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مخلص البحث:
التاريخية  المفاهيم  اكتساب  في   TWA نموذج  أثر  تعرف  إلى  البحث  يرمي 
تصميماً  الباحث  اعتمد  ذلك  األدبي؛ولتحقيق  الخامس  الصف  طالب   لد
الرصافة/االولى  بغداد  تربية  مديرية  واختار  الجزئي  الضبط  ذوات  من  تجريبياً 
النهارية  المدارس  من  وهي  السويس  اعدادية  اختار  نفسها  وبالطريقة  قصدياً، 
الحكومية التابعة لها؛ لغرض تطبيق التجربة فيها، وبطريقة عشوائية اخترنا شعبتين 
األول  الدراسي  للفصل  االدبي  الفرع  اإلعدادي،  الخامس  الصف  شعب  من 
شعبة(ج)  الباحث  حدد  نفسها  وبالطريقة  الدراسي(٢٠١٩-٢٠٢٠)  العام  من 
TWAبواقع(٣٠) أنموذج  وفق  على  درست  التي  التجريبية  المجموعة  لتمثل 

االعتيادية  بالطريقة  درست  التي  الضابطة  المجموعة  الشعبة(هـ)  ومثلت  طالباً، 
الباحث  واستخدم     طالباً  من(٦٠)  البحث  عينة  تكونت  إذ  طالباً،  بواقع(٣٠) 
مجموعتي  بين  التكافؤ  أجري  فقد  بحثه،  إلتمام  المالئمة  اإلحصائية  الوسائل 
العام  ودرجات  والذكاء،  الزمني،  والعمر  السابقة،  متغيرات(المعرفة  في  البحث 
المتغيرات  وضبط  المجموعتين  تكافؤ  اإلحصائية  النتائج  وأثبتت  السابق)، 

الدخيلة التي يمكن أن تؤثر في سير التجربة. 
وحدد الباحث المادة العلمية التي شملت الفصول الثالث األولى من كتاب 
التأريخية، حلِّل  التاريخ االوربي الحديث والمعاصر؛ ولغرض تحديد المفاهيم 
محتو المادة اذ بلغ عددها(١٨) مفهوماً، وفي ضوء تلك المفاهيم أعدّ الباحث 
ضوء  في  سلوكياً  هدفاً  فكانت(٥٤)  السلوكية  األهداف  من  البحث  مستلزمات 
العمليات الثالث باكتساب المفهوم (تعريف، وتمييز، وتطبيق)، وتكونت الخطط 
الدراسية من(٣٦) خطة، واالختبار البعدي من(٥٤) فقرة في اكتساب المفاهيم 
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التاريخية من نوع االختيار من متعدد، وتم التحقق من صدقه، ومعامل صعوبته، 
التجربة  نهاية  وبعد  الخبراء،  من  مجموعة  على  عرضه  بعد  وثباته  تمييزه  وقوة 
إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  عن:  النتائج  أسفرت  إحصائياً  البيانات  ومعالجة 
المجوعة  لمصلحة  التأريخية  المفاهيم  اكتساب  في  داللة(٠٥ .٠)   مستو عند 

التجريبية، وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بعدد من التوصيات والمقترحات. 

الكلمات المفتاحية: نموذجTWA، المفاهيم التأريخية، الخامس اإلعدادي
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Abstract
The research aims to know the effect of the TWA model on ac-

quiring the historical concepts for eleven-grade students, students 
of the non-scientific section. 

To achieve such a goal, the researcher took into account an ex-
perimental design from a partial control and internationally chose 
the General Directorate of Education in Baghdad, Rusafa 1, and in 
the same way he chose Al-Swues High School, State morning school, 
to apply the experiment. Randomly, two sections of the eleven 
grade were chosen for the first semester of the academic year 
(2019-2020). Similarly, the researcher specifies section (c) for the 
experimental group according to TWA model. The section is of (30) 
students. Section (d) represents the control group that was taught 
by the ordinary way and it was of (30) students. The research sam-
ple was of (60) students. The researcher used different convenient 
statistical methods to complete his research. 

The equivalence was made between the two research groups 
according to variables of (previous knowledge, chronological age. 
Intelligence, previous year grades), the statistical results proved the 
equivalence between the two groups and controlled the extraneous 
variables that may affect the continuity of the experiment. 

After the specifying the scientific material by the researcher, in-
cluded the first three chapters of the modern and contemporary 
European history book to specify the historical concepts, the con-
tent of the material has been analysed; (18) concepts. In the light 
of those concepts, the researcher prepared. The research requires 
the behavioural objectives, and it was (54) behavioural objectives 
in light of the three processes: definition, distinction, enforcement. 
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The plan of the study was of 36 plans, and the followed test was 
of (54) paragraphs from the kind of multiple choice, and its validity, 
factor of difficulty, distinctive power and stability were verified after 
being presented to a group of experts. At the end of the experiment 
and processing the data statistically, the results yield: there was a 
statistically significant difference at the level (0. 05) in the acquisi-
tion of historical concepts in favour of the experimental group. In 
light of this the researcher recommends a number of recommenda-
tions and suggestions. 

Keywords: TWA model, historical concepts, eleven grade
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الفصل األول:
مشكلة البحث: يواجه املتعلمون صعوبة كبرية يف املوضوعات التارخيية؛ بسبب 
البعد الزماين هلذه األحداث مما شكل فجوة كبرية بني أحداث التأريخ وحياة املتعلمني 
اليومية؛ األمر الذي انعكس سلباً عىل املستو التحصييل للطلبة، وبذلك تواجه مادة 
التأريخ للصف اخلامس اإلعدادي ازمة حقيقية؛ الحتوائها عىل الكثري مـن املفاهيم 
واحلقائق التي يصعب فهمها إذا ام قدمت بصورة تقليدية مجردة، ومن ثم فإن الطلبة 
تنسجم  ال  بطرائق  التأرخيية  للمعلومات  تلقيهم  عملية  يف  كبرية  مشكلة  يواجهون 
ونامذج التعلم املناسبة لقدراهتم الذاتية، فهي قائمة عىل الدور األوحد للمدرس الذي 
يقوم بالتعليم اآليل، فهو: يلقي، ويرشح، ويفرس، واملتعلم متلقٍ سلبي ملا يسمع من 

( p. 5 ،1975 ،Grawon) .دون االهتامم بإكسابه املفاهيم التأرخيية
إن نتائج الدراسات اشارت اىل تدين مستو اكتساب الطلبة يف مراحل دراسية 
خمتلفة للمفاهيم وبخاصة التأرخيية، وعزت املشكلة اىل عدم وصول املتعلمني إىل 
مرحلة الفهم العميق الناتج عن عدم معرفة معظم مدريس التأريخ بكيفية استخدام 
النامذج والطرائق احلديثة التي تعينهم عىل ترتيب حمتو املادة واكساب مفاهيمها 
للمتعلمني منها دراسة(العنبكي، ٢٠٠٣)، ودراسة (املشهداين، ٢٠٠٨)، ودراسة 
(سمور، ٢٠٠٨)، ويؤكد هذا الواقع يف قبال التطورات النوعية احلاصلة يف جمال 
طرائق التدريس احلاجة املاسة إىل التطوير و بحث أثر طرائق ونامذج تعليمية حديثة 
يف تسهيل عملية التعلم وليكون هلذه الطرائق الدور الواعد يف مواكبة هذا التطور. 

(احلسو، ٢٠١٠، ص٤٤٥) 



م.د. احمد نعمه رسن

٣٤٨

وتأكيداً ملا تقدم فقد شددت معظم توصيات املؤمترات الرتبوية املنعقدة يف داخل 
العراق عىل تطوير العملية التدريسية والرتبوية، من خالل تأكيدها استعامل النامذج 
واإلسرتاتيجيات احلديثة بالشكل الذي يتامشى مع التطورات اهلائلة. (مؤمتر كلية 

الرتبية، ٢٠١٤، ص١)
ويعد  حديثة،  تدريسية  ونامذج  طرائق  استعامل  رضورة  إىل  احلاجة  برزت  هنا 
نموذج TWAمن النامذج التي قد تسهم يف حتسني تدريس مادة التاريخ، وال سيام 
املوقف  يف  فاعالً  عنرصاً  يكونوا  ان  عىل  الطالب  ومساعدة  اإلعدادية  املرحلة  يف 
الباحث  املعرفة كاحلقائق واملفاهيم واملبادئ؛ لذلك يروم  أنواع  الصفي إلكساهبم 

اإلجابة عن التساؤل اآليت:
الصف  طالب   لد التارخيية  املفاهيم  اكتساب  يف  أثر   TWA لنموذج  هل 

اخلامس اإلعدادي؟
أَمهية البحث: ميز الباري (عز وجل) اإلنسان من باقي اخلالئق يف اكتسابه للعلم 
واملعرفة وتطويرها بام يعضد دورهُ باحلياة العرصية بقوله تعاىل:(وعلمَ آدم األسامء 
كلها) (البقرة :٢١) ويتميز العرص احلايل بالتدفق العلمي واملعريف املتنوع والغزير 
وبالتغريات املتسارعة واملتالحقة يف معظم فروع احلياة؛ مما جعل هناك حاجة ماسة 
القدرة عىل صنع  هلا  مرحلة جديدة  إىل  اآليل  التلقني  مرحلة  بالتعليم من  لالنتقال 

متعلمني يمكنهم مواكبة حصيلة هذا التطور املعريف والعلمي. 
ان املعرفة العلمية هي صيغة تعتمد يف تركيبها احلقائق واملفاهيم واملبادئ، وهنا 
املتعلمني  من  اجلديد  اجليل  تأهيل  يف  مؤسساهتا  بكل  الرتبوية  العملية  دور  يربز 

وتثقيفهم باجتاه االستفادة القصو منها وتطبيقها. (نارص، ٢٠١٠، ص٩١)
الرتبوية  املؤسسات  اهم  من  واحدة  بصفتها  املدرسة  أن  نجد  تقدم  ملا  نتيجة 
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ملساعدة  خمتلفة  تدريس  ووسائل  طرائق  تقديم  يف  كبرية  مسؤولية  أمام  أصبحت 
الطلبة يف تلبية حاجاهتم وطموحاهتم يف اكتساب املفاهيم، ويشري املتخصصون اىل 
هي  التدريس  طريقة  فإن  الدراسية  واملناهج  التدريس  طرائق  بني  الرابطة  العالقة 
املدرسة فضال عن  اليه  الذي تطمح  بالشكل  الدرايس  املنهج  املثىل لرتمجة  الوسيلة 
كوهنا تعمل عىل هتيئة الفرص الناجعة امام الطلبة يف اكتساب اخلربات من خالل 

الدور التي تقوم به. (الوكيل، ٢٠٠٠، ص٢٤)
باستخدام  للتعلم  النهائي  الناتج  أن  والنفسية  الرتبوية  البحوث  أكدت  وقد 
األثر،  وقصري  ضعيفاً  تعلامً  كونه   يتعد ال  املفاهيم  تدريس  يف  التقليدية  الطرائق 
عىل العكس من نتائج التعلم املستند غاىل طريق ربط املعلومات باملفاهيم من خالل 
 ،Ediger) .ًوأطول أثرا طرائق ونامذج تدريسية حديثة فأن النتائج ستكون أقو

