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 المستلخص:

يهدف البحث إلى تعرف اثر انموذج واكس في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى  

طالب الصف االول المتوسط وتنمية تفكيرهم التاريخي .استعمل الباحث التصميم 

التجريبي ذا الضبط الجزئي وذا االختبار القبلي والبعدي اختار الباحث الشعبة )ج( 

وفق انموذج واكس, ومثلت الشعبة )أ(  لتمثل المجموعة التجريبية التي تدرس على

( طالب 82المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية بلغ عدد الطالب )

( طالب في كل شعبة. تم مكافأة المجموعتين في المتغيرات)العمر الزمني 43بواقع )

للطالب , الذكاء, درجات العام السابق(, اعد الباحث أداتي البحث اختبار اكتساب 

المفاهيم التاريخية واختبار التفكير التاريخي , وتم التحقق من الصدق  وثبات االداتين 

( لمعالجة البيانات, أظهرت النتائج تفوق المجموعة T-testاستخدم اختبار )

التجريبية التي درست على وفق انموذج واكس في اكتساب المفاهيم التاريخية 

 باستعمال انموذج واكس في التدريس. ومهارات التفكير التاريخي أوصى الباحث
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The Effect of Wax’s Model in Acquiring Historical Concepts 

and Developing Historical Thinking among the Students of 

the First Intermediate Class  
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Abstract 

This study aims at investigating The Effect of Wax’s 

Model in Acquiring Historical Concepts and Developing 

Historical Thinking among the Students of the First Intermediate 

Class. The researcher used an experimental design with partial 

control and a pretest and a posttest. He chose section C to 

represent the experimental group that studies according to Wax 

model. Section A represented the control group that study 

according to the traditional method. There were 68 students with 

34 student in each section. The two sections were equalized in 

the variables of age, intelligence, and score of previous year. 

The researcher prepared the two assessment tools: historical 

concept test, and historical thinking test. The validity and 

reliability of the tools were verified. The researcher used t-test to 

process the data. The results showed that the experimental group 

which studied according to Wax model in acquiring historical 

concepts and historical thinking skills prevailed. It is 

recommended to adopt this model in teaching.   

 

 مشكلة البحث:

تعد مادة التاريخ من المواد الدراسية األساسية ,و تدرس في المراحل الدراسية 

المختلفة, اذ تمكن الطالب من التعرف على الدور الحضاري لالنسانية , بما تم 

والمعرفة , ولكن واقع مدارسنا الحالي تقديمه من أفكار في مختلف مجاالت العلم 

يشير الى أن طرائق تدريسها في اغلب األحيان مازالت تعتمد الحفظ والتلقين 

واإللقاء, وأكثر المدرسين ما زالوا متمسكين بالطريقة التقليدية في تدريس التاريخ , 

ديد من إذ إن صعوبة التاريخ تبرز في انه يتصل بأزمنة ومواقع جغرافية تكون في الع

الحاالت بعيدة عن الظروف الزمنية الحالية للطالب ,وعلى هذا  نجد الكثير من 

الطالب يبدون شكواهم من صعوبة تعلم مادة التاريخ مما أدى إلى انخفاض مستوى 

اكتسابهم للمفاهيم التاريخية , وإن صياغة المعرفة التاريخية في صورة مفاهيمية  

وإمكانية نقلها إلى   سابها وتطبيقها بصورة أفضلتمكن الطالب من استيعابها واكت

 مواقف جديدة .
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وعلى هذا األساس فقد تطلب تدريس مادة التاريخ على نحو عام و المفاهيم 

التاريخية على نحو خاص توافر نماذج واستراتيجيات تدريسية مناسبة, يمكن من 

االيجابي  مع تلك المفاهيم , خاللها إكساب المفاهيم التاريخية للطالب وتحفيز التفاعل 

بما يحقق األهداف المرجوة على وفق نماذج واستراتيجيات تدريسية فعالة تمنح 

الطالب دوراً نشطا في موقف التعلم  , وتؤكد األدبيات و الدراسات و البحوث 

التربوية أن المفاهيم هي أهم مستويات البناء المعرفي للعلم التي تبنى عليها مستويات 

فة األخرى , وهي احد أهم نواتج التعلم في إعادة تنظيم المعرفة لدى الطالب المعر

بصورة تضفي عليها استيعاب المعنى, وتبين الباحث  ضعف االهتمام بمتغير التفكير 

التاريخي وتحقيقه لدى الطالب , فاكتسابه  يرفع مستوى كفاءة تفكير الطالب 

كتسابها ,وإيجاد الروابط المنطقية فيما بينها واستيعابهم في تعلم المفاهيم التاريخية وا

, لذا توجب التدريس بنماذج تدريسية فعالة تهيأ الطالب لممارسة دوراً نشطا في 

 المواقف التعليمية.

واظهرت االتجاهات الحديثة تنوعا كبيرا في نماذج واستراتيجيات التدريس 

وحاجاتهم وطبيعة المادة التي استندت وفقا السس نظرية تراعي خصائص الطالب 

الدراسية واألهداف المنشود تحقيقها , لذا من الضروري استخدام نماذج 

واستراتيجيات تدريسية تمكن الطالب من اكتساب المفاهيم وتثبيتها , وجعل الطالب 

مركز العملية التعليمية ومحورها ومعالجة الصعوبات التي يواجهونها في اكتساب 

 . تاريخ لكونها مفاهيم مجردة ومركبة و بعيدة زمنيا مادة ال المفاهيم في 

( WAKS MODELومن هذه النماذج التعليمية المهمة , انموذج واكس )

الذي يقوم على تحديد واختيار الخبرات واألنشطة التعليمية وتنظيمها و يتضمن 

( Responsibility Cycleخمسة مراحل ويطلق عليها بدائرة المسئولية )

 (. 288: 8113)إبراهيم,

واعتمد الباحث هذا االنموذج لتقصي أثره في اكتساب المفاهيم التاريخية وتنمية 

التفكير التاريخي, كما أن الدراسات والبحوث السابقة لم تتناول انموذج واكس 

كمتغير تجريبي لتدريس المفاهيم التاريخية في المرحلة المتوسطة وتعرف اثره , 

 تجريبياً من ذلك. وهذا ما دفع الباحث  للتثبت

ولتحقيق أهداف البحث في اكتساب المفاهيم التاريخية  وتنمية التفكير التاريخي 

 حدد  الباحث مشكلة البحث بالسؤالين اآلتيين :

ما اثر انموذج واكس في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالب الصف االول  .0

 المتوسط ؟

خي لدى طالب الصف االول ما اثر انموذج واكس في تنمية التفكير التاري .8

 المتوسط ؟

 

 أهمية البحث :

يعد تعلم المفاهيم التاريخية ذات أهمية لكونها تشكل نواة أساسية في بناء 

المناهج  الدراسية تسهل المادة وتزيد من تثبيتها في ذاكرة المتعلم وتقلل الفجوة بين 

التاريخية ,إذ تصبح  التعليم السابق والالحق , ومن هنا يقتضي االهتمام بالمفاهيم
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عامال مساعدا في تحديد األهداف واختيار وتنظيم المحتوى والوسائل التعليمية 

