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  :ممخص ال
أثر فاعمية أنموذج اديمسون في تنمية التفكير الجانبي عند طبلب :)ييدف البحث الحالي الى معرفة  

الرصافة / اختارت الباحثة المديرية العامة لتربية بغداد  ، (الصف الثاني متوسط في مادة القواعد
بصورة قصديو لتطبيق البحث ألجراء التجربة وتم اختيار ( متوسطة حسان بن ثابت لمبنين ) االولى 

طالبًا درست الباحثة مجموعتي ( ٔ٘)بصورة عشوائية بمغت عينة البحث( ب –أ )طبلب شعبتي 
فقرة ( ٖٗ)مكون من وىو ( ٕٓٔٓ,الحوراني ) البحث وقد اعتمدت الباحثة مقياس التفكير الجانبي 

وذات ثبلث بدائل تم التأكد من صدقو وصعوبتو وتم التأكد من بناؤه وثباتو عمى مجتمع البحث 
ولعينتين مستقمتين  ( test T - )الحالي وتم معالجة النتائج إحصائيًا باستعمال االختبار التائي 

 :  وأظيرت النتائج 
  وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية الذين يدرسون

مادة القواعد  عمى وفق  أنموذج اديمسون وبين متوسط درجات المجموعة الضابطة الذين 
 .يدرسون المادة نفسيا بالطريقة التقميدية في اختبار التفكير الجانبي

  سط درجات طبلب المجموعة التجريبية الذين يدرسون وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متو
 .في  اختبار التفكير الجانبي القبمي والبعدي( اديمسون )مادة القواعد  عمى وفق  أنموذج 

 .(التفكير الجانبي، المرحمة المتوسطة، القواعد، الفاعمية، أنموذج اديمسون): الكممات المفتاحية 
The effect of the (Edelson) model in developing lateral thinking 

among intermediate second-grade students in grammar 

Huda Hamid Mustafa              Open Educational College 

Abstract :  

The current research aims to find out: (The effect of the effectiveness of the 

Adelson model in developing lateral thinking for second-grade students in the 

middle class in grammar).                                

The researcher chose the General Directorate of Education in Baghdad / Al-

Rusafa the First (Hassan bin Thabit Intermediate School for Boys) 
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intentionally to apply the research to conduct the experiment, and the 

students of my divisions (A - B) were chosen.                                                   

Randomly, the research sample amounted to (51) students. The researcher 

studied the two research groups. The researcher adopted the lateral thinking 

scale (Al-Hourani, 2010).                                                           

It consists of (34) paragraphs with three alternatives. Its validity and 

difficulty have been confirmed. It has been confirmed that it is built and 

stable on the current research community. The results were statistically 

processed using the (T-test) for two independent samples. The results showed  

1- There is a statistically significant difference between the average scores of 

the experimental group students who study the grammar subject according to 

the Adelson model and the average scores of the control group who study the 

same subject in the traditional way in the lateral thinking test.                                                                                                

 2- There is a statistically significant difference between the average scores of 

the experimental group students who study grammar according to the 

(Edelson) model in the pre and post lateral thinking test.                                                                                                                           

Keywords: (effectiveness, Adelson's model, lateral thinking, the 

intermediate stage, grammar). 

 :مشكمة البحث :اوال / الفصل االول   
لقد شيد العالم في السنوات االخيرة تغيرا متواصبل في شتى المجاالت          

وتسارعت عممية التغير ىذه بتأثير الثورة المعرفية، وادى ذلك الى تراكم كميات كبيرة 
من المعمومات من بين أىم المشكبلت الميمة التي اخذت تبرز في الحقل التربوي ىي 

 . سيما في دراسة القواعدالكم اليائل من المعمومات وال
وتعد مشكمة  تدريس المغة العربية صعبة نظرًا لمتقدم الواسع والعميق في تعميم القواعد  
لكن ىذه الدراسة بحاجة الى تطوير عممي وعممي لمواكبة مجمل عممية التقدم 

االنساني من النظر الى قائمة مناىج الدراسة اذ ان الكم والنوع لمواقع  الحضاري وال بد
والتركيز عمى الفقرات التي من شأنيا تحقيق اليدف المرجو من تدريس النحو بأيسر 
وسيمة وأقصر وقت في عصر يتطمب الدقة والسرعة والموضوعية حيث ماتزال الطرائق 
التقميدية القائمة عمى الحفظ والتمقين واالستظيار تأخذ فعميا في تدريس مادة القواعد في 

وازدادت . سع وقمة استخدام استراتيجيات ونماذج تعميمية حديثةمدارسنا بشكل وا
الشكوى من دراسة القواعد بسبب جمود المادة وصعوبة فيميا واستيعابيا في المرحمة 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 1276 

المتوسطة بسبب جمود المادة وصعوبة فيميا واستيعابيا وجفافيا بحيث ينصرفون عنيا 
نَّ ىذا االمر يستدعي اتخاذ الى الممخصات او الكتب الخارجية لمحفظ واالستظيا ر ، وا 

التدابير البلزمة فيجب عمى المدرس أْن يضع الحمول المناسبة لمعالجة الخمل، والتعرف 
بأساليب ونماذج تدريسية حديثة والتي تراعي مستوى نمو الطمبة وحاجاتيم وميوليم 

ك الحظت وقدراتيم السابقة بحيث تعتمد عمى نشاطيم الفردي والجماعي المتنوع، ولذل
الباحثة من خبلل عمميا في تدريس مادة قواعد المغة العربية ضعفًا لدى طبلب الصف 
الثاني المتوسط في ادراك المفاىيم واستيعابيا ومبادئ االفكار الواردة في كتابيم 

لذا تحاول الباحثة من خبلل ىذا البحث إبراز أىمية ( مادة القواعدفي )المدرسي 
كشف عن أثرِه  في تنمية تفكيرىم الجانبي والذي يعد من أنواع وال( اديمسون )أنموذج 

التفكير الميمة جدا والذي أصبح ضرورة من ضروريات التعمم والتكيف مع الحياة 
 .المعاصرة

ىل َأنَّ فاعمية أنموذج :)وتكمن مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية
 .(يرىم الجنابييساعد الطبلب عمى تنمية تفك( اديمسون)

 :اهمية البحث : ثانيا 
تعد التربية عممية اجتماعية ىدفيا إعداد الفرد لمحياة في مجتمع ما، و تنمية         

ذلك المجتمع وىي ضرورة فردية واجتماعية وتمثل في الوقت نفسو وسيمة ميمة من 
وسائل اإلنتاج وعنصر ىام من عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعية وال يستطيع 

وىي بمعناىا الشامل نشاط كمي يؤثر في تكوين , عنياالفرد وال المجتمع إن يستغني 
الفرد و أداة ديمومة الحياة ووظيفتيا نقل تراث المجتمع وتوجيو طاقاتو وتكييفو 

 (.ٙ،   ٕٕٓٓميدي وآخرون، .)االجتماعي
ومن ىذا المنطمق يحرص المسؤولون عن العممية التعميمية عمى متابعة احدث       

لتعميمي، لمواكبة التطور التقني والمعموماتي في ىذا المستجدات عمى المستوى ا
عظم   -فيما يتعمق بالعممية التعميمية اليوم  –ومن أكثر األبعاد أىمية . المجال

التحديات التي يواجييا الواقع التعميمي و الثقافي عموما، السيما في ظل المتغيرات 
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ّن والتطورات المتبلحقة ال( العولمة )  التي تفرضيا ظاىرة حاصمة في العموم المختمفة، وا 
ع التعميم اليوم، وكل مستقرئ لحالو في المستقبل، إذ لوقالقمق بات يصيب كل دارس 

النعيمي، وبستان، . ) يتمثل ىذا القمق في تقدم الجانب الكمي لمتعمم عمى تطوره النوعي
ٕٖٓٓ   ،ٖ٘  ) 
وأكثرىا اعتمادًا عمى العقل  وتعد قواعد المغة العربية من أىم فروع المغة العربية    

والتفكير، ومنو ينطمق الطمبة أو المتعممون إلى بقية فنون الكبلم، وفروعو، وبو يتمكنون 
رياضة لغوية ذىنية تعتمد  قواعدمن القراءة السميمة والكتابة الصحيحة وتتكون ليم 

حس لغوي يمكنيم  القياس منيجًا، والتحميل أصواًل، والتعميل تحقيقًا، إذ يتوافر ليم بذلك
 (.ٔٛ،  ٜٜٜٔالمبدي ، )من ىضم المغة واستيعابيا، والتعبير بيا، واالنطبلق منيا 

والقواعد مادة دراسية حظيت بأىمية كبيرة في العممية التربوية المعاصرة تفوق ما كانت 
عميو  في العصور القديمة،  لما ليا من اثر خطير في حياة األمة وبناء المواطن 

 . مستنيرالواعي ال
لما لمدور الذي يمكن أن تمعبو ىذه المادة وذلك (  ٗٔ،   ٜٙٛٔجميورية العراق، )

بربط الماضي بالحاضر استشراق لممستقبل كما تكمن أىمية الدراسات التاريخية متتبعًا 
قصة اإلنسان ونشأتو وتطوره وعبلقاتو ومشكبلتو وآمالو وتطمعاتو بما يشير إلى اصول 

بحيث ينبغي ان تكون (  ٖٚٔ،  ٜٕٓٓأبراش ،)وصراعاتو وتحدياتو ،  الواقع ومكوناتو
دراسة قواعد المغة العربية وسيمة يفيد منيا الطالب حتى يقرأ صحيحًا ويكتب فصيحًا، 

،    ٕٜٜٔالجومرد ، )ويتكمـم وىـو قـادر عمى التعبيـر عن افكـاره بمغـة سميمـة مفيومــة 
ٔٙٛ .) 