 (P. 162 :2009

التارخيية؛  املفاهيم  هي  املربون  عليها  ركز  التي  األساسية  املفاهيم  بني  من  وإن 
ألهنا متثل واحدة من أهم مستويات البناء املعريف للمتعلمني والذي تستند اليه بقية 
مستويات املعرفة املختلفة من مبادئ وتعميامت ونظريات يمكن من خالهلا تنظيم 
ص٩٥)،   ،٢٠٠٤ (الطيطي،  معنى.  ذا  التعلم  يصبح  بحيث  هلم  املعريف  املخزون 
وحتى تصبح املفاهيم اجلزء املهم الذي ال يتجزأ من البناء املعريف للطالب يف جمال 
املدرس  عىل  البد  السليم،  بشكلها  واكتساهبا  املفاهيم  وتعلم  واملعلومات  احلقائق 
متنوعة  بأمثلة  التأرخيية  املفاهيم  بربط  له  تسمح  تدريسية  ونامذج  طرائق  اتباع 
استخدم  تقدم  مما  وانطالقاً  ص٣٩)،   ،٢٠٠٥ (خطايبة،  غايته.  اىل  املتعلم  توصل 
الباحث نموذج(TWA)، والذي يعد أحد النامذج احلديثة يف تعلم املفاهيم التأرخيية 

واكتساهبا، وتتبلور أَمهية البحث احلايل بام يأيت:-
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أَمهية مادة التأريخ بوصفها من املواد االجتامعية الرضورية للمتعلمني؛ لكوهنا -١
تتامشى  تدريسية  طرائق  بإتقان  إال  تنفيذها  يمكن  ال  خاصة  واهداف  طبيعة  ذات 

وموضوعات التاريخ وأهدافه. 
يف -٢ مهامً  دوراً  تؤدي  فهي  التارخيية؛  املفاهيم  تدريس  عملية  حتتلها  التي  املكانة 

الدراسات االجتامعية، وتشكل األساس العام لفهم حمتو املادة التعليمية. 
يأيت هذا البحث مسامهةً متواضعة من الباحث لدعوة الرتبويني ومرشيف املواد -٣

االجتامعية إىل رضورة اتباع أفضل السبل التي ترفع من الكفاية املعرفية للمتعلمني، 
من خالل استخدام نموذج (TWA)الذي يتالءم بشكل او بآخر مع سمة األهداف 

التدريسية هلذه املادة. 
أَمهية املرحلة اإلعدادية يف إعداد اجليل وتنشئته، فهي انتقالة نوعية حتدد مستقبل -٤

التي  املهنة  ونوع  اجلامعية  الدراسة  نحو  وميوهلم  افكارهم  فيها  وتتبلور  الطلبة 
يستكملون هبا حياهتم. 

ال توجد دراسات سابقة تناولت هذا النموذج (عىل حد علم الباحث) مما يعزز -٥
أَمهية البحث. 

اكتساب  نموذجTWAيف  أثر  معرفة  إىل  احلايل  البحث  هيدف  البحث:  هدف 
املفاهيم التأرخيية لد طالب الصف اخلامس اإلعدادي. 

فرضية البحث: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية يف اكتساب املفاهيم التأرخيية 
عند مستو داللة (٠٥ .٠) بني متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية الذين 
ومتوسط   ((TWAانموذج واملعارصب  احلديث  األوريب  التاريخ  مادة  يدرسون 

درجات طالب املجموعة الضابطة الذين درسوا املادة نفسها بالطريقة التقليدية. 
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حدود البحث: 
يقترص هذا البحث عىل: 

للبنني .١ النهارية  الثانوية  املدارس  يف  األديب  الفرع  اإلعدادي  اخلامس  طالب 
بمحافظة بغداد. 

املفاهيم التارخيية املتضمنة يف الفصول الثالثة األوىل من كتاب التاريخ األوريب .٢
احلديث واملعارص (تأليف جلنة يف وزارة الرتبية، الطبعة العارشة، ٢٠١٨)، املقرر 

تدريسه لطالب الصف اخلامس اإلعدادي الفرع األديب. 
الفصل الدرايس األول من العام الدرايس ٢٠١٩-٢٠٢٠. .٣

حتديد املصطلحات:
TWA اوالً: نموذج

بني أ- العالقة  ترسم  اجراءات  جمموعة   : بأنهُ  (٢٠٠٦ (اللولو،  عرفه  اصطالحاً 
املفهوم(املتشاهبات) واهلدف (غري املتشاهبات) من خالل مقارنة الصفات. (اللولو، 

٢٠٠٦، ص١٣)
اإلجرائية ب- اخلطوات  من  جمموعة  يتضمن  انموذج   : بأنهُ الباحث  يعرفه  اجرائياً 

اخلامس  الصف  التجريبية  املجموعة  طالب  مساعدة  فيه  يتم  واملتسلسلة  املحددة 
االوريب  التاريخ  مادة  يف  التارخيية  املفاهيم  اكتساب  عىل  األديب  الفرع  اإلعدادي 
احلديث واملعارص عىل وفق ست مراحل هي (التقديم، واالستكشاف، واملقارنة، 

واقرتاح البدائل، واالستنتاج، واختاذ اإلجراء). 
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ثانياً: االكتساب 
أ-اصطالحاً عرفه كل من: 

التي -1 األمثلة  بعد مجع  املفهوم  املتعلم من  متكن   : بأنهُ  (1997 ،Reigeluth)

Reige-) املرجوة.  األهداف  إىل  الوصول  من  متكنه  بطريقة  وتصنيفها  عليه  تدل 
(p. 3 :1997 ،luth

: عملية يتم فيها تكوين عالقات ترابطية جديدة تعتمد 2-  (السلطي، ٢٠٠٤) بأنهُ
املدخالت املألوفة وما ينتج عنها من ترابطات قوية مثرية ملعلومات الطالب، ومن 

ثم تكوين ترابطات نوعية تطور من اخلربة السابقة. (السلطي، ٢٠٠٤، ص١٠٤)

: قدرة عينة البحث عىل معرفة املفاهيم التارخيية  ب- اجرائياً يعرفه الباحث بأنهُ
وفهمها وتطبيقها من خالل كمية املدخالت التعليمية التي يمكن لطالب الصف 
اخلامس االديب تعلمها من طريق النشاط الذي يؤديه الباحث والطالب أنفسهم يف 
أثناء احلصص الدراسية ملادة التاريخ االوريب احلديث واملعارص، ويقاس بالدرجات 
أعده  الذي  االكتساب  الختبار  استجابتهم  بعد  البحث  عينة  عليها  حتصل  التي 

الباحث هلذا الغرض. 
ثالثاً: املفاهيم التأرخيية

أ-اصطالحاً عرفه كل من: 

: جمموعة من السامت املشرتكة بني ١- (Colle�e &chiappe�a، 1995) بأنهُ

(p. 88 ،1995 ،Colle�e & chiappe�a) .احلقائق التارخيية حتفظ باسم حمدد
التأرخيية ٢- األحداث  بني  عالقة  إجياد  عىل  يقوم  عقيل  تصور  بأنه:   (٢٠٠٦ (خرض، 

املتاحة ويكون ذا طبيعة متغرية يصنع يف صورة وصفية ولفظية. (خرض، ٢٠٠٦، ص٣٦) 
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: جمموعة من العالقات املشرتكة تتمثل يف صورة  ب- اجرائيا ًيعرفه الباحث بأنهُ
األوىل  الثالث  الفصول  يف  التارخيية  باملفاهيم  اخلاصة  لألحداث  معينة  تأرخيية 
للصف  واملعارص  احلديث  األوريب  التاريخ  مادة  كتاب  موضوعات  يف  الواردة 
اخلامس اإلعدادي، واملراد من الطالب (عينة البحث) فهمها واستيعاهبا واكتساهبا 
باستعامل نموذج TWA بعد دراستهم ملفردات املادة وتقاس بالفقرات االختبارية 

املعدة هلذا الغرض. 
اإلعدادية  الدراسة  مرحلة  صفوف  ثاين  هو  األديب:  اخلامس  الصف  رابعاً: 
من  جزء  وهي  املتوسطة،  الدراسة  شهادة  محلة  من  الطلبة  فيها  يقبل  التي  الثالث 
بفرعيه  العلمي واألديب، اخلامس  بفرعيه  (الرابع  الصفوف  الثانوية تشمل  املرحلة 
وزارة  العراق،  (مجهورية  واألديب).  العلمي  بفرعيه  السادس  واألديب،  العلمي 

الرتبية، املناهج، ٢٠١٢)
الفصل الثاين: جوانب نظرية ودراسات سابقة 

اوالً- اجلوانب النظرية:
االفرتايض  التمثيل  توصيف  حتت  يندرج  للنموذج  العام  املعنى  إن  أ-النامذج: 
او  وصفها  خالل  من  اإلجراءات  أو  الظواهر  أو  األشياء  واقع  مع  التعامل  يف 
تفسريها بالشكل الذي جيعلها قابلة للفهم، وهو بذلك أشبه بخطة حمكمة ومعدة 
األساليب  باختيار  وهيتم  الصف  غرفة  يف  لتدريسه  معني  منهاج  لتصميم  بعناية 
املالئمة  والوسائل  واألنشطة  املناسبة  التدريسية  والطرائق  واالسرتاتيجيات 
النامذج  وتصنف  ص١٠٠)،   ،٢٠٠٧ واملحاميد،  (الزغلول  الدرايس.   للمحتو

التدريسية اىل عدة صنوف بحسب االستعامالت، وهي:
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الوسائل  جمال  النامذج يف  من  النوع  هذا  استعامل  ويكثر  األيقونية:  النامذج   -١
التعليمية. 

يوضح  افرتايض  متثيل  بأنه  النامذج  من  النوع  هذا  اىل  ويشار  النظم:  نامذج   -٢
تركيب نظام معني والعالقات الرابطة بني مكوناته وحتليلها بالشكل الذي يلخص 

فهمها. 
٣-النامذج النظرية: كثرياً ما تستخدم يف اجلانب التنظريي ملجاالت العلوم الرتبوية 

بكل فروعها عىل أهنا متثيل جلوانب من نظريات، او نظريات يف طور التكوين. 
يضع  عندما  التدريس،  طرائق  جمال  يف  استعامهلا  نجد  اإلرشادية:  النامذج   -٤
تدريسهم  يف  املدرسون  هبا  يعمل  تدريس،  إلسرتاتيجية  نموذجاً  الباحثني  أحد 
 ،٢٠٠١ (زيتون،  منها.  واحدة   TWA نموذج  ويعد  حمددة،  دراسية  ملوضوعات 
ص٤١)، ويوفر هذا النموذج مساحة حرة يف استخدام املتشاهبات مع املفاهيم ويتم 
فإذا  بالدراسة(اهلدف)،  املنهجي املحدد  الكتاب  املتوافرة يف  املفاهيم  بتحليل  ذلك 
كان املتشابه الذي يأيت به املدرس واهلدف يتشابه يفبعض الصفات فبإمكان املدرس 
املعرفية  املنفعة  يف  تصب  نوعية  بنتائج  واخلروج  اهلدف  املفهوم  بني  العالقة  رسم 

العامة للمتعلم، ويمكن احلديث بيشء من التفصيل عن النموذج بام يأيت: 

١-:TWA اخلطوات اإلجرائية لتطبيق مراحل التدريس وفق نموذج
تقديم املفهوم املراد اكسابه للمتعلم. أ-
تقديم املشابه املالئم هلذا املفهوم. ب-
حتديد الصفات املشرتكة وغري املشرتكة. ه-
عمل مقارنات بني املفهوم واملشابه. ح-
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حتديد بدائل واضحة للمفاهيم يمكن للطالب تطويرها. ط-
التوصل اىل استنتاج يلخص اجلوانب املهمة للمفهوم. ي-

مزايا استخدام نموذج TWAيف تدريس املفاهيم:-٢
تكوين بنية معرفية جديدة للطلبة تسهم يف إكساهبم املفاهيم. أ-

القدرة عىل حل املشكالت من خالل مواجهة الصعوبات وعالجها. ب-
ج. استيعاب املفاهيم وتصحيح اخلاطئة منها. 