وأساليب التقويم, ومن ثم فهي يمكن إن تساعد في التخفيف من التعقيد في حقائق 

إن المفاهيم , (28: 0993التاريخ و االستغراق في التفاصيل والجزيئات )مازن , 

ة في جعل مادة التاريخ تثير التساؤل وتتحدى الفكر وتساعد في التاريخية لها وظيف

حل بعض صعوبات التعلم ومن هذا المنطلق لقي االهتمام بالمفاهيم تأييدا كبيرا من 

التربويين والمختصين بطرائق التدريس فظهرت نماذج واستراتيجيات تدريسية تهتم 

ية إذ إنها جزء من البناء المعرفي وأن بدراسة المفاهيم والبنية المفاهيمية للمادة التعليم

البناء المعرفي ال يمكن التوصل إليه إال من خالل الحقائق والمبادئ والمفاهيم 

 (nttelppA 1997: 303المتصلة به )

وتنبثق أهمية تدريس المفاهيم وفقاً لعدة حسابات , فهي تعد أحد الحلول لمواجهة       

ة في مختلف ميادينها وتخصصاتها كما وأنها تعد النمو المتسارع في المعرفة العلمي

حالً لمشكلة استظهار الطلبة للمعلومات وحفظها دون استيعاب ووعي وتمييز, وهذا 

يعني أن التعلم عن طريق المفاهيم واستعمالها في مواقف تعليمية جديدة له مردود 

ن األدوات المهمة (. كما أنها تعد م22: 0922ايجابي على العملية التعليمية )إبراهيم,

للتدريس على وفق االتجاهات الحديثة التي تعطي دوراً إيجابياً للمتعلم, ألنها تؤدي 

إلى طرح األسئلة ذات العالقة بمعلومات أو بيانات معينة من أجل جعلها ذات معنى 

كما تعمل على تنظيم المعلومات المتباينة وتصنيفها وإيضاح العالقات المتبادلة فيما 

:  0922ولذلك فهي ال تمثل المعرفة فقط بل تـنتجها أيضاً )سعادة وجمال , بينها,

إن العملية التعليمية القائمة على الحوارات  Hooper, 1993), ويعتقد ) (99

الفكرية, واآلخذ والرد, واألسئلة واألجوبة, ودمج األفكار, وطلب المسوغات 

ومقارنة األفكار بين المتعلمين يمكن أن تقود إلى معالجات عميقة لمحتوى الدرس 

 (.Hooper, 1993: 5-7ومفاهيمه )

المدرس في الموقف التعليمي ركناً اساسيا وتعد طرائق التدريس التي يستخدمها       

في تحقيق أهداف التدريس لما لها من نتائج ايجابية ومؤثرة في طبيعة تفكير الطالب 

ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي والتفاعل المستمر فيما بينهم, التي تؤدي إلى نمو 

قائق شخصية الطالب بجوانبها المختلفة وزيادة قدرات المدرس في الكشف عن الح

 (.008: 8110والمعلومات والمفاهيم في المنهج الدراسي )المقرم, 

أن التوجهات التربوية الحديثة تدعو إلى تدريس مادة التاريخ لتحقيقها تنمية 

التفكير التاريخي للمتعلمين,  اذ يتخذ من التفكير التاريخي وسيلة من وسائل تدريس 

 ,Wineburgيقة واقعية )التاريخ في سياق دقيق لالحداث الماضية وبطر

2001:45.) 

وتأخذ النماذج واالستراتيجيات التدريسية عدة مسارات إال أنها تجمعها قواسم 

مشتركة لكونها مصدراً للتفاعل االجتماعي بين الطالب داخل الصف, وهي مصدر 

لمعالجة المعلومات والخبرات الشخصية للمتعلم, فضالً عن كونها مصدر لتعديل 

 (. 80: 8101اهيم, سلوكهم )إبر

انموذج واكس بوصفه من النماذج التدريسية التي قد يكون لها أثر  عملوقد است     

في اكتساب المفاهيم التاريخية وتنمية التفكير التاريخي للطالب, ويعد االنموذج  احد 
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( STSنماذج التدريس المرتبطة بمدخل التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع )

: 8113()إبراهيم,Responsibility Cycleأيضا بدائرة المسؤولية ) وهويعرف

288  .) 

فالتفكير التاريخي يجعل المتعلم قادراً على جمع الحقائق  وفحصها وربطها 

وعرض االحداث التاريخية على نحو صحيح بعيداً عن التحيز والتعصب معتمدا 

االدله ، وتنمية ادراك المتعلم على المناقشه المنطقيه والخروج باحكام مستقلة تدعمها 

بان كل نتيجه تعد فرضاَ قابالَ للقبول او الرفض في ضوء ما يستجد من ادلة           

ومهارات التفكير التاريخي تعمل على تعزيز مهارات حياتية مهمة, مثل ,  وبراهين

ذ يتطلب التفكير النقدي القائم على األدلة, الذي ينطبق على حقول ما قبل التاريخ , ا

من المتعلم ان يكون على دراية بوجهات النظر المتعددة , الذي يتطلب منه االعتراف 

بها وتقديرها , وتقييمها وتقييم المعلومات, واتخاذ القرارات على أساس من األدلة و 

 (Barton & Levstik, 2004: 25)البراهين. 

المرحلة لمواجهة مرحلة وللمرحلة المتوسطة أهمية كبيرة إذ يعد المتعلم في هذه 

المراهقة على نحو سليم واالستعداد لمرحلة جديدة هي المرحلة اإلعدادية ,وكل ذلك 

يتطلب الوقت والجهد ليكون مفيداً لمجتمعه ِ , فالهدف العام واألساس للمرحلة 

المتوسطة هو مواصلة االهتمام بأسس المعرفة والمهارات واالتجاهات والعمل على 

,  وفي  (484:  0991ا ومتابعة تطبيقاتها تمهيداً للمرحلة المقبلة)مزعلتحقيق تكامله

 التفكير التاريخي.تنمية والتاريخية ضوء ما سبق يتضح أهمية اكتساب المفاهيم 

 

 هدف البحث :

يهدف البحث الحالي تعرف اثر انموذج واكس في اكتساب المفاهيم التاريخية    

 الصف االول المتوسط.  وتنمية التفكير التاريخي لدى طالب

 

 فرضيتا البحث:

 لتحقيق هدف البحث فقد صيغت الفرضيتان الصفريتان اآلتيتان:

( بين متوسط درجات 1,19اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0

طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا الفصول الثالث االولى من كتاب 

ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  االجتماعيات على وفق انموذج واكس

 الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية في اكتساب المفاهيم التاريخية.

