م .ادوذ داود سلواى

العذد الخوسىى .هجلة الفحخ  .آب لسٌة 2102

اثر أمنىذج ثيهني يف حتصيم طهبت كهيت انرتبيت االساسيت /
خامعت دياىل يف مادة منهح انبحث انرتبىي

م .احمد داود سلمان

كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

انفصم االول :

مشكهت انبحث :
تعد مشكلة انخفاض تحصٌل الطلبة فً مادة مناهج البحث التربوي واحدة
من المشكالت التً تواجه الطلبة والتدرٌسٌٌن فً مجال تعلٌمها وتعلمها وهذا ما
تؤكد ه نسب النجاح المتولعة لطلبة الصؾ الثالث كلٌة التربٌة األساسٌة فً هذه
المادة للسنوات ( )7022-7002وكما مبٌن فً الجدول ()2
الجدول ()1
نسب النجاح لألعوام من ( )2011 -2002فً مادة مناهج البحث
(*)
التربوي فً اقسام كلٌة التربٌة االساسٌة
%96
7002-7002
%69
7006-7002
%51.7
7020-7006
%61.8
7022-7020
ٌتبٌن من الجدول أعالها نخفاض واضح فً نسب نجاح الطلبة فً مادة
مناهج البحث التربوي حٌث تراوحت بٌن ( )%96-%62.2وهذه نسبة منخفضة
وتحتاج إلى أعادة نظر.كما تبٌن للباحث من خالل خبرته المتواضعة فً تدرٌس
مادة مناهج البحث التربوي وأراء مجموعة من تدرٌسً هذه المادة واالختصاصٌن
التربوٌٌن(**)الذٌن استطلع أراءهم أن هنان ضعفا فً تحصٌل طلبة الصؾ الثالث
فً مادة مناهج البحث.
وٌؤكد المربون أن هنان مشكله تشمل جمٌع من له عاللة بالتربٌة والتعلٌم
تتمثل بانخفاض مستوى تحصٌل الطلبة فً التعلٌم النظامً ،نتٌجة استعمال
(*)دصل الثادث على ًسة ًجاح الطلثة هي هاسحزات األقسام
(** ) ا  .د  .لٍث كزٌن دوذ – أرشاد جزتىي.
ا  .د  .عثاس فاضل  -هٌاهج الثذث الحزتىي.
ا  .د  .ههٌذ عثذ السحار  -علن الٌفس الحزتىي .
ا  .د  .علً األوسً  -ارشاد جزتىي .
ا  .م  .د  .هٌذر هثذر – طزائق جذرٌس ال زٌاضٍات.
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األسالٌب التملٌدٌة فً التدرٌس المستندة على الحفظ واالستظهار مما ٌدعو إلى
البحث عن أسالٌب تدرٌسٌة بدٌلة(.جابر:2626،ص)22
كما ان االسالٌب التربوٌة التملٌدٌة تجعل من الطالب متلمٌا للتعلٌمات
واالوامر دون ان ٌشاركه المعلم او الوالدان فً الحوار والمنالشة والتحلٌل
واالستنتاج والوصول الى الحمائك ذلن كله ٌجعل المتعلم فالدا لروح البحث
والتفكٌر السلٌم( .مصطفى)43 :7007 ،
واكد (الطائً )7022،و(سلٌم واخرون)7009،على أن الطلبة ٌواجهون
مشكلة تدرٌسهم بطرائك ال تنسجم ونماذج التعلٌم المناسبة لمدراتهم.وان االهتمام
مازال منصب اعلى تزوٌدهم بمعلومات بأكبر لدر ممكن كما لو كان اكتسابهم
للمعلومات هو الؽاٌة من التعلم على الحفظ و االستظهار مما ٌؤدي إلى نتٌجة مفادها
أن لدٌهم نمصا فً المدرة على التعلم والتذكٌر وبالتالً ٌسبب اإلخفاق فً تحصٌلهم
العلمً(.الطائً) 7: 7022،و (سلٌم واخرون)27 :7009،
أذ لم تعد طرائك التدرٌس التملٌدٌة لادرة على تحمٌك أهداؾ التعلٌم الحدٌثة
فً اكتساب المعارؾ وتنمٌة تفكٌرهم السٌما فٌما ٌتعلك بالتفكٌر النالد،فمد كشفت
الكثٌر من الدراسات المحلٌة عن تدنً الطلبة فً المدرات التفكٌرٌة ومنها التفكٌر
النالد مثل دراسة (العلوانً)2666،ودراسة (علً)7009،
أهميت انبحث :
ٌعد التؽٌٌر من ابرز مالمح العصر الذي نعٌشه والذي شمل مٌادٌن الحٌاة
كافة  0فهو عصر التطورات والتؽٌرات السرٌعة  0ونتٌجة هذا التؽٌٌر السرٌع فمد
صوب العاملون فً مٌدان التربٌة والتعلٌم ،جملة من التحدٌات دفعتهم إلى البحث
بجد من اجل اٌجاد حلول مبتكره لمواجهة التحدٌات المتجددة ،ولمد كان محور تلن
الحلول هو السعً العداد إنسان ٌتمبل التؽٌر المتالحك وٌساهم فً عملٌة التطوٌر.
فالتربٌة هً اساس االصالح وفالحها،والتربٌة لوة هائلة تستطٌع ان تزكً
النفوس وتنمٌها وترشدها الى عبادة الخالك عز وجل كمال العباده،وهً لوة تستطٌع
تنمٌة االفراد وصمل مواهبهم وتنمً عمولهم وافكارهم وتدرب اجسامهم وتموٌها،
وانها تستطٌع دفع المجتمع الى العمل واالجتهاد ودفع افراده الى التماسن والتراحم
والتكامل ،والتربٌة هً وسٌلة لحل المشكالت والنهوض باالفراد الى الرلً
باالمم،فهً عملٌة شاملة متكاملة من الجوانب الروحٌة والعملٌة والجسدٌة والنفسٌة
واالجتماعٌة جمٌعها بحٌث ال ٌطؽى جانب على اخر فهً تنمٌة متفرلة مع الشمول
