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تاريخ استالم البحث  6102/4/5 :تاريخ قبول النشر 6102/5/01:
مستخلص البحث:
هدفت البحث إلى معرفة أثر انموذج بكستون في اكتساب المفاهيم
التاريخية عند طالبات الصف الخامس االدبي في مادة تاريخ أوربا وامريكا
الشمالية ،وللتحقق من هدف البحث وفرضيته اختارت الباحثة قصديا ً ثانوية
فاطمة للبنات التابعة للمديرية العامة لتربية ديالى للفصل الدراسي االول للعام
الدراسي( ،)5102-5102وجرى اختيار عينة من طالبات الصف الخامس
االدبي في شعبتين من الصف الخامس االدبي مجموعتين (تجريبية وضابطة).
بلـغت عينة البحث( )21طالبـة وبواقع()01طالبـة فـي المجموعة التجريبية
و()01طالبة في المجموعة الضابطة ،وأجرت الباحثة بينهما تكافؤاً فـي
ي محسوبا ً بالشهور ،اختبار مستوى الـذكـاء ،اختبار
المتغيرات(العـمر الزمن ّ
المعرفة السابقة) ،اعدت الباحثة مستلزمات البحث من حيث تحديد المادة
الدراسية وصياغة األهداف السلوكية واعداد الخطط التدريسية لكال المجموعتين
واختبارا الكتساب المفاهيم التاريخية وتم عرضها على مجموعة من المحكمين
وفي ضوء مالحظاتهم تم إجراء التعديالت المناسبة ،واستعملت الباحثة الوسائل
اإلحصائية المناسبة ،في ضوء نتائج البحث توصلت الباحثة إلى عدة استنتاجات
منها :
 -0إن أنموذج بكستون أكثر فاعلية في اكتساب المفاهيم التاريخيةة مةن الطريقةة
االعتيادية عند طالبات الصف الخامس االدبي.
َّ -5
إن أنموذج بكستون جعل الطالبات محوراً أساسيا ً في عملية التعليم ،إذ يةؤدى
إلى التفاعل االيجابي بين الطالبات والمشاركة الفعالة طوال مدة التجربة.
التوصيات:
االهتمام بأنموذج بكستون كأنموذج تةدريس حديثةة لمةا لهةا مةن اثةر فاعةل فةيارتفاع تحصيل الطالبات.
 تطبيق انموذج بكستون في مواد دراسية مختلفة.253

:المقترحات
.اجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة في مراحل ومواد دراسية مختلفةاجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة في متغيرات اخرى كالتحصيل والتفكير.العلمي
The Impact of Buxton Model on Acquiring History
Concepts among Fifth Year-Literary Branch Female
Students
Inst. Sameera Mahmood Hussein (P.hD.)
University of Diyala/ College of Basic Education
Abstract :
The paper aims at identifying The Impact of Buxton
Model on Acquiring History Concepts among Fifth YearLiterary Branch Female Students. In order to verify the aim
of the paper and its hypothesis, the researcher has
deliberately selected Fatima High School for girls in Diyala
General Directorate of Education in the academic year 20152016. A sample of fifth year female students-literary branch
were selected and divided into two groups; experimental and
controlling. The sample of the study comprised (60) female
students, 30 students per group. Then, the researcher
matched the two groups in the variables of (age in months,
intelligence and previous experience test).
Moreover, the researcher has set the study requirements
in terms of specifying the academic syllabus, forming
behavioral objectives, preparing lesson plans for both groups
a test for the acquisition of history concepts and exposing
the test to a group of experts. In the light of their notes and
reviews, certain necessary amendments were done. The
researcher adopted the suitable statistic tools.
In the light of the study results, the researcher has set the
following conclusions:
1. Buxton model is more effective than the traditional
method in acquiring history concepts among fifth year
female students-literary branch.
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2. The use of Buxton model in teaching copes with the
requirements of modern teaching in stimulating the
motivation of female students towards learning.
3. Delineating Buxton model assisted in heightening the
level of acquiring and organizing the process of teaching
history concepts in a serial, linked and perfect way.
4. Buxton model makes female students an integral part
in the educational process which will lead to positive
interaction among female students and effective
participation during the whole experimentation period.
الفصل االول:
اوالا -مشكلة البحث:
من بين اهم المشكالت التي اخذت تظهر في الحقل التربوي هي الكةم الهائةل مةن
المعلومةةات ،والسةةيما فةةي دراسةةة التةةاريخ ،واودادت الشةةكوى مةةن كثةةرة المفةةاهيم
وجمود المادة وصعوبة فهمها .لقد لمست الباحثة هذا من خالل عملها الميداني اذ
الحظت ان اغلبيةة الطلبةة يحفظةون المعلومةات بةال فهةم او ادراق للعالقةات فيمةا
بينهةةا ،لةةذا فعمليةةة اسةةترجاعها ليسةةت بالعمليةةة السةةهلة .وعلةةى الةةرغم مةةن وجةةود
التطورات الهائلة في عصةر التقةدم العلمةي والتكنلةوجي وضةرورة مواكبتهةا ،إال
أن واقةةع الحةةال غيةةر ذلةةذ ،إذ إن األسةةالير والطرائةةق التدريسةةية المسةةتعملة فةةي
المؤسسةةات التعليميةةة وعلةةى اخةةتالف مراحلهةةا تركةةز علةةى حفةة حقةةائق غيةةر
مترابطةةة ،ونق ة فةةي ربةةط الحقةةائق بمفةةاهيم أو أطةةر مفاهيميةةة عامةةة .وهةةذا مةةا
اشارت اليه الكثير من الدراسات السابقة من وجود ضعف في اكتساب المفاهيم
التاريخيةةةةةةةةة ومنهةةةةةةةةا دراسةةةةةةةةة(محمد )5100،ودراسةةةةةةةةة( شةةةةةةةةهيد،)5105،
ودراسة(المشهداني )5112 ،وفي ضوء ما تقةدم وجةدت الباحثةة هنةاق ضةرورة
الى استعمال طرائق ونماذج تدريسية حديثة ،ويعد انموذج بكسةتون مةن النمةاذج
الحديثة في التدريس الذي قد يسةاعد الطلبةة فةي تةدريس المفةاهيم واكتسةابها ألنةه
انموذج تعليمي تعلمةي يعتمةد علةى فهةم الطلبةة للمةادة واثةارة اهتمةامهم لهةا ومةن
