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 . الجزاء خير عني يجزي  و أن العلم  طالبو  الباحثين بعلم  وينفع
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 و والعافيمة الصمحة بموفمور يممدهم إن اهلل اسلل وأخواتي  خيأو   لي الدائمة همامساندتل ووالدتي

 . حياتهم في يوفقهم أن
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 والعلن السر في لي الدعاء من تكثر من إلى والحنان الحب أرضعتني من .....إلى

 . ضعفي لحظا  في بالقوة وأمدتني همي حمل  من..... إلى

 عمرها في اهلل أمد أمي

 الدراسة عناء لتخطي وتشجيعهم بحنانهم أحاطوني الذين..... إلى

 . دائما بهم وافتخر أعتز الذين

 إخوتي
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والتفكير االبداعي في مادة التأريخ لدى طالب الصف الرابع األدبي في محافظعة صعالح  التحصيل،
 وقعد  الدراسعةهعذه  الحصعول علعى بيانعات المنهج شبه التجريبي فعي حيث تم اتباي .الدين في العراق

 أربععع مععن اً قصععدي اختيععارهم تععم يععةعداداإل المرحلععة طععالب مععن طالبععا  40ي مععن الدراسععة أفععراد تكععون
 تجريبيعععة تينمجمعععوع إلعععى عشعععوائيا وزععععت شععععبتين علعععى معععوزعين العععدور، تربيعععة مديريعععة فعععي معععدارس
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 المكرمعة،النظم مكعة اإلسعالم، قبعل العربيعة الكيانعاتيوهعي  من كتاب التعاريخ دروس ةثالث في العراق
 ةالثالثعع الفصععول فععي اإلبععداعي التفكيععر فععي واختبععار فقععرة،  30ي مععن تتكونععت ،  اإلسععالم قبععل القبليععة

 التحقعق تعم وقعد الفيسعبوك، باسعتخدام الحصعة لسعير تدريسعية وخطعة أنشطة، ةست من تكوني المذكورة
 متوسعط بعين إحصعائيا دالعة فعروق وجود عن الدراسة نتائج كشفت .الدراسة  دواتأ وثبات صدق من

 التجريبيعععععة المجموععععععة بعععععين التعععععاريخ معععععادة فعععععي البععععععد  التحصعععععيلي اختبعععععار فعععععي طعععععالبال عالمعععععات
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 التفكيعر اختبعار فعي والضعابطة التجريبيعة المجموععة عالمعات متوسعط بعين إحصائيا دالة فروق وجود
 . بالفيسبوك درست التي التجريبية المجموعة لصال  التاريخ مادة في البعد  اإلبداعي

الصعععف الرابعععع  ،التفكيعععر اإلبعععداعي  ،التحصعععيل الدراسعععي ، الفيسعععبوكالكلمممما  المفتاحيمممة : 
 تدريس التاريخ ،األدبي
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ABSTRACT 
        The purpose of this study was to investigate The Effect Using social 

media network(Facebook) in Achievement  and Creative Thinking in 

history subject For Fourth Literary Grade students in governorate Salah Al-

ddin in Iraq . the sample of the study consisted of (40) male students from 

the fourth literary graders chosen purposefully in AL-DUR Educational 

District distributed on four schools، distributed randomly into experimental 

and control groups. to achieve the goal of the study the researcher 

developed an achievement test in three chapter (Arab entities before Islam، 

Mecca، tribal systems before Islam) from History book. The test consisted 

of (30) items and six test for Creative Thinking in 3 chapters .the calculated 

validity and reliability for both tools. 

       The findings of the study showed that there is a significant statistical 

difference between the means of student scores on the post- test in history 

between experimental and control groups in favor of the experimental 

group which used facebook in addition. 

         The findings showed a significant statistical difference between the 

means of students scores of the post-test Creative Thinking in history 

between experimental and control groups for the favor of the experimental 

group that using facebook.  

Key Word : facebook، Fourth Literary Graders، Achievement، Creative 

Thinking، Teaching History 
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 األول الفصل

 وأهميتها الدراسة خلفية

 مقدمة

 قريعععة إلعععى الععععالم حولعععت المعلومعععات وتكنولوجيعععا االتصعععال وسعععائل تطعععور ن  اً  فيعععه شعععك ال ممعععا

 وأزالعععت المسعععافات، قربعععتو  الزمانيعععة، المكانيعععة الحعععواجز فيهعععا تتالشعععى الكترونيعععة، صعععغيرة الكترونيعععة

المجععال  فععي وتوظيفهععا التكنولوجيععة الثععورة تلععك مععن البععد مععن االسععتفادةو  .والثقافيععة السياسععية الحععواجز

 مخرجعات رفعع فعي التكنولوجيا من االستفادة يمكن كذلك ومسلماتها، أهدافها مع يتماشى بما التربو 

 لتطعوير حيويعا متطلبعا أصعب  والعتعلم التعلعيم عمليعة فعي التكنولوجيعا دمعج نأ حيعث التعليمية، العملية

 . 2006،يالحلفاو التربوية والهياكل البني

 التعي التعلعيم، تكنولوجيعا هعي الحاضعر الوقعت فعي المتبععة الوسائل أكثر من إن القول، يمكنو 

 بكافعععة التعلعععيم تكنولوجيعععا نأو  والتعلعععيم، العععتعلم عمليتعععي معععن كعععل فعععي األهميعععة بعععال  دور لهعععا أصعععب 

 .والمتعلم المعلم من كل أداء بمستوى لالرتقاء المساعدة في دور لها بات شكالهاأو  تطبيقاتها

 فعي الزيعادة تتطلعب، المختلفعة ومهعارتهم المهنيعة كفعاءتهم معن والرفعع المتعلمعين أعداد زيادة إن

 علععى المترتبععة المعلومععات، وحجععم تتناسععب ومنععاهج تعليميععة ووسععائل قاعععات مععن الدراسععة مسععتلزمات

 العلميعة الميعادين مختلعف فعي المعرفعي اإلنتعاج غعزارة العى جانعب المتعلمعين، ععدادأ فعي الكبيرة لزيادةا

 حيععث مععن المسععتخدمين، ةوحاجعع يتناسععب بمععا المعلومععات عععر  فععي التنععوي كععذلك والفنيععة، والثقافيععة

هععذا تطلععب وجععود  ثععوان خععالل العععالم حععول المعلومععات تععداول باإلمكععان وأصععب  ورغبععاتهم، أعمععارهم

  .2013،الجهنييتكنولوجيا تعليمية تواكب هذا التطور .
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 تحقيععق فععي سععاهم واالتصععاالت المعلومععات تكنولوجيععا مجععال فععي حععدث الععذ  التطععور نأ كمععا

 شعبكة إلعى باإلضافة والالسلكية، السلكية االتصال تقنيات خالل من وذلك التعليم، تكنولوجيا أهداف

 واالتصعاالت المعلومعات تكنولوجيعا أدت كمعا.  بعضعها معع الععالم نحعاءأ جميعع ربطت التي االنترنت

 علعى البشعر بين التعليم نشر جلأ من عنها بحثوا طالما التي للتربويين، تكنولوجية أدوات توفير إلى

 الحديثعة االتصعال تقنيعات معن العديعد اسعتخدام تعم وقد تواجدهم، وأماكن وأعراقهم، أجناسهم، اختالف

 إلعى باإلضعافة واالنترنعت والحاسعوب، التعليمي، والفيديو والتلفاز، الراديو،ي  مثل التربو  الميدان في

  .2013،يعو العملية التعليمية  تطوير جلأ من االجتماعي التواصل شبكات

 للمميعععزات وذلعععك الععععالم، فعععي انتشعععارا االجتمعععاعي التواصعععل وسعععائل أكثعععر معععن الفيسعععبوك ويععععد

 مجعال وفعي الصعوت، ومقعاطع الفيعديو تحميعل إمكانيعة منها الفيسبوك لمستخدمي توفرها التي العديدة

 معععن الجمعععاعي العمعععل روح تعزيعععز علعععى والمسعععاعدة المفتوحعععة، االمتحانعععات إجعععراء خعععالل معععن التعلعععيم

 . 2013 شريعة، أبوي الصفية الغرفة داخل المجموعات من عدد في طالبال تقسيم خالل

 إلعى  Alexander،2012ي  دراسعة منهعا واألجنبيعة العربية الدراسات من الكثير أشارت وقد 

 االلكترونيععة االجتماعيععة الشععبكات نأ فيهععا ذكععر التععي الفيسععبوك االجتمععاعي التواصععل شععبكات أهميععة

مععن   %34يأن حيععث األمريكيععة، المتحععدة الواليععات فععي المععراهقين حيععاة مععن يتجععزأ ال اً جععزء أصععبحت

 المتعاح معن أصعب  وقعد. الفيسبوك االجتماعي التواصل شبكات يستخدمون ناألالمراهقين االمريكان 

مكانيععة المعلومععات، علععى والحصععول التواصععل فععي الحديثععة التقنيععات اسععتخدام  قبععل مععن اسععتخدامها وا 

 وسعائل ومن الصف، غرفة في واستخدامها المعلومات، على الحصول عملية في طالبوال المعلمين

 االنترنععت، و عبععر االتصععال وبرمجيععات الذكيععة، والهواتععف وتععويتر، الفيسععبوك، مععثال الحديثععة اإلعععالم

  .2013 الجهني،ي واالسكايب اليوتيوب،
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 الحاضعر الوقعت فعي طعالبال بعأن  Swang،2011يسوانج  بها قام التي الدراسة أشارت وقد

 وسعععائل وخاصعععة التكنولعععوجي، بالعععذكاء يععععرف معععا أو التكنولعععوجي بالتقعععدم مليئعععة بيئعععة داخعععل يعيشعععون

 الكبيعر العدور إلعى فيهعا أشارت التي  2013ي الدبيسي دراسة وفي . الفيسبوكي االجتماعي التواصل

 علععى والحصععول اإلخبععار مصععادر مععن مصععدرا كونهععا فععي االجتمععاعي التواصععل شععبكات تلعبععه الععذ 

 .واالنتماء والوالء الوطنية الروح تعزز معلومات من تقدمه وما العام، الرأ  تشكيل وفي المعلومات،

 نحععاءأ جميععع فععي واسععع بشععكل وانتشععاره الفيسععبوك أهميععة تزايععد إلععى  2013ي عععو  ويشععير

 تتععراوح الفيسععبوك مسععتخدمي اغلععب نأ جععاءت التععي اإلحصععاءات وحسععب .األخيععرة اآلونععة فععي العععالم

 فعي الحريعة لهعم والتعي معن أهمهعا   الفيسعبوك يوفرهعا التي للمميزات وذلك ، 51 -54ي بين أعمارهم

 .الرأ  عن والتعبير التعلم

 مهعععارات التربويعععة األهعععداف تضعععمين الععععراق فعععي والتعلعععيم التربيعععة وزارة أولويعععات معععن كعععان لقعععد

 وتوجيههعا التدريبيعة العدورات معن العديد عقدت لذلك المختلفة، الدراسية المراحل في اإلبداعي التفكير

 طععرقال عععن والدراسععات البحععوث مععن العديععد إجععراء علععى التأكيععد خععالل مععن الهععدف، هععذا تحقيععق نحععو

 .اإلبداعي للتفكير المختلفة المهارات طالبال تعليم خاللها من يمكن التي المختلفة واألساليب

 العربععي الععوطن فععي والمععربين الدارسععين لععدى متزايععدة بأهميععة وتدريسععها التععاريخ، مععادة وتحظععى

 معن العديعد يععاني معن خاصعة بصعورة والتعاريخ االجتماعيعة المواد تدريس ميدان أن   غير واإلسالمي،

 واالسعتظهار التلقعين على تعتمد التي التدريس في التقليدية الطرق إتباي والتي من أهمها المشكالت،

  2009كاتوت،ي

 التلقعععين علعععى المسعععتندة التعععاريخ تعععدريس فعععي التقليديعععة األسعععاليب هعععذه تعععأثير ذلعععك معععن ويتضععع 

 قطعامي،ي اإلبعداعي التفكيعر مهعارات تنمية في وضعف الدراسي، التحصيل مستوى تدني في والحفظ

 ضععرورة علععى تؤكععد التععي الحديثععة التربيععة إليععه تععدعو مععا يتعععار  مععع وهععذا . 2001زيتععون،؛ 2010
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 تعدريس فعيالعملية التعليمية  محور أساس هو الطالب يكون وان طالبال لدى التفكير مهارات تنمية

 طععالبال وتععدريب لتععدريس حديثععة اسععتراتيجيات إلععى الحاجععة بععرزت لععذلك. بشععكل خععا  التععاريخ مععادة

 التفكيععر مهععارات وتنميععة الفهععم علععى يركععز واتجععاه اسععترجاعها علععى والقععدرة المعلومععات، معالجععة علععى

  .2012الحيلة،ي المشكالت وحل طالبال لدى

 تتصعف أفكعار إنتعاج علعى القعدرة أنعه اعتبعار علعى اإلبعداعي التفكيعر أهميعة إلعى بالنسعبة كذلك

 المعاصعععرة المجتمععععات اهتمعععام محعععور اإلبعععداعي التفكيعععر أصعععب  وقعععد والمرونعععة، واألصعععالة يعععةبالجد

مكانية  الحديثعة التكنولعوجي االتصعال وسعائل توظيعف يمكعن حيعث التعليميعة، العمليعة في استخدامه وا 

 وتحسععععن ،طععععالبعنععععد ال اإلبععععداعي بععععالتفكير االرتقععععاء فععععي البععععارز الععععدور لهععععا الفيسععععبوك التععععي ومنهععععا

 .2014) سعادة،ي واإلبداي اإلنتاج على قدرة أكثر تكون بحيث العملية التعليمية التعلمية مخرجات

 لمعا لهعا معن أثعر واضع  وعميعق وتطويرهعا، التدريس قائبطر  االهتمام نأ الباحث وجد هنا من

معن خعالل معا تعوفره معن طعرق  ،طعالبالعنعد  اإلبعداعي التفكيعر وتنمية الدراسي التحصيل زيادة على

 التععععاريخ تععععدريس ثععععرأ ستقصععععاءأ الععععى الدراسععععة هععععذه تهععععدف لععععذلك الدراسععععية،فععععي التعامععععل مععععع المععععادة 

 الصعف طعالب لعدى اإلبعداعي التفكيعر تنميعة وفعي الدراسي، التحصيل في تعليمية كوسيلة الفيسبوكب

 .األدبي الرابع

 الموضععوي، اهععذ حععول تجريبيععة شععبه بدراسععة عمومععا التربععو  الميععدان ثععراءأ تهععدف الععى كععذلكو 

 إنتععاج فععيالتععي تسععاهم  الحديثععة التقنيععات ىإحععد باعتبععاره الفيسععبوك اسععتخدام ركععزت علععى أنهععا حيععث

 .المجتمع بناء لدعم مفكرة بشرية عقول
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 وأسئلتها الدراسة مشكلة

 االنفجععار كعذلك فععي كافعة المجععاالت ومسعتمر ريعسعع اً تغيعر  والعشععرين الواحعد القععرنلقعد شعهد    

 المسعتقبلية، خططهعا فعي األولويعة والتعلعيم للتربيعة تعطعي األمعم معن أمة أ  من جعل الذ  المعرفي،

العمليعة التعليميعة  جوانعب لجميعع شعامل بتطعوير والتعليم التربية بشؤون المعنيين اهتمام انصب حيث

 .التدريس طرائق وبخاصة

ن    تقتصععر حيععث ،التععاريخ مععادة فععي صعععوبات مععن يعععانون المتعلمععين مععن كبيععر عععدد تخععريج وا 

 هععععذه اسععععتعمال علععععى للقععععدرة ضعععع او  بشععععكل وافتقععععارهم والتععععذكر، المعلومععععات اسععععترجاي علععععى خبععععرتهم

تطلعب اسعتحداث طعرق  مسعتنيرة، إبداعيعة جديعدة وأفكعار وبعدائل خيعارات إلعى التوصعل فعي المعلومات

  ومراعاة الفروق الفردية بينهم. طالبجديدة في عر  المادة الدراسية بما يتناسب ومستويات ال

 المعلمععين مععن الكثيععر نأ يجععد العربععي، الععوطن فععي المتبعععة التععدريس طرائععق علععى المطلععع نوأ

 لكعل اسعتخدامهم فعي التعدريس فعي الحديثعة الطرائعق ععن وابتععادهم التقليدية الطرق استخدام يفضلون

 فععععي المشععععكالت مععععن الكثيععععر إلععععى أدى الععععذ  األمعععر التععععدريس، فععععي الحديثععععة بالتكنولوجيععععا يتعلععععق معععا

دون  التقليديععة قائععالطر  حالععت كععذلك طويلععة، ةلمععد دراسععتها تععم التععي بالمعلومععات واالحتفععاظ التحصععل

 الحفعظ جوانعب على المعلمين وتركيز التاريخ مادة في طالبال لدى اإلبداعي التفكير مهارات تطور

 التحليععل ثععلم طععالبال لععدى العليععا العقليععة مسععتوياتال تخاطععب التععي الطععرق عععن واالبتعععاد والتسععميع

 الدراسععات مععن العديععد أكدتععه مععا وهععذا الععدرس فععي سععلبيا طععالبال دور يكععون حيععث والتقععويم، والتركيععب

 التحصعيل فعي أكعان سعواء جوانبه مختلف في التدريس في الفيسبوك تأثير مدى في الخاصة السابقة

 ودراسعة 2013)يريعةشع أبو دراسة منهاو  اإلبداعي والتفكير واالجتماعية األكاديمية العالقات في مأ
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 التعدريس قائعطر  فعي النظعر إعادة ضرورة إلى أدى الذ  األمر  2014ي والسبيعي  2014ي ناصر

 .المستخدمة التعليم تكنولوجياو 

 لعه التعاريخ معادة تعدريس فعي االجتمعاعي التواصعل مواقعع إحعدى باعتباره الفيسبوك استخدام إن

 هيئعععة أعضعععاء بعععين للتواصعععل سعععهلة طريقعععة ويعععوفر   المتعلمعععين، ععععدادأ معععن يزيعععد فهعععو ،كبيعععرة أهميعععة

