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" روفاء وتقدير وشك"   

دائمًا. والشكُر بداية أشكر اهلل عز وجل الذي أعانين على إجناز هذا العمل املتواضع، فله احلمُد  

إىل من أمّدني بعلِمِه وأفخُر أنّني تتلمذُت على يديِه ...إىل من عّلمين الّتفكري وأكسبين 

...مهاراِتِه... إىل من شّرفين باإلشراف على هذِه الدراسة   

 األستاذ الدكتور : مجال سليمان
حييت لَك منِّي الوفاَء والّشكَر ما  

الّذي أمّدني بعلِمِه ومل لألستاذ الدكتور فّواز العبدالّله  كما أتوّجُه بالشكر واالمتنان

  .يبخل علّي باملساعدة والّنصيحة أبدًا

 لك مّني الّشكر والّتقدير واالحرتام

بول مناقشة هذِه الدراسة لتفضّلِه بقلألستاذ الّدكتور طاهر سّلوم  وكّل التقدير واالحرتام

 وتصويبها .

لكّل من  هيئة التدريس فيها و  بية  ي جامعة دمش،، ويميع أعضاءإىل كلية الرت والّشكُر موصوٌل

عّلمين وساعدني  ي مسريتي العلمّية و ي امتام هذِه الدراسة وإن مل أذكرهم فلهم مّني ألف شكر 

... وتقدير وامتنان  

  الباحثة
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 إهداء

رأسي عاليًا عند ذكِر امسهِ  ن أرفُعإىل قدوتي األوىل واألخرية ....إىل م   

" والدي العزيز "  

...  نديوَس  إىل َشمسي سبب جناحي ووجودي...إىل   

" الغاليةأّمي "   

 
هم مع الروح  ي إىل من يسري حّب ..إىل من جيري دمهم  ي عروقي.

...إىل من أكرب فيهم وأقوى حبّبهم ...جسدي   

 أخوتي    

 " اخلري ، مسايا "

...ستقبلي الواعد وُم إىل حاضري اجلميل ...  

 " ُمنذر " 

 مايا
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املوضوعات فهرس  

اإلطار المنهجي للدراسةالفصل األـّول :   الصفحة 
 3 المقدمة

الدراسةًمشكلة:ًًأّولاً  6 
الدراسةًأهمية:ًثانيااً  8 
الدراسةًأهداف:ًثالثااً  8 
الدراسةًأسئلةً:رابعااً  9 
الدراسةًفرضيات:ًخامسااً  9 
الدراسةًمتغيرات:ًسادسااً  9 
الدراسةًمنهج:ًسابعااً  01 
الدراسةًأدواتً:ثامنااً  01 
الدراسةًحدود:ًتاسعااً  01 
اإلجرائّيةًوتعريفاتهاًالدراسةًمصطلحات:ًعاشرااً  00 
الدراسةًإجراءاتً:عشرًحادي  01 

 الفصلًالثاني:ًالدراساتًالسابقة  
العربّيةًالدراسات:ًًأّولاً  01 
األجنبّيةًالدراسات:ًًثانّيااً  11 
ًالسابقةًالدراساتًعلىًالّتعليق:ًًثالثااً  12 

اإلطارًالنظريالفصلًالثالث:ً  
 18  الّتعليم في المتعّددة والوسائط الحاسوب -المحور األول 

 18  تمهيد
 18 .التعليمّيةًالعمليةًفيًالحاسوبًاستخدامًوأهمّيةًدواعي
 31  الجتماعّيةًالدراساتًتعليمًفيًالحاسوبًتوظيفًمبررات
 31 .بالّتعريفًالمتعددةًالوسائط
 30 .المتعّددةًالوسائطًتطّورًمراحل

 31 .المتعددةًالوسائطًخصائص
 33 .المتعددةًالوسائطًعناصر
 31 المتعددةًالوسائطًبرامجًتصميمًقواعدًوًمعايير
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 36 . التعليمّيةًالبرمجياتًوإعدادًتصميمًخطوات
 

الست القبعات استراتيجية -المحور الثاني  
 39  تمهيد

 39 .تاريخيةًبلمحةًالستًالقبعاتًاستراتيجية 
 20 .الستًالقبعاتًاستراتيجيةًتعريف 

 20 .الستًالّتفكيرًقبعاتًُتمّثلهاًالّتيًالّتفكيرًطرائق
 23 .الستًالّتفكيرًقبعاتًخصائص

 26 . ضمنهاًتندرجًالّتيًاألسئلةًونمطًالستًالّتفكيرًقبعات
 28 . التعليمّيةًالعملّيةًفيًالستًالّتفكيرًقبعاتًاستراتيجيةًتوظيفًأهمّية

 29 . التعليميةًالعمليةًفيًعملهاًوآليةًالستًالقبعاتًاستراتيجيةًاستخدامًمبررات
 10ً.الّتفكيرًومهاراتًالجتماعيةًبالدارساتًالستًالقبعاتًاستراتيجيةًعالقة