خالل ذلذ يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال االتي:
هةل ألنمةوذج بكسةتون أثةةر فةي اكتسةاب المفةاهيم التاريخيةةة عنةد طالبةات الصةةف
الخامس األدبي؟
ثانيا ا -أهميــة البحــث:
التربية هي األساس وتسعى دائما الى توفير الحياة االفضل لكل االفراد
من خالل انظمتها ومجاالتها المتعددة والمتباينة ،وقد تأثرت التربية كميدان عام
بتلذ الثورات التكنلوجية والمعرفية التي اتسمت بها العقود االخيرة من القرن
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العشرين والسنوات االولى من القرن الحادي والعشرين مما دعا الى امكانية
احداث تطور ملموس في الممارسات التعليمية داخل مؤسساتنا التربوية مراحلها
وأنماطها ومستوياتها كافةً( .سرايا )00 :5112 ،والمنهج الدراسي هو محور
العملية التربوية التعليمية ،اذ يمثل تفاعل المتعلم مع بيئته المدرسية من جهة
ومع محتوى المادة وطرائق وأسالير التدريس من جهة أخرى ،من هنا أصبحت
عملية بناء المنهج غاية في الخطورة واألهمية لبناء المجتمع المعاصر
وتطويره(.الشبلي )022 :0822 ،وأحد عناصر المنهج الطريقة التدريسية
فهي من األدوات الفاعلة والمهمة في عملية التعليم والتعلم وتكمن أهميتها بما
تتضمنه من نماذج واستراتيجيات تعليمية مناسبة وحديثة ،وإنها ذات وظيفة
مهمة تسهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية من خالل المواقف التعليمية التي
تجري بين المدرس والطالر على وفق منهج وسياق محدد( .ابو جادو
 )02 :5111،ويرى اللقاني وعودة ان للنماذج التعليمية أهمية في عملية التعلم
فأنها تراعي الخصائ المعرفية والنفسية للمتعلم والمبادئ والقوانين التي تحكم
عملية التعلم ،فضالً عن استيعابها لآلراء والخبرات التجريبية ،وتبرو أهمية هذه
النماذج التدريسية في تعلم المفاهيم ،والقدرة على التفكير السليم لكونها تساعد
المتعلمين على التعامل مع المعلومات والمعرفة بشكل يؤدي الى بناء مفاهيم
ذات قيمة تكاملية اذ تؤكد معظم النماذج التدريسية إلى أهمية االستقالل الذاتي
للمتعلمين ،والمساهمة الفاعلة في عملية تعلم المفهوم(.اللقاني وعودة0888 ،
)040:
ويعد تعلم المفاهيم وسيلة جيدة في تحفيز عملية النمو الذهني ودفعها الى االمام
فضالً عن انها تساعد الطلبة في فهم كثير من األشياء وتفسيرها والتي تثير
انتباههم في البيئة التي يمكن ان يستجيبوا اليها اي يتعلموها  ،وتؤدي الى ويادة
قدرة الطلبة على استعمالهم وظائف العلم الرئيسة التي تتمثل في التفسير والتقويم
والتنبؤ(.ويتون )24: 5114،
ويكمن المظهر األكثر فائةدة للمفةاهيم فةي قةدرتها علةى تسةريع وتبسةيط االتصةال
بين الطلبة ،وألننا نشترق بمفاهيم متشةابهة ،فةنحن نسةتطيع أن نتواصةل بسةهولة
دون الحاجة لتوضيح كبير للفكرة( .الحيلة )5: 5112 ،وكانت من بين المفاهيم
األساسةةية التةةي ابروهةةا المربةةون المفةةاهيم التاريخيةةة اذ انهةةا تمثةةل اهةةم مسةةتويات
البنةاء المعرفةي الةذي تبنةى عليةه بةاقي مسةتويات المعرفةة مةن مبةادئ وتعميمةةات
ونظريةةات ومةةن خاللهةةا يمكةةن تنظةةيم المخةةزون المعرفةةي للمةةتعلم إذ يصةةبح ذا
معنةةى(.الطيطةةي )82: 5110،وحتةةى تصةةبح المفةةاهيم جةةزاً ال يتجةةزأ مةةن بنةةاء
الطالر المعرفي للحقائق البد ان يتم تعلمها بشةكل افضةل وادق وذلةذ مةن خةالل
ربطهةةا بأمثلةةة متنوعةةة وشةةرحها بأسةةالير وعةةدة طرائةةق حديثةةة يسةةتطيع الطلبةةة
الوصول الى غايتيهةا وفهمهةا وادراكها(.خطايبةة،5112،ص )08أذ ان تةدريس
المفاهيم في الدراسات التاريخية تجعل المةادة أكثةر ثباتةاً ،فضةالً عةن أنهةا تجعةل
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مةادة التةةاريخ تثيةةر التسةةاحل ،وتتحةةدى الفكةر ،وتسةةاعد فةةي حةةل بعة صةةعوبات
التعلم ( .الحيلة )0: 0888،واكماال لتعلم المفةاهيم واكتسةابها الصةحيح اسةتعملت
الباحثة أنموذج بكستون فهو يعةد احةد النمةاذج الخاصةة لةتعلم المفةاهيم واكتسةابها
وهةةةةةو أنمةةةةةوذج مبنةةةةةي علةةةةةى مسةةةةةتويات الفهةةةةةم وهةةةةةي(الفهم االلةةةةةي)و(الفهم
التبصري)و(الفهم المجرد).
ويعةةزو (كمةةر  )0822،أهميةةة اعتمةةاد إنمةةوذج تدريسةةي فةةي طرائةةق التةةدريس
بقولةةه  -:خصةةائ العةةرم الموضةةوعي المجةةرد وأسةةالير الدراسةةة المسةةتقلة
غالبا ً ما تبعد المتعلم عن االحتكاق المباشر بالمعلم لةذلذ ولتةأمين بعة الفةرص
بعالقةةةات مواجهةةةة بةةةين المعلةةةم والمةةةتعلم ،فمةةةن المهةةةم أن نسةةةتفيد مةةةن األنمةةةوذج
التدريسي الذي يحقق التفاعل بين مجموعة المتعلمين (.كمر)94 :1985،
وتعتقةةد الباحثةةة أن مةةن الضةةروري معرفةةة أثةةر اسةةتخدام نمةةاذج تدريسةةيه ومةةن
ضمنها ءانموذج بكستون في تدريس التةاريخ ومةدى تناسةبها مةع البيئةة التعليميةة
في العراق وخصائ المتعلمين فيها مع األخذ بنظر االعتبار المحتوى التعليمي
وعليه يمكن القول ان الدراسة الحالية تكتسر أهميتها مةن أهميةة مةادة التةاريخ و
اهمية انموذج بكستون  Buxtonو أهمية المفاهيم التاريخية واكتسابها ويمكن
تلخي أهمية البحث الحالي باآلتي-:
 .0ضرورة استعمال النماذج التعلمية الحديثة التي تؤكد على ان الطالر هو
محور العملية التعليمية والتعلمية ،اذ تنمي قدرة الطالر على التساحل مرارأ
وتكراراً للوصول الى تفسير.
 .5أهمية انموذج (بكستون) في اكتساب المفاهيم التاريخية.
 .0أهمية مادة التاريخ لكونها ضرورية للطلبة في اي مرحلة دراسية
للتعرف على ماضي األمة وحاضرها ومستقبلها.
 .4أهمية استعمال المفاهيم التاريخية في التعلم واكتساب الخبرات
والمهارات والمعارف واالحتفاظ بها.
 .2أهمية الموضوع وحداثته ذلذ أنه ال توجد اية دراسة تناولت نموذج
بكستون وأثره في اكتساب المفاهيم التاريخية بحسر علم الباحثة.
ثالثا ا -هدف البحث وفرضيته
هدف البحث الى معرفة اثر استعمال أنموذج بكستون في اكتساب المفاهيم
التاريخية لدى طالبات الصف الخامس االدبي .وفي ضوء هدف البحث وضعت
الفرضية االتية:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )1012بين متوسطدرجات طالبات المجموعتين( التجريبية والضابطة) في اختبار اكتساب المفاهيم
التاريخية.

