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اثر استخذام امنورج راجيلوث التوسعي يف اكساب طالب الصف اخلاهس
االدبي املفاهين التارخيية وتنوية تفكريهن االستذاليل

انور حموود حسني اخلزرجي

أ.م.د عبذ اهلل علي ابراهين اجلرجري

مشكلة البحث :

تواجو مادة التاريخ عددا مف المشكبلت بعضيا يتعمق بمحتوػ كتب التاريخ ومنيا يتعمق بطرائق

تدريس ىذه المادة ,وقد الحع الباحثاف ذلؾ جميا مف خبلؿ خبرتو التدريسية ليذه المادة في الثانويات ,
اذ وجد اف غالبيو مدرسي مادة التاريخ يستعمموف االنماط التقميديو في التعميـ والتي تعتمد التمقيف

والحفع ,وتغييب دور الطالب  ,وتغميب دور ال مدرس  ,وجعل دوره مقصو ار عمى نقل المعمومات

وتخزينيا في اذىاف الطبلب  ,وىذا ما أشارت اليو دراسات عديدة منيا دراسة الشمرؼ ( )591::2

والتي توصمت بيا الى اف طريقة االلقاء تكاد تكوف الغالبو في التدريس مف قبل الكثير مف المدرسيف ,

فضبل عف اف غالبية المدرسيف ,والسيما اف اغمب مدرسوا التاريخ وليس الغالبيو منيـ قد اطمع عتى
تفاصيل ىذه االستراتيجيات وخطواتيا ومدػ اىميتيا في تحسيف العمميو التدريسية وتطويره وقد اوعز

التربويوف في السنوات االخيرة عدـ قدرة الطمبو عمى التفكير واإلبداع الى تعمميـ المعارؼ والعموـ

المختمفة عبر طرائق التدريس التقميديو التي تستند الى فصل المعمومات وحشوىا في عقوليـ

(ايوب )79 1::1,واستشعا ار بذلؾ دعى المؤتمر الفكرؼ الخامس المنعقد في بغداد  1::5الى تطوير
اعداد المدرسيف وتحسيف ادائيـ التدريسي واالستعانة بالمستحدثات مف الطرائق واألساليب المبلئمة لممادة

الدراسية والمستوػ الدراسي لمطمبة مف اجل تعمـ افضل (جامعو بغداد ,وقائع الندوة .)12 91::5,

وفي ضوء ما تقدـ وجد الباحثاف اف ىناؾ حاجو الى استعماؿ استراتيجيات وطرائق تدريسية

حديثو تعمل عمى معالجة ىذه المشكبلت التدريسية والعمل عمى اكساب الطبلب المفاىيـ التاريخيو
بطريقو تعمل عمى اثارة اىتماميـ بالمادة الدراسية ,وتعميق الفيـ والتحميل والتقويـ بيذه المفاىيـ زيادة
عمى انيا قد تساعد عمى تنميو تفكيرىـ بشكل عاـ  ,وتفكيرىـ االستداللي بشكل خاص  ,وقد عمد

الباحثاف الى اختيار نموذج رايجموث التوسعي محاولة منو لعبلج ما تقدـ مف مشكبلت  ,وتتمخص
مشكمة البحث الحالي بالسؤاؿ األتي  9ما اثر استخداـ انموذج رايجموث التوسعي في اكساب طبلب

الصف الخامس االدبي المفاىيـ التاريخية وتنمية تفكيرىـ االستدالؿ .
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أهمية البحث
تعد النظرية التوسعية احدػ الوسائل الحديثة التي ابتكرت لتنظيـ التعميـ ,وىي تتضمف اختيار

المحتوػ التعميمي لممادة الدراسية وترتيبيا وتمخيصيا وتركيبة بشكل متسمسل مف البسيط إلى المعقد

,ومف العاـ إلى االكثر تفصيبل سواء كأف الغالب عمى ىذا المحتوػ طابع المفاىيـ اما المبادغ اما

االجراءات اما الحقائق(.قطامي وآخروف)171 95111,

وتتكوف ىذه النظرية مف مجموعة مف اإلشكاؿ تقابل احتياجات تربوية مختمفة ,لتحقيق أىدافا

تعميمية مختمفة وخاصة تمؾ التي تركز عمى األىداؼ المعرفية كما وردت عند بموـ ,فقد وضعت ىذه

النظرية لتساعد المتعمـ عمى تنمية قدراتو العقمية عمى مستوػ]المعرفة-االستيعاب-التطبيق –التحميل-
التركيب –التقويـ[(.جرواف)515 91:::,

ولممفاىيـ التاريخية مكانة أساسية في العممية التعميمية كونيا تختزؿ التعقد النسبي إلى نسب يمكف

نقميا وفيميا ,وتساعد في تمييز الظواىر واألشياء وتعمل عمى توجيو النشاط التعميمي ,وتسيل عممية

التعمـ وتبسطيا لتصبح أكثر حيوية واقل جمودا (.السعدؼ )1 95112,اذ اف اىمية المفاىيـ في قدرتيا
عمى تسريع وتبسيط االتصاؿ بيف الطمبو ,وألننا نشترؾ بمفاىيـ متشابية ,فنحف نستطيع أف نتواصل

بسيولة دوف الحاجة لتوضيح كبير لمفكرة (.الحيمة)5 95117,

وعمى وجو الخصوص الدراسات

التاريخية إذ أ ف ىذه المفاىيـ تجعل المادة أكثر ثباتا زيادة عمى أنيا تجعل مادة التاريخ مثيرة لمتساؤؿ
,وتتحدػ الفكر ,وتساعد في حل بعض صعوبات التعمـ (.الحيمة )5 91:::,

وقد ناؿ موضوع التفكير اىتماـ الباحثاف في مجاؿ عمـ النفس المعرفي ,إذ يعد مف الموضوعات

ذات الصمة الوثيقة بتغيرات العصر نظ ار لتداخميما في مظاىر الفروؽ الفردية كميا ,زيادة عمى أف

التفكير ىدؼ ميـ مف أىداؼ التعمـ (.عمي وصاحب )521 95111,وأف سيكولوجية التفكير صارت
تمثل منزلة خاصة في عمـ النفس المعاصر إلى الحد الذؼ يصل فيو إطبلؽ تسمية عصر االىتماـ

بسيكولوجية التفكير عمى العصر الراىف (.خضير وشريف)122 95111,

ولقد حث القراف الكريـ عمى التفكير في خمق السموات واألرض ,واختبلؼ الميل والنيار وحدوث

الظواىر الطبيعيو ثانيا ,قاؿ تعالى (أف في خمق السموات واألرض واختبلؼ الميل والنيار والفمؾ التي

تجرؼ في البحر بما ينفع الناس وما انزؿ هللا مف السماء مف ماء فا حيا بو االرض بعد موتيا وبث فييا

مف كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بيف السماء واألرض آليات لقوـ يعقموف ) البقرة

(.112المولى)15 95115,

وتستطيع المؤسسة ألتعميمو أف تؤدؼ دو ار كبي ار في تنمية التفكير إذا ما أحسنت توجيو طمبتيا وأعانتيـ

عمى إدراؾ المشكبلت التي تحيط بيـ  ,والعمل عمى حميا بكل طاقاتيا مف خبلؿ واحد مف أىـ أنواع

التفكير إال وىو التفكير االستداللي  ,وتبرز أىمية ىذا النوع مف التفكير كونو ضرورة مف الضرورات

التي تقوـ عمييا أنواع التفكير األخرػ  ,ويكاد االتفاؽ قائما عمى أف التفكير االستداللي ىو العنصر
المشترؾ بيف أنواع التفكير األخرػ كميا كالتفكير العممي والتفكير التأممي والتفكير الناقد وأسموب حل
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المشكبلت(.عويد )17 95112,وتتأكد أىمية التفكير االستداللي كأحد المكونات العقمية البلزمة في كثير
مف التخصصات العممية واإلنسانية مع العمـ أف القدرة االستداللية متداخمة مع القدرة المنطقية
(.المعمـ ) 5 95111,يودؼ التفكير االستداللي دو ار بار از ومؤث ار في توسيع المبلحظة لدػ الفرد,وتمكنو
مف أداء الفعاليات في مستوػ رفيع مف مستويات التنظيـ المعرفي ,ألنو يستند إلى أدراؾ العبلقات

,يرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط العممي ألنسأف (.إؿ كنو )172 95111,

ويرػ الباحثاف اف التفكير االستداللي لو اىميو كبيره في دراسة التاريخ اذ اف اغمب الحوادث التاريخيو
يستدؿ عمييا المتعمـ مف خبلؿ ربط بعض االحداث التاريخيو مع بعضيا االخر
وفي ضوء ما سبق تتضح أىمية البحث فيما يأتي9

 .1أىمية التصميـ التعميمي في المساىمة في تسييل الميمة التدريسية لمادة التاريخ بما
سيقدمو نموذج رايجموث مف خطوات واضحة ودقيقة في التدريس خاصتو.

 .5أىمية مادة التاريخ بصفتيا مادة تسيـ في بناء المواطف الصالح.

 .5أىمية المفاىيـ التاريخية اذ تشكل بنية أساسيو إلتقاف تعمـ أكثر تقدما,اذ يسيل لممتعمميف
تعمـ موضوعاتيا واستيعابيا واكتسابيا.

 .2أىمية التفكير عامو ,والتفكير االستداللي خاصة ,فتعمـ التفكير,والتزود بمياراتو يعد ام أر
ميما لتأىيل الطبلب لمحياة المستقبمية .
 .2يعد جيدا متواضعا جديدا يضاؼ إلى خزيف المكتبة العممية .
هدف البحث :

ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ الى ( 9اثر استخداـ انموذج رايجموث التوسعي في اكساب طبلب
الصف الخامس االدبي المفاىيـ التا ريخيو وتنمية تفكيرىـ االستداللي ).

ولتحقيق ىدؼ البحث وضع الباحثاف الفرضية الصفرية اآلتية 9

 -1ال يوجد فرؽ ذو داللو إحصائية عند مستوػ داللو( )1012بيف متوسط درجات طبلب المجموعو

التجريبية التي درست عمى وفق انموذج رايجموث ومتوسط درجات المجموعو الضابطو التي

درست عمى وفق الطريقو االعتيادية في اختبار اكساب المفاىيـ التاريخيو .

 -5ال يوجد فرؽ ذو داللو إحصائية عند مستوػ داللو ( )1012بيف متوسط درجات اختبار التفكير
االستداللي القبمي والبعدؼ لطبلب المجموعو التجريبية التي درست عمى وفق انموذج رايجموث

 -5ال يوجد فرؽ ذو داللو إحصائية عند مستوػ داللو ( ) 1012بيف متوسط درجات اختبار التفكير
االستداللي القبمي والبعدؼ لطبلب المجموعو الضابطو التي درست عمى وفق الطريقو االعتيادية .

 -2ال يوجد فرؽ ذو داللو إحصائية عند مستوػ داللو ( )1012بيف متوسط نمو التفكير االستداللي
لطبلب المجموعو التجريبية التي درست عمى

وفق انموذج رايجموث ومتوسط نمو التفكير

االستداللي لطبلب المجموعو الضابطو التي درست عمى وفق الطريقو االعتيادية في االختبار
القبمي والبعدؼ .
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حدود البحث :
 .1عينو مف طبلب الصف الخامس االدبي في اعداديتي عبد الرحمف الغافقي وعمر ابف عبد
العزيز .

 .5الفصل الدراسي االوؿ لمعاـ الدراسي 5112_ 5115

 .5موضوعات الفصوؿ الثبلثة االولى مف كتاب التاريخ االوربي المقرر لمصف الخامس االدبي ط
 2لسنة . 5115
تحديد المصطلحات :

أنموذج ريجموث  Reigeluth‘s model 9عرفو9

( .1قطامي )1::2 ,بأنو" 9ذلؾ األنموذج التعميمي الذؼ جاء بو رايجموث لتنظيـ محتوػ
المادة الدراسية عمى المستوػ الموسع ,وىو ترجمة لنظرية التػدريس المفصل التي حاوؿ

عف طريقيا تنظيـ مجموعات مف المفاىيـ ,والمبادغ ,واإلجراءات ,والحقائق والمعمومات

التي تكوف محتويات المادة ألدراسية(قطامي )1::2,

( .5الزند  )5112بأنو" 9ذلؾ األنموذج الذؼ عمل ريجميوث عف طريقو عمى تطوير النظرية
التوسعية واستعماليا أساسا لتنظيـ المحتوػ التعميمي عمى المستوػ الواسع Macro
 Levelلـ تقتصر ىذه النظرية عمى نمط واحد مف المحتوػ التعميمي وانما شممت

األنماط كافة مف الحقائق والمفاىيـ والمبادغ واإلجراءات والتي افترض فييا انيا سوؼ
تنمي التعمـ عمى جميع المستويات مف تذكر وتطبيق واكتشاؼ ( .الزند )511

التعريف اإلجرائي ألنموذج ريجموث 9

عرفو الباحثاف اج ارئيا بأنو (احد التصاميـ التعميمية الذؼ يترجـ النظرية التوسعية لرايجموث ,وما تسمى

بنظرية التدريس المفصل إلى تطبيقات تنظيـ محتوػ مادة

التا ريخ االوربي لمصف الخامس ادبي اذ

تشتمل ىذه التطبيقات (مفاىيـ  ,ومبادغ  ,واجراءات  ,وأمثمة وحقائق) بيدؼ تنمية مستويات التعمـ لدػ

الطبلب وزيادة خبراتيـ
المفاهيم التاريخية:
(-1العبادؼ  ) 5115بأنيا"كممة أو مصطمح أو رمز يدؿ عمى أشياء معينة ذات خصائص

مشتركة ليا صمة بموضوعات التاريخ تتكوف مف الحقائق والمعمومات المرتبطة بيا "( .العبادؼ5115,

( -5خضر )5111,بأنو  " 9تصور عقمي ذو طبيعة متغيرة يقوـ عمى إيجاد عبلقة صياغة

األشياء والحقائق واإلحداث التاريخية ويصاغ في صورة وصفية لفظية " .خضر ,5111 ,ص5

التعريف اإلجرائي لػ(لممفيوـ التاريخي)بأنو  9معمومات منظمة تعبر عف الخصائص المتشابية

والمترابطة منطقيا والتي تشير الى وصف اإلحداث والوقائع التي حدثت في الزمف الماضي والحاضر
والمطموب استيعابيا مف الطبلب عينة البحث  ,والتي يتضمنيا كتاب التاريخ المقرر لطمبة الصف
الخامس االدبي .
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التفكير االستداللي:

 -1العتوـ وآخروف ( )5117بأنو  " 9عممية استدالؿ منطقي تيدؼ إلى التوصل الستنتاجات

أو معرفة جديدة معتمدة عمى الفروض أو المقدمات المتوفرة لمفرد " ( العتوـ وآخروف 5:19 5117 ,
).

