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الفصل األول
أوال"ـ مشكلة البحث
التاريخ احد المواد الدراسية التي يدرسيا المتعمموف في المراحؿ الدراسية كافة  ،فيو يسجؿ إحداث

الماضي وتعاقبيا ويحاوؿ ابراز الترابط بينيا وتفسير ىذه اإلحداث وتوضيح التطور الذي حدث في حياة
الشعوب ،فيو بحؽ المرأة العاكسة ألحواؿ األمـ ( حميدة وآخروف  ،ج )55 ،2000 ،1
اذ يرى ابف األثير اف لدراسة التاريخ فوائد دنيوية اذ يقوؿ ( اف اإلنساف ال يخفى انو يحب البقاء ويؤثر اف
يكوف في زمرة اإلحياء فيا ليت شعري أي فرؽ بيف ما رآه او ما سمعو وبيف ما قرأه في الكتب المتضمنة

اخبار الماضيف وحوادث المتقدميف فأذا طالعيا عاصرىـ واذا عمميا فكانو حاضرىـ ) ( ابف األثير ،1965 ،
)7
وعمى الرغـ مف ذلؾ نرى اف التاريخ كمادة دراسية يتضمف العديد مف المشكالت التي تجعؿ منو مادة غير
ذات معنى او قيمة حقيقية لممتعمميف سوى انيا مادة لمحفظ واالستظيار الجتياز االمتحانات (
المقاني )79 ، 1979،مف اجؿ تفادي تمؾ المشكالت البد مف دراسة المفاىيـ التاريخية المتداخمة المعنى و
التركيز عمييا كونيا تسيـ في تنظيـ المنيج كما اف الكثير مف متعمميف المرحمة المتوسطة يبدوف شكوا
ىـ مف صعوبة تعمـ المفاىيـ فنراىـ يحفظونيا دوف استيعاب لمدلوالتيا ( حبيب ) 113 ، 1998 ،مما يولد
لدييـ تداخؿ ىذه المفاىيـ مع االفكار التي تحمؿ المعنى نفسو مما يؤثر سمبا"عمى اتجاىاتيـ نحو المادة ،
اذ تعد المفاىيـ مف اىـ التحديات التي تواجو دارسي التاريخ ذلؾ اف المفاىيـ التاريخية مفتوحة مف حيث
تجدد وتنوع دالالتيا عبر تتابع عصور التاريخ(  )Earryot & Anthony ,1972 ,11وتأسيساً عمى

ذلؾ فقد أصبحت المفاىيـ التاريخية مجرد شكوى وىـ تتمثؿ في عدـ استطاعة المتعمميف استيعابيا وىذا

النقص وعدـ اإلصرار مف لدف المتعمميف حتى المتميزيف احياناً سوؼ يؤدي بال شؾ الى انخفاض مستواىـ
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الدراسي ( الحمادي ،) 2 ، 2000 ،لذا جاء ىذا البحث كمحاولة لمتوصؿ الى افضؿ الطرائؽ واالساليب
التدريسية التي يمكف استعماليا لعالج صعوبة تعمـ المفاىيـ التاريخية لدى طمبة المرحمة المتوسطة وفي
ضوء ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث في اإلجابة عمى السؤاؿ األتي :
ىؿ ىنالؾ تداخالً في فيـ واكتساب المفاىيـ التاريخية لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط .

ثانيا"ـ اهمية البحث :
يرى ابف خمدوف اف عمـ التاريخ عمـ غزير المذىب جـ الفوائد شريؼ الغاية ،فيو يوقفنا عمى احواؿ
الماضيف مف االمـ في اخالقيـ واالنبياء في سيرىـ والمموؾ في سياستيـ حتى تتـ فائدة االقتداء في ذلؾ
لمف يرومو مف احواؿ الدنيا ( ابف خمدوف808 ،ىػ )12 ،

وهلل در المسعودي حيف قاؿ ( اف دراسة التاريخ تمكننا مف معرفة اخبار المموؾ الغابرة واالمـ الدائرة
والقروف الخالية والطوائؼ البائدة فذلؾ يساعدنا عمى اف نبقي لمعالـ ذك ارً محموداً وعمماً منظوماً (

المسعودي ) )20-18 ،1978 ،

واستناداً الى ذلؾ فقد اكدت وزارة التربية حينما وضعت االىداؼ العامة لتدريس التاريخ عمى أىميتو اذ

عدتو سجالً لخبرات وتجارب االمـ ( الراوي وصدمي )17-15 ، 1965 ،

ولما تقدـ فقد اتجو اىتماـ المربوف الى االمور االساسية في التعمـ مف خالؿ تحديد المفاىيـ اليامة اذ

اصبح بناء نظاـ مفاىيمي لدى المتعمميف في كؿ مستوى دراسي ام ارً تربوياً ممحا" اذ توجو االىتماـ نحو

بناء المفيوـ وزيادة عمقو بالتدريج في عقوؿ المتعمميف ( حميدة واخروف  ،ج  )104 ،1984 ، 2ونظ ارً
الىمية المفاىيـ فقد قاـ بياجو بدراسة ىامة في ميداف المفاىيـ قسـ فييا مراحؿ التطور العقمي لمطفؿ الى

المراحؿ االتية :

- 1مراحؿ الذكاء الحسي الحركي مف الوالدة وحتى سف الثانية .
- 2مرحمة الذكاء الحدسي مف الثانية حتى السابعة

- 3مرحمة الذكاء المحسوس مف الثالثة حتى الثانية عشرة .
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- 4مرحمة الذكاء المجرد مف الثانية عشرة وما يمييا .