الّتفكير ومهارات االجتماعية الدراسات -الثالث المحور  
 11  تمهيد

 11 مفهوم الدراسات االجتماعّية.
مادة الدراسات االجتماعّية وأهدافها.أهمية   11 

 19 العالقة بين مادة الدراسات االجتماعية ومهارات الّتفكير.
.تعريف التفكير  15 

.اتجاهات تعليم الّتفكير  15 
.أبعاد الّتفكير  19 

.مفهوم مهارات الّتفكير  60 
.تصنيفات مهارات التفكير  60 

.عوامل تنمية مهارات التفكير  62 
جراءاتهاالخامسالفصل  : منهج الدراسة وا   66 

 91 الفصل السادس: عرض النتائج وتفسيرها
 000 المراجع

  ملخص الدراسة باللغة العربية
 010 المالحق

  ملخص الدراسة باللغة اإلنكليزية
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 فهرسًالجداول

رقم ال لجدولاعنوان    الصفحة 
قبعة من قبعات الّتفكير الستنمط األسئلة التي يمكن أن تندرج ضمن كل  1  74 
 47 الزمن الالزم لتطبيق البرنامج الحاسوبيّ  2
مقياس تصحيح اختبار مهارات التفكير األساسية في مقرر الدراسات االجتماعية  3  22 
 27 معامالت السهولة و الصعوبة لبنود االختبار 7
 28 معامالت التمييز لبنود االختبار 7
المناسب لإلجابة على أسئلة االختبارحساب الزمن  8  24 
 28 الصدق التمييزي لالختبار 4
 89 معامل ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية 2
نتائج اختبار )ت ستيودنت( لبيان داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الضابطة  8

األساسية في مقرر الدراسات االجتماعيةوالتجريبية في التطبيق القبلي الختبار مهارات التفكير   
82 

مقارنة بالطريقة المتبعة وفق نسبة الكسب المعدل )الدرجة  البرنامج الُمصّممموازنة فاعلية استخدام  19
(32العظمى لالختبار   

84 

نتائج اختبار )ت ستيودنت( لبيان داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة  11
في التطبيق البعدي المباشروالتجريبية   

82 

نتائج اختبار )ت ستيودنت( لبيان داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  12
 التطبيقين القبلي والبعدي المباشر

192 

نتائج اختبار )ت ستيودنت( لبيان داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  13
المباشر والبعدي المؤجل التطبيقين البعدي  

198 

نتائج اختبار )ت ستيودنت( لبيان داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  17
 التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل

198 

 

ً  
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 فهرسًاألشكال

رقم ال الشكلعنوان    الصفحة 
للّتفكير اأُلخرى األبعاد من ُبعد وكل األساسّية الّتفكير مهارات بين العالقة 1  89 
 82 التصميم التجريبي للبحث 2
 مهارات الختبار القبلي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطاتتمثيل بياني ل 3

االجتماعية الدراسات مقرر في األساسية التفكير  
81 

 الكسب نسبة وفق المتبعة بالطريقة مقارنةالبرنامج الُمصّمم  استخدام موازنة فاعليةتمثيل بياني ل 7
 المعدل

88 

 في األساسية التفكير مهارات اختبار على التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسطاتتمثيل بياني ل 7
المباشر والبعدي القبلي التطبيقين االجتماعية في الدراسات مقرر  

82 

 في األساسية التفكير مهارات اختبار على التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسطاتتمثيل بياني ل 8
المؤجل والبعدي المباشر البعدي التطبيقين االجتماعية في الدراسات مقرر  

192 

 التفكير مهارات اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين تالمذة درجات متوسطاتتمثيل بياني ل 4
البعدي المؤجل التطبيق االجتماعية في الدراسات مقرر في األساسية  

198 

 التفكير مهارات اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين تالمذة درجاتًتمثيلًبيانيًلمتوسطات 2
البعدي المؤجل التطبيق االجتماعية في الدراسات مقرر في األساسية  

 

192 
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 عرض نتائج الدراسة وتفسريهاالفصل اخلامس :
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يعرض هذا الفصل الحالي من الدراسة نتائج الدراسة وكيفية تحليل نتائجها وتفسير هذِه 
 النتائج, وذلك من خالل :

 اإلجابة عن السؤال األول:
تنمية مهارات ما فاعلية برنامج حاسوبي متعدد الوسائط مصمم وفق استراتيجية القبعات الست في 

 ؟التفكير األساسية في مقرر الدراسات االجتماعية
 وفق المصمم الوسائط المتعدد حاسوبي البرنامج تحديد فاعلية بهدف اإلجابة عن هذا السؤال تم

 تالمذة االجتماعية لدى الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات تنمية في الست القبعات استراتيجية
المتبعة لدى المجموعة الضابطة باستخدام  بالطريقة المعدل مقارنة الكسب نسبة وفق التجريبية، المجموعة

 قانون بالك الختبار الفاعلية الذي نصه:

ص سبالك( =                 (
د س

ص س+   
د

 
 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيق البعديحيث     ص:       

 في التطبيق القبلي التجريبية المجموعة س: متوسط درجات تالمذة                
 .د: الدرجة العظمى لالختبار                 

 والشكل والجدول  اآلتيين يوضحان ما تم التوصل إليه من نتائج.
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 (4الشكل )
 المعدل الكسب نسبة وفق المتبعة بالطريقة مقارنةالبرنامج الحاسوبي الُمصمم  استخدام موازنة فاعليةتمثيل بياني ل
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المعدل )الدرجة  الكسب نسبة وفق المتبعة بالطريقة مقارنة االفتراضية المختبرات استخدام ( موازنة فاعلية01الجدول)