 -5العتيبي ( )511:بأنو  " 9مسار التفكير الذؼ يظير فيو األداء العقمي  ,اذ يتقدـ العقل

بواسطتو مف معمومات معروفة أو مسمـ بصدقيا أو ثبت صدقيا إلى معرفة المجيوؿ الذؼ يتمثل في

نتائج ضرورية ليذه القضايا أو تمؾ المعمومات دوف االلتجاء لمتجريب " ( العتيبي . )529 511: ,

ويعرؼ الباحثاف التفكير االستداللي إجرائيا بأنو  " 9نمط مف التفكير يمارسو طبلب الصف

الخامس االدبي (عينة البحث)  ,يستنتجوف مف خبللو معمومات تستقى مف مقدمتيف صغرػ وكبرػ

تربطيما عبلقة منطقية  ,ويقاس مف خبلؿ أجابتيـ عف فقرات اختبار التفكير االستداللي الذؼ أعد
إلغراض البحث .

االطار النظري:

وتعد ىذه النظريو مف النظريات الميمة لتنظيـ المحتوػ التعميمي وتعميمو عمى المستوػ الموسع ويقصد

بو ( المستوػ الذؼ يتناوؿ اكثر مف مبدأ او اجراء في الوقت نفسو ) كتنظيـ محتوػ منيج دراسي يدرس
عمى مدػ سنة دراسية او فصل دراسي او شير واحد وتنبثق ىذه النظرية في اساسيا مف مدرسة (
الجشطالت ) التي تؤكد

( اف التعمـ يتـ عف طريق الكل وليس عف طريق الجزء ) اؼ االنتقاؿ مف

الكل الى الجزء وتستند أيضا الى أفكار ( اوزبل ) حوؿ المنظمات المتقدمة التي تنظـ فييا االفكار

والمبادغ والمفاىيـ العامة لممادة التعميمية وقد جاءت تطوي ار لمادة العرض التركيبة فكبلىما يعتمد
االلتجاء المعرفي إال اف( النظرية التوسعية )
اىتمت أيضا بالدافعية في التعمـ والتدريس وتضـ 9
 .1محاولة كيمر في الدافعية .

 .5فكرة اوزبل في التدرج المتتابع .

 .5فكرة برونر في المنيج الحمزوني .
 .2نظرية نورماف المسماة بالتعمـ العنكبوتي (الشبكي ) .
 .2ما توصل الية جانيو في التعمـ اليرمي والمتطمبات السابقة لمتعمـ .

وقد عمل رايجموث عمى تطوير النظرية التوسعية اساسا لتنظيـ المحتوػ التعميمي عمى المستوػ

الموسع اذ شممت انماط المحتوػ التعميمي كافة مف الحقائق والمفاىيـ والمبادغ واإلجراءات وافترض في

نظريتو انيا ستنمي التعمـ عمى جميع المستويات مف ( .1تذكر  .5 ,تطبيق  .5اكتشاؼ ) كما جاء

بيا ميرؿ في عاـ (rejgeluth and merill p.24)1:25
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افتراضات النظرية التوسعية (انموذج رايجموث الموسع) 9
تفترض النظريو التوسعيو (انموذج رايجموث الموسع )عدد مف االفتراضات في مجاؿ تنظيـ
الخبرات وتطوير البناء المعرفي لممتعمـ 9

 .1اف تحميل وفيـ البنى والعمميات المعرفية مع وجود نظريات تعمـ ذلؾ كمو يسيـ في تطوير انموذج
تدريسي نافع لتحقيق اىداؼ تعميمية متقدمة .

 .5اف تدرج عممية التعمـ يساعد في تطوير خبرات اكثر معنى لدػ المتعمـ .

 .5لبناء خبرات شاممة ومحتوػ واسع البد مف التعامل مع اكبر عدد مف االفكار المترابطة التي تييئ
فرصا اماـ المتعمميف لتعمـ شامل وواسع.

. .2يبدأ المتعمـ باإللماـ بالموقف التعميمي بنظرة شاممة مثل عدسة ألمة في آلة تصوير عندىا يدرؾ
المتعمـ تركيب الصورة بعد رؤية عناصرىا والعبلقات الرئيسة التي تربط االجزاء ببعضيا .

. .2يبدأ التعمـ اوال بفكرة عامة مجردة ثـ التدرج في عمميو التعمـ مع امثمة مادية ومحسوسة .

. .1تنظيـ المحتوػ التعميمي يسير عمى وفق تتابع لممعمومات( يبدأ مف البسيط الى المعقد ومف العاـ
الى الخاص وبالعكس)

. .7يكوف التعمـ عمى مراحل  9تكوف المرحمة االولى شاممة وموجزه ألىـ عناصر الموضوع في الدرس

 ,ثـ تبدأ المرحمة الثانية وىي التفصيل الموسع ,وبعدىا مرحمة أخرػ مف التفصيل شيئا فشيئا مع
الربط بيف كل مرحمة تعميمية  ,والمرحمة التي يمييا حتى يتحقق الفيـ الشامل لمموضوع ( seels
. ) Barbara:12-13

عناصر أنموذج رايجموث الموسع 9يتكوف أنموذج رايجموث التدريسي مف العناصر االساسية اآلتية
 -1المقدمة الشاممةThe Epitome 9

ىي عبارة عف األفكار الرئيسة والشاممة التي يتضمنيا محتوػ المادة الدراسية المراد تنظيميا,

سواء أكانت ىذه األفكار حقائق-مفاىيـ-مبادؼ-اجراءات( .صبرؼ.)5: 95115 ,

المقارنة

التشبيييةAnology 9

و ىي عنصر ميـ مف أنموذج رايجموث ,إذ تسيل ىذه المقارنو فيـ األفكار الجديدة مف خبلؿ

ربطيا بأفكار مألوفة لدػ المتعمـ لكنيا واقعة خارج المحتوػ التعميمي األساس واليدؼ مف ذلؾ جعل
الموضوع الدراسي مألوفا وقاببل لمدراسة والفيـ( .قطامي ,1::2 ,ص . )225
 -5مستويات التوسعLevels of Elaboration 9

أ-

وىي مراحل عرض المحتوػ التعميمي وتقديمو وتشمل-9

المستوػ األوؿ مف التفصيل 9وىو الجزء التعميمي الذؼ يزودنا بمادة تفصيمية لؤلفكار التي
جاءت في المقدمة الشاممة ,أؼ يزودنا بمعرفة أكثر غ ازرة عف اجزاء المحتوػ التعميمي المراد

تعممو.
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ب -المستوػ الثاني مف التفصيل 9وىو الجزء الذؼ يزودنا بمادة تفصيمية لؤلفكار التي وردت في
المستوػ االوؿ مف التفصيل ,أؼ يزودنا بمعرفة أكثر غ ازرة عف االفكار التي وردت في ذلؾ

المستوػ.

ت -المستوػ الثالث مف التفصيل9ىو ذلؾ الجزء مف محتوػ المادة الدراسية الذؼ يزودنا بمادة
تفصيمية لؤلفكار التي وردت في المستوػ الثاني مف التفصيل ,أؼ يزودنا بمعرفة اكثر غ ازرة
عف االفكار التي وردت في ذلؾ المستوػ.

وىكذا تستمر مستويات التوسع بحسب حجـ المادة الدراسية وصعوبتيا( .سوالؼ ,1::: ,ص
)21-21

وعممية التفصيل تكوف بطريقتيف اما بطريقة افقية او عمودية ,عمى النحو اآلتي9
أ-

التفصيل بشكل أفقي 9وتتـ فيو تناوؿ االفكار الرئيسة التي وردت في محتوػ المادة

الدراسية ثـ يتـ التفصيل تدريجيا حتى الوصوؿ الى اخر فكرة مف المادة الدراسية.

ب -التفصيل بشكل عمودؼ9ويتـ فيو تناوؿ كل جزء مف االفكار الرئيسة عمى حدة ثـ يفصل
تدريجيا وعمى مراحل عدة قبل االنتقاؿ الى جزء اخر مف المادة الدراسية( .الدليمي,

 ,5112ص )21-21
 -5التمخيص9

Summari Zation

ىو عبارة عف عرض موجز ألىـ االفكار التي وردت في محتوػ المادة الدراسية بطريقة

عامة عمى مستوػ التذكر فالتمخيص ىنا يختمف عف المقدمة الشاممة .اذ اف المقدمة الشاممة تعرض اىـ

االفكار التي وردت في محتوػ المادة الدراسية بطريقة تعميمية وتتضمف ىذه الطريقة عرض تعريفات
لممفاىيـ ,ثـ اعطاء امثمة تنطبق عمييا ىذه التعريفات ,ثـ تقديـ فقرات تدريب لممارسة ىذه المفاىيـ,

بينما في عممية التمخيص فنكتفي بإعطاء تعريفات دوف اف تتبعيا امثمة توضحيا وىي بذلؾ تنمي

مستوػ التذكر فحسب مف خبلؿ م ارجعة منيجية لما تـ تعممو مف اجل مساعدة المتعمـ عمى عدـ

النسياف.

وىناؾ نوعاف مف التمخيص ىما9
أ -التمخيص الداخمي-9

الدرس.

والذؼ يتـ إجراؤه في نياية كل درس .اذ تمخص االفكار والحقائق التي تـ تدريسيا في ذلؾ

ب -تمخيص االفكار المتضمنة في مجموعة الدروس او المواقف-9

وىو تمخيص لؤلفكار والحقائق كميا في الدرس كافة التي درسيا المتعمـ( .قطامي5111 ,

)2219

 -2التركيب والتجميع

Synthesize
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وىي حالة مف التمخيص يجرؼ فييا ربط االفكار التي تـ تدريسيا معا مف اجل-9
أ-

أ-تزويد الطبلب بأنواع مختمفة مف المعرفة.

ب -ب-زيادة عممية الفيـ والدافعية لتعمـ المعرفة الجديدة.

ت -ج-تسييل الفيـ المتعمق لؤلفكار المجزاة مف خبلؿ المقارنة.
ث -د-زيادة االحتفاظ عف طريق توفير روابط إضافية بيف المعرفة الجديدة وبيف المعرفة
السابقة المتعمقة بذات االفكار (.الزند.)5:7-5:1 95112 ,

والتركيب يكوف عمى نوعيف ىما9
أ-

التركيب ذو النمط الداخمي 9إذ توضح العبلقات الداخمية التي تربط بيف األفكار الرئيسة

التي وردت في محتوػ المادة الدراسية بعضيا مع بعض.

ب -الخاتمة الشاممة 9وتسمى ايضا التركيب ذو النمط ضمف المواد الدراسية وىو حالة خاصة مف
التركيب اذ توضح فيو العبلقات الخارجية التي تربط بيف االفكار التي تـ تدريسيا في مجموعة

الموضوعات او االفكار الجديدة االخرػ ذات العبلقة بالمادة التي تـ تدريسيا في الدروس القادمة أؼ

بمعنى اخر (تربط الموضوعات بعضيا مع بعض) .ومف خبلؿ ىذه االفكار (التركيب والتجميع) فاف

المتعمـ يكوف عمى دراية ببني ة االفكار او المعمومات في المادة الدراسية ومدػ ارتباط كل جزء مف
المعمومات بالموضوعات االخرػ ذات العبلقة بيا(.دروزة)57 91:22 ,

التفكير االستداللي:

اف التفكير مفيوـ افتراضي يشير الى عممية داخمية تعزػ الى نشاط ذىني معرفي تفاعمي انتقائي قصدؼ
موجو نحو حل مسألة ما ,او اتخاذ قرار معيف ,او اشباع رغبة في الفيـ او ايجاد معنى او اجابة عف
سؤاؿ ما ويتطور التفكير لدػ الفرد تبعا لظروفو البيئية المحيطة (قطامي ,5111 ,ص  )12ويعرفو

( ) Robert Solsoبأنو عمميات عقمية معرفية لبلستجابة لممعمومات الجديدة بعد معالجات معقدة تشمل
التخيل والتحميل واصدار االحكاـ وحل المشكبلت ( )Solso, 1988, P. 411اما ( Jonathan

 ) Baronفأكد عمى اف التفكير ميـ جدا في حياتنا اليومية ألنو يساعد في التخطيط لؤلىداؼ الفردية
والعمل عمى تحقيقيا او حل مشكمة ما ,او معرفة ماذا نعتقد او نأخذ مف غيرنا او نترؾ ( Baron,
.)1990, P. 515
اما راجح فيقوؿ اف لمتفكير معنياف ,معنى عاـ واسع ومعنى خاص ضيق .فالتفكير بمعناه العاـ
ىو كل نشاط عقمي ادواتو الرموز ,أؼ يستعيض عف االشياء واالشخاص والمواقف واالحداث برموزىا

بدال مف معالجتيا معالجة فعمية واقعية .ويقصد بالرمز كل ما ينوب عف الشيء او يشير اليو او يعبر
عنو ويحل محمو في غيابو .اما التفكير بمعناه الخاص فيقتصر عمى حل المشكبلت حبل ذىنيا ال بالفعل