253

 حدود البحث:يقتصر هذا البحث على-:
عينة من طالبات الصف الخامس األدبي في ثانوية فاطمة للبنات وهي احدىمدارس الحكومية النهارية التابعة للمديرية العامة لتربية ديالى في الفصل
الدراسي االول للعام الدراسي(.)5102-5102
الفصول الثالثة االولى من كتاب تاريخ أوربا وامريكا الشمالية المقرر تدريسهلطالبات الصف الخامس األدبي للعام الدراسي ()5102-5102في العراق.
 تحديد المصطلحات: -0األنموذج -:Model
عرفه ( الغريباوي ) 2007،بأنهُ " -:مجموعة من اإلجراءات التي يمارسها
المعلم بشكل منتظم ومتتابع تهدف إلى تحقيق أهداف تدريسية معدة مسبقا ً " .
( الغريباوي )16 :2007،
التعريف االجرائي :عدد من الخطوات التي تتبعها مدرسة مادة التاريخ
لتدريس طالبات الصف الخامس االدبي للمفاهيم التاريخية على وفق ما جاء به
انموذج بكستون.
-6انموذج بكستون -: Buxton Model
عرفته (الساعدي )5100،بانه مجموعة اجراءات تعليمية-تعلمية منظمة
تستعمل مجموعة اسالير تدريسية قائمة على الفهم وفق الخطوات واالسالير
التي جاء بها بكستون(.الساعدي)8: 5100،
التعريف اإلجرائي :وهي مجموعة خطوات منظمة قائمة على (الفهم) وفق
االسالير التي جاء بها بكستون وهي (االلي والمالحظة والتبصري والمجرد
الشكلي)لتدريس طالبات الصف الخامس االدبي لغرم اكتساب المفاهيم
التاريخية الخاصة بالمادة تاريخ أوربا وامريكا الشمالية.
 -3االكتساب ( :)Acquisitonعرفه (أبو جادو )6113،بأنه "أولى
مراحل التعلم التي يتم خاللها تمثل الكائن للسلوق الجديد ليصبح جزءاً من
حصيلته السلوكية" ( .أبو جادو )454: 5110 ،
التعريف االجرائي :هو قدرة طالبات مجموعتي البحث(التجريبية
والضابطة)على تعريف وتمييز وتطبيق بين المفاهيم التاريخية الواردة في كتاب
تاريخ أوربا وامريكا الشمالية وتصنيفها تحت الفئات التي تتدرج تحتها مقيسا ً
بالدرجات التي يحصلن عليها  ،من خالل أجابتهن على اختبار اكتساب المفاهيم
الذي أعدته الباحثة والذي يطبق نهاية تجربة البحث .
 -4المفاهيم التاريخية ( : )Historical Conceptsع ّرفها (خضر)5112،
بانها :تصور عقلي ذو طبيعة متغيرة يقوم على إيجاد عالقة بين األشياء
والحقائق واألحداث التاريخية ويصاغ في صورة وصفيه لفظية ( .خضر
)00: 5112،
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التعريف االجرائي :هي مجموعة من المفاهيم المتصلة تمثل صورة تاريخية
معينة نزود بها طالبات مجموعتي البحث في مادة تاريخ أوربا وامريكا الشمالية
للصف الخامس االدبي .
الخاااما االدبااي ":هةةو الصةةف الثةةاني مةةن صةةفوف مرحلةةة الدراسةةة االعداديةةة
الثالث والتي يقبل " فيها الطالب من حملة شهادة الدراسة المتوسطة وهي جةزء
من المرحلة الثانوية تشمل الصةفوف( الرابةع بفرعيةه االدبةي والعلمةي ،الخةامس
بفرعيه العلمي واالدبي ،السادس بفرعيه العلمي واالدبي " .
(جمهورية العراق ،لجنة التربية،المناهج)5105،
الفصل الثاني:
خلفية نظرية:
اوال -انموذج بكستون -:Buxton model
اقترح) )Buxton ، 1978أنموذجا للفهةم بأربعةة أسةالير اسةماها بمسةتويات
الفهم )(Levelsوهي:
-0المستوى االول ( االلي) ) : Instrumental)Roteهو ذلذ الفهم الذي
االلي اذ تطبع المعلومات على الذاكرة وتقوى وتعزو
يعتمد على الحف
بالتمرين على حفظها عن طريق التكرار ويحصل مثال حين تحف الطالبة
تعريف الثورة الفرنسية)Kastberg,2002: 13) .
ويشابه هذا النوع من الفهم التعلم االستقبالي االلي للتعلم ذي المعنى الووبل
اذ يتم في هذا المستوى من التعلم تقديم المادة للمتعلم بشكلها النهائي وعليه ان
يحفظها عن ظهر قلر دون محاولة ربطها او دمجها في بنائه المعرفي .وفي هذا
األسلوب يكون الطالر بمثابة العقل اآللي (الحاسوب) اذ يخزن في ذاكرته
مجموعة من الطرائق فعندما يطلر منه إجراء عملية معينة يقوم بطريقة
روتينية بتذكر الطريقة التي تؤدي الى الحل يعني تطبيقا ً أعمى بدون وعي أو
فهم لما يجري حوله من عالقات ومفاهيم(.الزغلول وعماد)051: 5112،
-5المستوى الثاني ( المالحظة ):Observationalوفي هذا المستوى
(االسلوب ) من الفهم يقوم على التعرف والتمييز بين االنماط ومالحظة االنتظام
أي بمالحظة وادراق ووعي العالقات او االنماط التي تعمل كمذكر ومفكر
للقواعد والمواقف المفهومة سابقا وتعمل على الخروج بحل وقواعد اكثر
عمومية لمواقف مشابهة وان هذا االسلوب من الفهم اعمق من الفهم االلي اال انه
ليس عالقي تماما انه يعمل كانتقال من االلي الى العالقي.
)( Kastberg,2002:13
فالمالحظة مهارة من مهارات التفكير العلمي ،وتحتل هذه المهارة المكانة
األولى في اكتساب المعرفة لدى المتعلم وذلذ باستعمال حواسه الخمس.
( )Beyer,1987:2وتعد المالحظة  Observiongأكثر عمليات تنمية التفكير
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اهمية ،وتعني اخذ االنطباعات عن الشيء أو األشياء ،اذ تتطلر من الفرد
االنتباه بشكل كبير وإدراق المتغيرات التي تحدث أثناء عرم موقف ما حول
معرفة او قضية جديدة وهذا يعني إن للمعلم دوراً كبيراً في تنمية عملية
المالحظة لدى الطلبة من خالل تشجيعهم على استعمال حواسهم بشكل فعال،
وبهذا يتفق رأي  Buxtonمع رأي ))Bandura,1977في ان عملية االنتباه
تتأثر بالجهاو االدراكي والحسي للمتعلم(.العبسي)08 :5118،
-3المستوى الثالث الفهم التبصري :Insightful understanding
وهو فهم عالقي Relational understandingاي "فهم العالقات بين
المفاهيم االولية والثانوية والتركيبات المفهومية لتكوين بناء متكامل للمفاهيم،
وفيه ال يعرف الطالر الحقائق والمفاهيم فقط وانما يعرف اسباب استعمالها.
)(Buxton,1978:36
ففي هذا االسلوب من التعلم (ألتبصري) يتعلم الطالر خطط وطرا ئق وأسالير
عامة للتعامل عن طريق الربط بين العالقات المتضمنة في المراحل المختلفة
لحل مشكلة يراد حلها اذ يمكنه استنتاج واستخالص قاعدة او طريقة عامة
للتعامل مع هذه المشكلة الخاصة( .الشارف)290 :1996،
بالبراهين
-4المستوى الرابع (المجرد ،الشكلي) :وهذا االسلوب يخت
والتعبيرات النظرية للمفاهيم واالفكار الرياضية وهذا االسلوب يتبع عادة عندما
يريد المدرس ان يقنع تالميذه بصحة العمومية عند تطبيق قاعدة او قانون او
طريقة معينة مثل االسلوب الذي يحتاج عند فهم براهين النظريات الهندسية
والقواعد والقوانين العامة ويقترح بكستون ان هذا االسلوب من الفهم ال يكون
مناسبا اال بعد إكتساب او تعلم الطالر عن طريق اسلوب الفهم العالقي.
))Buxton,1978:36
ثانيا :المفاهيم()Concepts
 معنى المفهوم ):)The concept meaningيختلةةف البةةاحثون والمختصةةون فةةي مجةةال التربيةةة وعلةةم الةةنفس فةةي تعريةةف
المفهوم(منطقيا ً ونفسياً)ولكنهم يتفقون على تعريفه تعريفا ً شامال :
(هو مجموعة من االشياء او الرموو او االهداف الخاصةة التةي تةم تجميعهةا معةا
على اسةاس مةن الخصةائ المشةتركة والتةي يمكةن الداللةة عليهةا باسةم او رمةز
معةين ،فهةةو كلمةة او تعبيةةر تجريةةدي مةوجز يشةةير الةةى مجموعةة مةةن الحقةةائق او
االفكار المتقاربة اذ يكون الفرد صورة ذهنية تمكنه من ان يتصةور موضةوع مةا
حتى لو لم يكن لديه اتصال مباشر مع الموضوع او القضية ذات العالقةة)( .عبةد
الصاحر واشواق)50 :5105،
 طبيعة تعلم المفهوم Learning concept:تعلم المفهوم هو قدرة الفرد على اعطاء استجابة واحةدة لمجموعةة مةن المثيةرات
التةةي تشةةترق معةةا بخصةةائ متشةةابهة ،اي ان النشةةاط العقلةةي الةةذي يةةؤدي الةةى
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تصةةنيف حةةوادث او مثيةةرات متباينةةة جزئيةةا فةةي صةةنف واحةةد ،وان قةةدرة الفةةرد
العقلية على تصنيف هذه المثيرات بطريقة منسقة دليل على تعلم المفهوم .لذا يتم
التعلم وفق قاعدة معرفية او عقلية يستعملها الفرد في تحديد صفة معينةة او اكثةر
لالشارة من خاللها الى امثلة المفهوم(.محمد وطارق)004: 5112،
 تنوع المفاهيم وتصنيفهاThe classification of concepts: -0مفاااهيم حسااية او ماديااة ( :)concrete conceptsوهةةي التةةي يمكةةن
تنميتهةةا عةةن طريةةق المالحظةةة او الخبةةرة المباشةةرة وغيةةر المباشةةرة باسةةتعمال
الوسائل التعليمية.
 -5مفاااهيم مجااردة( :)Abstract conceptsوهةةي مفةةاهيم اكثةةر تجريةةداً
وصةةةعوبة مةةةن النةةةوع االول وتةةةذهر الةةةى ابعةةةد مةةةن الخبةةةرات المباشةةةرة (.عبةةةد
الصاحر واشواق)00 :5105،
 -0مفاهيم الوقت(:)Time conceptsوهةي تكةون علةى نةوعين :أ .مفةاهيم
