ولتحقيؽ ذلػؾ ين      
وما يحتويو مف مادة عممية، ومقررات إلي التركيػز عمػي عقػؿ المػتعمـ وذاتػو، وكيفيػة اسػتقبالو 
لممعمومات، ومعالجتيا وتنظيميا وتخزينيا في الذاكرة طويمػة األمػد بحيػث تصػبح سػيمة التػذكر 

رورة شػػديدة لت ييػػر دور المعمػػـ مػػف ممقػػف إلػػي موجػػو ومشػػرؼ والتطبيػػؽ، كمػػا أف ىنػػاؾ ضػػ
ومشارؾ في العممية التعميمية، حتي يتناسب ذلؾ م  الثػورة المعرفيػة والمعموماتيػة التػي تنػادي 

 & Sizer(، )1118)المييػػي و محمػػود، بإكسػػاب وتنميػػة عػػادات العقػػؿ لػػدي المتعممػػيف 
Meier, 2013   .) 

الحديثة إلي اإلىتماـ بتنمية عادات العقؿ لدي المتعمميف، ولذلؾ فقد دعت التربية      
وجعميا ىدفًا رئيسًا لجمي  مراحؿ التعميـ بداية مف التعميـ اإلبتدائي وصواًل إلي مرحمة التعميـ 
الجامعي، الف عادات العقؿ سموكيات قد يصعب إستخداميا بصورة تمقائية إذا لـ يتدرب 

 ص إلستخداميا. التالميذ عمييا وتتوافر ليـ الفر 
لذا يجب اإلىتماـ بتنمية عادات العقؿ مف خالؿ تأصيميا في المناىج الدراسية، وتنوي       

التدريس لتفعيؿ عادات العقؿ اإليجابية واإلنتقاؿ بالعقؿ مف حالتو السمبية إلي حالة فاعمة 
ؽ في نشطة، وبترسيخ ىذه العادات نتحوؿ إلي مجتم  منتج وفعاؿ ومبدع ومشارؾ وخال 

نتاج التكنولوجيا، ومواجية التحديات الكبري التي يزخر بيا عالمنا  عممية بناء الحضارة وا 
المعاصر، فعادات العقؿ تقدـ مجموعة مف السموكيات يجب أف يسعي الطمبة والمعمموف نحوىا 
بوعي وبصورة دائمة، ويجب أف تمارس بصورة منتظمة، فالتركيز عمي عادات العقؿ كنتائج 

 (.      65، 1114)يوسؼ قطامي،  تأثير المدرسة يتجاوز حدودىا وأدوارىا التقميديةسيجعؿ 
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حيث أشار كوستا إلي أف العادات العقمية سموكيات قد يصعب استخداميا بصورة تمقائية      
إذا لـ يتدرب اإلنساف عمييا وتتوفر لو الفرصة إلستخداميا، فالناس بصفة عامة ال يحاولوف 
كبح اندفاعيـ وال ييتموف بوض  الخطط المختمفة إلنجاز ميمة، كما ال يسعوف إلي الدقة 

ألف ذلؾ يحتاج إلي المزيد مف الوقت والجيد لتحقيقو، لذلؾ يؤكد )كوستا( عمي والوضوح، 
ضرورة أف تكوف عادات العقؿ محورًا لمتعمـ، ويري أنو الفائدة مف أف يتعمـ المتعمميف 
المحتوي ما لـ يتعمموا السعي لتحقيؽ الدقة والوضوح وتجنب اإلندفاع والمثابرة العقمية 

(Costa & Kallick, 2008, 16.) 
ويساعد فيـ عادات العقؿ عمي جعؿ المتعمميف قادريف عمي اإلص اء وتفيـ المواقؼ      

التعميمية، والتفكير بمرونة وتطبيؽ المعارؼ السابقة في أوضاع جديدة، بحيث تصبح لديو 
معرفة بعمميات التذكر والتصنيؼ واإلستدالؿ والتعميـ والتقويـ والتجريب والتحميؿ، وكذلؾ 

ؾ القدرة عمي تنظيـ العمميات العقمية وترتيبيا، ووض  نظاـ األولويات السميـ مما يساعد إمتال 
 (.Costa & Kallick,2003,42)في النجاح أكاديميًا، وحياتيًا 

ولقد أحتمت عادات العقؿ أىمية متزايدة في السنوات األخيرة، فيي تساعد األفراد في كؿ       
الحجة والدليؿ،  -غالباً  -بحساسية م  المشكالت التي تتطمبمناحي الحياة عمي التعامؿ 

والتدارسات الكيفية، والحجج المنطقية، والتشكؾ المبني عمي المعرفة، وتمت  األفراد بالقدرة 
تخاذ القرارات وحؿ المشكالت في عالـ يتطمب  عمي التعمـ، واإلستدالؿ والتفكير اإلبتكاري، وا 

(، كما أنيا تساعد عمي تنمية الميارة العقمية Man, 2000, 4سوؽ عمؿ عاؿ األداء )
وتعمـ أي خبرة يحتاجيا التالميذ في المستقبؿ، ومف ثـ فيي تؤدي إلي فيـ أفضؿ لمعالـ مف 
حوليـ، وتساعد عمي تنظيـ عممية التعمـ وتوجييا بكفاءة م  مواقؼ الحياة اليومية في ضوء 

ي يمر بو المتعمـ، وتشجي  المتعمميف عمي إختيار اإلجراء المناسب لمموقؼ التعميمي الذ
إمتالؾ اإلرادة تجاه إستخداـ القدرات والميارات العقمية في جمي  األنشطة التعميمية والحياتية 
كتساب القدرة عمي مزج التفكير  حتي يصبح التفكير لدي المتعمـ عادة اليمؿ مف ممارستيا، وا 

 (.     1،1117أفضؿ أداء )ليمي حساـ الديف، الناقد واإلبداعي والتنظيـ الذاتي لموصوؿ إلي
أف لعادات العقؿ أىمية كبيرة تتمثؿ في جعؿ الفرد أكثر  (1102صباح عمي ) وتري     

تخاذ القرار وبخاصة أف حياتو مميئة بالمواقؼ والقضايا  مرونة في حؿ المشكالت، وا 
مة بشأنيا، كما تجعؿ الفرد والمشكالت التي تحتاج إلي إعماؿ العقؿ فييا، إلتخاذ قرارات سمي
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يتسـ بالثقة بالذات وعدـ القمؽ والمثابرة والجيد إلنجاز المياـ، وتوس  دائرة مشاركة الطالب 
 في الموقؼ التعميمي، وتثير دوافعو وتدفعو إلكتشاؼ الحقائؽ. 

وألىمية عادات العقؿ في العممية التعميمية فقد إجريت مجموعة مف البحوث والدراسات       
التربوية التي استيدفت تنمية عادات العقؿ لدي المتعمميف  في المواد الدراسية المختمفة 

 كالعمـو والرياضيات والم ة العربية، وفي المراحؿ التعميمية المختمفة، ومف ىذه الدراسات: 
(، Costa & Kallick,2003(، ّدزاض٘ نْضتا ّنالٔو )Ellen, Jane, 2001دزاض٘ إٓلً )       

(، ّدزاض٘ نٌْ ) Alison, R.,2004(، ّدزاض٘ ألٔطٌْ) Marshall,2004ّدزاض٘ مازغال )

Khoon,2005 ،(، ّدزاض٘ )ضامٔ٘ ٍالل، 9102(،  ّدزاض٘ )إمياٌ امحد، 9112(،  دزاض٘ ) ميدّز فتح اهلل

وقد أشارت ىذه   (،9102(، ، ّدزاض٘ ) خالد الطٔد، 9102(، ، ّدزاض٘ ) مصطفٕ عبدالسؤف، 9102
المجموعة مف البحوث والدراسات السابقة إلي ضرورة اإلىتماـ بتنمية عادات العقؿ لدي 
المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة مف خالؿ استخداـ استراتيجيات وطرؽ تدريسية 

 متنوعة.   
ة كما أشارت العديد مف األدبيات والدراسات التربوية التي إجريت في الدراسات اإلجتماعي     

بصفة عامة، والتاريخ بصفة خاصة؛ إلي أف عادات العقؿ ليا أدوار فعالة في العممية 
التعميمية، وأكدت عمي أىمية دمجيا أثناء التخطيط لمتدريس، وبضرورة البحث عف 
اإلستراتيجيات والطرؽ التدريسية التي تيتـ بتييئة بيئة تعمـ تشج  المتعمموف عمي التفكير، 

التي نسعي إلي إكسابيا وتنميتيا لدي المتعمميف خالؿ المراحؿ التعميمية  وتكويف عادات العقؿ
 :المختمفة، ومف ىذه الدراسات

ــداٌ،          ــ٘ ) ضــشس زغ أظيػػرت نتائجيػػا فاعميػػة إسػػتخداـ إسػػتراتيجية تػػدريس التييي  (،9101دزاض
األقػػػراف فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ وبعػػػض عػػػادات العقػػػؿ وىػػػي )مرونػػػة التفكير،التسػػػاؤؿ وطػػػرح 
المشػكالت،الرغبة فػػي التعمػػيـ باسػػتمرار، اإلدارة( مػػف خػالؿ مػػادة الج رافيػػا لػػدي طػػالب المرحمػػة 

 الثانوية.   

التي أكدت عمي تأثير دمج أجزاء مػف برنػامج كػورت  (،9102)فآصٗ  أمحد احلطٔين،دزاض٘ ّ      
لتعميـ التفكير في محتوي مادة التاريخ عمي تنمية بعض عػادات العقػؿ وىػي) المثػابرة، التفكيػر 
ما وراء المعرفي، اإلصػ اء بػتفيـ وتعػاطؼ، التفكيػر بمرونػة( وميػارة اتخػاذ القػرار لػدي تالميػذ 
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   المرحمة اإلعدادية.

التي بينت فاعميػة تصػميـ تعميمػي تعممػي وفػؽ نمػوذج  (،9102)فاضل خلٔل ابسأٍه،دزاض٘ ّ      
جيرالؾ وايمي في اكتساب المفاىيـ الزمنية لدي طالب الصؼ الحادي عشر اإلعدادي فػي مػادة 
التاريخ وتنمية جميػ  عػادات العقػؿ السػت عشػر التػي حػددىا كوسػتا وكميػؾ، وتنميػة التعػاطؼ 

 التاريخي لدييـ. 

التي أكػدت عمػي فاعميػة اسػتخداـ نظريػة تريػز فػي تػدريس  (،9102ّدزاض٘ )مجال إبسأٍه،       
الج رافيا لتنمية بعض عادات العقػؿ المنػتج وىػي )التسػاؤؿ وطػرح المشػكالت، التفكيػر المػرف، 
تطبيػػؽ المعرفػػة فػػي مواقػػؼ جديػػدة، التخيػػؿ، التفكيػػر فػػي التفكيػػر، التفكيػػر الفكػػاىي(، وتنميػػة 

 قويمي لدي تالميذ الصؼ الراب  االبتدائي.   التفكير الت

التي أكػدت تػأثير اسػتخداـ نظريػة الػتعمـ المسػتند إلػي (،  9102ّدزاض٘ ) عبداهلل عبداجملٔد،       
الدماغ فػي تػدريس الفمسػفة عمػي تنميػة بعػض عػادات العقػؿ وىػي) المثػابرة، الػتحكـ بػالتيور، 

لتسػػاؤؿ وطػػرح المشػػكالت، االسػػتجابة بدىشػػة التفكيػػر التبػػادلي، اإلصػػ اء بػػتفيـ وتعػػاطؼ، ا
وتساؤؿ، التفكير في التفكير، التصػور واالبتكػار والتجديػد(، وتنميػة االتجػاه نحػو دراسػة المػادة 

 لدي طالب المرحمة الثانوية المتفوقيف دراسيًا.

التػػي أظيػػرت تػػأثير اسػػتخداـ كػػؿ مػػف دورة الػػتعمـ الخماسػػية  (،9102ّدزاضــ٘ ) زدــاٛ مْضــٕ،       
والمتشابيات في تنمية بعض عادات العقؿ وىي) المثػابرة، التفكيػر بمرونػة، اسػتخداـ المعػارؼ 
السػػابقة فػػي مواقػػؼ جديػػدة، ايجػػاد الدعابػػة أو التفكيػػر بمػػرح( لػػدي طالبػػات الصػػؼ السػػاب  

 األساسي. 

 التي أوضحت فاعميػة اسػتخداـ الخػرائط الذىنيػة فػي تػدريس (،9102ّدزاض٘ )ضلٔه ضلٔناٌ،       
الفمسػػػفة لتنميػػػة التحصػػػيؿ وبعػػػض عػػػادات العقػػػؿ وىػػػي ) المثػػػابرة، الػػػتحكـ بػػػالتيور، التفكيػػػر 
التبػػادلي، التفكيػػر بمرونػػة، التسػػاؤؿ وطػػرح المشػػكالت، تطبيػػؽ المعػػارؼ فػػي مواقػػؼ جديػػدة، 

 اإلبداع، االستجابة بدىشة( لدي طالب المرحمة الثانوية.      

 وعة مف البحوث والدراسات السابقة يالحظ ما يمي:ومف خالؿ إستقراء نتائج ىذه المجم     
أكدت ىذه المجموعػة مػف البحػوث والدراسػات السػابقة عمػي ضػعؼ إمػتالؾ المتعممػيف  -
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لعادات العقؿ في المراحؿ التعميمية المختمفة سواء المرحمػة اإلبتدائيػة أو اإلعداديػة أو 
 الثانوية. 

ة بتنمية العديد مػف عػادات العقػؿ إىتمت ىذه المجموعة مف البحوث والدراسات السابق -
لدي المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة مثؿ ) المثابرة، التفكيػر التبػادلي، ايجػاد 
الدعابػػة، الػػتحكـ بػػالتيور، التفكيػػر بمرونػػة، التسػػاؤؿ وطػػرح المشػػكالت، االسػػتجابة 

مػا وراء بدىشة، تطبيؽ المعارؼ في مواقؼ جديدة، اإلص اء بتفيـ وتعاطؼ، التفكيػر 
 المعرفي، التفكير بمرونة، الرغبة في التعميـ باستمرار، اإلدارة(.

أوصػػػت ىػػػذه المجموعػػػة مػػػف البحػػػوث والدراسػػػات السػػػابقة بضػػػرورة اإلىتمػػػاـ بتنميػػػة  -
عادات العقؿ لدي المتعمميف في المراحػؿ التعميميػة المختمفػة ليػا مػف أىميػة فػي جعػؿ 

قػؼ التعميميػة، والتفكيػر بمرونػة، وتطبيػؽ المتعمميف قادريف عمي اإلص اء وتفيـ الموا
المعارؼ السابقة في أوضاع جديدة، وعمي مزج ميػارات التفكيػر الناقػد واإلبػداعي ومػا 
وراء المعرفػػي لموصػػوؿ إلػػي أفضػػؿ أداء، وتنميػػة اإلبػػداع واإلبتكػػار وحػػب اإلسػػتطالع 

 لدييـ.
خػالؿ تػدريس  استخداـ استراتيجيات وطرؽ تدريسػية متعػددة لتنميػة عػادت العقػؿ مػف -

مػػادة الدراسػػات اإلجتماعيػػة والتػػاريخ والج رافيػػا والفمسػػفة  نػػذكر منيػػا: برنػػامج كػػورت 
لتعمػػيـ التفكيػػر، نمػػوذج جيػػرالؾ وايمػػي، نظريػػة تريػػز، الخػػرائط الذىنيػػة، نظريػػة الػػتعمـ 

 المستند إلي الدماغ، دورة التعمـ الخماسية والمتشابيات، إستراتيجية تدريس األقراف.    
لذلؾ ينب ي أف تكوف عادات العقؿ جزء ال يتجزء مف حياة المتعمـ اليومية، ويجب أف      

نيتـ بتدعيميا وتعزيزىا في جمي  المجاالت التربوية عف طريؽ إختيار طرؽ التدريس 
المناسبة لممنيج التعميمي، وتييئة المياـ واألنشطة المختمفة التي تسيـ في إكتسابيا 

ا ىدفًا رئيسيًا مف أىداؼ العممية التعميمية؛ وبخاصة لدي تالميذ المرحمة وتنميتيا، باعتبارى
كتساب الخبرات والميارات  )عبري اإلبتدائية واإلعدادية الذيف ىـ في مرحمة التكويف وا 

 (.092، 9112إبسأٍه،

فالعادات العقمية مف المت يرات الميمة التي ليا عالقة بالتحصيؿ المعرفي لدي       
المتعمميف في مراحؿ التعميـ المختمفة، وتعد المفاىيـ جزء ال يتجزء مف التحصيؿ المعرفي 
حيث أف إكتساب المفاىيـ ذو أىمية كبيرة؛ لكونيا الخيوط التي يتكوف منيا نسيج العمـ وتزيد 
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المتعمـ عمي مسايرة النمو في المعرفة، فالمفاىيـ ليست أجسامًا ثابتة مف المعرفة، مف قدرة 
نما ىى عمى درجة مف المرونة بحيث تسمح باستيعاب حقائؽ جديدة تنضـ إلى تركيبيا  وا 
دوف جيد كبير مف المتعمـ ودوف أف ييتز التنظيـ المعرفى لديو؛ األمر الذي يسيـ في تزايد 

قًا واتساعًا، فالمفاىيـ" مفتوحة النياية " تسمح دائمًا بإضافة الجديد مف مفاىيـ المتعمـ عم
المعارؼ، وفى الوقت نفسو تض  ىذا الجديد ضمف إطار مف التنظيـ الذى يجعؿ الشخص 

 (.22، 9111)إماو محٔدٗ ّأخسٌّ،  الزيادة فى المعرفة قادرًا باستمرار عمى مالحقة

تاريخية مف األىداؼ الرئيسة لمدراسات اإلجتماعية عامة كما ُيعد إكتساب المفاىيـ ال      
والتاريخ خاصة، إذ إف المتعمـ في ىذا العصر ال يحتاج إلي معارؼ وحقائؽ بقدر حاجتو إلي 
تحقيؽ مستوي الفيـ لممفاىيـ لتطبيقيا في مجاالت الحياة المختمفة، والمفاىيـ التاريخية 

نظرًا لطبيعة تمؾ المادة التي تتضمف العديد مف  مكوف ميـ مف مكونات محتوي مادة التاريخ،
الحقائؽ والمعمومات التاريخية التي يتـ تنظيميا وتصنيفيا تحت مفاىيـ يمكف فيميا 
واستيعابيا، واستخداميا في تفسير األحداث التاريخية المختمفة، كما تعد المفاىيـ التاريخية 

يتمكف المتعمـ مف ممارسة بعض  أدوات رئيسية في التفكير حيث إف مف خالؿ دراستيا
العمميات الفعمية مثؿ التحميؿ والتفسير والفيـ والتنظيـ والربط والتمييز والتنبؤ بالمستقبؿ، 
كتساب  وتحديد الخصائص المشتركة والتجريد ، وبالتالي فإف ىناؾ أىمية كبيرة في تعمـ وا 

 (. 9112دب الهلصٗ ّسطً رلتاز، )زالمفاىيـ التاريخية المتضمنة في مادة الدراسات اإلجتماعية

إلي أف التاريخ ييدؼ إلي إكساب المتعمميف المفاىيـ  (2، 9119)أغسف مسضٕ،  ويشير     
والحقائؽ والمعمومات التي تتصؿ إتصااًل مباشرًا بالمجتم  الذي يعيشوف فيو مف خالؿ تكويف 

ـ في مدارسنا ال يساىـ فكرة صحيحة عف مجتمعيـ، إال أف تدريسو بالشكؿ الذي نشاىده اليو 
في إكتساب المفاىيـ التاريخية، وقد ترتب عمي ذلؾ الشكوي المستمرة مف مناىج التاريخ، 
والتأكيد عمي ضرورة األخذ باإلستراتيجيات الحديثة التي يمكف أف تساعد في إكتساب المفاىيـ 

ي عزوؼ المتعمميف عف التاريخية بداًل مف الطرؽ التقميدية السائدة في مدارسنا، والتي أدت إل
 دراسة التاريخ.