وترى الباحثة إنَّ تدريس القواعد لم يعد مقتصرا عمى تزويد الطبلب بالحقائق        
والمعمومات التاريخية إنما يسعى إلى تحويل ىذه الحقائق والمعمومات إلى أداة من 
أدوات الوعي الوطني والقومي واإلنساني، مما يفرض عمى األجيال أن تعي قدسية 

فإذا , ـى معرفــة واضحــة بما مــر عمى أمتيـم من أحداثأمتيم وقدرتيا، وان يكونوا عمـ
بأساليب متطورة تعكس  افيجب أن يتم تدريسي اكانت تمك ىي طبيعة القواعد وأىميتي
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ولن يتأتى ذلك إال بتنويع الممارسات التدريسية في  اوتسيم في تحقيق أىدافي اطبيعتي
 . لتي تطمح إليياالعمميات التعميمية لموصول إلى األىداف المنشودة ا

في  تعممةتدريس المساللذا بدأ التربويون في إعادة النظر في فاعمية نماذج      
المدارس، كرد فعل لمتطور الذي فرضتو االتجاىات التربوية الحديثة في عصر الحداثة 
وتدفق المعمومات التي عممت عمى تحويل االىتمام بالمعمم كمحور لمعممية التعميمية 

لمتعمم ( اديمسون )نماذج التي تعتمد النظرية البنائية كمدخل ليا  أنموذج ومن ىذه ال
احد النماذج التي تستند الى النظرية المعرفية والمدخل البنائي في التدريس ، ويبنى وىو 

النموذج عمى اساس تمكين المتعمم من االعتماد عمى نفسو بصورة مستمرة في اكتساب 
وين شخصيتو واستمرار تربيتو لذاتو بما يمكنو من الميارات والمعارف الميمة لتك

مقارنة مع الالتكيف مع متطمبات الحياة واعطاء الفرصة لمطبلب لمتفكير والتأمل و 
وييدف نموذج ( ٕٙٔٓ:ٛٔ,قرقر)معرفتيم والخبرات السابقة بمعرفتيم الجديدة 

ترجاع عند من اجل التعمم الى اكساب المتعمم معرفة مفيدة وقابمة لبلس( اديمسون )
تطبيقيا مستقببل، وكذلك الستثمار الوقت في تعميم محتوى اكثر من خبلل  انشطة 

 (.ٖٗ: ٕٙٔٓابو ظيير ،)واقعية  وشرطًا اساسيًا لبناء التعمم ذي المعنى 
أنَّ التعمم يحدث من خبلل ( اديمسون) ومن خبلل المبادئ التي وضعت ألنموذج    

المتعمم  وىو اساس النظرية البنائية ولبيا وجوىرىا  بناء وتعديل البنية المعرفية لدى
ويمثل عممية بناء ىياكل جديدة لممعرفة إلقامة وصبلت جديدة بين ىياكل المعرفة في 
شبكة متداخمة، ومترابطة من المعرفة ، وىذا المبدأ يتفق مع البنائيين أنَّ المعرفة القبمية 

بين معرفة التعمم الجديدة او معرفتو شرط اساس لبناء التعمم لممعنى حيث  التفاعل 
القبمية، يعد احد المكونات الميمة في عممية التعمم ذي المعنى، وتكون ىذه المعرفة 

 ٜٙ:  ٖٕٓٓزيتون ، )بمثابة الجسر التي تعبر عميو المعرفة الجديدة الى عقل المتعمم 
– ٔٓٗ) 

يؤدي التفكير دورًا بارزًا ومؤثرًا اليو حيث ونظرا ألىمية التفكير فقد برزت الحاجة     
لدى الفرد في القيام بالتكيفات والفعاليات التي ال يمكن بدونو القيام بيا عمى نحو فعال 
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والتفكير من أرفع مستويات التنظيم المعرفي، ألنو يقوم عمى اإلدراك واستعمالو يتطمب 
الذي تتطمبو المستويات من الفرد نشاطًا عقميًا يكون أكثر تعقيدًا وصعوبة من النشاط 

 (ٚٔٔ: ٜٜٜٔالزيود، . ) األخرى
ويعد التفكير الجانبي، الذي ال يقف أمام المشكبلت عاجزا بل يعمل عمي فتح          
طرائق جديدة لرؤية األشياء، فيو  يعمل عمى تنمية القدرات المؤثرة استعمال آفاق ، و 

ال التي بسبب العالم الذي نعيش فيو والذي يتصف بالتعقيد وبسرعة تغير المعمومات و 
بين متطمبات العصر والمتغيرات المحيطة بالفرد دون أن و  بينيايمكن أن يتم التوفيق 

 (  ٜ: ٕٚٓٓابو الخير،)يتسم سموكو بالطابع اإلبداعي 
ع المعممون أن يشمموا الطمبة في إذ يستطي، في البيئة المدرسية تنميتووالتفكير يمكن    

كافة المراحل التعميمية برعاية تربوية سميمة تسيم في توفير المناخ التربوي الجيد والذي 
يتيح لمطمبة التفكير بما حوليم، وتوفير مناىج دراسية واتباع أساليب وطرائق تدريسية 

مختمف الفئات  تنمي قدراتيم في التفكير الجانبي في بناء الشخصية المتكاممة لدى
المرحمة المتوسطة مجتمعا إلجراء  اختارت الباحثةقد و ( ٛٙٗ:  ٕٕٔٓذيب ، .)العمرية
وذلك الن ىذه المرحمة تكون بحاجة الى التصور المتوسط صف الثاني  في الالدراسة 

 .فييا تكون أوسع واعموقدراتيم  إمكانيات الطبلبالذىني وربط اإلحداث وان 
 :دف البحث الحالي الكشف عنيي:ثالثا هدفا البحث 

في تنمية التفكير الجانبي لدى طبلب  الثاني  في مادة ( اديمسون )أثر فاعمية أنموذج )
 ( القواعد 

 : فرضيـات البحث: رابعـا
بين متوسط درجات ( ٘ٓ.ٓ)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )-ٔ

ومتوسط (  اديمسون )طبلب المجموعة التجريبية التي يدرسون باستعمال أنموذج 
درجات طبلب المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة التقميدية في اختبار التفكير 

 (الجانبي
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بين متوسط (  ٘ٓ.ٓ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-ٕ
 مجموعة التجريبية التي سوف تدرس مادة القواعد باستعمال أنموذجدرجات طبلب ال

 (.التفكير الجانبي) قبل التجربة وبعدىا في اختبار( اديمسون )
 : حدود البحث: خامًسا

المتوسطة النيارية )طـبلب الصف الثاني في المدارس ( :الحد البشري والمكاني) •
 .  (صافة االولىلمبنين في المديرية العامة لتربية بغداد الر 

 (.ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓ)الفصل الدراسي االول لمعـام الدراسي (: الحد الزماني ) •
المـوضوعـات المقرر تدريسيا في الفصل الدراسي الكوس األول في ( :الحد المعرفي ) •

 .مـادة القواعد   
 : تحديـد المصطمحات: سادًسا

  Effectiveneeالفاعمية    -ٔ   
 (.Morris, 1980")المرغوب أو المتوقع الذي يخدم غرضا معينا األثر"عرفت بأنيا 

 :عّرفو كل من (: اديمسون) انمـوذج-ٕ
نموذج تعمم يستند الى النظرية المعرفية :بأنَّو (  :ٕٛٓٓالعديمي وبعارة ،)عرفو 

والمدخل البنائي في التدريس، وييدف الى اكساب المتعمم المفاىيم  ومعرفتيا من خبلل 
تيا لبلسترجاع عند تطبيقيا في المستقبل، وكذلك الستثمار الوقت في تعميم محتوى يقابم