الوقت المحدودة لشيء ما والمرتبطة بنقطة البداية .ب .مفاهيم الوقت الكمية غير
المحدودة في طبيعتها وتشير الى مدى استغراق الوقت.
 -4مفاهيم المكان( :)Space conceptsوهةي مفةاهيم تشةبه مفةاهيم الوقةت
في انها معقةدة لكنهةا اكثةر صةعوبة مةن مفةاهيم الوقةت النهةا اكثةر تجريةداً وغيةر
محددة.
 -2مفاااهيم جدياادة(:)New conceptsوهةةي المفةةاهيم التةةي ظهةةرت حةةديثا
نتيجة التقدم العلمي والتكنلوجي(.السكران)42 :5115،
 عناصر تعلم المفهوم(:)elements of the concept Learning -0اسم المفهوم :وهو يشير الى الفئة التي ينتمي اليها المفهوم.
 -5االمثلة :وتنقسم الى(امثلة ايجابية)تنطبق على المفهوم ،و(امثلة سةلبية) ال
تنطبق على المفهوم.
 -3خصائص المفهوم وهي نوعان:
الخصائص الحرجة :وهي الصفات التي يجر ان تتوافر في الشةيء حتةى
أ-
يعد مثاال على المفهةوم ،ولةذلذ فانةه هةذه الصةفات مشةتركة ومتةوافرة فةي جميةع
امثلة المفهوم.
ب -الخصائص المتغيرة :وهي الصةفات التةي ال يعةد توافرهةا شةرطا لتطبيةق
شيء كمثال على المفهوم ،ولذلذ فان هذه الصفات ليست مشتركة ومتةوافرة فةي
امثلة المفهوم وانما تختلف من مثال الخر.
 -4القيمة المميزة :اذا كانت امثلة المفهةوم تتبةاين فةي الخصةائ المتغيةرة،
فان هذا التباين ليس مطلقا وانما هناق نطاق يحدد مةدى التبةاين الممكةن فةي هةذه
الخصائ .
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 -2قاعادة المفهوم(تعرياف المفهاوم) :هةو عبةةارة تصةف المفهةوم مةن خةةالل
تحديةةةد خصائصةةةه الحرجةةةة والعالقةةةة بينهمةةةا ،او هةةةو عبةةةارة تتنةةةاول سةةةمات
المفهوم(.عبد الصاحر واشواق)02-02 :5105،
 اهمياااة المفااااهيم فاااي عمليتاااي التعلااايم والاااتعلمThe conceptions :importance in the operations of the teaching and learning
تعةةد المفةةاهيم ذات اهميةةة كبيةةرة فةةي عمليتةةي التعلةةيم والةةتعلم ،ألنهةةا تةةزود المةةتعلم
بوسيلة يستطيع بها مسايرة النمو في المعرفة ،كما انها تساعد المتعلم على تةذكر
ما تعلمه والفهم العميق بطبيعة العلم وتزيد من قدرة الفةرد علةى تفسةير الظةواهر
الطبيعيةةة .ويبنةةى عالمنةةا اليةةوم مةةن خةةالل المفةةاهيم ألنهةةا موجةةودة بكةةل االنةةواع
وبعضها اكثر اهمية من البع االخر اثناء استعمالها في حياتنا اليومية ،وبينما
نةةتعلم ونجةةرب االشةةياء الجديةةدة نزيةةد مةةن ثروتنةةا المفاهيميةةة ،اي نضةةع مفاهيمنةةا
القديمةةة موضةةع االسةةتعمال ومةةع مةةرور الةةزمن وباسةةتمرار تتوسةةع هةةذه المفةةاهيم
لدينا ونكتسر مفاهيم جديدة متعلقة بالقديمة .وتسمح لنا المفةاهيم بتنظةيم وتخةزين
كمية كبيرة من المعلومات بفاعلية اي انها تنظم بنيتنا المعرفية وتحفظهةا مةن ان
تصبح صعبة وعديمة او سيئة الوظيفة(.الحيلة)510 :5112،
وترى الباحثة ان المفاهيم تؤدي دوراً مهما ً فةي سةلوق الفةرد ألن تعلمهةا يسةاعده
فةةةي ادراق مجموعةةةة مةةةن المتغيةةةرات البيئيةةةة ومةةةا بينهةةةا مةةةن تشةةةابه واخةةةتالف
وتصنيفها الى مجموعات او فئات وبالتالي يسهل فهمها وتعلمها.
 اكتساب المفاهيم اكتساب المفاهيم التاريخيةConcepts Historical Acquiring
تبدأ عملية اكتساب المفاهيم منذ الطفولة وتقوم على االدراق الحسي
ومالحظة الطفل ما يحيط به من اشياء واشخاص واحداث (.صالح:5112،
 )24ولهذا تُعد عملية اكتساب المفاهيم من األهداف الرئيسة التي يسعى
المربون لتحقيقها من خالل المواقف التعليمية المختلفة وللمراحل كافة
(.الجبوري  )5 :5110،لكون اكتساب المفاهيم تشكل جزءاً رئيسًا من عملية
التعلم والتعليم داخل غرفة الصف (.أبو وينة وعبد هللا  )008:0882،وتقوم
عملية اكتساب المفهوم على اإلدراق الحسي والمالحظة  ،وتؤدي عمليتا التعميم
والتمييز دورا مهما في عملية االكتساب  ،وان خطوات اكتساب المفهوم هي
اإلدراق الحسي  ،والمواونة  ،والتجريد  ،والتعميم .
(الشربيني واخرون () 42 – 42 : 5111 ،صالح)22 :5112،
يرى برونر أن عملية اكتساب المفاهيم تتحقق بمساعدة المتعلم على جمع االمثلة
التي تدل علةى المفهةوم وتصةنيفه  ،ممةا يةؤدي بةه إلةى التوصةل إلةى المفهةوم قيةد
التدريس  ،كما يرى أن عملية اكتساب المفهوم هةي مرحلةة الحقةة لعمليةة تكةوين
المفهةةوم (قطةةامي. )522: 0828،وهةةذا يعنةةي عنةةد االنتهةةاء مةةن الفهةةم االولةةي
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لموضوع الدرس يكون المتعلم قد اكتسر المفهوم او مجموعة المفاهيم االساسةية
التي يحتويها ذلذ الموضوع( .حمدان)82: 5112،
 طرائق تعليم المفاهيمMethods of teaching the concepts:اوالا :االسااتراتيجية االسااتقرائية ( :)Inductive modelوهةةي اسةةتراتيجية
تقود المةتعلم الةى معرفةة الحقةائق واالحكةام العامةة بطريقةة البحةث واالسةتقراء،
فهي استراتيجية يبحةث فيهةا عةن الجزئيةات اوال للوصةول الةى قاعةدة عامةة ،اي
الوصول الى االحكام العامةة بواسةطة المالحظةة والمشةاهدة او االمثلةة الخاصةة.
ومن النماذج التعليمية لهذه االستراتيجية(برونر و هيلداتابا و جانيه).
ثاني ااا :االسااتراتيجية االسااتنتاجية( :)Deductive modelوهةةي اسةةتراتيجية
تعليمية تبدأ بدراسة القواعةد العامةة وصةوالً الةى االمثلةة او القضةايا الخاصةة ،اذ
تنقل االداء المعرفي الفعلي من العموميات الى الخصوصيات او من الكليات الى
الجزئيات ومن المجردات الى المحسوسات ،اي االعتماد على االسةتدالل العقلةي
التناولي ،وهي تقوم على مناقشة القواعد العامة لتطبيقها علةى القضةايا الخاصةة.
ومن نماذج هذه االستراتيجية انمةوذج (كلوومةاير و ميةرل وتنسةون)( .الزيةادات
ومحمد)020 :5101،
دراسات سابقة)Previous Studies( :
 -0دراسة الساعدي(:)6100
اجريت الدراسة في العراق وهدفت إلى التعرف على "أثر استخدام انموذج
بكستون في اكتساب المفاهيم الرياضية واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدى
طالبات الصف الثاني متوسط"  ،تكونت عينة الدراسة من()22طالبة،
بواقع()52طالبة لكل من المجموعتين(التجريبية والضابطة)،أعدت الباحثة
اختباراً لقياس اكتساب المفاهيم الرياضية مكونا ً من( )24فقرة و مقياسا ً اتجاه
من ( )01فقرة ،وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين ( )t-testأظهرت
النتائج عن عدم وجود فروق دالة احصائيا بين طالبات المجموعتين( التجريبية
والضابطة) في اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية ،وتفوق المجموعة التجريبية
على المجموعة الضابطة  ،في مقياس االتجاه نحو المادة وكذلذ تفوق المجموعة
التجريبية في درجات مقياس االتجاه البعدي على درجات مقياس االتجاه
القبلي نحو المادة وفي ضوء ذلذ أوصت الباحثة بعدد من التوصيات
والمقترحات (الساعدي)8 :5100،
 -6دراسة(محمد:)6103،
اجريت الدراسة في العراق وهدفت الى تعرف أثر انموذج سكمان في اكتساب
المفاهيم التاريخية ،تكونت عينة الدراسة من()21طالر ،بواقع()01و()01
طالر على التوالي لكل من المجموعتين (التجريبية والضابطة) ،اعد الباحث
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اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية مكون من ( )24فقرة موضوعية وباستعمال
االختبار التائي لعينتين مستقلتين ( ،)t-testأسفرت النتائج عن تفوق المجموعة
التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم ،وفي ضوء
نتائج البحث أوصى الباحث بعدد من التوصيات والمقترحات( .محمد:5100،
)00-8
 -3دراسة(مؤنا:)6105،
اجريت الدراسة في العراق وهدفت الى تعرف أثر انموذج بكستون في اكتساب
المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها ،تكونت عينة الدراسة من()22طالر،
بواقع()00و( )04طالر على التوالي لكل من المجموعتين (التجريبية
والضابطة) ،اعد الباحث اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية مكون من ()21
فقرة موضوعية وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين ( ،)t-testأسفرت
النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار
اكتساب المفاهيم وكذلذ في االحتفاظ بها ،وفي ضوء نتائج البحث أوصى
الباحث بعدد من التوصيات والمقترحات( .مؤنس)518 :5102،
موازنة الدراسات السابقة:
قامة الباحثة بالمواونة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية والجدول
رقم()0يوضح ذلذ
جدول ( )0يبين مواونة بين دراسات سابقة والدراسة الحالية
الباحث وسنة
الدراسة
الساعدي،
6100
محمد6103،
مؤنا،
6105