د. يستخدم يف رشح األحداث وتفسريها بام يتالءم واملستو العقيل للمتعلمني. 

٣-: TWAاألمور الواجب مراعاهتا عند تطبيق نموذج يف تدريس املفاهيم
رضورة إملام املدرس باخللفية املعرفية للطلبة مما يسهل عملية اختيار متشابهات أ-

مألوفة. 
املفهوم ب- بني  املشرتكة  اخلصائص  لتحديد  طالبه  مع  اجلهد  بذل  املدرس  عىل 

واملتشابه. 
حتديد الصفات غري املرتبطة باملتشابه. ج-
رضورة توافر التخطيط اجليد للدرس لتسهيل عملية التدريس بالنموذج وتاليف د-

األخطاء. 
املفهوم ه- بني  املستنتجة  العالقة  عن  ومبسطة  واضحة  تفاصيل  اعطاء  جيب 

واملتشابه. (اللولو، ٢٠٠٦، ص١٣-١٩)

ب-االكتساب: 
ابرز جوانب علم  تعد عملية اكتساب املفاهيم من  اوالً-آلية اكتساب املفاهيم: 
النفس الرتبوي واكثرها تطوراً، وارتباطاً بتكنولوجيا الرتبية والتعليم؛ وألمهيتها فهي 
ترتبط بمعنى التعلم وقوته واستمراريته، وتشغل توجهات املتخصصني والباحثني 
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تعليمية  قواعد  إرساء  وراء  والساعني  الرتبوي  النفس  علم  الرتبوي السيام  بالشأن 
قوية، وتتم عملية اكتساب الفرد للمفاهيم منذ مرحلة الطفولة بصورة متدرجة بطيئة 
التي يعيش فيها من طريق اإلدراك احليس  البيئة  قبل دخول الطفل اىل املدرسة من 
العقيل، وبعد التحاقه باملدرسة التي يتلقى فيها تعليمه الرسمي عرب التدرج باملراحل 
الدراسية فيها، وايضاً من املواقف التي يمر هبا عرب التدرج باملراحل العمرية، كل هذا 

يؤدي اىل تكوين البيئة املفاهيمية للمتعلم. ( الرشبيني و يرسيه، ٢٠٠١، ص٦٦)
ثانياً- معوقات اكتساب املفاهيم: تتلخص صعوبة اكتساب املتعلمني للمفاهيم 

بام يأيت:

االعتامد يف تفسري معنى املفهوم عىل السياق حرصاً. -١
الزحام الناتج عن الزيادة احلاصلة يف عدد املفاهيم اجلديدة. -٢
التداخل احلاصل يف خصائص املفاهيم مع مفاهيم اخر مشاهبة هلا. -٣
للمفهوم -٤ املفاهيمية  التحليل  عمليات  عن  الناجتة  املفاهيمية  احلدود  ضعف 

الواحد. 
كثرة التجريد ودورها يف تقليل استيعاب معنى املفردة، ومتثل اللغة اشياء عامة -٥

صعبة الفهم. (سعيد وعبد اهللا، ٢٠٠٨، ص ٧٢) 

الطالب  إدراك  عىل  تشكيله  يف  التارخيي  املفهوم  يعتمد  التارخيية:  املفاهيم  ج- 
للعالقة بني ما يواجهه من احداث وما احتفظ به يف ذاكرته من خربات سابقة؛ وهبذا 
يمكن جعل املتشاهبات كلها زمرة واحدة وتسميتها (مفهوم تارخيي) ينمو طاملا أن 
املتعلم بدأ ينمو فكرياً بالشكل الذي يسمح بتكوين اخلربات الالزمة، وإن دراسة 
التاريخ وتعلمها  مادة  تعليم  األَمهية يف  كبري من  تقع عىل جانب  التارخيية  املفاهيم 

وحتقيق األهداف املنشودة، ويمكن امجاهلا باآليت: -
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لتعليمه -١ الالزمة  التعليمية  والوسائل  الدرايس  املنهج  اهداف  حتديد  يف  تسهم 
وتعلمه وتقويمه. 

تساعد املتخصصني بتنظيم خربات الطلبة وحمتو املادة الدراسية بطريقة ناجعة. -٢
ان تعلم املفاهيم التارخيية يساعد املتعلم عىل تفسري املواقف واالحداث اجلديدة. -٣
دورها -٤ خالل  من  التارخيية  باحلقائق  والغموض  التعقيد  حدة  من  التخفيف 

بالتفسري والتوظيف. 

من -٥ والطالب  املدرس  استعامل  امام  ميرسة  املعلومة  وضع  يف  أثرها  عن  فضال 
خالل تقسيم املعرفة التارخيية اىل معلومات وحقائق بعيدة عن التفاصيل واجلزئيات 

اململة. (ابو دية، ٢٠١١، ص١٩٧)

ويشري املتخصصون اىل وجود العديد من املفاهيم التارخيية املستخدمة يف تدريس 
مادة التاريخ، ويمكن إمجاهلا باآليت: -

به مثل يوم السبت، والشهر  ١. مفاهيم الوقت: مفاهيم مرتبطة بيشء وحمددة 
املقبل، وفصل الصيف. 

٢. مفاهيم مكانية: مثل معركة بدر، ودوائر العرض، وخط التالوك. 
٣. مفاهيم مادية: يمكن تنميتها باملالحظة املبارشة أو الوسائل التعليمية كالقمر، 

والشجرة، والبحر. 
واالضطهاد،  كاملساواة،  املبارشة  املالحظة  من  أكثر  تتطلب  جمردة:  مفاهيم   .٤

والديمقراطية.
والعوملة،  الذرية،  كالطاقة  العاملية  التطورات  فرضتها  مبتكرة:  مفاهيم   .٥

واحلرب الباردة.
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٦. مفاهيم وجدانية: مرتبطة بمشاعر واجتاهات وميول كالتكافل، والتسامي، 
وحب الوطن.  (زيتون، ٢٠٠١، ص٨٩)

النموذج  دراسات سابقة ختص  لعدم وجود  بالنظر  السابقة:  الدراسات  ثانياً- 
مدار البحث حسب علم الباحث، اضطر الباحث اىل االستعانة ببعض الدراسات 

العربية واألجنبية السابقة التي ختص اكتساب املفاهيم التارخيية فقط، وهي: - 
الدراسات العربية:أ-

تعرف -١ واستهدفت  العراق،  يف  الدراسة  هذه  أجريت  (مهدي٢٠١٣):  دراسة 
 اثر أنموذجي بايبي وجود الفوية يف اكتساب املفاهيم التارخيية واالحتفاظ هبا لد
حددها  طالبة،  من(٩٠)  الدراسة  عينة  تكونت  األديب،  اخلامس  الصف  طالبات 
التجريبية األوىل تدرس وفق  املجموعة  العدد،  الباحث بثالث جمموعات متساوية 
الفوية،  جود  أُنموذج  وفق  تدرس  الثانية  التجريبية  واملجموعة  بايبي،  أُنموذج 
واملجموعة الضابطة تدرس وفق الطريقة االعتيادية، وحدد الباحث املفاهيم التارخيية 
الرئيسة، واستمرت التجربة فصالً دراسياً كامالً، وانتهت بتطبيق االختبار التحصييل 
تفوق  النتائج  وأسفرت  الالزمة،  اإلحصائية  الوسائل  الباحث  واستخدم  البعدي، 
عىل  بايبي،  أُنموذج  باستعامل  درست  التي  األوىل  التجريبية  املجموعة  طالبات 
واملجموعة  أُنموذج جود الفوية  باستعامل  التي درست  الثانية  التجريبية  املجموعة 
التارخيية  املفاهيم  اكتساب  اختبار  يف  االعتيادية  بالطريقة  درست  التي  الضابطة 
باستعامل  درست  التي  الثانية  التجريبية  املجموعة  طالبات  وتفوق  هبا،  واالحتفاظ 
يف  االعتيادية  بالطريقة  درست  التي  الضابطة  املجموعة  عىل  الفوية  جود  أُنموذج 

اكتساب املفاهيم التارخيية واالحتفاظ هبا. ( مهدي، ٢٠١٣، ص١٧-٧٣)
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الدراسات األجنبية:ب-

تعرف -١ واستهدفت  امريكا  الدراسة يف  أجريت هذه   :(1994  ،Ellis) دراسة 
يف  والتسميع  القراءة  وطريقة  تينسون   – ومريل  جانيه  أنموذجي  فاعلية  اختبار 
اثر  معرفة  عن  فضالً  االجتامعية،  للمفاهيم  االبتدائية  املرحلة  طلبة  اكتساب 
متغريات أخر كالقدرة القرائية واجلنس واثر التفاعل بني هذه املتغريات، تكونت 
عينة الدراسة من(٩٦) طالبا يف الصف السادس االبتدائي من مدارس ابتدائية تقع 
يف اجلنوب قسمت عىل ثالث جمموعات بحسب الطرائق التعليمية الثالث وبواقع 
 مستو بحسب  فرعية  جماميع  ثالث  عىل  جمموعة  كل  قسمت  ثم  طالبا،   (٣٢)
قدراهتم القرائية(عال- متوسط- منخفض) يف ضوء اختبارCAT)) للتحصيل، 
أنموذجي  وفق  عىل  تدريسية  خططا  الباحث  وضع  حيث  الدراسة  أدوات  بنيت 
كل  املدرسات  بتدريب  وقام  والتسميع،  القراءة  وطريقة  تينسون  ومريل–  جانيه 
األساسية،  للمفاهيم  الثالث  الطرائق  هذه  من  بطريقة  التدريس  تتوىل  واحدة 
الباحث  أستخدم  وقد  املتغريات،  بعض  يف  الثالث  للمجموعات  تكافؤ  وأجري 
الوسائل اإلحصائية الالزمة مثل حتليل التباين الثنائي كوسيلة إحصائية يف حتليل 
البيانات، وقد أسفرت النتائج عن تفوق املجموعة التجريبية التي درست بواسطة 
املجموعة  وتفوق  املفاهيم،  اكتساب  يف  والتسميع  القراءة  وطريقة  جانيه  أنموذج 
اكتساب  يف  والتسميع  القراءة  طريقة  عىل  جانيه  أنموذج  بواسطة  درست  التي 