وىذا ما يعرؼ بالتفكير االستداللي( .احمد ,1:22 ,ص.)512
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أنواع التفكير االستداللي :
اتفق عمماء النفس والمنطق عمى إف التفكير االستداللي ىو احد أنواع التفكير يستخدمو اإلنساف عند

مواجيتو أية مشكمة مف اجل حميا وتحقيق نتيجة ما ,وىناؾ نوعيف مف االستدالؿ (المباشر وغير المباشر)
واالختبلؼ بيف ىذيف النوعيف يتحدد في عدد القضايا أو المؤشرات المستخدمة في عممية التفكير(ىماـ ,

 91:22ص.)27

 _1التفكير االستداللي المباشر9

ىو االستدالؿ عمى قضية أو نتيجة مف قضية أخرػ دوف المجوء أو استخداـ قضية ثانية أو

مؤشر ثاف كي تصل إلى النتيجة المطموبة  .ومعنى ذلؾ انو ليس ىناؾ وجود لقضية أو مؤشر آخر لو
عبلقة بالقضية األولى ومف خبلؿ عممية الربط أو التفاعل لمقضيتيف داخل الفكر نستطيع أف نصل إلى

النتيجة وبما أف األمر الميـ والجوىرؼ في االستدالؿ ىو فيـ العبلقات وتفسيرىا والوصوؿ لنتائج أو

حقائق جديدة فاف ذلؾ ال يتوافر في االستدالؿ المباشر كونو ال يتجاوز الربط بيف شيئيف لـ تتضح

العبلقة بينيما مػف قبل وأف جميع عمميات االستدالؿ المباشر ال تدؿ عمى البرىنة الحقيقية (النشار ,
 91:15ص. )511
 -5التفكير االستداللي غير المباشر9

ويعني الوصوؿ إلى نتيجة أو حل لمشكمة مف خبلؿ فيـ العبلقة بيف قضيتيف أو أكثر ومعظـ

عمماء النفس يتطرقوف إلى موضوع االستدالؿ غير المباشر أكثر مما يذكروف االسػػتدالؿ المبػػاشر لكػػونو

ييدؼ إلى أنتاج شيء جديد (الشنيطي  91:71 ,ص .)22ومف خبلؿ ىذا المفيوـ نجد أف التوصل
إلى نتيجة أو حل يتـ مف خبلؿ عممية التحميل والتركيب بيف ىذه القضايا وىذا يتطمب قدرة عقمية

مناسبة مف اجل أف يتـ تفاعل فكرؼ لمقضايا وتكوف نتيجة منطقية .
() Spencer , 2001, p:377

والتفكير االستداللي غير المباشر يتميز بوجود أسموبيف رئيساف لبلستدالؿ

األسموب األوؿ 9

االستدالؿ االستنباطي  Deductive Reasoningاالستنباط معناه في المغة االستخراج باجتياد ومعاناة
فكر  ,واصمو الفعل (نبط ) بمعنى اظير وابرز ومنو (استنػبط الجػواب) تممسو فػػي ثنايا السؤاؿ (ابف
منظور  ,ب  .ت 9ص ) 555

أما االستدالؿ االستنباطي اصطبلحا فيعني القدرة عمى التوصل

لقواعد واجراءات محددة ويعد االستدالؿ االستنباطي مف أىـ مباحث عمـ المنطق  .ومف الموضوعات
الميمة التي تتعرض ليا المراجع الرصينة في مجاؿ التفكير.

أف النتيجة في عممية االستدالؿ االستنباطي ال تخرج مف حدود المعمومات المعطاة ولكف

حتى يتـ التوصل إلييا البد مف إمعاف لمنظر  ,وبذؿ مجيود ذىني لمعالجة المعمومات المعطاة التي
تتضمف النتيجة أو التمييد ليا بالضرورة وبيذا المعنى يمكف تشبيو عممية االستدالؿ االستنباطي
بعمميات البحث عف المؤلؤ في البحار أو عف المياه والبتروؿ والمعادف في باطف األرض وىذه الثروات
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الطبيعية موجودة أصبل في الطبيعة ولكف حتى يمكف الوصوؿ إلييا واستخراجيا يحتاج األمر لمقياـ

بعمميات مسح أو غوص أو حفر قد تكوف ميسرة حينا وقد تكوف مضنية ح ػػينا أخر  ,دوف أف يغير ذلؾ
مف حقيقة أننا ال نأتي بمعنى الكممة  ,بل إننا في الواقع نكتشف شيئا موجودا بصورة ضمنية أو كامنة

فيما ىو حولنا .فعممية التفكير االستداللي تتػـ باستخداـ حقيقة معينة عامة مف أجل ال ػػوصوؿ إلى
قاعدة أو نتيجة ج ػ ػزئية مجيولة

( )Robert 2000, p.246تسػػتنبط مػػف ىػػذه القاعدة الع ػػامة

الم ػػعروفة ي ػػمكننا م ػػف الوصوؿ إلى حل أو نتيجة .

أنواع االستدالل االستنباطي :

 .1االستدالؿ االستنباطي البسيط الشكل 9وىو الذؼ يتكوف مف مقدمة واحدة يمكف استخبلص

نتيجة مباشرة منيا دوف اإلشارة إلى أدلة مف مصادر أخرػ.

 . 5االستدالؿ االستنباطي الشرطي ( االفتراضي)

Conditional or Hypothetical

 9 Reasoningتتكوف الحجة الشرطية أو االفتراضية مف مقدمة كبرػ مصاغة ومقدمة صغرػ ىي
قضية ونتيجة يستدؿ عمييا مف المقدمتيف  ,أما المػقدمة الكػبرػ فػيي قضية شرطية تتكوف مف شرطيف
يرتبطاف بصيغة شرطية يسمى األوؿ منيما في النحو في عمـ المنطق (المقدـ) ويسمى الثاني في النحػو
وفي عمـ المنطق (التالي) ويرتبطاف بصيغة شرطية  ..فاف  ) ..ومف الواضح إف حدوث (الت ػػالي)

متوقف عمى حدوث (المقدـ) مف المقدمة الكبرػ ويترتب عمى الربط بيف المعمومات المتضمنة في

المقدمتيف إلى االستنتاج والشؾ أف ىذا االستنتاج ال بد أف يكوف صحيحا إذا افترضنا صدؽ المعمومات

المقدمتيف واذا تفحصنا العبلقة بيف المقدمة الصغرػ والمقدمة الكبرػ لوجدنا أف المقدمة الصغرػ ترد
عمى صور تؤدؼ في كل منيا دو ار مختمفا يتوقف عميو الحكـ بصحة االستدالؿ االستنباطي أو عدـ
صحتو وبياف ذلؾ عمى النحو األتي9

 -1إثبات (المقدـ) القضية الشرطية أو المقدمة الكبرػ وفي ىذه الحالة يكوف االستدالؿ االستنباطي
صحيحا  ,ألنو مف غير الممكف أف تكوف المقدمات صادقة وتؤدؼ إلى نتيجة كاذبة.

 -5نفي (مقدـ) القضية الشرطية أو المقدمة الكبرػ  ,وفي ىذه الحالة يكوف االستدالؿ االستنباطي
غير صحيح ويؤدؼ لنتيجة كاذبة .مف الواضح أف المقدمة الصغرػ تفيد بأف الشرط الوارد في

(مقدـ) القضية الشرطية أو المقدمة الكبرػ غير متحقق وعميو فأف نتيجة االستدالؿ ال تترتب
بالضرورة عمى المعمومات الواردة في المقدمتيف  ,ولذلؾ فيي نتيجة كاذبة في السياؽ.

-1

تأكيد (التالي) القضية الشرطية أو المقدمة الكبرػ وفي ىذه الحالة يكوف االستدالؿ االستنباطي

-5

االستدالؿ االستنباطي عف طريق تقابل القضايا  Opposition of propositionالقضايا

غير صحيح (عبد الرحمف  95115 ,ص.)Ent 2

المتقابمة ىي قضايا مشتركة في الموضوع ومختمفة في الكـ (جزئية  ,كمية ) أو الكيف (موجبة

 ,سالبة أو في (الكـ) و( الكيف ) معا وفي ىذا النوع مف االستدالؿ ال يصح العكس مع بقاء
االستدالؿ صحيحا .وألجراء عممية االستدالؿ ىذه بصورة صحيحة  ,ينبغي مبلحظة القواعد
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اآلتية 9عندما تكوف القضيتاف مختمفتيف في (الكـ) و(الكيف) معا وعرفنا أف أحداىما صادقة

يمكننا االستنتاج بأف األخرػ كاذبة والعكس صحيح .عندما تكوف القضيتاف كميتيف مختمفتيف
في (الكـ) ومتحدتيف في (الكيف) فاف األكثر عمومية تتضمف األقل مف الناحية المنطقية وعندما

تكوف القضية الجزئية كاذبة فاف القضية الكمية المتحدة معيا في (الكيف) تكوف كاذبة كذلؾ.
-5

عندما تكوف القضيتاف كميتيف مختمفتيف في (الكيف) فإننا يمكف أف نتوصل إلى استدالؿ صحيح
فقط عندما نعرؼ أف أحداىما صادقة  ( .سموـ  9 5112 ,ص )Ent 7

دراسات سابقة:

المحور االوؿ  9دراسات تناولت النظرية التوسعية او انموذج رايجموث الموسع.

 -1دراسة سمور ( 9 ) 5112

أجريت الدراسة في الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية  ,ورمت إلى تعرؼ أثر أنموذج
رايجموث في اكتساب المفاىيـ الجغرافية واستبقائيا لطالبات الصف الثاني المتوسط  .تكونت عينة

الدراسة مف (  ) 72طالبة  ,توزعف عمى مجموعتيف كما يأتي 9

المجموعة التجريبية  9وبمغ عدد أفرادىا (  ) 57طالبة  ,وقد درست باستعماؿ أنموذج رايجموث ,
المجموعة الضابطة  9وبمغ عدد أفرادىا (  ) 52طالبة  ,وقد درست باستعماؿ الطريقة التقميدية.

 كافأ الباحثاف بيف مجموعتي البحث في متغيرات  ( 9األعمار الزمنية لمطالبات  ,تحصيميف فيمادة الجغرافية لنصف السنة لمعاـ الدراسي  , 5111 / 5112اختبار الذكاء  ,التحصيل

الدراسي لؤلبويف )  .استغرقت مدة التجربة فصبل دراسيا كامبل درس الباحثاف مجموعتي
البحث بنفسو .
 أعد الباحثاف اختبا ار تحصيميا تألف مف (  ) 21فقرة مف نوع االختيار مف متعدد لقياساالكتساب استخرج صدقو وثباتو .

 -استخدـ الباحثاف االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف وكانت النتائج التي توصل إلييا كما يأتي 9

 .1تتفوؽ طالبات المجموع التجريبية عمى طالبات المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب
المفاىيـ الجغرافية .

 .5تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات المجموعة الضابطة في اختبار استبقاء

المفاىيـ الجغرافية  ( .سمور , 5112 ,ممخص الدراسة ) .
_ دراسة توفيق ()511:

ترمي الدراسة الحالية إلى تعرؼ ما يأتي 9

 -1اثر أنم وذجي سكماف وريجيميوث في تحصيل طبلب الصف الرابع في مادة األدب والنصوص .
 -2اثر أنموذجي سكماف وريجيميوث في التذوؽ األدبي لدػ طبلب الصف الرابع .
ولمتحقق مف ىدفي البحث وضع الباحثاف الفرضيات الصفرية 9
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 -1ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوػ  1.12بيف متوسط درجات طبلب المجموعة

التجريبية األولى الذيف يدرسوف مادة األدب والنصوص باستعماؿ أنموذج سكماف ومتوسط درجات
طبلب المجموعة التجريبية الثانية الذيف يدرسوف المادة نفسيا باستعماؿ أنموذج ريجيميوث في
االختبار التحصيمي البعدؼ .

 -2ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوػ  1.12بيف متوسط درجات طبلب المجموعة

التجريبية األولى الذيف يدرسوف مادة األدب والنصوص باستعماؿ أنموذج سكماف ومتوسط درجات
طبلب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة نفسيا باستعماؿ الطريقة التقميدية في االختبار

التحصيمي البعدؼ .

 -3ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوػ  1.12بيف متوسط درجات طبلب المجموعة

التجريبية األولى الذيف يدرسوف مادة األدب والنصوص باستعماؿ أنموذج سكماف ومتوسط درجات
طبلب المجموعة التجريبية الثانية الذيف يدرسوف المادة نفسيا باستعماؿ أنموذج يجيميوث في

اختبار التذوؽ االدبي.

 -4ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوػ  1.12بيف متوسط درجات طبلب المجموعة

التجريبية االولى الذيف يدرسوف مادة األدب والنصوص باستعماؿ أنموذج سكماف ومتوسط درجات
طبلب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة نفسيا باستعماؿ الطريقة التقميدية في اختبار

التذوؽ االدبي .

 -5ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوػ  1.12بيف متوسط درجات طبلب المجموعة

التجريبية الثانية الذيف يدرسوف مادة األدب والنصوص باستعماؿ أنموذج ريجيميوث ومتوسط

درجات طبلب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة نفسيا باستعماؿ الطريقة التقميدية في

اختبار التذوؽ األدبي  .ولتحقيق ىدفي البحث وفرضياتو اختار الباحثاف عينة تكونت مف ( ) :1

طالبا مف طبلب الصف الرابع العاـ في إعدادية الكاظمية لمبنيف توزعوا بيف ثبلث شعب عمى

النحو اآلتي 9

 ) 57 ( -طالبا في المجموعة التجريبية األولى التي ستدرس مادة األدب والنصوص باستعماؿ

انموذج سكماف .
 ) 55 ( -طالبا في المجموعة التجريبية الثانية التي ستدرس مادة األدب والنصوص باستعماؿ

انموذج رايجموث.

 ) 51 ( -طالبا في المجموعة الضابطة التي ستدرس مادة األدب والنصوص باستعماؿ الطريقة

التقميدية .