الوسائل
األداة
المادة
حجم مكان جنا
المرحلة
اإلحصائية
الدراسية العينة البحث العينة الدراسية
 52العراق اناث الرياضيات اختبار اكتساب االختبار
المرحلة
التائي لعينتين
المفاهيم
المتوسطة
مستقلتين
الرياضية
ومقياس اتجاه
اختبار اكتساب االختبار
 21العراق ذكور التاريخ
المرحلة
التائي لعينتين
المفاهيم
المتوسطة
مستقلتين
التاريخية
االختبار
اختبار
 26العراق ذكور الجغرافية
المرحلة
التائي لعينتين
الكتساب
المتوسطة
مستقلتين
المفاهيم
الجغرافية

المرحلة
الدراسة
الحالية 6102،االعدادية

21

العراق اناث
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التاريخ

اختبار اكتساب االختبار
التائي لعينتين
المفاهيم
مستقلتين
التاريخية

الفصل الثالث :إجراءات البحث
أوال :التصميم التجريبي
اعتمدت الباحثة على التصميم التجريبي ذي المجموعتين التجريبية
والضابطة ذي الضبط الجزئي .اذ وجدته الباحثة مالئما لظروف هذا البحث،
والشكل ( ) 0يوضح ذلذ.
المجمو
عة
التجريب
ية
الضابطة

المتغير المستقل
انموذج بكستون

المتغير التابع

اداة البحث

اكتساب المفاهيم

بعدي

ـــ

شكل()0التصميم التجريب ّي للبحث

ثانيا :مجتمع البحث
يشمل مجتمع هذا البحث المدارس االعدادية والثانوية الحكومية النهارية
التابعة للمديرية العامة لتربية ديالى بعقوبة المركز للعام الدراسي(-5104
 )5102ووقع االختيار على ثانوية فاطمة للبنات قصدياً.
ثالثا :عينة البحث
اقتصرت عينة البحث على طالبات الصف الخامس االدبي في ثانوية
فاطمة للبنات قصديا  ،والتي تضم للخامس االدبي شعبتين (أ  ،ب) ويبلغ
مجموع الطالبات ( )21طالبة مووعتين على الشعبتين ،فتم اختيار الشعبة (أ)
عشوائيا لتكون المجموعة التجريبية التي تدرس بأنموذج بكستون والشعبة (ب)
المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية (التقليدية) .
رابعا :تكافؤ مجموعتي البحث :
كافأت الباحثة بين مجموعتي البحث في المتغيرات االتية :الذكاء ،اختبار
المعرفة السابقة ،العمر الزمني للطالبات ،والجدول( )5يوضح ذلذ.

جدول()6
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المتوسطات الحسابية والتباينات والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
للمتغيرات  ،العـمر الزمن ّي محسوبا ا بالشهور ،ومستوى الـذكـاء  ،ودرجات
اختبار المعرفة السابقة).

العمر
الزمني
الذكاء
المعرفة
السابقة

00،024 615،24
06،012 612،65
5،23
32،62

تجريبية
ضابطة
تجريبية

31
31
31

ضابطة

31

30،41

تجريبية
ضابطة

31
31

2،652 66،233
01،601 51،411

5،52

درجة
الحرية

المتغيرات

المجموعة العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

القيمة التائية

المحسوبة الجدولية

الداللةاالحصائية
عند مستوى
1015

1،326

6

55

غير دال

0،65

6

55

غير دال

0،125

6

55

غير دال

خامسا :تحديد المادة العلمية
حددت الباحثة المادة العلمية التي ستدرس لطالبات عينة البحث أثناء مدة
التجربة ،وشملت الفصول الثالثة االولى من كتاب التاريخ المنهجي المقرر
تدريسه للصف الخامس االدبي في الفصل االول للعام الدراسي(-5102
.)5102
سادسا :تحديد المفاهيم التاريخية:
قامةت الباحثةة بعةد قةراءة الفصةول الثالثةة االولةى مةن المةادة بتحديةد المفةةاهيم
على أن ال يتكرر المفهوم مرة أخرى في موضةوع خخةر ،أي يةذكر المفهةوم مةرة
واحةةدة فحسةةر .وبلةةغ عةةدد المفةةاهيم التاريخيةةة ( )02مفهوم ةا ً ثةةم عرضةةت علةةى
مجموعةةة مةةن المحكمةةين والمختصةةين فةةي التةةاريخ و طرائةةق التةةدريس كمةةا فةةي
الملحق رقم(.)0
االهداف السلوكية :
تساعد صياغة األهداف السلوكية المدرس على تحديد ظروف التعلم المناسبة
لمختلف المهمات التي ينبغي على المتعلم تعلمها ،وهي نوع من الصياغة اللغوية
التي تصف سلوكا معينا يمكن مالحظته وقياسه ويتوقع من المتعلم ان يكون
قادرا على ادائه في نهاية نشاط تعليمي محدد(سالمة. )22:5110،اعتمدت
الباحثة في صياغة لألهداف السلوكية على عمليات اكتساب المفهوم الثالث
(تعريف ،تمييز ،تطبيق) وبهذا اصبح لكل مفهوم ثالثة اهداف لقياسه ،وبما أن
عدد المفاهيم( )02مفهوما ً فقد أصبح مجموع األهداف الكلي( )24هدفاً.وللتحقق
من سالمة صياغة االهداف السلوكية فقد تم عرضها على مجموعة من
المحكمين والمختصين في طرائق التدريس والقياس والتقويم كما في الملحق
رقم(.)0
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سابعا :الخطط التدريسية:
الخطةةط التدريسةةية هةةي تصةةورات مسةةبقة للجةةراءات والمواقةةف التعليميةةة التةةي
يضةةطلع بهةةا المةةدرس وطلبتةةه لتحقيةةق أهةةداف تعليميةةة محةةدودة ( .أبااو ساارحان
 ) 25: 6111،وبناء على ذلذ أعدت الباحثة()01خطة تدريس لكةل مجموعةة
وتم عرم نموذج منها على المحكمين والمختصين كما في الملحق رقم(.)0
ثامنا :اداة البحث:
يعرف االختبار بانه العملية التي يتم فيها تحليل محتوى المادة الدراسية وصياغة
االهداف السلوكية ثم اتخاذ قرار في نوع الفقرات التي يراد تضمينها
لالختبار(قطامي )202: 5110،لذا اختارت الباحثة االختبارات الموضوعية
وذلذ لكونها تتصف بالموضوعية والشمولية فضالً عن أنها أكثر االختبارات
ثباتا ً في أحكامها وأكثرها شيوعا ً واستخداما ً وألنها ال تتأثر بذاتية المصحح.
(أبو صالح ،واخرون)056 :6111،وقد صيغت فقرات االختبار بصيغة
االختيار من متعدد بأربعة بدائل  ،وقد بلغ عدد فقرات االختبار ( )24فقرة
مووعة على محتوى الفصول الثالثة األولى من الكتاب المقرر تدريسه للصف
الخامس االدبي مع مراعاة شروط االختبار من حيث تحقق الصدق والثبات
والشمول والموضوعية.
صدق االختبار:
يعد الصدق شرطا اساسيا من شروط ادوات القياس الفعالة والهدف من
صدق االختبار قدرته على قياس ما وضع ألجل قياسه ( .ابو جادو:0882،
 )00وتم التحقق من الصدق الظاهري بعرضه على مجموعة من المحكمين
ليقرروا مدى صالحية فقرات االختبار ،ملحق (  ) 0فضال عن صدق المحتوى
حيث اكد (الجلبي) انه الصدق الذي يتم عن طريق اجراء تحليل لمواد االختبار
وفقراته لتحديد مدى تمثيلها لموضوع االختبار والمواقف التي يقيسها ،اي يكون
االختبار شامال لجميع اجزاء المحتوى واهدافه وامكانية قياسه(الجلبي:5112،
 )28و بنا ًء على ذلذ يكون االختبار صادقا ً ألن فقراته مختارة من محتويات
كتاب مادة التاريخ أوربا وامريكا الشمالية للصف الخامس األدبي ،ومتدرجا ً في
الصعوبة وفي سالمة تصنيف الفقرات للمستويات التي تقيسها ،واعتمدت
الباحثة نسبة %21فأكثر من موافقة المحكمين لتقرير صالحية الفقرات وبذلذ
تحقق صدق المحتوى.
ثبات االختبار
وقد استعملت الباحثة معادلة (الفا ـ كرونباخ )-Alpha Cronbach
وهي من الطرائق الشائعة االستعمال في حساب معامالت ثبات االختبارات
النفسية والتربوية  ،ويمثل معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة معامل االتساق
او التجانس الداخلي Homeogenityبين فقرات المقياس ( .عودة ،والخليلي،
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 ، )354 :0225فبلغ معامل الثبات ( ، )1،82وهو معامل ثبات عا ٍل جداً  ،إذ
يُع ُّد معامل الثبات جيداً إذا بلغ ( )1،22فأكثر  ( .النبهان )636 : 6114 ،
التطبيق النهائي الختبار اكتساب المفاهيم البعدي:
بعد إن أصبح االختبار جةاهزاً للتطبيةق بعةد قيةاس صةدقه وثباتةه ومعامةل
تمييز وصعوبة الفقرات طبقت الباحثة االختبار علةى مجمةوعتي البحةث فةي يةوم
األثنةةين 5102 /0/2وقةةد قامةةت الباحثةةة باألشةةراف علةةى سةةير االختبةةار بعةةد ان
اخبرت الطالبات بموعد االختبار وقد تم ذلذ بمساعدة مدرسة مادة التاريخ وبعةد
االنتهةةاء مةةن تطبيةةق االختبةةار شةةرعت الباحثةةة بتفريةةغ اإلجابةةات فةةي اسةةتمارات
خاصة أعدت لهذا الغرم.
الوسائل االحصائية:
استعملت الباحثة ف ي اجراءات البحث الوسائل االحصائية االتية:
 .0االختبار التائي لعينتين مستقلتين ( .عودة )548 : 5111 ،
(عالم )011 : 5112،
 .5معادلة الفا كرونباخ للثبات.
(عودة )522: 5115 ،
 .0معادلة السهولة /الصعوبة.
 .4معامل تمييز الفقرة :فاعلية البدائل الخاطئة( .مجيد وعيال)22: 5105 ،
الفصل الرابع
عرض النتائج -:
تم استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين ومتساويتين في العدد كوسيلة
احصائية لمعرفة مدى داللة الفرق بين متوسطات درجات اختبار اكتساب
المفاهيم التاريخية البعدي لمجموعتي البحث  ،فتبين ان الفرق دال إحصائيا ً عند
مستوى معنوية ( )1012وبدرجة حرية ( )22ولصالح المجموعة التجريبية في
(االكتساب) وبذلذ ترف الفرضية الصفرية االولى والتي تن بعدم وجود
فرق ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية ( )1012في متوسط درجات
المجموعتين في اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية  .وكما في الجدول()4
جدول ()4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة الثابتة (المحسوبة و
الجدولية) لدرجات مجموعتي البحث في اختبار االكتساب
المجموعة
التجريبية