 (83العظمى لالختبار 
 

 الدرجة
 المتوسط الحسابي العدد المجموعة العظمى

 في االختبار القبلي 
 المتوسط الحسابي 
 في االختبار البعدي

 نسبة الكسب المعدل
 بالك

83 
 190.0 039.81 009.11 83 الضابطة
 853.1 32.600 11.300 81 التجريبية

( يتبين تفوق المجموعة التجريبية في نسبة الكسب المعدل، والتي 01( و الجدول )0من الشكل البياني)
 الحاسوبي البرنامج (، وهذا يدل فاعلية190.0( على المجموعة الضابطة التي قد بلغت )098.3قد بلغت )

 مقرر في األساسية التفكير مهارات تنمية في الست القبعات استراتيجية وفق المصمم الوسائط المتعدد
 المتبعة بالطريقة مقارنة المعدل الكسب نسبة وفق التجريبية المجموعة تالمذة لدى االجتماعية الدراسات

 ،(093) من لدى المجموعة التجريبية أكبر المعدل الكسب نسبة وبما أن قيمةالضابطة،  المجموعة لدى
 في الحاسوبي البرنامج فاعليةذلك أيضًا يعد مؤشرًا على  فإن ،(بالك) حسب الفاعلية إلثبات العتبة وهي
 لدى المجموعة التجريبية. االجتماعية الدراسات مقرر األساسية في التفكير مهارات تنمية

 نتائج فرضيات الدراسة:
 (:0.0.تم اختبار هذه الفرضيات عند مستوى داللة )

 الفرضية األولى: 
في  المجموعتين التجريبية والضابطة تالمذة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال

 .التطبيق البعدي المباشر الختبار مهارات الّتفكير
متوسطي  بين الفرق لبيان المستقلة للعينات ستيودنت( ت) اختبار استخدام تم هذه الفرضية الختبار

 الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين تالمذة درجات
 النتائج. يوضحان اآلتيين والشكل والجدول البعدي المباشر التطبيق االجتماعية في
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(5الشكل )  

 الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين تالمذة درجات متوسطاتتمثيل بياني ل

البعدي المباشر التطبيق االجتماعية في  

 

المجموعة الضابطة في درجات اختبار المجموعة التجريبية على حيث يبين الشكل السابق تفوق 
مهارات التفكير، وهذا التفوق يتباين من مهارة ألخرى، إال أن هذا التفوق هو طفيف في مهارة التذكر 
بالنسبة لباقي المهارات، وربما يعود ذلك إلى أن الطرق المتبعة في المدارس تعتمد بشكل رئيس على الحفظ 

 واسترجاع المعلومات بشكل حرفي.

 
 

 في والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين الفرق داللة لبيان( ستيودنت ت) اختبار ( نتائج00الجدول )

 البعدي المباشر التطبيق

 المجموعة المهارة
عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
 ستيودنت

 قيمة الداللة
 القرار  االحصائية

 المالحظة
 0.734 2.906 83 ضابطة

 0.730 4.867 81 تجريبية  ال  0.00 10.533 60

 التذكر
 0.716 3.063 83 ضابطة

 0.629 3.467 81 تجريبية  ال  0.02 398.1 60

  ال  0.00 19011 60 0.695 3.031 83 ضابطة المقارنة
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 0.651 4.300 81 تجريبية

 0.878 3.438 83 ضابطة التصنيف
  ال  0.00 009010 60

        81 6.767 0.935 

 التنبؤ
 0.780 3.313 83 ضابطة

 0.596 6.300 81 تجريبية  ال  0.00 0193.3 60

اتخاذ 
 القرار

 0.693 3.188 83 ضابطة
 0.995 6.900 81 تجريبية  ال  0.00 019003 60

الدرجة 
 الكلية

 2.213 18.938 83 ضابطة
 2.568 32.600 81 تجريبية  ال  0.00 339038 60

 

 ( يتبين أن المتوسط الحسابي لتالمذة المجموعة الضابطة عند الدرجة الكلية الختبار11من الجدول )
( 110.81هو ) االجتماعية في التطبيق البعدي المباشر الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات

( و المتوسط الحسابي لتالمذة المجموعة التجريبية عند هذه الدرجة 20218قدره )بانحراف معياري 
( وهي ..0.( وقيمة الداللة )220.18( وقيمة )ت ستيودنت( )200.1( بانحراف معياري قدره )...820)

 التفكير ( وبالتالي هي دالة، وكذلك فإن قيم الداللة اإلحصائية عند جميع مهارات0.0.أصغر من )
 ذو ( وأيضًا هي دالة، مما يعني وجود فرق0.0.أصغر من ) االجتماعية الدراسات مقرر في سيةاألسا
 التفكير مهارات اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين تالمذة درجات متوسطي بين إحصائية داللة

 البعدي التطبيق في( الكلية للدرجة وبالنسبة مهارة لكل بالنسبة) االجتماعية الدراسات مقرر في األساسية
 المباشر.