وقد كافأ الباحثاف بيف مجموعات البحث الثبلث في متغيرات  9العمر الزمني لمطبلب محسوبا

باألشير  ,والتحصيل الدراسي لآلباء  ,والتحصيل الدراسي لؤلميات  ,ودرجات مادة المغة العربية في
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االختبار النيائي لمصف الثالث المتوسط العاـ لمعاـ الدراسي السابق  ,ودرجات االختبار القبمي في
المعمومات السابقة في مادة األدب والنصوص  ,ودرجات اختبار الذكاء .
وقد صاغ الباحثاف (  ) 515ىدفا سموكيا توزعت بيف مستويات تصنيف بموـ الستة  ,واعد

خططا تدريسية نموذجية لممجموعات الثبلث  ,واعد اختبا ار تحصيميا بعديا تكوف مف (  ) 21فقرة مف
نوع االختيار مف متعدد اتسمت بالصدؽ والثبات والموضوعية  .واعتمد اختبار التذوؽ األدبي الذؼ

أعده الباحثاف ( منصور المفرجي  ) 5115بعد اف استخرج لو القوة التمييزية والصعوبة وفعالية البدائل
والثبات .
واستعمل الباحثاف الوسائل اإلحصائية اآلتية في إجراءات بحثو وتحميل نتائجو  9تحميل التبايف

األحادؼ  ,ومربع كاؼ  ,ومعادلة معامل الصعوبة  ,ومعادلة معامل قوة التمييز  ,ومعادلة فعالية البدائل

الخاطئة  ,ومعادلة ارتباط بيرسوف  ,ومعادلة سبيرماف – براوف ,وطريقة شيفيو .وبعد تطبيق االختباريف
توصل الباحثاف الى تفوؽ المجموعة التي درست عمى وفق انموذج ريجيميوث عمى المجموعة التي

درست عمى وفق أنموذج سكماف والمجموعة التي درست عمى وفق الطريقة التقميدية  ,في حيف تفوقت
المجموعة التي درست عمى وفق أنموذج سكماف عمى المجموعة الضابطة  ,في نتائج االختباريف

التحصيمي والتذوؽ األدبي ( . .توفيق,511:ممخص الدراسة)
 -3دراسة مرزوؾ()5111

اجريت ىذه الدراسة في معيد المنصور لمبنات التابع لممديرية العامة لتربية الكرخ االولى  /ببغداد

لمعاـ الدراسي . 511: / 5112وقد ىدفت ِإلى تعرؼ اثر التدريس بانموذجي كموزماير ورايجموث في

اكتساب المفاىيـ الجغرافية لدػ طالبات الصف الثاني في معاىد اعداد المعممات .تكونت العينة مف (

 ) 151طالبة مف طالبات الصف الثاني في معاىد اعداد المعممات  ,وزعت الطالبات بيف ثبلث
مجموعات متكافئة في متغيرات  9التحصيل الدراسي السابق في مادة الجغرافية  ,واختبار المعرفة السابقة

 ,والعمر الزمني محسوبا بالشيور ,والتحصيل الدراسي لآلباء واالميات  .درست المجموعة التجريبية
االولى باستعماؿ انموذج كموزماير  ,ودرست المجموعة التجريبية الثانية باستعماؿ انموذج رايجموث ,
ودرست المجموعة الضابطة باستعماؿ الطريقة التقميدية .

وتطمب تحقيق ىدؼ البحث اعداد اختبار اكتساب المفاىيـ الجغرافية  ,فقد اعد الباحثاف اختبا ار

مف نوع ( االختيار مف متعدد )  ,تكوف مف (  ) 11فقرة  ,وتـ التحقق مف صدقو الظاىرؼ بعرضو
عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في المناىج وطرائق التدريس  ,كما تـ استخراج معامل

الصعوبة والقوة التمييزية لفقراتو فضبل عف بياف مدػ فاعمية البدائل  ,واستخرج ثبات االختبار بطريػقة
التجزئػة النصفية فبمغ (  , ) 1,7:7وتـ تصحيح معامل الثبات باستعماؿ معادلة سبيرماف ػ براوف فبمغ

(  , ) 1 , 2:وىو معامل ثبات جيد .

 اعد الباحثاف خططا تدريسية درست بموجبيا مجموعات البحث عمى وفق انموذج كموزمايروانموذج رايجموث والطريقة التقميدية .
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بدأت تجربة البحث في يوـ  5112 / : / 51إذ درس الباحثاف  511: / 1 / 7واستعمل

الباحثاف تحميل التبايف االحادؼ وسيمة احصائية فتوصل ِإلى النتائج اآلتية 9

ػ تفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف عمى المجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ الجغرافية

ػ ليس ىنػاؾ فػرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجػات (المجموعتيف التجريبيتيف في اكتساب
المفاىيـ الجغرافية )(.مرزوؾ 9 5111,ممخص الدراسة)

المحور الثاني  9دراسات تناولت اكتساب المفاىيـ .

دراسة المسعودؼ( )5111اجريت ىذه الدراسة في محافظة كرببلء ,عمى طبلب معيد اعداد
المعمميف مف الصف الثالث لمدراسات الصباحيو.وىدؼ البحث الحالي الى معرفة بياف أثر أنموذجي
د ار يفر وبوسنر في تصحيح المفاىيـ التاريخية المخطوءة لدػ طمبة المرحمو المتوسطو  ,وشممت عينة

البحث ( )72طالبا مف طبلب الصف الثالث ,ولتحقيق ذلؾ اعتمد الباحثاف تصميما تجريبيا ذا ضبط
جزئي  ,وىو تصميـ ( المجموعتيف التجريبية ومجموعة ضابطة )  ,واختبا ار بعديا  ,وتـ توزيع

الطبلب عشوائيا عمى ثبلث مجاميع  ,بواقع  51طالبا لكل شعبة  1كافأ الباحثاف بيف طبلب مجاميع
البحث في المتغيرات ( العمر الزمني لمطبلب  ,متغير الذكاء  ,نتائج االمتحانات لمعاـ الماضي في مادة

التأريخ  ,التحصيل الدراسي لآلباء  ,والتحصيل الدراسي لؤلميات ,والمفاىيـ المخطوءة في مادة التأريخ
)1
وبعد أف حدد الباحثاف المادة الدراسية التي تضمنتيا موضوعات تأريخ الحضارة العربية
اإلسبلمية المقرر تدريسو لمصف الثالث معاىد إعداد المعمميف ,والبالغ خمسة فصوؿ دراسية

أعد

الباحثاف اختبا ار تشخيصيا لممفاىيـ المخطوءة ,مكوف مف ( ) 21فقرة ؿ (  ) 21مفيوما ,ويعد المفيوـ
مخطوءا لدػ الطبلب عندما تكوف اإلجابات المخطوءة تتجاوز نسبة (  , ) %52وبعد تطبيق
االختبار عمى عينة البحث  ,تـ تصحيحو وتبيف إف ىنالؾ (  ) 12مفيوما مخطوءا لدػ عينة البحث ,

اعد الباحثاف خططا تدريسية لكل مجموعة مف المجموعات  ,فالمجموعة األولى درست حسب أنموذج
د ار يفر  ,والمجموعة الثانية درست حسب أنموذج بوسنر  ,والمجموعة الضابطة درست بالطريقة

االعتيادية  ,وبعد إتماـ تدريس الموضوعات الدراسية  ,ومف أجل التعرؼ عمى تصحيح المفاىيـ
التاريخية لدػ الطبلب أعد الباحثاف اختبا ار تحصيميا بعديا موضوعيا يتألف مف (  ) 22فقرة مف نوع
الفراغات والمزاوجة واالختيار مف متعدد  ,وتأكد الباحثاف مف صدؽ االختبار وثباتو ومف القوة التمييزية

لفقراتو ومعامل صعوبتيا  ,وتـ تطبيقو في

 511: /1 /12ـ 1وباستعماؿ مربع كأؼ لتحميل البيانات

أسفرت الدراسة عف النتائج اآلتية9

 إف ىناؾ فرقا ذا داللة إحصائية في تصحيح مفاىيـ تأريخ الحضارة العربية اإلسبلمية بيفالمجموعة األولى والثانية ولصالح األولى 1

 -إف ىناؾ فرقا ذا داللة إحصائية

في تصحيح مفاىيـ تأريخ الحضارة العربية اإلسبلمية بيف

المجموعة األولى والضابطة ولصالح األولى 1

12

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية المجمد( )52العدد( )5كانوف األوؿ(5112)1

 -إف ىناؾ فرقا ذا داللة إحصائية

في تصحيح مفاىيـ تأريخ الحضارة العربية اإلسبلمية بيف

المجموعة الثانية والضابطة ولصالح الثانية1
 -دراسة دمحم ( 9 )5115ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى اثر أنموذج سكماف في اكتساب

المفاىيـ التاريخية لدػ طبلب الصف الخامس األدبي.

ولتحقيق ىدؼ البحث وضع الباحثاف الفرضية الصفرية اآلتية9

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ ( )%2بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية
باستعماؿ أنموذج سكماف , ,والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب المفاىيـ
التاريخية .واعتمد الباحثاف تصميما تجريبيا ذا الضبط الجزئي واختار الباحثاف عينة مف طبلب اعدادية
الفارابي لمبنيف التابعة إلى مديرية تربية ديالى بصورة قصدية لتطبيق التجربة ,حدد عينتو بمجموعتيف.
-1

المجموعة التجريبية وعدد طبلبيا ( )51مف الشعبة(ب) وتدرس مادة التاريخ األوربي

-5

المجموعة الضابطة وعدد طبلبيا ( )51مف الشعبة(أ) وتدرس مادة التاريخ األوربي

الحديث المعاصر باستعماؿ أنموذج سكماف.

الحديث والمعاصر بالطريقة االعتيادية.

وكافأ الباحثاف بيف المجموعتيف في المتغيرات (اختبار المعرفة السابقة ,الذكاء ,العمر الزمني,

الدرجات النيائية,في مادة التاريخ لمصف الرابع األدبي ,المستوػ التعميمي لؤلب ,المستوػ التعميمي
لؤلـ) .وبعد أف حدد الباحثاف المادة العممية المراد تدريسيا التي شممت الفصوؿ الثبلثة األولى مف كتاب

التاريخ األوربي الحديث والمعاصر لمصف الخامس األدبي المقرر تدريسو لمعاـ الدراسي 5115-5115

 ,وفي ضوء محتواه حدد الباحثاف المفاىيـ التاريخية الرئيسة والبالغ عددىا( )12مفيوما تاريخيا ,وفي
ضوء تمؾ المفاىيـ أعد الباحثاف أىدافا سموكية والبالغ عددىا ( )22ىدفا تقيس عمميات

اكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػساب المفي ػ ػ ػ ػػوـ( تعريف ,تمييز ,تطبيق) كما أعد خططا تدريسية بواقع ( )51خطة يومية لكل

مجموعة مف مجموعتي البحث  .وأعد الباحثاف اختبا ار الكتساب المفاىيـ التاريخية مف نوع ( االختبار

مف متعدد) تكوف مف ( )22فقرة ,ثـ التحقق مف صدقو( الظاىرؼ والمحتوػ) وقوتو التمييزية ومعامل

صعوبة وفعالية البدائل الخاطئة ,أما ثباتو فقد تـ استخراجو بطريقة معادلة الفاكرونباخ ,إذ بمغ ()1.25

وىو معامل ثبات جيد .
استمرت إجراءات التجربة ( )15أسبوعا طبق في نيايتيا اختبار اكتساب المفاىيـ التاريخية

البعدؼ ,واستعمل الباحثاف الوسائل اإلحصائية المناسبة لتحقيق أىداؼ البحث وأسفرت الدراسة عف
النتائج االتية9

 -1تفوؽ المجموعة التجريبية األولى والتي درست باستعماؿ أنموذج (سكماف) باكتساب المفاىيـ
التاريخية عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

المحور الثالث  9دراسات تناولت اثر طرائق واستراتيجيات ونماذج تدريسية

في التفكير

االستداللي .
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-1

دراسة( الحسو )1::7 ,

" اثر استخداـ أسموبيف مف االستجواب في تنمية التفكير االستداللي لدػ الطالبات في مادة
ّ
تعرؼ اثر
إلى
ورمت
,
الجغرافية " أُجػريت في العراؽ  /جامعػة بغػداد _ كػمية التػربية  /ابف رشد
َّ
استعماؿ أسموبيف فػي االستجواب فػي تنمية التفػكير االستػداللي لػدػ طالبػات الصف الثانػي المتػوسط في
ّ
مػادة الجغرافيػة .

وتألفت عينة الدراسة مف ( )22طالبة  ,بواقع ( )51طالبة في المجموعة التجريبية األولى ,

و( )51طالبة في المجموعة التجريبية الثانية  ,و( )57طالبة في المجموعة الضابطة ,

تدرس

المجموعة التجريبية األولى باستعماؿ أسئمة االستجواب المعدة عمى وفق المستويات الثبلثة األولى مف

تصنيف بمػػوـ عمى وفػق النسب (  )%71استيعاب وتطبيق ( )%51معرفة  ,أما المجموعة التجريبية
الثانية فتدرس باستعماؿ أسئمة االستجواب المعدة عمى وفق المستوييف األوليف مف النصف نفسو عمى

وفق النسب ( )% 71معرفة ( ) %71استيعاب  ,في حيف لـ تستعمل المجموعة الضابطة أؼ نوع مف

األسئمة والتدريس بالطريقة االعتيادية  .واستعممت الباحثاف اختبا ار جاى از لمتفكير االستداللي  ,تثبت مف
ّ
صدقو وثباتو1
واستعممت الباحثاف االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف  ,و االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف

وسائل إحصائية في إجراءات بحثيا وتحميل نتائجو  .وتوصمت الباحثاف في دراستيا إلى النتائج اآلتية

9

 -1وجود فروؽ ذوؼ داللة إحصائية عند مستوػ (  )1.12في التفكير االستداللي بيف
المجموعة التجريبي ة األولى التي تدرس باستعماؿ أسئمة االستجواب المعدة عمى وفق
المستويات الثبلثة األولى مف تصنيف بموـ ومتوسط المجموعة الضابطة ولمصمحة

المجموعة التجريبية األولى 1
-2

وجود فروؽ ذوؼ داللة إحصائية عند (  )1.12في التفكير االستداللي بيف المجموعة

-3

وجود فروؽ ذوؼ داللة إحصائية عند مستوػ ( )1.12في التفكير االستداللي بيف درجات

التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية ولمصمحة المجموعة التجريبية األولى 1

االختبار القبمي ودرجات االختبار البعدؼ لدػ طالبات المجموعة التجريبية األولى ولمصمحة االختبار

البعدؼ ( .الحسو  , 1::7 ,ممخص الدراسة).