والتكامل،تهدؾ الى اعداد الفرد الصالح اعدادا متكامال متزنا لٌكون نافعا لنفسه
ومجتمعه سعٌدا فً حٌاته(.الحٌلة)72 :7002،
ولكلٌات التربٌة االساسٌة ومنها كلٌة التربٌة االساسٌة فً جامعة دٌالى لها
هدؾ شامل واهداؾ خاصة تسعى الى تحمٌمها من خالل برنامجها التربوي وهدفها
ال شامل ٌنص على ما ٌأتً " تهدؾ كلٌات التربٌة االساسٌة الى اعداد معلمٌن
مؤمنٌن باهلل محبٌن لوطنهم مؤمنٌن باهداؾ امتهم ولٌمها السامٌة معتزٌن بتراثهم
الحضاري وتأهٌلهم لٌكونوا كفؤٌن فً اداء رسالتهم التربوٌة والمهنٌة والوطنٌة
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لادرٌن على المشاركة الفاعلة فً بناء الوطن والحفاظ على وحدة الوطن واالمة
متحلٌن باخاللٌات العمل والمهنة " .
( وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً)3 :2662،
فالتدرٌس الجٌد كالعمل الجٌد الذي ٌتطلب التشارن والتعاون ولٌس التنافس
واالنعزال وذلن من خالل جو اجتماعً انفعالً اٌجابً داخل حجرة الدرس استنادا
الى مسلمة اساسٌة هً ان التعلم ٌتحمك بألصى درجة من الفعالٌة اذا كان الجو
االجتماعً االنفعالً داخل حجرة الدرس اٌجابٌا ،وٌنشا هذا الجو من العاللات
االنسانٌة الجٌدة التً توجد بٌن المدرس وبٌن الطلبة وبٌن الطلبة بعضهم البعض
مما ٌخلك مناخا دٌممراطٌا تشاركٌا ٌحمك للطلبة حرٌة ابداءاالراء مما ٌساعدهم
على اكتساب االتجاهات والمٌم المرؼوبة،وكذلن ٌؤثر على اتجها تهم نحو المادة
الدراسٌة فٌمبلون علٌها مما ٌزٌد تحصٌلهم فٌها وتحمٌك االهداؾ التربوٌة المنشودة.
(اللمانى وابو سنٌنة) 66 : 2660،
هذا فان مناهج البحث العلمً والتربوي تهدؾ الى مساعدة الطلبة على
الحصول على المعرفة ومهارات التفكٌر العلمً لحل المشكالت فً حٌاتهم
العملٌة،باإلضافة الى تطوٌر نواتج ومواد تخدم المٌدان العملً فً التعلٌم وتسعى
لتدرٌب الطلبة على تنظٌم أفكارهم ومساعدتهم وعرضها بشكل منطمً
وسلٌم،واستخدام المكتبة ومصادرها وتدرٌبهم على اإلخالص واالمانة وتحمل
المسؤولٌة فى نمل المعلومات (.ؼباوي وابو شعٌرة ) 72 : 7020 ،
اذ ٌموم انموذج ثٌلٌن ( التحري الجماعً ) على تطوٌر النظام التعلٌمً عن
طرٌك إجراءات دٌممراطٌة ،وهو رد فعل للنظرة التملٌدٌة للتعلم وعامل دفع العادة
التوازن بٌن دوري كل من المدرس والطالب من خالل اتباع خطة تدرٌس ذات
طابع دٌممراطً وتشجٌع الطلبة على التحاور فً اثناء الدرس واحترام ارائهم (
جمل  ،)226 :7006،فٌتحول الصؾ الى اسرة او مجموعة عمل واحدة لها
معاٌٌرها ولكل عضو فٌها دوره ونشاطاته ضمن فرق العمل الفرعٌة التً ٌنضم
الٌها  ،وٌتحول المدرس من مرالب النضباط الطالب فً الصؾ ،الى مرالب
لمستوى فهمه للمفاهٌم وافعاله وسلوكٌاته التً تدل على ذلن وٌتصرؾ على وفك ما
ٌظهر له ،بحٌث ٌعٌن الطالب على فهم خطئه ومن ثم ٌموده الى تكوٌن الفهم السلٌم
لموضوع الدرس ( .الخلٌلً )766 : 2669 ،
واستنادا الى ما تقدم ٌمكن ان نبٌن اهمٌة البحث الحالً باالتً :
 -0اهمٌة مادة مناهج البحث التربوي .
 -2ضرورة استعمال النماذج التعلٌمٌة الحدٌثة التً تعتمد على المشاركة
الجماعٌة فً العملٌة التعلٌمٌة.
 -3توجٌه انظار المهتمٌن بالتعلٌم الى هذه النماذج كمداخل لتدرٌس المواد مما
تمهد للمٌام بدراسات مكملة فً هذا المجال.
هدف انبحث :
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ٌرمً البحث الحالً الى تعرؾ اثر استعمال انموذج ثٌلٌن فً تحصٌل مادة
مناهج البحث التربوي لدى طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى.
فرضياث انبحث :
 -0ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة بٌن متوسط درجات طلبة المجموعة
التجرٌبٌة االولى الذٌن ٌدرسون بطرٌمة ثٌلٌن ومتوسط درجات طلبة
المجموعة الضابطة الذٌن ٌدرسون بالطرٌمة االعتٌادٌة فً تحصٌل مادة
مناهج البحث التربوي.
حدود انبحث :
ٌقتصر البحث الحالً على:
 -0طلبة الصؾ الثالث كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى للعام الدراسً
7022-7020
 -2مفردات مادة مناهج البحث التربوي الممررة من الهٌئة المطاعٌة .
 -3الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً .7027 –7022
حتديد املصطهحاث :