 مجعععال فعععي المسعععتجدات أخعععر علعععى االطعععالي فعععي طعععالبال معععامأ األفعععق اتسعععاي فعععي كعععذلك التعععدريس،

 معن التعليميعة، الصعفية المواقعف فعي الخجعل يعتعريهم العذين طعالبال إمعام الفرصعة ومن  تخصصهم،

 تحسعين فعي يسعاعد ممعا وهعذا الفيسعبوك، علعى والمشاركة الكتابة خالل من رائهمأ عن التعبير خالل

باإلجابعة ععن  الدراسعة مشعكلة الباحعث حدد لذلك لديهم، اإلبداعي التفكير وتنمية ،الدراسي التحصيل

اسممتخدام وسمائل التواصممل االجتمماعي )الفيسممبوك( فمي التحصمميل ثمر أ معا   تمميالسماال المرئي  اال 

مادة التلريخ لدى طالب الصف الرابع األدبي في محافظة صالح الدين فمي والتفكير االبداعي في 

  ؟ العراق

 :اآلتية وقد انبثق عن هذا الساال األسئلة

 لعدى الدراسعي التحصعيل علعى الفيسعبوك استخدام وسائل التواصل االجتمعاعي اثر ما  األول الساال

 ؟في العراق الدين صالح محافظة في التاريخ مادة في األدبي الرابع الصف طالب

 لععدى اإلبععداعي التفكيععر علععى الفيسععبوك اسععتخدام وسععائل التواصععل االجتمععاعياثر  مععا :الثمماني السمماال

 ؟في العراق الدين صالح محافظة في التاريخ مادة في األدبي الرابع الصف طالب.اكتب المعادلة هنا

  



 7 

 الدراسة فرضيا 

  الدراسة أسئلة عن لإلجابة التالية الصفرية الفرضيات الدراسة اختبرت

لعدى  تحصعيلال فعي ( =0.05) عنعد مسعتوى الداللعة إحصعائية داللعة ذات فعروق توجعد ال .5

 الطريقععة الفيسععبوك،ي التععدريس طريقععةل تعععزى التععاريخ مععادة فععي األدبععي الرابععع الصععف طععالب

  .االعتيادية

 اإلبعداعي التفكير في ( =0.05) عند مستوى الداللة إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .2

 الفيسعععبوك،ي التعععدريس طريقعععةل تععععزى التعععاريخ معععادة فعععي األدبعععي الرابعععع الصعععف طعععالب لعععدى

  .االعتيادية الطريقة

 الدراسة فاهدأ

  إلى الدراسةهذه  تهدف

 . التاريخ مادة في الدراسي تحصيل في الفيسبوك تأثير على التعرف .5

 فععي األدبععي الرابععع الصععف طععالب ىلععد اإلبععداعي التفكيععر علععى الفيسععبوك تععأثير مععدى معرفععة .2

 . التاريخ مادة

 الدراسة أهمية

 ثعععورة لمواجهعععة وذلعععك ،الحاضعععر الوقعععت فعععي بالتزايعععد اإلبعععداعي التفكيعععر بتنميعععة االهتمعععام أخعععذ

 لععدى العليععا العقليععة النشععاطات علععى التركيععز وفععي األخيععرة، اآلونععة فععي لماالععع شععهدها التععي المعلومععات

 تخععع  جوانعععب ععععدة فعععي منهعععا االسعععتفادة فعععي الحاليعععة الدراسعععة أهميعععة تتضععع  هنعععا ومعععن المتعلمعععين،

  يلي ما في تتمثل التعليمية، بالعملية المعنيين

 وسععائل إحععدى هععو الفيسععبوك ن  أ اعتبععار علععى التحصععيل، فععي الفيسععبوك اسععتخدام اثععر تنععاول 

 اسععتخدام إلععى التلقععين خععالل مععن العتعلم مععن طالبالبعع واالنتقععال الحديثععة، التكنولوجيععا اتصعال
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 الفاعلعة والمشعاركة والتفاععل عندهم اإلبداعي التفكير تثير التي االجتماعي التواصل وسائل

 . الدرس في

 التحصعيلية، اتاإلختبعار  إجعراء وفعي الدراسعية المعادة تقعديم فعي المعلمين تفيد إن يتوقع كذلك 

 .المتعلمين لدى اإلبداعي التفكير إثارتهم وفي

 النظععر إعععادة فععي التربيععة وزارة فععي المنععاهج ومخططععي واضعععي الدراسععة هععذه تفيععد أن يمكععن 

 وتأهيععل ، المععادة تقععديم فععي التعلععيم تكنولوجيععابأسععتخدام  التععاريخ تععدريس منععاهج تطععوير فععي

 .التدريس في الفيسبوك استخدام على وتدريبهم المعلمين

 بععالطرق التععاريخ تععدريس صعععوبات مواجهععة علععى العععراق فععي التععاريخ مععادة معلمععي مسععاعدة 

 تكنولوجيعا تتطلعب التعي الوحعدات بعع  فعي وخاصعة الفيسعبوك اسعتخدام بواسعطة االعتيادية

 .تدريسها في التعليم

 للتفكيععر ومثيععرة شععيقة بطريقععة األخععرى المدرسععية والمععواد التععاريخ تعلععم علععى طععالبال مسععاعدة 

 .اإلبداعي

  فعي معادة التعاريخ االسعالمي تعد أول دراسة محلية أشارت العى التحصعيل والتفكيعر االبعداعي

 من خالل أستخدام الفيسبوك يعلى حد علم الباحث .

 فعععي زيعععاد التحصعععيل الدراسعععي لعععدى أفعععراد  ،أمعععا بالنسعععبة العععى أالهميعععة العمليعععة للدراسعععة تتمثعععل

ايجعععاد طعععرق جديعععدة فعععي تعععدريس معععادة  ،كعععذلك فعععي تنميعععة التفكيعععر االبعععداعي لعععديهم ،الدراسعععة

  يسبوك.من خالل استخدام الف التاريخ
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 الدراسة مصطلحا 

يعني بلعو  مسعتوى مععين معن الكفايعة ،" انجاز تعليمي او تحصيل دراسعي للمعادة: الدراسي التحصيل

ويحععععدد ذلععععك اختبععععارات مقننععععة او تقععععارير ،فععععي الدراسععععة سععععواء كععععان فععععي المدرسععععة او الجامعة

  .90 2010،المعلمين او االثنين معًا"ياحمد

 اإلختبعار في األدبي الرابع الصف في المتعلم عليها يحصل سوف التي الدرجة بأنه :إجرائيا عرفي  و 

 تعدريس معن االنتهعاء بععد الغعر  لهعذا الباحعث يععدها سعوف التعي التاريخ مادة في ألتحصيلي

 . مباشرة التدريسية الخطة

 المسعؤولية محعدودة" الفيسعبوك" شعركة وتديره مجاناً  إليه الدخول يمكن اجتماعي موقع هو: الفيسبوك

 أو المدينععة تنظمهعا التعي الشعبكات إلعى االنضعمام بإمكعانهم فالمسعتخدمون لهعا، خاصعة كملكيعة

 يمكعععن كعععذلك. معهعععم والتفاععععل بعععاآلخرين االتصعععال جعععلأ معععن وذلعععك المدرسعععة، أو العمعععل جهعععة

رسعععال أصعععدقائهم قائمعععة إلعععى أصعععدقاء إضعععافة للمسعععتخدمين  تحعععديث وأيضعععا إلعععيهم، الرسعععائل وا 

 .2014) الناصر،ي الشخصية ملفاتهم

طريقعة التعدريس المتبععة معن قبعل المعلعم القائمعة علعى التفاععل  بأنه: في هذ  الدراسة إجرائيا وي عرف

 االجتمععاعي التواصععل شععبكات انفسععهم مععن خععالل اسععتخدام  طععالبوال طععالبالمشععترك بععين المعلععم وال

 خالل الخطة التدريسية المعدة لتدريس التاريخ للصف الرابع االدبي في العراق . ،الفيسبوك ي

 التفكيعععر موضعععوي تناولعععت التعععي التعريفعععات تععععددت  (Creative thinking اإلبمممداعي التفكيمممر

  يلي ما منها نحوه، العلماء نظر وجهة حسب اإلبداعي

 بالصعععععععععوبات اإلحسععععععععاس عمليععععععععة أنععععععععه علععععععععى  "(Torrance،1975 تععععععععورانس تعريععععععععف -

دراك والمشعكالت  اتسععاق، ععدم أو مفقعودة عناصععر أو احعتالل معن المعلومععات فعي الثغعرات وا 

 الفعععرو  ووضعععع المعلومعععات، ععععن للحصعععول الموقعععف فعععي ومؤشعععرات دالئعععل ععععن والبحعععث
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 إعععادة ثععم الفععرو  علععى التعععديالت بععع  إدخععال وربمععا النتععائج، بععين الععربط ثععم واختبارهععا،

 ".اآلخرين مع أالبتكار  والحل اإلنتاج مشاركة وأخيراً  اختبارها،

 يواجههعا التعي العديعدة الخبعرات معع المعتعلم فيهعا يتفاعل ذهنية عملية" عن عبارة أنه على -

 حال يحقق جديد إنتاج أو جديد فهم إلى الوصول اجل من الموقف عناصر استيعاب بهدف

 ".فيه يعيش الذ  للمجتمع له بالنسبة قيمة ذ  جديد شيء اكتشاف أو لمشكلته، أصيال

  الخبرات مع المتعلم فيها يتفاعل ذهنية عملية" بأنه  261  2011 سعادة،ي  عرف -

 إنتاج أو فهم إلى الوصول أجل من الموقف عناصر استيعاب بهدف يواجهها التي العديدة

  للمجتمع أو له بالنسبة قيمة ذ  جديد شيء اكتشاف أو لمشكلته، أصيال حال يحقق جديد

 ".فيه يعيش الذ 

 الحلععععععول إيجعععععاد أو جديعععععدة أفكعععععار إنتعععععاج أو توليععععععد" بأنعععععه  2007ي الجعععععواد عبعععععدععععععرف  -

 ".للتحديات

 يتبنعاه والعذ  اإلبعداعي التفكيعر اختبعار فعي طعالبال عليهعا حصعل التعي العالمة بأنه :إجرائيا وي عرف

 اإلبععداعي للتفكيعر تعورانس اختبعار معع ليتوافعق الحاليععة الدراسعة إلغعرا  طعور والعذ  الباحعث،

  .العراقية والبيئة األدبي الرابع للصف التاريخ مادة مع تطويعه تم والذ  ، أي اللفظية بالصورة

  الدراسة حدود

  اآلتية الحدود ضوء في الدراسة تنفيذ تم

 صعالح محافظعة ضعمن الحكوميعة المعدارس معن مدرسعتين في الدراسة هذه تنفيذ تم :المكانية الحدود

 . الدور قضاء/  الدين

 .2016/ 2015  الدراسي للعام األول الدراسي الفصل في الدراسة هذه تنفيذ تم :مانيةز ال الحدود
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 األدبعي الرابعع للصعف التعاريخ معادة معن مختعارة تدريسعية وحعدة الباحعث اسعتخدم :الموضوعية الحدود

 إلغعرا " القبلعي النظعام إلعى اإلسعالم قبعل واالجتماعيعة السياسعية التنظيمعات  " بي والمعنونة

 .الدراسة هذه

 : الدراسة محددا 

  اآلتية المحددات وفق الدراسة هذه نتائج تعميم تحدد

 الدراسععععععة هععععععذه ألغععععععر  الباحععععععث أعععععععدها التععععععي الدراسععععععة أدوات وثبععععععات صععععععدق دالالت -

 . السيكومترية والخصائ 

 فععي األدبععي الرابععع الصععف طععالب مععن قصععديه عينععة علععى الدراسععة هععذه تطبيععق اقتصععار -

 . الدور قضاء/  الدين صالح محافظة في الحكومية المدارس
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسا  النظري األطار

 شعععبكات نشعععأة .منهعععا الموضعععوعات معععن ععععدد علعععى الدراسعععة هعععذه معععن الثعععاني الفصعععل شعععتملي

 التعلعيم، فعي الفيسعبوك تطبيعق تناولعت ونشأته،كما الفيسبوك مفهوم االلكترونية، االجتماعي التواصل

 الصعلة ذات الموضعوعات تناولعت التعي والعربيعة األجنبيعة السعابقة الدراسات من مجموعة إلى إضافة

 .   بالفيسبوك

 النظري االطار: أوال

 االجتماعي التواصل شبكا  مفهوم

 لمسععتخدميها تععوفر االنترنععت شععبكة علععى مواقععع عععن عبععارة هععي االجتمععاعي التواصععل شععبكات

 وألبومات الشخصية الملفات خالل من والمشكالت واألفكار واآلراء المعلومات وتبادل للحوار فرصة

 Youtube  مواقعععع الشعععبكات هعععذه علعععى األمثلعععة ومعععن ذلعععك، وغيعععر الدردشعععة وغعععرف الصعععور

Myspace، Twitter، Facebook تععم  اجتماعيععة شععبكات مجموعععة وهععي . 2014 الدوسععر ،ي

 وهعي اجتماعيعة، لجماععة االجتمعاعي التفاععل نتيجعة روابعط لعديهم منظمعات أو أفراد انشائها من قبل

 التواصععل شععبكات أبععرز ومععن الصععداقة، عالقععات أو المنهيععة العالقععات وتفعيععل توسععيع أجععل مععن تنشععأ

 وتععععويتر، ،الفيسععععبوك هععععي العراقيععععة والجامعععععات المععععدارس فععععي طععععالبال يسععععتخدمها التععععي االجتمععععاعي

 .2012)  ،ر مشي ويوتيوب

 مواقععع خدمععة بأنهععا   ODLISي قععاموس فععي جععاءت كمععا االجتمععاعي لالتواصعع شععبكات تعععرف

 بالتواصععععل لهععععم تسعععم  كمععععا لهععععم، شخصعععية ملفععععات وتنظععععيم بإنشعععاء للمسععععتخدمين تسععععم  الكترونيعععة،

 .اآلخرين مع والمعلومات المصادر وتبادل والتعاون،
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 شعععبكة علعععى المواقعععع معععن مجموععععة  أنهعععا علعععى هعععاعرف فقعععد ، 2009ي الععععال وعبعععد السعععيد أمعععا

 مجتمععع بيئععة فععي فععراداأل بععين التواصععل تتععي  ،web 2.0 للويععب الثععاني الجيععل مععع ظهععرت االنترنععت

  طريعععق عععن المباشعععر التواصععل خدمعععة طريععق عععن االهتمعععام، مجموعععات حسعععب يجمعهععم افتراضععي،

 .الرسائل إرسال لآلخرين،أو الشخصية الملفات على االطالي

 للتواصععل حديثععة الكترونيععة وسععيلة عععن عبععارة  "بأنهععا  2012ي الفيالنععي قبععل مععن عرفععت كمععا

 تتمثععل المنظمععات، أو األشععخا  بععين تجمععع افتراضععية اجتماعيععة بنيععة تكععون أنهععا حيععث االجتمععاعي،

 أو صعداقة فيهعا ونالمشعارك مععتيج إذ االجتماعية، الروابط من محددة بأنواي متصلة التقاء نقاط في

 ".مشتركة مصال  أو قرابة

 هو االجتماعي التواصل شبكات إنشاء من األساسي الهدف كان السابقة التعريفات خالل من

 علععى المتواجععدين نفسععها االهتمامععاتاصععحاب  والمجموعععات والمؤسسععات ،فععراداأل بععين التواصععل دعععم

 وتبعععادل والعلميعععة، األدبيعععة واالنجعععازات والمعرفعععة، المعلومعععات مشعععاركة بهعععدف وذلعععك االنترنعععت، شعععبكة

 اسعتخدام خعالل معن والتواصعل، والتشعارك التبادل يتم بحيث الجهات، هذه بين النظر ووجهات اآلراء

 .الشبكات هذه توفرها التي الخدمات

 :االجتماعي التواصل مواقع نشلة

 التعي المتحعدة، الواليعات فعي 1995 سعنة إلعى االجتمعاعي التواصعل شعبكات ظهور بداية يرجع

 مثعل التواصعل، شعبكات معن ععدد ظهعور خعالل معن وذلعك الدراسعة زمالء بين الربط إلى تهدف كانت

        نفسعععععها السعععععنة فعععععي ظهعععععر العععععذ   (Geocities وموقعععععع ،1995 سعععععنة  Theglobe.comي موقعععععع

 موقعع كعذلك ، (Classmates.com) موقعع منهعا المواقعع من عدد بعدها جاء ، 2013الهالالت،ي

SixDegrees.com)   حيعث ،1997 عام في األصدقاء من عدد بين الربط إلى يهدف كان الذ 
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 مععن عععدد وتععوفير لمسععتخدميه، خاصععة شخصععيه ملفععات بإنشععاء تقععوم االلكترونيععة المواقععع هععذه كانععت

 قدمتها التي الكبيرة الخدمات من الرغم علىو  األصدقاء، من عدد بين الرسائل تبادل  منها الخدمات

 ألصعحابها مربحعة تكعن لعم انهعا إال حاليعا، اجتماعيعة شعبكات معن موجعود هعو بمعا مقارنعه المواقع هذه

  . 2014السبيعي،ي استمرارها عدم إلى أدى الذ  األمر

 أنهعععا إال االجتمعععاعي التواصعععل شعععبكات معععن ععععدد ظهعععرت 2001 و 1999 السعععنوات وخعععالل

 منهععا، كبيععرة نجاحععات حققععت التععي الشععبكات مععن عععدد ظهععر الحقععةأل السععنوات وخععالل بالفشععل، بععاءت

 ظهعر العذ    (My Spaceموقع كذلك فرنسا، في كبيراً  نجاحاً  حقق الذ   Friendsterموقع منها

 إلععى إضععافة ،الجوجععل علعى لصععفحاته ةكبيععر  مشعاهدة نسععبه وحقععق ،2005 ععام المتحععدة الواليععات فعي

 أنحعاء جميعع فعي واسععاً  وانتشعاراً  كبيعراً  نجاحعاً  حقعق 2006أواخعر فعي ظهر الذ  Facebook موقع

  .2011شفيق،ي اً مليون115 الفيسبوك متصفحي عدد تجاوز حيث قليلة، سنوات في العالم

 االجتماعي التواصل شبكا  أنواع

  ماه ،االجتماعي التواصل شبكات من نينوع إلى 2013)ي معتوق أشار قد

 يعوفر مسعتخدم لكعل الشخصعي الملف وجود على الشبكات من النوي هذا يعتمد :األساسي النوع -1

 العديعد بينهم فيما المواقع هذه مستخدمي ومشاركة الشخصية المراسالت مثل الخدمات من العديد له

 .الفيسبوك مثل والروابط المرئية والملفات الصور من

 المهعععن أصعععحاب أو الواحعععد، العمعععل زمعععالء يعععربط العععذ  الموقعععع وهعععذا  بالعممممل الممممرتبط النممموع -2

 سععيرتهم وتتضععمن شخصععية ملفععات الشععبكات مععن النععوي هععذا يعطععي كمععا وبععع ، بعضععهم والشععركات

 . المهنية حياتهم خالل بها قاموا التي االنجازات إلى باإلضافة وخبرتهم الذاتية

  



 15 

  االجتماعي التواصل شبكا  استخدام فوائد

 أوردهعععععععععا التعععععععععي الفوائعععععععععد معععععععععن العديعععععععععد لمسعععععععععتخدميها االجتمعععععععععاعي التواصعععععععععل شعععععععععبكات تعععععععععوفر

  ومنها  2012المنصور،ي

 المستخدمين بين والمشاركة والتواصل التفاعل حجم من زيدت. 

