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  صفناز على الشطى  اســم الباحـث
فاعلية استخدام استراتيجية مقترحة لتنمية مهارات حل   عـنـوان البحث

المشكالت والتفكير اإلبداعى فى تدريس االقتصاد 
فى دولة المنزلى لدى تلميذات المرحلة المتوسطة 

  الكويت
  القاهرة  جـامـعــــة
  معهد الدراسات التربوية  كـلـيـــــة
  المناهج وطرق التدريس  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تحديد قائمة بمهارات حل المشكالت وقائمة بمهارات التفكير اإلبداعى  -١

  . نحو مادة االقتصاد المنزلىلتلميذات الصف الثامن المتوسط
إعداد استراتيجية لتنمية مهارات حل المشكالت والتفكير اإلبداعى من  -٢

خالل محتوى منهج االقتصاد المنزلى للصف الثامن المتوسط فى ضوء 
 .النظرية البنائية

تعرف مدى فاعلية االستراتيجية المقترحة فى تنمية مستوى التحصيل  -٣
 .الصف الثامن المتوسطالدراسى لدى التلميذات فى 

تعرف مدى فاعلية االستراتيجية المقترحة فى تنمية حل المشكالت لدى  -٤
 .التلميذات فى الصف الثامن المتوسط
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تعرف مدي فاعلية االستراتيجية المقترحة فى تنمية التفكير اإلبداعى  -٥
  .لدى التلميذات فى الصف الثامن المتوسط

  منهج الدراسة
إلجراء الدراسة ) المسحى(لمنهج الوصفى ا: استخدم البحث الحالى 

المنهج شبه . النظرية لألدبيات التربوية والدراسات المتعلقة بمتغيرات البحث
الطفولة (التجريبى ذو المجموعتين التجريبية والضابطة، وتدريس المجالين 

للمجموعتين التجريبية باإلستراتيجية ) والعالقات األسرية، التفصيل والخياطة
ة، بينما تم تدريس نفس المجالين للمجموعتين الضابطة بالطريقة المقترح

بالتحصيل (المعتادة، وتم التطبيق القبلى والبعدى لالختبارات الخاصة 
للمجموعتين التجريبية والضابطة، وبذلك ) والتفكير اإلبداعى وحل المشكالت

هارات أمكن المقارنة بينهما لتعرف أثر اإلستراتيجية المقترحة فى تنمية م
  .التفكير اإلبداعى وحل المشكالت والتحصيل الدراسى

  استنتاجات الدراسة
أوضحت النتائج ارتفاع مستوى درجات التلميذات فى كل من 
التحصيل وحل المشكالت والتفكير اإلبداعى بعد استخدام االستراتيجية 

  :المقترحة فى البحث الحالى كما يلى 
 للمجموعات المستقلة  T-Testم الختبار صحة الفرض األول تم استخدا -١

، أى أنه يوجد فرق )٢٥,٩٢(تساوى ) ت(ومتساوية العدد بحساب قيمة 
ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات تلميذات المجموعتين التجريبية، 
والضابطة فى اختبار التحصيل الدراسى وذلك لصالح المجموعة 

  ).٠,٠١(التجريبية فى التطبيق البعدى عند مستوى 
 للمجموعات المستقلة T-Testختبار صحة الفرض الثانى تم استخدام ال -٢
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، أى أنه يوجد فرق )٢٩,٥٠(تساوى ) ت(ومتساوية العدد بحساب قيمة 
ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات تلميذات المجموعتين التجريبية، 
والضابطة فى اختبار القدرة على مهارة حل المشكالت لصالح المجموعة 

 ).٠,٠١(ية فى التطبيق البعدى عند مستوى التجريب
 للمجموعات المستقلة T-Testالختبار صحة الفرض الثالث تم استخدام  -٣

، أى أنه يوجد فرق )٣٦,٠١(تساوى ) ت(ومتساوية العدد بحساب قيمة 
ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات تلميذات المجموعتين التجريبية، 

التفكير اإلبداعى لصالح المجموعة والضابطة فى اختبار القدرة على 
 ).٠,٠١(التجريبية فى التطبيق البعدى عند مستوى 

 للمجموعات المرتبطة T-Testالختبار صحة الفرض الرابع تم استخدام  -٤
، الختبار مهارات )٣٤,٧٠(لالختبار التحصيلى تساوى ) ت(بحساب قيمة 

ساوى ، الختبار التفكير اإلبداعى ت)٤٣,٧٩(حل المشكالت تساوى 
، أى أنه يوجد فرق بين متوسط درجات تلميذات المجموعة )٤٢,٩٦(

التجريبية بين كل من التطبيق البعدى والتطبيق القبلى الختبار التحصيل 
الدراسى، ومهارة حل المشكالت، والتفكير اإلبداعى لصالح التطبيق 

 ).٠,٠١(البعدى عند مستوى 
المقترحة فى مادة االقتصاد أن تدريس المجالين باستخدام االستراتيجية  -٥

المنزلى ساعد على تنمية كل من التحصيل وحل المشكالت والتفكير 
لدى ) الطالقة، األصالة، المرونة، الحساسية للمشكالت(اإلبداعى 

بين متوسط ) ٠,٠١(التلميذات، حيث وجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 
وعة التى درست درجات تلميذات التى درست بالطريقة التقليدية والمجم
 .باإلستراتيجية المقترحة وذلك لصالح المجموعة التجريبية

  