االنموذج عرفه  weil 1978بانه " خطوط عرٌضة لتصمٌم االنشطة والبٌانات
التربوٌة وتحدٌد طرائك التدرٌس وطرائك التعلٌم التً ٌمصد من ورائها تحمٌك
االهداؾ المرسومة ،وٌستند على اساس منطمً او نظرٌة تموم بتبرٌره ووصؾ
جودته وسبب هذه الجودة وٌمكن ان ٌصاحب االساس المنطمً لالنموذج دلٌل
تجرٌبً" (. )Weil,1978:2
وٌعرف الباحث االنموذج اجرائٌا بانه :
(مجموعة من الخطوات المتسلسلة التً ٌمارسها الباحث العداد خطط
تدرٌسٌة لتدرٌس طلبة الصؾ الثالث -لسم الحاسبات /كلٌة التربٌة االساسٌة
المجموعة التجرٌبٌة على وفك انموذج ثٌلٌن حسب اهداؾ مادة منهج البحث
التربوي) .
عرفه لطامً ولطامً  2662بانه " استراتٌجٌة العمل الدٌممراطً
للمجموعات باستخدام عملٌة البحث والتحري واالستمصاء فً الموالؾ التعلٌمٌة "
( لطامً ولطامً)772 :2662 ،
التحصٌل
عرفه الكلزة والمختار  2622بانه " مدى استٌعاب الطلبة لما تعلموه من
خبرات معٌنة فً موضوع معٌن مماسا بالدرجات التً ٌحصلون علٌها باالختبار
التحصٌلً "(.الكلزة والمختار )207 : 2622 ،
مادة منهج البحث التربوي:
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عرفها الباحث هً احدى الممررات الدراسٌة التً تدرس لطلبة الصفوؾ
الثالثة فً السام كلٌات التربٌة االساسٌة ولفصل دراسً واحد وحسب مفردات الهٌأة
المطاعٌة العامة.
انفصم انثاني

دراساث سابقت
دراسة عبد الوهاب ()2006
هدفت هذه الدراسة الى معرفة اثر انموذج التحري الجماعً فً التفكٌر
التباعدي لدى طالبات الصؾ الخامس االدبً فً مادة التارٌخ فً العراق ,تألفت
عٌنة البحث من ( )92طالبة توزعن ( )42طالبة للمجموعة التجرٌبٌة و( )40طالبة
للمجموعة الضابطة ،وعد الباحث اختبارا لمٌاس التفكٌر تكون من ( )73فمرة
موزعة على ستة مجاالت وبعد انتهاء التجربة اختبرت المجموعتٌن باختبار التفكٌر
التباعدي وتوصلت النتائج باستعمال االختبار الثانً لعٌنتٌن منفصلتٌن ،الى استعمال
انموذج ثٌلٌن (( )Thelenالتحري الجماعً) فً التدرٌس اكثر فعالٌة من الطرٌمة
االعتٌادٌة فً رفع مستوى التفكٌر التباعدي( .عبد الوهاب)2-6 :7009،
-3دراسة عمران ()2002
هدفت الدراسة الى التعرؾ على اثر استعمال انموذج التحري الجماعً
(ثٌلٌن ( ))Thelenفً تدرٌب الدراسات االجتماعٌة على التحصٌل المعرفً وتنمٌة
بعض مهارات التفكٌر النالد لدى تالمٌذ الصؾ االول اإلعدادي فً السعودٌة ،ولد
حاولت الدراسة االجابة على التساؤالت االتٌة:
 .0ما مهارات التفكٌر النالد الالزمة لطالب الصؾ االول اإلعدادي فً مجال
تدرٌب الدراسات االجتماعٌة.
 .2ما اثر استعمال انموذج التحري الجماعً فً تدرٌب الدراسات االجتماعٌة
على التحصٌل المعرفً لدى لطالب الصؾ االول اإلعدادي.
 .3ما اثر استعمال انموذج التحري الجماعً فً تدرٌب الدراسات االجتماعٌة
على تنمٌة بعض مهارات التفكٌر النالد لدى لطالب الصؾ االول اإلعدادي.
ولتحمٌك هذه التساؤالت تم تطبٌك اختبار التحصٌل المعرفً واختبار مهارات
التفكٌر النالد على عٌنة مكونة من( )20طالبا وطالبة،ولد استعمال الباحث تصمٌما
تجرٌبٌا ذو المجموعة الضابطة,وتوصلت الدراسة الى فعالٌة البرنامج الممترح فً
تنمٌة التحصٌل ومهارات التفكٌر النالد لدى تالمٌذ الصؾ االول اإلعدادي (عمران،
.)723-266 :7002
انفصم انثانث
ا
اوال -:منهديت انبحث
اتبع الباحث المنهج التجرٌبً لتحمٌك اهداؾ البحث ،اذ ٌبنى المنهج التجرٌبً
على االسلوب العلمً الذي ٌبدأ بوجود مشكلة ما تواجه الباحثٌن تتطلب منهم البحث
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عن االسباب والظروؾ الفاعلة وذلن باجراء التجارب على اثرها ،اذ تعد هذه
المنهجٌة نوع من ادق انواع البحوث واكثرها علمٌة  ،كونه ٌهدؾ الى دراسة
االسباب التً تكمن وراء الظواهر والتوصل الى نتائج ٌمكن االعتماد علٌها فً
المستمبل(.داود وعبد الرحمن )732 : 2660 ،
ا
ثانيا -:انتصميم انتدريبي
على الباحث لبل اجراء أي دراسة ،اختٌار تصمٌم تجرٌبً مناسب الختٌار
صحة النتائج المستنبطة من فروضة (فاندالٌن .)462 : 2623 ،
اذ ان اختٌار التصمٌم التجرٌبً الدلٌك ٌعد ذا اهمٌة كبٌرة النه ٌضمن
للباحث بداٌة جٌدة فً دراسة المشكلة وما ٌترتب علٌها من بٌانات دلٌمة لالجابة عن
فرضٌات الدراسة والتأكد من هذه الفرضٌات واهمٌة النتائج التً ٌتوصل الٌها.
(ؼرابٌة )70: 2622 ،
لذلن اعتمد الباحث واحدا من تصمٌمات الضبط الجزئً وهو تصمٌم
المجموعة الضابطة العشوائٌة االختٌار ذات االختبار المبلً والبعدي (فان
دالٌن .)69: 2626،والجدول(ٌ )2وضح ذلن

المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

الجدول ()1
التصمٌم التجرٌبً
المتؽٌر المستمل
نموذج ثٌلٌن
-----------

المتؽٌر التابع
التحصٌل

ا
ثانثا -:جمتمع انبحث وعينته
ٌشتمل مجتمع البحث الحالً طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى ،ولما
كانت الدراسة الحالٌة تتطلب اختٌار لسما واحدا من السام الكلٌة فمد اختار الباحث
لسم الحاسبات من بٌن السام الكلٌة كونه ٌضم ثالث شعب ولد ابدى رئٌس المسم
والتدرٌسٌٌن المعنٌٌن تعاونهم فضال عن ان الباحث هو احد تدرٌسً المسم .
اعتمد الباحث التمٌٌم العشوائً البسٌط المسبك من لبل المسم فً توزٌع طلبة
الصؾ الثالث على شعبتٌن وعن طرٌك السحب العشوائً اختٌرت شعبة (أ)
كمجموعة تجرٌبٌة وشعبة (ب) مجموعة ضابطة .
بلػ عدد طلبة لسم الحاسبات الصؾ الثالث ( )69طالب وطالبة ولد استبعد
الباحث ( )3طلبة كونهم من الطلبة الراسبٌن ،اعتمادا من الباحث انهم ٌمتلكون
معرفة سابمة عن الموضوعات التً تدرس فً اثناء التجربة وبالتالً ستؤثر هذه
الخبرة على دلة نتائج البحث والسالمة التجرٌبٌة للبحث ،علما ان استبعادهم لد تم
من النتائج فمط مع الحرص على بمائهم داخل ؼرفة الصؾ حفاظا على نظام المسم.
اداتا انبحث :
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 .1اختبار مناهج البحث
أ .تحدٌد المادة العلمٌة -:
حدد الباحث المادة العلمٌة التً سٌدرسها على وفك مفردات المادة المحددة من
الهٌئة المطاعٌة ،الفصل الدراسً الثانً وشملت المادة العلمٌة كما فً الجدول(-:)7
الجدول ()2
ٌبٌن مفردات المادة حسب الهٌئة القطاعٌة
الموضوع
الفصل
الفصل االول مدخل مناهج البحث  :االهمٌة ،النظرٌة العلمٌة  ،انواع البحوث.
الفصل الثانً المناهج العلمٌة للمنهج العلمً ،االفتراضات ،االهداؾ.
المشكككككلة فككككً البحككككث ،المصككككادر ،االهمٌككككة ،الهككككدؾ ،الفككككروض،
الفصل
المصطلحات  ،االجراءات.
الثالث
اسس استعمال المراجع
الفصل
الرابع
مكنهج البحككث التكارٌخً ،االهمٌككة ،االختبكار ،جمككع المكادة ،المصككادر،
الفصل
النمد.
الخامس
منهج البحث الوصفً  :الخطوات ،االنواع  ،الدراسات .
الفصل
السادس
منهج البحث التجرٌبً  :طبٌعته ،الضبط ،االهداؾ ،االنواع.
الفصل
السابع
ولد حدد الباحث الكتاب المنهجً ( مناهج البحث التربوي)( عبد الرحمن
وداود )2660 ،بوصفه المنهج الذي ضم اؼلب تلن المفردات فضال عن بعض
المناهج المساعدة.
ا
ثانثا -:جمتمع انبحث وعينته
ٌشتمل مجتمع البحث الحالً طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى ،ولما
كانت الدراسة الحالٌة تتطلب اختٌار لسما واحدا من السام الكلٌة فمد اختار الباحث
لسم الحاسبات من بٌن السام الكلٌة كونه ٌضم ثالث شعب ولد ابدى رئٌس المسم
والتدرٌسٌٌن المعنٌٌن تعاونهم فضال عن ان الباحث هو احد تدرٌسً المسم .
اعتمد الباحث التمٌٌم العشوائً البسٌط المسبك من لبل المسم فً توزٌع طلبة
الصؾ الثالث كلٌة على شعبتٌن وعن طرٌك السحب العشوائً اختٌرت شعبة (أ)
كمجموعة تجرٌبٌة وشعبة (ب) مجموعة ضابطة .
بلػ عدد طلبة لسم الحاسبات الصؾ الثالث ( )69طالبا وطالبة ولد استبعد
الباحث ( )3طلبة كونهم من الطلبة الراسبٌن ،اعتمادا من الباحث انهم ٌمتلكون
معرفة سابمة عن الموضوعات التً تدرس فً اثناء التجربة وبالتالً ستؤثر هذه
الخبرة على دلة نتائج البحث والسالمة التجرٌبٌة للبحث ،علما ان استبعادهم لد تم
من النتائج فمط مع الحرص على بمائهم داخل ؼرفة الصؾ حفاظا على نظام المسم.
صياغت فقراث االختبار انتحصيهي :
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اعتمد الباحث فً صٌاؼة فمرات االختبار التحصٌلً على وفك فمرات
االختبارات الموضوعٌة والممالٌة كونها تتوافك من حٌث المٌاس لمستوٌات بلوم
المعرفٌة الستة ،اذ اعتمد الباحث على اسلوب االختٌار من متعدد باربعة بدائل فً
لٌاس المستوٌات االربعة االولى (معرفة  ،فهم ،تطبٌك ،تحلٌل) .
اذ ٌعد هذا االسلوب االكثر استعماال فً بناء االختبارات التحصٌلٌة فضال
عن تؽطٌتها لجزء كبٌر من المحتوى ،ومن ثم فهً تتمتع بدرجة عالٌة من صدق
المحتوى والثبات ،وٌمكن توظٌفها بسهولة لمٌاس لدرات معرفٌة علٌا ممارنة مع
االشكال االخرى من االختبارات الموضوعٌة (العمادي والدرابٌع-29: 7003 ،
 ،)22واختار الباحث نوعٌن من االختبارات التحصٌلٌة احدهما موضوعً من نوع