( بين متوسط درجات 1,19اليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .8

طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا الفصول الثالث االولى من كتاب 

ى وفق انموذج واكس ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة االجتماعيات عل

 الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير التاريخي.
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 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي على :

عينة من طالب الصف االول المتوسط في احدى المدارس المتوسطة والثانوية   -0

 م.8102/8102ديالى للعام الدراسي النهارية في محافظة 

الفصول الثالث االولى من كتاب االجتماعيات التي تدرس في الكورس الدراسي  -8

 م.8102 – 8102األول للعام الدراسي 

 م. 8102 -8102الكورس االول من العام الدراسي  -4

 

 تحديد المصطلحات:

 -أوال: انموذج واكس : عرفه:

 يعرف بدائرة المسئولية )  انموذج تعليمي: 8113إبراهيمResponsibility 

Cycle و يمثل أطار عمل لتحديد واختيار وتنظيم الخبرات واألنشطة التعليمية )

ويتكون االنموذج من خمس مراحل : مرحلة فهم الذات, مرحلة الدراسة والتأمل 

 8113ومرحلة صنع القرار,ومرحلة التصرف المسؤول, ومرحلة التكامل )إبراهيم,

 :288-284.) 

  التعريف االجرائي : أنه اطار عمل الختيار الخبرات التعليمية التاريخية و

تنظيمها لمساعدة الطالب في اكتساب المفاهيم التاريخية وتنمية التفكير التاريخي 

باعتماد المراحل الخمس وهي: مرحلة فهم الذات, مرحلة الدراسة والتأمل , مرحلة 

سؤول, مرحلة التكامل في تدريس عينة البحث صنع القرار, مرحلة التصرف الم

 )المجموعة التجريبية(. 

 -ثانيا : اكتساب المفهوم :عرفه كل من :

   , ( بانها " عملية تكوين تتضمن االستنتاج العقلي ,  0999) الخليلي و آخرون

 واهم عناصرها التصور العقلي للسمات المشتركة وتمييز الخصائص المتغيرة ". 

 (   92:ص 0999)الخليلي و آخرون ؛              

  ,( " زيادة أفكار الفرد أومعلوماته أوتعلمه أنماطا  8114)شحاتة واخرون

 (.92:  8114جديدة  لالستجابة أو تغير أنماط االستجابة القديمة ")شحاتة وآخرون,

 قدرة طالب المجموعتين التجريبية والضابطة )عينة : التعريف اإلجرائي

بحث( على تعريف وتمييز وتطبيق المفاهيم التاريخية الواردة في موضوعات مادة ال

التاريخ المشمولة في التجربة وتقاس قدرة الطالب من خالل االختبار الذي أعده 

 الباحث لهذا الغرض.

 -ثالثا : المفاهيم : عرفها كل من:

  ,ببعض  (:" المفهوم هومجموعة من األشياء المرتبطة بعضها0994)الطيطي

: 0994) الطيطي باسم أو رمز" على أساس خصائص مشتركة يمكن أن يشار لها

2) 

  , بكلمة , ويتكون  يرمز إليه  ( " أنه تركيب عقلي  8113)مارزانو وآخرون

المفهوم من المعلومات التي ينظمها الفرد حول صنف واحد أو أكثر من األشياء , أو 
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تمكن الفرد من التمييز أو الوصف, كما  األفكار, أو األحداث , و العمليات , و

 (.91: 8113على ربط تلك األصناف فيما بينها ")مارزانو وآخرون,  تساعده 

 :بانهففا كلمففة او مصففطلح تففدل علففى مجموعففة مففن الحقففائق  التعريففف اإلجرائففي :

 واالحداث الواردة في كتاب االجتماعيات للصف االول المتوسط .

 -عرفه كل من:رابعا:التفكير التاريخي : 

 (ونبرج: (Wineburg, 2001 العمليات التي يمارسها المتعلمون عند دراسة

التاريخ, التي تضم مجموعة من مهارات التفكير التاريخي التي تدعم التحقيق و 

االستقصاء وتحديد مستوى ثقة الوثائق مثل تحديد مصدر المعلومات ذات الصلة, في 

ة والمعلومات, المؤيدة لالدعاءات المذكورة, مما سياقها الصحيح و المصادر التاريخي

 يمهد للوصول الى االستدالالت, ومراقبة سير العمل  في دراسة التاريخ. 

Wineburg, 2001:45)) 

  ،وتحليل  التاريخيةعلى فهم و استيعاب الحقائق  "القدرة( : 4002)خريشة

 األصليةمن مصادرها  التاريخيةبين تلك الحقائق وجمع البيانات و االدله  العالقة

 المختلفةوتنظيمها وتصنيفها وتفسيرها ، ووزن االدلة التي تتضمن وجهات النظر 

 والنتيجةعليها وتطوير الفرضيات عن السبب  األحكام وإصدارواستبعاد التحيز منها 

 (.951: 4002بدعم االدلة والبراهين" )خريشة، 

 (:ل عليها طالب مجموعتي البحث الدرجة الكلية التي يحص هو التعريف اإلجرائي

 التجريبية والضابطة على اختبار التفكير التاريخي المعد إلغراض هذا البحث.

 

 جوانب نظرية :

عرض الباحث الجوانب النظرية في ثالث محاور, األول انموذج واكس والثاني   

 اكتساب المفاهيم التاريخية والثالث التفكير التاريخي.

 -واكس:المحور االول: انموذج 

( ان حركة أصالح المناهج وتدريسها أكدت الثقافة , 8112أشار ) زيتون,    

وعبرت على نحو صريح عن العالقة المتبادلة بين العلم والمجتمع , وإن التعلم 

يكسب الطالب المفاهيم وعمليات العلم ومهاراته, وهو يؤثر في قدراتهم اإلبداعية 

هدف إلى أعداد الطالب بوصفه عامل تغيير في ويحسن من اتجاهاتهم, فهذا المدخل ي

: 8112المجتمع, قادرا على حل مشكالته, ووضع القرارات المناسبة )زيتون, 

880-888.) 

فالمعلومات المقدمة للمتعلمين ينبغي أن ترتبط ارتباطا وثيقا بحياتهم اليومية, 

التعلم أيسر المعلومات المقدمة تدرس بصورة وظيفية للمتعلمين أصبح  فكلما كانت

 (.88: 0990وابقى أثرا مع الزمن )الخليلي واخرون , 

( في هذا اإلطار يمكن تقويم تعلم الطلبة  في موضوعات Waks,1989وأشار )      

ومجاالت متعددة كأكتساب المفاهيم, واالتجاهات والتفكير, وتقويم جوانب أخرى 

(, ومن Waks,1989:427-430لمدخل العلم والمجتمع ومعتقدات الطلبة حولها )

هذا المنطلق ظهرت نماذج واستراتيجيات عديدة للتدريس ترتبط بمدخل التفاعل بين 

العلم والمجتمع مثل: أنموذج واكس , الذي يعد  أطار عمل يهدف مساعدة المدرس 
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في تحديده و اختياره وتنظيمه للخبرات واألنشطة التعليمية في المواقف التعليمية و 

الى البيئة االجتماعية ولذلك تسمى بدائرة المسؤولية                         االنتقال منها 

 (Responsibility Cycle وهي مكونة من خمس مراحل تدور حول الطالب . )

 وعلى النحو االتي :

مرحلة فهم الذات: وتقوم على فهم الطالب لذاته و ومسؤولياته تجاه اآلخرين  .0

 والبيئة التي يعيش فيها.