(p. 7-116 ،1994 ،Ellis) .املفاهيم
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الفصل الثالث / منهج البحث وإجراءاته: اتبع الباحث املنهج التجريبي؛ ألنه 
املنهج املناسب لتحقيق أهداف بحثه، وهو جمموعة من األسس والقواعد املحددة 
يتم فيها مجع البيانات وفق ظروف ضبط مقننة تسمح باختبار الفروض، ومعرفة أثر 
املتغري املستقل يف املتغري التابع واستبعاد الدخيلة منها. (عطية، ٢٠١٠، ص١٦٦)، 

وفيام يأيت استعراض لإلجراءات املتبعة: -
اوالً-التصميم التجريبي: يؤكد املتخصصون بالبحوث الرتبوية عىل ان النتائج التي 
التي حيصل  للبيانات  الباحث، ومد صدقها ودقتها من خالل حتليله  اليها  يتوصل 
عليها، تعتمد اعتامدا أساسياً عىل اختيار التصميم املالئم. (عالم، ٢٠٠٦، ص٢٤)، 
ووفقا ملا تقدم اختار الباحث التصميم التجريبي ذي الضبط اجلزئي الذي حيتوي عىل 
جمموعتني احدامها جتريبية تدرس عىل وفق نموذجTWA، واالخر ضابطة تدرس 
يقوم  الذي  التابع  املتغري  هو  التارخيية  املفاهيم  االعتياديةواكتساب  الطريقة  وفق  عىل 

البحث بدراسة اثر املتغري املستقل فيه، ويتضح ذلك يف اجلدول اآليت. 
جدول (١) 

التصميم التجريبي 

األداةاملتغري التابعاملتغري املستقلمتغريات التكافؤاملجموعات

التجريبية
١. العمر الزمني

٢. درجات العام 

املايض 

٣. املعرفة السابقة 

٤. الذكاء

TWA نموذج

اكتساب املفاهيم 

التارخيية

اختبار 

اكتساب 

املفاهيم 

التارخيية 

البعدي

الضابطة
الطريقة التقليدية
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ثانياً- جمتمع البحث
جمتمع البحث: ويقصد به مجيع األشياء او األفراد او العنارص الذين هلم عالقة .١

إىل  الباحث  ويسعى  معاينتها،  يمكن  حمددة  خصائص  هلا  التي  الدراسة  بمشكلة 
البحث  ويتحدد جمتمع  النتائج عليها. (خليل ونوفل، ٢٠٠٩، ص١٢٢)،  تعميم 
بجميع طالب الصف اخلامس اإلعدادي الفرع األديب يف املدارس الثانوية النهارية 
ست  تضمنت  والتي   (٢٠١٩-  ٢٠١٨) الدرايس  للعام  بغداد  حمافظة  يف  للبنني 
مديريات موزعة عىل قاطع تربية بغداد الرصافة (األوىل، والثانية، والثالثة) وقاطع 

تربية بغداد الكرخ (األوىل والثانية والثالثة). 
عينة البحث: وينظر هلا بأهنا جمموعة جزئية من املفردات (األشخاص او األشياء) .٢

يتم اختيارها من املجتمع ختضع للبحث لغرض احلكم عىل الكل، تتمتع بخصائص 
املجتمع نفسه. (اجلابري، ٢٠١١، ص١٧٦)، وفيام يأيت وصف دقيق لعلة اختيار 

العينة وخطواهتا: -
املدارس أ-  من  للبنني  السويس  اعدادية  قصدياً  الباحث  اختار  املدارس:  عينة 

النهارية احلكومية التابعة للمديرية العامة لرتبية بغداد/ الرصافة األوىل لتكون عينة 
البحث؛ وذلك لألسباب اآلتية:

إبداء إدارة املدرسة رغبتها يف التعاون مع الباحث. .١
موقع املدرسة داخل حدود مدينة بغداد، بالقرب من سكن الباحث وعمله. .٢
توافر أربع شعب من طالب الصف اخلامس اإلعدادي الفرع األديب؛ مما يتيح .٣

امام الباحث فرصة أكرب يف االختيار العشوائي ملجموعات الدراسة. 
التشابه الواضح والكبري يف املستو الثقايف واالجتامعي لعينة البحث. .٤

عينة الطالب :بعد اعتامد الباحث التصميم التجريبي واختياره للمدرسة قصديا، ب- 
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اختريت شعبتا(أ، ج)، بطريقة السحب العشوائي البسيط، ووقع االختيار عشوائياً 
لتمثل املجموعة الضابطة،  التجريبية، وشعبة (ج)  لتمثل املجموعة  عىل شعبة (أ) 
وبلغ عدد طالب الشعبتني(٦٧) طالباً بواقع (٣٤) طالباً يف شعبة(أ) وبواقع (٣٣) 
طالباً يف شعبة(ج) وبعد استبعاد الطالب الراسبني والبالغ عددهم(١١)طالباً، بلغ 
(التجريبية  املجموعتني  يف  طالباً  بواقع(٣٠)  طالباً  هنائي(٦٠)  بشكل  العينة  افراد 
والضابطة)، ويعز سبب استبعاد الطالب الراسبني؛ إىل امتالكهم خربات سابقة 
النظام  عىل  حفاظاً  الدرس  غرفة  يف  الباحث  عليهم  وابقى  النتائج،  دقة  يف  تؤثر 

املدريس، كام موضح يف اجلدول (٢). 
اجلدول (٢)

عدد طالب جمموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده

عدد الطالب املجموعةالشعبةالتسلسل
قبل االستبعاد 

عدد الطالب 
املستبعدين

عدد الطالب 
بعد اإلستبعاد

٣٤٤٣٠التجريبية أ١
٣٣٣٣٠الضابطةج٢

٦٧٧٦٠املجموع

السحب  طريقة  الباحث  اعتامد  من  الرغم  عىل  البحث:  جمموعتي  ثالثاً-تكافؤ 
سكنية  بيئة  من  كوهنم  عن  فضالً  البحث  جمموعتي  افراد  اختيار  يف  العشوائي 
واجتامعية متقاربة نوعاً ما؛ اال ان الباحث وقبل الرشوع ببدء التجربة حرص عىل 
لكوهنا  الدخيلة؛  املتغريات  متكافئتني إحصائياً من خالل ضبط  تكوين جمموعتني 
يبذله  ما  إىل  تشري  التجريبيفهي  البحث  يف  والرضورية  املهمة  اخلطوات  من  تعد 
ومصداقية  التابع  املتغري  يف  املتغريات  هلذه  إثر  اي  استبعاد  يف  جهود  من  الباحث 

النتائج النهائية للتجربة. (العزاوي، ٢٠٠٨، ص٢١٢)، وهذه املتغريات هي: -



أثر نموذج TWA في اكتساب المفاهيم التأريخية لد طالب الصف الخامس اإلعدادي 

٣٦٣

الزمني -١ بالعمر  اخلاصة  املعلومات  عىل  الباحث  حصل  الزمني(باألشهر):  العمر 
لكل طالب مشمول بتجربة البحث من خالل البطاقة املدرسية، ومن الطلبة انفسهم 
من طريق استامرة خاصة أعدها الباحث هلذا الغرض، وعند احتساب األعامر بالشهور 
وحتليلها ظهر أن املتوسط احلسايب ألعامر طالب املجموعة التجريبية قد بلغ (٢٠ ,٢٠٣) 
وبانحراف معياري(٩٠٥ ,٢) وبلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة(٦٦ ,٢٠٣)
(t–test)وبانحراف معياري(٩٥٠ ,٤)، وباستعامل االختبار التائي لعينتني مستقلتني

 ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية، تبني أن الفرق ليس ذا داللة احصائية عند مستو
الداللة (٠,٠٥)، إذ كانت القيمة التائية املحسوبة(٤٤٥ ,٠)  اصغر من القيمة التائية 
اجلدولية(٢) وبدرجة حرية(٥٨)، مما يدل عىل أن املجموعتني متكافئتان إحصائياً يف 

متغري العمر الزمني، اجلدول (٣) يوضح ذلك. 
جدول (٣)

البحث  جمموعتي  ألعامر  التائية  والقيمة  املعياري  واالنحراف  احلسايب  الوسط 
حمسوباً باألشهر

عدد املجموعة
العينة

الوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

الداللة عند القيمة التائية
مستو
٠٥ ,٠ اجلدوليةاملحسوبة

٩٠٥ ,٢٠٢ ,٣٠٢٠٣التجريبية

غري ٥٨٠,٤٤٥٢
دالةاحصائياً

الضابطة
٩٥٠ ,٦٦٤ ,٣٠٢٠٣

البحث يف مادة  الباحث عىل درجات أفراد عينة  حصل   : السابق  العام  درجات 
االديب  الرابع  للصف  النهائي  االختبار  يف  االسالمية   العربية  احلضارة  تاريخ 
للعام الدرايس(٢٠١٨-٢٠١٩)، من سجالت درجات املدرسة، وعند حتليلها 
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التجريبية (٢٣ ,٧٢) وبانحراف  املجموعة  لدرجات  احلسايب  املتوسط  أن  تبني 
معياري(٦٢٩ ,١٢), يف حني بلغ املتوسط احلسايب لدرجات املجموعة الضابطة 
t-)التائي االختبار  استعامل  معياري (٧٥٧ ,١٢)وعند  وبانحراف   ،(١٦ ,٧٢)

test) لعينتني مستقلتني ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية، تبينان الفرق ليس بذي 
املحسوبة(٢٠ ,٠) التائية  القيمة  كانت  مستو (٠٥ ,٠)إذ  عند  إحصائية  داللة 
ان  عىل  يدل  وهذا  حرية(٥٨)،  وبدرجة  اجلدولية(٢)  التائية  القيمة  من  اصغر 

املجموعتني متكافئتان إحصائياً، اجلدول (٤) يوضح ذلك. 
جدول (٤)

واجلدولية  املحسوبة  التائية  والقيمة  املعياري  واالنحراف  احلسايب  املتوسط 
ملجموعتي البحث يف مادة التأريخ للعام السابق