فتدريس المعمومات والحقائؽ التاريخية بشػكٍؿ متنػاثر قػد يقمػؿ مػف وظيفتيػا المرجػوة، فػي      
حػػيف أف تعمػػيـ المفػػاىيـ التاريخيػػة يسػػاعد عمػػى تجميػػ  الحقػػائؽ واألحػػداث والوقػػائ  التاريخيػػة 

ــٕ،  ذات معنػػى وتصػػنيفيا ممػػا يقمػػؿ مػػف تعقيػػدىا ويزيػػد مػػف قيمتيػػا ويجعميػػا ــفاٛ عل ، 9112)ص
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إضػػػافة إلػػػى أف تكػػػدس المحتػػػوى بالمفػػػاىيـ والحقػػػائؽ والتعميمػػػات يجعػػػؿ ىنػػػاؾ  (،022-022
صػػػعوبة فػػػى توصػػػيؿ المعرفػػػة إلػػػى المتعممػػػيف ممػػػا يجعػػػؿ عمميػػػة الػػػتعمـ قائمػػػة عمػػػى الحفػػػظ 

 إدراؾ المفاىيـ والعالقات القائمة بينيا. ـواالستظيار وعد

وقػػد أشػػارت العديػػد مػػف البحػػوث والدراسػػات السػػابقة إلػػي أىميػػة تنميػػة المفػػاىيـ التاريخيػػة      
(، ّدزاضــ٘ ) أمحــد  0222دزاضــ٘ إمــاو ال)عــٕ ) : لتالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة ومػػف ىػػذه الدراسػػات 

٘ )فاطنــ٘  (، ّدزاضــ 9112(، ّدزاضــ٘ )صــفاٛ أمحــد،    9112(، ّدزاضــ٘ )فــآصٗ الطــٔد،    9110الطــٔد، 

 (.9102(، ّدزاض٘ )ٍال٘ ْٓضف، 9109دَٔاٌ طُ، (، ّدزاض٘ )9101سذادٕ، 

يتضػػح ممػػا سػػبؽ أنػػو عمػػي الػػرغـ مػػف تعػػدد البحػػوث والدراسػػات التػػي إسػػتيدفت تنميػػة       
المفاىيـ التاريخية وبعض عادات العقؿ إال أنو ال توجػد مػف بينيػا أي دراسػة إسػتيدفت تقصػى 

ى تػػػدريس الدراسػػػات اإلجتماعيػػػة عمػػػي تنميػػػة فاعميػػػة إسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية القبعػػػات السػػػت فػػػ
المفػػاىيـ التاريخيػػة، وبعػػض عػػادات العقػػؿ لػػدي تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة وىػػو مػػا يسػػتيدفو 

 البحث الحالي.

مػف ( Edward De Bono )رد دى بونػو ادو إل وتعػد إسػتراتيجية قبعػات التفكيػر السػت      
متعممػػيف، لػػدى الوعػػادات العقػػؿ لتنميػػة التفكيػػر  الشػػيقة والمناسػػبة اإلسػػتراتيجيات التدريسػػيةا

إلػػى سػػتة وتقػػـو ىػػذه اإلسػػتراتيجية عمػػي افتػػراض مػػؤداه أف التفكيػػر اإلنسػػاني يمكػػف تقسػػيمو 
، فػي تمػؾ المحظػة هو يخمعيػا حسػب طريقػة تفكيػر أ رتػدييا الفػردر كؿ نمط كقبعة ياأنماط، واعتب

، فيػي ليسػت قبعػات حقيقػة، وحفظيا بسيولةلكؿ قبعة لنستطي  تمييزىا  مميزٌ  لوفٌ  ىَ عطِ أُ قد و 
وأنما ىي قبعات نفسية تجعؿ الفرد يفكػر بطريقػة معينػة ثػـ يتحػوؿ إلػي نمػط اخػر مػف التفكيػر 
بشكؿ دقيؽ يوضح اتبػاع طريقػة تفكيػر واحػدة فػي الوقػت الواحػد بػداًل مػف القيػاـ بكػؿ شػ  فػي 

قبي   ؿ ست أنمػاط مػف التفكيػرنفس الوقت، وبيذه الطريقة يمكف أف ينظر إلي أي فكرة مف خال 
 (.22، 9101مجال نامل، )أف تقرر اإلجراء الذي سوؼ يتخذ نحوىا

أف إستراتيجية القبعات الست تسمح بتوجيو التفكير، واإلنتقاؿ  (922، 9110دٖ بْىْ ) ويري      
في مسارات متعددة، والتفكير بطرؽ مختمفة في مشكمة ما، ويعتقد أف قبعات التفكير ىي 
إتجاىات وموجيات في التفكير، وليست وصفًا لما يحدث أو حدث، ويفترض دي بونو بأف 

وأنيا ميارات قابمة لمتحسف بالتدريب، ويمكف ميارات التفكير بالقبعات الست يمكف أف تعمـ، 
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أف تنمي في كؿ اإلعمار، وأنيا تنمي جمي  أنواع التفكير، ويمكف أف ُتنمي في مختمؼ 
وأف التدريس بالقبعات الست يصمح م   (،20، 9101) ْٓضف قطامٕ،  المواقؼ والمواد الدراسية

 اض األطفاؿ وحتي المرحمة الجامعيةالمتعمميف في جمي  المراحؿ التعميمية بدًء مف مرحمة ري
 ( .          22، 9112)دلدٖ سبٔب،

مكانيػػة توظيفيػػا كإسػػتراتيجية تػػدريس       وتتميػػز قبعػػات التفكيػػر السػػت بسػػيولة تطبيقيػػا، وا 
لممحتوي التعميمي في المػواد الدراسػية المختمفػة، فيػي تػدعو إلػي ضػرورة التنويػ  فػي أسػاليب 

تناولػو مػف زوايػاه المختمفػة، وتسػاعد المتعممػيف عمػي الػربط عرض موضوع الػدرس بمػا يحقػؽ 
بػيف مػػا يدرسػػونو وبػػيف مػػا يحػػدث فػػي الحيػاة اليوميػػة، مػػ  إتاحػػة الفرصػػة لممتعممػػيف لممارسػػة 
النقػػاش والحػػوار القػػائميف عمػػي النقػػد والتحميػػؿ، واسػػتخداـ سػػتة أنػػواع مػػف التفكيػػر المتػػوازي 

عممية التفكير، وتؤدي إلػي تنػاوؿ الموضػوع مػف زوايػا  المنظـ الذي يمن  الخمط واإلرتباؾ أثناء
مختمفة مف خالؿ إرتداء ستة قبعػات تفكيػر رمزيػة ذات ألػواف مختمفػة يمكػف وضػعيا أو خمعيػا 

 إشارة إلي نوع التفكير المستخدـ.    
يتضػػح ممػػا سػػبؽ إف قبعػػات التفكيػػر السػػت تعػػد إسػػتراتيجية بسػػيطة، وسػػيمة لممارسػػة       

مفػػة مػػف التفكيػػر، ويمكػػف تػػدريب المتعممػػيف فػػي مختمػػؼ المراحػػؿ الدراسػػية عمػػي األنػػواع المخت
إسػػتخداميا، كمػػا يمكػػف اسػػتخداميا فػػي تػػدريس مختمػػؼ المنػػاىج الدراسػػية لتحقيػػؽ العديػػد مػػف 
األىداؼ التربوية التي تسعي المناىج الدراسية إلػي تنميتيػا لػدي المتعممػيف، ولمػا كانػت تنميػة 

دات العقؿ مف األىػداؼ الميمػة التػي تسػعي مػادة الدراسػات اإلجتماعيػة المفاىيـ التاريخية وعا
واإلتجاىػػات التربويػػة الحديثػػة إلػػي تحقيقيػػا لػػدي تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة، لػػذا جػػاءت فكػػرة 
البحث الحالي في محاولة تقصي فاعمية استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير السػت فػي تػدريس 

المفاىيـ التاريخية وبعض عادات العقػؿ لػدي تالميػذ الصػؼ األوؿ الدراسات اإلجتماعية لتنمية 
 اإلعدادي. 

 البشح:مػهل٘ 

ييػػدؼ تػػدريس الدراسػػات اإلجتماعيػػة بصػػفة عامػػة، والتػػاريخ بصػػفة خاصػػة فػػي مراحػػؿ       
التعمػػيـ العػػاـ إلػػي إكتسػػاب المتعممػػيف لمجموعػػة متنوعػػة مػػف المعػػارؼ والمفػػاىيـ والميػػارات، 
وأيضػػًا ميػػارات التفكيػػر المختمفػػة، ويتطمػػب ذلػػؾ مػػف المعمػػـ القػػائـ بتػػدريس ىػػذه المػػادة الػػوعي 
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تعمميا، والتي قد تواجو التالميػذ أثنػاء دراسػتيـ، وترجػ  بعػض ىػذه الصػعوبات التاـ بصعوبات 
إلي استراتيجيات وطرؽ التػدريس التػي يسػتخدميا المعمػـ فػي التػدريس، ويرجػ  بعضػيا األخػر 
كتسػػػاب المفػػػاىيـ  إلػػػي طبيعػػػة محتػػػوي ىػػػذه المػػػادة؛ حيػػػث تتسػػػـ بصػػػعوبة إدراؾ محتواىػػػا وا 

       التاريخية المتضمنة بيا.        

حيػػث أشػػار إلػػي أف المفػػاىيـ التاريخيػػة تعػػد مػػف  (،222، 9112إمــاو ال)عــٕ )  وقػػد أكػػد ذلػػؾ      
المفاىيـ الصعبة التي تتطمب مزيدًا مف االىتماـ بأساليب تدريسيا داخػؿ غرفػة الصػؼ؛ بسػبب 
دد اشتماليا عمى مفاىيـ الزماف والمكاف، فمفاىيـ الزماف صعبة ومعقػدة، وكثيػر منيػا غيػر محػ

وقػػد تحتمػػؿ عػػدة تفسػػيرات، كمػػا أف مفػػاىيـ الزمػػاف أكثػػر صػػعوبة وتعقيػػدًا مػػف مفػػاىيـ المكػػاف؛ 
ولػػذلؾ فمػػيس مػػف السػػيؿ تدريسػػيا بػػدوف اسػػتخداـ مػػداخؿ واسػػتراتيجيات تسػػيـ فػػي تحسػػيف 

 تعمميا وتنميتيا لدى المتعمميف.

فػي المرحمػة اإلعداديػة والمستقرئ لواق  تدريس التاريخ في مراحؿ التعميـ العاـ وبخاصػة       
كتسػاب المفػاىيـ  ُيالحظ أنيا تواجو الكثير مف الصعوبات التي تعوؽ تنمية التحصيؿ المعرفي وا 

 التاريخية، ومف ىذه الصعوبات:

طبيعػػػة المحتػػػوي المعرفػػػي لمقػػػرر التػػػاريخ الػػػذي يتسػػػـ بكثػػػرة المعمومػػػات والمعػػػارؼ  -
 المذكورة وبصعوبتيا وتعقيدىا.

بػالكثير مػػف المفػػاىيـ التاريخػػة المتضػمنة فػػي المحتػػوي المعرفػػي عػدـ إلمػػاـ المعممػػيف  -
 لمقرر التاريخ لمادة الدراسات االجتماعية.

األعتمػػاد عمػػي طػػرؽ التػػدريس المعتػػادة التػػي تركػػز عمػػي الػػذاكرة والحفػػظ والتػػذكر دوف  -
 اإلىتماـ بإكساب وتنمية المفاىيـ التاريخة المتضمنة في المحتوي.   

الصػػػعوبات إنخفاضػػػًا ممحوظػػػًا لػػػدي التالميػػػذ فػػػي التحصػػػيؿ المعرفػػػي  وترتػػػب عمػػػي ىػػػذه     
كتسػػاب المفػػاىيـ التاريخيػػة المتضػػمنة بػػالمحتوي، ونفػػور التالميػػذ مػػف مقػػرر التػػاريخ  لمػػادة  وا 

 الدراسات االجتماعية وعدـ إقباليـ عمي دراسة موضوعاتو.
ف ىناؾ بأ في ىذا المجاؿإجريت العديد مف الدراسات والبحوث السابقة التي  وقد أكدت     

كتساب المفاىيـ التاريخية  تدنيًا في اإلعدادية، ومف ىذه  ةفي المرحم التالميذلدي تحصيؿ وا 
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 (9112)فآصٗ أمحد ،دزاض٘ (، 9110ّ)أمحد دابس،دزاض٘ ّ( 0222)ذلند إبسأٍه ،دزاض٘  الدراسات:

دزاض٘ ، (9109)دَٔاٌ طُ ،دزاض٘ ّ ،(9101)فاطن٘ سذادٕ ، دزاض٘ ، (9112)صفاٛ علٕ، دزاض٘ ، ّ

 (.9102(، دزاض٘ )عادل عبد اهلل، 9102ّدزاض٘ )محادٗ عبداجلْاد،  ،(9102)مسٓه سباىُ،

وباستقراء نتائج ىذه البحوث والدراسات، يالحظ أنيا أشارت إلي وجػود ضػعؼ فػي تحصػيؿ      
كتساب المفاىيـ التاريخيػة لػدي التالميػذ، وكػذلؾ كػراىيتيـ ونفػورىـ  مػف مقػرر التػاريخ لمػادة وا 

الدراسػػات اإلجتماعيػػة وعػػدـ إقبػػاليـ عمػػي دراسػػة موضػػوعاتو بالمرحمػػة اإلعداديػػة، وقػػد أرجعػػت 
لػػي طػػرؽ  ىػػذا الضػػعؼ إلػػي صػػعوبة المحتػػوي المعرفػػي والمفػػاىيـ التاريخيػػة لمقػػرر التػػاريخ، وا 

ادة االىتمػاـ التدريس التي يتبعيا معممي التاريخ في تدريس مقررىـ، وقد دعت جميعيا إلي زيػ
 بالتحصيؿ المعرفي وبالمفاىيـ التاريخية، وباستخداـ استراتيجيات وطرؽ تدريسية حديثة.          

ولمتأكد مػف ذلػؾ قػاـ الباحػث بعقػد عػدة لقػاءات مػ  تالميػذ الصػؼ األوؿ اإلعػدادي الحػظ      
مباحػث ضػعؼ كمػا تبػيف ل مف خالليا شكاوي متزايدة مػف صػعوبة إكتسػاب المفػاىيـ التاريخيػة،

تحصػػيؿ تالميػػػذ الصػػؼ األوؿ االعػػػدادي لممعػػػارؼ والمفػػاىيـ التاريخيػػػة المتضػػمنة فػػػي مقػػػرر 
التػػاريخ مػػف خػػالؿ مراجعػػة سػػجالت التالميػػذ وممفػػات االنجػػاز الخاصػػة بيػػـ، و درجػػاتيـ فػػي 
االمتحانات الشيرية، والتي تبيف منيا حصوؿ معظػـ التالميػذ عمػي درجػات منخفضػة فػي مػادة 

إلجتماعيػػة بصػػفة عامػػة وفػػي مقػػرر التػػاريخ بصػػفة خاصػػة، ممػػا يشػػير إلػػي وجػػود الدراسػػات ا
مشػػػكمة حقيقيػػػة لػػػدي ىػػػؤالء التالميػػػذ فػػػي دراسػػػتيـ لمحتػػػوي مقػػػرر التػػػاريخ، وفػػػي إكتسػػػابيـ 

 لممفاىيـ التاريخية المتضمنة بو. 

االعػدادي بمدرسػة  وؿتـ إجراء دراسة إستطالعية عمي مجموعة مف تالميذ الصؼ األ  كما     
فػي  تمثمػت( تمميػذًا، 31) عبدالصبور عبدالرحمف الجبالوي( االعدادية المشتركة بمػ  عػددىـ )

 إمػػتالؾ، وقػػد اشػػارت النتػػائج الػػي وجػػود ضػػعؼ فػػي إختبػػار لممفػػاىيـ التاريخيػػة عمػػييـتطبيػػؽ 
الميػذ عمػي مػف ىػؤالء الت حيث حصؿ ال البيػة العظمػيلممفاىيـ التاريخية التالميذ عينة البحث 

 لإلختبار.%( مف المجموع الكمي 24درجات ضعيفة ،وبم  متوسط درجاتيـ )

ويتضح مما سػبؽ مػدي الحاجػة إلػي اسػتخداـ اسػتراتيجيات وطػرؽ تدريسػية حديثػة تركػز      
عمػػي عقػػؿ التمميػػذ ونشػػاطو وفاعميتػػو فػػي العمميػػة التعميميػػة وخػػالؿ الموقػػؼ التعميمػػي، وجعمػػو 

ك  تساب المفاىيـ التاريخية وبناء المعرفة. أكثر قدرة عمي فيـ وا 
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 االتجاىػػات مػػف التعميميػػة المراحػػؿ بجميػػ  التالميػػذ لػػدي العقػػؿ عػػادات كػػذلؾ ُتعػػد تنميػػة      
 فػي المثػابرة عمػي وتشػجيعو المػتعمـ، دافعيػة عمػي تركز إنيا حيث بالتدريس؛ المرتبطة الحديثة
 التوصػؿ تػـ التػي األفكػار لتقيػيـ اآلخريف م  والتواصؿ ليا، يتعرض التي المشكمة حوؿ التفكير
 المسػتقبؿ فػي والػتعمـ التعمػيـ عمميػة فػي واالسػتمرار المعرفػة إنتػاج فػي منيػا واالسػتفادة إلييا

Marzano,2001,179)  .) 

إلي أف إىماؿ اإلىتماـ بعادات العقؿ يسبب الكثير مف القصور ( 2-9112،9ّٓػري نْضتا )      
التعميمية ؛ فالعادات العقمية ليست مجرد إمتالؾ لممعمومات فحسب، بؿ ىي في نتائج العممية 

معرفة كيفية العمؿ عمييا و إستخداـ المعرفة وتطبيقيا، فيي نمط مف السموكيات الذكية تقود 
 المتعمـ إلي إنتاج المعرفة وليس حفظيا أو إستذكارىا.

يػة الضػعيفة تػؤدي عػادة إلػي تعمػـ أف العػادات العقم (Marzano,2000,31)مازشاىْ ويري      
ضعيؼ ب ض النظر عف درجة إلماـ المتعمـ بالمعرفة، أو مسػتواه فػي أداء الميػارة، فكثيػر مػف 
األفػػراد يجمعػػوف معػػارؼ وميػػارات فػػي موضػػوع محػػدد ولكػػنيـ ال يعرفػػوف كيػػؼ يتصػػرفوف حػػيف 

رة، ولكػػف األمػػر يواجيػػوف مواقػػؼ جديػػدة، إذ تكػػوف المشػػكمة ليسػػت قصػػورًا فػػي الميػػارة أو القػػد
أنيـ يستسػمموف ويكفػوف عػف العمػؿ حينمػا ال تكػوف اإلجابػات والحمػوؿ متاحػة بسػيولة، وىػذا 

 بدوره يجعؿ المتعمميف الميرة متعمميف غير فعاليف إذا لـ تٌنـ لدييـ عادات العقؿ.      