ة الدراسة والتأمل : ويتم في هذه المرحلة اكتساب الوعي والفهم للتطورات مرحل .8

 وآثارها االيجابية و السلبية. 

مرحلة صنع القرار: في هذه المرحلة يتعين على الطالب االنشغال بحل المشكلة  .4

 واتخاذ القرار فيوفر األسباب واألدلة .

الطالب على المشاركة  مرحلة التصرف المسؤول : ويتم في هذه المرحلة تحفيز .3

 في أداء االدوار االجتماعية  أو الشخصية . 

مرحلة التكامل : وفيها يتخطى الطالب المحتوى الدراسي المحدد إلى اعتبارات  .9

 أوسع لمعالجة قضايا شخصية و اجتماعية .

 ( Cheek, 1992: 43( , )  284- 288:  8113)إبراهيم,

تجعل المتعلم واعيا ومدركا, فيعرف قدراته وعيوبه وتحيزاته في  فهم الذاتو     

فهم أو تفسير أي موضوع أو معلومة كما يكتشف كيف تؤثر أنماط تفكيره في فهمه 

كيف تؤثر شخصيته وطبيعته في رؤيتة لألشياء , وتبين له حدود فهمه  و لألسئلة

لما يفهمه, حتى  لبعض األمور , اذ تتطلب من المتعلم أن يكون موضوعياً وواعياً 

يتمكن من تعرف نقاط ضعفه وتكون لديه الشجاعة لمواجهتها والعمل على تغييرها 

متعلمين حتى يعمل المعلم ذلك يتطلب تعرف هذه المستويات في فهم ال والشك أن

 على تخطيط وتنويع تدريسه لصالح كل متعلم في الصف.

 (042:  8108)ياسين و راجي , 

توجية للعمليات العقلية نحو المشكلة اما الدراسة والتأمل فيعمل المتعلم فيها على 

ودراسة جوانبها للوصول الى حلول لتلك المشكلة , فيقوم باستقصاء ذهني نشط 

أن للمتعلم حول معتقداته وخبراته ومعرفته المفاهيمية واإلجرائية في ضوء وواع ومت

الواقع الذي يعمل فيه , والذي يساعدة  في حل المشكالت ,وإظهار المعرفة الضمنية 

إلى سطح الوعي بمعنى جديد ويساعده ذلك  المعنى في اشتقاق استدالالت لخبراته 

صنع القرار عند المتعلم يستند الى المرغوب تحقيقها في المستقبل , وكما ان 

االحساس الواعي بوجود موقف او مشكلة تتطلب اصدار قرار محدد , وتحديد ابعاد 

الموقف او المشكلة, والتعرف على طبيعة العوامل المؤثرة فيه والمتأثرة به, واقتراح 

راسة عدد من الحلول البديلة التي تصلح اساساً لمواجهة الموقف او لحل المشكلة , د

الحلول المقترحة ومقارنتها في ضوء الظروف والمالبسات التي تحيط الموقف او 

تتصل بالمشكلة على تغليب احد المقترحات واختياره على انه انسب حل واصدار 

 ( .92: 8112قرار بشأنه )محمد, 

 واجباته بأصالته و الفرد احساس خالل من يظهراما التصرف المسؤول ف 

 وألفعاله الواعي لنفسه و اجتماعياً  المسؤول الشخص ويكون , وفرديته وقراراته
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 الفرد مالحظة تعني والتي  المختلفة, وواجباته لمهامه منتبه أنه كما اآلخرين, تجاه

على نحوعام  اآلخرين األفراد أو حاجات ,أفعاله وآلثار,لواجباته

Hendreson1981: 30) .) 

المحتوى الدراسي المحدد إلى مواقف ويحدث التكامل عندما يتخطى الطالب 

 وتتكامل شخصيته اذ تتفتح اكثر شمولية أوسع لمعالجة قضايا شخصية و اجتماعية ,

 توحد معه ويتوحد ووعي , حرص وترتبط بالمجتمع ارتباط وتتسامى, وتنضج ذاتيته

 (.83: 0928 عثمان) ومستقبل وتاريخ وجود

ومن وجهة نظر الباحث أن مراحل انموذج واكس يمكن توظيفها في تدريس 

واكتساب المفاهيم التاريخية , إذ يمكن تحقيق عملية اكتساب التعريف للمفهوم في 

المرحلتين األولى والثانية ,وتحقيق عملية تمييز المفهوم من األمثلة المنطبقة وغير 

يف المرحلتين الرابعة والخامسة لتحقيق المنطبقة في المرحلة الثالثة , ويمكن توظ

 عملية تطبيق المفهوم. 

 

 اكتساب المفاهيم التاريخية : المحور الثاني:

ان اكتساب المفاهيم يمثل نتاج معرفي وافكار ذهنية يكونها المتعلم ألحداث او    

اشياء في البيئة, لفئة من المثيرات تكون ذات خصائص مشتركة, وهذه المثيرات قد 

ن أشياء أو أحداثاً أو أشخاصاً , وتمثل األسماء للداللة على المفاهيم تكو

(, واكتساب المفهوم يرتبط بموضوع الكشف عن الصفات 890: 8119)اليماني,

والدالالت المرتبطة بالمفهوم ,اذ يمكن النظر إلى اكتساب المفهوم على أنه القدرة 

سم أو موقف أو حادث, أي قدرة على التعميم أو تنظيم الدالالت أو تجميعها تحت ا

المتعلم على وضع الخصائص أو السمات أو األمثلة في صنف أو فئة, وأنَّ اكتساب 

المفهوم يبين قدرة المتعلم على التمييز بين المثيرات أو الصفات المرتبطة بالمفهوم,  

وقدرته على التعميم أي تجميع هذه المثيرات أو الصفات المرتبطة تحت صنف أو 

ترتبط المعلومات التي يتلقاها ذهن المتعلم (, و400: 8114دة )الخوالدة ,قاع

بالمفهوم المناسب في هياكل المعرفة, وبالتالي فإن المفهوم ينمو ويصبح أكثر 

وضوحا للمتعلم, وهناك عدد من المبادئ التي ينبغي للمعلمين أن تأخذ في االعتبار 

 هم: في تطوير المفاهيم أو تشكيل المتعلمين لدي

تتطور المفاهيم وتنمو من خالل التجارب المختلفة التي تتعلق بالمفهوم الذي  .0

 يكتسبه المتعلمون.

يعتمد على نمو المفاهيم وتطورها بتكوين المتعلمين لها على مستوى االدراك    .8

 المفاهيمي لديهم.