 والنقد الحوار مهارات تنمية على عملي. 

 المختلفة منصاتها عبر والعمل المبادرة روح شجعي . 

 السياسعية اإلحعداث أهعم متابععة خعالل معن مجتمععه، قضايا مع تواصل على المستخدم تبقي 

 . الساعة مدار وعلى بأول أول واالقتصادية واالجتماعية

 والعالمية المحلية المجتمعات بقضايا اإلدراك و الوعي مستوى من زيدت. 

 (Facebook) الفيسبوك نشلة

 العذ  الحديثعة، اإلعالم وسائل حدأو  العالمية االجتماعي التواصل مواقع حدأ هو الفيسبوك إن

 المسعؤولية محدودة" بوك فيس" شركة قبل من ويدار مجانا، فيه والتسجيل بسهولة إليه الدخول يمكن

 تقعدمها التعي الخعدمات خعالل معن الفيسعبوك إلعى االنضعمام يتم.  2014)عتيلي،ي لها خاصة كملكية

 تبعععادل لألشعععخا  يمكعععن حيعععث بعععاآلخرين، االتصعععال جعععلأ معععن المدرسعععة أو العمعععل جهعععة أو المدينعععة

 معن الرسعائل وتبعادل ، followي تطبيعق خعالل معن متعابعتهم أو أشعخا  إضعافة أو الصداقة طلبات

مكانية ، Messengerي الماسنجر تطبيق خالل  األشعخا  وتعريعف الشخصعية، الملفات تحديث وا 

  .2013 الجهني،؛ 2014شقرة،ي بأنفسهم

 مععن يبلعع  األمريكيععة هععارفرد جامعععة فععي طالععب يععد علععى الفيسععبوك برنععامج ء وتصععميمأنشععا تععم

 معن البرنعامج هعذا إنشعاء هعدف كعان  (Mark Zuckerberg زكعربيج معارك يعدعى عامعاً   23العمعر

 إحععدى الموقععع هععذا يعععد حيععث ،يععةالبدا فععي هععارفرد جامعععة طععالب بععين التواصععل فععي هععو مععارك قبععل
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 متاحععععا وأصعععب  و الجامععععة طعععالب بعععين انتشعععر معععا وسعععرعان دراسعععته خعععالل أنشعععاها التعععي المشعععاريع

 الدبيسعععي،ي الكترونعععي بريعععد لديعععة معععن لكعععل (2006) تعععاريخ معععن الععععالم إنحعععاء كعععل فعععي فيعععه لالشعععتراك

(2013. 

 :التعل مية التعليمية العملية في موقع الفيسبوك استخدام أهمية

 شعععبكات توفرهعععا التعععي التطبيقعععات اسعععتخدام خاللهعععا معععن يمكعععن التعععي الطعععرق معععن العديعععد هنعععاك

 أو التفعاعلي الفيعديو تطبيعق خالل من حيث التعليم، عملية في الفيسبوك ومنها االجتماعي التواصل

العمليعة  تغيعر إلعى أدى المتعزامن غيعر أو المتزامن االتصال يوفر الذ  والطالب المعلم بين المحادثة

 مباشععرة الععدرس فععي المعلععم حضععور الضععرور  غيععر مععن اصععب  ،عليهععا التعليميععة التعلميععة المتعععارف

 الجهععد مععن الكثيععر وتععوفير االلكترونععي، معلععم بواسععطة بعععد عععن المععتعلم سععيحل حيععث ،طععالبال مععامأ

 .والمعلم طالبال على والمال والوقت

   2012ي صععليك وأبو  Karbinsk 2010يوالعرب األجنبية الدراسات من العديد ذكرت وقد

 االيجابيعات معن لععدد وذلعك العتعلم، مجعال فعي الفيسعبوك استخدام وراء والدواعي المبررات مثل  ية ،

 معن كبيعرة كميعة على احتوائه حيث من ،الفيسبوك ومنها االجتماعي التواصل مواقع بها تتحلى التي

مكانيعة الفيسعبوك، يعوفره التي المتنوعة والمعرفة المعلومات  أ  فعي المعتعلم قبعل معن إليهعا الوصعول وا 

 بععين واألفكععار اآلراء تبععادل التطبيقععات مععن العديععد خععالل مععن ايضععاً  الفيسععبوك ويععوفر وبسععهولة، وقععت

 التععي المعلومععات أن ذلععك عععن فضععالً  وااللكترونيععة، والمرئيععة النصععية الرسععائل خععالل مععن المتعلمععين

 نأو . ونوععا كمعا المعلومعات فعي السعريع للتطعور اكبعاً مو  مسعتمرة ةبصعور  اتحعديثه يتم الفيسبوك يوفرها

 والتفكيععر اإلبععداي تنميععة وفععي المععتعلم لععدى الدافعيععة إثععارة إلععى د ؤ تعع الفيسععبوك يوفرهععا التععي الخععدمات

 .2013)شريعة، أبوي المتعلمين لدى العلمي
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 اإلبداعي التفكير

 أصعب  حيعث التعليميعة، العمليعة معن الرئيس الهدف هو طالبال لدى التفكير مهارات تنمية إن      

 لحعععل أسعععلوبا ليشعععمل الطالعععب لهعععا يتععععر  قعععد التعععي التعليميعععة المواقعععف معععن يتجعععزأ ال جعععزءاً  التفكيعععر

 التفاععل علعى قعادراً  الطالعب ليصعب  وتصوراته، مداركه وتوسيع األفكار توليد على والقدرة المشكالت

 تعلععيم خعالل معن المجعال هعذا فعي النجعاح نأو  نشعهده، العذ  العصعر متغيعرات معع والتعامعل االيجعابي

أدت العى  ومهاراتعه، اإلبعداعي التفكيعر ومنها وأنواعه التفكير مستويات اختالف على التفكير مهارات

وفععي حيععاتهم  ،بأسععلوب جديععد فععي التعامععل مععع المشععكالت التععي يواجهونهععا فععي الععتعلم  طععالبتفكيععر ال

 اليومية .

 :Creative Thinking اإلبداعي التفكير مفهوم

 العديعدة الخبعرات معع المعتعلم فيهعا يتفاععل ذهنيعة عمليعة" بأنعه  261  2011 سععادة،ي  عرف

 حعال يحقق جديد إنتاج أو فهم إلى الوصول جلأ من الموقف عناصر استيعاب بهدف يواجهها التي

 ".فيه يعيش الذ  للمجتمع أو له بالنسبة قيمة ذ  جديد شيء اكتشاف أو لمشكلته، أصيال

 حساسععا المععتعلم فيهععا يكععون عمليععة" بأنععه  Torrance،1993: 239ي هرفععع   فقععد تععورانس أمععا

 العذ  االتسعاق وععدم المفقعودة والعناصعر المعلومعات معن واخعتالل الثغعرات إدراك ثم ومن للمشكالت،

 معلومععات مععن المععتعلم لععدى فيمععا المواقععف، فععي مؤشععراتالو  الععدالئل عععن البحععث ثععم حععل، لععه يوجععد ال

عععادة تعععديالت إجععراء ثععم النتععائج بععين والععربط صععحتها اختبععار ثععم حولهععا للفععرو  ووضععع  اختبععار وا 

 ".النهاية في النتائج على الحصول ثم الفرو 

 فععي قويععة رغبععة توجهععه وهععادف مركععب عقلععي نشععاط" بأنععه  74  2007ي  جععروان عرفععه كمععا

 "سابقا معروفة تكن لم أصيلة أنواي إلى التوصل أو الحلول عن البحث
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 اإلبداعي التفكير في السائدة االتجاها 

 االتجاهععععععات هععععععذه ومععععععن ،اإلبععععععداعي التفكيععععععر تناولععععععت التععععععي االتجاهععععععات مععععععن العديععععععد هنععععععاك

    2011،؛العياصرة2009،الزياتياألتي

 إذا اإلبعداعي التفكيعر نأ إلعى فيعه أشعار العذ  سعكنر تبنعاه قعد االتجعاه هعذا :السلوكي االتجا  -

 التعزيععز يالقععي لععم إذا إمععا. اسععتمراره إمكانيععة إلععى سععيؤد  فانععه اإلثابععة، أو التعزيععز لقععي مععا

 . والزوال التضاؤل في يأخذو  فيه، مرغوب غير تفكيرا يصب  فانه المطلوب

 هععو اإلبععداعي التفكيععر نأ بععين الععذ  ثورنععدايك بزعامععة االتجععاه هععذا كععان :الترابطممي االتجمما  -

 التفكيعر هعذا قيمعة وتحعدد. واالسعتجابة المثيعر بعين تعربط التعي العالقعة ععن ينعتج تعرابط تفكيعر

 ضعيفة كانت إذا ماأ وتقوى، تتكرر فإنها قوية كانت ما إذا التي ونوعيتها الرابطة قوة بمدى

 .وتتالشى تزول فإنها

 العلمععاء مععن ععدد قبععل معن اإلبععداعي التفكيععر فعي االتجععاه هعذا ىتبنعع قععد :الجشممطالتي االتجما  -

 التععي للنظععرة مغععاير جديععدة كمحاولععة االتجععاه هععذا ظهععر وقععد وكععوهلر وفيرتيمععر كوفكععا أمثععال

 التفكيعععر نأبععع االتجعععاه هعععذا يفتعععر  حيعععث. اإلبعععداعي التفكيعععر حعععول قبعععل معععن سعععائدة كانعععت

 التععي الفكععرة تلععك هععو اإلبععداعي التفكيععر إن حدسععي، وتفكيععر استبصععار  تفكيععر هععو اإلبععداعي

 عمليعات بفععل فجعأة الحعل إلى الفرد فيها يصل إلى أن الموقف أو المشكلة صياغة فيها تتم

 . فاعلة ذهنية

 إلعى وأشعار. كعالرك وبعاربرا وروجعرز ماسعلو قبل من تبني قد االتجاه هذا :اإلنساني االتجا  -

 يصععل كععي التربويععة والمواقععف والظععروف الخبععرات لععه تتععوفر نأ وينبغععي مبععدعا يولععد الفععرد نأ

 بعان كعالرك بعاربرا وبينعت متوقعع، أداء أفضعل إلعى يعؤد  النمعو معن ممكنعة درجة أقصى إلى

 .اإلبداعي التفكير من حالة إلى المتعلم يوصل أن يمكن الذ  التعلم هو األمثل التعلم
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 نأبععع ظهعععرأ حيعععث كوبيعععه، خعععالل معععن والفعععن بعععاألدب االتجعععاه هعععذا ارتعععبط :التحليلمممي االتجممما  -

 حرية يتطلب اإلبداي وان ،اإلبداعي التفكير في الفاعل الكبير الدور له الواعي غير التفكير

 علعى ويحثعه العذهن يحعر  العواعي غيعر التفكيعر ألن وذلعك والشعور، الوعي قبل لما مؤقتة

 الحعد تملعك التعي الكلمعات يسبق التصويرية للعمليات الحر اللعب بأن ذلك ويوض  التفكير،

 .التواصل عملية من األدنى

 بععأن االتجععاه هععذا ويظهععر وكاوجععاك، اجععن مععن كععل االتجععاه هععذا تبنععى وقععد :المعرفممي االتجمما  -

 خاللهععا مععن يععتم التعي العمليععات مععن سلسعلة وفععق تسععير ذهنيععة عمليعة يمثععل اإلبععداعي التفكيعر

 المعرفيععة البيئععة فععي تخزينهععا يععتم التععي الخبععرات مععن الهائععل الكععم وربععط الموضععوعات معالجععة

 لععدى المعرفيععة البنيععة فععي دمجهععا ثععم الععذات ضععمن إدخالهععا أو بتععذويبها يقععوم حيععث للمععتعلم،

بداعية وأصيلة جديدة حلول إلى النهاية في تصل حتى المتعلم،  اداءات صورة في تظهر. وا 

 .معرفية وبنى ومعالجات

 والتعي المبعدعون األشعخا  بهعا يمتعاز التعي الصفات من عدد  2011ي سعادة استعر  وقد

  بعععععاالتي إجمالهعععععا ويمكعععععن الصعععععف، فعععععي المبعععععدعين طعععععالبال علعععععى التععععععرف علعععععى تسعععععاعد بعععععدورها

 الظععل، وخفععة بالدعابععة واالتصععاف االسععتطالي، حععب الواسععع، الخيععال الغمععو ، تحمععل االسععتقاللية،

دارة اآلخعععرين قيعععادة علعععى القعععدرة المفتعععوح، بالعقعععل االتصعععاف  العععى الميعععل المختلفعععة، النقعععاش حلقعععات وا 

 المشععكالت، نحععو الحساسععية اللفظيععة، الطالقععة المرونععة، الغامضععة، واألمععور الصعععبة المواقععف تحععد 

 النظر األمور، من الكثير توضي  أو تفصيل إمكانية التكيف، على القدرة األفكار، توليد على القدرة

 ضعد والتحامعل التعصب تجنب التردد، عن والبعد الحزم ومهم، ممتع عمل أنها على المشكالت إلى

 . اآلخرين
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 اإلبداعي التفكير مهارا 

 والقععدرات المهععارات مععن عععدد امععتالك تتطلععب المبدعععة الشخصععية كععذلك ة،اإلبداعيعع العمليععة أن

 السععابقة، والدراسععات النظععر  األدب إلععى الرجععوي وعنععد بفاعليععة، اإلبععداي عمليععة تحععث حتععى ةاإلبداعيعع

 بالمهعارات تمثلعت والتعي ،اإلبعداعي التفكيعر مهعارات إلعى أشعارت الدراسعات هذه اغلب نأ جليا يظهر

 .2005) حوالة،ي المرونة األصالة، الطالقة،  اآلتية

 واالسععتعماالت والحلععول اللفظيععة األفكععار مععن ممكععن قععدر كبععرأ توليععد علععى القععدرة وتعنععي: الطالقممة -

 ولععيس الكععم علععى تركععز إذ توليععدها، فععي واالنسععيابية السععرعة مراعععاة مععع مععا، لمثيععر االسععتجابة عنععد

   2008جروان،ي األتي منها الفرعية المهارات من عدد على الطالقة وتشتمل الكيف

 .جيد نسق في الكلمات من قدر كبرأ توليد في السرعة وهي  اللفظية الطالقة -

 .محدد زمن خالل األفكار من عدد كبرأ استدعاء وهي  الفكرية أو المعاني طالقة -

 .الكلمات في األفكار وصياغة التعبير في القدرة هي  التعبيرية الطالقة -

 المجموععة، فعي الفعرد يقعدمها التعي والحلعول األفكعار فعي التنويعع علعى القعدرة بهعا ويقصعد :المرونة -

 المرونعة مهعارة وتشعتمل. المشعكلة أو القضعية فعي نظعرهم وجهعات معواقفهم فعي تغيعر علعى الفعرد وقدرة

   2009؛ حجاز ،Torrance، 1976ي منه األنواي من عدد على

 . واحد اتجاه إلى تنتمي ال متنوعة استجابات إعطاء في الفرد سرعة  التلقائية المرونة -

 علعى الفعرد قعدرة المرونة من النوي هذا عنييو   مفهومال عن التخلي أو التعريف إعادة مرونة

 .جديدة مشكلة لمعالجة جديدة، مفاهيم إلى الحالية المفاهيم عن التخلي

 مهعععارة وتتميعععز.  ونعععادرة مألوفعععة وغيعععر جديعععدة أفكعععار وطعععرح توليعععد علعععى القعععدرة وتعنعععي :األصمممالة -

 أفكار عن ومختلفة ونوعية قيمة ذات تكون المبدي الفرد ينتجها التي ةاإلبداعي األفكار بان األصالة

  .2006العزيز، عبدي كمية تكون أن المهم ليس اآلخرين،
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 اإلبداعي التفكير معيقا 

 يواجععه حيععث ،اإلبععداعي التفكيععر فععي االنخفععا  فععي يتمثععل المععدارس فععي واضعع  قصععور هنععاك

 كععذلك إضعععافه، إلععى وتععؤد  اإلبععداعي التفكيععر أمععام تقععف التععي المعيقععات مععن عععدد المبععدي الشععخ 

ن ينتبعه المدرسعون العى هعذه ألذلك من الضعرور   المدارس، على تقتصر ال عالمية مشكلة أصبحت

 يجعدر هنعا من ،عندهم تنميته التفكير االبداعي لهذه المعيقات عند  خذ بعين االعتبارالمعيقات واأل

    2014،خليلي باالتي مثلتوت ،اإلبداعي التفكير معيقات أهم إلى التطرق بنا

 المعيقا  الشخصية :

 نأ ويكعاد ،اإلبعداعي التفكيعر تنميعة فعي العوامعل أهعم معن بعالنفس الثقعة يععد :بمالنف  الثقة ضعف -

 إلعى يعؤد  المبعدي عنعد العنفس ثقعة ضععف سعيادة حعين فعي المبعدي، الشعخ  ميعزات بعرزأ من يكون

 . المهمة المواقف في المخاطرة وتجنب الفشل من الخوف

 عرقلعععة إلعععى تعععؤد  المجتمعععع فعععي السعععائدة لمععععاييرل أالمتثعععال إلعععى الميعععل إن :المجممماراة إلمممى الميمممل -

 التفكيعععر معععن تحعععد وبالتعععالي والتوقعععع، التخيعععل مهعععارات معععن وتحعععد الحسعععية المعععدخالت جميعععع اسعععتخدام

 . اإلبداعي

 فعععي واالسعععتعجال سعععرعةال إلعععى االنجعععازات ولتحقيعععق النجعععاح فعععي الرغبعععة يعععؤد  :الزائمممد الحمممما  -

 ععدم إلعى ؤد ت والحماس السرعة هذه أن حيث ونضوجها، الفكرة اكتمال قبل النتائج على الحصول

 . العملية في فشل إلى يؤد  أطول وقت إلى تحتاج قد التي السابقة المتطلبات استنفاذ

 للمشععكلة حلعول إلعى التوصعل فعي الرغبعة فعي العامعل هعذا يعرتبط :والتسمرع الغمموض احتممال عمدم -

 الحلعول معن ععدد وتطعوير المشعكلة، جوانعب بجميعع معاملاإل دون المتاحعة الفعر  استغالل خالل من

 .أنسبها واختيار
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 المعيقا  الظرفية :

و الجوانعععب الثقافيعععة أ ،ويقصعععد بهعععا المعيقعععات التعععي يواجههعععا الشعععخ  المبعععدي خعععالل الموقعععف نفسعععه

وعدم التوازن بين التنعافس والععدوان  ،كالرغبة في المحافظة على الوضع الراهن ائدةواالجتماعية الس

 والجد والفكاهة.