 ( .ٕٚٓ:  ٕٛٓٓالعديمي وبعارة ، )اكثر من خبلل انشطة واقعية 
 التفكير الجانبي -ٖ

نمط من انواع التفكير يعتمد عمى ابتكار اكبر عدد : بأنو ( ٕٙٓٓمحمود،)عرفو 
نظر من خبللو عمى أكثر من جية في المشكمة أو ممكن من الحمول والبدائل ويمكن ال

الموقف والقفز بخطوات حل المشكمة، أي اإلبقاء عمى كل المعمومات المتاحة، وال 
يعتمد في خطواتو عمى المسار  الواضح كما ىو في التفكير الراسي العامودي الذي 

مر ال وليس يسير في خطوات متتابعة ومتسمسمة، والتفكير الجانبي يركز عمى واقع األ
 (ٜٛٔ: ٕٙٓٓمحمود،) األمر الواقع
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ىي المرحمة تظم ثبلث صفوف في نظام التعمم في جميورية : المرحمة المتوسطة -ٗ 
 (ٚ، ٜٜٙٔجميورية العراق ،".)العراق ، ومدة الدراسة فييا ثبلث سنوات 

 القواعد  -٘
األساُس، وقواِعد البيت  َقواِعد، والَأصُل اأُلّس : القاعـدة: " عـرَّفيا ابن منظور بأنَّيا     

ْسماِعيُل َربَّنا تَقبَّْل ِمنَّا ِإنَّك :أساُسو، وفي التنزيل ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِىيُم اْلَقَواعـَد ِمَن اْلَبيِت َواِ  ﴿َواِ 
ْم ﴿َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن َقْبِميِ :وفـي التنزيل الكريم أيضا ً ( ٕٚٔ:البقرة )َأنَت السَّميُع اْلَعميُم﴾

ُث اَل َفَأَتى المَُّو ُبْنَياَنُيْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَمْيِيُم السَّْقُف ِمْن َفْوِقِيْم َوَأتَاُىُم اْلَعَذاُب ِمْن َحيْ 
ابن .  ) البنـاء الذي َتْعِمـُده َأساطين الَقواِعـد: ، قال الزجاج( ٕٙ/النحل)َيْشُعُروَن﴾ 
 ( ٖٗٗ: ٔٔ، جٕ٘ٓٓمنظور، 

 االطار النظري والدراسات السابقة / الفصل الثاني 
 :النظرية البنائية

تعد النظرية البنائية من أىم االتجاىات التربوية الحديثة التي تمقى رواجًا واسعًا      
واىتمامًا متزايدًا في الفكر التربوي ، والتدريسي المعاصر إذ إنيا نظرية جديدة في 

فكرة التدريس من أجل الفيم ، واعتماد الطالب مركزًا التدريس ، والتعمم تقوم عمى 
أي أن التدريس البنائي مبني عمى مبدأ أن الطالب متعمم نشط , لمعممية التعميمية 

يجابي  فالنظرية البنائية تنظر الى  المعرفة عمى أنيا ( ٕٓٙ:  ٕ٘ٓٓالعقيمي ،. )وا 
كون جيدة طالما تؤدي إلى وسيمة وىو المعنى الذي ذىب اليو البرجماتيون فالمعرفة ت

 (ٖ٘: ٖٕٓٓزيتون،). تيسير أمور الفرد معرفيًا عند تعاممو مع عالمو
 :تشمل النظرية البنائية عدة مضامين منيا

o  األىداف التربوية. 
o  المناىج التربوية ومحتوى المادة التعميمية. 
o  أساليب التدريس. 
o  طرائق التقييم في المدرسة البنائية. 
o  دور المدرس في النظرية البنائية. 
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o  (ٖٕٔ -ٖٕٓ:  ٖٕٔٓالخوالدة،.)دور المتعمم في النظرية البنائية 
اشارت ادبيات الموضوع بتعدد أستراتيجيات ونماذج النظرية البنائية،  انمـوذج اديمسون

اال ان جميعيا ال تخرج عن كونيا اجراءات تمكن المتعمم من القيام بالعديد من 
لعممية ومشاركتيم الفعالة فييا ليستنتج المعرفة بنفسو، ويحدث عنده التعمم النشاطات ا

 (.ٕٓ: ٜٕٔٓالعاني، )لمستويات متقدمة تؤدي الى تنظيم البنية المعرفية لو 
ومما سبق يتبين ضرورة االىتمام باستخدام طرق واستراتيجيات ونماذج تدريسية تتيح  

ف يمكن عن طريقيا تنمية دافعية الطبلب لممتعمم كيفية إكتساب المعرفة  وكذلك كي
ومن بين ىذه النماذج التي يمكن ان تسيم في تنمية الدافعية نحو التعمم . نحو تعمم 

من النماذج التي تستند الى النظرية المعرفية ، ويعد ىذا النموذج نموذج اديمسون 
معرفي وبالذات المدخل البنائي في التدريس عمى اساس التكامل بين المحتوى ال

عن وعمميات التعمم ، ويركز عمى قيام الطالب ببناء معرفتو العممية بنفسو ، وكذلك 
 استعمالتفاعمو المباشر وغير المباشر مع االخرين ، كما يشجع الطبلب عمى  طريق

المعرفة وتطبيقيا مع اعطاء الفرصة لمطبلب الكتساب المعرفة والمعمومات  نحو تعمم 
معرفتو بنفسو في ذىنو وأن بناء المعرفة يختمف عند الطمبة يا الطالب فيالمادة ويبني 

 (.  ٚٛ: ٖٕٔٓصالح ،)  باختبلف المعرفة السابقة
بثبلث خطوات لكل منيا عمميات مطموبة ولكل (اديمسون )ويمر التعمم في انموذج  

 :يأتي عممية استراتيجيات لمقابمة متطمبات كل عممية ، وتشمل ىذه الخطوات ىي ما 
 :التحفيز أو إثارة الدافعية -أ

ويقصد بو اإلخبار بالحاجة والرغبة الى المعرفة الجديدة ، اي إنَّ الدافعية ىنا تشير     
المعرفة أو ميارة محددة في سياق معين، وفي ىذه المرحمة  الكتسابالى أنَّ الدافع 

مشكمة تظير دافعية المتعمم لمتعمم عند عرض صورة أو حدث أو موقف أو نشاط أو 
العديمي .) تظير قصور معرفة الطالب السابقة وحاجتو من أجل حل المشكمة الجديدة 

 (. ٜٕٓ: ٕٚٓٓو بعارة ،
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نَّما        إذ إنَّ اثارة الدافعية ال تأتي بصورة مفاجئة دون مقدمات و أرادة مسبقة وا 
معارف تزرع وتنمي وتعمم وتربى ، فيي بحاجة الى رعاية المدرس لمطالب في إكساب ال

ذاتو وضمن المجموعة ، بحيث  معوالمعمومات التي تشكل لديو رصيدًا الزما لمتفاعل 
تقوده الى البحث عن المعمومات بصورٍة اعمق وادق باستعمالو لخبراتو ومياراتو خبلل 

األساليب واألنشطة المساعدة التي تسيم في زيادة التركيز  واستعمالتدريسية  استراتيجية
طبلب وزيادة ونمو دافعيتيم العقمية لبلستفادة القصوى منيا في العممية وشد انتباه  ال

 ( .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ: ٕٔٔٓالحريري ،) التعميمية 
 :بناء المعرفة  -ب

في ىذه الخطوة تحدث عممية بناء المعرفة الجديدة لمطبلب من خبلل ما مروا        
نَّيا بناء اليياكل لممعرفة اي أ. بو من اثارة وتحفيز لمدافعية  خبلل المواقف الدراسية 

الجديدة وتطويرىا في الذاكرة لكي يمكن من تحقيق التكامل وربطيا بالمعارف السابقة 
مع مراعاة أنَّ المتعمم يمكن أْن يبني المعرفة الجديدة نتيجة ( ٖٕٔٓ:ٕٜصالح ،)

الفرصة  الخبرات الذاتية التي تتيح لو االندماج  بمعنى أْن يكون المتعمم نشطًا وتتاح لو
في األنشطة أو من خبلل التواصل مع األخرين أو األثنين معًا  واالندماجلممبلحظة 

 (    ٕٔ: ٕٙٔٓقرقر،)
 :   تنقيح أو تنقية المعرفة وصقميا: ج

المعرفة المكتسبة تكون ان يجب األنموذج ىذا الخطوة الثالثة من خطوات في       
أو حسب الخبرات  باستمرارغيرة  ساكنٍة في الذاكرة طويمة المدى فيي مت غير

أو المواقف التعميمية الجديدة لذلك ال بد من تنظيم وتنقية وربط البنيات  المعمومات
 لبلستعمالمما يسيل الحصول عمى المعرفة وتطبيقيا في التعمم ( الصقل)المعرفية 