التركيز على الخبرات المتنوعة بدال من التجارب المتكررة من خالل استخدام  .4

 الوسائل التعليمية المختلفة.

يبحث المتعلمون عن معنى المفاهيم عندما تلبي هذه المفاهيم احتياجاتهم  .3

 (90:  8108) ياسين و راجي, ومصالحهم وتوافق  قدراتهم. 
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 :االستدالل على إكتساب المفاهيم التاريخية 

ساب يمكن لمدرس التاريخ استعمال العديد من األساليب والطرائق لقياس اكت

المفهوم التاريخي عند المتعلمين واإلشارة إلى صحة تكوين مفهوم وبناء هذه 

 على النحو االتي:الطالب األساليب وأساليب التقييم التي تقيس قدرة 

اكتشاف اكتساب المفهوم التاريخي من خالل تطبيق عمليات اكتساب المفهوم  .0

 المنتمية للمفهوم.وهي التمييز بين األمثلة المنتمية واألمثلة غير 

 قدرة المتعلم على تحديد تعريف المفهوم اي الدالله اللفظية له. .8

تدريب المتعلم على صياغة تعريف المفهوم خالل عملية تدريس المفهوم التي  .4

 تؤدي إلى تعلم أفضل لهذا المفهوم.

 تطبيق المفهوم التاريخي في حاالت التعلم الفردية وفي المواقف التعليمية. .3

 ( 20:  8110,  ) زيتون

 العوامل المؤثرة في اكتساب المفاهيم:

 هناك عدد من العوامل التي تؤثر في اكتساب المفاهيم التاريخية ومنها: 

نوع المفهوم وطبيعته: تختلف المفاهيم في صعوبتها, مما يؤثر في عملية اكتسابها  .1

تحتاج توجيه المتعلمين و فإذا كانت المفاهيم عالية التجريد وأمثلتها الّدالة عليها قليلة 

 التدخل بصورة اكبر من قبل المدرس في كيفية إكسابها للمتعلمين .

األمثلة االيجابية الّدالة على المفهوم واألمثلة السلبية غير الّدالة على المفهوم : إنَّ  .2

 قدرة المتعلم على التمييز بين األمثلة اإليجابية الدَّالة على المفهوم, واألمثلة السلبية

الة على المفهوم  لدليل قوي على اكتساب المفهوم.  غير الدَّ

عدد األمثلة: ينبغي تقديم عدد كاٍف من األمثلة)اإليجابية( واألمثلة )السلبية(   .3

 (93: 0993للمفهوم المراد اكتسابه لتسهيل عملية اكتساب المفاهيم. )عبد هللا,

ات المتعلمين وبالنتيجة الخبرات السابقة : يزداد اكتساب المفهوم بازدياد خبر .4

يتوقف على ذلك اختيار األمثلة المتعلقة بالمفهوم بما يتناسب ومستواه العقلي, فينبغي 

 أنَّ ال تكون األمثلة عالية التجريد . 

الفروق الفردية : ينبغي إعطاء األمثلة والالأمثلة الكثيرة المتنوعة )اإليجابية(  .5

الة على المفهوم كما ينبغي مراعاة التدرج في الدَّالة على المفهوم )والسلبية( غير ا لدَّ

: 0929صعوبتها وهذا ما يسرع في عملية اكتساب المفاهيم. )الزيود وآخرون,

008) 

 

 المحور الثالث:التفكير التاريخي 

التفكير التاريخي  نوع من انواع التفكير يتضمن الوصف و التحليل, خصوصا 

 (Cantu & Warren 2003:20)ات التاريخيةعند التعامل مع األدلة لبناء التفسير

وهو ربط وتحليل وتطبيق المعلومات حول مفهوم تاريخي معين, وتمكين المتعلم من 

التفاعل مع النص من خالل فحص صياغته لتوصل الى قرارات واضحة للحدث او 

القضية التاريخية بدال من أخذ التاريخية النص في ظاهرها ويمكنه من معرفة كيفية 
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لتوصل الى  تكوين تفسيرات تاريخية خاصة به  لغة آرائهم حول النص, صيا

(Wineburg 2001:42). 

وضرورة عدم االكتفاء بتزويد المتعلم بالبيانات و المعلومات والحقائق 

التاريخية لتمكينه من فهم الحاضر والقوى المؤثرة فيه, وانما تدريب المتعلم على 

التي تجعل منه مشاركا ذكيا ذلك ان تنمية التفكير ممارسة مهارات التفكير التاريخي 

السليم من الوظائف الرئيسة للتاريخ وهذا يتضمن تعليل الحوادث والنظر إلى 

:  0929االحداث الراهنة على انها ذات جذور مستمدة من اعماق الماضي )اللقاني

94 .) 

 

 مهارات التفكير التاريخي :

ناصر األساسية ضمن متطلبات تدريس تعد مهارات التفكير التاريخي من الع

التاريخ ,المتعلم بحاجة الى تطوير مهارات التحليل عند دراسته حدثا تاريخيا أو وثيقة 

(Anderson, 2013: 8)  فمهارات التفكير التاريخي تسمح للمتعلم بربط واقامة ,

تعمال العالقات بين األحداث الماضية على اساس منطقي و يكون قادرا على اس

فالمنطق  ,Demircioğlu,2009: 228)اليب المؤرخين في انشاء المعرفة  )أس

الزمني والمقارنة والتركيز سياق االحداث يستعملها المؤرخون عند اقترابهم من 

الماضي بطريقة حاسمة , كما يعبر عنها بصياغة الحجج التاريخية من األدلة 

وصف المهارات المستعملة من  التاريخية والتفسير التاريخي والتركيز والتوليف على

قبل المؤرخين عند بناء واختبار الحجج التاريخية عن الماضي. وتعزز مهارات 

التفكير التاريخي التفكير الناقد, والتوليف, وصنع القرار, والمنظور التاريخي 

(Pellegrino et al., 2012: 146). 

في النظرة الى ان مهارات التفكير التاريخي تتفق مع االتجاهات الحديثة 

المعرفة التاريخية من كونها معرفة ثابتة ذات حقائق يقينية وقضايا مسلم بها إلى 

معرفة قابلة للنقاش والنقد والتفسير تقوم على تفسير الدليل التاريخي ومحاكمته         

المركز الوطني للتاريخ في المدارس وسميت  ها(, وقد وضع03:  0920)الناشف

(, تركز فيها  على خمسة مهارات وهي NCHS,1996ية للتاريخ  )بالمعايير الوطن

 االتية:

 .التفكير الزمني. Chronological Thinking 

 . الفهم التاريخي Historical Comprehension 

 التحليل التاريخي والتفسير Historical Analysis and Interpretation 

 القدرة على البحث التاريخي Historical Research Capabilities 

  . تحليل القضايا التاريخية واتخاذ القرارHistorical Issues-Analysis 

and Decision-Making  NCHS,1996 : 42)  ) 

 :تنظيم التسلسل الزمني )الوقت(  وترتيب األحداث التي وقعت  التفكير الزمني

خالل شرح عالقة العلة  في الماضي , واستكشاف العالقات بين األحداث من

 Cengiz,2015والمعلول وبذلك تتكون البنية المعرفية التي تنظم التفكير التاريخي )

: 2032.) 
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 وهذه المهارة تساعد المتعلم على ما يأتي :

 .المستقبل و والحاضر, الماضي بين التمييز .0

نتيجة بدايته, والوسط والنهاية التي تعرف بأنها  :للحدث الزمني الهيكل تحديد .8

 لبداية معينة.