الضابطة

المتوسط االنحراف
العدد
الحسابي المعياري
31
31

45،03
35،46

01،66
51،25

القيمة الثابتة

درجة
الحرية

المحسوبة

الجدولية

55

3،24

6

تفسير النتائج
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الداللة
االحصائية
عند1،15
دالة
احصائية

أظهرت النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس بأنموذج
بكستون على طالبات المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية في
اختبار االكتساب البعدي للمفاهيم التاريخية .وبذلذ ترف الفرضية الصفرية
التي وضعتها الباحثة وتقبل الفرضية البديلة ،وبهذا تتفق مع دراسة
(مؤنس)5102:ودراسة(محمد )5100:وتختلف مع دراسة (الساعدي)5100:
التي توصلت الى عدم وجود فروق ذو داللة بين المجموعتين في االكتساب.
ويعزى ذلذ الى ان التدريس بأنموذج بكستون ش َّد انتباه الطالبات وواد
تركيزهن بوصفه انموذجا ً تدريسيا حديثا لم يعهدنه من قبل وهذا ما تدعوا
التربية الحديثة ،والتدرير على التدرج وفق أنموذج بكستون يؤدي الى ويادة في
اكتساب المفاهيم وتحسين مستوى اداء الطالبات في تطبيق المعرفة المكتسبة في
انشطة الحياة الواقعية وشعورهن بالمسئولية نحو التعلم  .فضال عن اهميته في
كيفية ربط المفاهيم التاريخية مع بعضها البع باستعمال نشاطهن الذهني .
االستنتاجات :
من خالل النتيجة التي توصل إليها الباحثة يمكن استنتاج ما يأتي :
 -0ان تدريس مادة التاريخ لطالبات الصف الخامس االدبي بأنموذج بكستون
اكثر فاعلية من الطريقة التقليدية في اكتساب المفاهيم التاريخية .
 -5هناق حاجة عند طالبات الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ الى
استراتيجيات ونماذج تدريسية حديثة ومنها نموذج بكستون.
-0إن اسةةتخدام أنمةةوذج بكسةةتون فةةي التةةدريس يتماشةةى مةةع متطلبةةات التربيةةة
الحديثة في استثارة دافعية الطالبات نحو التعلم .
 -4استعمال أنموذج بكسةتون سةاعد علةى رفةع مسةتوى اكتسةاب و تنظةيم عمليةة
تدريس المفاهيم التاريخية بطريقة متسلسلة ومترابطة ومتكاملة.
التوصيات
االهتمام بأنموذج بكستون كأنموذج تدريس حديثة لما لها من اثر فاعل فيارتفاع تحصيل الطالبات.
تطبيق انموذج بكستون في مواد دراسية مختلفة.المقترحات
اجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة في مر احل ومواد دراسية مختلفة.اجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة في متغيرات اخرى كالتحصيل والتفكيرالعلمي.
المصادر:
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 ،ط ، 0دار الميسرة  -عمان ،االردن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( :)5111علم النفس التربوي ،ط ،5دار

المسيرة للنشر والتوويع والطباعة ،عمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( :)5110علم النفس التربوي ،ط ،0دار

المسيرة للنشر األردنية.
أبو سرحان ،عطية عودة( :)5111دراسات في أسالير تدريس التربية

االجتماعية والوطنية،ط،0دار الخليج للنشر والتوويع.
ابو وينة  ،فريد كامل وعبدهللا الكيالني( :)0882الرياضيات مناهجها

وأصول تدريسها  ،ط ،4دار الفرقان للنشر والتوويع -عمان ،االردن .
ابو صالح ،محمد صبحي ،واخرون( :)5111القياس

والتقويم،ط،0مطابع الكتاب المدرسي ،صنعاء ،اليمن.
الجبوري  ،فتحي طه مشعل ( :)5110أثر أنموذج برونز في اكتساب

المفاهيم النحوية لدى تالمذة المرحلة االبتدائية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
الجامعة المستنصرية  ،كلية المعلمين  ،العراق .
الجلبي  ،سوسن شاكر ( : )5112اساسيات بناء االختبارات والمقاييس

النفسية والتربوية ،ط ، 0مؤسسة عالء الدين  ،دمشق
حمدان  ،فتحي خليل ( : )5112أسالير تدريس الرياضيات  ،ط، 0دار

وائل للنشر والتوويع  ،عمان  ،االردن.
الحيلة ،محمد محمود(  :)0888التصميم التعليمي  :نظرية وممارسة،

ط ،0دار المسيرة ،عمان.
الحيلة  ،محمد محمود (  :)5112مهارات التدريس الصفي،ط ، 5دار

المسيرة للطباعة  ،عمان  ،االردن .
خطايبة ،عبدهللا محمود( :)5112تعلم العلوم للجميع ،كلية التربية،

جامعة اليرموق ،اربد ،االردن.
خضر ،فخري رشيد( :)6112طرائق تدريس الدراسات االجتماعية ،

ط ،0دار الميسرة للتوويع والنشر ،االردن.
الزغلول ،شاكر عقلة وعماد عبد الرحيم المحاميد ( :)5112سيكلوجية

التدريس الصفي،ط،0دار المسيرة-عمان ،االردن.
الزيادات ،ماهر مفلح ،ومحمد ابراهيم قطاوي ( :)5101الدراسات

االجتماعية طبيعتها وطرائق تعليمها وتعلمها،ط،0دار الثقافة للنشر والتوويع،
عمان ،االردن.
ويتون ،عايش محمود ( :)6113أسالير تدريس العلوم ،دار الشروق

للنشر والتوويع ،عمان.