 بداع في االسرة :اإلمعيقا  

والمسععععتوى الثقععععافي والتعليمععععي المععععنخف   ،برزهععععا المسععععتوى االجتمععععاعي واالقتصععععاد  المتععععدنيأمععععن 

 والتنشئة االجتماعية القائمة على التسلط .

طرائععق التععدريس والتععدريب التقليديععة واسععاليب  التقععويم القائمععة علععى  معيقمما  االبممداع فممي المدرسممة :

 . االمكانات التربوية والمناخ الصفي التسلطي ونق ،الحفظ والتلقين

من أهم المعيقات االتجاهات والقيم االجتماعية السائدة في المجتمعع  معيقا  االبداع في المجتمع :

 مثل االقتداء والخضوي والتدهور االقتصاد  واالجتماعي واتجاهات الجماعة المحبطة .

 ،اإلبععداعي التفكيععر تناولععت التععي والبحععوث الدراسععات مععن العديععد خععالل مععن الباحععث الحععظ وقععد

 ينوالمعععدير  ينالمعلمععع علعععى يجعععب والتعععي اإلبعععداي، طريعععق فعععي تقعععف التعععي المعيقعععات معععن ععععدد وجعععود

جراء هاتحديد  . لها المناسبة الحلول إليجاد الدراسات وا 

  السابقة الدراسا : ثانيا

 ،اسعتعان الباحعث بعالمجالت والععدوريات التربويعة والرسعائل الجامعيععة العلميعة العربيعة واالجنبيععة 

 فعععي وأثعععره الفيسعععبوك، تناولعععت التعععي الدراسعععات ألهعععم مراجععععة الرسعععالة معععن الجعععزء هعععذا فعععيواسعععتعر  

 ومنها   ،اإلبداعي التفكير تنمية في و الدراسي والتحصيل التاريخ تدريس

 طعالب رضعا" بعنعوان جعاءت  التعي   Powless،2011ي  بعواليس بهعا قعام التي الدراسة وفي

 الجععامعين طععالبال اسععتخدام ثععرأ الدراسععة هععذه تناولععت . أخععرى عوامععل علععى الفيسععبوك أثععر  الجامعععة
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 استخدام نحو اتجاهاتهم لتحديد الكترونية ستبانةاال ينالمشارك أكمل. طالبال رضا على بوك للفيس

 بالكليععععات، الشخصععععية األنشععععطة مسععععتويات الفيسععععبوك، اسععععتخدام عععععدم نحععععو واالتجاهععععات ،الفيسععععبوك

. 2010 عععام الجامعيععة أوهععايو بكليععات اً طالبعع المشععاركين كععان. والجامعععة بالكليععة باالرتبععاط والشعععور

 االجتمعاعي التواصل مواقع ،طالبال مشاركة على كثافة دراسة مع الدراسة هذه بيانات مناقشة تمت

 أن النتائج وأظهرت يوميا، مرات عدة الفيسبوك يستخدمون بأنهم طالبال بين حيث. طالبال ورضا

 الجامعية، لخبراتهم المختلفة الوجوه عن رضا أكثر بانتظام الفيسبوك يستخدمون كانوا الذين طالبال

 أنها يبدو المشاركين بين الرضا مستوى في الزيادة إن. واالجتماعية األكاديمية الخبرات ذلك في بما

  .الجامعية بالبيئة باالرتباط بالشعور تأثرت

 التواصعععععل شعععععبكة تحليعععععل" بعنعععععوان كانعععععت التعععععي Tinmaz،2012)ي تنميعععععز دراسعععععة وأشعععععارت

 البحععث طعرق فعي الفجعوة ملعىء علعى الدراسععة هعذه تركعز "والمسعتخدم التعليمعي الفيسعبوك  االجتمعاعي

 التوسعع هعذا معع. للتعلعيم كبعديل واسعتخدامها وقضاياها االجتماعي التواصل بشبكات المتعلقة وأدواته

. للتعلععيم مفيععدا الفيسععبوك أصععب  الضععخم، والعععدد والمتعععددة المفيععدة األدوات تعتبععر للتفاعععل، المحتمععل

 إدارة تعم. وثباتهعا بصعدقها المعتمعدة واالستراتيجيات السابق األدب من نوعيتين أداتين الباحثون طور

 عينعة تكونعت ، المجتمعع ععر  احتماليعة لزيعادة الكبيعر العينعة حجعم أجعل من للبحث المالئمة العينة

 قياديا مثاال الفيسبوك يعتبر وروتينية، واجتماعية آمنة كأداة الفيسبوك يستخدمون  212يمن الدراسة

 البحثيعة قدرتعه فعي وخاصعة اسعتخدامه ععن راضعين المسعتخدمون كعان. االجتمعاعي التواصعل لشبكات

 العرغم علعى. التفاعليعة النشعاطات ومسعتوى سرعة حول ريبة في المشاركين يبدو وبالمقابل، ومحتواه،

. االجتماعيععة للعالقععات ميزاتععه علععى المشععاركون ركععز لمسععتخدميه، مفيععداً  بععديالً  قععدم الفيسععبوك أن مععن

. المعلومعات بأغلعب ويتشعاركون اآلخعرين النعاس مع تواصل على ليبقوا الفيسبوك المشاركون استخدم

 باإلضافة. المشاركين من المجموعة لهذه الفيسبوك الستخدام كأسباب مجدولة تكن لم األلعاب لعب
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 بشععكل إلععيهم ليصععلوا اآلخععرين للمسععتخدمين المعلومععات عععر  فععي راغبععين يكونععوا لععم نو المشععارك أن

 السعتخدام المحتملعة اآلثعار معن متأكدين يكونوا لم طالبأ  242ي المشاركين أن الدراسة بينت ،مباشر

 مععن النععوي لهععذا الخبععرة لععديهم يكععن لععم المشععاركين أن فععي سععببا يكععون وقععد. التعلععيم أجععل مععن بوكالفيسعع

 .الفيسبوك على ألتعلمي النشاط

 شععبكات أثععر" بعنععوان جععاءت التععي ، 2012ي صعععليك أبععو قبععل مععن أجريععت التععي الدراسععة وفععي

 هععذه هععدفت حيععث ،"األردن فععي الجامعععات طععالب اتجاهععات علععى االلكترونيععة االجتمععاعي التواصععل

 وفعي األردنيعة، الجامععات طعالب اتجاهات على االجتماعي التواصل شبكات ثرأ معرفة إلى الدراسة

 ععددهم البعال  األردنيعة الجامععات طعالب معن الدراسة مجتمع تالف حيث المتوازنة، شخصيتهم تنمية

 تبععايأ تععم حيععث ومؤتععة، واليرمععوك األردنيععة الجامعععة مععن كععل طععالب مععن وطالبععة طالبععا  75923ي 

 إلعى والتوصل البيانات لجمع وذلك والمقابلة االستبانة من كل واستخدمت التحليلي، الوصفي المنهج

 نععع لإلجابععة وذلععك وطالبععة طالبععا  1135ي مععن الدراسععة عينععة تألفععتقععد و  بالدراسععة، الخاصععة النتععائج

 التععي النتعائج أهععم معنو  .المقابلعة أسععئلة علعى اإلجابعة لغايععة  40ي معن تألفعت وعينععة .االسعتبانة أسعئلة

 البععد حيعث من طالبال اتجاهات على التواصل شبكات تأثير نأ صعليك، أبو دراسة إليها توصلت

 البععدين علعى إحصعائية داللعة ذات فروقعاً  تظهعر ولعم متوسعطة، بدرجعة السعلوكي الوجداني، المعرفي،

 لصعععال  السعععلوكي للبععععد أثرهعععا علعععى فروقعععاً  ظهعععرت حيعععث الجعععنس، لمتغيعععر تبععععاً  والوجعععداني المعرفعععي

 .الذكور

 جامععععة فعععي البكعععالوريوس طعععالب اسعععتخدام درجعععة" بعنعععوان دراسعععة ، 2012ي البالونعععة وأجعععرت

 درجعععة بيعععان إلعععى الدراسعععة هعععدفتقعععد و  .واالجتمعععاعي األكعععاديمي التواصعععل فعععي  الفيسعععبوكي اليرمعععوك

 عينععة تألفععت واالجتمععاعي، وقععد األكععاديمي التواصععل فععي لفيسععبوكل اليرمععوك جامعععة طععالب اسععتخدام

 المعلومعات وتكنولوجيعا التربيعة كليتعي معن البكعالوريوس طعالب معن وطالبعة طالبا  401ي من الدراسة
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 العشعوائية، الطبقيعة بالطريقعة العينعة اختيعار وتعم ،2011-2012 الدراسعي للععام اليرمعوك جامععة في

 طععععالب اسععععتخدام نأ نتائجهععععا أبععععرز مععععن وكععععان اتفقععععر 3) ي مععععن االسععععتبانة الدراسععععة ةاإد وتكونععععت

 اسععتخداموأمععا  متوسععطا، كععان يديماكععواال التواصععل فععي الفيسععبوك اليرمععوك جامعععة فععي البكععالوريوس

 . مرتفعا فقد كان االجتماعي التواصل في الفيسبوك

 اسعععتخدام" بعنعععوان كانعععت التعععي   (Alexander،2012الكسعععندر أجرهعععا التعععي الدراسعععة وفعععي       

 معرفعة إلعى الدراسعة هعذه هعدفت فقعد "الثانويعة المدارس طالب لدى األكاديمي التحصيل في الفيسبوك

 اسععتبانة وزعععت وقععد حيععث الثانويععة، المرحلععة طععالب لععدى األكععاديمي التحصععيل علععى الفيسععبوك تععأثير

 تقععيس التعي االسععتبانة علعى باإلجابععة اً طالبع  72ي قععام حيعث ، الثانويععة دوالرو ي مدرسعة طععالب علعى

  FBIي معيعععععار نأو  ، 10-12ي معععععن للصعععععفوف ENGAGE و  FBIي الفيسعععععبوك اسعععععتخدام مقعععععدار

 ،واالرتباطالفيسعبوكب طعالبال مشعاركة ،ومدىالفيسبوك على طالبال يقضيه الذ  الوقت كمية يقيس

 ENGAGE إلعععى بالنسعععبة إمعععا اليوميعععة، حياتعععه فعععي الفيسعععبوك طعععالبال ودور ،الفيسعععبوكب الععععاطفي

 ذلعععك فعععي للطالب،بمعععا األكعععاديمي التحصعععيل علعععى تعععوثر واجتماعيعععة نفسعععية سعععلوكيات  10ي فيقعععيس

 الععععععععام،تحقيق التصعععععععميم االتصعععععععال، ومهعععععععارات بعععععععالنفس، األكاديميعععععععة والثقعععععععة األكعععععععاديمي، النظعععععععام

 نتعععائج بينعععت وقعععد . الدراسعععة ومهعععارات الثبعععات االجتمعععاعي، التعععرابط ، االجتماعيعععة األهداف،األنشعععطة

 .طععالبال عليهععا حصععل التععي العالمععات ومعععدل الفيسععبوك اسععتخدام درجععة بععين سععلبية عالقععة الدراسععة

 استخدام بين سلبية عالقة وتوجد األهداف، وتحقيق الفيسبوك استخدام درجة بين سلبية عالقة كذلك

 اسععتخدام بععين عالقععة توجععد ال هنععأ إلععى الدراسععة نتععائج وتشععير التععدريس، ومهععارات والثبععات الفيسععبوك

 .المجتمعات بع  لدى الدراسي والتحصيل الفيسبوك

 األساسية المرحلة طالب استخدام واقع" بعنوان  2013ي شريعة أبو أجرتها التي الدراسة وفي

 طعععالب علعععى أجريعععت والتعععي ،"للعععتعلم مسعععاعد كوسعععيط الفيسعععبوك االجتمعععاعي التواصعععل لمواقعععع العليعععا
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 نظعرهم، وجهعة معن للعتعلم مسعاعد كوسيط األردن في  التاسع الثامن السابعي العليا األساسية المرحلة

 مععن الدراسععة عينععة تألفععت وقععد .نظععرهم وجهععة مععن للفيسععبوك اسععتخدامهم دون تحععول التععي ومعوقععات

-2013ي األول الدراسعي الفصعل خعالل العليعا األساسعية المرحلعة صعفوف معن وطالبعة طالبا  220ي

 نتععائج أشععارت وقععد .اسعتخدامه دون تحععول التععي المعوقععات . وبينعتالفيسععبوك مسععتخدمي معن  2012

 وجعود إلعى إضعافة العتعلم، غعرا أل كانعت الفيسعبوك اسعتخدام درجعة نأ منهعا نتعائج ععدة إلعى الدراسة

 كانععت السععلبية الفيسععبوكايضععًا الععى أن أثععار  وأشععارت ،الفيسععبوك اسععتخدام دون تحععول ماديععة معوقععات

 .اإلناث من طالبال على كبيرة بدرجة

 المعرفيععة والعمليععة المعرفععة أبععاد تحليععل" بعنععوان  lin، 2013ي لععين أجرهعا التععي الدراسععة وفعي

 التعلعيم ومنهعاج البعالغين لعدى الفيسعبوك باسعتخدام وذلعك اإلنترنعت علعى يعتمعد تعلمعي نشعاط لمشعروي

 ععن الكشعف إلعى الدراسعة هذه تسع وقد التعلم، في SNSs الستخدام أفضل فهم ولتعزيز "المستمر

 علععى يعتمععد تعلععم نشععاط شععمل والععذ  ،الفععن منهععاج فععي للمتعلمععين االنترنععت عبععر المناقشععة سععلوكيات

. االنترنت عبر طالبال مناقشات لدعم الفيسبوك، وهو أال شيوعا األكثر SNSs باستخدام المشروي

. تععايوان جنععوب جامعععة فععي المسععتمر التعلععيم مدرسععة فععي سععجلوا طالبععا 22 مععن الدراسععة عينععة تكونععت

 تحليععل الدراسععة هععذه تظفععوقععد و  كمخطععط، Revised Bloom's Taxonomy الدراسععة وتبنععت

 المحتععوى أنمعاط لفحع   LSAي Lg Sequential analysis وتحليعل  QCAي الكمعي المحتعوى

 مناقشععات فععي الرئيسععي المعرفععي البعععد أن إلععى الدراسععة نتععائج أشععارتو . طععالبال لمناقشععات والسععلوك

 الفهعععععم علععععى ركععععزت قععععد المعرفيعععععة العمليععععة كانععععت بينمععععا المعرفيعععععة، وراء مععععا المعرفععععة كععععان طععععالبال

 التعرف تم االنترنت على يعتمد ال موضوي لمناقشة المتوسطة النسبة أن إلى باإلضافة. واالستيعاب

 مععن تظهععر قععد التععي  المختلفععة السععلوكيات االعتبععار بعععين األخععذ ومععع. الدراسععة هععذه فععي أيضععا عليععه

 أظهععرتو . للمتعلمععين الفرديععة الفععروق علععى أكثععر التحليععل اعتمععدو  والعمععر، الجععنس بععين التنععوي خععالل
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 سعععنا األكبعععر األعمعععار وذو  الفتيعععات فضعععلت اإلنترنعععت، عبعععر المناقشعععة سعععياق فعععي أنعععه أيضعععا النتععائج

 هععذه اقترحععت النتععائج، هععذه علععى وباالعتمععاد. اإلنترنععت علععى تعتمععد ال التععي المناقشععات فععي االنخععراط

 أن المعلمعين علعى ينبغعي ،SNSs باسعتخدام االنترنعت عبعر المناقشعات إجعراء يعتم عندما أنه الدراسة

 التعليميععة نشععاطاتهم وتصععميم الفرديععة وفععروقهم البععالغين المتعلمععين خصععائ  االعتبععار بعععين يأخععذوا

 لتبنعععي التربويعععة واالقتراحعععات مناقشعععتها تعععم الدراسعععة لهعععذا والمحعععددات التضعععمينات. المنحنعععى هعععذا وفعععق

SNSs أيضا اقتراحها تم المستمر والتعليم للبالغين التعليم لنشاطات. 