ي مختمػػؼ ويؤكػد الواقػػ  التعميمػي أف المتعممػػيف يفتقػػروف إلػى اسػػتخداـ العػػادات العقميػة فػػ     
باإلضػػافة إلػػى أنيػػػـ يحفظػػوف الحقػػػائؽ  ؛األنشػػطة التعميميػػة فػػػي مػػادة الدراسػػات االجتماعيػػػة

 فػػيقػدراتيـ عمػى تطبيػؽ المعمومػات والمفػاىيـ فػػي ضػعؼ مػ  والمفػاىيـ دوف فيػـ واسػتيعاب، 
 .مواقؼ جديدة

وقػػد تبػػيف لمباحػػث مػػف خػػالؿ إشػػرافو عمػػي مجموعػػات التربيػػة العمميػػة فػػي العديػػد مػػف       
المػػدارس االعداديػػة بمحافظػػة اسػػواف، وحضػػوره لػػبعض حصػػص الدراسػػات اإلجتماعيػػة وجػػود 
قصور في استخداـ التالميػذ لمعػادات العقميػة التػي تسػاعدىـ عمػي بنػاء المعرفػة وتوظيفيػا فػي 

مميػػة،األمر الػػذي أثػػر بػػدوره عمػػي تحصػػيميـ المعرفػػي وعمػػي إسػػتيعابيـ حيػػاتيـ التعميميػػة والع
لممفاىيـ التاريخية، وقد يرج  ذلؾ إلي استخداـ المعممػيف لطرائػؽ تدريسػية تقميديػة تركػز عمػي 

 الحفظ وذاكرة المتعمـ دوف التركيز عمي تنمية ىذه العادات العقمية لديو .
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ويؤكػػد ذلػػؾ نتػػائج العديػػد مػػف البحػػوث والدراسػػات التػػي إجريػػت فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة،       
والتػػي أشػػارت إلػػي وجػػود ضػػعؼ فػػي عػػادات العقػػؿ لػػدي التالميػػذ فػػي ىػػذه المرحمػػة، ومػػف ىػػذه 

(، 9102(، ّدزاض٘ )زداٛ مْضٕ، 9102(، ّدزاض٘ )فآصٗ احلطٔين، 9112دزاض٘ )عصِ داد،  الدراسات:

(، ّدزاضـ٘  9102(، ّدزاضـ٘ )مريفـع علـٕ،    9102(، ّدزاض٘ )غٔناٛ ضـلٔه،  9102صاحل ذلند، ّدزاض٘ )

 (.   9102(، ّدزاض٘ )امياٌ مَدٖ، 9102)علٕ عنس، 

تػػـ  بعػػض عػػادات العقػػؿ فقػػدمػػف  وؿ اإلعػػداديولمتأكػػد مػػف مػػدي تمكػػف تالميػػذ الصػػؼ األ       
االعػػػػدادي بمدرسػػػػة )  ؿوإجػػػػراء دراسػػػػة إسػػػػتطالعية عمػػػػي مجموعػػػػة مػػػػف تالميػػػػذ الصػػػػؼ األ 
( تمميػذًا، متمثمػة فػي 31عبدالصبور عبػدالرحمف الجػبالوي( االعداديػة المشػتركة بمػ  عػددىـ )

 إمػتالؾ، وقػد اشػارت النتػائج الػي وجػود ضػعؼ فػي مقياس لبعض عػادات العقػؿ عمػييـتطبيؽ 
التالميػذ عمػي حيث حصؿ ال البية العظمي مف ىؤالء لبعض عادات العقؿ التالميذ عينة البحث 

 لممقياس.%( مف المجموع الكمي 11درجات ضعيفة ،وبم  متوسط درجاتيـ )

ستراتيجيات التػدريس الحديثػة عػف إسػتراتيجية        لذا دعت الحاجة الي البحث في أساليب وا 
تدريسػػػية يمكػػػف أف يسػػػتخدميا المعمػػػـ مػػػ  تالميػػػذه، ويسػػػتطي  مػػػف خالليػػػا تنميػػػة التحصػػػيؿ 

كسػػابيـ ل ممفػػاىيـ التاريخيػػة، وتنميػػة بعػػض عػػادات العقػػؿ لػػدييـ، وقػػد رأي الباحػػث المعرفػػي، وا 
مف خالؿ إستقراء استراتيجيات وطرؽ التدريس الحديثة؛ بأف إسػتراتيجية قبعػات التفكيػر السػت 

( يمكػف أف تفيػد كثيػرًا فػي تحقيػؽ ذلػؾ لػدي تالميػذ Edward de Bono"إلدوارد دي بونػو" )
العديد مف البحوث والدراسات التربويػة التػي اسػتخدمت قبعػات المرحمة اإلعدادية؛ حيث أظيرت 

التفكير الست في تدريس الدراسات االجتماعية والتاريخ فاعميتيا في تحقيؽ العديد مػف النػواتج 
 التعميمية في المراحؿ التعميمية المختمفة، ومف ىذه الدراسات: 

القبعات الست في تنمية التحصيؿ فاعمية   بينتالتي  ،(9100 ،مجيٙ اخلصزدٙ) ودراسة     
 لدى طالب المرحمة المتوسطة في مادة التاريخ.

والتي أكػدت عمػي فاعميػة اسػتخداـ قبعػات التفكيػر السػت فػي  ،(9100)خالد عنساٌ،  ودراسة      
تػػدريس الدراسػػات اإلجتماعيػػة فػػي تنميػػة التحصػػيؿ المعرفػػي وميػػارات التفكيػػر التباعػػدي لػػدي 

  اإلعدادي.تالميذ الصؼ األوؿ 
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ٚ  ) دراسػة وضحتفي حيف أ      أىميػة اسػتراتيجية قبعػات التفكيػر السػت  (،9109 ،مسـريٗ اليـداّ
لػػدي طالبػػات الصػػؼ الرابػػ   ميػػارات التفكيػػر الناقػػدو التحصػػيؿ تنميػػة فػػي تػػدريس التػػاريخ فػػي 

 .األدبي

(، التػػي أكػػدت فاعميػػة القبعػػات السػػت فػػي 1102 ،حمػػداف عبػػاس ووحيػػد رشػػيد)ودراسػػة      
 .عمي تنمية التحصيؿ لدي طالب الصؼ الخامس األدبي األوربيتدريس التاريخ 

فاعميػػة قبعػػات التفكيػػر السػػت فػػي تػػدريس التػػاريخ  (،9102، ضــَري عٔطــٙ) كمػػا أكػػدت دراسػػة     
 اإلعدادية.وتنمية التحصيؿ وبعض ميارات التفكير الناقد لدى طالب المرحمة 

أىمية استخداـ القبعػات السػت فػي تػدريس  وضحتالتي أ (،9102، ذلفْظ )ىاىطٕ ودراسة     
 .اإلعدادي الثانيالتاريخ لتنمية ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ 

ــاز ) ودراسػػة      ــه سذ أىميػػة اسػػتخداـ القبعػػات السػػت فػػي تػػدريس  ظيػػرتالتػػي أ ،(9102، زٓ
واتخػاذ القػرار لػدى تالميػذ الصػؼ الثالػث  اإلبػداعيالدراسات اإلجتماعية لتنمية ميارات التفكير 

 .األساسي

التي تناولت  ومف خالؿ استعراض الباحث لتمؾ المجموعة مف البحوث والدراسات السابقة     
البحوث  يتضح أف ىذهاإلجتماعية والتاريخ، استخداـ القبعات الست في تدريس الدراسات 

في تحقيؽ العديد  قبعات التفكير الستوالدراسات قد أكدت عمي فاعمية إستخداـ إستراتيجية 
نذكر منيا تنمية: التحصيؿ المعرفي، مف النواتج التعميمية في المراحؿ التعميمية المختمفة 

 بداعي، وميارات اتخاذ القرار .والتفكير الناقد، والتفكير التباعدي، والتفكير اإل
كمػػا ُيالحػػظ إنػػو لػػـ تسػػتيدؼ أي دراسػػة منيػػا تقصػػي فاعميػػة قبعػػات التفكيػػر السػػت فػػي      

تػػدريس الدراسػػات اإلجتماعيػػة لتنميػػة المفػػاىيـ التاريخيػػة وبعػػض عػػادات العقػػؿ لػػدي تالميػػذ 
 الصؼ األوؿ اإلعدادي، وىو ما يستيدفو البحث الحالي.    

 الطابل ٓتضح ما ٓلٕ:  ّمً خالل العسض

أىميػػػة عػػػادات العقػػػؿ فػػػي حيػػػاة التالميػػػذ، والتاكيػػػد عمػػػي ضػػػرورة تنميتيػػػا فػػػي المراحػػػؿ  -
 التعميمية المختمفة، وفي المواد الدراسية المختمفة.

تعػػد عػػادات العقػػؿ ىػػدؼ وبعػػد أساسػػي مػػف أبعػػاد العمميػػة التعميميػػة بصػػفة عامػػة، وأبعػػاد  -
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 بصفة خاصة.تعميـ الدراسات اإلجتماعية وتعمميا 
وجػػود صػػعوبات ومشػػكالت تواجػػو التالميػػذ أثنػػاء دراسػػتيـ لمػػادة الدراسػػات اإلجتماعيػػة  -

تتمثؿ في إستخداـ طرؽ تدريس تقميدية ممػا جعػؿ ىػذة المػادة التثيػر تفكيػر التالميػذ وال 
 تجذب انتباىيـ.

ضػػعؼ مسػػتويات إكتسػػاب تالميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي لممفػػاىيـ التاريخيػػة فػػي مػػادة  -
الدراسات اإلجتماعيػة مػف ناحيػة، وضػعؼ عػادات العقػؿ لػدييـ مػف ناحيػة أخػري، وظيػر 
ذلؾ مف خالؿ البحػوث والدراسػات التػي تػـ عرضػيا، ومػف خػالؿ مالحظػات الباحػث أثنػاء 
إشػػرافو عمػػي طػػالب التربيػػة العمميػػة، وايضػػا مػػف خػػالؿ مقػػابالت الباحػػث لػػبعض معممػػي 

حافظػػة اسػػواف، ومػػف خػػالؿ تطبيػػؽ إختبػػار ومػػوجيي مػػادة الدراسػػات اإلجتماعيػػة فػػي م
المفاىيـ التاريخية ومقياس عادات العقؿ كتجربػة إسػتطالعية، وأيضػًا مػف خػالؿ سػجالت 

 وممفات االنجاز الخاصة بالتالميذ.
قبعػػات التفكيػػر السػػت تعػػد إسػػتراتيجية بسػػيطة، وسػػيمة لممارسػػة االنػػواع المختمفػػة مػػف  -

تمػػؼ المراحػػؿ الدراسػػية عمػػي إسػػتخداميا، كمػػا التفكيػػر، ويمكػػف تػػدريب المتعممػػيف فػػي مخ
يمكػػف إسػػتخداميا فػػي تػػدريس مختمػػؼ المنػػاىج الدراسػػية لتحقيػػؽ العديػػد مػػف األىػػداؼ 

 التربوية التي تسعي المناىج الدراسية إلي تنميتيا لدي المتعمميف. 
بػػذلؾ تحػػددت مشػػكمة البحػػث الحػػالي فػػي إنخفػػاض مسػػتوي المفػػاىيـ التاريخيػػة فػػي مػػادة      

دراسػػات اإلجتماعيػػة لػػدي تالميػػذ الصػػؼ األوؿ االعػػدادي مػػف ناحيػػة، وفػػي عػػدـ إمػػتالكيـ ال
لػػبعض عػػادات العقػػؿ مػػف ناحيػػة أخػػري، وقػػد عػػزي ىػػذا اإلنخفػػاض إلػػي إسػػتراتيجيات التػػدريس 

 التي يتبعيا معممي الدراسات اإلجتماعية في المدارس اإلعدادية.

اتيجية قبعات التفكير الست في تحقيػؽ العديػد كذلؾ نمي لدي الباحث أىمية إستخداـ إستر      
مػػف األىػػداؼ التربويػػة التػػي تسػػعي المنػػاىج الدراسػػية إلػػي تنميتيػػا لػػدي المتعممػػيف، ومػػف ثػػـ 
يحاوؿ البحث الحالي معالجػة القصػور فػي ىػذه الجوانػب مػف خػالؿ تقصػي فاعميػة إسػتراتيجية 

المفػػاىيـ التاريخيػػة وبعػػض  قبعػػات التفكيػػر السػػت فػػي تػػدريس الدراسػػات اإلجتماعيػػة لتنميػػة
 عادات العقؿ لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.      
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 لرا حياّل البشح احلالٕ اإلداب٘ علٕ الطؤال السٜٔظ التالٕ:

التاريخيػػة  المفػػاىيـ لتنميػػة تػػدريس الدراسػػات اإلجتماعيػػةفػػي قبعػػات التفكيػػر السػػت  مػػا فاعميػػة
 اإلعدادي؟ األوؿ الصؼ تالميذ العقؿ لدى وبعض عادات

 ّٓتفسع عً ٍرا الطؤال السٜٔظ األضٝل٘ الفسعٔ٘ التالٔ٘ :

لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعداي مف خالؿ  تنميتيا يمكف ما ىي عادات العقؿ التي -0
 تدريس الدراسات اإلجتماعية؟

الصػؼ األوؿ  تالميػذالمفػاىيـ التاريخيػة لػدى  تنميػةفػي  السػت التفكيػر قبعػاتما فاعمية  -1
 اإلعدادي؟

الصػؼ األوؿ  تالميػذعػادات العقػؿ لػدى بعػض فػي تنميػة  الست التفكير قبعاتما فاعمية  -2
 اإلعدادي؟

 :البشح أٍداف

 :الي الحالي البحث ييدؼ
 اسػػػتخداـ خػػػالؿ مػػػف اإلعػػػدادي األوؿ الصػػػؼ تالميػػػذ لػػػدي المفػػػاىيـ التاريخيػػػة تنميػػػة -

 .اإلجتماعية تدريس الدراسات في الست التفكير قبعات إستراتيجية
 إسػتراتيجية اسػتخداـ خػالؿ مػف اإلعػدادي األوؿ الصػؼ تالميػذ لػدي بعػض عػادات تنمية -

 .اإلجتماعية تدريس الدراسات في الست التفكير قبعات
 فسّض البشح:

 يسعي البحث الحالي إلي إختبار صحة الفروض التالية:
( بػيف متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة ,100يوجد فػرؽ داؿ إحصػائيًا عنػد مسػتوي ) -

التجريبيػػػة التػػػي درسػػػت وحػػػدة" تػػػاريخ مصػػػر عبػػػر العصػػػور القديمػػػة " المصػػػوغة وفقػػػًا 
إلستراتيجية قبعات التفكير الست ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التي درست الوحػدة 
نفسػػػيا بالطريقػػػة المعتػػػادة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي الختبػػػار المفػػػاىيـ التاريخيػػػة لصػػػالح 

 المجموعة التجريبية.
( بػيف متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة ,100ؿ إحصػائيًا عنػد مسػتوي )يوجد فػرؽ دا -
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التجريبيػػػة التػػػي درسػػػت وحػػػدة" تػػػاريخ مصػػػر عبػػػر العصػػػور القديمػػػة " المصػػػوغة وفقػػػًا 
إلستراتيجية قبعات التفكير الست ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التي درست الوحػدة 

يػاس عػػادات العقػؿ لصػػالح المجموعػػة نفسػيا بالطريقػػة المعتػادة فػػي التطبيػؽ البعػػدي لمق
 التجريبية.

 :البحث أىمية
 :أنه الي الحالي البحث أهمية ترجع
قبعػػات  إسػػتراتيجية بإسػػتخداـ الدراسػػات اإلجتماعيػػة دروس تػػدريس لكيفيػػة نموذجػػاً  يقػػدـ -

 دروسػيـ تنفيػذ عمػي المػادة ىذه معممي مساعدة في يسيـ قد الذي االمر التفكير الست،
 .اإلستراتيجية تمؾ  بإستخداـ

إستخداـ اسػتراتيجية قبعػات التفكيػر السػت  فػي تػدريس دروس الدراسػات اإلجتماعيػة قػد  -
 يؤدي الي إثراء المواقؼ التعميمية، وتشجي  المتعمميف عمي التفاعؿ النشط.

 تطبيػػؽ عمػػي المعممػػيف تػػدريب ضػػرورة إلػػي التعميميػػة العمميػػة عمػػي القػػائميف نظػػر يوجػػو -
المفػػػػاىيـ التاريخيػػػػة  تنميػػػػة فػػػػي تسػػػػيـ أف شػػػػأنيا مػػػػف التػػػػي الحديثػػػػة االسػػػػتراتيجيات

 .والتفكيروبعض عادات العقؿ 
 التدريسػي الواقػ  فػي والتحػديث التجديػد بضرورة تنادي التي الحديثة لالتجاىات إستجابة -

 .المتعمـ إيجابية تحقيؽ في تسيـ تعميمية ونماذج واستراتيجيات مداخؿ وتجريب
 مػػػف بوصػػػفيما عػػػادات العقػػػؿ وبعػػػض المفػػػاىيـ التاريخيػػػة تنميػػػة فػػػي يسػػػيـ أف يمكػػػف -

 . اإلجتماعية الدراسات مادة لتدريس الميمة التعميمية النتاجات
يوضح كيفية تدريس مػادة الدراسػات اإلجتماعيػة  بإسػتخداـ إسػتراتيجية  لممعمـ دليؿ يقدـ -

المفػػاىيـ التاريخيػػة وبعػػض عػػادات  تنميػػة فػػي بػػو االسػػتعانة قبعػػات التفكيػػر السػػت يمكػػف
 .العقؿ لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي 

يوضػػح ليػػـ كيفيػػة دراسػػة مػػادة الدراسػػات اإلجتماعيػػة باسػػتخداـ  لمتالميػػذ كتيػػب تػػوفير -
المفػػاىيـ التاريخيػػة وبعػػض عػػادات  تنميػػة مػػف اسػػتراتيجية قبعػػات التفكيػػر السػػت يمكػػنيـ

 .العقؿ لدييـ
يمكػػػف اسػػػتخدامو  التػػػاريخلممعممػػػيف ومقػػػومي مػػػنيج لتاريخيػػػة المفػػػاىيـ ا اختبػػػار تػػػوفير -

                                                                                                .التالميذلدى  التاريخيةلقياس مدى نمو المفاىيـ 
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 تشػخيص في منو االستفادة يمكف المناىج ومقومي لممعمميف العقؿ مقياس لعادات تقديـ -
 .تنميتيا وكيفية التالميذ لدى العقمية العادات

 :البشح سدّد

 :التالية بالحدود الحالي البحث التزم
"عبدالصػػػبور عبػػػدالرحمف  مدرسػػػة مػػػف االعػػػدادي األوؿ الصػػػؼ تالميػػػذ مػػػف مجموعػػػة -

 (.)ـ 1107/1108الدراسي لمعاـ اسواف محافظةالجبالوي"   اإلعدادية المشتركة ب
 عمػى المقػرر االجتماعيػة الدراسػات كتػاب وحدة" تاريخ مصر عبر العصور القديمػة " مػف -

 (.)ـ 1107/1108الدراسى لمعاـ اإلعدادى األوؿ الصؼ تالميذ
بعػػض المفػػاىيـ التاريخيػػة المتضػػمنة فػػي مقػػرر التػػاريخ لتالميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي  -

األمثمػػة المنتميػػة وغيػػر المنتميػػة  -داللػػة المفيػػـو -بمسػػتوياتيا الػػثالث ) اسػػـ المفيػػـو
. )  لممفيـو

 .التي يمكف تنميتيا لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي عادات العقؿ بعض -
 :البشح ّأدّات مْاد

 :التالية واألدوات المواد إعداد تم

 :البشح مْاد: اّاًل

 التاريخية المتضمنة في وحدة " تاريخ مصر عبر العصور القديمة " بالمفاىيـ قائمة -
والتي يمكف تنميتيا لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي مف خالؿ التدريس 

 .إستراتيجية قبعات التفكير الستباستخداـ 
التي يمكف تنميتيا لدي تالميذ واألداءات السموكية الدالة عمييا قائمة بعادات العقؿ  -

وحدة " تاريخ مصر عبر العصور القديمة  األوؿ اإلعدادي مف خالؿ تدريس الصؼ
   وفقًا إلستراتيجية قبعات التفكير الست .  "

                                                             
()

انجذث فٍ انفصم انججالوٌ اإلػذادَخ انًشزشكخ نزطجُك رجشثخ  ػجذانشدًٍ إخزُبس يذسسخ ػجذانصجىس ش أسجبةاَظ  

 انشاثغ            يٍ انجذث انذبنٍ .
()

 ربسَخ يصش ػجش انؼصىس انمذًَخ" فٍ انفصم انثبنث يٍ انجذث انذبنٍ .اَظش أسجبة إخزُبس ودذح "   
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 إلستراتيجية وفقاً  والمعد" عبر العصور القديمة تاريخ مصر" وحدة في التمميذ كتيب -
 .قبعات التفكير الست

 بإستخداـ" تاريخ مصر عبر العصور القديمة" وحدة لتدريس  اإلرشادي المعمـ دليؿ -
  قبعات التفكير الست. إستراتيجية

 :البشح أدّات: ثاىًٔا

 . المفاىيـ التاريخية إختبار -
 مقياس عادات العقؿ. -

 :البشح ميَر

 وأدواتو، لمبحث النظري اإلطار إعداد: في الوصفي المنيج عمي الحالي البحث اعتمد
 شبو المنيج الباحث استخدـ كما ، والمقترحات التوصيات وتقديـ وتفسيرىا النتائج وتحميؿ

 الوحدة تدرس تجريبية إحداىما متكافئيف مجموعتيف إستخداـ عمي القائـ التجريبي
 االخري المجموعة تدرس حيف في قبعات التفكير الست، إستراتيجية بإستخداـ المختارة
 .المعتادة بالطريقة نفسيا الوحدة الضابطة

 مصطلشات البشح:

 :قبعات التفهري الطع -0

ترتيػػب " إسػػتراتيجية تسػػاعد عمػػي  فػػي البحػػث الحػػالي: بقبعػػات التفكيػػر السػػتويقصػػد 
تداوليا في أثناء عرض وحػدة "تػاريخ مصػر عبػر العصػور القديمػة"، التي يتـ  وتنظيـ األفكار

، يلست قبعػات متباينػة األلػواف بيػدؼ تنميػة التفكيػر لػدي تالميػذ الصػؼ األوؿ اإلعػدادوفقًا 
 ومف ثـ تكويف عادات عقمية لدييـ تساعد عمي إكتساب المفاىيـ التاريخية "