عدد املجموعة
العينة

الوسط 
احلسايب

االنحراف
املعياري

درجة 
احلرية

الداللة عند القيمة التائية
مستو
 ٠٥ .٠ اجلدوليةاملحسوبة

٦٢٩ .٢٣١٢ .٣٠٧٢التجريبية
غري دالة ٢٠٢ .٥٨٠

احصائياً ٧٥٧ .١٦١٢ .٣٠٧٢الضابطة

٣. اختبار املعرفة السابقة: أعدّ الباحث اختباراً قبلياً للمعرفة السابقة ملادة التاريخ 
ما  ملعرفة  متعدد؛  من  االختيار  نوع  من  فقرة  يتكون من (٤٠)  واملعارص  احلديث 
البحث من معرفة سابقة ذات صلة بمحتو موضوعات  افراد جمموعتي  يملكه 
اخلرباء  من  عدد  عىل  االختبار  فقرات  بعرض  الباحث  قام  املادة،  يف  البحث 
سالمة  من  التأكد  أجل  من  والتقويم؛  والقياس  التدريس  بطرائق  املتخصصني 
الفقرات وصحتها ومالءمتها ملستو العينة، عدلت بعض الفقرات يف ضوء آرائهم 
ومالحظاهتم حتى اصبح بشكله النهائي، وطبق عىل عينة البحث، وبعد تصحيح 
اوراق االختبار بواقع درجة واحدة (لإلجابة الصحيحة) وصفر(لإلجابة اخلاطئة 
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وبانحراف   (٣٠ ,٢٦) التجريبية  للمجموعة  احلسايب  املتوسط  بلغ  املرتوكة)  او 
وبانحراف   (٧٠ ,٢٧) الضابطة  للمجموعة  بلغ  حني  يف   (٤,٢٧٦) معياري 
داللة  ملعرفة   (t-test) للعينتني  التائي  االختبار  وباستعامل   (٣٩٥ ,٤) معياري 
 الفروق بني املجموعتني، اتضح ان ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستو
داللة (٠,٠٥)، فقد بلغت القيمة التائية املحسوبة (٢٥ ,١) اصغر من القيمة التائية 
اجلدولية (٢)، وبدرجة حرية (٥٨)، مما يدل عىل تكافؤ جمموعتي البحث يف متغري 

املعرفة السابقة، اجلدول (٥) يوضح ذلك. 
جدول (٥)

واجلدولية  املحسوبة  التائية  والقيمة  املعياري  واالنحراف  احلسايب  املتوسط 
لدرجات املعرفة السابقة ملجموعتي البحث

حجم املجموعة
العينة

املتوسط 
احلسايب

االنحراف

املعياري

درجة 
احلرية

الداللة عند القيمة التائية
 ٠٥ .٠مستو اجلدوليةاملحسوبة

٢٧٦ .٣٠٤ .٣٠٢٦التجريبية
غري دالة احصائيا٢٥٢ً .٥٨١ ٣٩٥ .٧٠٤ .٣٠٢٧الضابطة

٤. اختبار مستو الذكاء: يقاس مستو ذكاء األفراد باختبارات مصممة بشكل 
الرتبية  سيام  وال  احلياة،  ميادين  معظم  يف  عملياً  وانترشت  الغرض،  هلذا  خاص 
والتعليم؛ وملعرفة مستو ذكاء افراد عينة البحثوحتقيق التكافؤ بينهم بالنسبة ملتغري 
للمصفوفات   (Raven)رافن اختبار  عىل  الباحث  اختيار  وقع  العقلية  القدرة 
 املد لتغطية  املقاييس استعامال وشيوعاً وحترراً، ويصلح  اكثر  املتتابعة؛ ألنه من 
للفئة  صالحيته  يثبت  مما  النضج؛  حتى  الطفولة  من  لألفراد  العقيل  للنمو  الكيل 
عىل  االختبار  الباحث  وطبق  ص٦٠)،   ،٢٠٠٨ البحث(حممود،  لعينة  العمرية 
بواقع  اإلجابات  تصحيح  وبعد  التجربة  بتطبيق  الرشوع  قبل  البحث  طالب 
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وحساب  املرتوكة)  او  اخلاطئة  لإلجابة  (صفر  الصحيحة)  لإلجابة  واحدة  (درجة 
درجاهتم، بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية(٣٣ ,٢٩)، وبانحراف معياري 
يف حني بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة(٨٦ ,٢٩) وبانحراف  (٨,٩٤)
معياري(٨٤ ,١١)وباستعامل االختبار التائي لعينتني مستقلتني ( t. test)، وملعرفة 
داللة الفرق بني املجموعتني أظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني 
جمموعتي عند مستو داللة (٠,٠٥)اذ كانت القيمة التائية املحسوبة(٠,١٩٧) وهي 
اصغر من القيمة اجلدولية البالغة(٢) وبدرجة حرية (٥٨) وهذا يدل عىل ان جمموعتي 

البحث متكافئتان يف هذا املتغري، وكام موضح فيجدول (٦). 
جدول (٦)

واجلدولية  املحسوبة  التائية  والقيمة  املعياري  واالنحراف  احلسايب  املتوسط 
لدرجات مستو الذكاء ملجموعتي البحث

حجم املجموعة
العينة

الوسط 
احلسايب

االنحراف

املعياري

درجة 
احلرية

الداللة عند القيمة التائية
 مستو
٠٥ .٠

اجلدوليةاملحسوبة

غري دالة ١٩٧٢ .٩٤٥٨٠ .٣٣٨ .٣٠٢٩التجريبية
إحصائياً ٨٤ .٨٦١١ .٣٠٢٩الضابطة

رابعاً- ضبط املتغريات الدخيلة: وهي مجلة من املتغريات من املمكن ان تؤثر يف سري 
الدخيلة  للمتغريات  اثر  اي  استبعاد  املجرب من جهود بغرض  يبذله  التجربة وما 
الدخيلة وحتييدها. (عبد  املتغريات  التابع، يقصد هبا ضبط  املتغري  التي قد تؤثر يف 

احلفيظ، ٢٠٠٢، ص١٨٠). 
بمعنى ان عملية إثبات صحة العالقة السببية (الفروق اإلحصائية) -إنْ وجدت 
املستقل يف  املتغري  اثر  إىل   تعز والضابطة-  التجريبية  البحث  افراد جمموعتي  بني 
التارخيية) وليس لعوامل جانبية، ويف اآليت  املفاهيم  التابع (اختبار اكتساب  املتغري 
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عرض مفصل ملا سبق ذكره: -
العوامل املؤثرة يف السالمة الداخلية للتجربة وهي:.١

دقيقة، أ.  نتائج  اىل  بالباحث  تأخذ  التي  املتغريات  اهم  يعد من  العينة:  أفراد  اختيار 
يف  العامل  هذا  أثر  ضبط  عىل  الباحث  عمل  للعينة،  العشوائي  االختيار  من  وبالرغم 
النتائج من طريق التكافؤ اإلحصائي بني طالب جمموعتي البحث يف عدد من املتغريات؛ 

للتثبت من تكافؤ املجموعتني، فضالً عن انتامء افراد املجموعتني إىل بيئة واحدة. 
النضج: وتعني عمليات النمو احلاصلة باجلانب البيولوجي أو النفيس أو العقيل ب. 

التي يتعرض هلا الفرد اخلاضع للتجربة خالل مدة التجربة، مما يؤثر إجيابياً أو سلبياً 
يف استجابته األمر الذي يفتح الباب امام تفسريات اخر عديدة هلذه النتائج وليس 
للتجربة وحدها. (الرشيدي، ٢٠٠١، ص٣٣٢)، ومل يشخص الباحث هلذا العامل 
أي أثر يذكر؛ خلضوع جمموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) إىل ظروف موحدة. 

جمموعة ج.  او  الطارئ  الظرف  املصاحبة  باحلوادث  يقصد  املصاحبة:  احلوادث 
ظروف تقع خالل مدة التجربة، ويكون هلا أثر يف املتغري التابع ومن ثم يف النتائج 
هذه  من  نوع  أي  اىل  التجربة  تتعرض  مل  ص٤٠١)،   ،٢٠٠٥ (ملحم،  النهائية. 

الظروف التي تعرقل سريها. 
االندثار التجريبي: هو االثر الناتج عن ترسب الطالب او تركهم للدوام يف د. 

اثناء التجربة. (عبد الرمحن وزنكنة، ٢٠٠٧، ص٤٢٠)، ومل تتعرض الدراسة ملثل 
هذه احلاالت طوال مدة إجرائها. 

أو اخلصائص ه.  الظواهر  لقياس  املصممة خصيصاً  الوسيلة  هي  القياس:  اداة 
أداة  الباحث  استعمل  أثره  ولتفادي  ص٢٩٥)؛   ،٢٠٠٨ (عطية،  تقويمها.  املراد 
الباحث  أعده  التارخيية)،  املفاهيم  اكتساب  (اختبار  الدراسة  موحدة مع جمموعتي 
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السايكومرتية،  خصائصه  من  حتقق  ان  بعد  البحث  جمموعتي  عىل  وطبقه  بنفسه 
وتصحيحه وفق املعايري ووفق اإلجابة النموذجية. 

العوامل املؤثرة يف السالمة اخلارجية للتجربة وهي: .٢
حتديد املادة الدراسية: للتخلص من أثر هذا العامل وحد الباحث املادة الدراسية أ.

املستهدفة للمجموعتني واملتمثلة بالفصول الثالثة األوىل من كتاب التاريخ األوريب 
املدة  طول  نفسها  باملادة  املجموعتان  تدرس  أن  عىل  وحرص  واملعارص  احلديث 

الزمنية املخصصة للبحث. 
نتائج ب. يف  التدريسية  اخلربة  عامل  تأثري  تداخل  باحتامل  يتعلق  فيام  التدريس: 

التجربة، درس الباحث عينة البحث بنفسه، وهذا يضفي عىل التجربة درجة عالية 
من الدقة واملوضوعية؛ ألن ختصيص تدرييس لكل جمموعة جيعل من الصعوبة عزو 

النتائج الواردة إىل املتغري املستقل. 
االختبارات ج. بتوحيد  العامل  هذا  تأثري  يضبط  اليومية:  والواجبات  االختبارات 

مع جمموعات الدراسة. (عباس، ٢٠١١، ص١٦٤)؛ لذا عمد الباحث اىل تكليفهم 
بالواجبات واالختبارات نفسها. 

بناية املدرسة: حرص الباحث عىل تعرض جمموعات البحث لظروف متامثلة من د.
مجيع النواحي يف بناية املدرسة؛ لذا انعدم تأثري هذا املتغري عىل التجربة. 

إدارة املدرسة اىل عدم إطالع عينة ه. الباحث وباالتفاق مع  عمد  التجربة:  رسية 
البحث عىل أهنم خيضعون للبحث والتجربة، وقدم نفسه بأنه مدرس جديد للامدة 

ملنع تأثري هذا املتغري. 

الوسائل و. باستخدام  العامل  هذا  أثر  عىل  الباحث  سيطر  التعليمية:  الوسائل 
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امللونة  السبورة  واقالم  الدرايس  كالكتاب  البحث  جمموعتي  بني  نفسها  التعليمية 
وغريها. 

توزيع احلصص الدراسية: عمل الباحث عىل توزيع احلصص بشكل متساوٍ بني ز.
جمموعتي الدراسة، باالتفاق مع ادارة املدرسة، اجلدول (٧) يوضح ذلك. 