 .5دراسة ( الخزرجي  " )5117اثر استعماؿ المجمعات التعميمية وفرؽ التعمـ في تنمية التفكير

االستداللي لدػ طالبات معيد إعداد المعممات في مادة التاريخ" أُجريت في العراؽ في جامعة بغداد في

تعرؼ اثر استعماؿ المجمعات التعميمية وفرؽ التعمـ في تنمية التفكير
كمية التربية  ,ورمت إلى ّ
االستداللي لدػ طالبات معيد إعداد المعممات في مادة التاريخ .

وتألفت عينة الدراسة مف ( )::طالبػة  ,وبواقع ( )55طالبػة فػي المجموعة التجريبية األولى

 )55( ,طالبػة فػي المجموعة التجريبية الثانية  ,و( )55طالبػة فػي المجموعة الضابطة  ,اختيرت بصورة
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عشوائية  ,درست المجموعة التجريبية األولى بأسموب المجمعات التعميمية  ,درست المجموعة التجريبية

الثانية بأسموب فرؽ التعمـ  ,في حيف درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية, .

و َّ
اعد الباحثاف ( )2مجمعات تعميمية كمستمزمات لمبح ث استعمل موضوعات مف كتاب التاريخ األوربي

الحديث لمصف الرابع معاىد إعداد المعممات  ,كما َّ
اعدَ اختبا ار في التفكير االستداللي مكوف مف ()51

فقرة  ,تثبت مف صدقو وثباتو

واستعمل الباحثاف االختبار الثاني وسيمة إحصائية في إجراءات بحثو وتحميل نتائجو .

وتوصل الباحثاف في دراستو إلى النتائج اآلتية 9
-1

تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية األولى التي درست بتقنية المجمعات التعميمية عمى المجموعة

-2

تفوؽ المجموعة التجريبية الثانية التي درست بأسموب فرؽ التعمـ عمى المجموعة الضابطة التي

-3

تفوؽ المجموعة التجريبية األولى التي درست بتقنية المجمعات التعميمية عمى المجموعة

الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية 1
درست بالطريقة االعتيادية 1

التجريبية الثانية التي درست بأسموب فرؽ التعمـ  ( 1الخزرجي  , 5117 ,ممخص الدراسة).
-5دراسة المولى ()5115

استيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى أثر المنحى التكاممي في حفع النصوص القرآنية وتفسيرىا

وتنمية التفكير االستداللي لطبلب الصف الثاني المتوسط ؛ ولتحقيق ىدؼ البحث وضع الباحثاف ثبلث
فرضيات صفرية اخضعيا لمتجريب.

واستخدـ التصميـ التجريبي ذا المجموعتيف المتكافئتيف (التجريبية والضابطة)  ,فكانت مدرسة

المسعودؼ لمبنيف المجموعة التجريبية والتي درست وفق المنحى التكاممي  ,ومدرسة النعمانية لمبنيف
المجموعة الضابطة والتي درست وفق الطريقة االعتيادية  ,وبمغ عدد العينة ( )15طالبا  ,وبواقع ()51

طالبا في المجموعة التجريبية  ,و( )55طالبا في المجموعة الضابطة  ,واجرػ عممية التكافؤ بيف طبلب
مجموعتي البحث بمجموعة مف المتغيرات  ,واوكل ميمة التدريس لمدرسي مادة التربية االسبلمية في

المدرستيف المذكورتيف .

وقد عمل الباحثاف عمى اعداد مستمزمات اجراء البحث,مف تحديد لممادة العممية,وترتيب مفردات
مادة التربية االسبلمية الخاضعة لمبحث وفق المنحى التكاممي ,واعداد الخطط التدريسية ,وعرض نموذج
منيا عمى مجموعة مف المحكميف والمختصيف,فضبل عف تييئة ثبلث ادوات لقياس حفع وتفسير القرآف

الكريـ وتنمية التفكير االستداللي,اتصفت بالصدؽ والثبات وخصائص االختبار الجيد,وبدأ إجراءات

تجربتو في بداية الفصل الدراسي االوؿ لمعاـ الدراسي ,5115 – 5111وذلؾ في يوـ األحد
 5111/11/11وانتيت في يوـ الخميس 5115/5/55

ثـ طبق الباحثاف االختبارات الثبلثة عمى طبلب مجموعتي البحث,وخرج مف ىذا التطبيق ببيانات

عالجيا إحصائيا,باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف وأسفرت ىذه المعالجة عف نتيجة مفادىا 9

17

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية المجمد( )52العدد( )5كانوف األوؿ(5112)1

تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية عمى طبلب المجموعة الضابطة في حفع القرآف الكريـ وتفسيره وتنمية
التفكير االستداللي,وفي ضوء ىذه النتيجة قدـ الباحثاف جممة مف التوصيات كاف مف أبرزىا  9تشجيع
بناء المناىج المتكاممة والتعريف بأىمية ىذا النوع مف المناىج,فضبل عف ضرورة اىتماـ كميات التربية
بتدريس العموـ الشرعية وفق المنحى التكاممي عند إعداد المدرسيف ليذه المادة,كما قدـ عددا مف

المقترحات كاف مف أىميا  9إجراء دراسة مشابية لمدراسة الحالية عمى طبلب احدػ مراحل الدراسة

االعدادية,فضبل عف إجراء دراسة مماثمة في المتغير المستقل ليذه الدراسة,مختمفة في المتغيرات التابعة
ليا (.المولى 95115,مستمخص بحث )
اجراءات البحث:

يتضمف ىذا الفصل عرضا لمنيج البحث واجراءاتو التي قاـ بيا الباحثاف  ,مف اذ أختار

التصميـ التجريبي المناسب واعتماده  ,وتحديد مجتمع البحث واختيار العينة وتحديد المادة العممية
وصوغ االىداؼ السموكية واجراءات بناء اختبار اكتساب المفاىيـ واختبار التفكير االستداللي وتطبيق

التجربة والوسائل اإلحصائية التي استعممت فيو سواء في إجراءاتو أـ في معالجة بياناتو عمى النحو

اآلتي-9
التصميـ التجريبي  9تـ اختيار التصميـ التجريبي ذؼ الضبط الجزئي ذؼ االختبار البعدؼ

لمجموعتيف مستقمتيف تمثل احداىما المجموعة التجريبية وتمثل االخرػ المجموعة الضابطة.

مجتمع البحث  9تكوف مجتمع البحث مف طبلب الصف الخامس االدبي في الثانويات

واالعداديات التابعة لممديرية العامة لتربية نينوػ لمعاـ الدراسي (. )5112-5115

عينة البحث  9وقد اختار الباحثاف عينة بحثو باألسموب القصدؼ مف بيف مدارس مجتمع البحث
لؤلسباب اآلتية-9

 -1تقديـ التسييبلت واإلمكانات المطموبة إلتماـ تجربة البحث مف إدارة المدرستيف ومدرسي التاريخ مما
أسيـ في إتماـ إجراءات البحث.

 -2أكثر الطبلب مف رقعة جغرافية واحدة أؼ مف بيئة متقاربة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا مما سيل
لمباحث بعض المتغيرات في المجموعتيف (التجريبية والضابطة) لغرض التكافؤ بينيما.
-3

وجود اكثر مف شعبتيف لمصف الخامس االدبي في المدرستيف مما يعطي لمباحث السعو في

اختيار المجموعات بعد اختيار طبلب الصف الخامس االدبي لؤلسباب أعبله  ,قاـ الباحثاف بزيارة
المدرستيف في النصف األوؿ مف العاـ الدراسي 5112-5115ـ لغرض معرفة عدد الشعب في

الصف الخامس االدبي  ,وتـ بالتعييف العشوائي اختيار شعبة (أ) في ثانوية عمر بف عبد العزيز
لتمثل المجموعة التجريبية والتي تضـ ( )52طالبا ,وشعبة (أ) في ثانوية عبد الرحمف الغافقي لتمثل

المجموعة الضابطة والتي تضـ ( )21طالبا ,وقد بمغ عدد افراد العينو ( )72طالبا موزعيف عمى
مجموعتي البحث .
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تكافؤ مجموعتي البحث
ولضماف التحقق مف بعض المتغيرات التي يعتقد الباحثاف أف ليا تأثي ار في نتائج التجربة تـ ضبط
المتغيرات اآلتية 9

 -1اختبار الذكاء  9طبق االختبار عمى مجموعتي البحث وفي اليوـ نفسو لممجموعتيف  ,وبعد

االنتياء مف تطبيق االختبار تـ تصحيح االجابات تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ

لممقارنة بيف مجموعتيف البحث (التجريبية والضابطة)

وباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف

فظير عدـ وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( , )1.12إذ كانت قيمة االختبار التائي
المحسوبة ( )1.175أصغر مف القيمة الجدولية ( )5.11بدرجة حرية ()75

وبذلؾ تعد مجموعتا البحث متكافئتيف إحصائيا في درجة الذكاء والجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ.
جدوؿ()5

تكافؤ مجموعتي البحث في اختبار الذكاء
المتوسط

المجموعة عدد

الطبلب الحسابي

درجة

االنحراؼ

المعيارؼ

مستوػ

القيمة التائية

الحرية

الداللة
()1.12

التجريبية

52

ال

1

ضابطة

51.12
2

1.22

5

2,15
2.2

75

1

المحسوبة
75

1.

الجدولية
5.

غير
داؿ
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 -5درجة العاـ السابق في مادة التاريخ 9 9تـ الحصوؿ عمى درجات طبلب مجموعتي البحث
التجريبية والضابطة المتحاف نصف السنة في مادة التاريخ لمعاـ الدراسي 5115-5115ـ مف سجل
درجات إدارة المدرستيف  ,وبعد اعتماد المعالجات االحصائية المبلئمة المتمثمة بالمتوسط الحسابي
واالنحراؼ المعيارؼ واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيف عدـ وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية عند

مستوػ داللة ( , )1.12إذ كانت قيمة االختبار التائي المحسوبة ( )1.772أصغر مف القيمة التائية
الجدولية ( )5.11بدرجة حرية ( , )75وبذلؾ تعد مجموعتا البحث متكافئتيف إحصائيا في درجة العاـ
السابق في مادة التاريخ والجدوؿ( )5يوضح ذلؾ.
جدوؿ()5

تكافؤ مجموعتي البحث في درجة أمتحاف نصف السنة في مادة التاريخ

المجموعة عدد
الطبلب

المتوسط
الحسابي

االنحراؼ

المعيارؼ

درجة

مستوػ

القيمة التائية

الحرية

التجريبية

52

12.11

75 17.21

الضابطة

21

27.1:

17.7:

الداللة

()1.12
المحسوبة
1.772

الجدولية

غير

 5.11داؿ

1:
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 -5اختبار التفكير االستداللي القبمي9
تـ تطبيق االختبار الذؼ تبناهُ الباحثاف أداة لقياس المتغير التابع ( التفكير االستداللي) وعند
تصحيح استجابات طبلب مجموعتي البحث وحساب المتوسط الحسابي لدرجاتيـ واالنحراؼ المعيارؼ

وباستعماؿ االختبار التائي تبيف عدـ وجود فرؽ ذؼ داللة إحصائية عند مستوػ داللة ( , )1.12إذ
كانت القيمة التائية المحسوبة ( )1.11أصغر مف القيمة التائية الجد ولية ( )5.11بدرجة حرية(, )75

وبذلؾ تعد مجموعتا البحث متكافئتيف في درجات اختبار التفكير االستداللي والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.
جدوؿ()2
تكافؤ مجموعتي البحث في درجات اختبار التفكير االستداللي
الطبلب

الحسابي

االنحراؼ

المعيارؼ

درجة

المجموعة عدد

المتوسط

التجريبية

52

17.17

5.15

75

الضابطة

21

17.71

1.:2

الحرية

مستوػ

القيمة التائية

الداللة
()1.12

المحسوبة

الجدولية

1.11

5.11

غير

دالة

رابعا 9مستمزمات البحث
 -1تحديد المادة العممية-9
مف مستمزمات البحث تحديد المادة العممية  ,قبل البدء بتطبيق التجربة  ,حدد الباحثاف الفصوؿ التي
تدرس خبلؿ فترة تطبيق التجربة (وى ي الفصوؿ الثبلثة االولى ) وتـ تقسيـ المادة العممية الى وحدات
ومفردات فرعية ومترابطة ومتكاممة األىداؼ لكل فصل مف تمؾ الفصوؿ الثبلث وموحدة مع ما ييدؼ

إليو المنيج عموما  ,وتـ تحديد مفردات المحتوػ الدراسي وتوزيعيا بيف الحصص بالتعاوف مع مشرفي
ومدرسي المادة المتخصصيف.

 -5أعداد الخطط التدريسية اليومية -9

اعد الباحثاف خططا تدريسية لموضوعات مادة التاريخ التي ستدرس في التجربة  ,وفي ضوء محتوػ
الكتاب المدرسي واألىداؼ التي تمت صياغتيا وعمى وفق انموذج رايجموث التوسعي بالنسبة الى طبلب
المجموعة التجريبية وعمى وفق الطريقة االعتيادية بالنسبة الى طبلب المجموعة الضابطة.
وبناء عمى ما تـ ذكره تـ اعداد الخطط التدريسية لتطبيق التجربة عمى النحو االتي-9

أ -أعداد خطط أنموذجية لممجموعة التجريبية  ,لموضوعات الفصوؿ الثبلثة التي تـ تصميميا

بما يتفق مع خطوات انموذج رايجموث التوسعي والكتاب المقرر التي أستطاع بوساطتيا الباحثاف تغطية

جميع الوحدات الدراسية .