 :التازخئ٘املفأٍه  -9

تصػػور عقمػػي مجػػرد فػػي شػػكؿ رمػػز أو كممػػة أو "  ويقصييد بالمفيياهيم التاريخييية فييي البحييث الحييالي:     
، وتتكػوف األحداث والوقائ  التاريخية المتضمنة فى الوحدة المختػارةجممة تستخدـ لمداللة عمى 

يجػػاد  ،ببعضػػيا الػػبعض التاريخيػػةنتيجػػة ربػػط الحقػػائؽ  اإلعػػداديالصػػؼ األوؿ  تالميػػذلػػدى  وا 
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فػػػي اختبػػػار المفػػػاىيـ  التمميػػػذيحصػػػؿ عمييػػػا  بالدرجػػػة التػػػي مقاسػػػوالعالقػػػات القائمػػػة بينيػػػا 
 ."المعد لذلؾ التاريخية

 :عادات العكل -2

السػػموكيات الذكيػػة التػػي العمميػػات الذىنيػة و  مجموعػػة"  ويقصيد بعيادات العقيي  فيي البحييث الحيالي:     
" تػػاريخ مصػػر عبػػر تفػػاعميـ مػػ  وحػػدة مػػف خػػالؿ  اإلعػػداديالصػػؼ األوؿ  يكتسػػبيا تالميػػذ

، والتػي تمكنػو مػف انتقػاء سػموؾ معػيف العصور القديمة" المصػاغة وفًقػا لقبعػات التفكيػر السػت
مػػف مجموعػػة خيػػارات متاحػػة أمامػػو لمواجيػػة مشػػكمة مػػا بنػػاًء عمػػى مياراتػػو واتجاىاتػػو وقيمػػو 

تتطمػػػب المداومػػػة عمييػػػا حتػػػي تصػػػبح عػػػادة مػػػف خػػػالؿ التػػػدريب والػػػتعمـ وخبراتػػػو السػػػابقة، و 
 المعد لذلؾ". في مقياس عادات العقؿ التمميذمقاسًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا  المستمر

 :البشح إدساٛات 

 الخطوات اآلتية: اتبع الباحث ر صحة فرضهاختبااالحالي و  بحثال اسئلةلإلجابة عن 
الحػػالي  بحػػثال بمت يػػراتعالقػػة ال ذاتوالبحػػوث السػػابقة التربويػػة األدبيػػات االطػػالع عمػػي  -0

 بيدؼ اإلفادة منيا فى إعداد اإلطار النظرى ليذا البحث حيث تـ تناوؿ النقاط التالية.
 –وصػفيا  –أنماطيػا  – يػامفيومإستراتيجية قبعات التفكير الست وذلػؾ مػف حيػث: ) -أ     

ادوار كػؿ مػف المعمػـ  -كيفيػة إسػتخداميا  –أىميتيػا  –فوائػدىا  –أىػدافيا  –وظائفيا 
 خطواتيا (. -والمتعمـ فييا

أنػػواع المفػػاىيـ  –خصائصػػيا  -مكوناتيػػا -المفػػاىيـ التاريخيػػة مػػف حيػػث )تعريفيػػا  -ب     
العوامػؿ المػؤثرة فػي  –فاىيـ وتنميتيػا أىمية تعمـ الم –تكوينيا وتعمميا  –وتصنيفاتيا 

 تقويـ تعمميا(. –خطوات تدريسيا  –تعمميا 
االفتراضػػات  -وينيػػا مراحػػؿ تك -خصائصػػيا  –عػػادات العقػػؿ مػػف حيػػث ) مفيوميػػا  -ج    

 أىمية تنميتيا (. -فوائدىا  –تصنيفاتيا  –عمييا التي تقـو 
 :حميؿ محتوي الوحدة المختارة بيدؼت  -1

إعػػداد قائمػػػة بالمفػػػاىيـ التاريخػػػة المتضػػػمنة فػػػي مقػػػرر التػػػاريخ لتالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ   -
 اإلعدادي.
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التي يمكف تنميتيا لدي واألداءات السموكية الدالة عمييا  إعداد قائمة بعادات العقؿ  -
   . تدريس الدراسات االجتماعيةتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي مف خالؿ 

عمػػػي مجموعػػػة مػػػف  ألداءات السػػػموكية الدالػػػة عمييػػػاوا عػػػرض قائمػػػة عػػػادات العقػػػؿ  -
 المحكميف لمتأكد مف صحتيا العممية ومدي مناسبتيا لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.

تػػاريخ مصػػر عبػػر العصػػور القديمػػة "وفقػػًا "إعػػادة صػػياغة موضػػوعات الوحػػدة المختػػارة "  -2
 .إلستراتيجية قبعات التفكير الست

تػاريخ مصػر عبػر العصػور القديمػة " وفقػًا "لدراسػة الوحػدة المختػارة"  التمميذإعداد كتيب  -3
 .إلستراتيجية قبعات التفكير الست

تػػػػدريس دروس الوحػػػػدة المختػػػػارة وفقػػػػًا  يوضػػػػح كيفيػػػػة رشػػػػادي لممعمػػػػـإإعػػػػداد دليػػػػؿ   -4
 إلستراتيجية قبعات التفكير الست.

فػػي  تخصصػػيفدليػػؿ المعمػػـ( عمػػي مجموعػػة مػػف المحكمػػيف والمالتمميػػذ و عػػرض )كتيػػب   -5
المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس لمتأكػػد مػػف صػػالحيتيما لمتطبيػػؽ وتعػػديميما فػػي ضػػوء ارائيػػـ 

 ومقترحاتيـ.
 الداللػة – المفيػـو اسػـ) المفػاىيـ نمػو مسػتويات المفػاىيـ التاريخيػة وفػؽ إعداد إختبار -6

 إلعػػداد المتبعػػة لمشػػروط ووفقػػاً ( لممفيػػـو والسػػالبة الموجبػػة األمثمػػة – لممفيػػـو المفظيػػة
 وضػػبطو إحصػػائياً صػػدقو عرضػػو عمػػي مجموعػػة مػػف المحكمػػيف لمتأكػػد مػػف االختبػػارات و 

 .ارائيـ ضوء في وتعديمو
 صدقو  مف لمتأكد المحكميف مف مجموعة عمي إعداد مقياس عادات العقؿ وعرضو -7

 .ارائيـ ضوء في إحصائيًا وتعديمو وضبطو
 بحث.ستطالعية لضبط مواد وأدوات الإجراء التجربة اال  -8
تالميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي مػػف مدرسػػة " عبدالصػػبور مػػف  بحػػثال مجموعػػةختيػػار إ  -01

 إحػػػػداىما مجمػػػػوعتيف وتقسػػػيميما إلػػػػي، عبػػػدالرحمف الجػػػػبالوي"  اإلعداديػػػػة المشػػػػتركة
 .ضابطة واألخري تجريبية

 بػدء قبؿلبحث ا تيعمي مجموعالمفاىيـ التاريخية ومقياس عادات العقؿ  ختبارإتطبيؽ   -00
 .)التطبيؽ القبمي( لمتأكد مف تكافوء المجموعتيفة التجرب
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المجموعػػػة  لتالميػػػذ الوحػػػدة المختػػػارة)  تػػػاريخ مصػػػر عبػػػر العصػػػور القديمػػػة(تػػػدريس   -01
المجموعػة  تالميػذ يػدرسفػي حػيف باستخداـ إستراتيجية قبعات التفكير السػت، التجريبية 
 بالطريقة المعتادة. الوحدة نفسيا الضابطة

لبحػث بعػد إنتيػاء ا تيعمي مجمػوعر التأممي ومقياس عادات العقؿ التفكيختبار إتطبيؽ   -02
 .ة )التطبيؽ البعدي(التجرب

 وتحميميا وتفسيرىا. إحصائياً  تيامعالجو النتائج رصد   -03
 تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث.  -04

 اإلطاز اليعسٖ

 لتينٔ٘إضرتاتٔذٔ٘ قبعات التفهري الطع يف الدزاضات االدتناعٔ٘

 بعض عادات العكلالتازخئ٘ ّاملفأٍه 

لما كاف البحث الحالي ييدؼ إلي تنمية المفاىيـ التاريخية وبعض عادات العقؿ مف خالؿ       
استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس الدراسات االجتماعية لتالميذ الصؼ األوؿ 
االعدادي، ، لذا كاف مف الضروري إلقاء الضوء عمي إستراتيجية قبعات التفكير الست، والمفاىيـ 

تاريخية وعادات العقؿ وعالقتيا بتدريس الدراسات االجتماعية ، وقد شمؿ ذلؾ النقاط التالية ال
() : 

 اّاًل: إضرتاتٔذٔ٘ قبعات التفهري الطع ّتضنً ذلو اليكاط التالٔ٘ :
 -وصؼ قبعات التفكير الست -أنماط قبعات التفكير الست - عات التفكير الستقب مفيـو )   

أىمية  -قبعات التفكير الست فوائد -أىداؼ قبعات التفكير الست -التفكير الستوظائؼ قبعات 
دور المعمـ والمتعمـ عند استخداـ  -استخداـ قبعات التفكير الست كيفية -قبعات التفكير الست

قبعات  -يس وفؽ مدخؿ قبعات التفكير الستخطوات التدر  -قبعات التفكير الست في التعميـ
 .(ـ الدراسات االجتماعية وتعممياالتفكير الست وتعمي

  

                                                             
()  صُم يىجىد فٍ أصم انجذث انذبنٍ َزى هُب ػشض انُمبط انزٍ رُبونهب اإلطبس انُظشٌ ، وانششح ثبنزف . 
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 ثاىًٔا : املفأٍه التازخئ٘ ّتضنً ذلو اليكاط التالٔ٘ :

ـ أنواع المفاىي -خصائص المفاىيـ -ونات المفيوـمك -) تعريؼ المفاىيـ التاريخية       
العوامؿ  -ـ المفاىيـ وتنميتياأىمية تعم -ويف المفاىيـ التاريخية وتعممياتك -وتصنيفاتيا

تقويـ تعمـ المفاىيـ  -خطوات تدريس المفاىيـ التاريخية -رة في تعمـ المفاىيـ التاريخيةالمؤث
 .(التاريخية

 ثالجًا : عادات العكل ّتضنً ذلو اليكاط التالٔ٘:

 -مراحؿ تكويف عادات العقؿ -خصائص عادات العقؿ  -ات العقؿمفيوـ عاد)  
تصنيؼ مارزانو، تصنيؼ  يفات عادات العقؿ"تصن االفتراضات التي تقـو عمييا عادات العقؿ

أىمية تنمية عادات  -فوائدعادات العقؿ لػ "كوستا وكاليؾ" -ىاير، تصنيؼ كوستا وكاليؾ"
 .(العقؿ

 إدساٛات البشح :  

    لإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فرضيا ،اتبعت اإلجراءات التالية   
 اختٔاز الْسدٗ التذسٓبٔ٘: -أّاًل: 

تػـ اختيػػار وحػػدة "تػػاريخ مصػػر عبػػر العصػػور القديمػػة" المتضػػمنة فػػى كتػػاب الدراسػػات 
االجتماعيػػػػػة لمصػػػػػؼ األوؿ اإلعػػػػػدادى، وىػػػػػى الوحػػػػػدة الرابعػػػػػة مػػػػػف الكتػػػػػاب المقػػػػػرر لمعػػػػػاـ 

 ـ وصياغتيا وفؽ إستراتيجية قبعات التفكير الست. 1107/1108الدراسى
 إعداد مْاد البشح:  -ثاىًٔا

 وقائمػػة بعػػادات العقػػؿ، ،لحػػالي فػػي قائمػػة المفػػاىيـ التاريخيػػةتتمثػػؿ مػػواد البحػػث ا  
 وفيما يمي خطوات إعداد كؿ منيا: ،ودليؿ الُمعمـ اإلرشادي ،وكتيب التمميذ اإلرشادي

 قاٜن٘ املفأٍه التازخئ٘:إعداد   -0

 ،عداد قائمة المفاىيـ التاريخية الُمتضمنة بمنيج التاريخ لمصػؼ األوؿ اإلعػداديإل   
 التالي: إتباع فقد تـ
القائمة إلي تحديد المفاىيـ التاريخية الُمتضمنة  ىدفت :حتدٓد اهلدف مً الكاٜن٘  - أ

( المقررة في كتاب الدراسات االجتماعية تاريخ مصر عبر العصور القديمةبوحدة )
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واالستفادة مف ىذه المفاىيـ عند إعادة صياغة الوحدة  ،لمصؼ األوؿ اإلعدادي
 الُمختارة وفُقا الستراتيجية قبعات التفكير الست.

تـ االعتماد عمي المصادر التالية عند اشتقاؽ قائمة :حتدٓد مصادز اغتكام الكاٜن٘ - ب
 المفاىيـ التاريخية:

الكتب أو االطالع عمي األدبيات العربية واألجنبية سواء )القراءات أو  -
 المراج ( التي تناولت موضوع المفاىيـ التاريخية.

 ُمراجعة االطار النظري الخاص بالبحث الحالي. -
 طبيعة وخصائص تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. -
 طبيعة مادة الدراسات االجتماعية. -
 أىداؼ تعميـ التاريخ وتعممو بالمرحمة االعدادية. -
 دليؿ معمـ الصؼ األوؿ اإلعدادي.  -

تاريخ مصر عبر تحميؿ محتوي وحدة )ويقصد بو  :ذلتْٚ الْسدٗ املدتازٗ حتلٔل - ز
( المقررة في كتاب الدراسات االجتماعية عمي تالميذ الصؼ األوؿ العصور القديمة

، وقد تـ استخداـ أسموب تحميؿ المحتوى فى تحميؿ محتوى الوحدة المختارة اإلعدادي
  .ىوفؽ الخطوات المنيجية الخاصة بتحميؿ المحتو 

بعد االنتياء مف عممية التحميؿ لمحتوى : حتدٓد الدالل٘ اللفعٔ٘ للنفأٍه التازخئ٘ -د
لمثبات والصدؽ تـ إعداد قائمة المفاىيـ التاريخية فى صورتيا      الوحدة واالطمئناف 

وذلؾ بالرجوع  ،()قاـ الباحث بتحديد الداللة المفظية لممفاىيـ التاريخيةاألولية، وقد 
 راج  المتخصصة.ملمكتب وال

 إعداد قاٜن٘ بعادات العكل الالشم٘ لتالمٔر الصف األّل اإلعدادٖ:  -9

 ٘ىػدفت القائمػة إلػي تحديػد بعػض عػادات العقػؿ التػي ينب ػي تنميتيػا لػدي : اهلدف مً الكاٜن
ألداءات تالميذ الصؼ األوؿ اإلعػدادي، والمرتبطػة بتػدريس الدراسػات اإلجتماعيػة، وتحديػد ا

 السموكية الدالة عمي كؿ عادة. 

                                                             
()(انذالنخ انهفظُخ نهًفبه2ُيهذك ))ى انزبسَخُخ )انصىسح انُهبئُخ..... 
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  :٘اشتقت ىذه القائمة مف خالؿ : مصادز إعداد الكاٜن 
 السػػػابقة التػػػي أىتمػػػت بتنميػػػة عػػػادات العقػػػؿ، حيػػػث تػػػـ العربيػػػة واألجنبيػػػة األدبيػػػات التربويػػػة

( لمعادات العقمية، ألنو يعد مف أكثػر التصػنيفات 1112تصنيؼ )كوستا وكاليؾ، عمى  عتماداإل
إقناعػػًا وشػػرحًا وتفسػػيرًا لمعػػادات العقميػػة، وذلػػؾ العتمػػاده عمػػي نتػػائج دراسػػات وبحػػوث متعػػددة 
مكانيػة تطبيقػو فػي  لباحثيف وعمماء في مجاؿ تعميـ التفكيػر، كمػا يتسػـ بالوضػوح والشػفافية، وا 

لمؤسسات التعميمية،كما تـ اإلعتماد عمي الدراسػات والبحػوث العربيػة واألجنبيػة مجاؿ التربية وا
ــٔين والتػػي منيػػا دراسػػة بالبحػػث والدراسػػة  عػػادات العقػػؿالسػػابقة التػػى تناولػػت  ــآصٗ احلط ، ) ف

(، ّدزاض٘ ) ضلٔه ضلٔناٌ ، 9102(، ّدزاض٘ ) إمياٌ العصب، 9102(، ّدزاض٘ )عبداهلل عبداجملٔد، 9102

(، 9102(، ّدزاضـ٘ ) إَٓـاب رلتـاز،    9102(، ّدزاض٘ )ىبٔل داد، 9102ّدزاض٘) غٔناٛ ضلٔه، ( ، 9102

 (.9102(، ّدزاض٘ )مػازٖ احلازثٕ، 9102ّدزاض٘ )إمياٌ مَدٖ، 

 : ( عػادات عقميػة تػـ 7تضمنت القائمة المبدئية لعادات العقؿ ) الكاٜن٘ املبدٜٔ٘ لعادات العكل
السػػابقة التوصػػؿ إلػػييـ مػػف خػػالؿ األدبيػػات التربويػػة والدراسػػات والبحػػوث العربيػػة واألجنبيػػة 

 والتي تـ الرجوع إلييا واإلشارة إلييا سابقًا. ،بالبحث والدراسة عادات العقؿالتى تناولت 
 لعػادات العقػؿ سػموكيةال األداءاتقاـ الباحث بتحديػد  لعكل:لعادات ا األداٛات الطلْنٔ٘ حتدٓد 

 ألدبيػػػات التربويػػػةلوذلػػػؾ بػػػالرجوع  ( عػػػادات عقميػػػة ،7التػػػي تػػػـ التوصػػػؿ إلييػػػا وعػػػددىا )
، بالبحػث والدراسػة عػادات العقػؿالسػابقة التػى تناولػت  والدراسات والبحوث العربية واألجنبية
 سابقًا.والتي تـ الرجوع إلييا واإلشارة إلييا 

 ٘وقػػػد تػػػـ عػػػرض القائمػػػة المبدئيػػػة لعػػػادت العقػػػؿ التػػػي تػػػـ التوصػػػؿ إلييػػػا، :  ضـــبل الكاٜنـــ
واألداءات السػػػموكية لكػػػؿ عػػػادة عمػػػي مجموعػػػة مػػػف السػػػادة المحكمػػػيف المتخصصػػػيف فػػػي 

قد أشػار السػادة المحكمػوف و  ؛()المناىج وطرؽ تدريس الدراسات اإلجتماعية وعمـ النفس
إلػػػػى أف معظػػػػـ العػػػػادات العقميػػػػة مناسػػػػبة لتالميػػػػذ الصػػػػؼ األوؿ اإلعػػػػدادى، وأف األداءات 
السموكية الدالة عمييا مناسبة لكؿ عادة، إالأف بعضيـ أشػار بػبعض التعػديالت فيمػا يخػص 

                                                             
() (ًُذكًٍُ نًىاد وادواد انجذث1يهذك  .( لبئًخ أسًبء انسبدح ان
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ه الصػػياغة الم ويػػة لػػبعض األداءات السػػموكية الدالػػة عمػػي كػػؿ عػػادة، ولقػػد تػػـ إجػػراء ىػػذ
 التعديالت ووضعيا فى االعتبار، وبناًء عميو تـ التوصؿ إلى القائمة النيائية لعادات العقؿ. 