العمل من البداية إلى حد النهاية  : التاريخي الحدث بناء في الزمني النظام إنشاء .4

العمل وراء قضية ما, مشكلة, أو حدث لشرح أصولها وتطورها على مر  أو النتيجة؛

 .الزمن

التي تطلب كتابته  هل هي األيام واألسابيع  الزمني الوقت وحساب قياس .3

قبل  آالف السنين, من نقطة ثابتة من نظام التقويم والسنوات والعقود, اووالشهور 

 ( (Mchce,2015: 1الميالد  اوبعد الميالد, في التقويم الميالدي او الهجري .

  :وهي مهارة فهم النصوص التاريخية والنهج التاريخي من الفهم التاريخي

نظر لالفراد في وقت خالل دراسة التاريخ في الظروف والمفاهيم  و وجهات ال

معين, اي وقت وقوع الحدث, وتجنب تقويم الوثائق التاريخية و االحداث وفقا  

 (.Cengiz,2015 : 203لمعايير الوقت الحاضر ومفاهيمه السائدة اليوم )

 من المتعلم: فهم التاريخي يتطلبالو

 ثيقة التاريخية أو الرواية.الوالتعرف على المؤلف أو مصدر  .0

من خالل تحديد المشاركين في االحداث, و  المعنى للمسار التاريخيإعادة بناء  .8

 ما هي األحداث التي أدت إلى هذه التطورات.

عناوين الرواية التاريخية, ووجهة النظر الشخص الذي قام  التعرف على .4

 ببناؤها.

   التفريق بين الحقائق التاريخية والتفسيرات التاريخية. .3

القيم, والنظرة, والخيارات,  -ذي سار به الحدث النظر في السياق التاريخي ال .9

 والحاالت الطارئة في ذلك الوقت والمكان.

 تجنب الحكم على الماضي فقط من حيث معايير الوقت الحاضر . .8

من أجل الحصول على توضيح أو  رسم البيانات في الخرائط التاريخية .2

 (Kirk ,1996: 65معلومات عن جغرافية المكان الذي وقع فيه الحدث التاريخي   

 :توظيف المهارات التاريخية للفهم من أجل إجراء  التحليل والتفسير التاريخي

التحليل والتفسير , فالبحوث والتحقيقات التاريخية ليست حفظ المفاهيم التاريخية 

وانما الوصول إلى نتائج صحيحة باستعمال األدلة وتقويم المزاعم واالدعاءات و بيئة 

 (Cengiz,2015: 203نظر تاريخية معينه . )الحدث حول وجهة 

 من المتعلم: يتطلب والتحليل التاريخي والتفسير

والقيم والشخصيات والسلوكيات, والمؤسسات عن طريق  األفكار بين الموازنة .0

 .التشابه واالختالفاوجه تحديد 

من مختلف الشعوب في الماضي من خالل  المتعددة النظر وجهات في النظر .8

 دوافعها المتباينة, والمعتقدات .إظهار 

وكذلك  الدائمة القضايا تحديد أجل من واألقاليم العصور عبر الموازنات اجراء .4

 على نطاق واسع أو على المدى الطويل .
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 .التاريخية األدلة في والفرضيات الرأي المعتمدة غير التعبيرات بين التمييز .3

 .التاريخية الروايات بين المنافسة موازنة .9

من خالل صياغة األمثلة التاريخية , لكيفية  التاريخية الحتمية حجج تحدي .8

 .تحديد االختيارات المختلفة والتي يمكن  أن تؤدي إلى عواقب مختلفة

 .حول التفسيرات البديلة من الماضي المؤرخين بين الرئيسة النقاشات تقويم .2

,2015: 2)Mchce) 

 الفرضيات و تطويرها لعرض وهو انشاء  : القدرة على البحث التاريخي

مشاكل الماضي ودراستها مثل المؤرخ واختبار هذه الفرضيات الحصول على النتائج 

, فبهذه الطريقة يتوصل المتعلم الى فهم أفضل لالحداث التاريخية  

(Cengiz,2015: 203 . )هذه المهارة تجعل المتعلم قادرا على:و 

على الوثائق تاريخية, وغيرها  من خالل االطالع التاريخية األسئلة صياغة .0

 .من السجالت من الماضي

من مجموعة متنوعة من المصادر, بما في  التاريخية البيانات على الحصول .8

ذلك: المكتبة والمتحف والمواقع التاريخية والصور التاريخية, والمجالت, 

 .واليوميات, روايات شهود العيان, الصحف

الكشف عن السياق االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي أنشئت من  .4

 اختبار مصدر البيانات لمصداقيتها والسلطة, واألصالة. أجله, 

 النظر ووجهات السياقية المعرفة وحشد المتاحة السجالت في الثغرات تحديد .3

 لسليم.وبناء التفسير التاريخي ا بغية صياغة مبدعة عن األدلة, والمكان الزمان من

من أجل بناء الحجج بدال من اآلراء  التفسيرات باالستناد الى األدلة التاريخية .9

 ((NCHS,1996: 4 السطحية.

 ان تحليل القضايا واتخاذ القرارات :  تحليل القضايا التاريخية واتخاذ القرار

تزود المتعلمين بالخبرات التاريخية المتعلقة بالمعضالت والمشاكل التي واجهها 

اآلخرين في احرج اللحظات في الماضي و مواجهة المشالت في تلك الفترات, 

وتحليل البدائل, وتقويم عواقب الخيارات التي لم يتم اختيارها في ذلك الوقت 

والموازنة بين أولئك الذين لديهم عواقب اإلجراءات التي تم اعتمادها 

(Cengiz,2015 : 203 ,)على : وهذه المهارة تجعل المتعلم قادرا 

 .وتحليل المصالح والقيم ووجهات النظر الماضي في والمشاكل القضايا تحديد .0

وتمييزها عن تلك التي هي غير مالئمة  الصلة ذات التاريخية السوابق تحديد .8

 .وغير مالئمة للقضايا المعاصرة

مع األخذ في االعتبار المعلومات المتاحة في ذلك  للعمل, بديلة مسارات تقييم .4

حيث االعتبارات األخالقية, ومصالح المتضررين من القرار, منذ فترة  الوقت, من

 .طويلة وقصيرة األجل و عواقب كل منها

من خالل تحديد طبيعة المشكلة,  قضية على للعمل مسار أو موقف صياغة .3

وتحليل العوامل األساسية التي تسهم في المشكلة, واختيار الحل المعقول من اختيار 

 .ى تقييمها بعنايةالخيارات التي جر
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األبعاد  تقويم تقدير الموقف, وومن طريق تحليل المصالح  القرار تنفيذ تقويم .9