غير اف ىذه المرحمة تتميز بالتداخؿ فالمفيوـ في بدء تكوينو يعتمد عمى ادراؾ الفرد لمعالقة بيف ذاكرتو
مف خيرات ماضية ( المقاني  ) 128 ، 1979 ،وعمى ذلؾ فالمفاىيـ تساعد عمى التخفيؼ مف تعقد البيئة
حيث انو يمكف عف طريقيا تصنيؼ االشياء والمواقؼ وبالتالي يستطيع المتعمـ التعرؼ عمى البيئة

وابعادىا المختمفة ( المقاني  ) 131 ، 1979 ،فاذا اتقف المتعمـ المفاىيـ التاريخية فاف ذلؾ يسيؿ لو تعمـ
موضوعات التاريخ واستيعابيا ( السكراف ،

 ،) 199 ، 1989اذتمثؿ المفاىيـ وحدة بناء أي عمـ فيي

بمثابة مفاتيحو ومف يمتمؾ ناصيتيا يستطيع الكشؼ عف مجاالت العمـ المختمفة ( محمد ) 881 ،1989 ،
ولما تقدـ فقد اجريت العديد مف الدراسات حوؿ المفاىيـ التاريخية مثؿ دراسة

( العبيدي  ) 1996و ( الحمادي  )2000والتي اثبتت اف الخطأ المفاىيمي يحصؿ لدى المتعمـ في مادة
التاريخ بسبب نقص في خمفية الطالب العممية الناجمة عف ضعؼ طرائؽ التدريس مما يؤدي الى نشوء

اخطاء عديدة في مفاىيمو التاريخية وفي مختمؼ المراحؿ الدراسية ( العبيدي  ( )87 ،1996 ،الحمادي
. )5 ،2000،

ومما ال ريب فيو اف تعمـ المفاىيـ التاريخية يساعد المتعمـ عمى التنبؤ والتفسير والتخطيط الي نشاط يمكف

اف يقوـ بو ذلؾ المتعمـ (  )Crares , 1965 ,305ولما كانت المفاىيـ في الدراسات االجتماعية لبنة البنية
المعرفية وسداىا ولحمتيا فاف طرائؽ تدريسيا عمى جانب كبير مف االىمية ،لذا فقد بدأ االىتماـ واضحاً
بتعميـ بنية المادة التعميمية وطريقة التفكير بيا ،ونتيجة لذلؾ فقد أعيد تصميـ البنية المعرفية المحورية

التي تتناسب مع خصائص المرحمة اإلنمائية لمطالب عمى اختالؼ اعمارىـ ( السكراف )195 ،2002 ،
واستناداً لما تقدـ فاف أىمية البحث الحالي تنبع مف

-1أىمية التاريخ فميس بمنكر ما لمتاريخ مف اثر كبير في تربية الشعوب وتكويف االجياؿ وتيذيب النفوس
وترقية الوجداف .
 -2اىمية المفاىيـ اذ يرى جانيو اف عممية تدريس المفاىيـ في الدراسات االجتماعية تشير الى مجموعة
مف االستراتيجيات المستعممة لضبط جميع الحوادث والشروط التي يخضع ليا الموقؼ التعميمي مف اجؿ

زيادة فاعمية التعمـ والتعميـ ( السكراف .)217 ،2002،
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ثالثا ً  :هدف البحث
يرمي البحث الحالي الى :

-التعرؼ عمى المفاىيـ التاريخية المتداخمة المعنى لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط

رابعا ً :حدود البحث
يقتصر البحث الحالي عمى :

 - 1عينة مف طالبات الصؼ االوؿ المتوسط في المدارس النيارية المتوسطة والثانوية في
 - 2مدينة بعقوبة وضواحييا .
 - 3المفاىيـ التاريخية التي تتضمنيا الفصوؿ الثالثة االولى مف كتاب التاريخ القديـ لموطف العربي
المقرر لمصؼ االوؿ المتوسط .