،وتؤكد ىذه الخطوة عمى تنظيم المعرفة وربطيا بالمعارف االخرى وتعزيزىا مما يسيل 
وتطبيقيا في المستقبل ، ولكي تكون ىذه الخطوة مفيدة ، يجب واستعماليا  استرجاعيا
ل المعرفة التقريرية الى معرفة اجرائية لتصبح ذات معنى  ويتحقق في ىذه ان تحو 
فالمعرفة ىي الوعي (  ٛٗ:ٕٙٔٓ,ابو ظيير)دئ النموذج الثالث من مباالمبدأ الخطوة 
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واألدراك وفيم الحقائق من طريق العقل المجرد او بطريقة اكتساب المعمومات بأجراء 
تجربة موضوع معين وتفسيره والنقاش فيو، ان المعرفة مرتبطة بالبديية والبحث 

لخبرات السابقة الكتشاف المجيول وتطوير الذات وتأمل الذي يحدث فيو استدعاء ا
رجب .)وربطيا بالمعمومة الجديدة وعن طريقيا ننتقل الى فكرة االجابة عمى االسئمة 

 (ٕٛ: ٕٔٔٓ,وّاخرون 
 : انمـوذج اديمسون في دور المدرس

  يوضح المدرس لمطبلب أىداف الدرس 
  لمتعمم وخطواتو ( أديمسون)يوضح المدرس مفيوم أنموذج. 
 اكتسابووم المراد يعرض بعض األمثمة المعدة لممفي . 
  يناقش المدرس الطبلب في ىذه األمثمة بحيث يبدأ بمجموعة التساؤالت التي

تثير إنتباه الطبلب وتكشف عن الخبرة التعميمية الموجودة لدييم والمرتبطة 
 . بالدرس الجديد

  ، يقدم المدرس بعض األمثمة التطبيقية الذي يختارىا من النصوص المقررة
 .عمى كيفية تعمم المفيوم من خبلل خطوات األنموذجويدرب الطبلب 

  دمج التقويم اثناء الدرس حتى يعطي الحيوية لمدرس. 
 :دور الطالب في انمـوذج اديمسون  
لمطالب دور كبير في العممية التعميمية وىو محورىا األساسي ،فيو مشارك ونشط  

 :وفّعال ،ويجب عميو ما يأتي 
  متابعة المدرس اثناء شرحو لنقاط الدرس المختمفة. 
 متابعة المدرس أثناء عرض الوسائل التعميمية واستخداميا. 
  اراء االخرين  واحترامداخل الصف    واالنضباطمراعاة النظام. 
 طرح األفكار واآلراء النقدية بحرية مع مراعاة آداب الحوار والمناقشة .

 (ٕٗ-ٕٙٔٓ:ٖٕقرقر،)
 :صفات انموذج اديمسون 
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 ينشط المعرفة السابقة وينمي التفكير، كما يساعد في ربط المعمومات السابقة بالبلحقة. 
 مساعدة الطبلب عمى توظيف المعرفة في مواقف جديدة. 
  تشجيع الطبلب عمى البحث وتنمية ميارات التفكير العميا. 
  (.ٕٚٓٓ:ٕٚٓارة ،العديمي وبع.)تنمية القدرة عمى التأمل وصياغة الفروض 
 :سمبيات انموذج أديمسون  
 .يحتاج الى الوقت سواء عند التحضير والتخطيط لمدرس وحتى اثناء التنفيذ . ٔ
 .التكمفة وخاصة اذا اشتممت عمى العديد من الوسائل واالنشطة العممية . ٕ
 .الكثافة الصفية في الممارسة التعميمية. ٖ
 .توفر الخبرة وااللفة لدى المعمم. ٗ
الثقافة العالية لدى المدرس والطالب كي يسيل البناء واكمال خطوات من خبلل . ٘

 (ٛٗ: ٕٙٔٓابو ظيير ، .)الخبرة السابقة 
أحد أنماط التفكير الذي ىو مزيج من الخيال ( التفكير الجانبي)يعد   :التفكير الجانبي

دة ، ينتج عنيا إنتاج والتفكير العممي المرن ؛ لتطوير فكرة قديمة ، أو إيجاد فكرة جدي
دي بونو )االنسان ويعتاد عميو  يألفومميز غير مألوف يمكن تطبيقو ، واستعمالو او ما 

 ,ٕٓٓ٘  :ٜٓ  ) 
ان التفكير الجانبي يحتاج إلى عمميات ذىنية عميا يتمتع بيا المتعمم مع معرفتو بالمادة 

و ينمي العقل باتجاه التفكير المراد دراستيا ، زيادة عمى توافر االستعداد الشخصي لديو وى
فيو يعتمد عمى ابتكار أكبر قدر ممكن من (  ٖٖٚ:  ٕٛٓٓالسويدان ، )الموسع ، 

الحمول والبدائل، ويمكن من خبلل التفكير الجانبي النظر الى أكثر من جية في المشكمة 
يركز او الموقف والقفز بخطوات حل المشكمة اي االبقاء عمى كل المعمومات المتاحة ، إذ 

 (ٜٛٔ:  ٕٙٓٓ ،عرفة)التفكير الجانبي عمى االبتكار واالختراع واالكتشاف
  مبادئ التفكير الجانبي

 :ان لمتفكير الجانبي مبادئ ىي 
 الحكم تأجيل . 
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 السعي نحو أكبر عدد من االفكار . 
 االنطبلق . 
 ( ٙٛ:  ٕٕٔٓالحطاب ، . )اإلضافة ألفكار األخرين 

 الدراسات السابقة
انباحج اسم  ث

وانسىت  

 وانبهذ

انمشحهت 

 انذساسُت

حدم  اندىس

 انؼُىت

انمادة 

 انذساسُت

مىهح 

 انبحج

انمتغُش 

 انمستمم

انمتغُش 

 انتابغ

 انىتائح

1  

 

 لشلش

2016 

 

 

االول 

 انثاوىٌ

 

 

 ركىس

 

 

60 

 

 

 

 

 انبالغت

 

 

 تدشَبٍ

 

اومىرج 

ادَهسىن فٍ 

تىمُت بؼط 

انمفاهُم 

 انبالغُت

 

مهاساث 

انتزوق 

 انبالغٍ

تىخذ فشوق راث 

دالنت احصائُت 

بُه انمدمىػتُه 

انتدشَبُت 

وانعابطت فٍ 

االختباس 

انتحصُهٍ انبؼذٌ 

نصانح انمدمىػت 

 انتدشَبُت  

2  

 ابى ظهُش

2016 

 

 

انتاسغ 

 االساسٍ

 

 

 اواث

 

225 

 غانبت

 

 انشَاظُاث

 

مدمـىػت 

تدشَبـُت 

ومدمـىػ

 ة ظابطت

 

استؼمال 

اومىرج 

ادَهسىن 

 فٍ نهتؼهم

 انشَاظُاث

 

تىمُت 

انمفاهُم 

ومهاساث 

انتفكُش 

انتأمهٍ فٍ 

 انشَاظُاث

 

تىخذ فشوق راث 

دالنت احصائُت 

بُه انمدمىػتُه 

انتدشَبُت 

وانعابطت فٍ 

االختباس 

انتحصُهٍ انبؼذٌ 

نصانح انمدمىػت 

 انتدشَبُت  

 اندىساوٍ 3

2010 

 انؼشاق

ركىس  اندامؼت

 واواث

 اومىرج وصفٍ ػهم انىفس 250

ػهً تؼهُمٍ 

وفك وظشَت 

انتؼهم انمسىذ 

 انً انذماؽ

 مهاساث

انتفكُش 

 انداوبٍ

اوخفاض مستىي 

انتفكُش انداوبٍ 

نذي غهبت 

 .اندامؼت 

 اندىابٍ 4

2013 

 انؼشاق

مؼاهذ 

انفىىن 

 اندمُهت

ركىس 

 واواث

لذساث  وصفٍ ػهم انىفس 400

انزكاءاث 

 انمتؼذدة

انتحصُم 

 وانذافؼُت

نهؼُىت مستى ػال 

 اندادمه االبذاع 

انزكاءاث و

 انمتؼذدة

 انكبُسٍ 5

2014 

 انؼشاق

استشاتُدُت  تدشَبٍ انشَاظُاث 52 ركىس انمتىسطت

انؼصف 

 انزهىٍ

انتحصُم 

وانتفكُش 

 انداوبٍ

وخىد فشق دال 

احصائُا نصانح 

انمدمىػت 

انتدشَبُت فٍ 

 انمتغُشَه
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جراءاته)الفصل الثالث   (منهجية البحث وا 
الباحثة المنيج التجريبي ألنو المنيج المناسب  استعممت :منهج البحث : اوال 

  .الموضوعي
 :   التصميم التجريبي: ثانياً 
إّن الختيار التصميم التجريبي المناسب لمبحث أىمية كبيرة ؛ ألنو يضمن الييكل     