ب -أعداد خططا أنموذجية لممجموعة الضابطة  ,عمى وفق لمطريقة التقميدية (االعتيادية) ,وتـ

عرض ألنماذج المذكورة عمى مجموعة مف الخبراء المختصيف في مجاؿ طرائق التدريس والتاريخ وفي

ضوء مقترحاتيـ وآرائيـ أجريت بعض التعديبلت عمييا  ,وعمى غرار ذلؾ اعدت الخطط االخرػ .
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خامسا 9أداتي البحث
اعتمادا عمى مقتضيات البحث اعد الباحثاف اختبا ار إلكساب المفاىيـ لمطبلب  ,واختبا ار لمتفكير
االستداللي  .وكما يأتي9

أوال 9أعداد اختبار اكتساب المفاىيـ

وقد اتبع الباحثاف الخطوات التالية ألعداد اختبار اكساب المفاىيـ ألتاريخية
 -1تحديد اليدؼ الرئيس مف االختبار-9

 -2اف ىدؼ االختبار قياس مستوػ اكساب المفاىيـ التاريخية لطبلب عينة البحث.
تحديد المادة العلمية :

تحددت المادة العممية بالفصوؿ الثبلثة األولى لكتاب التاريخ لمصف الخامس االدبي المقرر لمعاـ

الدراسي ( )5112-5115الطبعة ( )2لسنة(.)5115
 -1تحديد المفاىيـ التاريخية 9

قاـ الباحثاف بتحديد المفاىيـ التاريخية الواردة في الفصوؿ الثبلثة مف كتاب التاريخ لمصف

الخامس االدبي مف خبلؿ تحميل محتوػ الموضوعات  ,وقد بمغ عدد المفاىيـ (  ) 12مفيوما رئيسا
تضمف بعضيا مفاىيـ ثانوية ,وتـ عرض ىذه المفاىيـ عمى مجموعة مف المحكميف لغرض تقويـ مدػ

فبلئمتيا ودقتيا وشموليا لممادة العممية  ,وقد اخذ الباحثاف نسبة ( )%21فأكثر كمحؾ لصحة المفيوـ ,
وقد اتفق اكثر مف النسبو المقرره مف المحكميف عمى سبلمة المفاىيـ وصحتيا .

 -5صياغة األغراض السموكية 9

قاـ الباحثاف بصياغتيا موزعة عمى المستويات ( التعريف  ,الفيـ  ,التطبيق ) وبذلؾ بمغ عدد
االغراض السموكية ( )22غرضا سموكيا  ,وتـ عرضيا عمى عدد مف الخبراء والمحكميف ( الممحق )5

وعمى ضوء آرائيـ ومقترحاتيـ  ,أجريت التعديبلت عمى صياغة بعض منيا  ,وبذلؾ اخذت االغراض

صيغتيا النيائية

تحديد عدد فقرات االختبار-9
تـ االستعانة بعدد مف المتخصصيف في طرائق التدريس والقياس والتقويـ .والتقى الباحثاف عددا

مف المدرسيف والمدرسات الذيف يدرسوف مادة التاريخ لطمبة الصف الخامس االدبي لمدة ال تقل عف
خمس سنوات لمتأكد مف مبلئمة عدد فقرات االختبار لطبلب العينة  ,لتكوف أكثر شموال لؤلىداؼ

السموكية ومحتوػ المادة الدراسية  ,وقد اتفق المتخصصوف والمدرسوف عمى أف عدد الفقرات التي

اعدىا الباحثاف والبالغة ( )22فقرة تعد مناسبة لبلختبار النيائي.
-5بناء فقرات االختبار9

تـ بناء اختبار موضوعي مف ( )22فقرة اختبارية مف نوع االختيار مف متعدد باذ تقيس كل فقرة

ىدفا سموكيا واحدا مف األىداؼ التي تـ تحديدىا  ,إذ وضعت لكل فقرة أربعة بدائل واحد صحيح
والثبلثة المتبقية خاطئة.
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وضع الباحثاف معايير لتصحيح اإلجابات عف االختبار فقد أعطى لكل فقرة مف فقرات االختبار
درجة واحدة  ,إذ كانت اإلجابة صحيحة وصف ار  ,إذ كانت اإلجابة خاطئة أو متروكة وبذلؾ كانت
الدرجة الكمية لتمؾ الفقرات تتراوح مابيف (. )22-1

 -5صدؽ االختبار

ولمتحقيق مف صدؽ االختبار تـ أيجاد أنواع الصدؽ اآلتية9

أ -الصدؽ الظاىرؼ

قاـ الباحثاف بعرض االختبار بفقراتو وتعميماتو ومفتاح اإلجابة الصحيحة وورقة اإلجابة المنفصمة
عمى نخبة مف المتخصصيف في مجاؿ طرائق تدريس العموـ والتاريخ والقياس والتقويـ ممحق ( ) 5لمحكـ

عمى مدػ سبلمة الفقرات ومبلئمتيا لؤلىداؼ المحددة  ,ومنطقية البدائل وأية مبلحظات أخرػ تحسف

مف نوعية االختبار .إذ تـ تعديل بعضيا واعادة صوغ بعضيا األخر مف دوف حذؼ أية فقرة بنسبة اتفاؽ

( )%21اعتمادا عمى معادلة االتفاؽ لكوبر  ,وبذلؾ حافع االختبار عمى عدد فقراتو البالغة ( )22فقرة
وعد االختبار صادقا في قياس اكساب المفاىيـ لدػ طبلب العينة في مادة التاريخ.

 -2تطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية

بعد أف تـ أعداد االختبار وتعميماتو وورقة اإلجابة المنفصمة بصيغة النيائية ولمتحقق مف وضوح تمؾ
الفقرات وتعميمات االختبار ولتحديد زمف اإلجابة عف فقرات االختبار  ,لذا تـ تطبيق االختبار عمى
عينو مف ( ) 111طالب مف طبلب الصف الخامس االدبي في اعدادية اليرموؾ وبعد االتفاؽ مع إدارة
المدرسة ومدرس المادة عمى أجراء االختبار بعد انتياء الطبلب مف دراسة الفصوؿ الثبلثة األولى مف

كتاب التاريخ لمصف الخامس االدبي حدد يوـ الخميس الموافق  5112 /1/:موعدا لبلختبار وتـ إببلغ
الطبلب بموعد االختبار قبل أسبوع ليتسنى لطبلب دراسة المادة جيدا بعد االنتياء مف دراسة المادة بنحو

متكامل .وقد تـ احتساب الزمف المستغرؽ لئلجابة عف فقرات االختبار برصد زمف انتياء كل الطبلب ,
تـ حساب متوسط الزمف البلزـ إلجابة جميع طبلب العينة االستطبلعية  .ووجد اف المتوسط يساوؼ

( )52.2دقيقة .

أما ما يخص فقرات االختبار وتعميماتو فقد كانت واضحة ومفيومو لجميع الطبلب ولـ يبلحع الباحثاف

أؼ استفسار أو غموض مف الطبلب إثناء االختبار.
 -1أجراء التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار.

بعد تطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية تـ تصحيح أوراؽ اإلجابة وجمعت ورتبت الدرجات تنازليا
لغرض أجراء التحميل اإلحصائي  ,إذ أخذت أعمى ( )%57مف إجابات الطبلب لتمثل المجموعة العميا

وأدنى ( )%57مف إجابات الطبلب لتمثل المجموعة الدنيا  .وبعدىا حمل الباحثاف إجابات المجموعتيف
العميا والدنيا إحصائيا إليجاد الخصائص السايكومترية لبلختبار وكما يأتي -9
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أ  -حساب معامل صعوبة الفقرات-9

باستعماؿ معامل السيولة لمفقرات الموضوعية وجد اف مستوػ الصعوبة يتراوح بيف( .)102: – 1021
وبذلؾ تعد فقرات االختبار جيدة ومقبولة ومعامل صعوبتيا مناسبا ألنيا تقع ضمف المدػ الذؼ حدده

بموـ وىو (( )1.21-1.51بموـ وآخروف  9 1:25 ,ص. )117
ب-حساب قوة تمييز فقرات االختبار9

تـ حساب القوة التمييزية لكل فقرة مف فقرات األسئمة الموضوعية باستعماؿ المعادلة الخاصة بيا

 ,ووجداف أف نسبتيا تتراوح بيف (  , )1075 – 1021وىو مؤشر جيد لقبوؿ الفقرات مف اذ قدرتيا
التمييزية ولـ يحذؼ أؼ منيا .إذ يرػ ( )Brown , 1981اف الفقرة جيدة إذ كاف معامل التمييز ليا
اكبر مف (.)Brown , 1981 :p.104( )1.51
ج  -فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار-9

تـ حساب فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار  ,وكانت نتائج تطبيق معادلة البدائل لجميع الفقرات

سالبة  ,ووجدنيا تتراوح بيف ({ )}1051-{ , }101-وىذا يعني اف البدائل الخاطئة قد موىت عمى
الطبلب الضعفاء مما يدؿ عمى فعالية البدائل الخاطئة لبلختبار .

 -7ثبات االختبار التحصيمي9

تـ حساب ثبات االختبار باستعماؿ معادلة (كيودر ريتشارد سوف –  )51الف جميع فقراتو موضوعية

مف نوع االختبار مف متعدد  .إذ أنيا الطريقة االكثر شيوعا الستخراج ثبات فقرات االختبار التي تعطي
درجة واحدة لئلجابة الصحيحة وصف ار لئلجابة الخطأ.

فقد وجد أف معامل الثبات يساوؼ ( , )1.21ويعد معامل ثبات جيدا  .وبيذا تـ إلبقاء عمى جميع فقرات
االختبار وأصبح االختبار جاى از لمتطبيق في صيغتو النيائية عمى عينة البحث مكونا مف ( )22فقرة مف
نوع االختيار مف متعدد

ثانيا 9اختبار التفكير االستداللي9
وبعد االطبلع عمى عدد مف األدبيات والدراسات المحمية والعربية قاـ الباحثاف ببناء اختبار لمتفكير

االستداللي  ,مع اخذ اراء مجموعة مف الخبراء والمحكميف في ىذا المجاؿ  .اذ تكوف االختبار بصورتو
االولية مف ( )52فقرة مف نوع االختيار مف متعدد .
أ -صدؽ االختبار-9

تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف الخبراء في مجاؿ المناىج والتربية وطرائق التدريس والقياس
والتقويـ ,فحصمت كل فقرة مف فقرات االختبار عمى نسبة أتفاؽ ال تقل عف  %21ما عدا ( )2فقرات تـ

حذفيا فضبل عف تعديل ( )2فقرات  ,مما يجعل ىذا االختبار صادقا صدقا ظاىريا مف اذ المحتوػ
وبذلؾ اصبح االختبار مكونا مف ( )51فقرة .
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ب  -تطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية-9
تـ تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة مف ( )51طالبا لمصف الخامس االدبي مف
اعدادية اليرموؾ لغرض التأكد مف وضوح تعميمات االختبار  ,والمتضمنة كيفية اإلجابة عف فقرات

االختبار  ,وذلؾ بوضع عبلمة(√) تحت البديل المناسب لكل فقرة في االختبار .وكذلؾ الكشف عف
مدػ غموض فقرات االختبار  ,إلعادة صياغتيا بشكل واضح ومفردات مفيومة تناسب مستوػ التفكير

لممرحمة الدراسية (لطبلب الصف الخامس االدبي) وتعييف الوقت البلزـ لئلجابة  ,وذلؾ بحساب متوسط

الزمف لئلجابة اذ تـ حساب زمف اجابة كل طا لب مف طبلب العينة  ,ثـ حساب متوسط ىذه االزمنة ,
ووجد اف ىذا المتوسط يساوؼ ( )51022دقيقو  .ولـ يبلحع الباحثاف أؼ استفسار عف االختبار  ,بمعنى
أف فقرات االختبار كانت واضحة وتعميماتو مفيومة مف قبل جميع الطبلب  ,فبل تحتاج الى تعديل وابقاء

االختبار بتمؾ الصورة.

ج -أجراء التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار.

بعد أف تـ تحديد الزمف المستغرؽ لئلجابة عف فقرات اختبار التفكير االستداللي ومعرفة وضوح

التعميمات وطريقة اإلجابة  ,قاـ الباحثاف بتطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية ثانية مكونة مف

( )111طالب مف طبلب الصف الخامس االدبي في ثانوية البراء بف مالؾ في يوـ االربعاء الموافق
 5115/11/11ـ  ,وتـ ذلؾ بإشراؼ الباحثاف نفسو وكاف الغرض مف تطبيق االختبار عمى عينة
استطبلعية لمعرفة الخصائص السايكومترية لبلختبار وكما يأتي  9وتـ حساب القوة التمييزية لكل فقرة
مف فقرات االختبار باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف  ,ووجد اف أف نسبتيا تتراوح بيف (5012

–  , )2025وىي اكبر مف القيمة التائية الجد ولية والبالغة ( )10:2عند مستوػ داللة ( )1012ودرجة
حرية ( , ):2وبذلؾ تعد فقرات اختبار التفكير االستداللي مميزة .
د -ثبات االختبار-9

تـ حساب ثبات اخ تبار التفكير االستداللي وذلؾ بتطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية مف
المجتمع نفسو ومف خارج عينة البحث وتـ حساب معامل الفاكروبناخ لحساب االتساؽ الداخمي لممقياس

.وتـ الحصوؿ عمى قيمة الثبات ( )1.21وىو مؤشر احصائي جيد لذا يمكف القوؿ باف اختبار التفكير

االستداللي يتصف بالثبات .وبذلؾ اصبح االختبار بصيغتو النيائيو مكوف مف ( )51فقره .
سادسا 9إجراءات تطبيق التجربة

-1أتفق الباحثاف في الفصل الدراسي االوؿ مف العاـ الدراسي ( )5112-5115مع إدارة المدرسة التي
سيجرؼ فييا تجربتو ومبلكيا التدريسي عمى ضرورة عدـ أخبار الطبلب بيدؼ البحث وطبيعتو واف

الباحثاف قد تـ تنسبيو حديثا الى المدرسة كمدرس لمادة التاريخ لمصف الخامس االدبي .