 ٘بعػػد عػػرض القائمػػة المبدئيػػة عمػػي السػػادة المحكمػػيف ،  : ّصــف الكاٜنــ٘ يف صــْزتَا اليَأٜــ
قرارىا وصواًل لمصػورة النيائيػة ليػا، تػـ التوصػؿ إلػى قائمػة عػادات العقػؿ النيائيػة الالزمػة  وا 

( 7، وقػػػد بمػػػ  عػػػدد عػػػادات العقػػػؿ فػػػي القائمػػػة النيائيػػػة )لتالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي
التي حصمت عمي أعمي نسػب االختيػار مػف السػادة الُمحكمػيف والُمػراد تنميتيػا  عادات، وىي

وىي: )المثابرة، اإلص اء بػتفيـ وتعػاطؼ، التسػاؤؿ وطػرح المشػكالت،  لدي مجموعة البحث
فكير والتواصؿ بوضوح ودقة، إيجاد الدعابة، اإلستجابة بدىشػة ورىبػة، التفكير التبادلي، الت

 (.) جم  البيانات بإستخداـ الحواس(
 إعداد نتٔب التلنٔر: -2

تطمب البحث الحالي إعداد كتيب لمتمميذ يسترشد بو فى دراستو لوحدة"تاريخ مصر عبر 
تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادى ، العصور القديمة" مف كتاب الدراسات االجتماعية المقرر عمى 

ـ ، ويحتوي الكتيب عمي صورة متكاممة لدور التمميذ اثناء 1107/1108لمعاـ الدراسى 
وقد تضمف الكتيب إستراتيجية قبعات التفكير الست،  تدريس دروس الوحدة المختارة بإستخداـ

 ما يمي:
 مكدم٘ الهتٔب: -أ 

 العناصر التالية:حيث تتضمف كؿ موضوع  مْضْعات الهتٔب:   -ب 
عرض محتوي الموضوع باستخداـ قبعات ، التييئة، االىداؼ السموكية) عنواف الموضوع،   

، تقويـ الموضوع"، الزرقاء -الخضراء -الحمراء -الصفراء -السوداء -البيضاء "التفكير الست
  .(المجيود الشخصي

وبعد اإلنتياء مف إعداد كتيب التمميذ تـ عرضو عمي مجموعة مف السادة المحكميف 
المختصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس ومجموعة مف موجيي ومعممي الدراسات 

                                                             
() (3يهذك)  )لبئًخ ػبداد انؼمم واألداءاد انسهىكُخ نكم ػبدح )انصىسح انُهبئُخ. 
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وقد أبدي المحكموف بعض ، لمعرفة أرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ الدليؿ() االجتماعية
وبعد إجراء الصورة النيائية لكتيب التمميذ، المالحظات،وضعت فى االعتبار عند إعداد 

التعديالت المناسبة لكتيب التمميذ طبقًا آلراء السادة المحكميف، أصبح الكتيب فى صورتو 
 لمتطبيؽ عمي مجموعة البحث. اً صالح()النيائية

 إعداد دلٔل املعله : -2

تـ إعداد دليػؿ إرشػادي لممعمػـ لمػدروس المتضػمنة فػى وحػدة "تػاريخ مصػر عبػر العصػور      
القديمػػة "، المقػػررة فػػي كتػػاب الدراسػػات اإلجتماعيػػة لمصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي موضػػوع البحػػث 
الحػػالي، والمصػػػوغة بإسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية قبعػػػات التفكيػػػر السػػػت لتنميػػػة المفػػػاىيـ التاريخيػػػة 

لػػدي تالميػػذ الصػػؼ األوؿ االعػػدادي، وىػػذا الػػدليؿ يوضػػح لممعمػػـ كيفيػػة  وبعػػض عػػادات العقػػؿ
تػػػػدريس دروس الوحػػػػدة المختػػػػارة، ودوره ومسػػػػئولياتو أثنػػػػاء عمميػػػػة التػػػػدريس وفػػػػؽ ىػػػػذه 
اإلستراتيجية، وقد تضمف الدليؿ مجموعة مف العناصػر التػي تكػاد تتفػؽ عمييػا معظػـ الدراسػات 

 التدريس وىي كالتالي:والبحوث السابقة في مجاؿ المناىج وطرؽ 
  :مقدمة الدليؿ 
  إرشادات وتوجييات عامة لممعمـ يجب أف يراعييا عند التدريس بإستخداـ

 إستراتيجية قبعات التفكير الست.
 .موضوعات الوحدة الدراسية 
  األىداؼ العامة لوحدة " تاريخ مصر عبر العصور القديمة " موضوع البحث

 الحالي.
 مكف التي ي دروس الوحدة المختارة المقترحة لتنفيذ المواد والوسائؿ التعميمية

 اإلستعانة بيا إلثراء الوحدة.
 ألنشطة التعميمية المقترحة التي تـ توجيو التالميذ لمقياـ بيا لتعزيز فيميـ ا

  .لموضوعات الوحدة المختارة
 استراتيجيات وطرؽ التدريس المصاحبة الستخداـ استراتيجية قبعات التفكير الست. 

                                                             
()

 ( لبئًخ ثأسًبء انسبدح انًذكًٍُ نًىاد وأدواد انجذث . 1يهذك ) 
()

ًُخزبسح 4يهذك )  ًُصبغخ وفمًب السزشارُجُخ و( ُكزُت انزهًُز نذساسخ انىدذح ان   لجؼبد انزفكُش انسذ.ان



 إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس الدراسات اإلجتماعية لتنمية المفاهيم التاريخية ...........................................

- 021 - 

 التقويـ   -يب التقويـ، وقد اشتممت أساليب التقويـ عمي )التقويـ التكوينيأسال
 الختامي(.

 الخطة الزمنية لتنفيذ دروس وحدة الدراسة. 
 .قائمة بأىـ المراج  والكتب التي يمكف االستعانة بيا عند تدريس الوحدة 

تخطيط مقترح لتنفيذ دروس وحدة الدراسة باستخداـ "قبعات التفكير الست" وتضمف   
 كؿ درس العناصر التالية: 

 األٍداف الطلْنٔ٘. –ب                                 عيْاٌ الدزع.                               -أ
 عياصس الدزع .  –د          املْاد ّالْضاٜل التعلٔنٔ٘ .                          - ز
 خطْات الطري يف الدزع ّفكًا لكبعات التفهري الطع ّتضنيع ما ٓلٕ: -ِ

 :ثارة خبرات التعمـ السابقة. التنَٔد للدزع  لربط التعمـ السابؽ بالالحؽ وا 
 ٛوفييا يوجو المعمـ التالميذ لممارسة التفكير المحايد الذي يعني : الكبع٘ البٔضا

 والحقائؽ والمفاىيـ وفيميا بموضوعية.بجم  المعمومات 
 :ٛوفييا يوجو المعمـ التالميذ لممارسة التفكير الناقد الحذر الواعي  الكبع٘ الطْدا

براز ما ما بيا مف سمبيات أو عيوب.  الذي يعني بنقد بعض عناصر  الدرس وا 
 ٛائؿ وفييا يوجو المعمـ التالميذ لممارسة التفكير اإليجابي المتف :الكبع٘ الصفسا

 الذي يعني بتحديد المميزات والفوائد في بعض عناصر الدرس .
 ٛوفييا يوجو المعمـ التالميذ لممارسة التفكير العاطفي الذي يعني  :الكبع٘ احلنسا

 بإظيار المشاعر واألحاسيس اإليجابية والسمبية تجاه  بعض عناصر الدرس.
 ٛلتفكير اإلبداعي المنتج وفييا يوجو المعمـ التالميذ لممارسة ا :الكبع٘ اخلضسا

الذي يعني بتقديـ بعض المقترحات والحموؿ والبدائؿ الجديدة تجاه بعض األشياء 
والمشكالت  والتنبوء بالنتائج أو األثار المترتبة في ضوء المعمومات التي تـ 

 التوصؿ إلييا.
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 :ٛي وفييا يوجو المعمـ التالميذ لممارسة التفكير ما وراء المعرف الكبع٘ الصزقا
الذي يعني بتمخيص ما تـ التوصؿ إليو مف معمومات وشرحا وتبادليا م  بعضيـ 

 البعض.
وفيو يكمؼ المعمـ التالميذ بنشاط لمقياـ بو في  األىػط٘ اإلثسأٜ٘ اإلختٔازٓ٘: -و

المنزؿ، وروعي فييا أف تتنوع ما بيف كتابة بحث، أو تجمي  صور مرتبطة 
 بدروس الوحدة المصوغة.

وروعي في التقويـ أف يكوف شاماًل لألىداؼ السموكية، واف تتنوع  الدزع:تكْٓه  -ي
األسئمة لتالئـ مستوي جمي  التالميذ وتراعي ما بينيـ مف فروؽ فردية، وكاف 

التقويـ في كؿ درس متنوعًا ما بيف التقويـ التكويني، والختامي، ويصاحب 
 التقويـ تقديـ ت ذية راجعة فورية مف المعمـ.  

( اإلنتيػػاء مػػف إعػػداد دليػػؿ المعمػػـ تػػـ عرضػػو عمػػي مجموعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف)وبعػػد 
ومجموعػػة مػػف مػػوجيي ومعممػػي الدراسػػات  المختصػػيف فػػي مجػػاؿ المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس،

وضػػعت فػػى ، وقػػد أبػػدي المحكمػػوف بعػػض المالحظػػات تماعيػػة لمعرفػػة أرائيػػـ ومالحظػػاتيـاالج
لدليؿ المعمـ، وبعد إجراء التعػديالت المناسػبة لػدليؿ المعمػـ االعتبار عند إعداد الصورة النيائية 

صػػالح لمتطبيػػؽ عمػػي  ()طبقػػًا آلراء السػػادة المحكمػػيف، أصػػبح الػػدليؿ فػػى صػػورتو النيائيػػة
 مجموعة البحث.

 ثالجًا: أدّات الكٔاع ّالتكْٓه بياؤٍا ّضبطَا.

المتضمنة في وحدة  التاريخية المفاىيـ اختبار إلعداد إعداد اختباز املفأٍه التازخئ٘: -1
 تـ إتباع اإلعدادي؛ األوؿ الصؼ تالميذ عمى المقررة (تاريخ مصر عبر العصور القديمة)

 : التالية الخطوات

                                                             
() ( لبئًخ ثأس1ًيهذك ) انجذث بء انسبدح انًذكًٍُ نًىاد وأدواد. 

()
ًُخزبسح   دنُم انًؼهى( 5يهذك )  ًُصبغخ وفمًب السزشارُجُخ ونذساسخ انىدذح ان  لجؼبد انزفكُش انسذ.ان
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 :لدي تالميذ  ىدؼ األختبار الي قياس مدي نمو المفاىيـ التاريخية حتدٓد ٍدف االختباز
دراستيـ لوحدة "تاريخ مصر عبر ) مجموعة البحث( قبؿ وبعد الصؼ األوؿ اإلعدادي 
 .ء إستراتيجية قبعات التفكير الستالعصور القديمة" في ضو 

  :تـ تحديد أبعاد اختبار المفاىيـ التاريخية بعد اإلطالع عمي عدد  حتدٓد أبعاد االختباز
مف الكتابات والدراسات والبحوث التربوية وقد تـ التوصؿ إلي تحديد أبعاد إختبار 

األمثمة  - داللة المفيـو -) أسـ المفيـو ريخية في ثالثة مستويات وىي:المفاىيـ التا
 . (المنتمية وغير المنتمية لممفيـو

 :فى ضوء قائمة المفاىيـ التاريخية التي تـ إعدادىا، وبعد  صٔاغ٘ مفسدات االختباز
االطالع عمي بعض اختبارات المفاىيـ التاريخية ،تـ صياغة مفردات اإلختبار مف نوع 

سؤاؿ أمامو أربعة  في صورةصياغة مفردات االختبار  االختيار مف متعدد، حيث تـ
( سؤااًل 41وقد شممت الصورة األولية لإلختبار )، خاط ىا صحيح والباقي ابدائؿ أحد

 سؤاؿ( 07) موزعة عمي المستويات الثالثة لممفاىيـ التاريخية كما يمي : أسـ المفيـو
، سؤاؿ( 11األمثمة المنتمية وغير المنتمية لممفيوـ ) –اسئمة( 01) داللة المفيوـ –
الصورة األولية الختبار المفاىيـ التاريخية عمى مجموعة مف السادة  تعرض وقد

تـ إجراء التعديالت بيدؼ التعرؼ عمي أرائيـ ومالحظاتيـ حولو، و  ()المحكميف
عينة إستطالعية  في ضوء مالحظات السادة المحكميف، كما طبؽ اإلختبار عميالالزمة 

،   ()، وىي تمثؿ أحد فصوؿ الصؼ االوؿ اإلعدادي()( تمميذًا 31مكونة مف )
 بعد استبعاد التالميذ مجموعة البحث، وذلؾ بيدؼ : 

 سطاب معامالت ثبات إختباز املفأٍه التازخئ٘: -أ 

لحساب معامالت ثبات مفردات اختبار المفاىيـ التاريخية، تـ إستخداـ معامؿ إرتباط بنود  
-Splitبراوف" لمتجزئة النصفية ) –اإلختبار ببعضيا  باستخداـ معادلة "سبيرماف 

half)() وقد  ،، وذلؾ لكؿ مستوي مف مستويات االختبار عمي حده، ولالختبار ككؿ

                                                             
  ()  ( لبئًخ ثأسًبء انسبدح انًذكًٍُ نًىاد وأدواد انجذث.1يهذك ) 

() ( دسجبد انزاليُز فٍ انزجشثخ اإلسزطالػُخ إلخزجبس يهبساد انزفكُش انزبسَخ9ٍيهذك ) 

()  ثًذسسخ ػجذانصجىس ػجذانشدًٍ انججالوٌ، ثًذبفظخ اسىاٌ . 1/3فصم 

()  ( انًؼبدالد اإلدصبئُخ انًسزخذيخ فٍ انجذث.24يهذك ) 
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( ، وىذا يشير إلي أف االختبار 1.82أشارت النتائج إلي أف  معامؿ ثبات اإلختبار يساوي )
 وىو معامؿ ثبات مناسب لتطبيؽ اإلختبار .لو درجة ثبات عالية، 

 سطاب معامالت صدم إختباز املفأٍه التازخئ٘:  -ب 

 تـ حساب معامؿ صدؽ االختبار بطريقتيف ىما : 
 عمى مجموعة مف السادة  حيث تـ عرض االختبارالمضموف )صدؽ المحكميف(:  صدؽ

وجيي المختصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس، ومجموعة مف م()المحكميف
، والذيف أقروا بصدؽ االختبار وصالحيتو لمتطبيؽ واف كؿ ومعممي الدراسات االجتماعية

 ياسو.مفردة مف مفردات االختبار تقيس ما وضعت لق
  :)تـ حساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار ككؿ،  حيثالصدؽ الذاتي )اإلحصائي

يساوي ككؿ  و بما أف معامؿ ثبات االختبار ،()ولكؿ مستوي مف مستوياتو عمي حده 
" وىذا يدؿ عمي أف االختبار يتميز 0,96" فإف معامؿ الصدؽ الذاتي يساوي "0,93"

 مرتفعة.بدرجة صدؽ 
 سطاب معامالت الطَْل٘ ّالصعْب٘ ملفسدات إختباز املفأٍه التازخئ٘: -ز

تـ حساب معامالت السيولة والصعوبة لبنود اختبار المفاىيـ التاريخية باستخداـ معادلة 
، وقد تراوحت معامالت السيولة والصعوبة إلسئمة اإلختبار ما ()حساب السيولة والصعوبة

اعتبرت معظـ بنود االختبار متفاوتة فى نسبة السيولة  ، وبيذا()( 1.11-1.67بيف )
 وذلؾ لمراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ.، والصعوبة

 سطاب معامالت التنٔٔص ملفسدات إختباز املفأٍه التازخئ٘: -د
 ()(1.33 -1.68تـ حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار والتي تراوحت بيف ) 

 وىذا يدؿ عمي أف مفردات اإلختبار كميا مميزة . 
 سطاب شمً تطبٔل إختباز املفأٍه التازخئ٘ : -ِ

                                                             
() ( لبئًخ ثأسًبء انسبدح انًذكًٍُ نًىاد وأدواد 1يهذك ) انجذث. 

 () ( انًؼبدالد اإلدصبئُخ انًسزخذيخ فٍ انجذث.24يهذك ) 

()  ( انًؼبدالد اإلدصبئُخ انًسزخذيخ فٍ انجذث.24يهذك ) 
()  ( يؼبيالد انسهىنخ وانصؼىثخ نًفشداد اخزجبس انًفبهُى انزبسَخُخ.11يهذك ) 

() ( يؼبيالد انزًُُض نًفشداد اخزجبس انًفبهُى انزبسَخُخ.11يهذك ) 
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تـ حساب الزمف الالـز لتطبيؽ اختبار المفاىيـ التاريخية، وذلؾ بإستخداـ معادلة 
، حيث تـ قياس الزمف المست رؽ عند إنتياء اوؿ تمميذ ()حساب متوسط زمف اإلختبار

بة واخر تمميذ انتيي مف اإلجابة وحساب المتوسط بينيما، وقد بم  زمف اإلختبار = مف اإلجا
 دقيقة، ىذا بخالؼ الوقت المخصص إللقاء تعميمات اإلختبار. 44= 1÷  }(51+41) {
 حتدٓد طسٓك٘ تصشٔح االختباز: -ّ

تـ تصحيح االختبار بإعطاء درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحة داخؿ االختبار، وعدـ 
( 41إعطاء أية درجة لإلجابة الخاطئة أو المتروكة، وبذلؾ تصبح الدرجة الكمية لالختبار)

درجة إذا ما أجاب التمميذ عف جمي  األسئمة إجابة صحيحة، وقد تـ إعداد مفتاح تصحيح 
 لتسييؿ عممية التصحيح. 

  :٘ٔالصْزٗ اليَأٜ٘ إلختباز املفأٍه التازخي 

، موزعة عمي ()( سؤااًل 41أصبح اإلختبار في صورتو النيائية يتكوف مف )
  ( التالي:0ثالثة مستويات، كما يوضحيا جدوؿ)

 (1جذول)

 جذول يىاصفبد إخزجبس انًفبهُى انزبسَخُخ نزاليُز انصف األول اإلػذادٌ

انىصٌ  انؼذد األسئهخ يسزىٌ انًفبهُى و

 انُسجٍ

-22-26-25-21-11-16-14-11-6-5-1 أسى انًفهىو 1

21-36-39-41-43-45-42 

11 36% 

 %21 11 46-42-34-32-31-23-19-12-2-3 دالنخ انًفهىو 2

األيثهخ انًُزًُخ وغُش  3

 انًُزًُخ نهًفهىو

2-4-1-9-11-13-15-12-21-22-24-29-

31-33-35-32-31-41-44-41-49-51 

22 44% 

 %111 51 - اإلخزجبس ككم 5

وبناًء عمي ىذه المراحؿ والخطوات السابقة يكوف قد تـ التوصؿ إلي اختبار المفاىيـ 
 التاريخية في صورتو النيائية، وأصبح صالحًا لمتطبيؽ عمي مجموعتي البحث األساسية .

  

                                                             
() ( انًؼبدالد اإلدصبئُخ انًسزخذيخ فٍ انجذث.24يهذك ) 

()( اخزجبس انًفبهُى انزبسَخُخ انصىسح انُهبئُخ.6هذك )ي 
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 إعداد مكٔاع عادات العكل:  -9

 تـ إعداد مقياس عادات العقؿ لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي وفؽ الخطوات التالية: 
  :ىدؼ مقياس عادات العقؿ إلي قياس مدي تمكف تالميذ  حتدٓد اهلدف مً املكٔاع

الصؼ األوؿ اإلعدادي مف بعض عادات العقؿ قبؿ وبعد دراستيـ لوحدة "تاريخ مصر 
 يجية قبعات التفكير الست.عبر العصور القديمة" مف خالؿ إسترات

 : في ضوء قائمة عادات العقؿ التي إعدادىا تـ تحديد أبعاد مقياس  حتدٓد أبعاد املكٔاع
( عادات وىي:)المثابرة، اإلص اء بتفيـ وتعاطؼ، التساؤؿ وطرح 7والتي شممت )

المشكالت، التفكير التبادلي، التفكير والتواصؿ بوضوح ودقة، إيجاد الدعابة، اإلستجابة 
 بدىشة ورىبة، جم  البيانات بإستخداـ الحواس(. 

  تـ إعداد مقياس عادات العقؿ في البحث الحالي عمي غرار طريقة : حتدٓد ىْع املكٔاع
 .أو غالبًا أو أحيانًا أو نادراً  ليكرت، والتي تتدرج مف إمتالؾ التمميذ لعادة العقؿ دائماً 

  :ة النيائية لعادات تـ صياغة عبارات المقياس في ضوء القائم صٔاغ٘ عبازات املكٔاع
أف تكوف عبارات المقياس واضحة وسيمة الصياغة، وتحتوي عمي  العقؿ، وقد روعي

تعبر عف األداءات السموكية الدالة عمي كؿ عادة مف  عبارات موجبة وأخري سالبة
 شممتحيث ، دات العقمية، وتـ توزي  بنود المقياس عمي العاالعادات العقمية المختارة

ياس في صورتو تضمف المققد و ما بيف موجبة وسالبة،  عبارات( 6كؿ عادة عمي )
السادة عمي مجموعة مف بصورتو األولية وقد عرض المقياس  ،( عبارة45األولية )
جريت التعديالت الالزمة  ()المحكميف  بيدؼ التعرؼ عمي أرائيـ ومالحظاتيـ حولو، وا 

التي أشار إلييا السادة المحكموف، كما طبؽ المقياس عمي عينة إستطالعية مكونة مف 
وىي نفس المجموعة  ،()( تمميذًا وىي تمثؿ أحد فصوؿ الصؼ االوؿ اإلعدادي31)

، مييا، بعد إستبعاد التالميذ مجموعة البحث التي تـ تطبيؽ إختبار المفاىيـ التاريخية ع
 . وذلؾ بيدؼ :  

  

                                                             
() ( انسبدح انًذكًٍُ نًىاد وادواد انجذث.1يهذك ) 

()  ثًذبفظخ اسىاٌ .ػجذانصجىس ػجذانشدًٍ انججالوٌثًذسسخ  1/3فصم ، 
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  : سطاب معامالت ثبات املكٔاع 
عادات العقؿ، تـ إستخداـ معامؿ إرتباط بنود المقياس  مقياسلحساب معامالت ثبات   

لمتجزئة ( Sperman & Brownمعادلة "سبيرماف براوف ") ببعضيا  باستخداـ
وذلؾ لكؿ عادة مف عادات المقياس عمي حده، ، () (Split-halfالنصفية )

، وىو (1.82وقد أشارت النتائج إلي معامؿ ثبات المقياس يساوي ) ،ولممقياس ككؿ
 معامؿ ثبات مناسب لتطبيؽ المقياس.