خامسا ً  :تحديد المصطلحات
- 1المفاىيـ التاريخية
عرفيا المقاني  1979بأنيا :
عبارة عف تصورات عقمية ذات طبيعة متغيرة تقوـ عمى ايجاد عالقات بيف االشياء والحقائؽ واالحداث

والمواقؼ تصنؼ عمى اساس الصفات المتشابية بينيا وتصاغ في صورة وصفية لفظية ( المقاني ،
)24 ،1979
 -2وعرفيا البطاط  2005بانيا:

تصور عقمي يشتمؿ عمى عدة عناصر مكونة مف حقائؽ او مواقؼ او احداث تاريخية جمعت في فكرة

واحدة يعبر عنيا بكممة او مصطمح .
في حيف عرفو الباحث اجرائياً بانو :
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مجموعة مف االستدالالت التي تشير الى عدد مف الصفات المشتركة بيف االشياء واالحداث التاريخية
بحيث تصنفيا الى فئات معينة تأخذ اسماً او مصطمحاً او كممة يدؿ عمييا .

المرحلة المتوسطة
عرفتيا وزارة التربية بأنيا :
تمؾ المرحمة التي يتـ فييا اكتشاؼ قابميات الطالب وميوليـ وتوجيييا بمواصمة االىتماـ والميارات

واالتجاىات والعمؿ عمى تحقيؽ تكامميا ومتابعة تطبيقيا تمييدا لممرحمة التالية لمحياة العممية االنتاجية
ومدة الدراسية فييا ثالث سنوات (جميورية العراؽ .) 4 ، 1977
وعرفيا بحري  1985بانيا مرحمة مكممة لممرحمة االبتدائية في بناء الطالب وتكويف سمات شخصية مف

خالؿ كشؼ قدراتو ومواىبة وأعداده وتوجيو لممرحمة الالحقة(بحري وحبيب.)32,1985 ،

وعرفيا الباحث أجرائيا بانيا المرحمة التالية في النظاـ التعميمي في العراؽ يقبؿ فييا الطمبة بعد اجتيازىـ
االمتحانات الوزاريو لممرحمة االبتدائية ومده الدراسة فييا ثالث سنوات ينتقؿ بعدىا الطالب الى المرحمة

االعدادية بعد اجتيازه امتحانا وزاريا في الصؼ الثاالث المتوسط ....

الفصل الثاني
أوال :خلفيت نظريت

ثانيا :دراساث السابقت

ثالثا :املوازنت بني الدراساث السابقت

أوال :خلفيتنظريت

المفاىيـ لبنة المعرفة ولقد زادت أىميتيا في الحاضر أكثر مف أي وقت مضى النفجار المعرفة ولمصعوبة
الكبيرة لاللماـ في جوانب أي فرع مف فروع ىذه المعرفو وصار ىـ المربيف والمعمميف مساعدة المعمميف
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عمى الفيـ والوعي ببنية المادة المفاىيمية والمنطقية مع ترؾ التفاصيؿ ( مرعي والحيمة ) 211 ، 2002 ،
ويعد تعمـ المفاىيـ وتدريسيا مف االىداؼ الرئيسة لمناىج الدراسات االجتماعيو حيث اف تعمميا يحقؽ
فائدة كبيرة لممتعمـ فيي تساعده عمى التعامؿ بفعالية مع المشكالت االجتماعية  ،كما انيا تمثؿ ادوات
ومفاتيح التعمـ فيي تسيؿ التغمب عمى صعوبات التعمـ وستمراره ( المقاني  ،وابو سفينة ) 141 ، 1990 ،
ولقد اثرى جانيو االدب التربوي و النفسي في ايجاد أنموذج لتدريس المفاىيـ يقوـ عمى الجمع بيف

مدرستيف ىما الجشتالتيو ( االدراؾ الكمي ) والسموكية (المثير و األستجابة ) في صمة توثيقية واحدة حيث
قدـ انموذجا" تحميميا" دقيقا لعممية التعميـ االساسية العوامؿ المؤثرة فييا (نشواني ) 85 ، 1984 ،
ويحدد جانبة ثالثة عناصر عمى معممي المواد االجتماعية مراعاتيا عند تدريس المفيوـ ىي -:

أ -االداء  :أي السموؾ المتوقع اداؤه مف قبؿ المتعمـ بعد االنتياء مف تعمـ المفيوـ كمفظ اسـ
المفيوـ وتحديد خصائصو وتمييز االمثمة مف الالمثمة .

الشروط الداخمية وىي خاصة بالمتعمـ نفسو مثؿ قدراتو وتمكنو مف انماط التعمـ السابقة .
ب -
الشروط الخارجية وىي شروط خاصة بالبيئة التعميمية وتقديـ عدد كاؼ مف االمثمة المنتمية
ت -
وغير المنتمية عف المفيوـ بوقت قصير ( سعاده واليوسؼ. )157 -156 ، 1988 ،

وتقسـ المفاىيـ في الدراسات االجتماعية الى نوعيف ىما -:

أ  -المفاىيـ المادية المحسوسة مثؿ التربة  /انواع النبات والطريقة المالئمة لتدريسيا ىي الطريقة
االستقرائية والتي تبدأ مف الخاص الى العاـ .
ب -المفاىيـ المجردة المعنوية مثؿ الحرية والدكتاتورية والطريقة المالئمة لتدريسيا ىي الطريقة
االستنتاجية والتي تبدأ مف العاـ الى الخاص ( السكراف ) 218 ، 2000 ،
فوائد المفاىيـ في الدراسات االجتماعية
 - 1اف تطور المفردات المرتبطة بالمفاىيـ تعتبر اساساً لمفيـ في الدراسات االجتماعية وبدونو يفقد
المعمـ الكثير مما ينشد تحقيقو .