االختٌار من متعدد وٌتألؾ من ( )32فمرة واالخر ممالً ذي االجابات المصٌرة
ولدره ( )27فمرة لمٌاس مستوٌات التركٌب والتموٌم ،لٌكون عدد مجموع فمرات
االختبار الكلً ( )90فمرة اختبارٌة وزعت على محتوى المادة والمستوٌات الستة
لالهداؾ السلوكٌة وعلى وفك أهمٌتها النسبٌة فً الخرٌطة االختبارٌة  ،ولد استند
الباحث فً اعداد فمرات االختبار الموضوعٌة على مجموعة من الدراسات
واالدبٌات التً بنت اختبارا تحصٌلٌا فً مادة منهج البحث العلمً مثل دراسة
(البخاتً.)7006 ،
صالحٌة فقرات االختبار التحصٌلً -:
من اجل التعرؾ على صالحٌة الفمرات االختبارٌة ،لمٌاس وما وضعت من
اجل لٌاسه ومدى مالءمتها لالهداؾ السلوكٌة ،ومدى مالئمة بدائل االجابة بالنسبة
لالختبار الموضوعً (االختبار من متعدد ) عرضت على مجموعة من الخبراء
والمختصٌن فً مجال المٌاس والتموٌم وطرائك التدرٌس.
وبعد اطالع الخبراء على الفمرات حصلت موافمة جمٌع الخبراء على
صالحٌة الفمرات فً لٌاس ما وضعت الجل لٌاسه وبنسبة تزٌد عن (.)%20
وبذلن اصبح االختبار بصٌؽته االولٌة ٌتكون من ( )90فمرة .
تعلٌمات االجابة عن فمرات االختبار
بعد اعداد الفمرات االختبارٌة والتأكد من صالحٌتها صاغ الباحث التعلٌمات
الخاصة باالجابة عنها ،وتضمنت التعلٌمات كٌفٌة االجابة عن فمرات االختبار وعدم
ترن أي فمرة دون اجابة ووضع الباحث مثاال ٌوضح كٌفٌة االجابة عن كل سؤال،
واوضح الباحث ان درجة واحد تعطى لالجابة الصحٌحة عن كل فمرة و(صفر)
درجة لالجابة الخاطئة وتعامل الفمرات المتروكة معاملة االجابة الخاطئة ،وهذا
بالنسبة للفمرات من نوع االختبار من متعدد ،اما بالنسبة للفمرات الممالٌة فٌتم
التصحٌح من خالل اعطاء ( )4درجات لكل سؤال وبذلن تصبح الدرجة النهائٌة
لفمرات االختبار التحصٌلً ( )23درجة .
التجربة االستطالعٌة -:
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الهدؾ من التجربة االستطالعٌة هو معرفة مدى وضوح تعلٌمات االختبار
وفمراته والكشؾ عن جوانب الضعؾ فٌها ،من حٌث الصٌاؼة والمضمون ومدى
مالءمة بدائل االجابة ،والولت المستؽرق لالجابة عن االختبار وللتحمك من ذلن
طبك االختبار على عٌنة من طلبة كلٌة التربٌة االساسٌة – الجامعة المستنصرٌة/لسم
الرٌاضٌات لوامها ( )40طالب وطالبة من الصؾ الثالث اختٌروا عشوائٌا ،ولد
اسفرت نتائج التجربة االستطالعٌة عن وضوح الفمرات وتعلٌمات االختبار ،اما
مدى الولت المستؽرق فمد تراوح ما بٌن ( )20-96دلٌمة ،وبمتوسط ولت ممدار
( )26دلٌمة وبعد اكمال تلن االجراءات اصبح االختبار جاهزا للتطبٌك على عٌنة
التحلٌل االحصائً .
التحلٌل اإلحصائً لفقرات االختبار:
نظرا الن نوعٌة االختبار وجودته تعتمد اعتمادا كبٌرا على نوعٌة الفمرات التً
ٌشتمل علٌها وجودتها ،فان تحلٌل الفمرات ٌعد امرا ضرورٌا لتحسٌن االختبارات
التحصٌلٌة ،سواء الممننة او الصفٌة التً ٌكتبها المعلم لطالبه ،وتحلٌل الفمرات هو
اسلوب منظم ٌصمم للحصول على معلومات محددة تتعلك بكل فمرة من فمرات
االختبار ،وهذه المعلومات ٌمكن االفادة منها فً تحدٌد الفمرات الؽامضة او
المربكة او ؼٌر الفاعلة من اجل مراجعتها او استبعادها وانتماء افضل الفمرات
المتوافرة لتضمٌنها فً الصٌؽة النهائٌة لالختبار (عالم.)227: 7009،
بلػ عدد افراد العٌنة ( )63بوالع ( )72طالب وطالبة فً المجموعة العلٌا
و( )72طالب طالبة فً المجموعة الدنٌا وحسبت االجابات الصحٌحة وؼٌر
الصحٌحة من كل فمرة من فمرات االختبار على حده لكلتا المجموعتٌن العلٌا والدنٌا
ثم اجرى الباحث علٌها االجراءات االتٌة -:
 .1معامل صعوبة الفقرة
ان تحدٌد مستوى صعوبة كل فمرة من فمرات االختبار ٌعد ضرورٌا النه
ٌبٌن لنا كٌفٌة اداء الطالب فً المهمة التً تمٌسها الفمرة ،وكذلن المستوى العام الداء
الطلبة فً كل فمرة من فمرات االختبار ،وبذلن تستطٌع تحدٌد مدى تحمٌك االهداؾ
السلوكٌة التً تمٌسها هذه الفمرات (عالم .)224: 7009،
(*)
ووجد انها كانت
حسبت صعوبة كل فمرة باستعمال معادلة الصعوبة
تراوح بٌن ( )0,92 –0,40وٌرى بلوم ( )Bloomان االختبارات تعد جٌدة اذا
كانت الفمرات فً مستوى صعوبتها بٌن (( )0,20 – 0,70مادوس)202: 2624،
وعلى وفك هذا المعٌار ٌتضح ان جمٌع الفمرات تتمتع بصعوبة جٌدة والجدول ()4
ٌوضح ذلن .
الجدول ()3
صعوبة فقرات االختبار التحصٌلً
ت