 : سطاب معامالت صدم املكٔاع 
 تـ تحديد صدؽ المقياس مف خالؿ:       
   صدؽ المضموف)صدؽ المحكميف( : حيث تـ عرضو عمى مجموعة مف السادة

، والذيف أقروا بصدؽ االمقياس وصالحيتو لمتطبيؽ وقياس ما وض  () المحكميف
 لقياسو .

  ،الصدؽ الذاتي )اإلحصائي( :تـ حساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االمقياس ككؿ
" فإف 0,94معامؿ ثبات المقياس يساوي "حده، و بما أف ولكؿ بعد مف أبعاده عمي 

وىذا يدؿ عمي أف المقياس يتميز بدرجة  "1.85" معامؿ الصدؽ الذاتي يساوي
 عالية مف الصدؽ .

 : سطاب غدٗ اإلىفعالٔ٘ لعبازات املكٔاع 
ات درجة تبيف أف جمي  عبارات المقياس ذ لعبارات المقياس وقدشدة اإلنفعالية تـ حساب     

 ( .1.12 – 1.01؛ حيث تراوحت قيمتيا ما بيف ) () ةاإلنفعالي مقبولة مف شدة
 : سطاب الصمً الالشو لتطبٔل املكٔاع 

تـ حساب الزمف الالـز لتطبيؽ المقياس، وذلؾ بإستخداـ معادلة حساب متوسط زمف     
، حيث تـ قياس الزمف المست رؽ عند إنتياء أوؿ تمميذ مف اإلجابة واخر ()المقياس

                                                             
()  ( انًؼبدالد اإلدصبئُخ انًسزخذيخ فٍ انجذث .24يهذك ) 

()  ( لبئًخ ثأسًبء انسبدح انًذكًٍُ نًىاد وأدواد انجذث .1يهذك ) 

()  ( يؼذالد شذح اإلَفؼبنُخ نؼجبساد يمُبط ػبداد انؼمم .11يهذك ) 

() ( انًؼبدالد اإلدصبئُخ انًسزخذيخ فٍ انجذث.24يهذك ) 
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 }(44+54)  {تمميذ إنتيي مف اإلجابة وحساب المتوسط بينيما، وقد بم  زمف المقياس = 
 دقيقة، بخالؼ الوقت المخصص إللقاء تعميمات المقياس . 51= 1÷

 تـ توزي  درجات المقياس وتصحيحو كالتالي: الدزدات : طسٓك٘ تصشٔح املكٔاع ّتكدٓس 
 بالنسبة لمعبارات الموجبة: -

التمميذ عمي ىذه العبارات عف مدي إمتالكو وتمكنو مف عادة العقؿ تعبر إستجابة 
( لإلختيار )غالبًا(، 2( لإلختيار )دائمًا(، وتعطي الدرجة )3بحيث تعطي الدرجة )

 ( لإلختيار )نادرًا( .0( لإلختيار )أحيانًا(، وتعطي الدرجة )1وتعطي الدرجة )
 بالنسبة لمعبارات السالبة : -

التمميذ عمي ىذه العبارات عف مدي إمتالكو وتمكنو مف عادة تعبر إستجابة 
( لإلختيار )غالبًا(، 1( لإلختيار )دائمًا(، وتعطي الدرجة )0الدرجة ) العقؿ بحيث

( لإلختيار )نادرًا( ، وتكوف 3( لإلختيار )أحيانًا(، وتعطي الدرجة )2وتعطي الدرجة )
 لعبارات التي أجاب عنيا.الدرجة الكمية لمتمميذ ىي مجموع الدرجات لكؿ ا

 : الصْزٗ اليَأٜ٘ للنكٔاع 

بعد صياغة المقياس وعرضو عمي السادة المحكميف وضبطو إحصائيًا، أصبح المقياس  
( عبارة، موزعة مف حيث كونيا إيجابية أو سمبية 45مكوف مف )  () في صورتو النيائية

 ( التالي :1عمي العادات العقمية لممقياس كما ىو موضح في الجدوؿ )
  

                                                             
 ()  ( يمُبط ػبداد انؼمم "انصىسح انُهبئُخ".2يهذك ) 
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 (2جذول ) 

 جذول يىاصفبد يمُبط ػبداد انؼمم

انُسجخ  ػذد انؼجبساد انؼجبساد انسبنجخ انؼجبساد انًىججخ أثؼبد انًمُبط

 انًئىَخ

 %12.5 2 2 -2 -1 6 -5 -4 -3 انًثبثشح

اإلصغبء ثزفهى 

 ورؼبطف

1- 9- 11 11- 12 2 12.5% 

انزسبؤل 

وطشح 

 انًشكالد

13- 15- 16-

11- 19 

14-12-21 2 12.5% 

انزفكُش 

 انزجبدنٍ

21-23- 24-26 22-25 2 12.5% 

انزفكُش 

وانزىاصم 

 ثىضىح ودلخ

22- 31- 31-

32 

21- 29 2 12.5% 

 -35 -34 -33 إَجبد انذػبثخ

36- 32 

31- 39 2 12.5% 

اإلسزجبثخ 

 ثذهشخ وسهجخ

41- 41- 42- 

43- 

44- 45 2 12.5% 

جًغ انجُبَبد 

ثبسزخذاو 

 انذىاط

42- 49- 51- 

51 

46- 41- 52- 

53 

2 12.5% 

 %111 56 21 33 انًجًىع

وبناءًا عمي ىذه المراحؿ والخطوات السابقة يكوف قد تـ التوصؿ إلي مقياس عادات العقؿ     
وبذلؾ أصبحت وحدة صالحًا لمتطبيؽ عمي مجموعتي البحث،  في صورتو النيائية، وأصبح 

"تاريخ مصر عبر العصور القديمة" ) دليؿ المعمـ و كتيب التمميذ ( التي تـ صياغتيما وفؽ 
إستراتيجية قبعات التفكير الست، وكذلؾ إختبار المفاىيـ التاريخية، ومقياس عادات العقؿ 

البحث  صالحيف لمتطبيؽ عمي مجموعتي البحث، ولذلؾ يتناوؿ الفصؿ التالي إجراءات تطبيؽ
 عمي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي .

 : ّىتاٜذَا جتسب٘ البشح 

ىدفت تجربة البحث الحالي الي التعرؼ عمي فاعمية إستخداـ إستراتيجية قبعات  -0
التفكير الست في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية المفاىيـ التاريخية وبعض 
عادات العقؿ لدي تالميذ الصؼ األوؿ االعدادي، وذلؾ مف خالؿ المقارنة بيف نتائج 

حدة المختارة )"تاريخ مصر عبر العصور المجموعة ) التجريبية ( التي درست الو 
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القديمة( باستخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست، وبيف نتائج المجموعة ) 
الضابطة ( التي درست الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة، فى التطبيؽ البعدى ألداتي 
البحث التى أعدت ليذا ال رض والمتمثمة فى إختبار المفاىيـ التاريخة ومقياس 
عادات العقؿ، ثـ بياف فاعمية إستخداـ إستراتيجية  قبعات التفكير الست في الدراسات 

فصميف مف تـ اختيار يـ التاريخية، وبعض عادات العقؿ، قد االجتماعية لتنمية المفاى
بمدرسة "عبدالصبور عبدالرحمف الجبالوي" االعدادية  فصوؿ الصؼ األوؿ اإلعدادي

( كمجموعة 0/0صؿ )ف حيث وق  اإلختيار عميالمشتركة بإدارة أسواف التعميمية، ، 
وحدة المختارة بإستخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست، وفصؿ تجريبية تدرس ال

م  عدد تالميذ وب( كمجموعة ضابطة تدرس الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة، 0/1)
 ( تمميذًا.73مجموعتي البحث )

/ 8/ 21( أسابي  حيث بدأت في يـو األحد الموافؽ 4است رؽ تنفيذ تجربة البحث ) -1
( فترات لمتاريخ 4ـ بواق  )1107/ 00/00الموافؽ  األحد ـ ، إلي يـو 1107

 لتدريس ىذه الوحدة .
سات االجتماعية " تخصص الدرا ي معمماتباإلتفاؽ م  إدارة المدرسة تـ إختيار إحد -2

 تاريخ " بالتدريس لكمتا المجموعتيف ) المجموعة التجريبية والضابطة (. 
 تيفٔر جتسب٘ البشح :

عمػػي ، ومقيػػاس عػػادات العقػػؿ إختبػػار المفػػاىيـ التاريخيػػةتػػـ تطبيػػؽ : التطبٔــل الكبلــٕ -0
مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ، لمتأكد مف تكافوء المجمػوعتيف قبػؿ بػدء التػدريس 
، وتػػـ التصػػحيح و رصػػد الػػدرجات و حسػػاب المتوسػػطات وتباينيػػا، واسػػتخداـ اختبػػار "ت" 

T-Test) لعينتػػيف غيػػر مػػرتبطتيف مػػ  تسػػاوييما فػػي العػػدد ، حيػػث أظيػػرت النتػػائج أف )
تيف التجريبيػػة والضػػابطة غيػػر داؿ إحصػػائيًا ، وىػػذا يشػػير الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي المجمػػوع

 إلي أف المجموعتيف متكافئتاف تقريبًا 
 أبعاد مقياس عادات العقؿ.في مستويات المفاىيـ التاريخية، و       

 تدزٓظ ّسدٗ " تازٓذ مصس ع) العصْز الكدمي٘ " جملنْعيت البشح :  -9

 تدزٓظ الْسدٗ للنذنْع٘ التذسٓبٔ٘ بإضتدداو إضرتاتٔذٔ٘ قبعات التفهري الطع :    - أ
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تـ تدريس الوحدة المختارة لممجموعة التجريبية بإستخداـ إستراتيجية قبعات التفكير    
الست، وقبؿ البدء في عممية التدريس التقي الباحث م  معممة الفصميف عدة مرات، بيدؼ 

ستخداـ دليؿ تدريس بإستخداـ إستراتيجية قبعات التفتدريبيا عمي كيفية ال كير الست، وا 
 المعمـ.

 تدزٓظ الْسدٗ للنذنْع٘ الضابط٘ بإضتدداو الطسٓك٘ املعتادٗ :     - ب
التي تتبعيا المعممة  تـ تدريس الوحدة نفسيا لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة

لممجموعة الضابطة في نفس الوقت الذي بدأ بدأ التدريس وقد في التدريس ،  م  تالميذىا 
 ما انتيي التطبيؽ في نفس الموعد.فيو التدريس لممجموعة التجريبية، ك

 إختباز صش٘ فسّض البشح ّحتلٔل ّتفطري اليتاٜر .

 ٓيص الفسض األّل للبشح احلالٕ علٕ أىُ :

( بيف متوسطي درجات تالميذ ,100" ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي )
المجموعة التجريبية التي درست وحدة" تاريخ مصر عبر العصور القديمة " بإستخداـ 
إستراتيجية قبعات التفكير الست ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التي درست الوحدة 

 نفسيا بالطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ التاريخية ". 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات تبار صحة ىذا الفرض تـ حساب وإلخ

في التطبيؽ البعدي لكؿ مستوي مف مستويات  ف التجريبية والضابطة مجموعتيالتالميذ 
 المفاىيـ التاريخية عمي حدة، وفي إختبار المفاىيـ التاريخية ككؿ .

، ويوضح جدوؿ ؽ وداللتيا اإلحصائيةلمعرفة اتجاه الفرو"ت"  ثـ استخداـ اختبار
 ( ذلؾ تفصيميًا . 2)
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 ( 3جذول )                                            

 دالنخ  انفشوق ثٍُ يزىسطٍ دسجبد راليُز انًجًىػزٍُ انزجشَجُخ وانضبثطخ 

 فٍ انزطجُك انجؼذٌ إلخزجبس انًفبهُى انزبسَخُخ

 
يسزىَبد 

 انًفبهُى

 ( 2/ 1انًجًىػخ انضبثطخ ) ( 1/ 1انزجشَجُخ ) انًجًىػخ
 

لًُخ "د" 

 انًذسىثخ

 

يسزى

 ٌ

 انذالنخ
 ع و ٌ

دسجخ 

 انذشَخ
 ع و ٌ

دسجخ 

 انذشَخ

أسى 

 انًفهىو  

42 

16.43 1.21 

12 42 

9.36 1.82 

12 

20.96 

ٌ
زى

س
 ي

ُذ
ػ

ل 
دا

1
.1

1
 

دالنخ 

 انًفهىو
8.86 0.81 3.50 1.42 21.23   

 األيثهخ

انًُزًُخ 

وغُش 

انًُزًُخ 

 نهًفهىو

19.93 1.54 9.31 2.34 24.57   

اإلخزجبس 

 ككم
45.21 3.26 22.17 5.21 24.30 

 2.64= 0.01عند مستوي  قيمة"ت" الجدولية 
 ( السابؽ :2يتضح مف جدوؿ )

 (بػيف متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة 1.10أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي)
كػػؿ مسػػتوي مػػف مسػػتويات إختبػػار المفػػاىيـ التجريبيػػة وتالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي 

إختبػػار المفػػاىيـ التاريخيػػة ككػػؿ لصػػالح تالميػػذ المجموعػػة التاريخيػػة عمػػي حػػده، وفػػي 
دة " يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ أف المجموعػة التجريبيػة التػي درسػت وحػكما  التجريبية،

تاريخ مصر عبر العصور القديمة" بإستخداـ  إستراتيجية قبعات التفكير الست قد تفوقػت 
عمػػي المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت الوحػػدة نفسػػيا بالطريقػػة المعتػػادة، فػػي التطبيػػؽ 

      البعدي إلختبار المفاىيـ التاريخية .
بيف متوسطي درجات ( 1.10وىذا يعني، أف ىناؾ فرقًا دااًل إحصائيًا عند مستوي )

تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي إلختبار المفاىيـ 
 التاريخية لصالح المجموعة التجريبية ، األمر الذي يقود إلي : 
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  " . زفض الفسض األّل للبشح ّقبْل الفسض البدٓل" 

 ّميهً إزداع ذلو إلٕ : 
الدور اإليجابي النشط لمتالميذ أثناء تعمميـ موضوعات الوحدة المختارة باستخداـ  -

قبعات التفكير الست؛ أدي إلي زيادة تركيزىـ وفيميـ لما ُيقدـ ليـ مف موضوعات؛ 
كتساب المفاىيـ التاريخية المتضمنة في موضوعات الوحدة المختارة.     وبالتالي إدراؾ وا 

التالميذ عمي اإلنطالؽ في تفكيرىـ في عدة مسارات صياغة المحتوي بشكؿ شج   -
كتشاؼ االفكار والعالقات، وذلؾ مف خالؿ التركيز في  متشعبة إلكتساب المعمومات وا 
صياغة المحتوي عمي بعض المواقؼ واألحداث التي تتطمب دراستيا إستخداـ أكثر مف 

 تاريخية.ميارة عقمية، وىذا كاف لو مردود إيجابي في إكتساب المفاىيـ ال
تطمب إستخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس الوحدة المختارة قياـ  -

التالميذ بالبحث عف المعمومات والحقائؽ والمفاىيـ التاريخية بموضوعية أثناء 
إرتدائيف لقبعة التفكير البيضاء مما ساىـ في إمتالكيـ لقدر كبير مف المعمومات 

 والمفاىيـ التاريخية.
اـ إستراتيجية قبعات التفكير الست في التدريس، قد ساىـ في إكتساب المفاىيـ إستخد -

التاريخية لدي تالميذ المجموعة التجريبية، بما وفرتو ليـ مف مواقؼ تعميمية 
 يمارسوف مف خالليا أنشطة تعميمية مختمفة.

ـ بشكؿ أتاح استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست الفرصة لمتالميذ لممارسة التعم -
فردي وجماعي، األمر الذي أدي إلي شعور المتعمـ بالراحة والسعادة واألقباؿ عمي 
عممية التعمـ مف خالؿ التحاور والمناقشة م  زمالئو األخريف؛ وبالتالي ساىـ ذلؾ في 

 إكتساب وتنمية المفاىيـ التاريخية لدييـ .
ستراتيجية قبعات التفكير تنوع األنشطة والمواد التعميمية خالؿ التدريس بإستخداـ إ -

الست أدي إلي إثارة دافعية التالميذ نحو التعمـ، كما أتاح ليـ الفرصة لمتحوؿ في 
 أنماط التفكير مف موقؼ إلي أخر، مما ساىـ في إكتساب وتنمية المفاىيـ التاريخية .