 - 2اف اكتساب المفيوـ يعتبر عامالً حاسماً في عممية ادراؾ معنى النصوص االجتماعية .
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 - 3زيادة االىتماـ بالمفاىيـ يؤدي الى تكويف فيـ لمجوانب التعميمية العامة فيو اكثر جوانب عمـ
النفس التربوي تطو ارً .

 - 4تسيؿ المفاىيـ بشكؿ كبير التفكير واالتصاؿ كما انيا تمثؿ بناء المعرفة الذي يقود المتعمـ الى
تصنيؼ المعمومات وتفسير الخبرات وادراؾ ما يتعممو ( الحمادي.)3 ،2000 ،

المفاىيـ التاريخية :

المفاىيـ في ميداف التاريخ عبارة عف تعميمات تعتمد عمى ادراؾ العالقات بيف عدة مفاىيـ عمى اساس
عمميات التجديد والتصنيؼ والوصوؿ الى تعميـ يمكف اف يطبؽ في المواقؼ الجديدة التي تواجو الفرد وقد

اجريت العديد مف البحوث والدراسات حوؿ مفاىيـ التاريخ وطبيعتيا وكيفية تنميتيا ومف ابرز تمؾ

الدراسات دراسة الباحثة االلمانية ( كويدز ) حيث اجريت عمى عدد مف التالميذ في سف العاشرة والثامنة
عشر واظيرت النتائج اف الفيـ التاريخي لدى التالميذ ينمو مف التمركز حوؿ الذات واإلحكاـ الشخصية

في بداية المدرسة ثـ ينمو الى االحكاـ الجماعية المستمدة مف حياتيـ في المجتمع
( المقاني  ) 125 ،124 ، 1979 ،وتقسـ المفاىيـ التاريخية بصورة عامة الى :
أ -المفاىيـ األساسية مثؿ الثقافة  ،االستعمار

ب-المفاىيـ الفرعية مثؿ العائمة  ،القبيمة وىي جميعاً تتصؿ بالمفيوـ األساسي ثقافة )

ويالحظ اف ىنالؾ تداخالً في مفاىيـ المواد االجتماعية والتاريخية نظ ارً النيا تتصؼ بالتعقيد والتجديد (

سعادة)36 ،1984،

ومما يميز التاريخ انو يتناوؿ انجازات االنساف في الماضي وانو يدرس جانباً معيناً مف تمؾ االنجازات بؿ
يدرسيا ككؿ متكامؿ ومرتبط في اطار الماضي وعمى ىذا فاف المفاىيـ التاريخية ال يتضح معناىا وسياقيا

التاريخي إال باإلشارة الى ابعادىا الزمنية والمكانية (  )Bants, 1973 , 79 -161كما نالحظ اف المفاىيـ
التاريخية معظميا مفاىيـ مفتوحة مف حيث تجدد وتنوع معانييا ودالالتيا عبر مختمؼ عصور التاريخ

مثؿ الديمقراطية والتصنيع واالستقرار ( )Parry and N.penna,1972,H-13
اسباب عزوؼ طمبة المرحمة االعدادية عف دراسة المفاىيـ التاريخية الى :
- 1اف بعض ىذه المفاىيـ ال يوجد ليا شرح في الكتب المقررة .
- 2ضعؼ التنشئة المدرسية في المغة العربية
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-3ضعؼ بعض المعمميف في البحث عف المفاىيـ التي يجدوف صعوبة في تنفيذىا.
 -4اف اغمب ىذه المفاىيـ تجريدية مع عدـ وجود تيميش ليا في نياية صفحات الكتب المقررة .
 -5اف ىذه المفاىيـ مرتبطة بحقبة تاريخية قديمة وبمصطمحات غير مستعممة في حياة الطالب .
 -6عدـ تعرض الوسائؿ التعميمية الجذابة النتباه التالميذ لمتعرؼ عمى ىذه المفاىيـ ( حمادي ،2000 ،
)5

دراساث سابقت :

- 1دراسة الخوالدة و محمد 1990

اثر طريقتي الكشؼ والعرض في اكتساب الطمبة المفاىيـ التاريخية الواردة في كتاب تاريخ العرب
والمسمميف المقرر عمى طمبة الصؼ التاسع في االردف .
ىدفت الدراسة الى تعرؼ اثر طريقتي الكشؼ والعرض في اكتساب الطمبة المفاىيـ التاريخية

الواردة في كتاب تاريخ العرب والمسمميف المقرر عمى طمبة الصؼ التاسع في االردف ،تكونت العينة مف

( )4شعب اختيرت عشوائياً وقد ضمت (  )110مف الطمبة قسموا الى مجموعتيف ذكور ومجموعتيف اناث ،
تكونت عينة الذكور مف (  )56طالباً واالناث مف (  )54طالبة قسمت كؿ مجموعة الى ثالثة مستويات (

عاؿ ،متوسط  ،متدف ) بحسب معدالتيـ درست المجموعة االولى مف الذكور واالناث بطريقة االكتشاؼ
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عمى وفؽ انموذج برونر والمجموعة الثانية بطريقة العرض طبؽ الباحثاف اختبا ارً مف نوع االختبار مف

متعدد عمى العينة واستخدما تحميؿ التبايف لتفسير النتائج التي اسفرت عف :
- 1تفوؽ المجموعة االولى ذكور عمى المجموعة الثانية ذكور
- 2تساوت نتائج المجموعة االولى اناث مع المجموعة الثانية اناث .