 -5تـ االتفاؽ مع إدارة المدرسة عمى تنظيـ جدوؿ الدروس في مادة التاريخ بواقع حصتيف اسبوعيا لكل
مف مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة).
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-5باشر الباحثاف بالتدريس الفعمي وتطبيق التجربة عمى طبلب مجموعتي البحث(التجريبية والضابطة)
بدء مف يوـ االحد  5115/11/51ـ لغاية نياية الفصل الدراسي االوؿ في يوـ الخميس الموافق
 5112/1/55مف العاـ الدراسي 5112-5115ـ.

 -2تـ تدريس المجموعة التجريبية عمى وفق انموذج رايجموث أما المجموعة الضابطة تـ تدريسيا في
المدة الزمنية نفسيا وبالطريقة االعتيادية عمى وفق الخطط التدريسية المعدة لذلؾ .

 -2تـ تطبيق اختبار اكتساب المفاىيـ البعدؼ عمى مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في يوـ
األربعاء الموافق  5112/1/12وفي الساعة ( :911صباحا) وقد تـ إببلغ الطبلب بموعده قبل

أسبوع مف الموعد المحدد ولـ تحدث أية حاالت غياب بعذر أو مف دوف عذر قاـ الباحثاف بنفسو
تطبيق االختبار.

 -1تـ تطبيق اختبار التفكير االستداللي عمى طبلب مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في يوـ

الخميس الموافق  5112/1/11وفي الساعة ( :911صباحا) ولـ تحدث أية حاالت غياب بعذر

أو مف دوف عذر.
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نتائج البحث:
يتضمف ىذا الفصل عرضا لمنتائج التي توصل إلييا الباحثاف بعد االنتياء مف تطبيق إجراءات التجربة
عمى وفق فرضيات البحث الخاصة بكل متغير مف متغيرات البحث وكاالتي 9
اوال – عرض النتائج 9

 -1نتائج تطبيق اختبار اكتساب المفاىيـ البعدؼ 9

الفرضية األولى  9ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوػ (  ) 1 ,12بيف متوسط درجات
طبلب المجموعة التجريبية الذيف درسوا مادة التاريخ عمى وفق انموذج رايجموث التوسعي وبيف متوسط
درجات طبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا مادة التاريخ بالطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب
المفاىيـ التاريخية  .مف خبلؿ موازنة نتائج اختبار اكتساب المفاىيـ التاريخية لممجموعتيف التجريبية
والضابطة  ,ظير أف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية التي درست مادة التاريخ عمى وفق
أنموذج رايجموث التوسعي قد بمغ ( )51.1:واالنحراؼ المعيارؼ ( ) 1.25في حيف بمغ متوسط درجات
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة اال عتيادية (  )51.:1واالنحراؼ المعيارؼ ( . ) 1.17

وباستعماؿ االختبار التائي (  ) T – testلعينتيف مستقمتيف ظير أف القيمة التائية المحسوبة كانت (

 ) 5.17وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة (  ) 5 ,111عند مستوػ داللة ( ) 1 ,12

وبدرجة حرية ( )75مما يدؿ عمى تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية الذيف درسوا مادة التاريخ عمى وفق
أنموذج رايجموث التوسعي عمى طبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية في اختبار

اكتساب المفاىيـ الذؼ طبق بعد انتياء التجربة والجدوؿ( )2يوضح ذلؾ.
جدوؿ ()2

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
لمجموعتي البحث في اختبار التحصيل البعدؼ

المجموعات

حجـ

المتوسط

العينة الحسابي

االنحراؼ

المعيارؼ

التجريبية

52

51.1:

1.17

الضابطة

21

51.:1

1.25

درجة
الحرية
75

مستوػ

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

5.17

5.11

الداللة
()1 ,12
دالو

وفي ضوء ىذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة اؼ أنو ( توجد فروؽ

ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة (  ) 1 ,12بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في االختبار التحصيمي البعدؼ  ,وىذا يدؿ عمى تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية الذيف درسوا

المادة عمى وفق أنموذج رايجموث التوسعي عمى طبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة بالطريقة

االعتيادية في مادة التاريخ ) .
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 -5نتائج اختبار التفكير االستداللي البعدؼ 9

الفرضية الثانية  9ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوػ داللة (  ) 1 ,12بيف متوسط

درجات المجموعة التجريبية الذيف درسوا مادة التاريخ عمى وفق أنموذج رايجموث التوسعي وبيف متوسط

درجات طبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير
االستداللي البعدؼ  .مف خبلؿ موازنة نتائج االختبار البعدؼ لمتفكير االستداللي لممجموعتيف التجريبية
والضابطة ظير أف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية الذيف درسوا مادة التاريخ عمى وفق

أنموذج رايجموث التوسعي قد بمغ (  )51.12واالنحراؼ المعيارؼ (  )5.5:أما المتوسط الحسابي
لممجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية فقد بمغ (  )12.12واالنحراؼ

المعيارؼ (  . )1.21وباستعماؿ االختبار التائي (  ) T – testلعينتيف مستقمتيف لمموازنة بيف ىذيف
المتوسطيف تبيف وجود فروؽ دالة إحصائيا ولصالح المجموعة التجريبية إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة

(  )5.51وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة (  ) 5 ,111عند مستوػ داللة ( ) 1 ,12

وبدرجة حرية ( )75وىذا يدؿ عمى تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية الذيف درسوا مادة التاريخ عمى وفق
أنموذج رايجموث التوسعي عمى طبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية

في اختبار التفكير االستداللي البعدؼ الذؼ طبق بعد انتياء التجربة والجدوؿ( )1يوضح ذلؾ .
جدوؿ ()1

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيارؼ والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث في
اختبار التفكير االستداللي البعدؼ
مستوػ

القيمة التائية
المجموعات

التجريبية
الضابطة

حجـ

الوسط

االنحراؼ

العينة

الحسابي

المعيارؼ

52

51.12

5.5:

21

12.12

1.21

درجة

الحرية

75

الداللة

المحسوبة

الجدولية

5.51

5.11

(,12
)1
دالو

وفي ضوء ىذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة اؼ أنو ( توجد فروؽ

ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة (  ) 1 ,12بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية
الذيف درسوا المادة عمى وفق أنموذج رايجموث التوسعي عمى طبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا

بالطريقة االعتيادية في مادة التاريخ ) .

 -5نتائج اختبار التفكير االستداللي القبمي والبعدؼ لممجموعة التجريبية 9

الفرضية الثالثة  9ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوػ داللة (  ) 1 ,12بيف متوسط

درجات طبلب المجموعة التجريبي ة الذيف يدرس مادة التاريخ وفق أنموذج رايجموث التوسعي بيف
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االختبار القبمي واالختبار البعدؼ لمتفكير االستداللي  .مف خبلؿ موازنة النتائج بيف االختبار القبمي
والبعدؼ لمتفكير االستداللي لممجموعة التجريبية الذيف درسوا مادة التاريخ عمى وفق أنموذج رايجموث

التوسعي قد بمغ المتوسط الحسابي الختبار التفكير االستداللي القبمي (  )17.17واالنحراؼ المعيارؼ

( . ) 5.15في حيف بمغ المتوسط الحسابي الختبار التفكير االستداللي البعدؼ (  )51.12واالنحراؼ
المعيارؼ (  ) 5.5:وباستعماؿ االختبار التائي

(  ) T – testلعينتيف مترابطتيف  ,تبيف أف القيمة

التائية المحسوبة بمغت (  )5.22وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية (  )5.11عند مستوػ داللة (

 ) 1 ,12وبدرجة حرية( , )12وىذا يعني إف ىناؾ فرقا ذا داللة إحصائية ولصالح اختبار التفكير
االستداللي البعدؼ والجدوؿ()7يوضح ذلؾ.
الجدوؿ ()7

الختبار التفكير االستداللي القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
اختبار
التفكير
االستداللي

متوسط

الوسط

الحسابي

االنحراؼ

الفروؽ

المعيارؼ

القيمة التائية

مستوػ

االنحراؼ

المعيارؼ
لمفروؽ

الداللة

المحسوبة

الجدولية

المجموعة التجريبية
القبمي

17.17

5.15

البعدؼ

51.12

5.5:

5.22

5.51

5.22

5.11

(,12
)1
دالة

وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديمة أؼ أنو توجد فروؽ ذو داللة إحصائية عند

مستوػ داللة (  ) 1 ,12بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية الذيف درسوا مادة التاريخ عمى
وفق أنموذج رايجموث التوسعي في اختبار التفكير االستداللي القبمي والبعدؼ .
ثانيا  -تفسير النتائج 9

أ-النتائج المتعمقة باختبار المفاىيـ البعدؼ9

أسفرت نتائج ىذه الدراسة اف أنموذج رايجموث التوسعي أدػ إلى تفوؽ أداء المجموعة التجريبية

عمى المجموعة الضابطة كذالؾ تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ أنموذج رايجموث
التوسعي عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية وقد يعزػ ذلؾ إلى واحد أو أكثر مف

األسباب اآلتية 9

يعد استعماؿ أنموذج رايجموث التوسعي مف االتجاىات الحديثة في التدريس تعرض الطمبة فيو
 ّإلى مثيرات معرفية اعتمدت دعوتيـ إلى مواقف ومشكبلت جديدة عمى خبراتيـ السابقة,
وبالتالي تحفيز الطمبة عمى البحث والتنقيب ليتمكنوا مف التعمـ والوصوؿ إلى اليدؼ المنشود
بقدراتيـ العقمية والجيود الذاتية مما يؤدؼ إلى تنمية تفكيرىـ وقدراتيـ العقمية.

52

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية المجمد( )52العدد( )5كانوف األوؿ(5112)1

 فاعمية أنموذج رايجموث التوسعي  ,بجعل الطمبة في موقف ايجابي متفاعل مع الدرس وأكثرنشاطا وحيوية وشد انتباه الطمبة وحثيـ عمى التواصل والمتابعة لما يعرض ليـ في حصة
الدرس مف خبلؿ ما تبديو مستويات التفصيل المتبعة فيو مف تشجيع عمى المشاركة ,بدال مف

اإلجراءات الروتينية المممة في الدروس االعتيادية.

 إف أنموذج رايجموث التوسعي بخطواتو يقدـ تعريفا متكامبل لممفيوـ  ,فيو يعمل عمى تحفيزتفكير الطمبة ,فيو يتميز بتنوع وتسمسل خطواتو مما مكف الطمبة مف فيميا ,باإلضافة إلى
طبيعة عرض المادة اعتمادا عمى ىذا األنموذج مف العاـ إلى الخاص (التفاصيل) وتقسيـ

المحتوػ إلى مستويات مف التفصيل ساىـ كذلؾ في تطوير خبرات الطمبة مما يدؿ عمى كفاءة
األنموذج في الوصوؿ إلى نتائج تحصيميو عالية.

ب-اختبار تنمية التفكير االستداللي البعدؼ

اتضح بعد تحميل النتائج تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية األولى عمى طمبة المجموعة التجريبية

الثانية وعمى طمبة المجموعة الضابطة باختبار تنمية التفكير االستداللي وقد يعزػ ذلؾ إلى واحد أو
أكثر مف األسباب اآلتية 9

 أف استخداـ األنموذج أدػ إلى أتاحت المجاؿ لمطمبة في التفكير بكيفية اإلجابة عف اختبارالتفكير االستداللي كما شجع لدييـ أحساس الثقة بالنفس والقدرة عمى االستنتاج واالستنباط
والتفكير التفكير االستداللي السميـ مما ولد لدييـ متعة في جعل مادة التاريخ أكثر حيوية وىذا
يبيف صحة ما ذىبت إليو األدبيات التي أكدت عمى ضرورة إتاحة الفرصة لمطمبة باالعتماد

عمى أنفسيـ وأف يكوف الطػػالب محور العممية التعميمية.
( عبد العاؿ)57 9 1:22 ,

 -إف طبيعة موضوعات التاريخ وارتباطيا الوثيق بحياة اإلنساف أكسبت الطمبة وعيا وجعمتيـ

يتفاعموف مع القضايا المطروحة عمى الساحة العالمية واإلقميمية بروح مفكره ويحاولوف تقديـ
اإلجابات المناسبة عف كثير مف األسئمة مدعومة بالوثائق التاريخية.

 إف استخداـ األنموذج قد شجع عمى ممارسة ميارات كثيرة مف ميارات التفكير ومنيا ميارةالتفكير االستداللي وبذلؾ يوفر فرصة لمتعامل.

 أف المدرس وفق األنموذج موجيا ومرشدا اذ يوجو نشاطات الطمبة وىـ يتمتعوف بجو مفالطمأنينة ,مما يخمق عممية تفاعل بيف الطمبة والبيئة التعميمية ويزيد مف انتباىيـ ,مما يجعل

التعمـ أكثر رسوخا وبذلؾ يوفر المناخ المبلئـ لتوليد األفكار.

 أف المناقشة والحوار  ,وسعة األفق والقدرة عمى التواصل تنمي التفكير االستداللي ألنيا تفسحالحرية لمتفكير إلطبلؽ منتوج األفكار وتنوعيا في جو امف ال يشوبو الخوؼ ,الف الخوؼ

والشعور بالتوتر يعيقاف عممية التفكير االستداللي.