 داللة ذو وجود فرقوبالتالي ُترفض الفرضية الصفرية وتُقبل الفرضية البديلة التي تنص على "
 التفكير مهارات اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين تالمذة درجات متوسطي بين إحصائية
 التطبيق في( الكلية للدرجة وبالنسبة مهارة لكل بالنسبة) االجتماعية الدراسات مقرر في األساسية

 الست" القبعات استراتيجية وفق مصمم الوسائط متعدد حاسوبي برنامج الستخدام ُيعزى المباشر البعدي
وهذا الفرق لصالح المجموعة ذات المتوسط الحسابي األكبر وهي المجموعة التجريبية كما يتبين من 

 (.11( والجدول )0الشكل )
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االجتماعية لدى تالمذة  الدراسات مقرر في األساسية التفكير على تّحسن مهاراتوهذا يدل 
الحاسوبي المصمم وفق  مما يدل على إسهام البرنامجالمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، 

 في تنمية هذه المهارات. القبعات الست استراتيجية
 البرنامج باستخدام ُدًرسوا الذين التجريبية المجموعة تالمذة لدى حدث الذي التحّسن تفسير ويمكن

 الضابطة المجموعة بتالمذة الست مقارنة القبعات استراتيجية وفق المصمم الوسائط المتعدد الحاسوبي
وتزيد من فاعليته،  التّفكير، عملية الست تبّسط القبعات المتبعة، أن استراتيجية بالطريقة ُدًرسوا الذين

 نموذج هذه الطريقة حيث تعد, تفكيره نمط تغيير أو باالنتقال للتلميذ تسمح أّنها كما مرونة،وتجعله أكثر 
المتوازي ما بين المشاعر والعواطف من جهة، وما بين اإلبداع واالبتكار والتفكير  التفكير لتحقيق متكامل

 بطرائق ممارسته في سهمالعقالني من جهة أخرى، فهي تؤدي إلى استخدام أنماط مختلفة من التّفكير، وتُ 
 زوايا من إليها النظر خالل من للقرارات والتوّصل المختلفة، والمشكالت المواقف مواجهة في صحيحة

متعددة، وبالتالي تعمل على اكتساب العديد من المهارات وتنميتها، حيث يكون التلميذ في هذه الطريقة 
والمرشد لطريقة تفكير التالميذ من خالل تحديد متى يتم محور العملية التعليمية، أما المعلم فيكون الموجه 

 االنتقال من نمط إلى آخر.
إضافة إلى أن تصميم برنامج حاسوبي متعدد الوسائط وفق هذه الطريقة يمّكن من الدمج بين فوائد 

يساعد التعلم بالحاسوب من جهة، وميزات استراتيجية القبعات الست من جهة ثانية، فالبرنامج الحاسوبي 
على إيصال المحتوى العلمي للتالميذ بطرائق مشوقة وجذابة تراعي الفروق الفردية، وذلك من خالل 

مشوقة وجذابة، وتقدم خبرات تفاعلية تثري العملية  بطريقة المعلومات الوسائط المتعددة التي تعرض
ية األبعاد، مما يزيد من الدافعية التعليمية بفضل الصور الثابتة والمتحركة واألفالم والنماذج واألشكال ثالث

للتعلم، ويساعد على اكتساب العديد من المهارات وتنميتها، فالوسائط المتعددة السيما األفالم والصور 
والموسيقى وأنماط العرض التفاعلية تحفز التالميذ على استخدام كافة حواسهم في الحصول على 

بيان أوجه الشبه  المشتركة بينها، و السمات أو الصفات وتحديد المعلومات ورصد الظواهر والتمعن فيها،
واالختالف بينها، كما تمّكن من االحتفاظ بالمعلومات واستدعائها وقت الحاجة، وبالتالي تساعد على تحديد 
المشكلة والبدائل الممكنة واتخاذ القرار المناسب، وكل هذه الخبرات تكسب أو تنمي مهارات المالحظة 

 نيف والمقارنة والتنبؤ واتخاذ القرار.والتذكر والتص
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الختبار  التطبيق البعدي المباشر في منخفضة درجات على الضابطة المجموعة تالمذة أما حصول
 أن فيمكن التجريبية، المجموعة بتالمذة مقارنة االجتماعية الدراسات مهارات التفكير األساسية في مقرر

وحفظ المعلومات واسترجاعها بطريقة  والتلقين، الشرح على المدارس في المتبعة الطرائق اعتماد إلى يعود
التعليمية، مما يقلل من التركيز  والتقنيات الوسائل استخدام روتينية شبه خالية من أي محاكمة عقلية، وقلة

على مهارات التفكير واالهتمام بالحفظ الصم للمعلومات، السيما وأن أساليب التقويم المتبعة في هذه 
 طرائق تعتمد على المستويات الدنيا من تصنيف بلوم، وال تعطي أهمية لقياس مهارات التفكير المكتسبة.ال

 استخدام ( التي توصلت إلى فاعلّية.2.1ونتائج هذه الفرضية وتتفق جزئيًا مع نتائج دراسة ابراهيم )
 تالميذ لدى القرار اتخاذ راتمها وتنمّية الصحي والوعي المعرفي التحصيل تنمية في الست التّفكير قبعات
بين متوسطي  اً وجود فروق داّلة إحصائيّ ( التي توصلت إلى .2.1الخامس، ونتائج دراسة عصفور) الصف

وفي مقياس  ،درجات طالبات المجموعتين التجريبّية والضابطة في اختبار المواقف الحياتّية ألخطاء التّفكير
قبعات التي درست باستخدام استراتيجية ال المجموعة التجريبّية حومقياس اتخاذ القرار لصال ،أخطاء التّفكير