- 3تساوت نتائج مجموعة الذكور التي درست بطريقة العرض مع مجموعة االناث التي درست بطريقة
العرض  (.الخوالدة و محمد )212- 193 – 1990،
دراست البطاط 2005

ىدفت الدراسة الى تعرؼ المفاىيـ التاريخية المتداخمة المعنى لدى طمبة قسـ التاريخ

– المرحمة الرابعة-

كمية التربية – جامعة ديالى

تكونت العينة مف ( )155طالب وطالبة منيـ ( )98طالباً و ( )57طالبة اختيروا عشوائياً .

استخرج الباحث (  )92مفيوماً تاريخياً تضمنتيا المفردات الدراسية لقسـ التاريخ ولممراحؿ كافة عرضيا

عمى الخبراء فاختاروا منيا ( )56مفيوماً :

بنى الباحث اختبا ارً مف نوع االختبار مف متعدد يتكوف مف (  )65فقرة استخرج صدقو وثباتو .
حدد الباحث المستوى المقبوؿ مينياً بػ( )%70

عولجت البيانات احصائياً باستعماؿ التك اررات والنسب المئوية إلجابات الطمبة الصحيحة وأظيرت النتائج
تدني مستوى فيـ الطمبة لممفاىيـ التاريخية المتداخمة عمى جميع فقرات االختبار ( )%54
دراست البياتي: 2005

ىدفت الدراسة الى التعرؼ اثر استخداـ النموذج بوسنر في التعبير المفاىيمي لدى طالبات الصؼ الرابع
الرابع العاـ في مادة التاريخ  ،تكونت العينة مف (  ) 70طالبة وبواقع (  )35طالبة لممجموعة التجريبية و

( )35طالبة لممجموعة الضابطة

في متغيرات ( الذكاء – درجات التاريخ لمسنة السابقة  ،العمر الزمني باالشير )
اكدت الباحثة اختبار لتحديد المفاىيـ ذات الفيـ الخاطئ  ،تكوف مف (

 )50فقرة مف نوع االختيار مف

متعدد اتسـ بالصدؽ والثبات طبؽ عمى العينة في بداية العاـ الدراسي واختبا ارً بعدياُ شخصت منو تحديد
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المفاىيـ ذات الفيـ الخاطئ وبعد تصحيح االجابات تبيف اف ىنالؾ (  )23مفيوماً ذات فيـ خاطئ تجاوز

خطأ الطالبات بنسبة (  )%34وباستعماؿ االختيار الثاني في معالجة البيانات اسفرت الدراسة عف نفوؽ
طالبات المجموعة التجريبية عمى الضابطة في التغيير المفاىيمي
املوازنت بني الدراساث السابقت :

- 1استعمؿ الباحثوف مناىج بحث مختمفة فقد استعمؿ ( الخوالدة ومحمد )( البياتي ) المنيج التجريبي
في حيف استعمؿ البطاط المنيج الوصفي واستعمؿ الباحث في الدراسة الحالية المنيج الوصفي .

- 2تنوعت الدراسات السابقة في اىدافيا فقد ىدفت دراسة ( الخوالدة ومحمد ) الى المقارنة بيف

فاعمية انموذج برونر وطريقة العرض بينما قارنت دراسة البياتي بيف انموذج بوسنر والطريقة
االعتيادية في حيف ىدفت دراسة البطاط الى تحديد المفاىيـ التاريخية ذات الفيـ الخاطئ والتي

ينسجـ ىدفيا مع ىدؼ الدراسة الحالية .

- 3لـ تقتصر الدراسات السابقة عمى مرحمة دراسية معينة فقد تناولت دراسة ( الخوالدة ومحمد
)المرحمة المتوسطة في حيف تناولت دراسة البياتي المرحمة االعدادية وتناولت دراسة البطاط
المرحمة الجامعية فيما تناولت الدراسة الحالية المرحمة المتوسطة .

- 4تباينت الدراسات السابقة في حجـ عيناتيا فقد كانت عينة دراسة (الخوالدة ومحمد ) (

) 110

طالباً وطالبة بينما كانت عينة البياتي(  )70طالباً وطالبة اما البطاط فقد كانت عينة دراستو ( )155

طالب وطالبة وكانت عينة البحث الحالي (  )44طالبة .