معامل

ت

ت

معامل

معامل

ت

معامل

(*) دسثث هعاهل الصعىتة تالٌسثة لفقزات االخحثار الوحعذد توعادلة صعىتة االخحثارات
الوىضىعٍة فً دٍي دسثث هعاهل صعىتة الفقزات الوقالٍة توعادلة صعىتة الفقزات االًشائٍة.
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-2
-7
-4
-3
-6
-9
-2
-2
-6
-20
-22
-27
-24
-23
-26
-29
-22
-22
-26

الصعوبة
0,42
0,46
0,47
0,62
0,69
0,32
0,47
0,46
0,39
0,32
0,42
0,92
0,94
0,92
0,33
0,67
0,39
0,67
0,92

-70
-72
-77
-74
-73
-76
-79
-72
-72
-76
-40
-42
-47
-44
-43
-46
-49
-42
-42

الصعوبة
0,34
0,60
0,67
0,42
0,49
0,44
0,46
0,92
0,66
0,92
0,46
0,72
0,92
0,40
0,69
0,94
0,33
0,42
0,67

م .ادوذ داود سلواى

-46
-30
-32
-37
-34
-33
-36
-39
-32
-32
-36
-60
-62
-67
-64
-63
-66
-69
-62

الصعوبة
0,36
0,62
0,92
0,94
0,46
0,33
0,46
0,46
0,34
0,67
0,66
0,46
0,40
0.76
0,42
0,32
0,62
0,43
0,90

-62
-66
-90

الصعوبة
0,67
0,40
0,36

 .2معامل تمٌٌز الفقرة
ٌمصد بموة بتمٌز الفمرة مدى لدراتها على التمٌٌز بٌن ذوي المستوٌات العلٌا
وذوي المستوٌات الدنٌا من االفراد بالنسبة للسمة التً تمٌسها الفمرة .
(الزوبعً واخرون )42: 2622 ،
وعند حسا ب الموة التمٌزٌة لفمرات االختبار اعتمد الباحث معٌار اٌبل الفمرة
الجٌدة التً تكون لوتها التمٌٌزٌة  0,40فاكثر وبعد حساب الموة التمٌٌزٌة لفمرات
االختبار وجد انها كانت تتراوح بٌن ( )0,96 -0,40وهً معامالت تمٌٌز جٌدة،
والجدول (ٌ )3وضح ذلن)Eble,1972 :399 ( .
جدول ()4
قوة تمٌٌز فقرات االختبار التحصٌلً
لوة تمٌٌزٌة
ت
لوة تمٌٌزٌة
ت
لوة تمٌٌزٌة
ت
0,96
0,34
0,40
32
72
2
0,30
0,47
0,47
37
77
7
0,49
0,32
0,32
34
74
4
0,62
0,44
0,46
33
73
3
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6
9
2
2
6
20
22
27
24
23
26
29
22
22
26
70

0,62
0,97
0,62
0,32
0,42
0,44
0,42
0,39
0,32
0,62
0,93
0,44
0,42
0,49
0,62
0,32
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0,32
0,36
0,47
0,44
0,36
0,42
0,62
0,42
0,32
0,32
0,47
0,32
0,92
0,37
0,44
0,47