ابو جادوا  ،صالح محمد علي (: )0882سيكولوجية التنشئة االجتماعية
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الساعدي ،فرات غني نوري( :)5100اثر استخدام انموذج بكستون في
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ملحق()5
اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية
 .0الثورة التي اندلعت في عام  0228كانت حدثا ً أوربيا ً وعالميا ً تسمى الثورة:
د .النمساوية
ب .االيطالية ج .الفرنسية
أ .األلمانية
 .5من خصائ النظام السياسي عام  0228قبل الثورة هو:
الملكيةةة الدسةةتورية ب .الحريةةة ج.التمييةةز االجتمةةاعي الطبقةةي .د .المسةةاواة فةةي
الحقوق
 .0يمكن تلخي أهمية الثورة التي قامت عام  0228بمايلي:
أ .إضافة أراضي جديدة لفرنسا .ب .موقفها المتفرج من التعصر الديني.
ج .ماجاءت به من المبادئ اإلنسانية كالحرية واإلخاء والمساواة.
د .ما أنتجته الثورة من نظام جمهوري ،ومؤسسات تمثيلية دستورية
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 .4الحكومة التي أنشأت بموجر دستور عام ،0282وتتألف من خمسةة أعضةاء
ينتابون الرئاسة كل ثالثة أشهر تسمى:
د .االغلبية
ج .اإلدارة
ب .التنفيذ
أ .األقلية
 .2مةةا المثةةال الةةذي ال ينتمةةي الةةى الحكومةةة التةةي أنشةةأت بموجةةر الدسةةتور عةةام
0282هو مجلس:
د .اللوردات
ج .الخمسمائة
ب .النواب
أ .الشيوخ
 .2تتضح أهمية االنجاوات التي حققتها الحكومةة التةي انشةأت بموجةر الدسةتور
من خالل:
ب .تنةةةةاول النمسةةةةا لفرنسةةةةا عةةةةن
أ .ايقةةةةاف نةةةةابليون حربةةةةه ضةةةةد النمسةةةةا
جزيرة(سانت دومنغو)
ج .اجبةةار بروسةةيا علةةى عقةةد صةةلح ( ليمةةان ) مةةع فرنسةةا د .اتفةةاق هولنةةدا مةةع
االنكليز في حربهم ضد اسبانيا
 .2حركة فكرية نشطة فةي القةرن الثةامن عشةر تنبةه الةى مسةاحى الحكةم المطلةق
وتدعو الى الحكم:
د .النيابي
ب .الدستوري ج .الجمهوري
أ .الملكي
 .2ما المثال الذي ينتمي الى اليقظة الفكرية:
الرسائل المختومة ب .رسائل عن االسبان ج .العقد االجتماعي د .الدولةة
أ.
أنا
 .8ما فائدة الحركة الفكرية التي ظهرت في فرنسا واوربا بما يلي:
قطرية في مبادئها وأفكارها ب .دعت الى التمسذ بحقوق اإلنسان
أ.
ج .اتسةةمت بطةةابع الالمبةةاالة لنشةةر أفكارهةةا د .موقفهةةا المتفةةرج مةةن التعصةةر
الديني
.01مجلس تشريعي تمثل الةبالد الفرنسةية تأسةس فةي02حزيةران عةام0228مةن
أجل:
ب .وضع دستور جديد للبالد
فرم الضرائر الكبيرة
أ.
د .دفاعها عن حقوق البالد
ج .أنصاف رجال الكنيسة
 .00ما المثال الذي ال ينتمي الى الجمعية الوطنية:
مجلس الطبقات ب .قصر فرساي ج .فرقة الفالندرو د .الموسوعيون
أ.
 .05تتضح أهمية المجلس التشريعي الذي انشأ في البالد الفرنسية بما يأتي:
التأكيد على حقوق االشراف االقطاعية.
أ.
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ب .ابقاء اعمال السخرة والضرائر المفروضة على المطاحن واالفران.
ج .إصدار الئحة تسمى حقوق االنسان
د .التمييز الطبقي في الحصول على الوظائف العامة
 .00الحركةةةات التةةةي بةةةدأت بالبحةةةث عةةةن العةةةالم الجديةةةد او االمةةةريكيتين تسةةةمى
االستكشافات
أ.االقتصادية ب .الجغرافية ج .التاريخية د .السياسية
 .04ما المثال الذي ينتمي على الذين اكتشفوا العالم الجديد هو:
أ .ماجالن .ب .ابن بطوطة ج .كريستوفر كولمبس د .االدريسي
 .02ترجع اهمية حركة المستعمرين االوربيين من خالل-:
أ .مساعدة المستعمرين االوربيين بالتوسع على حساب الدول الفقيرة .
ب .البحث عن روس االموال والمواد االولية في قارة اسيا وافريقيا.
ج .وسيلة للتقارب الشعوب وكشف الحضارات.
د .العمل على اقام المستوطنات من اجل السيطرة على الممرات المائية في العالم
الجديد.
 .02الئحةةة صةةدرت فةةي فرنسةةا بعةةد الثةةورة الفرنسةةية والتةةي جةةاءت بةةالكثير مةةن
المبادئ األساسية تسمى :
أ .التأمين القومي ب .حقوق اإلنسان ج .اإلصالح د .التأمين االجتماعي
 . 02ما المثال الذي الينتمةي الةى المبةادئ االساسةية التةي يتمتةع بهةا االفةراد فةي
العالم:
ب .حةةةةق دفةةةةع المظةةةةالم ج .الملكيةةةةة الجماعيةةةةة د.
حماية االرواح
أ.
الحرية
 .02تتضح أهمية الالئحة التي انبثقت في فرنسا من خالل:
أن جميع دساتير العالم أخذت تقتبس من تلذ الالئحة.
أ.
ب .الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق.
للشعر حقوق لمشاركة الحكومة في وضع القوانين .
ج.
د .تقرير الضرائر عن طريق ممثليه في الجمعية التشريعية.
 .08احد رموو الطغيان في فرنسا حطمه الثوار في يوم 04تموو 0228
يسمى:
د .السوريون
ج .الباستيل
ب .الحصن
أ.القالع
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 .51ما المثال الذي ينتمي الى اصوات العدالة في فرنسا:
االستبداد والظلم ب .يوم الحرية ج .التعذير الوحشي د .العبودية
أ.
 . 50تتضح االهمية السياسية والعسكرية بسقوط االنظمة القمعية من خالل:
ب .مرحلة التخل والتحرير
أ .مثل رمز الظلم واالستبداد
ج .تمركز السلطة الفعلية في باريس بيد بلديتها
د .تقرير الضرائر عن طريق ممثليه في الجمعية التشريعية.
 .55ثورات قومية في اوربا والتي قامت بها األوساط الوطنية والشعبية في
المدن البافارية تسمى الثورة:
أ .الفرنسية ب .االلمانية ج .االمريكية د .األسبانية
 .50تحدد المثال الذي ينتمي الى قادة الثورات القومية في اوربا :
ماتزيني ب .فردريذ وليم الرابع ج .غاريبالدي د .مترنيخ
أ.
 .54تتضح أهمية الثورات التي قامت في اوربا من خالل:
أ .الدعوة الى تجزئة األمة األلمانية .ب .كتر الحريات العامة.
ج .تشكيل حكومات برلمانية مستبعدة للشعر األلماني
د .القيام بإصالحات دستورية ووضع دستور أللمانيا
 .52يعد الدستور الذي انشأ في فرنسا بأنه-:
مجموعة القوانين من األمم المتحدة.
أ.
ب .وثيقة مؤقتة لتنظيم الحياة السياسية في الدولة.
ج .أهم وثيقة قانونية في نظام الدولة.
د .أتفاق تعاون بين أحزاب السياسة الحاكمة للدولة.
 .52ما المثال الذي ينتمي إلى سلطات الدستور وهي:
أ .النيابة ب .اإلدارية ج .التشريعية د .التعاونية
 .52تتضح أهمية الدستور الفرنسي من خالل:
أ.اقر الدستور عدم الفصل بين السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية ،والقضائية
ب .الملذ الفرنسي مطلق الصالحيات وغير مقيد بالدستور
ج .يتبنى هذا الدستور جميع المبادئ الواردة في وثيقة حقوق االنسان .
د .إعطاء الجمعية التشريعية سلطات محدودة في مجال وضع القوانين.
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 .52ثةةورات وطنيةةة وقوميةةة شةةهدتها أوربةةا طيلةةة القةةرن التاسةةع عشةةر منهةةا فةةي
فرنسا عندما لجأت أغلبية الشعر الفرنسي الى -:
أ.التمرد ب .العصيان المسلح ج .مساندة الكنيسة د .المطالبة بالملكية
الدستورية
 .58ما المثال الذي ال ينتمي الى الثورات القومية والوطنية في اوربا:
أ .أشراف الكنيسة ب .طبقة النبالء ج .التويلري د .مملكة االراضي
المنخفضة
 .01تتضح أهمية الثورات القومية والوطنية في اوربا من خالل:
أ .االعتةةراف بالسةةيادة للقوميةةات المختلفةةة فةةي سويسةةرا ب .خنةةق حريةةة الةةرأي
والصحافة والتعبير
د .عدم االعتةراف بالقوميةات
ج .البقاء على األنظمة االنتخابية القديمة
الصغيرة في أوربا.
 .00المؤتمر الذي عقد عةام  0202اسةتناداً الةى مةا نصةت عليةه معاهةدة بةاريس
األولى لحل المشةاكل الكثيةرة والمعقةدة التةي أوجةدتها الحةروب النابليونيةة يسةمى
مؤتمر:
د .باول
ج .فينا
ب .لندن
أ .وارشو
 .05تحدد المثال الذي الينتمي الى مؤتمر التسوية والصلح في اوربا:
ج .التحالف المقدس د.
قاعدة التواون الدولي ب .مبدأ التعوي
أ.
فرساي
 .00تتضح أهمية مقررات مؤتمر الصلح في اوربا كاآلتي:
أنها أنزلت أكثر الخسائر الممكنة لفرنسا
أ.
أوجدت حالً سياسيا ً للمشكلة البولندية
ب.
ج .على الصعيد اإلنساني إلغاء تجارة العبيد
د .تأكيد المؤتمر على نمو الروح الوطنية عند الشعوب االوربية
 .04ثةةةورة نشةةةبت عةةةام  0222ضةةةد بريطانيةةةا قةةةام بهةةةا سةةةكان المسةةةتعمرات
االمريكية عندما وجدوا أن السلطات البريطانية تسيء معاملتهم تسمى الثورة:
ج .األمريكية د .األسبانية
ب .الفرنسية
االيطالية
أ.
 . 02ما المثال الذي ينتمي الى الثورة التي قام بها سكان المستعمرات البريطانيةة
:
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أ.الحزب االشتراكي ب .وثيقة اعالن االستقالل ج .الحزب الملكي د.مجلس
الدوما
 .02تتضح أهمية الثورة التي قام بها سكان المستعمرات البريطانية من خالل:
امتداد تأثير الثورة الى امريكا الالتينية
أ.
ب .ظهور الواليات المتحدة االمريكية كدولة مستقلة في قارة أمريكا الشمالية
ج .تأكيدها على الحقوق األساسية للنسان
د.التأكيد على بناء البالد بعد الحرب االهلية االمريكية
 .02نظاما ً تمثيليا ً نصت عليه المادة األولى من الدستور االمريكي على تخويةل
السلطات التشريعية جميعا ً يسمى:
مجلس الشيوخ ب .مجلس النواب ج .الكونغرس د .مجلس االعيان
أ.
عليه الدستور االمريكي