- 5اختمفت الدراسات السابقة في عدد المفاىيـ التي اخضعتيا لمتجريب فكانت بيف(

 )23في دراسة

البياتي و ( )65مفيوماً اما الدراسة الحالية فقد تناولت (  )12مفيوماً .

- 6استعممت معظـ الدراسات اختبارات موضوعية مف نوع االختيار مف متعدد بما فييا الدراسة الحالية
.

- 7تباينت الدراسات في نتائجيا فقد اظيرت دراسة ( الخوالدة ومحمد ) فاعمية انموذج برونر مع
طريقة العرض بالنسبة لمذكور وعدـ فاعميتيا بالنسبة لالناث  ،في حيف اظيرت دراستي البطاط

تدني مستوى فيـ الطمبة لممفاىيـ التاريخية المتداخمة المعنى اما دراسة البياتي فقد اظيرت تفوؽ
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طالبات المجموعة التجريبية التي درست عمى وفؽ انموذج بوسنر في التغيير المفاىيمي عمى
الضابطة  ،وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة البطاط .

أوال :جمتمع البحث وعينته

الفصل الثالث

تكوف مجتمع البحث مف مدارس البنات المتوسطة والثانوية النيارية والبالغ عددىا (

 ) 39مدرسة

اختار الباحث ثانويةالنسائي لمبنات نظ ارً لتعاوف ادارة المدرسة ومالئمة الدواـ فييا لظروؼ الباحث

تكونت العينة مف ( )44طالبة .
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ًا
ثانيا :اداة البحث

يتطمب البحث الحالي اختبا ارً تحصيمياً فضؿ الباحث اف يكوف موضوعياً مف نوع االختيار مف متعدد تكوف

مف ( )10فقرات اعدت وفقاً لمخطوات االتية :

 - 1تحديد المفاىيـ التاريخية المتداخمة المعنى حيث اطمع الباحث عمى محتوى المادة الدراسية التي
تضمنتيا الفصوؿ الثالثة االولى مف كتاب التاريخ القديـ لموطف العربي المقرر لطمبة الصؼ
االوؿ المتوسط  .واستخرج منيا (  )12مفيوماً مف المفاىيـ المتداخمة المعنى تـ عرضيا عمى
الخبراء القرار صالحيتيا (ممحؽ )1

واعتمد الباحث نسبة  %80مف اتفاؽ الخبراء كحد ادنى لقبوؿ ىذه المفاىيـ ( ممحؽ ) 2
 - 2اعداد فقرات االختبار التحصيمي

اختار الباحث اختبا ارً موضوعياً مف نوع االختبار مف متعدد التساميا بدرجة عالية مف الثبات

والموضوعية ( القريب  ،) 82-81 ، 1985 ،بمغ عدد فقرات االختبار (  )10فقرات عرضت عمى
مجموعة مف الخبراء ( ممحؽ  )2لغرض التأكد مف صالحيتيا ممحؽ ()3
 - 3صدؽ االختبار

يراد بالصدؽ اف يقيس االختبار فعالً السمة التي وضع مف اجؿ قياسيا ( المميجي  )389 ، 2000 ،وقد
استعمؿ الباحث الصدؽ الظاىري لمتأكد مف صالحيتيا باف عرضيا عمى مجموعة الخبراء ( محمؽ

)2

القرار صالحيتيا ومالئمتيا ليدؼ البحث .
- 4ثبات االختيار
يقصد بالثبات ( االتساؽ في قياس الشيء الذي تقيسو اداة القياس (ممحـ ،

 )248 ،2000وقد تـ

حساب ثبات االختبار بطريقة اعادة االختبار حيث تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية قواميا

( )50طالبة مف نفس مجتمع البحث ،اعيد تطبيؽ االختبار بعد اسبوع مف التطبيؽ االوؿ ،ثـ استخرج
معامؿ الثبات باستعماؿ معادلة بيرسوف فبمغ ( .)%75
- 5تطبيؽ االختبار
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طبؽ االختبار بصيغتو النيائية بعد توضيح تعميمات االجابة وصححت االجابة فكانت الدرجة النيائية
لالختبار ( )20درجة (ممحؽ )4
- 6الوسائؿ االحصائية
أ -النسبة المئوية :

الجزء
×
الكل

1000

الجزء = مجموع تك اررات اجابات الطمبة لكؿ مفيوـ

الكؿ= عدد الطمبة

( الميجة )81 ،2000،
- 2معادلة بيرسوف
ف مج س ص – (مج س )( مج ص)
ر=

( ف مج س ( -)2مج س ( )2ف مج ص ( )2مج ص)

2

()Edwerds , 1974 , 76

الفصؿ الرابع
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اوال":عرض النتائج وتفسيرىا

بعد انتياء الباحث مف تطبيؽ االختبار النيائي و لمتحقؽ مف ىدؼ البحث المتضمف تحديد المفاىيـ
التاريخية المتداخمة المعنى لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوسط قاـ الباحث باتباع االتي.
ػ حساب التك اررات والنسب المئوية لالجابات الصحيحة لجميع الطالبات والبالغ عددىف(  )44طالبة ولكؿ