جدول (٧)
 توزيع حصص مادة التاريخ األوريب احلديث واملعارص بني جمموعتي البحث 

الساعة احلصةالشعبةاملجموعة اليوم 
٩:٤٠الثالثة أالتجريبية االثنني 

٨:٥٠الثانية جالضابطة 
٨:٥٠الثانية جالضابطة اخلميس

٩:٤٠  الثالثة أالتجريبية 

خامساً: مستلزمات البحث 

املادة .۱ حتديد  هي  الباحث  عاتق  عىل  تقع  التي  املهام  أوىل  العلمية:  املادة  حتديد 
لذا  االكتساب؛  واختبار  السلوكية،  األهداف  صياغة  يف  منها  لالستفادة  العلمية؛ 
حدد الباحث قبل البدء بتنفيذ التجربة املادة العلمية املشمولة بالبحث، والتي سوف 
االوريب  التاريخ  كتاب  مفردات  عىل  باالعتامد  البحث  جمموعتي  لطالب  يدرسها 
احلديث واملعارص املقرر تدريسه من زارة الرتبية العراقية لطالب الصف اخلامس 

االديب، للعام الدرايس ٢٠١٨ الفصول الثالثة األوىل. 
قراءة .۲ عىل  الباحث  عمل  الدراسة  هدف  حتقيق  بغية  التأرخيية:  املفاهيم  حتديد 

يتكرر  ال  أن  برشط  التارخيية  املفاهيم  لتحديد  املقررة  املادة  موضوعات  وحتليل 
املوضوعات  عىل  موزعاً  مفهوماً   (١٨) املفاهيم  فبلغت  مرة،  من  اكثر  املفهوم 
الدراسية (الفصول الثالثة) املقرر تدريسها يف أثناء مدة التجربة وبعد االنتهاء من 
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التارخيية، عرضت  املفاهيم  التأكد من صالحية  التحليل واجلمع؛ ولغرض  عملية 
عىل جمموعة من اخلرباء من ذوي االختصاص يف التأريخ وطرائق التدريس؛ للتأكد 

من صحة التحليل للمفاهيم التارخيية، ومل جتر اي تعديالت تذكر. 
عمل .۳ دليل  السلوكي  اهلدف  صياغة  :تعدعملية  السلوكية  االهداف  صياغة 

وتنظيم  املطلوب،  النموذج  بناء  عىل  تعينه  فهي  التجربة،  تطبيق  أثناء  يف  للباحث 
املحتو الدرايس املقرر وحتديد الوقت الالزم إلنجازها، ومن ثم اختيار الطرائق 
التدريسية واألنشطة املالئمة، لتشكيل عملية التدريس وتقويمها. (دروزه، ٢٠٠٠، 
اخلاصة  اإلعدادية  للمرحلة  العامة  االهداف  الباحث عىل  ص ٧٦)، وبعد اطالع 
استعان  االديب،  اخلامس  للصف  املعارص  احلديث  االوريب  التاريخ  مادة  بتدريس 
الثالثة  املستويات  بعدد منها وصاغ اهدافاً اخر بلغت(٥٤)هدفاً سلوكياً ضمن 
االوىل من تصنيف بلوم اكتساب املفهوم(تعريف، متييز، تطبيق)عىل ان تكون كل 
مفهوماً  املفاهيم(١٨)  عدد  ان  وبام  واحدا،  مفهوما  تقيس  سلوكية  اهداف  ثالثة 
التحقق من سالمة صياغة  الكيل(٥٤)هدفاً؛ وهبدف  فقد أصبح جمموع األهداف 
املتخصصني  اخلرباء  من  جمموعة  عىل  للعرض  خضعت  فقد  السلوكية  األهداف 
الباحث   العلوم الرتبوية والنفسية وطرائق تدريس اإلجتامعيات، واجر يف جمال 

التعديالت الالزمة عليها والتي متثلت بالصياغة اللغوية فقط. 
جمموعة . 4 عن  عبارة  بأهنا  التدريسية  اخلطة  اىل  ينظر  التدريسية:  اخلطط  إعداد 

واختيار  األهداف،  كتحديد  التنظيمية  واخلطوات  للمواقف  سابقة  تصورات 
املنشودة  األهداف  لتحقيقها  املالئمة  الطرائق  وخيتار  املدرس  يصممها  الطرائق، 
ونجاح العملية التدريسية. (سالمة، ٢٠٠٩، ص٩٥)، وتأسيساً عىل ما تقدم نجد 
ان التخطيط يف مجيع جماالت احلياة، هو خطوة رئيسة ومهمة لنجاح اي عمل، ويف 
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املجال الرتبوي يشكل إحد الكفايات الالزمة والرضورية يف األداء التدرييس؛ لذا 
أعد الباحث خططاً تدريسية يومية تتالءم مع املوضوعات املقرر تدريسها يف اثناء 
التجربة، بواقع(٣٦) خطة تدريسية للمجموعة التجريبية وكذلك احلال للمجموعة 
الضابطة، بعد ان عرضت عىل نخبة من املتخصصني واجريت التعديالت الالزمة 

عليها يف ضوء مقرتحاهتم. 
سادساً: اداة البحث: تتطلب طبيعة اية دراسة توافر أداة ملعرفة اثر املتغري املستقل 
التي  الوسيلة  وان  التقليدية،  بالطريقة  قياساً  الدراسة  عينة   لد التابع  املتغري  يف 
يعتمدها الباحث للحصول عىل املعلومات هي ما يقصد هبا اداة البحث. (عباس، 
التارخيية  املفاهيم  اكتساب  اختبار  بإعداد  الباحث  قام  لذا  ٢٣٧)؛  ص   ،٢٠١١

لطالب الصف اخلامس اإلعدادي وهي: -
ويشمل  االختبار،  إعداد  يف  االوىل  اخلطوة  هو  االختبار:  من  اهلدف  ١-حتديد 
نوع الفقرات والنواحي املطلوب قياسها. (الدورسي، ٢٠٠٠، ص٥٩)، واهلدف 
منه التعرف إىل اثر (نموذج TWA) يف اكتساب املفاهيم التأرخيية لطالب اخلامس 
بعد  البحث  مادة  من  األوىل  الثالثة  الفصول  يف  والضابطة)  (التجريبية  اإلعدادي 

االنتهاء من التجربة. 
(معرفة-  بلوم  لتصنيف  األوىل  املستويات  الباحث  اعتمد  االختبار:  ٢-أبعاد 
فهم- تطبيق) بتصميم االختبار؛ ألهنا توافق السامت العقلية لطلبة املرحلة الثانوية. 

(العاين وآخرون، ٢٠٠٧، ص٦٠)، وبذلك تكون مالئمة ملستو العينة. 

دقيقة -٣ ألهنا  املوضوعية؛  األسئلة  الباحث  اختار  االختبار:  فقرات  صياغة 
ثباتاً  أكثر  املادة، وتكون  الوقت واجلهد وتغطي  فيها  وموضوعية وشاملة وخيترص 
املقومني  اختالف  لذا يضعف  الثانوية واجلامعية؛  املراحل  يف أحكامها والسيام يف 
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وذاتية املصحح فيها. (العزاوي، ٢٠٠٨، ص٤٤) واستعان الباحث عند صياغتها 
بآراء عدد من اخلرباء ومدريس املادة، واتفق عىل إعداد(٥٤) فقرة اختيار من متعدد، 

وبأربعة بدائل توزعت فيها اإلجابة الصحيحة عشوائياً. 
اعداد تعليامت االختبار: بعد اطالع الباحث عىل عدد من االختبارات وجد ان -٤

املتخصصني بإعدادها يشددون عىل أَمهية تعليامت اإلجابة؛ ألهنا متثل الدليل الذي 
يستنري به املستجيب. 

أ.تعليامت اإلجابة:
١.يكتب اسم الطالب وشعبته يف املكان املحدد، ويقرأ األسئلة بدقة قبل اإلجابة. 

٢.االختبار مكون من (٥٠) فقرة اختبارية، حتوي كل فقرة أربع إجابات، واحدة 
فقط منها صائبة 

ب.تعليامت التصحيح:
أ.حتتسب درجة واحدة لإلجابة الصائبة، وصفر للخاطئة، وتعامل الفقرات املرتوكة 

كاخلاطئة. 
٥٠) درجة.  ب.الدرجة الكلية لالختبار ترتاوح بني (صفر–

صدق االختبار: اتبع الباحث فيتحقق صدق االختبار الصدق الظاهري وصدق -٥
 .املحتو

املفردات أ- صياغة  حيث  من  لالختبار  العام  املظهر  ويعني  الظاهري:  الصدق 
السمة  متثل  الفقرات  كانت  إذا  منها  ويستدل  االختبار،  تعليامت  ودقة  ووضوحها 
صدق  من  وللتأكد  ص١٨٨)؛   ،٢٠٠٤ والدرابيع،  (الصامدي  قياسها.  املرغوب 
االختبار عرض عىل جمموعة من اخلرباء ذوي االختصاص، وحصلت الفقرات عىل 

نسبة اتفاق(٨٠%)، وبذلك تم اإلبقاء عىل مجيع فقراته. 
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املحتو ب-  متثل  الفقرات  أو  األسئلة  من  عدد  اختيار  هو   :املحتو صدق 
عىل  الباحث  عرضه  لذا  ص١١٨)؛   ،٢٠٠٥ واملهداوي،  (الدليمي  صادقاً.  متثيالً 
املحكمني وذوي االختصاص وحصلت عىل نسبة اتفاق أكثر من (٨٠%)، وبذلك 

تم اإلبقاء عىل مجيع فقراته. 
التطبيق االستطالعي لالختبار: بغية التأكد من وضوح تعليامت االختبار وفقراته 
العينة  مواصفات  هلا  استطالعية  عينة  عىل  االختبار  طبق  اإلجابة،  زمن  وحساب 
(اعدادية  من  طالباً   (٣٦) من  وتألفت  عشوائياً  الباحث  اختارهم  نفسها  األصلية 
الشامسية للبنني)، واظهرت النتائج ان التعليامت والفقرات واضحة، وان متوسط 

زمن اإلجابة هو (٤٠) دقيقة. 

إىل .٦ للتعرف  هو  الفقرات،  حتليل  من  الغاية  ان  للفقرات:  االحصائي  التحليل 
البدائل اخلاطئة.  فعالية  التمييز، فضال عن  الفقرات وقدرهتا عىل  مستو صعوبة 
(نجم ورحيم، ٢٠١٣، ص١٠٧) وللغرض نفسه طبق االختبار عىل عينة التحليل 
االحصائي والبالغة (١١٢) طالبا من اخلامس األديب من اعدادية الشامسية للبنني، 
تنازلياً  الكلية  الدرجات  الباحث  تطبيق االختبار وتصحيح اإلجابات رتب  وبعد 
اعتمد  والدنيا  العليا  املجموعتني  حتديد  ولغرض  درجة؛  أدنى  إىل  درجة  أعىل  من 
تقدمه من حجم وتباين  ملا  فعالة جداً  النسبة  ان هذه  نسبة (٢٧%) حيث  الباحث 
وعاجلها  الدرجات  نظم  بعدها  ص١٧١)   ،٢٠٠٧ (الكبييس،  للمجموعتني. 