 االجتمععاعي التواصععل مواقععع اسععتخدام درجععة" بعنععوان دراسععته فععي  2014ي السععبيعي أشععار وقععد

 قعام حيعث"  نحوهعا واتجاهاتهم السعودية العربية المملكة في تعليمهم في الثانوية المرحلة طالب لدى

 مواقعع اسعتخدام درجعة تقعيس فقعرة  41ي معن تألفعت التعي االسعتبانة وهعي الدراسعة أداة بتطوير الباحث

 فععي يدرسععون طالععب  358ي مععن العينععة وتألفععت نحوهععا، واتجاهععاتهم الفيسععبوك االجتمععاعي التواصععل

 في المشاركة في الخجل حاجزفي  كسر ساعد قد الفيسبوك ان نتائجها ابرز من وكان جدة، منطقة

 بعععد الفيسععبوك تصععف  فععي لطععالب اسععتمرار وكععذلك الدراسععي، الصععف فععي المشععاركة وتعععوي  الععدرس

 .مرتفع بشكل الدراسة انتهاء

 فععي الفيسععبوك اسععتخدام" بعنععوان  Halvorsen،2014ي هافرسععون بهععا قععام التععي الدراسععةوأمععا 

 الدراسة هذه هدفت فقد "تايلند في الثانوية المدارس ومعلمي لطالب المتعددة اللغات مهارات  تايالند

 باسعععتخدام والمحادثعععات االجتماعيعععة االتصعععال الوسعععائل فعععي اللغعععات سعععتخدامأ طعععرق معععن التحقعععق العععى

 بالمععدارس والمعلمععين طععالبال يسععتخدم كيععف الدراسععة تناولععت تحديععدًا، أكثععر وبشععكل. الرقميععة الطععرق

 مسععاهمتهم فععي اللغععات مععن متنوعععة مجموعععة خععالل مععن يتفععاعلوا وكيععف الفيسععبوك التايلنديععة الثانويععة

 نتععائج بعرزأ ومعن والنوعيعة الكميععة النتعائج جمعع لغعر  سعتبانةأال اسععتخدام تعمو . الموقعع علعى اليوميعة

 3 حععوالي نقضععيي الععذكور مععن بععوك للفععيس اسععتخداما أكثععر اإلنععاث نأ الدراسععة، إليهععا توصععلت التععي
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 بشعكل اللغعة اسعتخدموا المشعاركين نأ كعذلك. للعذكور سعاعتين  يمقابعل الفيسعبوك علعى يوميعا ساعات

 بشعععكل الفيسعععبوك علعععى واسعععتخدامها باللغعععة واهتمعععت والمشعععاركة، الحعععديث طبيععععة علعععى بنعععاء مختلعععف

 هععععذه مععععن مقطفععععات ومراجعععععة المحادثععععات مععععن سلسععععلة خععععالل مععععن بطبيعتهععععا مختلفععععة وأدوات متعععععدد

 التحليعععل علعععى ديعتمععع وذلعععك ،اللغعععة اسعععتخدام فعععي بحريعععة يتحركعععون المشعععاركين نأ بينعععت المحادثعععات

 .المعنى ولتجسيد البصر 

 وتكنولوجيععا االجتماعيععة الوسععائط نمععاذج" بعنععوان التععي  Mullerer،2014ي ميلععر دراسععة وفععي

 الوسععععائط تععععأثير معرفععععة إلععععى ت الدراسععععةهععععدف وقععععد "التخععععرج مععععدارس طريععععق فععععي الفيسععععبوك  التعلععععيم

 منهجيعات االجتماعيعة الوسعائط إضعافة وفعي. التعليمعي التواصل على الجديدة الطرق االجتماعية في

 متعددة صفوف في الفيسبوك استخدام. وسريعة وكمية نوعية بطريقة بها نتفاعل التي للطريقة جديدة

 التكنولوجيععا اسععتخدام مسعتوىوقيععاس  دا،نعنيوزيال فععي اسعيةالدر  المععدارس فعي طالبععا  40-20ي صعغيرة

 أن الدراسععة نتععائج أظهععرت. اإلدارة فععي المدرسععي التعلععيم مععن كجععزء الفيسععبوك قيمععة تلقععي كيفيععة علععى

 الفيسعبوك اسعتخدام أن هنعا ت الىصلوخ. اإلنترنت عبر اتاإلختبار  أجل من األفضل كان الفيسبوك

 . الجامعة على تعتمد التي الداخلية الخدمات من أفضل هو التعليمية التطبيقات لبع 
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  السابقة الدراسا  على التعقيب

 عبعععر الدراسعععات هعععذه علعععى التعقيعععب ويمكعععن السعععابقة، الدراسعععات معععن مجموععععة الباحعععث ععععر 

  محاور ثالث

 .الحالية الدراسة مع االتفاق أوجه -

 .الحالية الدراسة مع االختالف أوجه -

 . الدراسات تلك من االستفادة أوجه -

 

 :الحالية الدراسة مع االتفاق أوج 

  اآلتية النقاط في السابقة الدراسات بع  مع الحالية الدراسة اتفقت

 وهعععي المدروسعععة المهعععارات نوعيعععة تناولهعععا فعععي الدراسعععات بعععع  معععع الحاليعععة الدراسعععة اتفقعععت -5

 . اإلبداعي التفكير مهارات

 الدراسعععي التحصعععيل فعععي الفيسعععبوك فاعليعععة فعععي الدراسعععات اغلعععب معععع الحاليعععة الدراسعععة اتفقعععت -2

 .  دراسة مثل الدراسات تلك في المهارات هذه أنواي باختالف المدروسة المهارات وتنمية

 مععع يتطععابق وهععذا التجريبععي شععبه المععنهج وهععو واحععد مععنهج الحاليععة الدراسععة فععي تاسععتخدام -4

 . (Mullerer، 2014)ميلر ،(Lin،2013) لين ،(Tinmaz، 2012)تيميز ، دراسة

 : الحالية الدراسة مع االختالف أوج 

  اآلتية النقاط في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اختلفت    

 الباحععث لدراسععة خالفععا وذلععك السععابقة الدراسععات عليهععا طبقععت التععي الدراسععية المنععاهج تنوعععت -5

 علعى طبقعت الحاليعة الدراسعة بينمعا الحاسوب، مادة على  Tinmaz،2012ي كما في دراسة

 . التاريخ مادة
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 أبعععوي ، Tinmaz،2012ي مثعععل الععععام التعلعععيم فعععي المعععدارس طعععالبكانعععت الفئعععة المسعععتهدفة  -2

 هعيالحاليعة  للدراسعة المسعتهدفة الفئعة كانعت بينما ، Alexander،2012ي،2013) شريعة،

 . األدبي الرابع الصف

 دراسعععة فعععي كمعععا والتجريبعععي البنعععائي كعععالمنهج معععنهج معععن أكثعععر الدراسعععات بعععع  اسعععتخدمت -4

 اسععتخدم بينمععا التحليلععي الوصععفي المععنهج اسععتخدم حيععث ، lin،2013ي ، 2014،السععبيعيي

 .التجريبي شبه المنهج الحالية الدراسة في

 تحصععيلي، اختبععار أو حالععة دراسععة أو االسععتبانة علععى أدواتهععا فععي الدراسععات بععع  اقتصععرت -2

 التفكيععععر واختبععععار الدراسععععي التحصععععيل اختبععععار علععععى الحاليععععة الدراسععععة أدوات اشععععتملت بينمععععا

 . اإلبداعي

 تجريبيعة مجموععة إلعى قسعمت األدبي الرابع الصف طالب من عشوائية عينة الباحث اختار -4

 .السابقة الدراسات في البرنامج عليها المطبق العينات مع اختلف وهذا ضابطة ومجموعة

 األخرى الدراسا  من االستفادة أوج 

 أفعععادت حيعععث السعععابقة، الدراسعععات اغلعععب فعععي المتبععععة المنهجيعععة معععن الحاليعععة الدراسعععة أفعععادت

 .الدراسة هذه في المستخدمة ، 2013 ،ابو شريعةي دراسة من الحالية الدراسة

 وهعذه الحاليعة، دراسعته لخدمعة توظيفها يمكن نقاط مجموعة إلى يتوصل إن الباحث استطاي

  األتي النحو على هي النقاط

 جعدوى أثبتعت فقعد السعابقة، الدراسعات إليها توصلت التي النتائج في كبير توافق هناك -5

 فععي كمععا المختلفععة، المهععارات تنميععة و الدراسععي التحصععيل فععي وأثععره الفيسععبوك توظيععف

   دراسة
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 فعععرو  صعععياغة فعععي السعععابقة الدراسعععات ومقترحعععات وتوصعععيات نتعععائج معععن االسعععتفادة -2

جراءات الدراسة،  . عام بشكل الدراسة وا 

 السعابقة، دراسعاتهم فعي البعاحثون اسعتخدمها التي اإلحصائية األساليب من االستفادة -4

 .الحالية الدراسة لطبيعة المناسبة اإلحصائية األساليب اختيار وبالتالي

 . الدراسة هذه لمثل التجريبي شبه المنهج مناسبة مدى معرفة -2

 . السابقة دراستهم في الباحثون فرضها التي واألسئلة الفرو  من االستفادة  -4

 . السابقة الدراسات تضمنتها التي والدراسات النظرية األطر من االستفادة -2

 . عليها الحصول وسبل المهمة المراجع من عدد على التعرف -3

  ما تتميز ب  الدراسة الحالية عن الدراسا  السابقة

 بالصععف تمثلععت والتععي المسععتهدفة بالفئععة عععن الدراسععات السععابقة فععي الحاليععة الدراسععة تميععزت

أمعا فعي الدراسعات  ،ومنهج البحث المستخدم حيث اتبعع الباحعث المعنهج شعبه التجريبعي األدبي، الرابع

 اإلبعداعي التفكيعر مهعارات المدروسة المهارات ونوعية ،السابقة فقد اتبعت المنهج الوصفي والتحليلي

 .التاريخ مادة في

 الجمعععععي التععععدريس أنمععععاط باسععععتخدام التععععدريس فععععي عععععام بشععععكل الفيسععععبوك عتمععععاد علععععىواال

 واألمثلعععة المعلومعععات وععععر  والهعععاتف الحاسعععوب أجهعععزة توظيعععف إلعععى باإلضعععافة الفعععرد ، والتعععدريس

 نأ علعى لحعثهم مجموععات إلعى المتعلمعين وتقسعيم النقاش أسلوب الفيسبوك في ماستخدأ وأنشطتهما،

كععذلك فععي توليعد افكععار جديععدة ابداعيععة مععن ،الععدرس  وفعاليععات األنشعطة فععي ومشععاركين فععاعلين يكونعوا

 داخل الدرس. طالبخالل القيام بعدد من االنشطة التفاعلية بين ال
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 الثالث الفصل

 واإلجراءا  الطريقة

لتحقيععععععق أهععععععداف الدراسععععععة  اتبعععععععتيتنععععععاول هععععععذا الفصععععععل عرضععععععا للطريقععععععة واإلجععععععراءات التععععععي      

ا مالدراسعععععة، والتأكععععععد معععععن صععععععدقه يتععععععمعععععن حيعععععث  تحديععععععد مجتمعععععع الدراسععععععة وعينتهعععععا، ووصعععععف ادا

جعععععراءات تنفيعععععذها. وتحديعععععد متغيعععععرات الدراسعععععة، معععععوثباته والمعععععنهج المسعععععتخدم فيهعععععا، واألسعععععلوب ا، وا 

 اإلحصائي المستخدم لمعالجة البيانات وتحليلها، الستخال  النتائج وتصميمها.

 :الدراسة منهجية

عن أسئلة هعذه  جابةت المراد الحصول من خالل اإلانطالقًا من طبيعة هذه الدراسة والمعلوما

 المجموععة معن يتعألف والعذ  الدراسعة، هعذه فعي التجريبعي شعبة المنهج باختيار  الباحث قام ،الدراسة 

 توزيعععع تعععم الععععراق، فعععي العععدور تربيعععة مديريعععة معععن القصعععدية بالطريقعععة اختيعععارهم تعععم وضعععابطة تجريبيعععة

 فععتم لضععابطة المجموعععة أمععا ،الفيسععبوكب التجريبيععة المجموعععة درسععت عشععوائية، بطريقععة المجمععوعتين

 .االعتيادية بالطريقة تدريسهم

 الدراسة مجتمع

 خعالل العدور، قضعاء معدارس فعي األدبي الرابع الصف طالب جميع من الدراسة مجتمع تكون

 شعبة  16ي وتضم للبنين، مدارس  5ي المدارس عدد بل  إذ ،2016/2015 األول الدراسي الفصل

 .األدبي الرابع للصف

 الدراسة أفراد

 حصعععععر تعععععمأفعععععراد الدراسعععععة، إذ  فعععععي إختيعععععار عتمعععععاد العشعععععوائيةإإلتمعععععام اجعععععراءات الدراسعععععة تعععععم       

 إجععععراء لصعععععوبات ونظععععراً  الععععدور، قضععععاء فععععي األدبععععي الرابععععع الصععععف علععععى تحتععععو  التععععي المععععدارس
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 مععععععدارس مععععععن للبنععععععين الععععععراز  مدرسععععععة ثانويععععععة اختيععععععار تععععععم الدراسععععععة، مجتمععععععع كععععععل علععععععى الدراسععععععة

  اآلتية لألسباب وذلك القصدية بالطريقة القضاء

 مجهعزة المدرسعة مبعاني كون والمتمثلة الدراسة، أدوات لتطبيق المناسبة المدرسية البيئة توفر 

 . الدراسة لتنفيذ الالزمة  االنترنتي اتصال منظومة وتوفر للحاسوب بمختبر

 الدراسعة إجعراء متابععة يسعهل ممعا الدراسعة، فيهعا تجعرى التي المنطقة في يسكن الباحث كون 

 .التجريبية

 بالطريقة اختيارهم تم األدبي، الرابع الصف طالب من طالبا  40ي الدراسة أفراد عدد بل وقد 

 ، وضععابطة تجريبيععة مجموعععة إلععى عشععوائياً  تقسععيمهم وتععم للبنععين، الععراز  ثانويععة طععالب مععن القصععدية

 ضععابطة ومجموعععة طالبععا،  21ي الفيسععبوكب درسععت التععي التجريبيععة المجموعععة أفععراد عععدد كععان حيععث

  .طالبا  19ي هاأفراد عدد بل  االعتيادية بالطريقة درست

 :الدراسة أداتا

 الرابععع الصععف طععالب لععدى الدراسععي التحصععيل األولععى االداة تقععيسل الدراسععة يأداتعع تطععوير تععم

 فععي اإلبععداعي التفكيععراالداة الثانيععة لتقععيس و  التععاريخ، مععادة فععي الفيسععبوك اسععتخدام خععالل مععن األدبععي

 لالدتين المذكورتين اعاله  والتالي يتضمن شرحًا تفصيليًا  التاريخ، مادة

  ي :التحصيل ختباراأل: األولى األداة

 فععي األدبععي الرابععع الصععف طععالب تحصععيل قيععاس هدفععه تحصععيل اختبععار تطععويرب الباحععث قععام      

 تعاريخ كتعاب معن  القبلعي النظعام المكرمعة، مكعة اإلسعالم، قبعل السياسعية التنظيمعاتي وحعدة في العراق

  اآلتية الخطوات وفق عليهم، المقرر اإلسالمية العربية الحضارة
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 المكرمععة، مكععة اإلسععالم، قبععل السياسععية التنظيمععاتي التعليميععة الوحععدة محتععوى علععى االطععالي -

المقرر للصف الرابع االدبعي معن  اإلسالمية العربية الحضارة تاريخ كتاب من  القبلي النظام

 باالشعتراك فيهعا المتضعمنة األساسعية المفعاهيم ومعرفعة وأهعدافها ،قبل وزارة التربية فعي الععراق

 . العراق في الدور تربية مديرية في ومشرفيها االجتماعية، المواد مدرسي بع  مع

 اختبار بناء من للتأكد وذلك األولى صيغته في السلوكية لألهداف موصفاتال جدول بناء -

 على المقرر التاريخ كتاب من التعليمية الوحدة عناصر جميع مراعاة فيه يتم متوازن

 مستوى  وهي المعرفية لألهداف بلوم مستوى مراعاة إلى باإلضافة األدبي، الرابع الصف

  .التقويم ومستوى التركيب، مستوى التحليل، مستوى التطبيق، مستوى الفهم، مستوى التذكر،

 التقويمية اتاإلختبار  من العديد بمراجعة الباحث قيام خالل من  اإلختبار فقرات نوي تطوير -

 أنهعا حيعث بدائل، بثالث المتعدد من االختيار أسئلة اختيار تم فقد التاريخ مادة في طالبلل

 المحتعوى شعمول علعى قعدرتها الوضعوح،  معن بعه تتميعز لمعا وذلعك اتاإلختبعار  انسعب معن تعد

 بععععين التمييععععز علععععى تصعععحيحها،قدرتها سععععهولة ات،اإلختبععععار  مععععن غيرهعععا مععععن أكثععععر التعليمعععي

 . واضحة بصورة العليا المستويات

 فقععرات بصععياغة المتعلععق النظعر  األدب علععى الباحععث اطععالي بععد  اإلختبععار فقععرات صعياغة -

 وتعععم التحصعععيلي اإلختبعععار فقعععرات صعععياغة تمعععت ذلعععك ضعععوء فعععي المتععععدد، اختيعععار اإلختبعععار

 التعليميععة،وجود والمرحلععة طععالبال مسععتوى واالختيارات،مراعععاة الفقععرات وضععوح  فيهععا مراعععاة

 . فقرة لكل واحدة إجابة

 فقععد التحصععيلي اإلختبععار فقععرات وضععع ضععوئها فععي تععم التععي الخطععوات مععن سععبق مععا ضععوء وفععي

بععععد  متععععدد، معععن ختيعععاراال فقعععرة  35ي معععن التحكعععيم قبعععل األوليعععة صعععورته فعععي اإلختبعععار تتكونععع
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تألف االختبعار فعي صعورته النهائيعة  ،عرضه على لجنة من المحكمين والقيام بالحذف واالضافة

 . صحيحة إجابة منها واحد بدائل أربعة من تتألف فقرة ولكلفقرة  30)من ي

 التحصيلي : األختبار صدق

 الرابععع الصععف طععالب علععى المقععرر التععاريخ كتععاب مععن يالتحصععيل اإلختبععار إعععداد تععم إن بعععد

 الجامععات معن عدد في التدريس هيئة أعضاء من  8ي على بعرضه الباحث قام ،العراق في األدبي

 األتي  حول الرأ  إبداء التحكيم لجنة أعضاء من طلب وقد  4ي الملحق في كما والعراقية، األردنية

 اإلختبار هدافأل وشمولها الفقرات مالئمة. 

