
 

 

  المستخلص
       تنمية بعض عادات العقل لفاعلية الدراما اإلبداعية فى تدريس الدراسات االجتماعية  " :العنوان 

  ." المرحلة اإلعدادية لدى تالميذ ي والتحصيلتفكير اإلبداعلالالزمة ل            
   .هبه محمد عباس عبد المطلب : إعداد

  ."الدراسات االجتماعية"تدريس الاهج وطرق منالصص الماجستير في التربية تخ :الدرجة 
   .عيد عبد الغني الديب عثمان / د .مصطفي زايد محمد زايد ، أ/ د .أ :ن المشرفا
  . جامعة جنوب الوادي – كلية التربية بالغردقة :الكلية 

  . م ٢٠١٣ – ـ ه١٤٣٤  :التاريخ 
ادات العقـل الالزمـة للتفكيـر       ستوى بعض تالميذ المرحلة اإلعدادية في بعض ع        تدني م  :المشكلة  

 أن   إال  من أهميـة عـادات العقـل        ، وعلى الرغم    االجتماعية تاإلبداعي والتحصيل فى تعليم الدراسا    
 ، حيـث يعتمـد      مازال يحتاج لمزيد من االهتمام بها     الواقع الفعلي لتدريس مادة الدراسات االجتماعية       

 لممارسة هذه المهـارات      تتيح الفرص للتالميذ   ة تقليدية ، ال   تدريسيساليب  معظم المعلمين على طرق وأ    
ة التـي يمكـن أن تتـيح        األساليب الحديث التقنيات و  أحد وأهم    ، وتعد الدراما اإلبداعية   في عملية التعلم    

مر الذى دعـا الباحثـة إلـي    كتساب عادات العقل الالزمة للتفكير اإلبداعي ؛ األاللتالميذ أمام ا الفرص  
لتنمية بعـض عـادات العقـل      ما اإلبداعية فى تدريس الدراسات االجتماعية     الدرا فاعلية   التعرف علي   

  . لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي والتحصيلالالزمة للتفكير اإلبداعي

الجانـب   تنـاول ،   تجريبيتحددت إجراءات البحث في جانبين أحدهما نظري واألخر          :اإلجراءات  
  . عادات العقل) جـ(،  بداعيالتفكير اإل )ب (  ،الدراما اإلبداعية) أ(  : منالنظري كال

 إعداد قائمة لعادات العقل     )٢(  ، قائمة بمهارات التفكير اإلبداعي    إعداد )١( فى   التجريبيوتحدد الجانب   
باسـتخدام  " مصر من الطولونيين إلـى المماليـك      "إعادة صياغة وحدة     )٣(الالزمة للتفكير اإلبداعي ،     

مقيـاس   – يمهارات التفكير اإلبـداع   اختبار  ( :وتضمنت   القياس   داد أدوات إع) ٤ (، الدراما اإلبداعية 
   :وتضمنت الدراسة التجريبية ) ٥(، ) اختبار التحصيل -لعادات العقل الالزمة للتفكير اإلبداعي 

، وات القياس قبليـاً     تطبيق أد  ،    اإلعدادي تلميذ بالصف الثاني  ثالثين   وعددها   اختيار مجموعة البحث  ( 
   ) .  القياس بعدياًوات  تطبيق أد ،الوحدةيس تدر

لتالميذ المرحلة  الالزمة اإلبداعيتوصلت نتائج البحث إلي إعداد قائمة بمهارات التفكير  : النتائج
فاعلية الدراما إلي  ، كما توصلت ت العقل الالزمة للتفكير اإلبداعياإلعدادية ، وإعداد قائمة لعادا

 لدى تالميذ الصف ي والتحصيل الدراسي العقل الالزمة للتفكير اإلبداع عادات في تنمية بعضاإلبداعية
ات بين متوسط ٠,٠١ق ذات داللة إحصائية عند مستوى أشارت إلي وجود فرو، كما  الثاني اإلعدادي

 ومقياس -والتحصيل الدراسي -ي مهارات التفكير اإلبداع( درجات مجموعة البحث في اختبارى 
وذلك لصالح التطبيق "  البعدي – القبلي" في التطبيقين  ) لتفكير اإلبداعيعادات العقل الالزمة ل

   .يالبعد