 .02ما المثال الذي ينتمي الى النظام التمثيلي الذي ن
هو الحزب:
الليبرالي ب .االشتراكي ج .الديمقراطي د .الملكي
أ.

عليهةةا الدسةةتور االمريكةةي مةةن

.08تتضةةح افةةادة السةةلطات التشةةريعية التةةي نة
خالل:
سلطة تنفيذ القوانين وفرضها
أ.
ب .تعيين كبار الموظفين مثل الووراء والسفراء
ج .وضع جميع القوانين الالومة لتطبيق أحكام الدستور .
د .الرئيس هو المسؤول األول عن أدارة العالقات الخارجية.

 .41التغييرات االقتصادية ،التي حصلت في أوربا والتي حولةت وسةائل اإلنتةاج
من اآلالت اليدوية الى المكائن تسمى الثورة:
أ .التجارية ب .السياسية ج .الصناعية د .االجتماعية
 .40أحد األمثلة اآلتية الينتمي الى التغيرات االقتصادية في اوربا :
أ .حركة االختراع ب توافر رأس المال ج .تجارة العبيد د .توافر العمل
 .45يمكن تلخي أهمية التغيرات االقتصادية في اوربا بما يلي:
أ .نمةةو الرأسةةمالية الصةةناعية ب .تأثيرهةةا فةةي الةةنظم االقتصةةادية واالجتماعيةةة
ألوربا
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ج .تحةةةول معظةةةم اقتصةةةاديات الةةةدول االوربيةةةة مةةةن الزراعةةةة الةةةى الصةةةناعة
د .العمل على تحسين أحوال العمال االقتصادية والصحية.
 .40المعركة التي تحدث بين دول العالم يمكن وصفها بأنها:
اشةةتباق بةةين طةةرفين قةةوين ب  .التقةةاء طةةرفين أحةةدهما قةةوي واآلخةةر
أ.
ضعيف
ج .اشتباق بين طرفين ضعيفين د .اشتباق بين طرفين على الباطل
 .44أحد االمثلة اآلتية ينتمي الى المعارق :
ج .ليمان د .اميان
أ.باريس ب .واترلوا
 .42تتضح أهمية معركة أبي قير من خالل:
اعتماد نابليون في تموين جيشه على المغرب العربي
أ.
ب .قطع الصلة بين نابليون وفرنسا ج .دعوة الجيش الفرنسي الى فرنسا
د .تحطيم األسطول الفرنسي من قبل األسطول االسباني
 .42حركة ظهرت في فرنسا بسبر ماخلفته حروب نابليون من أومة اقتصادية
ومشكالت البطالة دعا اليها بع المفكرين تسمى:
أ.الحركةةة الديمقراطيةةة ب.النزعةةة االسةةتقاللية ج.حركةةة االشةةتراكية د .الحركةةة
القومية
 .42تحدد مثاالً ينتمي الى الحركة التي دعا اليها المفكرين في فرنسا
الديكتاتورية ب .الملكية الخاصة ج .االستعمارية د .الملكية العامة
أ.
 .42توضح أهمية الحركة الثورية التي دعا اليها بع المفكرين في فرنسةا مةن
خالل :
أ .أرادت أن تحل مشكلة الصناعة كظاهرة متصلة في المجتمع.
ب .جعل الدولة قادرة على القيام بإصالحات مالية لحل جميع المشاكل.
ج .القضاء على الفساد المالي واالداري والرشوة في أجهزة الدولة والمجتمع
د .تحويل المجتمع الفرنسي من مجتمع صناعي الى مجتمع وراعي
 .48حركةةة أصةةالحية نشةةأت بةةين سةةنتي  0242-0202نتيجةةة إلهمةةال مصةةالح
العمال وتحقيق مصالح الطبقة الوسطى( البرجواوية) تسمى:
أ .العمالية ب .النقابية ج .الجارتية د .التعاونية
 . 21تحدد المثال الذي الينتمي الى الحركة التي قام بها العمال في بريطانيا:
أ .نقابات العمال ب .مؤسسات المجتمع المدني ج .الضمان االجتماعي
د .اعمال السخرة
 .50تتضح أهمية الحركة العمالية من خالل :
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ب .عدم توفير شروط الصحة للعمال
أ .ويادة ساعات العمل
ج .تةةوفير الضةةمان لهةةم بعةةد بلةةوغهم سةةن التقاعةةد عةةن طريةةق مةةن الئحةةة تضةةمن
د .خف األجور اليومية لهم.
حقوقهم السياسية.
 .25الجمعية التي عقدت أول جلساتها في مطلع تشرين األول عةام 0280وكةان
غالبية أعضائها من النواب الشباب الذين يؤمنون بالجمهور كنظام مثالي لفرنسةا
تسمى الجمعية:
أ .العمومية ب .التشريعية ج .الوطنية د .القومية
 .20المثال الذي التنتمي الى الجمعية التي تأسست عام :0280
أ .وادي الراين ب .أمارة تريف ج .مرتفعات فالمي د .دوقية وارشو
 .24تتضح أهمية الجمعية التي تأسست عام  0280في فرنسا من خالل:
أ .وضع جميع مواد الدستور الجديد في غير موضع التنفيذ
ب .التقاعس عن حماية فرنسا من االخطار الخارجية.
ج .صيانة جميع مكاسر الثورة التي حققتها في عهد الجمعية الوطنية .
د.الوقوف الى جانر النبالء الفرنسيين ومساندتهم.
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