مفيوـ فاتضح اف متوسط االجابات الصحيحة لمطالبات كاف(  ) 17.27ممحؽ( ) 5

ويمكف ارجاع ىذه النتيجة الى عدـ رغبة بعض طالبات دراسة المفاىيـ التاريخية في المرحمة المتوسطة
واعتبارىا مرحمة مؤقتة وذلؾ القباؿ الطالبات عمى المرحمة االعدادية ووجود التخصص العممي في ذىف

البعض منيف لذا نراىف ال ييتمف بدراسة ىذه المفاىيـ  ،كما اننا نراىف يرغبف بدراسة المفاىيـ المتصمة
بحياتيف النيا محسوسة ويعزفف عف دراسة المفاىيـ التاريخية النيا تجريدية في الغالب
(حمادي.)5،2000،

وجاءت ىذه النتيجة عمى الرغـ مف اختالؼ اليدؼ والبيئة وطبيعة المادة الدراسية متفقة الى حد ما مع

نتائج دراسة(الخوالدة و محمد)التي اسفرت عف ضعؼ فاعمية طرائؽ التدريس االعتيادية مف اكتساب
الطمبة المفاىيـ التاريخية كما اتفقت الدراسة الحالية مع نتائج دراسة البطاط والبياتي في ضعؼ اكتساب

المفاىيـ التاريخية المتداخمة المعنى لدى الطمبة.
ثانيا":االستنتاجات

1ػ ىناؾ تداخال في المفاىيـ التاريخية التجريدية اكثر مف المفاىيـ التاريخية المحسوسة وبكافة المراحؿ
الدراسية.
2ػ رغبة المتعممات بدراسة المفاىيـ التاريخية المتصمة بحياتيف اكثر مف المفاىيـ التاريخية غير المتصمة
بحياتيف .

ثالثا":التوصيات
1ػ زيادة اىتماـ اقساـ التاريخ في كميات التربية بالمفاىيـ التاريخية وخاصة ذات الطابع التجريدي

2ػ تضميف اسئمة االمتحانات النيائية لممراحؿ المنتيية وغير المنتيية اسئمة حوؿ المفاىيـ التاريخية
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3ػ التأكيد عمى الخبرات والمواقؼ التعميمية الحية وخاصة خبرات المتعمـ نفسة لالنطالؽ في تدريس
المفاىيـ
4ػ زيادة وتنويع الوسائؿ التعميمية المستعممة في تدريس التاريخ
رابعا":المقترحات
استكماال"وتطوي ار" لما توصؿ اليو البحث الحالي يقترح الباحث اجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية تتناوؿ
1ػ مراحؿ وصفوفا" ومواد دراسية اخرى
2ػ عينة اخرى مف الطالب الذكور

3ػ دراسات حوؿ برامج تدريبة الغرض منيا زيادة االىتماـ بطرائؽ تدريس المفاىيـ التاريخية

168

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

المصادر
ـ المصادر العربية
 - 1ابف االثير  ،ابو الفتح ضياء الديف نصر اهلل الكامؿ في التاريخ  ،المجمد االوؿ ،بيروت ،
دار صادر لمطباعة . 1965،

 - 2ابف خمدوف ،عبد الرحمف بف محمد ( ت 808 ،ىػ) ،مقدمة العالمة ابف خمدوف  ،المجمد
االوؿ ،ط ،3بيروت ،دار الكتاب المبناني . 1977،

 - 3بحري ،منى يونس  ،وعايؼ حبيب  ،المنيج والكتاب المدرسي  ،ط  ،1عماف  ،دار الفرقاف
لمنشر.1982 ،

 - 4البطاط ،عمي راضي  ،المفاىيـ التاريخية المتداخمة المعنى لدى طمبة قسـ التاريخ ف كمية
التربية ،جامعة ديالى  ،رسالة ماجستير غير منشورة .

 - 5البياتي  ،منى زىير  ،اثر انموذج بوسنر في التغيير المفاىيمي لدى طالبات الصؼ الرابع
العاـ في مادة التاريخ  ،كمية التربية  /جامعة ديالى  ،رسالة ماجستير غير منشورة .

 - 6جميورية العراؽ  ،نظاـ المدارس الثانوية  ،وزارة التربية  ،بغداد . 1977 ،

 - 7حبيب  ،عبد الحسيف شاكر  ،صعوبات تعمـ الرياضيات لدى طالبات المرحمة المتوسطة ،
مجمة كمية التربية ،جامعة المستنصرية  ،العدد (. 1998 ،) 4

 - 8الحمادي  ،حسيف عمي  ،مشكمة طالب المرحمة االعدادية في دولة االمارات بيف اكتساب
المفاىيـ والتعمميات في كتب التاريخ  ،جريدة البياف  ،دولةاالمارات العربية المتحدة ،

.2000
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 - 9حميدة ،اماـ مختار واخروف ،تدريس الدراسات االجتماعية في التعميـ العاـ ف ج  ،1ط 1
القاىرة ،مكتبة زىراء الشرؽ.2000 ،