السميم لو ودقة النتائج وامكانية تعميميا عمى مجتمع البحث ، فالوصول الى نتائج 
ول عمييا في االجابة عن مشكمة البحث والتحقق من فرضياتو، وىو يمثل يمكن أن يع

مخططًا لئلجراءات التي تمكن الباحثة من اختبار الفروض لموصول الى نتائج عن 
لذا ستعتمد الباحثة ( ٕٓٔ:  ٜٔٛٔالزوبعي،)العبلقات بين المتغيرات المستقمة والتابعة 

التصميم التجريبي ذا المجموعتين التجريبية والضابطة ومن ذوات االختبار القبمي 
 .يوضح ذلك (ٔ) والجدول والبعدي في التفكير الجانبي 

 
 التصميم التجريبي(  ٔ)  جدول

المتغير  اختبار قبمي المجموعة
 المستقل

 اختبار بعدي المتغير التابع

التفكير اختبار  التجريبية
 الجانبي

انموذج 
 اديمسون

  
 التفكير الجانبي

اختبار التفكير 
 الجانبي

الطريقة  الضابطة   
 االعتيادية

 تحديد مجتمع البحث  
يقصد بمجتمع البحث مصطمح عممي ومنيجي يراد بو كل من يمكن أن تعمم عميو 

طبقًا لممجال الموضوعي  الخ وذلك...نتائج البحث سواء كانت افرادًا أو كتبًا أو مدارسًا 
وتّكون مجتمع البحث الحالي من جميع ( ٜٔ:   ٜٚٛٔالعساف،. )لمشكمة البحث
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طبلب الصف الثاني متوسط  في المدارس المتوسطة والثانوية التابعة لمديرية بغداد 
 ( .مٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ)الرصافة الفصل االول لمعام الدراسي 

لتمثل ( ب)الباحثة باختيار الشعبة  وتم االختيار وبأسموب السحب العشوائي قامت
، والشعبة (الطريقة التقميدية)التي تدرس مادة القواعد  عمى وفق " المجموعة الضابطة"
( انموذج اديمسون)التي تدرس مادة القواعد عمى وفق " المجموعة التجريبية"تمثل ( أ)

طـالب التجريبية مـن ( ٕٙ)طـالبا بواقع ( ٔ٘)وبعد االستبعـاد أصبح أفراد العينة 
طـالبا التي تمثل المجمـوعة الضابطة، وكان ( ٕ٘)التي و(متوسطة الفاروق لمبنين )

 .يوضح ذلك (ٕ)االستبعـاد إحـصائيـا عند تحمـيل النتائج المدر والجدول 
 (ٕ)جدول رقم 

 عدد طـبلب مجمـوعتي البحث قـبل االستبعـاد وبعده
عدد طـالب  قـبل  المجمـوعة

 االستبعـاد

عدد طـالب 

 المستبعدين

عدد طـالب بعد 

 االستبعـاد

 36 6 23 التجريبـية

 32 0 32 الضابطة

 25 6 25 المجمـوع

 تكافؤ مجمـوعتي البحث
 :العمر الزمـني لمطبلب محسوبًا بالشيور. ٔ

جرى الحـصول عـمى البـيـانات المتعـمقة بـيذا المتغير عن طريق اطبلع الباحثة عـمى 
البطـاقة المدرسية، وقـد توصمت البـاحــثة بـعـد التحمـيل اإلحـصـائي الى إن المـتوسط 

فـي (  ٜ٘.ٖ)شيـًرا، وبــانحـراف مـعيـاري ( ٘ٙ.ٕٛٔ)الحسابـي لممجمـوعة التجريبـية
شيرا وبانحراف ( ٛٓ.ٖٛٔ)حــيـــن وجد ان المتوسط الحـسابـي لممجمـوعـة الضابطة 

لعينتين مستقمتين، وذلك ( t-test)د استعمـال االختبار التائي وبع( ٗٙ.ٖ)معيـاري 
لمعرفة داللة الفرق اإلحـصائي بـين المجمـوعتين التجريبـية والضابطة، أظيرت النتائج 
عـدم وجـود فـرق ذي داللـة إحـصائية بـيـن مجمـوعتي البـحث، إذ وصمت القيمة التائية 

عنـد مـستوى ( ٓٓ.ٕ)ـيمـة الـتائـيـة الجـدولـية الـبالغة وىي اقـــل مـن القـ( ٓٗ.ٓ)المحسوبة 
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وىذا يـدل عـمى أنَّ مجمـوعتي البحث متكاِفئتان فـي ( ٜٗ)ودرجــة حريــة ( ٘ٓ.ٓ)داللة 
 .يوضح ذلك( ٖ)ىذا المتغير، والجدول

 (ٖ)جدول رقم 
 بالشيورنتائج االختبار التائي لمجمـوعتي البحث فـي العمر الزمـني محسوبًا 

الوسط  العدد المجمـوعة
 الحسابـي

االنحراف 
 المعيـاري

درجة 
 الحرية

 الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

غير  ٓٓ.ٕ ٓٗ.ٓ ٜٗ ٜ٘.ٖ ٘ٙ.ٕٛٔ ٕٙ التجريبـية
 ٗٙ.ٖ ٛٓ.ٖٛٔ ٕٙ الضابطة دالة

لقد حـصمت الباحثة عـمى معدل الطـبلب فـي : درجـات العـام المـاضي لمـادة القواعد . ٕ
مـن سجبلت المدرسة اذ بمغ المتوسط ( ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ)مـادة القواعد  لمعـام الدراسي 

، فـي (٘ٓ.ٗٔ)درجة، وبانحراف معيـاري( ٖٜٚ.ٔٚ)الحسابـي لممجمـوعة التجريبـية 
عيـاري درجة، وبانحراف م( ٕٗ.ٚٙ)حين بمغ المتوسط الحسابـي لممجمـوعة الضابطة 

لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة ( t-test)استعممت الباحثة االختبار التائي ( ٕٛ.ٗٔ)
اذ كانت القيمة التائية الجدولـية تساوي ( ٘ٓ.ٓ)الفروق اإلحـصائية عند مستوى داللة 

، وىذا يـدل (ٜٗ)وبدرجة حرية ( ٖٔ.ٔ)أكبـر مـن القيمة التائية المحسوبة ( ٓٓ.ٕ)
وعتين التجريبـية والضابطة متكافئتان احـصائيـًا فـي معدل العـام المـاضي عـمى أن المجمـ

 .يوضح ذلك ( ٗ)لمصف االول متوسط والجدول 
 (ٗ)جدول 

المتوسط الحسابـي واالنحراف المعيـاري والقيمة التائية لمجمـوعتي البحث فـي معدل 
 العـام المـاضي لمـادة القواعد

الوسظ  العدد المجمـوعة

 الحسابـي

االنحراف 

 المعيـاري

درجة 

 الحرية

 الداللة قيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

 التجريبـية

 

غير  3.00 5.52 04 50.02 55.52 36

 دالة

 50.31 65.30 32 الضابطة
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المستوى الدراسي لئلباء اعتمدت الباحثة فـي تكافؤ مجمـوعتي  البحث فـي . ٖ
لآلباء عن طريق البطـاقة المدرسية، وقد قسمت الباحثة مستويـات التحـصيل الدراسي  

، وباستعمـال تحـصيل اآلباء تبعـا إلى المستوى التعـمـيمي،  وعـمى وفق ثبلث فئات
، وىي اقل مـن القيمة الجدولـية (ٔٚٓ.ٓ)، وجد أن القيمة المحسوبة (ٕكا)مربع كاي 

، وىذا يـدل عـمى التكافؤ بـين (ٕ,)ية وبدرجة حر ( ٘ٓ.ٓ)عند مستوى الداللة ( ٜٜ.٘)
 .يوضح ذلك( ٘)مجمـوعتي البحث فـي التحـصيل الدراسي لآلباء، والجدول 

 (٘)الجدول 
المحسوبة ( ٕكا)تكافؤ المستوى الدراسي إلباء طـبلب مجمـوعتي البحث وقيمة مربع 

 والجدولـية ودرجة الحرية ومستوى الداللة
 
 المجمـوعة

 
لآلباءالمستوى الدراسي   

درجة  العدد
 الحرية

 قيمة كاي درجة الحرية

اعدادية 
فمـا 
 دون

عـمـيـا فمـا  جـامعة
 فوق

 الجدولـية المحسوبة

 غير دالة 5.99 0.071 6 66 6 9 11 التجريبـية

 65 5 11 11 الضابطة

اعتمدت الباحثة فـي تكافؤ مجمـوعتي البحث فـي  :المستوى الدراسي لؤلميات-4
التحـصيل الدراسي  لؤلميات عن طريق البطـاقة المدرسية، وقد قسم الباحثة مستويـات 