 .الست
( التي توصلت إلى تفّوق المجموعة التجريبّية على المجموعة ...2وكذلك مع دراسة الجبوري )

( 1..2) الضابطة في التحصيل ُيعزى ذلك الستخدام الحاسوب كوسيلة في التدريس، ومع دراسة البودي
التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية في تحصيل المفاهيم الزمانّية في االختبار التحصيلي 

( التي توصلت إلى 2.18لصالح المجموعة التجريبّية التي ُدّرست باستخدام الحاسوب، ودراسة الحربي )
التجريبّية, والمتوسط البعدي  وجود فروق ذات داللة احصائّية بين المتوسط البعدي لدرجات المجموعة

لدرجات المجموعة الضابطة في كل من اختبار التّفكير الناقد, وأيضًا في مقياس االتجاه نحو مقرر 
 الدراسات االجتماعّية والوطنّية لصالح المجموعة التجريبّية, والّتي درست باستخدام وسيلة الوسائط المتعّددة.

 
 الفرضية الثانية:

المجموعة التجريبية في التطبيقين  تالمذة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق ال يوجد 
 القبلي و البعدي المباشر الختبار مهارات الّتفكير األساسّية ككل وفي كل مهارة من مهاراِتِه. 
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 متوسطي بين الفرق لبيان المرتبطة للعينات ستيودنت( ت) اختبار استخدام تم الفرضية الختبار هذه
االجتماعية  الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات اختبار على التجريبية المجموعة تالمذة درجات

 النتائج. يوضحان اآلتيين والشكل والجدول والبعدي المباشر، القبلي التطبيقين في
 

 

 (6الشكل )

 الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات اختبار على التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسطاتتمثيل بياني ل

 المباشر والبعدي القبلي التطبيقين االجتماعية في

 
التطبيقين القبلي  في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين الفروق داللة لبيان( ستيودنت ت) اختبار ( نتائج01الجدول )

 والبعدي المباشر

عدد  التطبيق المهارة
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
 ستيودنت

 قيمة الداللة
 حجم األثر القرار  االحصائية

 المالحظ 
     81  1.700   0.651  

 0.953  ال  0.00 17.006 29
     81  4.867   0.730  

 ال ذك 
 19303  ال  0.00 8.630 29  0.740   1.933  81     

     81  3.467   0.629  

 المق  ن 
 19.00  ال  0.00 12.156 29  0.691   2.067  81     

     81  4.300   0.651  

 19.13  ال  0.00 20.615 29  0.765   2.033  81      ال صن ف
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     81  6.767   0.935  

 ال ن ؤ
 19.38  ال  0.00 28.435 29  0.648   1.833  81     

     81  6.300   0.596  

ا خ ذ 

 الق ا 

 19.33  ال  0.00 27.746 29  0.785   1.733  81     

     81  6.900   0.995  

ال     

 الك   

 .19.3  ال  0.00 35.438 29  1.932   11.300 81     

     81 32.600   2.568  

 

( يتبين أن المتوسط الحسابي لتالمذة المجموعة التجريبية  عند الدرجة الكلية في 12الجدول )من 
( بانحراف ..1108هو )  االجتماعية الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات التطبيق القبلي الختبار

( ...820درجة )( و المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي المباشر عند هذه ال10.82معياري قدره )
( وهي أصغر من ..0.( وقيمة الداللة )220.18( وقيمة )ت ستيودنت( )200.1بانحراف معياري قدره )

 في األساسية التفكير ( وبالتالي هي دالة، وكذلك فإن قيم الداللة اإلحصائية عند جميع مهارات0.0.)
 داللة ذات فروق يعني وجود( وأيضًا هي دالة، مما 0.0.أصغر من )  االجتماعية الدراسات مقرر

 في األساسية التفكير مهارات اختبار على التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسطات بين إحصائية
 والبعدي القبلي التطبيقين في( الكلية وبالنسبة للدرجة مهارة لكل بالنسبة) االجتماعية الدراسات مقرر

 المباشر.
 داللة ذو وجود فرقوتُقبل الفرضية البديلة التي تنص على "الفرضية الصفرية  وبالتالي ُترفض

 في األساسية التفكير المجموعة التجريبية على اختبار مهارات تالمذة درجات متوسطي بين إحصائية
في التطبيقين القبلي والبعدي  االجتماعية )بالنسبة لكل مهارة وبالنسبة للدرجة الكلية( الدراسات مقرر

 .الست القبعات استراتيجية وفق مصمم الوسائط متعدد حاسوبي الستخدام برنامج المباشر ُيعزى
وهذا الفرق لصالح التطبيق ذو المتوسط الحسابي األكبر وهو التطبيق البعدي كما يتضح من الشكل 

 (.12( والجدول).)
 تنمية في الست القبعات استراتيجية وفق المصمم الوسائط المتعدد الحاسوبي مما يؤكد أثر البرنامج

 ايتا( االجتماعية، ولتعرف حجم األثر تم استخدام )مربع الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات
األثر الختبار المهارات الكلي، ولكل مهارة على حدى، إذ بلغت قيمة في الدرجة الكلية  لقياس حجم