- 10حميدة  ،اماـ مختار واخروف ،تدريس الدراسات االجتماعية في التعميـ العاـ  ،ج  ،2ط ،1
القاىرة  ،مكتبة زىراء الشرؽ .2000،

- 11الخوالدة  ،محمد محمود ومحمد عبد الفتاح ،

اثر طريقتي الكشؼ والعرض في اكتساب

الطمبة المفاىيـ التاريخية الواردة في كتاب تاريخ العرب والمسمميف المقرر عمى طمبة

الصؼ التاسع في االردف ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االنسانية والتربوية  ،المجمد ()12

العدد االوؿ والثاني  ،دمشؽ .1990

- 12الراوي  ،مسارع وصدقي حمدي  ،أصوؿ تدريس العموـ االجتماعية لمعاىد اعداد المعمميف
 ،ط ،2بغداد  ،مطابع وزارة التربية .1965 ،

- 13سعادة  ،جودت احمد  ،مناىج الدراست االجتماعية ،ط ،1بيروت  ،دار العمـ لممالييف ،
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ملحق ()1

المفاىيـ التاريخية المتداخمة المعنى التي اعتمدت في بناء االختبار
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

المفاىيـ
الكتابة

التدويف

المستوطنة

القرية

االختاـ

الرسوـ

الييودية

االسرة

المسيحية

الساللة

الدويالت

العواصـ

المالحـ

االساطير

التاريخ

االثار

الديانة

العقيدة

الزقورة

المسمة

الممؾ

المعبد

الموحة

البطؿ
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ملحق ()2

ت
1

االسـ

التخصص

أ.ـ.د عبد الرزاؽ عبد اهلل زيداف

ط تدريس التاريخ

2

ـ.د سمماف مجيد حميد

ط تدريس التاريخ

التربية  /ديالى

3

ـ.د منى خميفة عجيؿ

ط تدريس التاريخ

التربية  /ديالى

4

ـ.ـ عدي طاىر

ط تدريس التاريخ

التربية  /ديالى

5

ـ.د شاكر محمود العبيدي

تاريخ قديـ

التربية/ديالى

6

ـ.د غساف عبد صالح

تاريخ قديـ

التربية/بغداد

7

ـ.ـ حياة ابراىيـ

تاريخ قديـ

متحؼ ديالى

8

ـ.ـ ازىر كريـ

تاريخ قديـ

التربية/ديالى
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ملحق ()3

االختبار التحصيمي لممفاىيـ المتداخمة المعنى

-1يشير مصطمح تسجيؿ االحداث والمنجزات التاريخية الى :
أ -الكتابة

ب -الرسـ

جػ -التدويف

-2ما يروى مف احداث حوؿ اخبار االلية واالنساف يسمى
أ -الممحمة

ب -الخرافة

جػ -االسطورة

-3يطمؽ عمى النصب التاريخي التي تدوف حادثة معينة بػ
أ -الصـ

ب -الموحة

جػ -المسمة

-4يطمؽ مفيوـ البرج المدرج عمى
أ -الممحمة

ب -الزقورة

جػ -الكنيسة
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-5تتكوف الستوطنة مف مجموعة
أ -القبائؿ

ب -اسر

جػ -دويالت

-6اوؿ ديانة ظيرت في بالد الشاـ ىي :
أ -المسيحية

جػ-الييودية

ب -االسالمية

-7يعرؼ التاريخ بانو سجؿ العماؿ الناس في :
أ -الحاضر

ب -الماضي

جػ -المستقبؿ

 -8يطمؽ مصطمح الساللة الحاكمة عمى :
أ -االسرة

ب -الدويمة

جػ -المستوطنة

-9يشير مفيوـ الوحدات االساسية الصغيرة الى :
أ -المدف

ب -القرى

جػ -المستوطنات

 -10الختـ عبارة عف قطعة مف :
أ -المعدف

ب -الفخار

جػ  -الحجر
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ملحق ()4

درجات االختبار ألتحصيمي لممفاىيـ التاريخية المتداخمة المعنى :
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الدرجة
18
16
15
13
13
12
12
12
10
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9 10

ممحؽ()5

التك اررات والنسب المئوية ومتوسطات النسب المئوية لألجابات الصحيحة لمطالبات عمى فقرات االختبار
ت

املفاهيم

1

الكتابة

2

القرية

3

الييودية

4

األختاـ

5

األسرة

التكرارات
22

النسب املئوية
50

متوسطات النسب املئوية
1,13

التدويف
26

1,34

59

المستوطنة
25

1,29

57

المسيحية
31

1,59

70

الرسوـ
35

1,81

80

الساللة
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6

الدويالت

7

الزقورة

8

المالحـ

9

المسمة
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28

1,45

64

العواصـ

36

1,86

82

المعبد

32

1,63

72

األساطير
20

1

45

الموحة

 10التاريخ

30

1,54

68

اآلثار

 11الديانة

33

1,70

75

العقيدة

 12الممؾ

18

0,93

41

البطؿ
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