  اإلختبار فقرات إجابات في العلمية والدقة الوضوح مدى. 

 وصياغتها ووضوح معناها اإلختبار لفقرات اللغوية السالمة.  

 اإلختبار فقرات على المحكمين موافقة في  %80ي بنسبه اعتمادها وتم. 

  .إبداء أّية مالحظات يرونها مناسبة 

 لتحصعيليا اإلختبعارب والخعروج المطلوبعة التععديالت أجعراء تم المحكمين مالحظات ضوء وفي

 الفقرات،وفععععي بععععع  ترتيععععب أعععععادة فععععي كانععععت التععععي ، 1ي الملحععععق فععععي كمععععا النهائيععععة، صععععيغته فععععي

ععادة ،اإلختبعار لفقعرات اللغوية الصياغة  الموصعفات جعدول وأصعب  بلعوم، وياتتمسع علعى توزيعهعا وا 

   .1ي الملحق في كما النهائية صيغته في

 :التحصيلي اإلختبار ثبا 

 استخدامقيس ما أعّد من أجله، والتأّكد من ثباته، ي التحصيلي اإلختبارأن  لتأكد منمن أجل ا

عادة اإلختبار  الباحث على  اإلختبار التحصيليتم تطبيق وقد  (،test-retest)طريقة االختبار وا 

 العراق صدى ثانوية في األدبي الرابع الصف طالب من اً طالب  20ي عددها بل  استطالعية عينة
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عادة تطبيقالدراسة،  عينة أفراد خارج من من  أسبوعين مرور بعدى العنية ذاتها عل اإلختبار وا 

 العالمات جميع ورصد مرتين، اإلختبار على طالبال استجابات تصحي  وبعد ، التطبيق األول

 المرتين في طالبال استجابات نتائج بين بيرسون االرتباط معامل حساب تم عليها، حصلوا التي

 حساب تم كذلك العينة، أفراد على اإلختبار تطبيق لغر  مقبول معامل وهو  0.82ي وقد بل 

 هذه وتعد ، 0.84ي  الثبات معامل وبل  األول التطبيق على ألفا كرونباخ الداخلي االتساق معامل

 . الدراسة هذه إلغرا  مقبولة المعامالت

 :اإلبداعي للتفكير توران  اختبار: الثانية األداة

 مسعععتوى ليقعععيس اإلبعععداعي للتفكيعععر  أي اللفظيعععة بصعععورته تعععورانس اختبعععار باختيعععار الباحعععث قعععام

 ليتفعق تطويره على وعمل والضابطة، التجريبية المجموعة  الدراسة عينة أفراد لدى اإلبداعي التفكير

 اإلختبار هذا أسئلة مع العلمية المادة تطويع خالل من األدبي الرابع للصف التاريخ مادة مفاهيم مع

 اختبععارات ةسععت مععن اإلختبععار هععذا وتكععون .  1ي  رقععم الملحععق فععي النهائيععة صععورته فععي تكععون الععذ 

 عععن فضععال دقععائق،  7ي إلععى السععت اتاإلختبععار هععذه  مععن واحععد كععل يحتععاج فرعيععة، أنشععطة يتضععمن

  هي النشاطات وهذه ،اإلختبار بهذا الخاصة التعليمات لتقديم الالزم الزمن

 اكبععر بكتابععة الطالععب مععن والطلععب نصععًا، الطالععب أعطعاء خععالل مععن :األسممئلة توجيمم : األول النشمماط

. الن  في المعطاة المعلومات استخدام خالل من اإلجابة يمكن التي األسئلة من ممكن عدد

 مع المعطاة األسئلة توافقت إذا الصحيحة اإلجابة مع توافقت إذا صحيحة الطالب إجابة وتعد

 . استخدامه دون أو الفيسبوك استخدام خالل من سواء المعلم قبل من المعطاة المعلومات
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 أدت التعي الممكنعة األسعباب بتخمعين يقعوم إن الطالعب من طلب إذ :األسباب تخمين: الثاني النشاط

 كانععت إذا صععحيحة اإلجابععة وتعععد قصصععي، نعع  اسععتعرا  خععالل مععن ،حععدوث المشععكلة إلعى

 . اإلجابة معنى تتضمن

 التبعيعة جعراء النتعائج معن ععدد اكبعر يخمعن أن الطالعب معن طلعب إذ :النتائج تخمين: الثالث النشاط

 إذا صعحيحة اإلجابعة وتععد.  والغساسعنة المنعاذرة إمعارة وبعاألخ  العربيعة، الجزيعرة شبه في السياسية

 .السبب على مترتبة كانت

 الطعرق أفضعل إليجعاد علميعة بطريقعة يفكعر إن الطالعب معن طلب إذ: اإلنتاج تحسين: الرابع النشاط

 فععي والسياسععية اإلداريععة الحيععاة تطععوير فععي التنظيمععات مععن االسععتفادة يمكععن التععي واالقتراحععات

 ذا كععان االقتععراح أو الطريقععة كانععت إذا صععحيحة اإلجابععة وتعععد الحاضععر، الوقععت خععالل العععراق

 . مقبولة وكفاءة معنى

 غيععر طععرق عععن يبحععث إن الطالععب مععن طلععب إذ :المللوفممة غيممر االسممتخداما : الخممام  النشمماط

 وتععععد القبلعععي، النظعععام عليعععه يقعععوم العععذ  واالجتمعععاعي السياسعععي النظعععام معععن لالسعععتفادة مألوفعععة

 . والحديثة الممكنة الطرق تضمنت إذا صحيحة اإلجابة

 علععى تترتعب التعي النتعائج معن ععدد اكبعر كتابععة الطالعب معن طلعب إذ :إن افتمرض: السماد  النشماط

 قبعععل الععععرب لعععدى متعععوفرة وطعععائرات وقطعععارات سعععيارات معععن الحديثعععة النقعععل أنظمعععة إن افتعععرا 

 . االفترا  هذا حول ما بشيء التنبؤ من الطالب تمكن إن صحيحة اإلجابة وتعد اإلسالم،

 : اإلبداعي التفكير اختبار تصحيح

 تعم اذ واألصعالة، والمرونعة الطالقعة مهعارة  أي اللفظية الصورة اإلبداعي التفكير اختبار تضمن

  األتي النحو على المهارات في للطالب العالمات حساب
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 ب محعددة زمنيعة معدة خعالل الطالعب لهعا يسعتجيب التعي الصعحيحة االسعتجابات بععدد تقاس :الطالقة

 . دقائق  7ي

 ب محعددة زمنيعة معدة خعالل الطالعب يعطيهعا التعي لالستجابات المختلفة الفئات بعدد تقاس :المرونة

  اآلتية األمور مالحظة مع دقائق  7ي

 جميعععع فعععي يتغيعععران ال االهتمعععام او المرونعععة الن المرونعععة، درجعععة تعطعععى ال  األولعععى الفكعععرة -

 . االتجاهات

 . يتغيران الهتمام ت المرونة أوكان إذا صفراً  المرونة درجة تكون -

 . واحدة فكرة حول تدور اإلجابات كانت إذا واحدة درجة الطالب يأخذ -

 خععالل الطالععب يعطيهععا التععي الشععائعة وغيععر الصععحيحة، اإلجابععات بعععدد المهععارة هععذه تقععاس :األصممالة

 إعطعاء خعالل معن ،وذلعكطالبال لبقية بالنسبة تكرارها على بناء وذلك دقائق  7ي مقدارها زمنية مدة

 العععععدرجات إعطعععععاء خعععععالل معععععن ،وذلعععععكطالبال لبقيعععععة بالنسعععععبة تكرارهعععععا علعععععى بنعععععاء وذلعععععكي العععععدرجات

  األتي النحو على وذلك  3،2،1،0ي

  .0ي عالمة تأخذ فأكثر %9 بنسبة تكرارها يتم فكرة كل -

  .1ي عالمة تأخذ %8 -%6 بنسبة تكرارها يتم فكرة كل -

  .2ي عالمة تأخذ  % 5-%2 بنسبة تكرارها يتم فكرة كل -

  .3ي عالمة تأخذ %2 بنسبة تكرارها يتم فكرة كل -

 (اإلبداعي اإلختبار) الثانية األداة صدق

 تعوفير إلى أدى مما العقل، بناء في جيلفورد نظرية إطار في اإلبداعي التفكير اختبار بناء تم

 يتناسعب بمعا اإلبعداعي اإلختبعار إععدادب الباحعث قعام وقعد لتعورانس، اإلبعداعي اإلختبار محتوى صدق
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 معن اإلبعداعي التفكيعر اختبعار محتعوى صعدق معن الباحعث تأكد فقد األدبي، الرابع للصف التاريخ مع

ععععادة مالحظعععاتهم إلبعععداء المحكمعععين معععن ععععدد علعععى عرضعععه خعععالل  بشعععكل المعنعععى ليعععتم الصعععياغة وا 

 وضعععع ثعععم ومعععن ضعععوئها، فعععي اإلختبعععار وتععععديل المحكمعععين بمالحظعععات الباحعععث اخعععذ وقعععد أفضعععل،

 .النهائية بصورته اإلختبار

 (  اإلبداعي اإلختبار) الثانية األداة ثبا 

 عينععععة علععععى عرضععععه خععععالل مععععن النهائيععععة بصععععورته اإلختبععععار ثبععععات مععععن للتأكععععد الباحععععث قععععام

 التطبيععق مععن أسععبوعين وبعععد ،اً طالبعع  21ي عععددها يبلعع  والتععي الدراسععة عينععة خععارج مععن اسععتطالعية

 بحسععاب الباحععث قععام ثععم العينععة، أفععراد علععى اإلختبععار بعععر  ثانيععة مععرة الباحععث قععام لالختبععار األول

كمععا تععم حسععاب معامععل  ، 0.81فبلعع  ي والثععاني األول التطبيقععين كععال بععين بيرسععون  االرتبععاط معامععل

وتععععد هعععذه المععععامالت  ، 0.89كرونبعععاخ الفعععا علعععى التطبيعععق االول والثعععاني فبلععع  ياالتسعععاق العععداخل 

 مقبول الغرا  الدراسة .

 الدراسة تصميم

EG  O1   O2   × O1  O2   المجموعة التجريبية 

 CG O1   O2       O1   O2         المجموعة الضابطة                     

 الدراسة متغيرا 

  اآلتي في الدراسة متغيرات تمثلت

   مستويان اوله طريقة التدريس :المستقل المتغير -1

 .الفيسبوك -

 . االعتيادية الطريقة  -
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 : تتضمن األتيو  التابع ا المتغير  -2

  الدراسي التحصيل -

 .اإلبداعي التفكير -

 الدراسةأجراءا  

  وهي الموضوعة األهداف لبلو  بالدراسة قيامه خالل اإلجراءات من عدد الباحث اتبع

 وبالتحديععد الباحععث يجريهععا التععي الدراسععة بموضععوي الصععلة ذ  النظععر  األدب علععى االطععالي -5

 اهتمععععت والتععععي الدراسععععة بموضععععوي المتعلقععععة السععععابقة الدراسععععات علععععى واالطععععالي ،الفيسععععبوك

 حول واسعة ومرجعية خلفية لتكون وذلك التعليمي البرنامج هذا وتصميم الفيسبوك بموضوي

 . الدراسة موضوي

 فيمععا والتفصععيل التعلععيم، فععي الفيسععبوك اسععتخدامات أهععم يتضععمن للدراسععة نظععر  إطععار إعععداد -2

 الدراسعععات جانعععب إلعععى اإلبعععداعي، التفكيعععر ومهعععارات الدراسعععي والتحصعععيل الفيسعععبوكب يتعلعععق

 . التعليم في الفيسبوك توظيف تناولت التي السابقة

 . التاريخ كتاب من تدريسها المراد التعليمية الوحدة محتوى أهداف تحليل -4

  .التدريسية الوحدة في المتضمنة الخاصة األهداف لجميع الدراسي للتحصيل اختبار إعداد  -2

 فععي المتضععمنة المهععارات جميععع عليهععا اشععتملت التععي اإلبععداعي التفكيععر مهععارات قائمععة إعععداد -4

 . التدريسية الوحدة

 .الفيسبوكتطوير وحدة تعليمية باستخدام  -2

 .التعديل في ومالحظاتهم أرائهم من واالستفادة المحكمين على أدوات عر  -3

 والموافقات الرسمية الالزمة ألجراء الدراسة . المهمة تسهيل كتاب على الحصول  -1
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 الشععععب معععن عشعععوائية بطريقعععة الدراسعععة عينعععة واختيعععار القصعععدية، بالطريقعععة المدرسعععة اختيعععار -2

 .المدرسة في الدراسية

 تععدرس ضععابطة ومجموعععة الفيسععبوك باسععتخدام تععدرس تجريبيععة مجموعععة إلععى العينععة تقسععيم -51

 .االعتيادية بالطريقة

 مسعتوى وتماثعل تكعافؤ إلثبعات الدراسعة عينعة علعى اإلختبعار خعالل معن القبلي األداء قياس -55

 . طالبال

 فعي التجريبيعة المجموععة طعالب علعى  التعليمعي البرنعامجي المقتعرح البرنعامج وتنفيذ تطبيق -52

 .االعتيادية بالطريقة الضابطة المجموعة طالب يدرس حين

 .الدراسة عينة نفس على اإلختبار خالل من ألبعد  األداء قياس -54

 .البيانات وجمع اإلختبار تصحي  -52

 .الدرجات ورصد SPSS اإلحصائي البرنامج بواسطة إحصائيا البيانات معالجة -54

 نتعائج ضعوء فعي والمقترحعات التوصعيات وتقعديم وتفسعيرها، ومناقشعتها الدراسة نتائج تحليل -52

 .الدراسة

 اإلحصائية والمعالجة التحليل

  وهي آالتية اإلحصائية المعالجة الباحث استخدم لألجابة على سؤالي الدراسة

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -5

 المتععععععدد التبعععععاين تحليعععععللقيعععععاس معععععدى التكعععععافؤ بعععععين المجموععععععات و  t-test)اختبعععععارات ي  -2

 .به الخاصة اتاإلختبار و  الدراسة سؤال على لإلجابة  ANCOVAي
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الفصل الرابع           

 نتائج الدراسة  

 

يحتو  هذا الفصل على عر ، وتحليل، نتائج الدِّراسة في ضوء فرضيَّات وأهداف الدِّراسة 

 طالب لدى على التحصيل الدراسي والتفكير االبداعي الفيسبوكالتعرف على أثر التي تهدف إلى 

، ويبدأ الفصل بعر  العراقية الدين صالح محافظة في التاريخ مادة في األدبي الرابع الصف

 الدارسة. فرضيات اختبار ، ثمالدراسة ومناقشة نتائجوشامل  موسع

 (1الجدول )
 القبلية والبعدية  t-test)اختبار ت ينتائج 

 التفكير االبداعي  االختبار التحصيلي   نوع المجموعة
االختبار 
 القبلي 

االختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلي 

االختبار 
 البعدي

الوسط  التجريبية 
 17.19 15.00 19.28 13.38 الحسابي

االنحراف 
 4.445 3.781 3.913 4.140 المعياري

الوسط  ابطةضال
 14.05 14.26 15.63 11.89 الحسابي

االنحراف 
 3.324 2.883 4.386 3.557 المعياري

كما تم التحقق من تكافؤ المجموعتين على اختبار  الدراسة يالتفكير االبداعي، التحصيل 

عدم وجود فروق داله احصائيا بين  حيث تبينالدراسي  في القياس القبلي قبل تطبيق البرنامج،



 02 

على اختبار  الدراسة باستخدام اختبار ت  الضابطةمتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية و 

 ، والجدول SPSSتتين مستقلتين، وذلك باستخدام رزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية يلعين

   يبين ذلك. 2ي

 ( 2جدول )ال

ابطة ضللمجموعتين التجريبة وال(  )المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ونتائج اختبار 
 على اختبارا  الدراسة القبلي

المتوسط  العدد المجموعة  االختبار 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

الداللة  قيمة ت

 االحصائية 

االختبار 

 التحصيلي

 التجريبية 
21 13.38 4.140 

1.211 
.233 

 ابطة ضال
19 11.89 3.557 

التفكير 

 االبداعي

 التجريبية 
21 15.00 3.781 

.687 .496 
 ابطة ضال

19 14.26 2.883 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار يت ، لداللة 2يمثل الجدول ي

على اختبارات الدراسة يالتفكير  الضابطةالفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية والمجموعة 

االبداعي، التحصيل الدراسي  في القياس القبلي، حيث أظهرت النتائج بأن جميع قيم مستوى 

مما يعني عدم وجود فروق معنوية بين مجموعتي الدراسة التجريبية  0.05ن الداللة جاءت أكبر م

على متغيرات الدراسة في القياس القبلي، مما يعكس تكافؤ المجموعتين قبل تعر   الضابطةو 

 المجموعة التجريبية للتجربة. 
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 تحليل النتائج المتعلقة بالساال األول

 طالب الدراسي تحصيل في 0.05 إحصائية داللة ذا  فروق توجد الالفرضية األولى: "

 " (.االعتيادية الطريقة  الفيسبوك) التدري  لطريقة تعزى التاريخ مادة في األدبي الرابع الصف

لإلجابة على هذه الفرضية قام الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج 

على اختبار  الضابطةاختبار يت ، لداللة الفروق بين متوسطات المجموعة التجريبية والمجموعة 

   يبين ذلك. 3الدراسة يالتحصيل الدراسي  في القياس البعد ، والجدول ي

 ( 3جدول )ال

 الضابطةللمجموعتين التجريبة و  ( )المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ونتائج اختبار 
 على اختبار الدراسة البعدي لالختبار التحصيلي

المتوسط  العدد المجموعة  االختبار 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