( 00.) من أكبر ، وجميع هذه القيم(0.18.( و)01.1.( وتراوحت قيمته في باقي المهارات بين ).0.1.)
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 ، وبالتالي فإن تأثير المتغير المستقل)البرنامج(كوهين) تصنيف حسب كبير أثر لحجم وهي العتبة
 التفكير الست( في المتغير التابع)مهارات القبعات استراتيجية وفق المصمم الوسائط المتعدد الحاسوبي
 الكلية. الدرجة وفي المهارات كل مهارة من مرتفع فياالجتماعية(  الدراسات مقرر في األساسية

 على التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق ويمكن تفسير وجود
( الكلية وبالنسبة للدرجة مهارة لكل بالنسبة) االجتماعية الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات اختبار

 وفق مصمم الوسائط متعدد حاسوبي برنامج الستخدام ُيعزى المباشر والبعدي القبلي التطبيقين في
 استراتيجية وفق المصمم الوسائط المتعدد الحاسوبي مرتفع للبرنامج الست، ووجد تأثير القبعات استراتيجية
 االجتماعية إلى ما يلي: الدراسات مقرر في األساسية التفكير الست على تنمية مهارات القبعات
 القبعات استراتيجية وفق التصميم الجيد واإلعداد المنظم لجلسات البرنامج الحاسوبي المصمم -

 كتاب محتوى في تضمينها الواجب المهارات الست، حيث تم بناء محتوى البرنامج في ضوء قائمة
 األساسي، مع مراعاة مستوى التالميذ وقدرتهم على التعلم من الرابع للصف االجتماعية الدراسات

 االجتماعية. الدراسات مقرر في األساسية التفكير الحاسب، وشمول محتوى البرنامج لمهارات
التمهيد لتطبيق جلسات البرنامج، من خالل إقامة الباحثة عالقة وديًة مع التالميذ في الجلسات  -

م إيجابية لدى التالميذ  نحو استخدا تالتمهيدية التي تمت بمشاركة المعلمين، وتنمية اتجاها
عطاء التالميذ فكرة واضحة عن استراتيجية القبعات الست.  الحاسب في التعليم، وا 

تحضير جهاز داتا شو وحاسب  خالل من وذلك البرنامج، لتطبيق الصف بشكل مناسب تهيئة -
تهيئة الجو النفسي الممتع محمول وشاشة عرض، وأجهزة إخراج الصوت، باإلضافة إلى 

 المصاحب أللوان التّفكير وذلك من خالل استخدام قبعات ملونة مصنوعة من الورق المقوى 

تنويع الوسائط المستخدمة في البرنامج، وذلك بما يتناسب مع استراتيجية القبعات الست، ومهارات  -
ة البساطة والوضوح ودقة المحتوى التفكير األساسية المطلوب تنميتها عند التالميذ، وكذلك تم مراعا

 العلمي.

 في ساهم بشكل الراجعة التغذية الباحثة وظفت بحيث البرنامج، في المستخدمة الفنيات تنويع -
جراء التالميذ لدى الضعف نقاط على التعرف تسهم  بحيث األنشطة لتوجيه المناسبة التعديالت وا 

 ساهمت التي المعززات استخدام تم كما الست، القبعات استراتيجية في توجيه تفكير التالميذ وفق
 االجتماعية. الدراسات مقرر في األساسية التفكير المعارف و اكتساب مهارات بتثبيت
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وشيقة، وذلك  متنوعة بأساليب والنهائي المرحلي في التقويمتوظيف الوسائط المتعددة في البرنامج  -
 الخطوة التالميذ إتقان من التأكد قبل البرنامج في الالحقة الخطوة إلى االنتقال من أجل عدم

 السابقة.

وجود فروق ( الت توصلت إلى 3101وتتفق نتائج هذه الفرضية جزئيًا مع نتائج دراسة منصور )
بين متوسطي دراسات طالب المجموعة التجريبّية في التطبيق القبلي و البعدي الختبار  اً داّلة إحصائي

، للقبعات الست الستراتيجية أسلوب التدريس الُمتّبع وفقاً  تعزىبيق البعدي, مهارات التّفكير لصالح التط
وجود أثر ايجابي وفّعال لالستراتيجّية المقترحة في ضوء ( التي توصلت إلى .311ومع دراسة علي)

، نظرية قبعات التّفكير الست في تنمية المستويات المعيارّية لالستماع لدى تالميذ الصف السادس
( التي توصلت إلى أن تقنيات الّتعليم المستندة على قبعات التّفكير الست تؤدي 3108فاتيه )ودراسة 

 إلى نتائج أكثر إيجابّية ُمقارنًة مع تقنيات تعليم ُأخرى مقترحة في المنهاج.