وتقييم التكاليف والفوائد من مجموعة متنوعة من وجهات  األخالقية التخاذ القرار؛

 ((Kirk ,1996:65 . النظر

للمتعلم تاريخي والقدرات االبداعية الويرى الباحث ان التفكير التاريخي ينمي الخيال 

باستحظار احداث الماضي, لفهم صراعات اإلنسان واإلجراءات التي اتبعت و 

استخالص النتائج, وتحليل قصص األشخاص واألماكن واألحداث, وتقديم أحكام 

مدروسة على أساس األدلة التاريخية, لذا ينبغي تشجيع جهود الطلبة في تخيل الكثير 

 الت عند التفكير في األوقات البعيدة, واألماكن, واألشخاص.من االحتما

 

 الدراسات السابقة: 
بعد االطالع على األدبيات ومصادر المعلومات المتاحة , تعذرعلى الباحث      

حصوله على دراسة سابقة حول انموذج واكس , لذلك سوف يكتفي بعرض بعضاً 

 ريخية والتفكير التاريخي.من الدراسات المتعلقة باكتساب المفاهيم التا

 دراسات تتعلق باكتساب المفاهيم التاريخية:

هدفت الدراسة معرفة أثر استخدام دورة التعلم و  :4002دراسة مصطفى  .0

خرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم التاريخية واالتجاه نحو المادة لطالبات الصف 

األول المتوسط في مادة التاريخ.واختيرت عينة من طالبات الصف األول المتوسط 

( لغرض م 8114-8118من ثانوية بدر الكبرى للبنات في بغداد للعام الدراسي )

( طالبة للمجموعة 48) ( طالبة بواقع93تطبيق التجربة. وبلغت عينة البحث )

( طالبة لكل من المجموعة 40التجريبية األولى التي درست باستعمال دورة التعلم و)

التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة اللتان درستا باسعمال خرائط المفاهيم 

, استعملت الوسائل االحصائية  تحليل التباين والطريقة االعتيادية على التتالي

 -األحادي وشيفية , وحللت النتائج إحصائيا وأسفرت الدراسة عن النتيجتين اآلتيتين:

فاعلية دورة التعلم في اكتساب المفاهيم التاريخية على خرائط المفاهيم و الطريقة 

مادة التاريخ على دورة  االعتيادية. فاعلية الطريقة االعتيادية في تنمية االتجاه نحو

 (. 41: 8113مصطفى ) التعلم و خرائط المفاهيم

هدف البحث تعرف اثر أنموذج ثيلين في اكتساب :  4004دراسة توفيق، .4

المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف الثاني في معهد المعلمات المركزي . تألفت 

( طالبة 82ن )( طالبة موزعة على مجموعتين: تجريبية م94عينة البحث من )

( طالبة , كوفئت المجموعتان في اختباري الذكاء والمعرفة السابقة 88وضابطة من)

بهدف ضبط التجربة.كما أعدت الباحثة اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية أداة لبحثها. 

-t( فقرة من نوع االختيار من متعدد. أظهرت نتائج االختبار التائي )31وهو يتكون )

test  وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين )

 (898- 808:ص 8108ولصالح طالبات المجموعة التجريبية.)توفيق,

 دراسات تتعلق بالتفكير التاريخي:

هدفت الدراسة الى تعرف اثر استراتيجية التعلم المستند : 4000. دراسة التميمي 0

تكون  التفكير التاريخي لدى طالب المرحلة االعداديةالى المشكلة في تنمية مهارات 
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في المدارس االعداديه  األدبيمجتمع البحث من جميع طالب الصف الخامس 

والبالغ   4099 -4090للعام الدراسي  ديالىفي محافظه  الحكومية النهارية والثانوية

لطريقة وقد اختارالباحث قصديا قضاء بلدروز ومنه اختار با ( مدرسة34عددها )

 عشوائياً  الباحثاختار  ,بلدروز للبنين لتكون ميدانا الجراء البحث  أعداديهالعشوائية 

 الشعبة( طالباً ، و00التي يبلغ عدد طالبها ) التجريبية المجموعةشعبه )أ( للتمثل 

( طالباً وبذلك  يكون المجموع 00ويبلغ عدد طالباتها ) الضابطة المجموعة)ب(لتمثل 

اختبار مهارات  الباحث أعدولتحقيق هدف البحث  ,( طالباً 00الكلي لعينه البحث )

( فقره  20وقد  تكون االختبار من ) ,التفكير التاريخي وتم التحقق من صدقه وثباته 

 ,أظهرتلعينتين مستقلتين  االختبار التائي ,المستعملة  اإلحصائيةوكانت الوسائل 

في اختبار مهارات  الضابطة المجموعةعلى  التجريبية المجموعةنتائج البحث تفوق 

بين درجات  إحصائيةالنتائج وجود فرق بدالله  أظهرتكما  ,التفكير التاريخي 

 المجموعةاالختبار القبلي والبعدي في اختبار مهارات التفكير التاريخي و للصالح 

 (.011 -28: 8100)التميمي , . التجريبية

 في المنظومي المدخل هدفت الدراسة إلى تعرف فاعلية: 4002دراسة محمود . 4

 لتالميذ الصف الالزمة التاريخي التفكير ومهارات التاريخية المفاهيم بعض تنمية

 استخدام أسوان. تم جامعة – التربية اجريت الدراسة في مصر كلية .اإلعدادي الثاني

تقصى  الحالي البحث استهدف اذ المتكافئتين, المجموعتين ذي التجريبي المنهج

 التاريخية المفاهيم تنمية على " مستقل متغير" المنظومى المدخل استخدام فاعلية

 متغيرين" اإلعدادي الثاني الصف تالميذ لدى التفكير التاريخي مهارات وبعض

 المجموعتين من لكل والبعدىالقبلي  القياس طريقة الباحث واستخدم ," تابعين

 هللا صلى)حياة محمد(وحدة  التجريبية المجموعة درست حيث والضابطة التجريبية

نفسها  الوحدة الضابطة المجموعة درست و المنظومى المدخل باستخدام " وسلم عليه

 المتضمنة التاريخية للمفاهيم تحصيلي استعمل الباحث اختبار .المعتادة بالطريقة

 والفهم, المعرفة ,: مستويات في" وسلم عليه هللا صلى) محمد حياة(  بوحدة

 و التاريخي, الفهم ,و الزمني التفكير:التاريخي التفكير مهارات اختبار و .والتطبيق

 مستوى عند إحصائياً  دال فرق :وجود اظهرت النتائج ,التاريخي والتفسير التحليل

 حياة(وحدة  التي درست التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطي بين (1019)

المجموعة  تالميذ ودرجات المنظومى المدخل باستخدام"وسلم عليه هللا صلى)محمد

 الختبار البعدى التطبيق في المعتادة بالطريقة نفسها الوحدة درست التي الضابطة

 س( -: ج8104)محمود ,.التجريبية المجموعة التاريخي لصالح التفكير مهارات

 التفكير هاراتم تنمية في (Risk)  برنامج فاعلية :4002عبدهللا  دراسة. 2 

 العربية الحضارة مادة تاريخ األدبي في الرابع الصف طالبات لدى التاريخي

في المدارس  األدبيتكون مجتمع البحث من جميع طالبات الصف الرابع اإلسالمية.