، (ٔ)تحـصيل األميات تبعـا إلى المستوى التعـمـيمي لين  وعـمى وفق ثبلث فئات 
ىي اقل مـن القيمة ، و (ٚٓٛ.ٖ)أن القيمة المحسوبة  ، وجد(ٕكا)وباستعمـال مربع كأي 

                                                           
((

1
 :الخاليا دمجث خمس مـه اقل التكرار عذد ألن 

 .المجمـىعتيه اباء بـيه( ابتذائية ويكتب يقرأ أمي)
 .المجمـىعتيه اباء بـيه( وثاوىية متىسطة)
 المجمـىعتيه اباء بـيه( عـلـيـا بكلىريىس دبلىم معهذ)

 .الخاليا دمجث بحيث  5 مـه اقل التكرار عذد ألن
 .المجمـىعتيه امهات بـيه( وثاوىية متىسطة) المجمـىعتيه امهات بـيه( ابتذائية ، ويكتب ، يقرأ ، أمي)
 المجمـىعتيه امهات بـيه( عـلـيـا بكلىريىس دبلىم معهذ)
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، وىذا يـدل عـمى (ٕ)وبدرجة حرية ( ٘ٓ.ٓ)عند مستوى الداللة ( ٜٜ.٘)الجدولـية 
يوضح ( ٙ)التكافؤ بـين مجمـوعتي البحث فـي التحـصيل الدراسي لؤلميات والجدول 

 .      ذلك
 (ٙ)الجدول 

المحسوبة ( ٕكا)تكافؤ المستوى الدراسي ألميات طـبلب مجمـوعتي البحث وقيمة مربع 
 والجدولـية ودرجة الحرية ومستوى الداللة

 
 

 المجموعة

  المستوى الدراسي لآلباء
 

 العدد

 
درجة 
 الحرية

 قيمة كاي
 

 
 الداللة
ٓ.ٓ٘ 

ابتدائية 
فمـا 
 دون
 

 
متوسطة 
 واعدادية

 
عـمـيـا 
فمـا 
 فوق

 الجدولية المحسوبة

غير  ٜٜ.٘ ٚٓٛ.ٖ ٕ 66 8 9 11 التجريبـية
 65 6 11 8 الضابطة دالة

 
 :درجـات االختبار القـبمـي لمتفكير الجانبي -٘

أجرت الباحثة عـمى عينة البحث قـبل بدء التجربة اختبارا لمتفكير الجانبي مـن اجل 
التكافؤ بـين مجمـوعتي البحث فـي ىذا االختبار، وقد حسبت الباحثة المتوسط الحسابـي 
لدرجـات طـبلب المجمـوعة التجريبـية والمجمـوعة الضابطة فـي االختبار القـبمـي لمتفكير 

درجة، وبانحراف ( ٘ٛ.ٙٙ( )المجمـوعة التجريبـية)توسط درجـات الجانبي فبمغ م
درجة ( ٗٗ.ٛٙ)، فـي حين بمغ متوسط  درجـات المجمـوعة الضابطة (ٖٙ.ٚ)معيـاري 

لعينتين ( T. Test)وعند استعمـال االختبار التائي ( ٓٓ.ٚ)وبانحراف معيـاري 
اذ كانت القيمة التائية ( ٘ٓ.ٓ)مستقمتين لمعرفة داللة الفروق اإلحـصائية عند مستوى 

وبدرجة حرية ( ٜٚ.ٓ)اكبـر مـن القيمة التائية المحسوبة( ٓٓ.ٕ)الجدولـية تساوي 
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، وىذا يـدل عـمى أن مجمـوعتي البحث متكافئتان إحـصائيـا فـي درجـات االختبار (ٜٗ)
 ( ٚ)القـبمـي لمتفكير الجانبي كمـا مـوضح فـي جدول
 (ٚ)جدول 

المتوسط الحسابـي واالنحراف المعيـاري والقيمتان التائيتان المحسوبة والجدولـية لدرجـات 
 االختبار التفكير الجانبي القبمي

الوسط  العدد المجمـوعة
 الحسابـي

االنحراف 
 المعيـاري

درجة 
 الحرية

 الداللة قيمة التائية
 الجدولـية المحسوبة

غير  2.00 0.79 49 7.36 66.85 26 التجريبية
 7.00 68.44 25 الضابطة دالة

 :ومـن ىذه العوامل: ضبط بعض المتغيرات الدخيمة: خامساً 
 :مدة التجربة - أ

كانت مدة التجربة مـوحدة ومتساوية لطـبلب مجمـوعتي البحث، وىي جزء مـن الفصل 
، وانتيت فـي يوم (م ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٙ)الدراسي األول إذ بدأت فـي يوم االربعـاء المـوافق 

 (.م ٕٕٓٓ/ٔ/ٖٔ)االثنين المـوافق 
طبقت الباحثة تجربتو في مدرسة واحدة وفي صفوف متجاورة فـي : بناية المدرسة -ب

 ثانوية طرابمس لمبنين  
لقد درست الباحثة المجمـوعة الضابطة والتجريبـية بنفسو لضمـان عدم : المدرسة-ج

ومـا يضيفو ىذا االجراء مـن دقة عـمى نتائج تدخل ىذا العـامل فـي نتائج التجربة 
 .البحث

 توزيع الحـصص  - ه
تمت السيطرة عمى ىذا العامل من خبلل توزيع الدروس بصورة متساوية بين مجموعتي 
البحث فقد كانت الباحثة تدرس حصتين أسبوعيا حصة لكل مجموعة ،إلتاحة فرص 

يوضح توزيع حـصص ( ٛ) جدولمتكافئة مـن الوقت لممجمـوعتين بالتـناوب، و 
 .مجمـوعتي البحث
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 (ٛ)جدول
 توزيع الدروس األسبوعية عـمى مجمـوعتي البحث

 المجمـوعة
 

 الساعة الدرس الـيوم الساعة الدرس الـيوم

 9.11 األول الخميس 8.11 األول األربعـاء التجريبية
 8.11 الثالث 9.11 الثالث الضابطة
 -: مستمزمـات البحث: سادساً 

لغرض تحقيق أىداف البحث وفرضياتو كان البد من تييئة :مستمزمات البحث  
 :مستمزمات البحث كما يأتي 

كانت المادة الدراسية المحددة لمتجربة موحدة لمجموعتي : تحديد المادة العممية  -ٔ
البحث التجريبية والضابطة ووجدت الباحثة أن تشمل المادة العممية لمتجربة موضوعات 

) ألول من كتاب القواعد المقرر تدريسو لمصف الثاني متوسط لمعام الدراسيالفصل ا
ٕٜٓٔ /ٕٕٓٓ) 

تعد األىداف السموكية من األسس الميمة التي ينبغي : صياغة األىداف السموكية  -ٕ
مراعاتيا من اجل تحقيق أعمى فاعمية وبأقل جيد لعمميتي التعميم والتعمم ، إذ أن تحديد 

ر وسائل التعميم المبلئمة، ونوع الخبرة المناسبة  كما يحدد األىداف يسيل اختيا
مستويات األداء  المطموب ، وىذا يعني أن وضوح اليدف في ذىن المتعمم يجعمو عمى 

ممحم ، ) عمم بما ىو مطموب منو  وىذا يؤدي إلى تحقيق التعمم بالمستوى المطموب 
ٕٓٓٔ  :ٚٗ  ) 

( اديمسون)حث ييدف الى معرفة أثر انموذجبما أن الب:إعداد الخطط التدريسية  -ٖ
مقارنة بالطريقة التقميدية في تدريس مادة القواعد  لذا ينبغي إعداد نمطين من الخطط 

( اديمسون)التدريسية لتدريس المادة العممية المقررة أثناء التجربة نمط لمتدريس بانموذج 
 . ونمط آخر لمتدريس بالطريقة التقميدية 
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بعد إطبلع الباحثة عمى اختبارات عدة لمتفكير الجانبي أجنبية :الجانبي اختبار التفكير 
والذي تكون بصورتو ( ٕٓٔٓالجوراني ، )وعربية  وجد أنَّ أنسب اختبار ىو اختبار

ت بيا الباحثة تبني ىذا فقرة، وفيما يمي االجراءات التي قام( ٖٗ)النيائية من 
 :االختبار

 :تحديد اليدف من االختبار -
 ييدف االختبار قياس التفكير الجانبي لدى طبلب الصف الثاني متوسط -
 :ولمصدق أنواع متعددة منيا  -: صدق االختبار -
عرضت الباحثة االختبار الحالي بأكممو عمى مجموعة من : الصدق الظاىري -أ

الخبراء المتخصصين في العموم التربوية والنفسية وطرائق التدريس  إلبداء آرائيم 
سبة لمواقف االختبار وفقراتو والحكم عمى وضوح التعميمات واألمثمة ومدى بالن