إحصائيا، عىل النحو اآليت: -

معامل سهولة/ صعوبة الفقرات: يقصد بمعامل صعوبة الفقرة النسبة املئوية أ- 
لإلجابات الصحيحة عىل الفقرات فاذا كانت عالية فإهنا تدلل عىل سهولة الفقرة، 
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 بمستو تتمتع  فقرات  انتقاء  هو  القياس  هذا  من  والغرض  بالعكس،  والعكس 
(الصويف،  االختبار.  عينة  أفراد  بني  الفردية  الفروق  لتقدير  الصعوبة  من  مناسب 
٢٠١٣، ص٩١)، وبعد حساب مستو صعوبة فقرات االختبار اتضح اهنا ترتاوح 
القيم  بني(٠,٣٠-٠,٦٤) ، ويؤكد بلوم (Bloom) ان االختبار يعد جيداً وهذه 
 ،Bloom) بني(٢٠ ,٠-٨٠ ,٠) .  تكون  الصعوبة  مستويات  كانت  إذ  مقبولة 

 (p. 66 ،1971

قوة متييز الفقرات: القوة التمييزية للفقرات االختيارية هي قدرهتا عىل التمييز أ- 
بني الطلبة ذوي املستويات العليا واملستويات الدنيا للصفة التي يقيسها االختبار. 
قوة  ان  النتائج  أظهرت  التمييز  معادلة  وباستخدام  ص١٥٠)   ،٢٠١٠ (كوافحة، 
متييز الفقرة ترتاوح بني(٠,٣٢-٦٥ ,٠) ، وهذا يدل عىل ان فقرات االختبار جيدة 

(Eibel، 1972، p406) .إذا كانت قوة متييزها(٣٠ ,٠)  فأكثر
ج-فعالية البدائل اخلاطئة: األصل يف البديل اخلاطئ ان يكون جذاباً للممتحنني 
وقادراً عىل جذب املجموعة الدنيا(الضعيفة) أكثر من قدرهتا عىل جذب املجموعة 
درجات  مالحظة  ومن   ،(٩٢ ص   ،٢٠٠٥ واملهداوي،  (الدليمي  العليا(القوية). 
املجموعتني العليا والدنيا، ظهر أن البدائل اخلاطئة فعالة؛ ألهنا جذبت اليها عدداً 
العليا فقد تراوحت قيمتها بني  الدنيا أكثر طالب املجموعة  من طالب املجموعة 

(-٠٣  , ٠، -٢٧  , ٠)، لذلك أبقيت مجيع البدائل كامهي. 
توفر .٧ رشيطة  واالستعامل  للتطبيق  صاحلة  القياس  اداة  تكون  االختبار:  ثبات 

النفسية  والدراسات  القياسات  يف  األساسية  املفاهيم  من  واحداً  بصفته  الثبات 
والرتبوية، ويقصد به اتساق الدرجات التي حيصل عليها الطلبة اذا ما أعيد تطبيق 
الباحث  استعمل  وقد  ص١٠١)،   ،٢٠٠٨ (الشيخ،   .اخر مرة  عليهم  االختبار 
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الثبات فبلغ (٩٥ ,٠)، وهو معامل ثبات  الفا-كرونباخ يف حساب معامل  معادلة 
عال جداً، ويعترب جيداً إذا بلغ (٦٧ , ٠) فأعىل. ( النبهان، ٢٠٠٤، ص٢٣٧)

املفاهيم  اكتساب  اختبار  بتطبيق  بنفسه  الباحث  قام  التجربة:  تطبيق  سابعاً: 
التأرخيية بعد ان صار جاهزاً عىل عينة افراد البحث، مستخدماً الوسائل اإلحصائية 

اآلتية حلساب الفروق بينهام. 
ثامناً: الوسائل االحصائية : 

عينة .١ طلبة  بني  التكافؤ  حلساب  مستقلتني  لعينتني   (t-test)التائي االختبار 
البحث واملقارنة بني متوسطات درجاهتمالختبار الفرضيات الصفرية. 

 معامل السهولة/ الصعوبة حلساب سهولة الفقرات وصعوبتها. ٢.
معامل متييز الفقرات حلساب متييز الفقرات. .٣
فعالية البدائل اخلاطئة لقياس فعالية البدائل اخلاطئة. .٤
معادلة الفا- كرونباخ حلساب ثبات الفقرات. .٥

الفصل الرابع
عرض نتائج البحث وتفسريها:

املتبعة؛ وبغية .٨ الباحث جتربته وفق اإلجراءات  بعد أن أهنى  النتائج:  أوالً-عرض 
اكتساب  يف  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  (ال  الصفرية  الفرضية  صحة  إىل  التعرف 
املفاهيم التارخيية عند مستو داللة(٠٥ , ٠) بني متوسط درجات طالب املجموعة 
 (TWA) التجريبية الذين يدرسون مادة التاريخ األوريب احلديث واملعارص بنموذج
بالطريقة  نفسها  املادة  يدرسون  الذين  الضابطة  املجموعة  طالب  درجات  ومتوسط 
الباحث بتصحيح اجابات الطالب عن االختبار وحساب متوسطي  التقليدية)، قام 
وبانحراف  التجريبية(٣٩,٠٠)  املجموعة  طالب  متوسط  بلغ  اذ  البحث،  جمموعتي 
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معياري(٤,٦٩٧) يف حني بلغ متوسط درجات طالب املجموعة الضابطة(٠٣ ,٢٧)
اتضح  مستقلتني،  لعينتني  التائي  االختبار  وباستعامل  معياري(٥,٦٩٦)  وبانحراف 
املحسوبة  التائية  القيمة  بلغت  داللة (٠,٠٥)اذ   مستو عند  احصائياً  دال  الفرق  ان 
وبذلك   (٥٨) حرية  بدرجة  اجلدولية(٢)  التائية  القيمة  من  اكرب   (٨٧٧ , ٨)وهي 
درجات  متوسط  بني  احصائية  داللة  ذو  فرق  (يوجد  الصفرية:  الفرضية  ترفض 
طالب املجوعة التجريبية يف اختبار اكتساب املفاهيم التارخيية اللذين يدرسون وفق 
نموذج TWA ومتوسطدرجات طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة 

التقليدية ملصلحة املجموعة التجريـبية، وكام موضح يف جدول (٨)
جدول (٨)

داللة الفرق بني متوسطات اختبار اكتساب املفاهيم التأرخيية لطالب املجموعتني
(التجريبية والضابطة)

حجم املجموعة
العينة

الوسط 
احلسايب

االنحراف التباين
املعياري

درجة 
احلرية

الداللة القيمة التائية
عند 

 مستو
٠٥  , ٠

اجلدوليةاملحسوبة

٠٦١٤  , ٠٠٢٢  , ٣٠٣٩التجريبية  , ٦٩٧

٨٧٧٢، ٥٨٨

دالة 
إحصائياً

٦٩٦ , ٤٤٥  , ٠٣٣٢  , ٣٠٢٧الضابطة

أظهرت  والتي  البحث،  اليها  أفىض  التي  النتائج  خالل  من  النتائج:  تفسري  ثانياً- 
احلديث  األوريب  التاريخ  مادة  تدرس  التي  التجريبية  املجموعة  طالب  تفوق 
بالطريقة  تدرس  التي  الضابطة  املجموعة  طالب  TWAعىل  واملعارصبنموذج 
التقليدية يف اكتساب املفاهيم التارخيية، يعتقد الباحث ان هذا التفوق اجلوهري بني 

طبيعة املعاجلات التجريبية يعز اىل مايايت :-
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دافعية .۱ استثارة  يف  واضحاً  اثراً   TWA نموذج  وفق  التدريس  خلطوات  ان 
انتباههم للدرس، بخالف ما تقدمه  الصفية وشد  املواقف  الطالب وتفاعلهم مع 

الطرائق التقليدية. 
من .۲ االعتيادية  بالطريقة  مقارنة   TWA نموذج  يتضمنها  التي  اجلذب  عنارص 

شمولية وتسلسل يف عرض املادة ومستو إدراك الطالب كان هلا الدور يف التفوق 
وسرعة  الدراسية  املادة  نحو  ميوهلم  عن  الناتج  التجريبية،  املجموعة  حققته  الذي 

اكتساب املفاهيم التاريخية. 
النشاط .۳ باستخدام  بعض  مع  TWAبعضها  نموذج  يف  التارخيية  املفاهيم  ربط 

واملهارات  القيم  نحو  اجيابية  اجتاهات  خلق  عىل  ساعد   للطالب  والعقيل  الذهني 
االجتامعية األساسية. 

وفر نموذج TWA فرصة كبرية للطالب ملزج املفاهيم التارخيية التي تعلموها .٤
مع واقعهم. 

ساعد انموذج TWA كثرياًبتحول املدرس من ناقل للمعرفة إىل مرشد وموجه .٥
لكيفية اكتساهبا 

الفصل اخلامس:
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االستنتاجات  اىل  الباحث  الدراسة توصل  نتائج  :يف ضوء  اوالً-االستنتاجات 
اآلتية :-  

التقليدية .١ بالطريقة  التدريس  من  فاعلية  اكثر   TWAنموذج وفق  التدريس  ان 
يف اكتساب املفاهيم التارخيية لد طالب الصف اخلامس يف مادة التاريخ األوريب 

احلديث واملعارص. 
ساهم استعامل نموذجTWA بتذليل الصعوبات التي يتعرض هلا مدرس املادة. .٢
التعليم، وكان ذلك .٣ أساسياً يف عملية  الطالب حموراً  انموذجTWAمن  جعل 

الطالب  بني  االجيايب  والتفاعل  املشاركة  خالل  من  التجربة  مدة  طول  واضحا 
الدرس  خالل  كاالنتباه  فيها  مرغوب  صفية  طالبية  سلوكيات  وظهور  أنفسهم 

واالهتامم باملادة واإلقبال عليها. 
ان استخدام نموذجTWA يتامشى مع متطلبات الرتبية املعارصة والتطورات .٤

احلاصلة يف التدريس بام حيقق اهم اجتاهات الفكر الرتبوي املتعلق باستثارة دافعية 
الطالب نحو التعلم. 

ثانياً-التوصيات: يف ضوء ماتم عرضه ومناقشته، يويص الباحث باآليت: -
رضورة إعداد كراس يتضمن برناجماً تعليمياً ملدرسيي التأريخ عىل وفق الطرائق .١

وقواعد  خطوات  TWAمن  بنموذج  التدريس  طريقة  ومنها  احلديثة  التدريسية 
تطبيق وأمثلة توزع عليهم. 

املفاهيم .٢ اكتساب  اختبار  من  اإلفادة  رضورة  اىل  واملدرسات  املدرسني  توجيه 
اخلطط  ضمن   TWA انموذج  باستخدام  الدراسة  هذه  يف  املوجود  التارخيية 

التدريسية اليومية للامدة. 
حث مدريس ومدرسات التاريخ عىل مغادرة اسلوب احلفظ والتلقني يف رشح .٣
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املادة واالهتامم بإبراز املفاهيم التارخيية العامة والفرعية منها. 
إجراء  القيام  الباحث  يقرتح  البحث  جلوانب  استكامالً   : املقرتحات  ثالثاً- 

الدراسات اآلتية: -

١. .اجراء دراسة مماثلة ولكال اجلنسني عىل مراحل ومواد دراسية أخر
اكتساب .٢ يف  أُخر  تدريسية  ونامذج   TWAأنموذج بني  مقارنة  دراسة  إجراء 

املفاهيم. 
٣. .يف متغريات أخرTWA اجراء دراسة تتناول أثر انموذج
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املصادر و املراجع:
اوالً: املصادر العربية

القرآن الكريم. 
اساليب *  .(٢٠١١) امحد  عدنان  دية،  ابو 

دار  ط١.  االجتامعيات.  تدريس  يف  معارصة 
اسامة للنرش والتوزيع. عامن االردن. 