76
79
72
72
76
40
42
47
44
43
46
49
42
42
46
30

36
39
32
32
36
60
62
67
64
63
66
69
62
62
66
90

0,40
0,32
0,39
0,62
0,43
0,42
0,46
0,47
0,32
0,62
0,47
0,33
0,69
0,32
0,42
0,40

 .1فاعلٌة البدائل الخاطئة
الؽرض من تحلٌل اجابات الطلبة فً اسئلة االختبار من متعدد هو معرفة
عدد اللذٌن اختاروا االجابات الخاطئة ،وكذلن بهدؾ االحاطة بمدى فاعلٌة البدائل
الخاطئة التً تستعمل لهدؾ انتباه الطلبة عن االجابة الصحٌحة حتى ٌمكن مراجعتها
وتعدٌلها ان كانت ؼٌر فعالة)Thornto& Oetting 1982 :10( .
وٌعد البدٌل الخاطئ فعاال حٌنما ٌكون اكثر جاذبٌة للطلبة ذوي المستوٌات الدنٌا
من الطلبة ذوي المستوٌات العلٌا بالنسبة للسمة او السمات التً ٌمٌسها
االختبار)Eronlund , 1971 :253(.
ولحساب معامل فعالٌة البدٌل الخاطئ لكل فمرة من فمرات االختبار
التحصٌلً بالنسبة لالختبار من متعدد البالؽة ( )32فمرة ،استخدم الباحث معادلة
التمٌٌز ،اما المحكات التً اعتمد علٌها الباحث الستبعاد البدٌل هو عندما ٌكون
معامل فاعلٌة البدٌل موجبا او صفرا ،والجدول (ٌ )6وضح ذلن:
الجدول ()5
معامل فاعلٌة البدٌل الخاطئ لفقرات االختبار االختٌار من متعدد
فاعلٌة البدٌل
الخاطئ
ت
االول

فاعلٌة
البدٌل
الخاطئ
الثانً

فاعلٌة
البدٌل
الخاطئ
الثالث
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2
7
4
3
6
9
2
2
6
20
22
27
24
23
26
29
22
22
26
70
72
77
74
73

0,730,760,730,760,740,430,720,260,770,270,260,740,220,260,260,200,260,200,260,220,260,760,220,27-

0,760,700,740,700,760,740,440,260,220,240,220,430,240,790,220,720,260,200,230,220,220,260,270,26-

0,740,720,770,720,740,760,760,220,440,720,770,270,720,720,260,240,260,700,260,770,790,260,240,24-
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76
79
72
72
76
40
42
47
44
43
46
49
42
42
46
30
32
37
34
33
36
39
32
32

0,230,220,220,260,770,790,260,220,270,220,260,260,790,260,700,700,220,260,260,230,220,220,260,29-

0,220,230,230,260,720,260,770,200,60,230,220,220,260,220,720,220,270,240,260,260,700,220,230,22-

0,260,290,220,220,290,260,260,220,220,260,220,200,270,260,220,700,270,220,700,220,270,220,260,26-

انىسائم االحصائيت :
ان الوسائل االحصائٌة التً استعمل فً البحث الحالً حسبت بواسطة برنامج
الحاسوب االلً ( )spssوهً:
 -0تحلٌل التباٌن االحادي إلٌجاد داللة الفروق بٌن المجموعات البحث الثالث
فً متؽٌرات البحث .
 -2معادلة الفاكرونباخ إلٌجاد الثبات الختبار مناهج البحث واختبار التفكٌر النالد
.
 -3معامل الصعوبة استعملت لحساب معامل صعوبة فمرات اختبار مناهج
البحث.
مج ص ع  +مج ص د
معامل الصعوبة =
-310-
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ع +د
 .0معادلة التمٌٌز الٌجاد تمٌز فمرات اختبار مناهج البحث واختبار التفكٌر
النالد.
معامل التمٌٌز =

مج ص ع – مج ص د
( 0ع+د)