صبلحيتيا لما وضعت من اجمو ومدى حاجتيا إلى التعديل وقياسيا لقدرات التفكير 
يجاد الحمول المقترحة كمفتاح لتصحيح فقرات االختبار   .الجانبي وا 

أنفسيا عند إعادتو عمى  يعد االختبار ثابتا عندما يعطي النتاتج: صدق البناء . ب
 (   ٖ٘ٔ:  ٜٜٜٔالظاىر ، ) األفراد أنفسيم  وفي الظروف أنفسيا 

خصصت الباحثة درجة واحدة لمفقرة التي تكون إجابتيا صحيحة : تصحيح االختبار-خ
لمفقرة التي تكون إجابتيا غير صحيحة وعوممت الفقرة المتروكة او التي تحمل ( صفر)و

 .لفقرة غير الصحيحةأكثر من إجابة معاممة ا
 :ثبات االختبار -ظ

إن االختبار يعبر عن درجة اتساق نتائجو عندما يتكرر تطبيقو ، وعدم تناقضو فيما 
 (   Downie , 1958 ;p82)يزودنا بو من معمومات 

 :وقد اختارت الباحثة الطرائق اآلتية لحساب ثبات اختبار التفكير الجانبي 
مغ معامل االرتباط المحسوب بين الفقرات الفردية ب: طريقة التجزئة النصفية . أ

براون بمغت قيمة معامل  –، وعند تصحيحو بمعادلة سبيرمان (ٜٚ.ٓ)والفقرات الزوجية 
 (.ٛٛ.ٓ)الثبات 
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 ( ٔٛ.ٓ)بمغت قيمة معامل الثبات : كرونباخ –معادلة ألفا . ب
 :الصورة النيائية لبلختبار -ط

( ) واحدة)فقرة تكون درجة اإلجابة الصحيحة فيو درجة ( ٖٗ)تكون االختبار من 
لئلجابة الخاطئة ، وان متوسط الزمن البلزم لئلجابة عن فقرات االختبار ( وصفر
 .دقيقة( ٔٗ)يساوي 

  :إجراءات تطبيق التجربة  
إجراء عممية التكافؤ بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في المتغيرات التي  -أ

 .بقاً تم ذكرىا سا
االتفاق مع إدارة المدرسة بتنظيم الجدول األسبوعي وذلك بتخصيص يوم األربعاء   -ب

 .والخميس بمعدل حصتين حصص في األسبوع لكل شعبة 
 نتائج البحث وتوصياتو:الفصل الرابع 

 :عرض النتائج  –اواًل 
 -: نتيجة الفرضية الصفرية األولى - أ

ال يوجد فرق ذو )األولى التي تـنص عـمى انو من اجل التحقق مـن الفرضية الصفرية 
بـين متوسط درجـات طبلب المجمـوعة التجريبـية ( ٘ٓ.ٓ)داللة إحـصائية عند مستوى 

الذين يدرسون مـادة القواعد عـمى وفق أنموذج اديمسون ومتوسط درجات طبلب 
ادية المجمـوعة الضابطة الذين يدرسون مـادة القواعد عـمى وفق الطريقة االعتيـ

وبعد تصحيح الدرجـات واستخرج المتوسط ( ،فـي اختبار التفكير الجانبي (التقمـيـدية)
درجة وبانحراف ( ٘ٙ.ٖٓ)الحسابـي لكل مجمـوعة، بمغ متوسط المجمـوعة التجريبـية 

درجة ( ٔٚ.ٕٙ)، فـي حين بمغ متوسط درجـات المجمـوعة الضابطة (ٕٓ.ٖ)معيـاري 
لعينتين مستقمتين، ( t-test)ند استعمـال االختبار التائي وع(ٛٔ.ٗ)وبانحراف معيـاري 

، وىي اكبـر (ٚٚ.ٖ)لقيـاس داللة الفرق بـين المتوسطين، بمغت القيمة التائية المحسوبة
( ٜٗ)وبدرجة حرية ( ٘ٓ.ٓ)، عند مستوى (ٓٓ.ٕ)مـن القيمة التائية الجدولـية البالغة 

 .يوضح ذلك( ٜ)والجدول 
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 (ٜ)جدول 
 االختبار التائي لطـبلب مجمـوعتي البحث فـي اختبار التفكير الجانبينتائج 
الوسط  العدد المجمـوعة

 الحسابـي
االنحراف 
 المعيـاري

درجة 
 الحرية

 الداللة قيمة التائية
 الجدولـية المحسوبة ٘ٓ.ٓ

 دالة ٓٓ.ٕ ٚٚ.ٖ ٜٗ ٕٓ.ٖ ٘ٙ.ٖٓ ٕٙ التجريبـية
 ٛٔ.ٗ ٔٚ.ٕٙ ٕ٘ الضابطة
 -  الفرضية الصفرية الثانية نتيجة
ال يوجد فرق )من اجل التحقق مـن الفرضية الصفرية الثانية التي تـنص عـمى انو       

بـين متوسط درجـات طبلب المجمـوعة ( ٘ٓ.ٓ)ذو داللة إحـصائية عند مستوى 
ومتوسط درجات ( اديمسون)التجريبـية الذين يدرسون مـادة القواعد عـمى وفق أنموذج 

ب  المجمـوعة الضابطة الذين يدرسون مـادة القواعد  عـمى وفق الطريقة االعتيـادية طبل
 (،فـي اختبار التفكير الجانبي القبمي والبعدي (التقمـيـدية)

احتسبت درجـات طـبلب المجمـوعة التجريبـية فـي اختبار التفكير الجانبي  القـبمـي 
( ٔٛ.ٙٙ)جمـوعة التجريبـية القـبمـيوالبعدي، وبمغ المتوسط الحسابـي لدرجـات الم

، وان المتوسط الحسابـي لدرجـات المجمـوعة التجريبـية (ٖٗ.ٚ)وبانحراف معيـاري
وبانحراف (ٗ٘.٘)وكان الوسط الحسابـي لمفروق ( ٖٙ.ٚ)، وبانحراف معيـاري(ٖ٘.ٕٚ)

، وقد الحظت الباحثة ان ىناك فرًقا فـي االختبارين ولصالح االختبار (ٕٗ.ٗ)معيـاري
-t)البعدي، ولقيـاس داللة الفرق بـين المتوسطين، استعمل الباحثة االختبار التائي 

test ) وىي اكبـر مـن ( ٜٖ.ٙ)لعينتين متـرابطتين إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة
( ٘ٓ.ٓ)، وعند مستوى داللة (ٕ٘)بدرجة حرية ( ٗٓ.ٕ)القيمة التائية الجدولـية البالغة 

والجدول . أي إن النتيجة دالة إحـصائيـا ولمصمحة اختبار التفكير الجانبي   البعدي 
 يوضح ذلك ( ٓٔ)
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 (ٓٔ)جدول 
نتائَج االختبار التائي لعينتين متـرابطتين الخاصة بالتطبـيق القـبمـي والبعدي لمتفكير 

 جريبـيةالجانبي  لممجمـوعة الت
 المجمـوعة
 التجريبية

المتوسط 
 الحسابـي

االنحراف 
 المعيـاري

متوسط 
 الفروق

انحراف 
 الفروق

درجة 
 الحرية

 الداللة قيمة التائية
 الجدولـية المحسوبة 1.15

  ٖٗ.ٚ ٔٛ.ٙٙ قـبمـي
٘.٘ٗ 

 
ٗ.ٕٗ 

 
ٕ٘ 

 
ٙ.ٖٜ 

 
ٕ.ٓٗ 

 
 دالة

 ٖٙ.ٚ ٖ٘.ٕٚ بعدي

وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طبلب المجموعة : تفسير النتائج -
وبين متوسط ( اديمسون)أنموذج التجريبية الذين يدرسون مادة القواعد عمى وفق  

درجات المجموعة الضابطة الذين يدرسون المادة نفسيا بالطريقة التقميدية في اختبار 
 :التفكير الجانبي  وىذا يعود الى األسباب اآلتية 

انموذجا حديثًا فـي عرض مادة القواعد وزاد من رغبتيم ( اديمسون)يعد انموذج  .ٔ
في معرفة المادة الدراسية وتحضيرىم ليا، واندماجيم مع بعضيم مما أدى إلى زيادة 

 .تحصيميم الدراسي وتنمية تفكيرىم الجانبي 
ىم وتفكيرىم عـمى جذب انتباه الطـبلب وزاد مـن تـركيز ( اديمسون)ساعد أنموذج  .ٕ

بوصفو مـن أسالـيب التدريس الحديثة التي لم يسبق التدريس بـو، وىذا وّلد لدى الطبلب 
شعورا بأنيم مصادر ميمة لممعمومات والحقائق المتبادلة فيما بينيم مما أثر إيجابيا في 