المناقشة والحوار والتفاعؿ اإليجابي بيف التالميذ والمعمـ، وبيف بعضيـ البعض،    -
وتييئة الفرص ليـ لمتفكير في مواقؼ التعمـ المختمفة، وممارسة عمميات عقميا عميا 
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خالؿ التدريس بإستخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست،  كاف لو أثر واضح في 
كتساب وتنمية المفاىيـ التاريخية لدي التالميذ .  تنمية التحصيؿ وا 

والبحوث السابقة التي إستخدمت إستراتيجيات وتتفؽ ىذه النتائج م  نتائج بعض الدراسات  -
ونماذج وطرؽ تدريسية مختمفة في تدريس الدراسات اإلجتماعية بصفة عامة، وتدريس 

وتنمية المفاىيـ التاريخية لدي المتعمميف في المراحؿ  التاريخ بصفة خاصة إلكتساب
)ضعٔد   ، ّدزاض٘ (9109طُ،  ّدزاض٘ )دَٔاٌ(، 9112دزاض٘) فآصٗ احلطٔين، الدراسية المختمفة مثؿ:

 (. 9102ّدزاض٘ )ذلند عبدالٍْاب،  ،(9102(، ّدزاض٘ )شٓيب سطاٌ،9102مْضٕ، 

 ٓيص الفسض الجاىٕ للبشح احلالٕ علٕ أىُ : 

( بيف متوسطي درجات تالميذ .100" ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي )
المجموعة التجريبية التي درست وحدة" تاريخ مصر عبر العصور القديمة " بإستخداـ 
إستراتيجية قبعات التفكير الست ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التي درست الوحدة 

 نفسيا بالطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدي لمقياس عادات العقؿ ". 
لمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ىذا الفرض تـ حساب ا صحة وإلختبار
في التطبيؽ البعدي لكؿ عادة مف عادات ف التجريبية والضابطة مجموعتياللدرجات تالميذ 

 العقؿ عمي حدة، وفي مقياس عادات العقؿ ككؿ .
( 3)، ويوضح جدوؿ وداللتيا اإلحصائيةالفروؽ معرفة اتجاه "ت" ل ثـ استخداـ اختبار

                              ذلؾ تفصيميًا .
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 (4جذول ) 

 دالنخ  انفشوق ثٍُ يزىسطٍ دسجبد راليُز انًجًىػزٍُ انزجشَجُخ وانضبثطخ

 فٍ انزطجُك انجؼذٌ نًمُبط ػبداد انؼمم

 

أثؼبد 

 انًمُبط

 ( 2/ 1انًجًىػخ انضبثطخ ) ( 1/ 1انًجًىػخ انزجشَجُخ )

 

لًُخ "د" 

 انًذسىثخ

 

يسزىٌ 

 انذالنخ
 ع و ٌ

دسجخ 

 انذشَخ
 ع و ٌ

دسج

ح 

انذش

 َخ

 انًثبثشح  

42 

25.62 1.30 

12 42 

11.64 1.48 

12 

45.92 

ٌ
زى

س
 ي

ُذ
ػ

ل 
دا

ش 
غُ

1
.1

1
 

اإلصغبء 

ثزفهى 

 ورؼبطف

26.21 1.11 12.00 1.97 40.60 

انزسبؤل 

وطشح 

 انًشكالد

25.00 0.80 12.48 1.77 41.81 

انزفكُش 

 انزجبدنٍ
24.57 0.63 10.88 1,31 61,02 

انزفكُش 

وانزىاصم 

ثىضىح 

 ودلخ

25,62 1,30 11,17 1,65 44,49 

إَجبد 

 انذػبثخ
26,21 1,11 11,55 1,52 50,46 

اإلسزجبثخ 

ثذهشخ 

 وسهجخ

25.00 0.80 11.52 1.36 55.24 

جًغ 

انجُبَبد 

ثإسزخذاو 

 انذىاط

24.57 0.63 10.07 0.84 89.63 

اإلخزجبس 

 ككم
202.81 4.73 91.31 5.02 104.69 

 2.64( = 0.01قيمة"ت" الجدولية عند مستوي)
( يتضػػػػػػػح أف ىنػػػػػػػاؾ فػػػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػػػائيًا عنػػػػػػػد 3وبإسػػػػػػػتقراء نتػػػػػػػائج الجػػػػػػػدوؿ )

(بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعػة التجريبيػة وتالميػذ المجموعػة الضػابطة 1.10مستوي)
مقيػاس عػادات العقػؿ ككػؿ لصػالح تالميػذ المجموعػة في كؿ عػادة مػف عػادات المقيػاس، وفػي 

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف المجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت وحػػدة " تػػاريخ كماالتجريبية،
مصػػر عبػػر العصػػور القديمػػة" بإسػػتخداـ  إسػػتراتيجية قبعػػات التفكيػػر السػػت قػػد تفوقػػت عمػػي 
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طبيؽ البعدي لمقيػاس درست الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة، في التالمجموعة الضابطة التي 
( بػػيف متوسػػطي 1.10أف ىنػػاؾ فرقػػًا دااًل إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوي ) عػػادات العقػػؿ، وىػػذا يعنػػي

درجات تالميذ المجموعة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدي لمقيػاس عػادات 
 ألمر الذي يقود إلي : العقؿ لصالح المجموعة التجريبية، ا

  " .زفض الفسض الجاىٕ للبشح ّقبْل الفسض البدٓل" 

 ّميهً إزداع ذلو إلٕ :

قبعات التفكير الست ساعدت التالميذ عمي استخداـ أنماط التفكير  إستراتيجية -
المختمفة كالتفكير الموضوعي، والمنطقي واإلبداعي، والناقد الخ...، األمر الذي أسيـ 

 في تنمية بعض عادات العقؿ لدي التالميذ. 
ء ساعد استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست عمي تحفيز التالميذ بضرورة اإلص ا -

لي التميؿ في التفكير، وفي طرح األفكار  لوجيات النظر المختمفة فيما بينيـ، وا 
المختمفة أثناء تنفيذ بعض األنشطة التعميمية، مما ساعد عمي تنمية بعض عادات 

 العقؿ لدييـ.
استراتيجية قبعات التفكير الست جعمت التالميذ يشعروف بالمتعة والراحة،مماساعدىـ  -

خالؿ ممارسة األنشطة التعميمية، وأصبح لدييـ القدرة عمي  عمي إيجاد الدعابة
التأمؿ، وتقييـ األفكار، وتبادؿ األفكار فيما بينيـ، وتوجيو التساؤالت وطرح المشكالت، 

 مما أدي إلي تنمية بعض عادات العقؿ لدي التالميذ.
وطبيعة طبيعة إستراتيجية قبعات التفكير الست، وما وفرتو مف بيئة تعميمية تتماشي  -

تعمـ التالميذ، وتسيـ في ممارستيـ لألنشطة الفردية والجماعية، والقياـ بأنشطة 
البحث والتقصي وجم  البيانات والمعمومات باستخداـ الحواس المختمفة، وعمي التفكير 
والتواصؿ بدقة ووضوح فيما بينيـ مما ساعد عمي تنمية بعض عادات العقؿ لدي 

 التالميذ.
جية قبعات التفكير الست ساعد عمي توليد األفكار وتطويرىا، التدريس بإستراتي -

باإلضافة إلي تنمية المرونة في تفكيرىـ مف خالؿ توليد أكبر قدر مف البدائؿ المقترحة 
 لتفسير األحداث والمعمومات، مما أدي إلي تنمية بعض عادات العقؿ. 
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دية والجماعية، مما استيدؼ دليؿ المعمـ توجيو التالميذ إلي تنفيذ األنشطة الفر  -
شجعيـ عمي المثابرة في العمؿ وبذؿ الجيد وعمي التفكير التبادلي مف خالؿ تنفيذ 
المياـ بالتعاوف م  زمالئو، وشجعت عمي تبادؿ األراء واألفكار حتي تكتمؿ المياـ 

 التعميمية، مما أسيـ في تنمية بعض عادات العقؿ.
نتاج عدد كبير مف ساعدت إستراتيجية قبعات التفكير الست التال - ميذ عمي توليد وا 

األسئمة الرئيسية والتساؤالت الفرعية المرتبطة باألحداث والمعمومات والموضوعات 
التاريخية، وكذلؾ عمي إنتاج وتوليد أفكار وحموؿ بدائؿ غير مألوفة وغير شائعة، 

 األمر الذي ساعد عمي تنمية بعض عادات العقؿ لدييـ.
شادي التالميذ عمي اإلنخراط في األنشطة التعميمية لتقديـ شج  ُكتيب التمميذ اإلر  -

مجموعة مف األفكار واآلراء وحموؿ لممشكالت بحيث تتميز بالتنوع، وتصنيؼ األفكار 
 إلي فئات جديدة متنوعة، األمر الذي أدي إلي تنمية بعض عادات العقؿ لدييـ.  

ر بيئة صفية مناسبة ساعد استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست عمي توفي  -
لتنمية بعض عادات العقؿ، مف خالؿ ما وفرتو مف بيئة تعمـ غير روتينية، وت مبت 
عمي الرتابة وابتعدت عف النمطية في طريقة جموس التالميذ، وساعدت عمي توفير 
الحيوية والنشاط لدييـ، مما ساىـ في جعميـ مفكريف ومتفاعميف ومشاركيف في 

 مر الذي أدي إلي تنمية بعض عادات العقؿ لدييـ.العممية التعميمية، األ
أتاح استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست الفرصة لمتالميذ لممارسة المناقشات  -

وتبادؿ الحوار م  بعضيـ البعض، وعمي تقبؿ األفكار المختمفة عف أفكارىـ،وعمي 
عميف أكثر مرونة التحررمف الجمود في التفكير ومف النظرة الواحدة لمموضوع، مما ج

ص اًء لألخريف، األمر الذي ساىـ في تنمية بعض عادات العقؿ لدييـ.              في التفكير وا 
وتتفؽ ىذه النتائج م  نتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة التي إستخدمت إستراتيجيات  -

وتدريس  ونماذج وطرؽ تدريسية مختمفة في تدريس المواد الدراسية المختمفة بصفة عامة،
خاصة لتنمية بعض عادات العقؿ لدي المتعمميف في المراحؿ  الدراسات اإلجتماعية بصفة

(، ّدزاض٘) مجال 9102، ّدزاض٘ )صباح علٕ، (9101دزاض٘) ضشس زغداٌ، : الدراسية المختمفة مثؿ 

 (.9102(، ّدزاض٘ )ضلٔه ضلٔناٌ، 9102(، ّدزاض٘ )غادٓ٘ متاو، 9102إبسأٍه، 

 إضرتاتٔذٔ٘ قبعات التفهري لتينٔ٘ املفأٍه التازخئ٘:قٔاع فاعلٔ٘  -



 إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس الدراسات اإلجتماعية لتنمية المفاهيم التاريخية ...........................................

- 036 - 

لقياس فاعمية تدريس وحدة "تاريخ مصػر عبػر العصػور القديمػة" بإسػتخداـ اسػتراتيجية قبعػات 
، وقػد تػـ التوصػؿ تػـ اسػتخداـ معادلػة الكسػب المعػدؿ التفكير الست لتنمية المفاىيـ التاريخية،
 :  إلى النتائج التى يوضحيا الجدوؿ التالى

 ( 5جــــــذول )

 َىضخ دالنخ انكست انًؼذل نًجًىػخ انذساسخ فً إخزجبس انًفبهُى انزبسَخُخ

                 

 انجُبٌ

 انزطجُك

 ػذد انزاليُز

ٌ 

 انًزىسظ

 و

 انُهبَخ انؼظًً

 د

َسجخ انكست 

 انًؼذل

دالنخ انكست 

 انًؼذل

 انزطجُك انمجهً
42 

3.62 
 راد دالنخ 1.23 51

 45.21 انزطجُك انجؼذي

(، وىذه النسبة 0.62يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ تساوى ) 
(، وىذا يدؿ عمى أف استخداـ 0.1مف ) تق  في المدى الذي حدده "بميؾ" كما انو أكبر

استراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس الدراسات االجتماعية لو درجة عالية مف الفاعمية 
 في تنمية المفاىيـ التاريخية لدى تالميذ المجموعة التجريبية.    

 قٔاع فاعلٔ٘ إضرتاتٔذٔ٘ قبعات التفهري لتينٔ٘ بعض عادات العكل: -

تدريس وحدة "تاريخ مصر عبر العصور القديمة" بإستخداـ استراتيجية قبعات  لقياس فاعمية
 (black) التفكير الست لتنمية بعض عادات العقؿ، تـ استخداـ معادلة الكسب المعدؿ لبميؾ

 ، وقد تـ التوصؿ إلى النتائج التى يوضحيا الجدوؿ التالى: 
 (6جــــــذول )

 انذساسخ فً يمُبط ػبداد انؼممَىضخ دالنخ انكست انًؼذل نًجًىػخ 

 انجُبٌ

 انزطجُك

 ػذد انزاليُز

ٌ 

 انًزىسظ

 و

 انُهبَخ انؼظًً

 د

َسجخ انكست 

 انًؼذل

دالنخ انكست 

 انًؼذل

 انزطجُك انمجهً
42 

90.24 
 راد دالنخ 1.34 224

 202.81 انزطجُك انجؼذي

(، وىذه النسبة 0.23) يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ تساوى 
(، وىذا يدؿ عمى أف استخداـ 0.1تق  في المدى الذي حدده "بميؾ" كما انو أكبر مف )

استراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس الدراسات االجتماعية لو درجة عالية مف الفاعمية 
 في تنمية بعض عادات العقؿ لدى تالميذ المجموعة التجريبية.    
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 العاو علٕ ىتاٜر البشح :التعلٔل 

 مف خالؿ استعراض النتائج السابقة يمكف إيجاز أىـ ىذه النتائج كالتالي :
( بيف متوسطي درجات تالميذ 1.10داؿ إحصائيًا عند مستوي ) يوجد فرؽ

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي إلختبار المفاىيـ التاريخية 
 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية .

( بيف متوسطي درجات تالميذ 1.10يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي )
مجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس عادات العقؿ لصالح المجموعة التجريبية وال

 تالميذ المجموعة
 التجريبية . 

إستخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست في التدريس كاف لو تأثير كبير عمي تنمية 
 المفاىيـ التاريخية لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في مجاؿ تدريس الوحدة المختارة .

تراتيجية قبعات التفكير الست في التدريس كاف لو تأثير كبير عمي تنمية بعض إستخداـ إس
 عادات العقؿ لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في مجاؿ تدريس الوحدة المختارة .

 تْصٔات البشح:

 في ضوء النتائج  التي أسفر عنيا البحث الحالي ، يمكف تقديـ التوصيات اآلتية :
ض وحدات مناىج التاريخ في المرحمة اآلعدادية وفقًا إعادة صياغة وتنظيـ بع

إلستراتيجية قبعات التفكير الست، بحيث يصبح التمميذ عضوًا نشطًا ومشاركًا إيجابيًا في 
 مسئولية تعميمو، مما ينمي لديو التحصيؿ والمفاىيـ التاريخية وبعض عادات العقؿ .

الكاؼ مف األنشطة التعميمية التي  تزويد مناىج التاريخ في المرحمة اإلعدادية بالقدر
يتفاعؿ معيا التالميذ بشكؿ فردي وجماعي تحت إشراؼ وتوجيو المعمـ بما يكسبيـ  وينمي 

 لدييـ المفاىيـ التاريخية وبعض عادات العقؿ.
االىتماـ بالنماذج  واالستراتيجيات التدريسية الحديثة في تدريس االدراسات 

 ية المختمفة .اإلجتماعية في المراحؿ التعميم
اإلىتماـ بإستخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس الدراسات اإلجتماعية 
بالمرحمة اإلعدادية لمت مب عمي الصعوبات التي تواجو تعمـ ىذه المادة ،وتعوؽ تحقيؽ 



 إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس الدراسات اإلجتماعية لتنمية المفاهيم التاريخية ...........................................

- 038 - 

أو بالطرؽ المستخدمة في أىدافيا التعميمية سواء تمؾ الصعوبات المتعمقة بطبيعتيا 
 .تدريسيا

تدريب المعمميف عمي استخداـ استراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس المواد الدراسية 
 المختمفة.

تدريب طالب شعبة التاريخ )تعميـ عاـ( والدراسات اإلجتماعية )تعميـ أساسي( عمي 
إستخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست في التدريس مف خالؿ مقرر طرؽ التدريس، وفي 

 يس المص ر، وأثناء فترة التربية العممية في المدارس.معمؿ التدر 
تطوير أساليب التقويـ الحالية بحيث التقتصر عمي قياس التحصيؿ المعرفي فقط، بؿ تركز 
إيضًا عمي قياس المفاىيـ التاريخية، وقياس ميارات التفكير بأنواعو المختمفة بصفة عامة ، 

 وبعض عادات العقؿ بصفة خاصة .
 :رتس٘البشْخ املك

الباحث أثناء إجراء البحث الحالي ببعض المشكالت ذات الصمة بموضوع البحث، شعر 
والتي يعد بحثيا والتصدي ليا إضافة جديدة في تطوير تعميـ وتعمـ الدراسات اإلجتماعية، 

 والدارسيف نحوىا ، ومنيا ما يمي:والتي تحتاج إلي توجيو الباحثيف 
إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس الدراسات إجراء بحوث أخري عف إستخداـ 
 اإلجتماعية بالمراحؿ التعميمية المختمفة .

فاعمية استراتيجية قبعات التفكير الست  في تدريس الدراسات االجتماعية عمي تنمية 
 التفكير التباعدي بالمراحؿ الدراسية المختمفة .

تدريس التاريخ عمي تنمية ميارات البحث فاعمية استراتيجية قبعات التفكير الست في 
 التاريخي لدي طالب المرحمة الثانوية.

فاعمية إستخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس التاريخ عمي تنمية 
 ميارات التفكير التأممي لدي طالب المرحمة الثانوية .

خ عمي تنمية التفكير فاعمية إستخداـ استراتيجية قبعات التفكير الست في تدريس التاري
 اإلبداعي لدي طالب المرحمة الثانوية .
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فاعمية استراتيجية قبعات التفكير الست  في تدريس التاريخ عمي تنمية التفكير 
 التخيمي لدي المتعمميف بالمرحمة الثانوية .

إجراء دراسة مقارنة بيف إستراتيجية قبعات التفكير الست وبعض ااستراتيجيات التدريس 
 ي لموقوؼ عمي أييما أكثر فاعمية في تنمية المفاىيـ التاريخية وبعض عادات العقؿ. األخر 

إجراء بحوث أخري لتنمية المفاىيـ التاريخية وبعض عادات العقؿ لدي المتعمميف في 
 المراحؿ الدراسية المختمفة بإستخداـ إستراتيجيات ونماذج تدريسية متعددة .
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 املسادع

 ٘أّاًل: املسادع العسبٔ

(." فاعميػػة اسػػتخداـ  نمػػوذج تعمػػـ بالوسػػائط الفائقػػة فػػى تػػدريس  1110أحمػػد جابرأحمػػد السػػيد) .0
التػػاريخ عمػػى اكتسػػاب  المفػػاىيـ التاريخيػػة وتنميػػة بعػػض ميػػارات التفكيػػر التباعػػدى لػػدى تالميػػذ 

، الجمعيػة المصػرية لممنػاىج مجمة دراسات فى المناىج وطرؽ التػدريسالصؼ األوؿ اإلعدادى"، 
 .012-65(، ديسمبر، ص ص 65التدريس،كمية التربية، جامعة عيف شمس، العدد) وطرؽ

،تعريػب شػريؼ محسػف، القػاىرة: نيضػة  4(. قبعات التفكيػر السػت، ط 1117) إدوارد دي بونو  .1
 مصر لمطباعة والنشر والتوزي .

ني، ، ترجمػة: حػاتـ عبػدال  . إستكشػاؼ وتقصػي عػادات العقػؿ( 1112أرثر كوستا وبينا كاليػؾ ) .2
 مدارس الظيراف األىمية ، المممكة العربية السعودية ، دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزي . 

شػػ اؿ عػػادات العقػػؿ( 1112ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  .3 ، ترجمػػة: حػػاتـ عبػػدال ني، مػػدارس  . تفعيػػؿ وا 
 اب التربوي لمنشر والتوزي .  الظيراف األىمية ، المممكة العربية السعودية ، دار الكت

عػػػػداد تقػػػػارير عنيػػػػا( . 1112ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) .4 ، ترجمػػػػة: حػػػػاتـ  تقيػػػػيـ  عػػػػادات العقػػػػؿ وا 
عبػػدال ني، مػػدارس الظيػػراف األىميػػة ، المممكػػة العربيػػة السػػعودية ، دار الكتػػاب التربػػوي لمنشػػر 

 والتوزي .  
، ترجمػػة: حػػاتـ عبػػدال ني،  تكامػػؿ عػػادات العقػػؿ والمحافظػة عمييػػا( . 1112ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) .5

 الكتاب التربوي لمنشر والتوزي .مدارس الظيراف األىمية ، المممكة العربية السعودية ، دار 
النصػوص الفائقػة والوسػائط المتعػددة (. "فعالية استخداـ 1111أشرؼ أحمد عبدالمطيؼ مرسي) .6

الكمبيوترية عمي التحصيؿ الفوري والمرجأ لممفػاىيـ التاريخيػة لػدي طػالب الصػؼ األوؿ الثػانوي 
 واتجاىاتيـ نحو مادة التاريخ"،رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة األذىر.

، كفػػػر تعمػػػيـ الدراسػػػات االجتماعيػػػة وتعمميػػػا الواقػػػ  والمػػػاموؿ(.  1117)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .7
 الشيخ، دار العمـ واإليماف.