الداللة  قيمة ت
 االحصائية 

االختبار 
 التحصيلي 

 3.913 19.28 21 التجريبية 

2.785 .008 
 4.386 15.63 19 ابطة ضال

  تي ريبين الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبا

على اختبار الدراسة البعد  لالختبار التحصيلي، حيث أظهرت  الضابطةللمجموعتين التجريبة و 

في التحصيل الدراسي لطالب الصف الرابع   =0.05يوجود فروق ذات داللة إحصائية النتائج 

 ، وذلك من خالل االعتيادية، الطريقة الفيسبوكالتدريس يلطريقة األدبي في مادة التاريخ تعزى 

مما يدل على وجود هذه الفروقات بين  0.05  أقل من 0.008قيمة مستوى الداللة االحصائية ي

الذين تم تطبيق اسلوب التدريس باستخدام  طالبالمجموعتين وتعزى هذه الفروقات لصال  ال
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الذين تم تطبيق  طالب  مقارنة بالوسط الحسابي لل19.28حيث بل  المتوسط الحسابي ي الفيسبوك

  . 15.63البال  ي االعتياديةالتدريس بالطريقة  طريقة

 النتائج المتعلقة بالساال الثاني

 لدى اإلبداعي التفكير في 0.05 إحصائية داللة ذا  فروق توجد الالفرضية  الثانية: "

 الطريقة  الفيسبوك) التدري  ألسلوب تعزى التاريخ مادة في األدبي الرابع الصف طالب

 "(.االعتيادية

لإلجابة على هذه الفرضية قام الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج 

ابطة على اختبار ضالتجريبية والمجموعة ال اختبار يت ، لداللة الفروق بين متوسطات المجموعة

   يبين ذلك. 4الدراسة يالتفكير االبداعي  في القياس البعد ، والجدول ي

 ( 4جدول )ال

ابطة ضللمجموعتين التجريبة وال(  )المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ونتائج اختبار
 االبداعيعلى اختبارا  الدراسة البعدي الختبار التفكير 

المتوسط  العدد المجموعة  االختبار 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

الداللة  قيمة ت
 االحصائية 

التفكير 
 االبداعي 

 4.445 17.19 21 التجريبية 
2.506 .017 

 3.324 14.05 19  الضابطة

يبين الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت 

، حيث الختبار التفكير االبداعيعلى اختبار الدراسة البعد   الضابطةللمجموعتين التجريبة و 

لطالب الصف  التفكير االبداعيفي   =0.05يوجود فروق ذات داللة إحصائية أظهرت النتائج 
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 ، وذلك من االعتيادية، الطريقة الفيسبوكالتدريس ي لطريقةالرابع األدبي في مادة التاريخ تعزى 

مما يدل على وجود هذه الفروقات  0.05  أقل من 0.017خالل قيمة مستوى الداللة االحصائية ي

التدريس باستخدام  طريقةالذين تم تطبيق  طالببين المجموعتين وتعزى هذه الفروقات لصال  ال

الذين تم تطبيق  طالب  مقارنة بالوسط الحسابي لل17.19حيث بل  المتوسط الحسابي ي الفيسبوك

  . 14.05البال  ي االعتياديةاسلوب التدريس بالطريقة 
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 الخام  الفصل

 والتوصيا  النتائج مناقشة

 إلعععععى هعععععدفت والتعععععي الدراسعععععة، إليهعععععا توصعععععلت التعععععي النتعععععائج مناقشعععععة الفصعععععل هعععععذا يتضعععععمن      

 الدراسعععععي تحصعععععيلهم فعععععي األدبعععععي الرابعععععع الصعععععف لطعععععالب الفيسعععععبوكب التعععععاريخ تعععععدريس اثعععععر معرفعععععة

ثعععععم طعععععرح مجموععععععة معععععن التوصعععععيات  .العراقيعععععة العععععدين صعععععالح محافظعععععة فعععععي اإلبعععععداعي وتفكيعععععرهم

 المناسبة، وذلك كاآلتي 

 التحصميل علمى الفيسمبوك اثمر مما :علمىالساال األول المذي يمن  بأوال : مناقشة النتائج المتعلقة 

 ؟ العراقية الدين صالح محافظة في التاريخ مادة في األدبي الرابع الصف طالب لدى الدراسي

 ذات فععروق وجععود إلععى الحاليععة الدراسععة إليهععا توصععلت التععي تشععير نتععائج اإلجابععة عععن السععؤال األول

 بعين التعاريخ معادة فعي ألبععد  التحصعيل اختبعار علعى طعالبال عالمعات متوسعط بعين إحصعائية داللة

 . االعتيادية بالطريقة درست التي والضابطة الفيسبوكب درست التي التجريبية المجموعتين

 فعي ودورهالعمليعة التعليميعة التعلميعة فعي الفيسعبوك أهميعة إلعى الحالية الدراسة نتائج أشارت حيث     

 الععى التحصععيل فععي االرتفععاي هععذا ويعععزى االعتياديععة، الطريقععة مععع بالمقارنععة طععالبال تحصععيل ارتفععاي

 بين تفاعلية بطريقة الدروس تصميم تم حيث البرمجية،التدريس  بأستخدام هذه  به تم الذ  األسلوب

 العمليععة فععي وااليجععابي الحيععو  الععدور لععه كععان حيععث الععبع ، بعضععهم مععع طععالبالو  والطالععب المعلععم

 دور ويكون إبداعية، حلول ويجد ويبتكر فكريو  يسأل الدراسة المادة وضع في يشارك وهو التعليمية،

 والحقععائق بالمععارف االحتفعاظ علعى كبيععرة بدرجعة يسعاعد بعدوره وهععذا ومشعرفا، ومرشعدا موجهعا المعدرس

 علععى الفيسععبوكب درسععوا الععذين التجريبيععة المجموعععة لطععالب واضععحا التفععوق كععان لععذلك.  والمعلومععات
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 مععن والعععر  الشععرح علععى قامععت التععي االعتياديععة بالطريقععة درسععوا الععذين الضععابطة المجموعععة طععالب

 . المعلم قبل

 بععين اآلراء وتبععادل التفاعععل تنميععة فععي تسععتخدم الفيسععبوك أن إلععىهععذه  الدراسععة نتيجععة تعععزى وقععد     

 التطبيقعات معن العديعد خعالل من بالمعارف واحتفاظهم التعليمية، العملية في مشاركتهم وزياد طالبال

 تعؤد  التعي اإلبعداعي التفكيعر مهعارات منهعا التفكيعر مهعارات العديد تنمية يوف الفيسبوك، يتيحها التي

 . إبداعية بطرق للمشكالت المناسبة للحلول الوصول إلى بالطالب

 يعدور العذ  والنقعاش الفيسعبوك خعالل معن طعالبال تفاعل بان الحالية الدراسة نتيجة تفسر كما       

 التعي االتصعال قنعوات خعالل من تربوية بخبرات طالبال مرور إلى يؤد  الدراسية، المادة حول بينهم

 غيعععععر  دراسععععة نتععععائج النتيجعععععة هععععذه يعععععزز ممععععا.  العععععتعلم إتقععععان فععععي يسعععععهم ممععععا  الفيسععععبوك يتيحهععععا

 زيعععادة الععى يؤد العمليععة التعليميععة التعلميعععة فعععي الفيسععبوك اسععتخدام بعععان بينععت التععي  Gray،2010ي

 الفعاليععات فععي طععالبال لععدى واالنخععراط المشععاركة نسععبة زيععادة وفععي %50 بنسععبة الدراسععي التحصععيل

 . الصفية

 مراععاة تعم طعالبال علىتطبيقهعا تعم التعي الفيسعبوك برمجيعة ان الحاليعة الدراسعة نتيجعة تفسعر كما     

 الصعفية، البيئعة تهيئعة الدراسعة، مجموععة وحجعم التعليميعة، العمليعة الفيسبوك استخدام وراء من الهدف

تاحة  . والتطبيق عداداإل في البع  بعضهم مع والتفاعل المشاركة في طالبال أمام الفر  وا 

  Gray، 2010ي غيعر  دراسعة نتعائج معع األول بالسعؤال المتعلقعة الحالية الدراسة نتائج اتفقت      

 حيث الجامعين، طالبال لدى واالجتماعي األكاديمي التواصل في الفيسبوك أهمية عن كشفت التي

  (Obrien، 2011بعراين دراسعة ونتعائج ،%50 بنسعبة الدراسعي التحصعيل زيعادة فعي الفيسبوك يؤد 

 ودراسعة الثانويعة، المدارس طالب لدى الفيسبوك يلعبه الذ  الكبير األكاديمي األثر إلى أشارت التي

 لبعق معن أجريعت التعي الدراسعة وفعي   Tinmaz ،2012ي تنميعز و   Powless ،2011ي بعواليس
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 حيعث معن طالبال اتجاهات على التواصل شبكات تأثير إن الدراسة أظهرت  2012ي  صعليك أبو

 علعععى إحصعععائية داللعععة ذات فروقعععا تظهعععر متوسعععطة،ولم بدرجعععة السعععلوكي الوجعععداني، المعرفعععي، البععععد

 السععلوكي للبعععد أثرهععا علععى فروقععا ظهععرت حيععث الجععنس، لمتغيععر تبعععاً   والوجععداني المعرفععي البعععدين

 تعدريس هيئعة أعضعاء اسعتخدام درجة إن  2012ي الرشيد  بها قام التي دراسة وفي الذكور، لصال 

 وجععاءت ، متوسععطة، كانتالعمليععة التعليميععة التعلميععة فععي االجتمععاعي التواصععل لمواقععع حائععل جامعععة

 للخبرة تعزى 0.05  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بأنه الدراسة نتائج

 . العلمية

 التفكير على الفيسبوك اثر ما: الذي ين  على الثانيالساال ب: مناقشة النتائج المتعلقة ثانيا      

 ؟ العراقية الدين صالح محافظة في التاريخ مادة في األدبي الرابع الصف طالب لدى اإلبداعي

 إحصعائية داللعة ذات فعروق وجود عن الثاني السؤالعن  المتعلقة باإلجابة الدراسة نتائج كشفت     

 المجموعتين بين لبعد ا التاريخ مادة في اإلبداعي التفكير اختبار على طالبال عالمات متوسط في

 .  االعتيادية بالطريقة درست التي والضابطة الفيسبوكب درست التي التجريبية

 اسعتخدام وان ،طعالبال لعدى اإلبعداعي التفكير أثاره في الفيسبوك أهمية إلى الحالية النتيجة تدل     

 فععي تععؤد  ممارسععته ان حيععث ،طععالبال لععدى اإلبععداعي التفكيععر مهععارات تنميععة علععى يعمععل الفيسععبوك

 مهعععارات ممارسعععة خعععالل معععن إال ذلعععك يعععتم وال إبداعيعععة، جديعععدة أفكعععار توليعععد علعععى العمعععل العععى النهايعععة

  المختلفة اإلبداعي التفكير

 إن حيععث الععدرس، فععي الفيسععبوك اسععتخدام فيععه تععم الععذ  األسععلوب إلععى الحاليععة الدراسععة نتيجععة وتعععزى

 إبداعيعة حلعول الوصعول إلعى بالنهايعة تعؤد  التعي المختلفعة اإلبعداعي التفكيعر عمليعات يمعارس الطالب

 اإلبعداعي التفكيعر مهعارات الفيسعبوك ينمعي أن الطبيععي معن لعذلك الواحعدة، للمشعكلة البعدائل في وتنوي
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 هعو التعدريس فعي الفيسعبوك اسعتخدام معن الهعدف بعان الحعالي السعؤال نتيجعة تفسعرقد و .  طالبال لدى

 . المختلفة اإلبداعي التفكير عمليات ممارسة خالل من أال ذلك يتم وال إبداعية جديدة أفكار توليد

 الدبيسععععي ، 2013ي هععععالالت دراسععععة اليهععععا توصععععلت التععععي النععععائج مععععع الحاليععععة الدراسععععة نتععععائج اتفقععععت

 وبنسعب الدراسعات هعذه نتعائج أشارت حيث ، lin، 2013 ، ي Brubaker،2013يبرابكر ، 2013ي

 تنميععة فععي خاصععة بصععورة الفيسععبوكو  عامععة بصععورة االجتمععاعي التواصععل شععبكات أهميععة إلععى متقاربععة

 فععي والتشععارك التواصععل فععي طععالبال أمععام فرصععة مععن يتيحععه بمععا المختلفععة ومهارتععه اإلبععداعي التفكيععر

 .إبداعية جديدة أفكار توليد إلى تؤد  التي واآلراء األفكار
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 و المقترحا  توصيا ال

  يلي بما الباحث يوصي الدراسة، هذه في نتائج من إليه التوصل تم ما ضوء في

االسعععععتفادة معععععن أسعععععتخدام تكنولوجيعععععا التعلعععععيم و شعععععبكات التواصعععععل االجتمعععععاعي فعععععي تعععععدريس  -

فعععي زيعععادة التحصعععيل الدراسعععي وفعععي تنميعععة التفكيعععر االبعععداعي  ضععع  لما لها من اثر وا،التأريخ

 . طالبلدى ال

 أدلعععتهم، تععأليف إثنععاء التعلععيم بتكنولوجيععا باالهتمععام ألتععاريخ أدلععة تععأليف علععى القععائمين توجيععه -

 . التاريخ تدريس في تطبيقها على لمساعدتهم وذلك

 التعاريخ مقعررات ومختلعف المختلفة التعليمية المراحل في التجريبية الدراسات من المزيد إجراء -

 . التاريخ تدريس في البوك الفيس اثر على للتعرف

 اسععتخدام فععي التععاريخ مدرسععي إلمععام مععدى عععن للكشععف الوصععفية الدراسععات مععن المزيععد إجععراء -

 . الصفي وتدريسهم اإلدار  عملهم في االجتماعي التواصل شبكات
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  المتغيرا  بعض ضوء في الجامعي التدري  في(  الفيسبوك)  االجتماعي التواصل        

  . األردن عمان، األردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة.  المختارة        

 بن الحسين الملك جامعة طالب على الفيسبوك تلثير . 2013ي إسماعيل محمد هيا الهالالت،
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 (1الملحق )

 اداة الدراسة االولى:   

 بصورت  النهائية ألتحصيلي اإلختبار

 :الطالب عزيزي

 وبعد  طيبة تحية

 للوحدة الخاصة للنتاجات بعد  تقويم الباحث أعدها التي الفيسبوك برمجية في أالن أمامك        

 البععاب الموضععوعات تمثععل والتععي التععاريخ، مععادة فععي المتعععدد االختيععار مععن فقععرة  30ي مععن التعليميععة،

 قبعل القبلية النظم المكرمة، مكة اإلسالم، قبل العربية الكيانات  ي فصول ثالثة على المشتمل األول

  . اإلسالم

 رمعععز حعععول دائعععرة وضعععع خعععالل معععن الصعععحيحة اإلجابعععة تمثعععل أنهعععا تعععرى التعععي اإلجابعععة تحديعععد يرجعععى

 . اإلجابة

 بالسععرية وسععتحاط فقععط، العلمععي البحععث إلغععرا  تسععتخدم سععوف االجابععات هععذه بععان الباحععث يؤكععد

 . التامة

 

 تعاونكم حسن لكم شاكر

 

 

 :الباحث                                                                  

 احمد المنعم عبد مضر                                                       
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 :المختارة التعليمية بالوحدة الخاصة التعليمية النتاجا 

 الرابععع للصععف التععاريخ لمععادة التعليميععة الوحععدة هععذه دراسععة مععن انتهععاء بعععد الطالععب مععن يتوقععع

  على قادرا تكون ان األدبي

 العربي الوطن على األجنبية الهيمنة شهدت التي الزمنية الفترة  يحدد . 

 البيزنطيون عليها سيطر التي األماكن يذكر . 

  العربي الوطن في الساسانية الدولة نفوذ مناطق يوض . 

 اإلسالم قبل العربي الوطن شهده الذ  السياسي النظام يناقش . 

 اإلسالم قبل سياسي كنظام األسرة و ة القبيل اتخاذ أسباب تفسير . 

  للقبيلة تعريفا يصو . 

 المخططات خالل من فيها السلطة وتولي للقبيلة الهرمي التسلسل بيان . 

 والدول اإلمارات بع  نشوء أسباب تحليل . 

 اإلسالم قبل اليمن شهدته الذ  االجتماعية الحياة في التطور أسباب يحلل  

 العالمية التجارة في لليمن الكبير الدور يفسر . 

  صناعيا تقدما اليمن شهدت"  اآلتية العبارة في راية يبد " 

 اليمن بها اشتهرت التي الصناعات أهم يعدد . 

 اليمن في قامت التي الدول أهم يحدد . 

 تجارية ألسباب والدول اإلمارات بع  نشأة يعلل . 

 التجارية النشأة ذات والدول لإلمارات أمثلة يعطي . 

 وقتلها ملكتها واسر م 272 في الرومانية للسيطرة إلى تدمر تعر  أسباب يحدد . 

  حدودية نشاه اإلمارات بع  نشأة أسباب يوض . 
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 الحدودية النشأة ذات العربية اإلمارات يعدد . 

  للمناذرة تعريفا يصو . 

 البيزنطية للسيطرة الغساسنة إمارة تعر  أسباب يعلل . 

 التعععي الحدوديعععة النشعععأة ذات اإلمعععارات أهعععم معععن المنعععاذرة إمعععارة تععععد"  التاليعععة العبعععارة نعععاقش 

 " . الميالد  الثالث القرن أوائل في تأسست

  الفرس قبل من لالحتالل المناذرة إمارة تعر  أسباب يوض . 

  المكرمة مكة نشأة إلى أدت التي اإلحداث يوض . 

  كالب بن لقصي تعريفا يصو . 

 كالب بن قصي عهد في مرموقة مكانة المكرمة مكة اكتسبت"  اآلتية العبارة يناقش . " 

  المكرمة مكة إلى الحج تنظيم في كالب بن قصي بها قام التي اإلعمال يوض . 

 واإلسالمي العربي التاريخ في المكرمة لمكة الكبيرة األهمية أسباب سينتج . 

 العالمية التجارة في المكرمة مكة دور أهمية يعلل . 