* .(٢٠١١) رضا  كريم  كاظم  اجلابري، 
مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس االسس 
للطباعة  النعيمي  مكتب  ط١.  واألدوات. 

واالستنساخ. بغداد. العراق. 
أثر *  :(٢٠١٠) حييى  ثناء  احلسو، 

اكتساب  يف  املتعددة  الذكاءات  اسرتاتيجيات 
االبداعيّ  التفكري  وتنمية  اجلغرافية  املفاهيم 
لد طالبات الرابع االديب. جملة جامعة االنبار 
الرتبية.  كلية   (٢) العدد  االنسانية.  للعلوم 

جامعة االنبار. العراق. 
تدريس * طرائق   .(٢٠٠٦) فخري  خرض، 

عامن.  املسرية.  دار  االجتامعية.  الدراسات 
االردن. 

العلوم * تعليم   .(٢٠٠٥) اهللا  عبد  خطايبة، 
عامن.  والتوزيع.  للنرش  املسرية  دار  للجميع. 

االردن. 
نوفل * بكر  وحممد  حممد.  عباس  خليل، 

يف  البحث  مناهج  إىل  مدخل   .(٢٠٠٩)
للنرش  املسرية  دار  ط٢.  النفس.  وعلم  الرتبية 

والتوزيع. عامن. االردن. 
يف * النظرية   .(٢٠٠٠) نظري  أفنان  دروزة، 

التدريس. ط١. دار الرشق. عامن. األردن. 

حممود * وعدنان  عليوي.  احسان  الدليمي، 
يف  والتقويم  القياس   .(٢٠٠٥) املهداوي. 
الدباغ.  امحد  مكتبة  ط٢.  التعليمية.  العملية 

بغداد. العراق. 
إطار * مبارك. (٢٠٠٠).  ابراهيم  الدورسي، 

الرتبية  مكتبة  ط٣.  الرتبوي.  للتقويم  مرجعي 
العريب لدول اخلليج. الرياض. السعودية. 

مناهج *  .(٢٠٠٠) صالح.  بشري  الرشيدي، 
البحث الرتبوي. دار الكتاب احلديث. االردن. 

الزغلول، عامد. وشاكر املحاميد. (٢٠٠٧). *
سيكيولوجية التدريس. دار املسرية. األردن. 

تصميم *  .(٢٠٠١) حسني  حسن  زيتون، 
التدريس. ط٢. عامل الكتب. القاهرة. مرص. 

الرمحن. * عبد  اهللا  وعبد  حسني.  سعيد، 
(٢٠٠٨). املرجع يف التدريس. دار املناهج. عامن. 

سالمة، ابو العز. (٢٠٠٩). طرائق التدريس *
العامة. ط١. دار الثقافة. عامن. االردن. 

التعلم *  .(٢٠٠٤) سميع.  نادية  السلطي، 
املستند إىل الدماغ. دار املسرية. عامن. االردن. 

أثر *  .(٢٠٠٨) امحد.  حممود  مروان  سمور، 
استعامل أنموذج راجيلوث يف اكتساب املفاهيم 
الثاين  الصف  لطالبات  واستبقائها  اجلغرافية 
كلية  منشورة.  غري  ماجستري  رسالة  املتوسط. 
بغداد.  املستنرصية.  اجلامعة  االساسية.  الرتبية 

العراق. 
الرشبيني، زكريا. وصادق يرسية. (٢٠٠١). *

مقرتح  برنامج  لالطفال  العلمية  املفاهيم  نمو 
الكتب  دار  املدرسة.  قبل  ما  لطفل  وجتارب 
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الوطنية. منشورات جامعة عمر املختار. ليبيا
استخدام * أثر   .(٢٠٠٨) حممد.  الشيخ، 

متقدمة  كمنظامت  التمثيل  وتشبيه  التشبيه 
معلومات  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  الكتساب 
جديدة من النص املكتوب. دراسات يف مناهج 
عني  جامعة  الرتبية.  كلية  التدريس.  وطرق 

شمس. مرص اجلديدة. مرص. 
الدرابيع. * وماهر  عبداهللا  الصامدي، 

(٢٠٠٤). القياس والتقويم النفيس والرتبوي 
للطباعة  يزيد  مركز  والتطبيق.  النظرية  بني 

والنرش. عامن. األردن. 
بناء * اسامة محيد حسن. (٢٠١٣).  الصويف، 

اختبار ذكاء ألطفال عمر (٤ و٥) سنوات. جملة 
والدراسات  البحوث  مركز  تربوية.  دراسات 
العراق.  مجهورية  الرتبية.  وزارة  يف  الرتبوية 

جملد (٦). العدد (٢٤). بغداد. العراق. 
املعرفية * البنية  الطيطي، حممد محد (٢٠٠٤). 

دار  وتعليمها.  تعلمها   – املفاهيم  الكتساب 
االمل للنرش والتوزيع. اربد. االردن. 

* .(٢٠٠٧) وآخرون  ثابت  وجيهه  العاين، 
املسرية  دار  ط١.  الرتبية.  يف  حديثة  اجتاهات 

للنرش والتوزيع. عامن. األردن. 
إىل * مدخل   .(٢٠١١) خليل  حممد  عباس، 

دار  النفس.  وعلم  الرتبية  يف  البحث  مناهج 
املسرية للنرش والطباعة. عامن. االردن. 

* .(٢٠٠) حممد.  اخالص  احلفيظ،  عبد 
مركز  الرتبوية.  واملقاييس  االختبارات 

الكتاب. مرص. 

عدنان * وزنكنه.  حسني  انور  الرمحن.  عبد 
املنهجية  االنامط  (٢٠٠٧م).  شهاب.  حقي 
والتطبيقية.  االنسانية  العلوم  يف  وتطبيقاهتا 

مطابع رشكة الوفاق لطباعة. بغداد. العراق. 
(٢٠٠٨م). * كرو.  يونس  رحيم  العزاوي، 

عامن.  دجلة.  دار  الرتبوية.  العلوم  يف  املنهل 
االردن. 

االسرتاتيجيات * (٢٠٠٨م).  حمسن.  عطية، 
احلديثة يف التدريس. دار صفاء. عامن. االردن. 

الرتبية * أسس  -------(٢٠١٠م). 
عامن.  املناهج.  دار  التعليم.  ونظم  احلديثة 

االردن. 
عالم. صالح الدين (٢٠٠٦م). االختبارات *

واملقاييس الرتبوية والنفسية. دار الفكر. مرص. 
اثر *  .(٢٠٠٢) اهللا  عبد  سندس  العنبكي، 

ومريل  ماير  كلوز  اسرتاتيجيات  استخدام 
االستداليل  التفكري  تنمية  يف  تابا  وهيلدا 
هبا  واالحتفاظ  التارخيية  املفاهيم  واكتساب 
اطروحة  عام.  الرابع  الصف  طالب   لد
كلية  بغداد.  جامعة  منشورة.  غري  دكتوراه 

الرتبية-ابن رشد. 
مناهج * (٢٠٠٧م).  حسون.  كامل  القيم، 

الدراسات  العلمي.  البحث  كتابة  واساليب 
الكتب  دار  الوطنية.  املكتبة  االنسانية. 

والوثائق. بغداد. العراق. 
(٢٠٠٧م). * محيد  الواحد  عبد  الكبييس، 

القياس والتقويم. دار جرير. عامن. االردن. 
القياس * (٢٠١٠م).  مفلح  تيسري  كوافحة، 
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والتقييم يف الرتبية. دار املسرية. عامن. االردن. 
* .(٢٠٠٦) صبحي  فتحية  اللولو، 

اسرتتيجيات حديثة يف التدريس. كلية الرتبية. 
اجلامعة اإلسالمية. غزة. فلسطني. 

أثر *  .(٢٠٠٨) القادر.  عبد  نجيان  حممود، 
تدريس برنامج الكورت يف مادة العلوم العميل 
واملهارات  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  يف 
إعداد  معهد  الرابع  الصف  لطالبات  العقلية 
اطروحة دكتوراه غري منشورة. كلية  املعلامت. 

الرتبية–ابن اهليثم. جامعة بغداد. العراق. 
اثر *  .(٢٠٠٨) الستار.  عبد  امحد  املشهداين، 

املفاهيم  اكتساب  يف  وكمب  ثيلني  نموذجي 
معهد  طالبات   لد هبا  واالحتفاظ  التارخيية 
منشورة.  غري  دكتوراه  اطروحة  املعلامت.  اعد 

كلية الرتبية –ابن رشد. جامعة بغداد. 
القياس *  .(٢٠٠٥) حممد  سامي  ملحم، 

والتقويم يف الرتبية. دار امليرسة. عامن. االردن. 
أثر *  .(٢٠١٣) إسامعيل.  قاسم  مهدي، 

اكتساب  يف  الفوية  وجود  بايبي  أنموذجي 
طالبات   لد واالحتفاظ  التارخيية  املفاهيم 
دكتوراه  اطروحة  االديب.  اخلامس  الصف 
جامعة  رشد.  –ابن  الرتبية  كلية  منشورة.  غري 

بغداد. العراق. 
(٢٠١٤م). * االساسية  الرتبية  كلية  مؤمتر 

األمم.  فرتقى  االبداع  يسود  العلمي  بالبحث 
 -١٢) من  للفرتة  املنعقد  السابع  الدويل  املؤمتر 
١٣/ اذار). كلية الرتبية. جامعة واسط. العراق. 

اثر استعامل * ابراهيم حمي (٢٠١٠م).  نارص، 

ذات  العلمية  املفاهيم  تغيري  يف  درايفر  انموذج 
االول  الصف  طالب   لد اخلاطئ  الفهم 
االنسانية.  للعلوم  بابل  جامعة  جملة  املتوسط. 

املجلد ١٨. العدد (٣). بابل. العراق. 
أساسيات *  .(٢٠٠٤) موسى.  النبهان، 

القياس يف العلوم. دار الرشوق. عامن. االردن. 
* .(٢٠١٣) عزيز  وخلود  سعدون  نجم، 

بغداد.  األمري.  مكتب  والتقويم.  القياس 
العراق. 

تطوير *  .(٢٠٠٠) حلمي  امحد  الوكيل، 
املناهج أسبابه- أسسه – أساليبه – خطواته –

معوقاته. دار الفكر العريب. القاهرة. مرص. 
املصادر األجنبية:

*Colle�e Alfyed T. & Eugene 
L.(1995)  chiapp�a. science in-
struc�on in the middle and sec-
ondary schools Mac Millen pub-
lishing company .New York. 
*Ellis, Henry, C1994)  ). Fun-
damentals of human Learning  
memory and cogni�on,2edi-
�on,W. M. C. Browncompany,-
publishers,Dubuque, Lowa. 
*Grawon. K. D onald V1975)  ). 
History and Mothod Goienview 
I IInois sco� foreman and com-
pany 3rded. 
*Ediger, Marlow and baskar 
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2009)). dighmar�g teaching so-
cial studies Success Fnlly. 
*Eibel, R,1972)  ). Essen�als of 
Educa�onal Measurements, 
Pren�ce- Hall, New Jerse. 

*Reigeluth, g. m1997) ). Scope& 
sequence dedsions for duality 
instruc�on, Indiana university, 
Indiana. 