 .التحصيل الدراسي والتفكير الجانبي 
اح وتفسير ما يصادفيم من الطبلب عمى ايض( اديمسون)ساعدت خطوات أنموذج . ٖ

 .صعوبات وتعقيدات في الحقائق والمعمومات المراد معرفتيا 
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 :االستنتاجات
في التحصيل الدراسي والتفكير الجانبي أكثر من الطريقة (اديمسون )فعالية أنموذج . ٔ

 .التقميدية
يمنح المدرس دورا ايجابيا بعيدا عن ( اديمسون)إن التدريس عمى وفق أنموذج . ٕ
ريقة اإللقاء فيو ينضم المحتوى ويطرح األسئمة ويثير الخبرات السابقة عند الطبلب ط

 وربطيا بالتعمم الجديد 
في ضوء ما توصمت إليو البحث الحالية من نتائج يمكن تقديم التوصيات : التوصيات 

 :اآلتية 
في  التشجيع عمى استعمال نماذج التدريسية الحديثة والسيما أنموذج اديمسون -ٔ

 .تدريس مادة الببلغة ومادة النقد االدبي لرفع مستوى التحصيل  واالتجاه والدافعية 
ضرورة إدخال مدرسي المغة العربية دورات تدريبية لتعريفيم باالستراتيجيات  -ٕ

 (.اديمسون)والنماذج التدريسية الحديثة ومنيا أنموذج 
 :المقترحات 

 .في مراحل دراسية أخرى  إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية -ٔ
ونماذج تعميمية أخرى في تنمية ( اديمسون)إجراء دراسة مقارنة بين اثر أنموذج  -ٔ

 التفكير الجانبي لمراحل دراسة أخرى
 :المصادر 
o  المنيج العممي وتطبيقاتو في العموم االجتماعية ( ٜٕٓٓ)ابراش ، إبراىيم

 ٔ،عمان ، دار الشروق ،ط
o  لسان العرب، ٕ٘ٓٓجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، ابو الفضل  ،

 .،  مؤسسة االعممي لممطبوعات، بيروت،  لبنان، م٘ٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٘، ٔ/ ج
o  ، ديبونو والتفكير المبدع ، مجمة أخر ساعة ( ٕٚٓٓ)أبو الخير محمد ،

 ٖٛٚٚمارس،العدد /  ٕٔالمصرية 
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o التقرير الوطني لمجميورية العراقية ( ٜٜٙٔ)جميورية العراق وزارة التربية ،
، مطبعة وزارة (  ٘ٗ) ،المجنة الوطنية العراقية لمتربية والثقافة والعموم ، الدورة 

 .، بغداد  ٔالتربية ، رقم 
o مطبعة وزارة , مجمة المعمم الجديد(. مٜٙٛٔ)وزارة التربية , جميورية العراق

 ، الجزء الرابعٖٗ، مجمد ٔالتربية رقم 
o تدريس مفاىيم المغة العربية (ٜٛٛٔ)حمد و جمال يعقوبجودت أ ،

 .، دار الجبل ، بيروت ، لبنان  ٔوالرياضيات والعموم التربوية واالجتماعية ،ط
o ،الطرق العممية لتدريس المغة العربية، مطبعة اليدف،  ٕٜٜٔالجومرد، محمود

 .الموصل
o  صحيفة , الجاد تعمم التفكير االبداعي ( , ٕٕٔٓ, )امينة منصور , الحطاب

 ابريل ٛاالحد , الرأي 
o  فمسفات التربية التقميدية والحديثة والمعاصرة :(ٖٕٔٓ)الخوالدة ، محمد محمود

 .، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عمان 
o  االبداع الجاد استخدام قوة التفكير الجانبي لخمق (  ٕ٘ٓٓ, )دي بونو، ادورد

 .، الرياض، مكتبة العبيكان( ٔ)وري ، طافكار جديدة، تعريب باسمة الن
o  التفكير الجانبي وعبلقتو بسمات ( , ٕٕٔٓ, )ايمان عبد الكريم , ذيب

الشخصية عمى وفق انموذج قائمة العوامل الخمسة لمشخصية لدى طمبة 
 ( .ٕٔٓ)العدد , مجمة االستاذ , الجامعة 

o  برنامج قائم عمى فاعمية ( :  ٕٔٔٓ) رجب، محمد وقناوي، شاكر وشحاتة طو
المدخل التأممي في تعديل المعتقدات المعرفية لمطالب معمم المغة العربية 
وتوجيو ممارستو التدريسية نحو التدريس االبداعي، المجمة الدولية لؤلبحاث 

 .ٜٕالتربوية، جامعة االمارات العربية المتحدة، عدد
o  وزارة , اييس النفسية االختبارات والمق( , ٜٔٛٔ)عبد الجميل وآخرون, الزوبعي

 العراق, الموصل , دار الكتب لمطباعة , التعميم العالي والبحث العممي 
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o  التعـمم والتدريس مـن مـنظور البنائية، (: ٖٕٓٓ)زيتون كمال عبد الحميد
 .القاىرة، عـالم الكتب

o  ، التدريس نماذجو ومياراتو  ، عالم الكتب ، القاىرة  ( : ٖٕٓٓ)زيتون . 
o  فاعمية نموذج إديمسون لمتعمم من أجل االستخدام (:  ٖٕٔٓ) صالح، مدحت

في تنمية بعض ميارت التفكير التأممي والتحصيل في مادة العموم لدى طبلب 
الصف الثاني المتوسط  بالمممكة العربية السعودية، مجمة التربية العممية 

 ٛٔٔ -٘ٛ،ص ٔ، العدد  ٕٔ،المجمد 
o مبادئ القياس والتقويم في ( :  ٜٜٜٔ)خرون ، الظاىر ، زكريا محمد وآ

 ، عمان ، مكتبة الناشر ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ٔالتربية ، ط
o  ،المبدي، محمد سعيد نجيب، المتعممون وقواعد النحو، مجمة المعمم الطالب

 . ٜٜٜٔ، عمان، ٖالعدد
o  مسون في فاعمية انموذج ادي( : ٜٕٔٓ)العاني، وطفاء ىشام عبد الحميد محمد

تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي في مادة الفمسفة وعمم النفس 
 .وميارتين المعرفية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة االنبار

o  التوجيات النظرية والتطبيقية لمعممي المغة : العقيمي ، عبد المحسن سالم
لمجمة التربوية ، العربية في مدينة الرياض ومدى عبلقتيا بالنظرية البنائية ، ا

 (ٕ٘ٓٓ( )ٙٚ)، العدد ( ٜٔ)كمية التربية ، جامعة الكويت ، المجمد : الكويت 
o  استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين (  ٕٚٓٓ)عبيدات ، ذوقان

 ، دار الفكر ، عمان ٔدليل المعمم والمشرف التربوي ، ط
o فعالية (  ٕٚٓٓ) العديمي، عبد السبلم موسى، بعاره، حسين عبد المطيف

نموذج التعمم من أجل االستخدام في اكتساب طبلب المرحمة األساسية العميا 
،  ٘ٛ. ، ع ٕٕ. مج. المجمة التربوية. في األردن المفاىيم الكيميائية المرجوة 

 .ديسمبر
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o  رؤى معاصرة إلي )تفكير ببل حدود ( , ٕٙٓٓ, )محمود صبلح الدين , عرفة
 مصر, جامعة حموان , دار عالم الكتب  ( ,تعميم التفكير وتعممو

o تأمبلت في عموم التربية كيف نفيميا ،القاىرة (ٕٗٓٓ)عمي خميل أبو العينين ،
 .، الدار اليندسية

o ،في تنمية بعض  فاعمية انموذج اديمسون(: ٕٙٔٓ)قرقر، سيير خضر خضر
المفاىيم الببلغية المقررة لدى طبلب الصف االول الثانوي وأثرىا عمى ميارات 

 ، جامعة طنطا ، كمية التربية ،مصر(رسالة ماجستير)التذوق الببلغي ،
o  رؤى تربوية , تفكير ببل حدود ( , ٕٙٓٓ, )صبلح الدين عرفة , محمود

 .القاىرة ,  عالم الكتب, معاصرة في تعميم التفكير وتعممو 
o   دار الميسرة ٔسيكولوجية التعمم والتعميم،ط( ٕٔٓٓ)ممحم ، سامي محمد  ،

 .لمنشر والتوزيع، عمان، األردن
o  اسس التربية، دار الكتاب لمطباعة والنشر، (  مٕٕٓٓ)ميدي، عباس وآخرون

 .بغداد
o  التربية والتعميم ( مٖٕٓٓ)النعيمي، محمد عبد العال امين وعمي حسن بستان

, عالي وتحديات العولمة، وزارة التعميم العالي والبحث العممي، جامعة الموصلال
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