 اآلبار على المكرمة مكة أهل اعتماد أسباب يحلل . 

 الميالد الخامس القرن منذ المكرمة مكة أهمية ازدياد أسباب يستنتج . 

 قريش إيالف يعرف . 

 عععدد إليععه يحععج دينيععا مركععزا باعتبارهععا المكرمععة مكععة فععي ظهععرت التععي الوظععائف أهععم يعععدد 

 . الناس من كبير

  واإلفاضة اإلجازة يعر . 

 قريش في كالب بن قصي بها قام التي التقسيمات أهم يذكر . 

 القبيلة في السياسي النظام  يصف . 
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 للقبيلة السياسي النظام في الديمقراطية مظاهر بيان . 

 اإلسالم قبل العربي المجتمع في  دور لهن كان األتي النساء أهم يذكر . 

 البدوية حياة في العرف أهمية يذكر . 

  اإلسالم قبل االجتماعية الحياة في المرأة دور في راية يبد . 

  للحلفاء تعريفا يصو . 

 األهداف مواصفا  جدول   

 المجموع تقويم تركيب  تحليل تطبيق فهم  تذكر المحتوى

 الكيانمممممممممممممممممممممممممما 
 قبمممممل السياسمممممية

 اإلسالم

3 5  6 5 1 20 

 9  2 3  2 2 المكرمة مكة

 قبل القبلية النظم
  اإلسالم

2 1  5 2 1 11 

 40 2 9 14  8 7 المجموع
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 الفيسبوك برمجية انتهاء بعد ألتحصيلي اإلختبار فقرا 

  يأتي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع

  ب اإلسالم قبل العربي الوطن في واالقتصادية السياسية الحالة عرفت -5

   التجارة ازدهار -أ

   الزراعة ازدهار-ب

 األجنبية الهيمنة -ج

 العمراني التطور -د

  عام في بابل على الفرس استولى لقد -2

  م.  ق 442 -أ

  م.  ق 442 -ب

 م.  ق 425 -ج

 م. ق 422 -د

  البيزنطية السيطرة تحت وقعت التي المناطق من -4

  اليمن -أ

   العراق-ب

 مصر -ج

 فارس بالد -د

  هو العربية الجزيرة شبه في السائد واالجتماعي السياسي النظام -2

   الملكي -أ

  قبلي  -ب
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 جمهور  -ج

 برلماني -د

  العربية الجزيرة شبه من......  الجزء في اليمن تقع -4

 الشرقي الشمال -أ

  الشرقي الجنوب -ب

 الغربي الشمال – ج

 الغربي الجنوب -د

  اليمن بها اشتهرت التي الدول أهم من -2

   الغساسنة دول -أ

 السالجقة دولة-ب

 المناذرة دولة -ج

 معين دولة -د

  اليمن بها اشتهرت التي الصناعات أهم من -3

   البارود -أ

  الحجر  الفحم-ب

 الجلود -ج

 الورق  -د

  في األنباط أسسها التي اإلمارات من البتراء إمارة تعد  -1

  م.  ق الخامس القرن -أ

  م.  ق الرابع القرن-ب
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  م.  ق السادس القرن -ج

  م.  ق الثالث القرن -د

  عام في البتراء إمارة على البيزنطية السيطرة تمت  -2

 . م 231 -أ

 . م 232-ب

 . م 234 -ج

 . م 233 -د

  الخورنق قصر بناء عهد في شهد الحيرة في المناذرة ملوك أشهر من -51

 . األول النعمان -أ

 . الثالث النعمان-ب

 . األول المنذر -ج

 . عد  بن عمرو -د

  ملوك ابرز من المرار أكل حجر يعد -55

 كندة -أ

 المناذرة-ب

 الغساسنة – ج

 . المرابطين -د

  هي مكة نشوء إلى أدت التي الحوادث من -52

   مارب سد انهيار -أ

  الحبشي ابراهة حملة-ب
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 . فيها البيت   السالم عليهي إبراهيم سيدنا بناء -ج

 البسوس حرب -د

  كالب بن قصي بها قام التي اإلعمال أهم من -54

   البطاح قريشي مكة إطراف في عشيرته انزل -أ

 . فيها األسود الحجر ووضع ببنائها فعني بالكعبة اهتم-ب

 . الحروب من عدد خوضه -ج

 . المجاورة الدول مع اتفاقيات عقده – د

  هي بالحج المتعلقة الوظائف أهم من -52

 . اللواء -أ

 . الرفادة  -ب

 .  الندوة دار -ج

 . القيادة -د

  بسبب اإلسالم قبل العربي التاريخ في كبيرة أهمية المكرمة لمكة -54

   الزراعية ثروتها -أ

   العسكرية قوتها-ب

 الديني مركزها -ج

 . الجغرافي موقعها – د

  بمناخ وتمتاز عالية، جبال بين واد   في المكرمة مكة تقع -52

 . جاف حار -أ

 . بارد -ب
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 . معتدل -ج

 . متقلب -د

  القتال فيها يجوز ال التي الحرم األشهر من -53

 . األول ربيع -أ

 . شوال -ب

 . القعدة ذ  -ج

 . األخر جماد -د

  هو المكرمة مكة بها اشتهرت التي التجارية األسواق أهم من -51

 المربد سوق -أ

  عكاظ سوق  -ب

 . واقف سوق -ج

 . الحميدية -د

  تسمى كانت المكرمة مكة إطراف في تسكن كانت التي العشائر -52

 . الظواهر قريش -أ

 .  ألحالف ا  -ب

 . البطاح فريش -ج

 . العبيد -د

  ب الحج مواعيد وتنظيم الحرم األشهر تقرير يسمى -21

 . النسيء -أ

 . واإلفاضة اإلجازة -ب



 65 

 . الرفادة -ج

 . السقاية -د

  اإلسالم قبل المكرمة مكة في العسكرية الوظائف أهم من -25

  الحجابة -أ

  األعنة-ب

  الرفادة -ج

 . القيادة -د

  هي الظالم من وحمايتهم المظلومين لنصرة المكرمة مكة عقدتها التي االتفاقيات أهم من -22

 . قريش إيالف -أ

 . الفضول حلف -ب

 . ساعده بني وثيقة -ج

 . الندوة دار -د

  على تطلق تسمية وهي الصليبة -24

 .  للقبيلة األعلى الجد من ينحدرون الذين فراداأل -أ

 . للحماية طلبا ة قبيل إلى يلجون أخرى قبائل من فراداأل-ب

 . واجبات وعليهم حقوق إ  يملكون ال الذين فراداأل -ج

 . واحدة دولة إلى ينتمون الذين فراداأل -د

  اإلسالم قبل اليمن في الحضارة ازدهار عوامل من -22

 . الحكم في الديمقراطي نظام اتخاذها -أ

 .  العسكرية قوتها  -ب
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 . األحمر البحر على المطل الجغرافي موقعها -ج

 . التجارية عالقاتها -د

    26-25ي السؤالين عن اجب أدناه، الخارطة االطالي خالل من                  

 
  الساسانية اإلمبراطورية عليها استولت التي المناطق من -24

     المناذرة مملكة -أ

  سبا مملكة -ب

 كندة -ج

  البيزنطية السيطرة تحت وقعت التي المناطق من -22

   طرة   -أ
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  مصر -أ

  يثرب -ج

  سبا مملكة موقع يمثل الذ  الحرف واختار العربية الجزيرة شبه بخارطة استعن -23

  -ج        -ب         -أ 

 
 

    البتراء مملكة موقع يمثل الذ  الحرف واختار العربية الجزيرة شبه بخارطة استعن -21

  -ج     -ب       -أ
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 بعععين يعععربط الدسعععتور حكععم لهعععا أععععراف وتتبع،تامععة سعععيادة لهعععا واجتماعيععة سياسعععية وحعععد هععي" -22

 "  الدم رابط أبنائها

 . الدولة -أ

 .  القبيلة    -ب

 . اإلمبراطورية -ج

 . الحزب -د

  وتعني بالحج المتعلقة الوظائف أهم من الرفادة -41

 . إليها بالدخول للناس ويأذن المشرفة الكعبة مفاتي  يمتلك بها القائم -أ

 . للحجاج الماء توفير تعني -ب

 .  للحجاج الطعام توفير تعني -ج
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 . الحجاج حماية وتعني-د

 الصحيحة اإلجابة نموذج

 

 

 

 

 

 

 الرمز الرقم الرمز الرقم الرمز الرقم

 ب 21 أ 11 ج 1

 ب 22 أ 12 ب 2

 أ 23 ج 13 ج 3

 ج 24 ب 14 ب 4

 أ 25 ج 15 أ 5

 ب 26 أ 16 ب 6

 ب 27 ج 17 ج 7

 أ 28 ب 18 ج 8

 ب 29 أ 19 ب 9

 ج 30 أ 20 أ 10
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 (2الملحق )

 أداة الدراسة الثانية :

 بصورت  النهائية اإلبداعي التفكير اختبار

 :اإلختبار تعليما 

 والتعبيعر جديعدة أفكعار توليعد فعي خيالعك تسعتخدم الن الفرصعة التالية األنشطة لك تتي   الطالب أخي

 . بالكلمات عنها

 معععن كثيعععر فعععي الحعععال هعععو كمعععا ،خاطئعععة وأخعععرى صعععحيحة إجابعععات هنعععاك توجعععد ال انعععه تعععذكر      

 األفكععار وعععدد أفكععارك طبيعععة الععى التعععرف هععو اتاإلختبععار  هععذه مععن الهععدف إن ،المعتععادة اتاإلختبععار 

 مثيعرة مألوفعة وغيعر ،مشعوقة أفكعار إلعى تصعل نأ حاول لذا ،ممتعا ذلك وستجد ،توليدها يمكنك التي

 . سواك احد بها فكر نأ يسبق لم ،لالهتمام

 العربيععععة الحضععععارات تععععاريخ كتععععاب مععععن األولععععى للفصععععول مختلفععععة اختبععععارات سععععتة يععععديك بععععين      

 حتععى بععه االلتععزام حععاول ،محععدد وقععت منهععا لكععل ،وحلهععا عليهععا بععالمرور تقععوم نأ وعليععك ،واإلسععالمية

ذا ،فعال بشكل وقتك تدير  االنتظعار عليك ،لالختبار المحدد الوقت انتهاء قبل لديك األفكار نفذت وا 

 . يليه الذ  لالختبار التعليمات إعطاء لحين

 نأ يمكععن أخععرى أفكععار توليععد إلععى يععؤد  قععد فيععه والتفكيععر اإلختبععار وقععراءة الجلععوس مجععرد إن      

 . السابقة األفكار إلى جديدة إضافة تشكل

  والمبدعة االبتكارية باألفكار لك تمنياتي مع         
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 األول النشاط

 األسئلة توجي 

  ،واحعد أصل من ينحدرون ألناس القرابة نظام على تقوم وسياسية اجتماعية وحدة وهي القبيلة      

 فععي تحالفعات فععي معهعا تععدخل وقعد ،لهععا المجعاورة القبائععل معع القرابععة صعلة علععى القبيلعة حجععم ويتوقعف

 مجلععس خععالل مععن  اختيععاره يععتم رئععيس قبيلععة لكععل يكععون حيععث.  خععارجي خطععر او تهديععد وجععود حععال

 معن الصعفات  معن مجموععة القبيلعة رئعيس فعي تتعوافر ان ويجب بالوراثة، أو   المألي  القناعة ةالقبيل

 . السن وكبر والشجاعة الكرم

 ؟ المعطاة المعلومات باستخدام عنها اإلجابة يمكن التي األسئلة من ممكن عدد كبرأ اكتب    

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 .ذلك منك يطلب حتى الصفحة تقلب ال لطفا     
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 الثاني النشاط

 األسباب تخمين

 بععن عمععرو الععيمن ملععك قصععور حععدأ مسععرحها وكععان ،م  575 فععي القصععة هععذه حععداثأ وقعععت     

 قد سحبا منامها في الراهبة هذه رأت وقد ،  الخير طريفةي  تدعى راهبة الملك هذا لدى كان ،عامر

 شعديدا فزععا طريفعة ففزععت ،عليعه وقععت معا وأحرقعت صععقت ثعم وبعرق رععد وصاحبها السماء مألت

 . النوم عني ذهبأ قد اليوم مثل ماريت  تقول وهي رأته لما

       .السععععالف العععدهر فععععي كعععان لمعععا مععععأرب المعععاء  فعععي هعععععودب اخبرتعععه،الملعععك إلععععى مسعععرعة فانطلقعععت   

 إلعى فرجعع معأرب، فعي السعد اعلعى العى يرتفع بلماء اذا  الموضوي من للتاكد السد إلى عمرو وانطلق

 .الخبر فأخبرها طريفة

 

 وولعده هعو منهعا ويخعرج سعبأ ار  فعي لعه شعيء كعل يبيعع أن وأجمعع الجميع عن األمر فأخفى      

 أهعل جميع إليها ودعا كبيرة وليمة فصنع .الحيلة من مفر يكن فلم ذلك، الناس يستنكر إن خشي ثم

 فععاجلس للطعععام جلسععت إذا لععه فقععال ،أبنععاءه أصععغر وكععان مالععك،  يععدعى ابنععاه احععد دعععا ثععم مععأرب،

 . لك افعل ما مثل بي وافعل علي واردده الحديث ونازعني عند 

 والشتائم الصفعة أبيه على الولد فرد وشتمه وجهه على ابنه الملك فضرب أبيه مع مالك فتنازي     

 تلنعهليق وحلعف.وجهه على يضرب ومجده عمرو فخر يوم وأذاله وصاح، عمرو فقام تماما، أمره كما

 . تركه حتى به يزالوا فلم

 النعععاس فقعععال وأمععوالي، فيعععه عقعععار  وابيععع أبنعععائي، أصعععغر فيععه بعععي هعععذا صععنع ببلعععد أقعععيم ال واهلل  قععال

 كعل الرجعل وبعاي يتراجع، أن قبل أمواله منه واشتروا عمرو لغضب الفرصة اغتنموا لبع ، بعضهم

 معن ترحعل بأكملهعا قبائعل وبعدأت للممتلكعات الشراء عن الناس فتوقف يتسرب بدأ الخبر ولكن. أمواله
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 فعي جديعد عهعد ليبعدأ العرب جزيرة من مكان في قبيلة كل فاستقرت المرتقب الخطر من للنجاة اليمن

 . اليمن عرب أنقذ حلم بسبب تاريخها

 الجزيمرة شمب  إلمى الميمن ممن العرب هجرة و السد انهيار إلى أد  التي األسباب تخمن إن لك هل

  ؟ العربية

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 . ذلك منك يطلب حتى الصفحة تقلب ال لطفا
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 الثالث النشاط

  النتائج تخمين

 التجاريععة النشععأة ذات العربيععة واإلمععارات الممالععك مععن العديععد العربيععة الجزيععرة شععبه فععي ظهععرت       

.  والشعام الجزيعرة وشبه العراق إلى اليمن من هاجرت التي العربية القبائل إلى ترجع التي ،والحدودية

 الصعراي فتعرة خعالل السياسعية التبعيعة هعذه ظهعرت حيعث.  والغساسعنة المنعاذرة هعي اإلمعارات هذه من

  الفارسي البيزنطي

  ععد  بعن عمعرو يعد علعى المعيالد  الثالعث القعرن أوائل تأسست التي المناذرة إمارة كانت حيث      

 علعى تأسسعت حيعث الغساسعنة العى بالنسعبة الحعال كعذلك ،الساسانية الدولة حدود على الحيرة في تقع

 . لخم بن عمرو بن جفنة يد على البيزنطية الدولة حدود

 الجزيعرة شعبه علعى أثرهعا ومعا ،السياسعية التبعيعة جراء حصلت التي النتائج تخمن كان لك هل       

 . ؟ والغساسنة المناذرة وباألخ  العربية

* 

* 

* 

* 

* 

 

  ذلك منك يطلب حتى الصفحة تقلب ال لطفا

 

 



 75 

 الرابع النشاط

 اإلنتاج تحسين

 لتنسعععيق سياسعععية تنظيمعععات إيجعععاد إلعععى فيهعععا واسعععتقرارهم المكرمعععة مكعععة فعععي النعععاس اجتمعععاي أدى     

 الرئيسعة القضعايا مناقشعة فعي جميععا يشعتركون المكرمعة مكة أهل فكان ،أهلها مصال  وتأمين إدارتها

  . البلد تهم التي

 التنظيمععات هععذه معن  بهععا االسععتفادة يمكعن جديععدة أخعرى واقتراحععات بطععرق العلمعاء بأسععلوب فكعر     

 . الحاضر الوقت خالل العراق في والسياسية اإلدارية الحياة تطوير في

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 . ذلك منك يطلب حتى الصفحة تقلب ال لطفا
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 الخام  النشاط

 المللوفة غير االستخداما 

 النظعععام عليععه يقعععوم الععذ  واالجتمعععاعي السياسععي النظععام معععن االسععتفادة فعععي مألوفععة غيعععر طععرق اقتععرح

 ؟القبلي

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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 . ذلك منك يطلب حتى الصفحة تقلب ال لطفل
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 (3الملحق )

 الفيسبوكمقتطفا  من الموقع التعليمي الخا  بتدري  مادة التاريخ بلستخدام 
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 (4) الملحق

 الدراسة أدوا  محكمي أسماء

 العمل مكان التخص  االسم  الرقم

 األوسط الشرق جامعة التربية وأصول اإلدارة البياتي الجبار عبد د. أ .1
 األوسط الشرق جامعة التدريس وطرق مناهج الحديد  محمود د. أ .2

 األردنية الجامعة التدريس وطرق مناهج الهاشمي الرحمن عبد د. أ .3

 األوسط الشرق جامعة التدريس وطرق مناهج خليفة جمال غاز . دأ. .4

 األوسط الشرق جامعة التعليم تكنولوجيا سالمه الحافظ عبد. دأ. .5
 تكريت جامعة التدريس وطرق مناهج العزاو  نضال. د .6
 تكريت جامعة التدريس وطرق مناهج الدليمي طارق. د .7
 تكريت جامعة والتقويم القياس . طارق القيسيد .8
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 (5) ملحقال

 مهمة تسهيل كتاب
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