 

 الفرضية الثالثة :
التطبيقين المجموعة التجريبية في  تالمذة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق ال يوجد 

 الختبار مهارات الّتفكير األساسّية ككل وفي كل مهارة من مهاراِتِه. البعدي المباشر و البعدي
 متوسطات بين الفروق لبيان المرتبطة للعينات ستيودنت( ت) اختبار استخدام تم الفرضية الختبار
 الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات اختبار على التجريبية المجموعتين تالمذة درجات

 النتائج. يوضحان اآلتيين المؤجل، والشكل والجدول والبعدي المباشر البعدي التطبيقين االجتماعية في
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(7الشكل )  

 االجتماعية في الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات اختبار على التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسطاتتمثيل بياني ل

المؤجل والبعدي المباشر البعدي التطبيقين  

 
 البعدي التطبيقين في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين الفروق داللة لبيان( ستيودنت ت) اختبار (نتائج08الجدول )

 المؤجل والبعدي المباشر
عدد  التطبيق المهارة

 األفراد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 قيمة )ت(
 ستيودنت

 قيمة الداللة
 القرار  االحصائية

 المالحظة
 0.730 4.867 81 بعدي

 0.610 4.800 81 مؤجل غ    ال  0.662 0.441 29

 التذكر
 0.629 3.467 81 بعدي

 0.629 3.533 81 مؤجل غ    ال  0.536 0.626 29

 المقارنة
 0.651 4.300 81 بعدي

 0.890 4.367 81 مؤجل غ    ال  0.738 0.338 29

 التصنيف
 0.935 6.767 81 بعدي

 0.938 6.500 81 مؤجل غ    ال  0.103 1.682 29

 التنبؤ
 0.596 6.300 81 بعدي

 0.774 6.233 81 مؤجل غ    ال  0.625 0.494 29

 غ    ال  0.087 1.769 29 0.995 6.900 81 بعدياتخاذ 
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 1.476 6.400 81 مؤجل القرار

الدرجة 
 الكلية

 2.568 32.600 81 بعدي
 2.718 31.833 81 مؤجل غ    ال  0.095 1.727 29

( يتبين أن المتوسط الحسابي لتالمذة المجموعة التجريبية عند الدرجة الكلية في 18من الجدول )
( ...820)هو   االجتماعية الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات التطبيق البعدي المباشر الختبار

و المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي المؤجل عند هذه الدرجة هو  (200.1) قدره معياري بانحراف
( وهي 0..0.( وقيمة الداللة )10727( وقيمة )ت ستيودنت( )20711( بانحراف معياري قدره )810188)

 التفكير ذلك فإن قيم الداللة اإلحصائية عند جميع مهارات( وبالتالي غير دالة، وك0.0.أكبر من )
 ( وأيضًا هي غير دالة، مما يعني عدم وجود فرق0.0.أكبر من ) االجتماعية الدراسات مقرر في األساسية

 األساسية التفكير مهارات اختبار على التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو
 المباشر البعدي التطبيقين في( الكلية للدرجة بالنسبة و مهارة لكل بالنسبة) االجتماعية الدراسات مقرر في

 "الست القبعات استراتيجية وفق مصمم الوسائط متعدد حاسوبي برنامج الستخدام ُيعزى المؤجل والبعدي
 متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال وبالتالي تُقبل الفرضية الصفرية التي تنص على أنه "

 االجتماعية الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات اختبار على التجريبية المجموعة تالمذة درجات
 تُيعزى المؤجل والبعدي المباشر البعدي التطبيقين في( الكلية للدرجة بالنسبة و مهارة لكل بالنسبة)

 .الست القبعات استراتيجية وفق مصمم الوسائط متعدد حاسوبي برنامج الستخدام
وهذه النتيجة تؤكد احتفاظ تالمذة المجموعة التجريبية بالمهارات المكتسبة من خالل  البرنامج 

الست، بالرغم من الفترة الزمنية الفاصلة بين التطبيقين البعدي  القبعات استراتيجية وفق الحاسوبي المصمم
الست هي طريقة في التفكير تعتمد تنمية  القبعات استراتيجيةالمباشر والبعدي المؤجل، ويعود ذلك إلى أن 
 في وناجحاً  متفوقاً  يكون أن على كبيرة قدرة التلميذ تمنح المهارات وليس الحفظ الصم للمعلومات، فهي

مبدعة، وكذلك طبيعة البرنامج الحاسوبي  مواقف إلى الجامد الموقف وتحول العلمية والشخصية المواقف
من أجهزة  تنتقل( إلخ..  صوت صور، رسوم، نص،) مختلفة أشكال في التعليمي المحتوى الذي قًدم
 المتعلم يساعد ذلك وكيفًا، وكل كما مختلفة بطرق المتعلم لدى المدى طويلة الذاكرة إلى الحسية االستقبال

 عملية بمهارات مرتبطة ألسس نظرية واكتسابه انتباهه واستثارة إدراكه وزيادة التعليمي، المحتوى فهم على
 متنوعة.
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 الفرضية الرابعة:
المجموعتين التجريبية والضابطة في  تالمذة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق ال يوجد 

 التطبيق البعدي المؤجل الختبار مهارات الّتفكير األساسّية ككل وفي كل مهارة من مهاراِتِه.
 متوسطي بين الفرق لبيان المستقلة للعينات ستيودنت( ت) اختبار استخدام تم الفرضية الختبار

 الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين تالمذة درجات
 النتائج. يوضحان اآلتيين المؤجل، والشكل و الجدول البعدي التطبيق االجتماعية في

 
(3) الشكل  

 الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين تالمذة درجات متوسطاتتمثيل بياني ل

البعدي المؤجل التطبيق االجتماعية في  
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 في والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين الفروق داللة لبيان( ستيودنت ت) اختبار ( نتائج04الجدول )

 البعدي المؤجل التطبيق

عدد  المجموعة المهارة
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
 ستيودنت