إماـ مختار حميدة وصالح الديف عرفة وحسف حسف القرش ومحمد رمضاف شحات وأمير إبرىيـ  .8
(. تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة فػػى التعمػػيـ ، االجػػزء الثػػانى، القػػاىرة، مكتبػػة 1111القرشػػى )

 راء الشرؽ.زى
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(. "فاعميػػػة اسػػػتخداـ نمػػػوذج أبعػػػاد الػػػتعمـ لمػػػارزانو فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ 1102إيمػػػاف أحمػػػد ) .01
مجمػػة وعػػادات العقػػؿ والدافعيػػة لإلنجػػاز فػػي الرياضػػيات لػػدي تالميػػذ الصػػؼ الرابػػ  اإلبتػػدائي"، 

 .144-070(، يوليو، ص ص 05، المجمد)تربويات الرياضيات
(. " فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػوذج بػػايبي البنػػائي فػػي تنميػػة 1103)إيمػػاف صػػابر عبػػدالقادر العػػزب  .00

، مجمة كمية التربيػة )جامعػة بنيػا(بعض عادات العقؿ لدي طالب الشعب العممية بكمية التربية"، 
 .307 -278(، ص ص 86(، العدد)14مصر، المجمد)

يس ( فػي تػدر Swom(. " فاعمية استخداـ استراتيجية سـو )1106إيماف عبداهلل محمد ميدي) .01
مجمػة الرياضيات في تنمية بعض عادات العقؿ والتفكيػر الناقػد لػدي تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة"، 

 .126 -078(، يناير، ص ص 1(، العدد)11، مصر، المجمد )تربويات الرياضيات
(: "استخداـ طريقة قبعات التفكير الست في تجنب أخطاء التفكير وتنميػة 1101إيماف عصفور) .02

الجمعيػة  مجمػةميارات اتخاذ القرار لػدى طػالب الصػؼ الثالػث الثػانوي فػي مػادة عمػـ االجتمػاع، 
-75(،ص ص  21، كميػػة التربيػػة، جامعػػة عػػيف شػػمس، العػػدد)التربويػػة لمدراسػػات االجتماعيػػة

033. 
( عمػي A.AIاستقصػي( ) –اسأؿ  -(. " أثر إستخداـ إستراتيجية )حمؿ1115ب سعيد)أيمف حبي .03

المػؤتمر العممػي تنمية عادات العقؿ لدي طالب الصؼ األوؿ الثانوي مف خالؿ مادة الكيميػاء" ، 
-21/6، اإلسػماعمية، فػي الفتػرة مػف  العاشر، التربية العممية تحديات العصػر ورؤي المسػتقبؿ

 .353 -280، الجمعية المصرية لمتربية العممية ، المجمد الثاني ص ص 0/7
البنائيػػة فػػي  se Seven(. " فعاليػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية 1106إييػػاب أحمػػد محمػػد مختػػار) .04

مجمػة ئيػة"، تنمية الميػارات الحياتيػة وعػادات العقػؿ فػي مػادة العمػوـ لػدي تالميػذ المرحمػة اإلبتدا
 .043 -010(، مايو، ص ص 74، السعودية، العدد)دراسات عربية في التربية وعمـ النفس

(. "الميػػارات العقميػػة المتضػػمنة فػػي أسػػئمة مقػػررات العمػػوـ العامػػة 1116بسػػاـ زىػػدي عيطػػة ) .05
لممرحمػػة األساسػػية الػػدنيا بفمسػػطيف فػػي ضػػوء نمػػوذج مػػارزانو"، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، 

 اإلسالمية، غزة. الجامعة
(. " استخداـ نظرية تريػز فػي تػدريس الج رافيػا لتنميػة عػادات 1103جماؿ حسف السيد إبراىيـ) .06

مجمػػة الجمعيػػة التربويػػة العقػػؿ المنػػتج والتفكيػػر التقػػويمي لػػدي تالميػػذ الصػػؼ الرابػػ  اإلبتػػدائي"، 
 .081-036(، فبراير، ص ص 46، مصر، العدد)لمدراسات االجتماعية
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(." مػػدي فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػوذج ميػػرؿ وتنيسػػوف فػػي تػػدريس مػػادة 1101د طػػو)جييػاف محمػػو  .07
مجمػة البحػث العممػي فػي التاريخ عمي تنمية المفاىيـ التاريخية لدي تالميذ المرحمة اإلعداديػة"، 

 .0514-0516(، 02(، العدد)2، مصر، المجمد)التربية
سػػقاالت التعميميػػة فػػي تػػدريس (." أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية ال1103حمػػادة رمضػػاف عبػػدالجواد) .08

الدراسػػات االجتماعيػػة لتالميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي عمػػي تنميػػة المفػػاىيـ التاريخيػػة وميػػارات 
، مجمة جامعة الفيوـ لمعمػوـ التربويػة لمنفسػيةالتفكير االستداللي"،  ، كميػة التربيػة، جامعػة الفيػـو

 .026-88(، ص ص 2(، العدد)0مصر، المجمد)
(. "فاعميػػة اسػػتخداـ قبعػػات التفكيػػر السػػت فػػي تػػدريس 1100)محمػػد عمػػراف خالػػد عبػػدالمطيؼ  .11

الدراسػػات االجتماعيػػة عمػػي التحصػػيؿ المعرفػػي وتنميػػة ميػػارات التفكيػػر التباعػػدي لػػدي تالميػػذ 
، 22، مصػػػر، العػػػدد مجمػػػة الجمعيػػػة التربويػػػة لمدراسػػػات االجتماعيػػػةالصػػػؼ االوؿ االعػػػدادي"، 

 .41 -03يوليو، ص ص 
، إسراتيجيات التدريس في القرف الحػادي والعشػريف(. 1114وسييمة ابوالسميد)  ذوقاف عبيدات .10

 دليؿ المعمـ والمشرؼ التربوي، عماف: دار ديبونو لمنشر والتوزي .
(. "فاعميػػػة الػػػتعمـ التعػػػاوني فػػػي تنميػػػة بعػػػض المفػػػاىيـ 1105زينػػػب إبػػػراىيـ رضػػػواف حسػػػاف) .11

(، 1، مصػػر، المجمػػد)حػػث العممػػي فػػي التربيػػةمجمػػة البالتاريخيػػة لػػدي طػػالب المرحمػػة الثانويػػة"، 
 .465-440(، ص ص 06العدد)

(. "إسػػتخداـ إسػػتراتيجية تػػدريس األقػػراف فػػي تنميػػة 1101سػػحر رجػػب محمػػد حسػػيف رشػػداف) .12
التحصػػيؿ وعػػادات العقػػؿ مػػف خػػالؿ مػػادة الج رافيػػا لػػدي طػػالب المرحمػػة الثانويػػة فػػي جميوريػػة 

، كميػػة التربيػػة، جامعػػة ويػػة والنفسػػية واالجتماعيػػةمجمػػة التربيػػة لمبحػػوث التربمصػػر العربيػػة"، 
 . 255-216(، ديسمبر/ذوالحجة، ص ص 033(، العدد)6األزىر، المجمد)

(. "برنامج مقترح لتنمية بعض المفاىيـ التاريخية لدي طفؿ 1103سعيد عبدالمعز عمي موسي) .13
(، 0(، العػػدد)11، مصػػر، المجمػػد)مجمػػة دراسػػات تربويػػة واجتماعيػػةالروضػػة وقيػػاس فعاليتػػو"، 

 .325-276يناير، ص ص 
(." فاعمية اسػتخداـ الخػرائط الذىنيػة فػي تػدريس الفمسػفة 1105سميـ عبدالرحمف سيد سميماف) .14

مجمػػة الجمعيػػة التربويػػة لتنميػػة التحصػػيؿ وبعػػض عػػادات العقػػؿ لػػدي طػػالب المرحمػػة الثانويػػة"، 
 .131 -113(، أكتوبر، ص ص 73، مصر، العدد)لمدراسات االجتماعية
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(. " فاعميػػة اسػػتخداـ قبعػػات التفكيػػر السػػت فػػي تػػدريس 1103سػػيير مصػػطفي مػػدبولي عيسػػي) .15
التػاريخ لتنميػة التحصػػيؿ المعرفػي وبعػض ميػػارات التفكيػر الناقػد لػػدي طػالب المرحمػة الثانويػػة"، 

 .623-610(، ص ص 04(، العدد)1، مصر، المجمد)مجمة البحث العممي في التربية
(: " بناء وحدة دراسية في مادة التػاريخ قائمػة عمػي عػادات العقػؿ 1105شادية عبدالحميـ تماـ) .16

مجمػة الجمعيػة التربويػة لمدراسػات لتنمية مفػاتيح التفكيػر لمطالبػات الفائقػات بالمرحمػة الثانويػة"، 
 .084 -038(، سبتمبر، ص ص 72، مصر ، العدد)االجتماعية

)(." فاعميػة إسػتخداـ 1105شيماء عبدالسالـ عبدالسػالـ سػميـ) .17 ( فػي SWOMإسػتراتيجية سػـو
مجمػة تنمية عادات العقؿ وميارات اتخاذ القرار في العمـو لػدي تالميػذ الصػؼ األوؿ اإلعػدادي"، 

 .061 -024(، يوليو، ص ص 3(، العدد)08، مصر، المجمد)التربية العممية
(. "فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػوذج التحػػري الجمػػاعي فػػي تػػدريس القضػػايا 1102صػػباح أمػػيف عمػػي) .18

ماعيػػػة عمػػػي تنميػػػة عػػػادات العقػػػؿ وميػػػارة اتخػػػاذ القػػػرار لػػػدي الطالبػػػة معممػػػة الفمسػػػفة اإلجت
(، ينػػاير، ص ص 37، مصػػر، العػػدد)مجمػػة الجمعيػػة التربويػػة لمدراسػات اإلجتماعيػػةواالجتمػاع"، 

038-073. 
(. "فاعمية خرائط التفكير في تنمية عادات العقؿ ومفيوـ الذات األكػاديمي 1102ضحي العتيبي) .21

، مجمػػة جامعػػػة أـ القػػػري لمعمػػػوـ التربويػػػة النفسػػػيةلبػػػات قسػػػـ األحيػػػاء بكميػػػة التربيػػػة"، لػػدي طا
 .141-076(، يناير، ص ص 0(، العدد)4المجمد)

(. " أثر استخداـ نظريػة الػتعمـ المسػتندإلي الػدماغ فػي 1103عبداهلل ابراىيـ يوسؼ عبدالمجيد) .20
تدريس الفمسفة عمي تنمية بعض عادات العقؿ واإلتجاه نحو دراسػة المػادة لػدي طػالب المرحمػة 

، السػػػػعودية، مجمػػػػة دراسػػػػات عربيػػػػة فػػػػي التربيػػػػة وعمػػػػـ الػػػػنفسالثانويػػػػة المتفػػػػوقيف دراسػػػػيًا"، 
 .064 -000(، سبتمبر، ص ص 42العدد)

(."فاعميػة اسػتخداـ اسػتراتيجية  دورة الػتعمـ فػى تػدريس 1111عالء عبد العظيـ محمػد يوسػؼ) .21
التاريخ فى تنمية التفكير االستداللى وتحصيؿ المفاىيـ التاريخية لدى تالميذ الصؼ الثػامف مػف 

 رية .التعميـ األساسى "، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة اإلسكند
(."أثػػر اسػػتخداـ أسػموبيف لمػػتعمـ الػذاتى فػػى تػػدريس 1115عػالء الػػديف احمػد عبدالراضػػي احمػد) .22

التػػاريخ عمػػى التحصػػيؿ وتنميػػة بعػػض ميػػارات التفكيػػر الناقػػد لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة"، 
 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة جنوب الوادي.

 twww.watfa.neادات العقؿ، متاح عمي ( .قراءة في كتاب ع1117)عمي أسعد وطفو  .23

http://www.watfa.net/
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(: "فاعمية تصميـ تعميمػي تعممػي وفػؽ نمػوذج جيػرالؾ وايمػي 1103فاضؿ خميؿ ابراىيـ الطائي) .24
في اكتساب المفاىيـ الزمنية لدي طالب الصؼ الحادي عشر اإلعدادي في مادة التاريخ وتنميػة 

، الجمعيػة األردنيػة المجمة التربوية الدولية المتخصصةعادات العقؿ والتعاطؼ التاريخي لدييـ"، 
 .031-011(، ص ص 3(، العدد)2عمـ النفس، المجمد)ل
(."فاعميػػة التػػدريس وفقػػًا لنمػػوذج بػػايبى البنػػائى لتنميػػة تحصػػيؿ 1101فاطمػػة حجػػاجى أحمػػد ) .25

مجمػة الجمعيػة المفاىيـ التاريخيػة وميػارات التفكيػر التػاريخى لػدى تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة "، 
 .047-003(، يوليو، ص ص 16مس ،العدد)، جامعة عيف ش التربوية لمدراسات االجتماعية

(. "فعالية استخداـ خػرائط التفكيػر فػي تحصػيؿ الكيميػاء وتنميػة 1116فاطمة محمد عبدالوىاب) .26
مجمػة بعض ميارات التفكير وعادات العقؿ لدي الطالبات بالصؼ الحادي عشر بسػمطنة عمػاف"، 

(، مػارس، 0(، العػدد)1، المجمػد)، رابطػة التربػوييف العػربدراسات عربية في التربية وعمـ النفس
 .61-01ص ص 

(." فعالية استخداـ إحػدي اسػتراتيجيات الػتعمـ التعػاوني الجيجسػو 1112فايزة أحمد أحمد السيد) .27
مجمػة كميػة في التػدريس عمػي تنميػة المفػاىيـ التاريخيػة لػدي تالميػذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادي"، 

 .026-81يو، (، يول1(، العدد)08، مصر، المجمد)التربية بأسيوط
(. "فاعميػػة اسػػتخداـ إسػتراتيجيتي دورة الػػتعمـ وخػرائط المفػػاىيـ فػػي 1117فػايزة أحمػػد الحسػيني) .28

تدريس التاريخ عمي تحصيؿ المفػاىيـ التاريخيػة وتنميػة التفكيػر االسػتداللي لػدي طػالب الصػؼ 
ونيػػة، ص (، ي04، مصػػر، العػػدد)مجمػػة الجمعيػػة التربويػػة لمدراسػػات االجتماعيػػةاألوؿ الثػػانوي"، 

 .21-02ص 
(." أثر دمج أجزاء مف برنامج كورت لتعميـ التفكيػر فػي محتػوي 1102ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) .31

مجمػة مادة التاريخ عمي تنمية عادات العقؿ وميارة اتخاذ القرار لدي تالميذ المرحمة اإلعداديػة"، 
 .061 -004(، سبتمبر، ص ص 42، مصر، العدد)دراسات االجتماعيةالجمعية التربوية لم

(: "فعاليػػة برنػػامج مقتػػرح فػػي تػػدريس مػػادة التػػاريخ قػػائـ عمػػي 1100فتحيػػة عمػػي حميػػد الفػػي) .30
مجمة الجمعية التربويػة عادات العقؿ لتنمية ميارات اتخاذ القرار لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية"، 

 .43-23(، مايو، ص ص 21العدد)، مصر، لمدراسات االجتماعية
، القػاىرة: دار الفكػر تعمػيـ التفكيػر االبػداعي مػف الطفولػة الػي المراىقػة(.1116فييـ مصطفي ) .31

 العربي.
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(. "استخداـ المدخؿ المفتوح القائـ عمي حؿ المشكمة في تدريس الرياضيات 1102ماىر زنقور) .32
الميػذ الصػؼ الخػامس اإلبتػدائي"، لتنمية ميارات التفكيػر المتشػعب وبعػض عػادات العقػؿ لػدي ت

 .017-5(، يوليو، ص ص 05، المجمد)مجمة تربويات الرياضيات
 –المفػػاىيـ  -تعمػػيـ التفكيػػر فػػي عصػػر المعمومػػات المػػداخؿ(. 1116مجػػدي عبػػدالكريـ حبيػػب)  .33

 ، القاىرة: دار الفكر العربي.1، طالبرامج -النظريات –المفاتيح 
(. "إسػػػتخداـ نمػػػوذج مكػػػارثي لتنميػػػة المفػػػاىيـ 1107محمػػػد عبػػػدالوىاب محمػػػود عبػػػدالوىاب) .34

مجمػػة البحػػث العممػػي فػػي التاريخيػػة وميػػارات التفكيػػر التقػػويمي لػػدي طػػالب المرحمػػة الثانويػػة"، 
 .   260-232(، ص ص 08(، العدد)4، مصر، المجمد)التربية

رزانو (. "برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػي نمػػوذج أبعػػاد الػػتعمـ لمػػا1100محمػػد محمػػد محمػػود العريػػاف) .35
لتنميػة ميػػارات التفكيرالعممػي لػػدي طػالب الصػػؼ التاسػػ  األساسػي ب ػػزة"، رسػالة ماجسػػتير غيػػر 

 منشورة، الجامعة اإلسالمية ، غزة. 
، عمػاف، دار تطبيقػات عمميػة فػي تنميػة التفكيػر باسػتخداـ عػادات العقػؿ(. 1117محمد نوفؿ ) .36

 المسيرة لمنشر والتوزي  والطباعة.
، عمػاف، دار دمج ميػارات التفكيػر فػي المحتػوي المدرسػي(. 1100اف)محمد نوفؿ ومحمد سعيف .37

 المسيرة لمنشر والتوزي  والطباعة.
(. "فاعميػة فاعميػة المػدخؿ المنظػومى فػى تنميػة بعػض المفػاىيـ 1102محمود محمػد مصػطفي) .38

 التاريخية وميارات التفكير التاريخي الالزمػة لتالميػذ الصػؼ الثػانى اإلعػدادى"، رسػالة ماجسػتير
 غير منشورة، كمية التربية، جامعة أسواف.

(." اثػر اسػتخداـ التػدريس المتمػايز فػي تنميػة التحصػيؿ وبعػض 1103مروة محمد محمد الباز) .41
 ،" مجمػة التربيػة عادات العقػؿ لػدي تالميػذ المرحمػة اإلبتدائيػة متبػايني التحصػيؿ فػي مػادة العمػـو

-0(، الجػزء األوؿ، نػوفمبر، 5(، العػدد)06المجمػد)، الجمعية المصرية لمتربية العمميػة، العممية
35. 

(. " أثػػر إسػػتخداـ الػػتعمـ المعكػػوس فػػي تنميػػة التحصػػيؿ 1107مشػػاري حسػػيف رجػػاء الحػػارثي) .40
مجمػة كميػػة وبعػض عػادات العقػػؿ لػدي تالميػػذ الصػؼ السػػادس اإلبتػدائي فػػي مػادة الرياضػػيات"، 

 .311 -260(، يناير، ص ص 12، مصر، العدد)التربية ببورسعيد
(. "فاعمية نموذج أبعاد الػتعمـ لمػارزانو فػي تنميػة اإلسػتيعاب 1118مندور عبدالسالـ فتح اهلل ) .41

مجمػػة التربيػػة المفػػاىيمي فػػي العمػػـو وعػػادات العقػػؿ لػػدي تالميػػذ الصػػؼ السػػادس اإلبتػػدائي"، 
 .015-71(، ص ص 1(، العدد )01، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد )العممية
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(." فاعميػػة إسػػتخداـ نمػػوذج مػػارزانو ألبعػػاد الػػتعمـ فػػي تنميػػة 1106ت محمػػود محمػػد عمػػي)ميرفػ .42
التحصػػيؿ وبعػػض عػػادات العقػػؿ فػػي مػػادة الرياضػػيات لػػدي تالميػػذ الصػػؼ السػػادس اإلبتػػدائي"، 

 .171-124(، سبتمبر، ص ص 013(، العدد)20، الكويت، المجمد)المجمة التربوية
فاعمية إستراتيجية حوض السمؾ في تنمية عادات العقػؿ (. " 1106نبيؿ صالح المصمحي جاد) .43

(، 11، مصػػر، المجمػػد)مجمػػة تربويػػات الرياضػػياتلػػدي طػػالب شػػعبة الرياضػػيات بكميػػة التربيػػة"، 
 .113 -082(، أكتوبر، ص ص 7العدد)

(. "فاعميػػة اسػػتخداـ المعمػػؿ اإلفتراضػػي فػػي تػػدريس العمػػـو عمػػي 1102ىالػػة إبػػراىيـ حسػػيف ) .44
الخطأ لبعض المفاىيـ العممية وتنمية عادات العقؿ لدي تالميذ الصؼ الثاني تصويب التصورات 

 اإلعدادي"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية جامعة عيف شمس.
(. "برنػػامج قػػائـ عمػػي اسػػتراتيجيات التعمػػيـ المتمػػايز فػػي 1106ىالػػة الشػػحات عطيػػة يوسػػؼ)  .45

يػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػداعي لػػػدي تالميػػػذ المرحمػػػة تػػػدريس التػػػاريخ لتنميػػػة المفػػػاىيـ التاريخيػػػة وم
(، ينػػاير، ص ص 76، مصػػر، العػػدد)مجمػػة الجمعيػػة التربويػػة لمدراسػػات االجتماعيػػةاإلعداديػػة"، 

84-057. 
(. "أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجية الجيجسػو كإحػدي اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط 1114ىناء ابػراىيـ)  .46

ات التفكير الناقد لدي تالميذ المرحمػة االعداديػة"، في تدريس التاريخ عمي التحصيؿ وتنمية ميار 
 رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة أسيوط. 

(. "العادات العقمية وعالقتيا بتحصػيؿ مػادة الكيميػاء لطػالب المرحمػة 1102ياسر محمد طاىر ) .47
 .22-0(، ص ص 2(، العدد )7، المجمد)مجمة جامعة كركوؾ لمدراسات اإلنسانيةاإلعدادية"، 

عػػػادات العقػػػؿ والتفكيػػػر بػػػيف النظريػػػة (. 1114يوسػػػؼ محمػػػود قطػػػامي وأميمػػػة محمػػػد عمػػػور) .48
 ردف، دار ديبونو لمنشر والتوزي .، عماف، األ والتطبيؽ

، دليؿ المتدربيف، عمػاف: دار مدرب تعميـ تفكير القبعات الست(. 1101)يوسؼ محمود قطامي  .51
 الميسرة لمنشر والتوزي .
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