(عودة والخلٌلً )722: 2622،

2

انفصم انرابع
اوال :عرض اننتائح
بعد انهاء تجربة الدراسة على وفك الخطوات واإلجراءات التً عرضت فً
الفصل السابكٌ ،عرض الباحث النتائج التً توصلت الٌها الدراسة على وفك أهدافها
فرضٌتها من خالل الممارنة بٌن متوسطات مجموعات البحث الثالث باختبار مناهج
البحث البعدي واختبار التفكٌر النالد .
 .0عرض النتائج المتعلمة باالختبار التحصٌلً بٌن المجموعتٌن  -:بعد تصحٌح
اجابات طلبة مجموعات البحث االثنٌن عن فمرات االختبار التحصٌلً
اظهرت النتائج ان متوسط درجات المجموعة التجربٌبة التً درست بانموذج
ثٌلٌن كان ( )92درجة وبانحراؾ معٌاري ( )9,24والجدول (ٌ )9وضح
ذلن
الجدول ()6
المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لمجموعتً البحث فً االختبار التحصٌلً
البعدي
العدد المتوسط الحسابً االنحراؾ المعٌاري
المجموعة
9,24
92
42
التجرٌبٌة االولى
20,32
33
40
الضابطة
ولمعرفة داللة الفروق االحصائٌة بٌن متوسطات المجموعات الثالث استعمل
الباحث تحلٌل التباٌن االحادي
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وسٌعرض الباحث النتائج المتعلمة باالختبار التحصٌلً لمناهج البحث
التربوي البعدي وبحسب فرضٌات البحث االتٌة:
الفرضٌة االولى:
(ال ٌوجد فرق ذو داللة احصائٌة بٌن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة التً
درست بانموذج ثٌلٌن ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التً درست بالطرٌمة
االعتٌادٌة فً االختبار التحصٌلً) ،وٌوضح الجدول ( )9ان متوسط درجات طلبة
المجموعة التجرٌبٌة االولى الذٌن استعمل معهم انموذج ثٌلٌن ( )92وان متوسط
درجات المجموعة الضابطة الذٌن استعمل معهم الطرٌمة االعتٌادٌة كان ()33
درجة ،وعند اختبار معنوٌة الفروق بٌن متوسطً درجات هاتٌن المجموعتٌن
باستعمال اختبار شٌفٌه للممارنات البعدٌة المتعددة للعٌنات ؼٌر المتساوٌة ،ظهر ان
الفرق دال احصائٌا اذ بلؽت لٌمة شٌفٌه الحرجة ( )4,20وهً اصؽر من الفرق
المالحظ بٌن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة االولى والضابطة البالػ ()74
درجة مما ٌشٌر الى وجود فرق بٌن المتوسطٌن ولصالح متوسط درجات المجموعة
التجرٌبٌة االولى التً تدرس بانموذج ثٌلٌن وكما فً الجدول (. )9
االستنتاخاث
 -0فاعلٌة انموذج ثٌلٌن فً رفع التحصٌل الدراسً فً مادة مناهج البحث
التربوي ممارنة مع الطرٌمة االعتٌادٌة .
 -2ان تطبٌك خطوات انموذج ثٌلٌن ٌبعث فً نفوس الطلبة الحٌوٌة واشاعة
روح التعاون وحب المشاركة فً الدرس.
انتىصياث
ضرورة ادخال النماذج التدرٌسٌة ومن ضمنها انموذج ثٌلٌن فً مفردات ممررات
مادة طرائك التدرٌس التً تدرس فً كلٌات التربٌة .
 -3تدرٌب الطلبة على تعلم دراسة الخطوات التطبٌمٌة فً استعمال النماذج
التعلٌمٌة وبخاصة انموذج (ثٌلٌن) كون فٌها مساحة واسعة للتعلٌم.
الممترحات -:
ٌقترح الباحث الدراسات المستقبلٌة :
 .0إجراء دراسة حول فاعلٌة انموذج ثٌلٌن فً متؽٌرات اخرى مثل التفكٌر
االبداعً والتفكٌر الوجدانً .
املصادر:
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 .0جابر ،عبد الحمٌد جابر وعاٌؾ حبٌب :اساسٌات التدرٌس،مطبعة العاتً
،بؽداد.2622،
 .2جمل ،دمحم جهاد:)7006(،تنمٌة مهارات التفكٌر االبداعً من خالل
المناهج الدراسٌة،دار الكتاب الجامعً العٌن0
 .3الخلٌلً ،خلٌل واخرون  :تدرٌس العلوم فً مراحل التعلٌم العام ،ط ،2دار
الملم للنشر والتوزٌع ،االمارات02669 ،
 .4سلٌم ،دمحم جابر واخرون :بناء المناهج وتخطٌطها ،ط،2دار الفكر للنشر
والتوزٌع ،عمان ،االردن 7009،م0
 .5العلوانً ،مهند سامً جٌجان ":اثر استعمال استراتٌجً كلوز ماٌر
واالحداث المتناقضة فً تعلم المفاهٌم الفٌزٌائٌة وتنمٌة التفكٌر
الناقد"(،اطروحة دكتوراه ؼٌر منشوره)،كلٌة التربٌة،جامعة بؽداد2666،
 .6علً ،اسماعٌل ابراهٌم ( : )7002التفكٌر الناقد بٌن النظرٌة والتطبٌق،
ط ،2دار الزهراء للطباعة والنشر ،بؽداد .
 .2عمران ،خالد عبد اللطٌؾ دمحم(:)7002اثر استعمال انموذج التحري
الجماعً (ثٌلٌن) فً تدرٌب الدراسات االجتماعٌة على التحصٌل المعرفً
وتنمٌة بعض مهارات التفكٌر الناقد لدى تالمٌذ الصف االول االعدادي ,
المجلة التربوٌة كلٌة التربٌة,جامعة سواهاج ,مصر ,العدد()74ص-266(,
.)723
 .2عودة ،احمد سلٌمان ( :)2662المٌاس والتموٌم فً العملٌة التدرٌسٌة،
المطبعة االردنٌة – االردن.
 .9ؼباوي ،وابو شعٌره  ،د.ثائر احمد وخالد دمحم :مناهج البحث التربوي
مكتبة المجمع العربً ،ط22:7020 ،2
 .01لطامىٌ،وسؾ،وناٌفة لطامى (:)2662نماذج التدرٌس الصفٌة ،ط ،7دار
الشروق للطباعة،عمان.
 .00الكلزة ،رجب احمد ومختار،حسٌن:المواد االجتماعٌة بٌن النظرٌة
والتطبٌق،ط 2الكوٌت 2626،
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 .02اللمانً ،وابو سنٌنة ،تخطٌط المنهج وتطوٌره ،د.احمد حسٌن اللمانً
وعوده عبد الجواد ابو سنٌنه،جامعة عٌن شمس  ،عمان الدار االهلٌة 262
 .03مصطفى  ،عبد السالم ( :)2662تصمٌم االنشطة العلمٌة لكتب العلوم فً
المرحلة االبتدائٌة ،مجلة التربٌة العلمٌة ،المجلد  ،2العدد االول  ،عمان –
االردن .
14. Joyce&weill-m(1986)-models of teaching 3edpprentice
hall Inc newjersy

-315-