5:
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أف تطبيق ىذا األنموذج جعل مف الطالب مفك ار لآلراء التي تطرح في الدرس وتزيد مف مستوػ
التفاعل الصفي ,وىذا ينمي لدػ الطالب إيراد أفكار أكثر حداثة وأصالة.
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االستنتاجات:
في ضوء نتائج البحث يمكف لمباحث اف يستنتج ما يأتي 9

 -1إف أنموذج رايجموث التوسعي أثبت فاعميتو ضمف الحدود التي أجرؼ فييا البحث الحالي وذلؾ في
زيادة القدره عمى اكتساب المفاىيـ وتنمية التفكير االستداللي لدػ طبلب الصف الخامس األدبي

بالموازنة مع الطريقة االعتيادية في التدريس .

 -5إف تطبيق خطوات أنموذج رايجموث التوسعي ساعد عمى إثارة دافعية الطبلب وحب المشاركة في
ولد لدييـ رغبة نحو الموضوعات التاريخية .
فعاليات الدرس مما ّ
قرب الى أذىاف الطبلب المادة
 -5إف توفير الوسائل التعميمية المتنوعة وتزويد الطبلب بيذه الوسائل ّ
وأبعد عنيـ حالة الرتابة والروتيف في طرائق التدريس االعتيادية المعتمدة في المدارس مما ساعد
عمى جذب انتباه الطبلب .

 -2إف إسياـ الطبلب في المشاركة في الدرس مف خبلؿ التوصل الى تفسير النتائج عف طريق الطالب
قد جعمو المحور األساسي وىذا ينسجـ مع االتجاىات الحديثة و أتاح لمطبلب فرصة المشاىدة

لؤلفكار والمفاىيـ التاريخ ألنفسيـ وبالتالي أدػ الى تنمية تفكيرىـ االستداللي .
 -2إف التدريس باستعماؿ أنموذج رايجموث التوسعي يتفق مع أىداؼ تدريس التاريخ مف اذ تنظيـ

محتوػ التعمـ واعطاء الطالب المتعمـ دو ار إيجابيا في العممية التعميمية  ,فيو يبلحع ويفيـ ,
ويستنتج ويمارس عمميات تفكيرية مختمفة  .فمـ يعد دوره قاص ار عمى التمقي واإلصغاء .

 -1اف التدريس عمى وفق أنموذج رايجموث التوسعي ينمي لدػ الطبلب قدرات التفكير االستداللي .
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التوصيات :
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج يمكف تقديـ التوصيات اآلتية 9

 -1التأكيد عمى استعماؿ النماذج التدريسية الحديثة والسيما أنموذج رايجموث التوسعي في تدريس
التاريخ لرفع مستوػ التحصيل وتنمية التفكير االستداللي .

-5ضرورة إدخاؿ مدرسي التاريخ دورات تدريبية لتعريفيـ بالنماذج التدريسية الحديثة ومنيا أنموذج
رايجموث التوسعي .
 -5تدريب طبلب الصف الخامس االدبي عمى استخداـ أنموذج رايجموث التوسعي باإلضافة الى النماذج
الحديثة األخرػ .

 -2تشجيع المشرفيف التربوييف عند زيارتيـ التقويمية لممدرسيف والمدرسات عمى استعماؿ أنموذج رايجموث
التوسعي ونماذج أخرػ في تدريس التاريخ.

 -2جعل عممية التدريس في المدارس اإلعدادية تقوـ عمى أساس المشاركة لمطبلب مف خبلؿ مشاركتيـ
بإعداد الوسائل التعميمية والمشاركة الفعالة لتفسير النتائج وتحميميا .

 -1تشجيع استقبللية الطمبة واعتمادىـ عمى أنفسيـ في انجاز المياـ المكمفيف بيا مع االىتماـ بمناقشة ما
توصموا اليو  ,وما حققوه بإشراؼ المدرس.

- -7ضرورة استخداـ التفكير أالستداللي في دورات التدريب الخاصة بمؤسسات التربية والتعميـ
المقترحات :

وفي ضوء نتائج البحث يقترح الباحثاف اجراء الدراسات االتية.

 -1اثر انموذج رايجموث التوسعي في التحصيل الدراسي واتجاىات الطبلب نحو مادة التاريخ
 -5اثر انموذج رايجموث التوسعي في التفكير المنظومي لدػ طبلب المرحمة االعدادية

 -5اثر انموذجي رايجموث وميرؿ تنسوف في التحصيل والتفكير العممي لدػ طبلب المرحمة المتوسطة
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ملخص البحث:
ييدؼ البحث الح الي التعرؼ عمى(أثر أنموذج رايجموث التوسعي في اكساب المفاىيـ التاريخية

وتنمية التفكير االستداللي لدػ طبلب الصف الخامس االدبي) .ولتحقيق ذلؾ وضعت الفرضيات
اآلتية9

 -1ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوػ داللة( )1012بيف متوسط درجات طبلب المجموعة

التجريبية التي درست عمى وفق انموذج رايجموث ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست
عمى وفق الطريقة االعتيادية في اختبار اكساب المفاىيـ التاريخية .

 -5ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوػ داللة ( ) 1012بيف متوسط درجات اختبار التفكير

االستداللي القبمي والبعدؼ لطبلب المجموعة الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة االعتيادية .

 -5ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوػ داللة ( )1012بيف متوسط نمو التفكير االستداللي

لطبلب المجموعة التجريبية التي درست عمى وفق انموذج رايجموث ومتوسط نمو التفكير االستداللي

لطبلب المجموعة الضابطة التي درست عمى وفق الطريقة االعتيادية في االختبار القبمي والبعدؼ

شمل مجتمع البحث طبلب الصف الخامس االدبي في المدارس الثانوية واإلعدادية التابعة لمديرية

تربية محافظة نينوػ (الموصل المركز) لمعاـ الدراسي  . 5112 – 5115اعتمد الباحثاف تصميما

تجريبيا ذا ضبط جزئي واختار قصديا مدرستي عبد الرحمف الغافقي و عمر بف عبد العزيز كعينة لمبحث
لمعاـ الدراسي 5112-5115ـ لغرض تطبيق التجربة  .تكونت العينة مف()72طالبا بواقع()21طالبا في
المجموعة التجريبية التي تدرس باستعماؿ أنموذج رايجموث و()52طالبا في المجموعة الضابطة التي

تدرس باستعماؿ الطريقة االعتيادية  .كافأ الباحثاف مجموعتي البحث في متغيرات  9الذكاء والعمر
الزمني محسوبا باألشير ,درجة تحصيل مادة التاريخ لمعاـ السابق  ,اختبار التفكير االستداللي القبمي .

حدد الباحثاف المادة الخاضعة لتجربة البحث والتي تضمنت الفصوؿ الثبلث األولى مف مادة

التاريخ الحديث والمعاصر المقرر تدريسو لمصف الخامس االدبي  ,حدد الباحثاف المفاىيـ التاريخية

البالغ عددىا(  )12مفيوما تاريخيا وفي ضوء تمؾ المفاىيـ اعد الباحثاف أىدافا سموكية وفق مستويات

(تعريف  ,فيـ  ,تطبيق) ,كما واعد خططا تدريسية لموضوعات المادة المشمولة بتجربة البحث بمغ
عددىا الكمي ()22خطة بواقع()52خطة لكل مجموعة مف مجموعتي البحث .وتـ اعداد اختبار لممفاىيـ

التاريخية تكوف مف( )22فقرة مف نوع االختيار مف المتعدد , ,تـ التحقق مف صدقو(الظاىرؼ)وقوتو

التمييزية ومعامل صعوبتو وفعالية البدائل الخاطئة ,أما ثباتو فقد تـ استخراجو بطريقة كيودر

ريتشاردسوف  51اذ بمغ فبمغ ( ,) 1021وىو معامل ثبات جيد  .كما تـ اعداد اختبار لمتفكير االستداللي

تكوف مف( )51فقرة ,وتـ التحقق مف صدقو الظاىرؼ واستخرجت القوة التمييزية لفقراتو فضبل عف

معامل ثبات االختبار باستخداـ طريقة الفاكرونباخ اذ بمغ( , )1021وىو معامل ثبات جيد قاـ الباحثاف

بتدريس مجموعتي البحث بنفسو ولمدة() 15أسبوعا  ,وطبق الباحثاف في نياية التجربة اختبار المفاىيـ
التاريخية وبعدىا طبق اختبار التفكير االستداللي البعدؼ عمى مجموعتي البحث .
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ولغرض معالجة البيانات اعتمد الباحثاف االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف فأظيرت النتائج9

 .1تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية التي درست عمى وفق أنموذج ريجميوث عمى

طمبة

المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اختبار المفاىيـ التاريخية والتفكير

االستداللي .

 .5وجود فرؽ بيف درجات طبلب المجموعة التجريبية في االختباريف القبمي والبعدؼ في
اختبار التفكير االستداللي

 .5عدـ وجود فرؽ بيف درجات طبلب المجموعة الضابطة في االختباريف القبمي والبعدؼ في
اختبار التفكير االستداللي .

وفي ضوء نتائج البحث الحالي خرج الباحثاف بعدد مف التوصيات منيا 9
 -1التأكيد عمى استعماؿ النماذج التدريسية الحديثة والسيما أنموذج رايجموث التوسعي في تدريس
التاريخ لرفع مستوػ التحصيل وتنمية التفكير االستداللي .

 -5ضرورة إدخاؿ مدرسي التاريخ دورات تدريبية لتعريفيـ بالنماذج التدريسية الحديثة ومنيا أنموذج
رايجموث التوسعي .

 -5تدريب طبلب الص ف الخامس االدبي عمى استخداـ أنموذج رايجموث التوسعي باإلضافة الى
النماذج الحديثة األخرػ .

وفي ضوء نتائج البحث يقترح الباحثاف اجراء الدراسات االتية.
 -1اثر انموذج رايجموث التوسعي في التحصيل الدراسي واتجاىات الطبلب نحو مادة التاريخ
 -5اثر انموذج رايجموث التوسعي في التفكير المنظومي لدػ طبلب المرحمة االعدادية

 -5اثر انموذجي رايجموث وميرؿ تنسوف في التحصيل والتفكير العممي لدػ طبلب المرحمة
المتوسطة .
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Abstract
The current research aims to identify (impact of Reigeluth expansionary
model in the Acquisition of historical concepts and the development of
inferential thinking among students in the fifth grade literary).
To achieve these aims , the researcher put the following hypotheses:
1- There is no statistically significant difference at the level of significance
( 0.05 ) between the average scores of the experimental group students who
studied according to the Rigeluth model and the average score for the control
group , who studied according to the usual method to test the Acquistion of
historical concepts.
3- There is no statistically significant difference at the level of significance
( 0.05 ) between pre and post average test scores for deductive thinking for the
control group students who studied according to the usual method .
4- There is no statistically significant difference at the level of significance
( 0.05 ) between the average growth of deductive thinking for students of the
experimental group that studied the specimen Rigeluth and the average growth
of deductive thinking to control group students who studied according to the
usual method in the pretest and posttest.
Research community included fifth-grade students in the literary and junior
secondary schools affiliated to the Directorate of Education Nineveh province (
Mosul Center ) for the academic year 2013-2014.
The researcher determined experimentally tuning a partial chose schools
Abdul Rahman Ghafiqi and Omar bin Abdul Aziz, a sample of the search for
the academic year 2013-2014 AD for the purpose of application of the
experiment.
The sample consisted of ( 75 ) student , (40 ) students in the experimental
group , which is studying the use of Rigeluth model and ( 35 ) students in the
control group , which is studying the use of the usual method.
Rewarded researcher in the two groups of search variables : intelligence
and chronological age measured in months , the degree of the collection of
material history of the previous year , the deductive thinking test.
Select researcher substance to the search experience , which included
chapters of the three of the vocabulary of history for modern and contemporary
scheduled to teach fifth grade literary academic year (2013-2014 AD ) In light
of the article content select researcher historical concepts of ( 18) understood
historically and in the light of these concepts promising researcher targets
according to behavioral levels ( the definition , understanding , application ) ,
as a promising plans for teaching subjects covered by Article Search
experience numbered total (48) by the plan (24) plan for each of the two sets of
search.
The researcher prepared a test of the concepts of historical author of (54)
items of multiple choice , has been verified sincerity ( virtual ) and strength
discriminatory and coefficient of difficulty and effectiveness of alternatives
wrong , but its reliability has been extracted in a Keodr Richardson 20 method,
reaching , ( 0.86 ) ,which was a good reliability coefficient.
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As the researcher developed a test to think inferential , which consisted of
(30) items , was to verify the authenticity of this test ( virtual ) and extracted
power discriminatory paragraphs as well as the reliability coefficient of the test
method using Alpha Cronbach
( 0.81 ),which was a good reliability
coefficient .
The researcher taught the two groups of search himself for a period of (12)
a week , according to the agenda adopted by the length of the experiment, a
researcher at the plate and end of the experiment testing the concepts of
historical dimensional dish and then test the dimensional deductive thinking on
the two sets of search.
For the purpose of processing the data statistically researcher adopted the
test for two independent samples t- Tests showed that:
1- the superiority of the experimental group students who studied
according to the model Riglyot the control group students who studied in the
usual way to test the concepts of historical and deductive thinking.
2- there is no difference between the scores of students in the experimental
group pre and post tests in the test inferential thinking.
3- There is no difference between the scores of students in the control
group pre and post tests in the test inferential thinking.
In light of the results of current research researcher came a number of
recommendations including:
1- emphasis on the use of modern teaching models , especially model
Rigeluth expansion in the teaching of history to raise the level of achievement
and the development of inferential thinking.
2- The need to enter history teachers training courses to familiarize them
with modern teaching models , including the model Rigeluth expansion.
3- Training of fifth-grade students to use literary model Rigeluth expansion
in addition to other recent models.
In light of the results suggests the researcher conducting the following
studies.
1- Reigeluth expansionary effect of a specimen in academic achievement
and trends toward students of history
2- Reigeluth expansionary effect of a specimen in systems thinking among
students in middle school
3- the impact of atypical Rigeluth and Merle tension in educational and
scientific thinking of students at the intermediate stage.
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