 قيمة الداللة
 القرار  االحصائية

 المالحظة
 0.671 2.531 83 ضابطة

 0.610 4.800 81 تجريبية  ال  0.00 13.895 60

 التذكر
 0.842 2.250 83 ضابطة

 0.629 3.533 81 تجريبية  ال  0.00 6.762 60

 المقارنة
 0.803 2.750 83 ضابطة

 0.890 4.367 81 تجريبية  ال  0.00 7.517 60

 1.088 3.094 83 ضابطة التصنيف
  ال  0.00 13.162 60

        81 6.500 0.938 

 التنبؤ
 0.821 3.188 83 ضابطة

 0.774 6.233 81 تجريبية  ال  0.00 15.013 60

اتخاذ 
 القرار

 0.808 2.844 83 ضابطة
 1.476 6.400 81 تجريبية  ال  0.00 11.868 60

الدرجة 
 الكلية

 2.238 16.656 83 ضابطة
 2.718 31.833 81 تجريبية  ال  0.00 24.069 60

 
 لتالمذة المجموعة الضابطة  عند الدرجة الكلية الختبار( يتبين أن المتوسط الحسابي .1من الجدول )

( .1.0.0هو )  االجتماعية في التطبيق البعدي المؤجل الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات
( و المتوسط الحسابي لتالمذة المجموعة التجريبية عند هذه الدرجة 20711بانحراف معياري قدره )

( وهي ..0.( وقيمة الداللة )...2.0( وقيمة )ت ستيودنت( )200.1ره )( بانحراف معياري قد810188)
 التفكير ( وبالتالي هي دالة، وكذلك فإن قيم الداللة اإلحصائية عند جميع مهارات0.0.أصغر من )

 ذات فروق ( وأيضًا هي دالة، مما يعني وجود0.0.أصغر من )  االجتماعية الدراسات مقرر في األساسية
 التفكير المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات تالمذة درجات متوسطات بين إحصائية داللة

في التطبيق البعدي  للدرجة الكلية( بالنسبة االجتماعية )بالنسبة لكل مهارة و الدراسات مقرر في األساسية
 المؤجل 
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 داللة ذو فرق وجودنص على "وبالتالي ُترفض الفرضية الصفرية وتُقبل الفرضية البديلة التي ت
 التفكير المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات تالمذة درجات متوسطي بين إحصائية
في التطبيق  االجتماعية )بالنسبة لكل مهارة وبالنسبة للدرجة الكلية( الدراسات مقرر في األساسية

 .الست القبعات استراتيجية وفق مصمم الوسائط متعدد حاسوبي البعدي المؤجل، ُتعزى الستخدام برنامج
وهذا الفرق لصالح المجموعة ذات المتوسط الحسابي األكبر وهي المجموعة التجريبية كما يتبين من 

 (..1( والجدول )1الشكل )

وهذه النتيجة نؤكد على احتفاظ تالمذة المجموعة التجريبية بالمهارات المكتسبة من خالل البرنامج 
البرنامج  فاعلية الست، وعود ذلك إلى   القبعات استراتيجية وفق المصمم الوسائط لمتعددالحاسوبي ا

 طويلة لفترة بالمهارات االحتفاظ الست في القبعات استراتيجية وفق المصمم الوسائط الحاسوبي المتعدد
 تحسين على التالميذ يساعد هذا البرنامج باستخدام التعليم أن إلى ذلك ويعود المتبعة، بالطريقة مقارنة
 غير الطلبة يجعل مما التفكير، من مختلفة طرق باستخدام ويسمح فعالة، بصورة التفكير عمليات في أدائهم

 المشكالت دراسة على ويساعد المنطقي، والتفكير اإلبداع على ويشجع التفكير، من محدد بنمط محصورين
 .بشأنها المناسب القرار واتخاذ وتفسيرها فهمها يسهل مما مختلفة زوايا من القضايا أو

 الختبار المؤجل البعدي التطبيق في منخفضة درجات على الضابطة المجموعة تالمذة حصول أما 
التجريبية في هذا  المجموعة بتالمذة مقارنة االجتماعية الدراسات مقرر في األساسية التفكير مهارات
 النسيان، إلى المدرسة في المتبعة الطريقة خالل من المكتسبة المهارات بعض تعرض على يدل التطبيق

بإكساب الطلبة طرق التفكير  االهتمام وضعف والتلقين، الحفظ على المتبعة الطرائق العتماد نظراً 
 والمحاكمة العقلية لألمور.
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 مقرتحات الدراسة:

 من  الست القبعات استراتيجية وفق مصممال الوسائط متعددال حاسوبيال برنامجاستخدام  ال
 االجتماعية. الدراسات مقرر في األساسية التفكير أجل تنمية مهارات

  إجراء دورات تدريبية للمعلمين بشكل دوري حول كيفية استخدام الحاسوب والوسائط المتعددة
 .في التعليم

 المقررات األخرى في األساسية التفكير تصميم برامج متعددة الوسائط من أجل تنمية مهارات. 

  تامين كافة المستلزمات التي يتطلبها استخدام الحاسوب والوسائط المتعددة في الصفوف
 الدراسية.

 القبعات الست كطريقة لتنمية مهارات التفكير وتدريب المعلمين على   ةاالهتمام باستراتيجي
 استخدامها.
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