للعام الدراسي  القادسيةفي مركز محافظه  الحكومية النهارية والثانويةاالعداديه 

السنبلة  أعداديهولقد اختارت الباحثة  ,( مدرسه 90والبالغ عددها ) 4092 -4090

شعبه )أ(  عشوائية الباحثةاختارت  ,للبنات قصديا لكي تكون ميدانا ال جراء البحث 

)ج( للتمثل  الشعبة( طالبه 42التي يبلغ عدد طالباتها ) التجريبية المجموعةللتمثل 
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( طالبه وبذلك  يكون المجموع الكلي في 45ويبلغ عدد طالباتها ) الضابطة المجموعة

اختبار مهارات  الباحثة أعدتولتحقيق هدف البحث  ,( طالبه 21لعينه البحث )

( فقره  20فقد  تكون االختبار من ) ,التفكير التاريخي وتم التحقق من صدقه وثباته 

 أظهرت ,االختبار التائي لعينتين مستقلتين  ,ة المستعمل اإلحصائيةوكانت الوسائل 

في اختبار تنميه  الضابطة المجموعةعلى  التجريبية المجموعةنتائج البحث تفوق 

بين  إحصائيةالنتائج وجود فرق بدالله  أظهرتكما  ,مهارات التفكير التاريخي 

للصالح درجات االختبار القبلي والبعدي في اختبار مهارات التفكير التاريخي و 

 (.403: 8103)عبدهللا , . التجريبية المجموعة

 

 منهجية البحث واجراءاته

اتبع الباحث المنهج التجريبي للوصول الى تحقيق اهداف بحثه اوالً: منهجية البحث: 

ألنه المنهج المناسب للبحث الذي يرمي لدراسة أثر متغير مستقل في متغير تابع, إذ 

إن البحوث التجريبية ترتقي الى معالجة متغيرات معينة تحت شروط مضبوطة 

 (  323: 8112للتثبت من كيفية حدوثها      )عبد الرحمن وزنكنه

اتبع الباحث التصميم التجريبي وهو عباره عن خطة يضعها ثانياً : تصميم البحث: 

الباحث مبتدئاً بوضع فروضه ومنتهياً بتحليل معلوماته بقصد الوصول الى نتيجة 

فأختار الباحث تصميم المجموعتين  (84: 8100بخصوص هذه الفروض)الكبيسي

)التجريبية و الضابطة ذي الضبط الجزئي(, بوصفه واحداً من تصاميم المجموعات 

 (0المتكافئة.كما في الشكل)

 المتغير التابع اداتا البحث المتغير المستقل المجموعة

اختبار المفاهيم التاريخية  انموذج واكس التجريبية

 واختبار التفكير التاريخي

اكتساب المفاهيم 

التاريخية وتنمية 

 --- الضابطة التفكير التاريخي

 (0شكل)

 التصميم التجريبي للبحث

 البحث عينة منه اختيرت الذي  األصلي البحث  مجتمع تألف   ثالثاً: مجتمع البحث :

والثانوية الحكومية  المتوسطةجميع طالب الصف االول المتوسط بالمدارس  من

 م.8102 -8102للبنين في محافظة ديالى)قضاء بلدروز( للعام الدراسي النهارية 

 

اختار الباحث متوسطة ابي االحرار للبنين التابعة لمديرية تربية رابعاً: عينة البحث :

لتطبيق تجربة البحث بسبب تقارب طالب المتوسطة  القصدية العينة ديالى بطريقة

الثقافية وان الصف االول المتوسط في من حيث الشريحة االجتماعية واالقتصادية و

شعب( وبطريقة السحب العشوائي البسيط اختار الباحث  3المدرسة يتكون من )

الشعبة )ج( لتمثل المجموعة التجريبية التي تدرس مادة االجتماعيات وفق انموذج 

واكس, ومثلت شعبة )أ( المجموعة الضابطة  التي تدرس مادة االجتماعيات بالطريقة 

 ( طالب في كل شعبة.43( طالب بواقع )82ليدية بلغ عدد الطالب )التق
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أجرى الباحث التكافؤ بين مجموعتي البحث في خامساً: تكافؤ مجموعتي البحث :

المتغيرات اآلتية :)العمر الزمني للطالب محسوباً بالشهور , اختبار الذكاء , درجات 

 مادة االجتماعيات للعام السابق(. 

  تم الحصول على العمر الزمني للطالب محسوباً بالشهورالعمر الزمني  :

للطالب من البطاقة المدرسية إذ بلغ المتوسط الحسابي لطالب المجموعة 

( أما المتوسط الحسابي لطالب 4,99( شهراً, وبأنحراف معياري)098التجريبية)

(, استعمل 3,82( شهراً وبأنحراف معياري)090,91المجموعة الضابطة هو )

( لعينتين مستقلتين متساويتي العدد لحساب داللة T-testحث االختبار التائي )البا

الفروق بين متوسطات اعمار المجموعتين  تبين أن القيمة التائية المحسوبة تساوي 

( وبدرجة 1,19(عند مستوى داللة )8( وهي اصغر من الجدولية البالغة )1,39)

 ( يوضح ذلك. 0(, الجدول )88حرية)

 اعتمد الباحث على اختبار رافن للذكاء الذي صمم تبار الذكاء : درجات اخ

( سؤاالً والسؤال عبارة عن يتألف من 81لقياس القابلية العقلية , الذي يتكون من )

مجموعات من األشكال المتتابعة ترتبط مع بعضها بعالقة ما وتقدم مع خلية واحدة 

ذلك البديل أو  فارغة, ويتعين على المفحوص ان يختار من بين البدائل المعطاة له

الشكل الذي نسق مع األشكال األخرى بعد ان تكتشف العالقة القائمة بينهما لملئ 

الخلية الفارغة. ويتكون االختبار من خمس مجاميع )أ , ب , ج , د , هـ( كل 

(  2( بدائل لحد نهاية ب ثم ) 8( خلية في كل خلية هناك )08مجموعة تحتوي على )

ختبار واحد منها توضع في الخلية الفارغة, وأتضح أن بدائل من ج حتى نهاية اإل

( أما 9,99( وبانحراف معياري )41,91متوسط درجات المجموعة التجريبية)

( 9,23( وبانحراف معياري )40,12المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة فكان )

بين ( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق T–testوباستعمال االختبار التائي ) 

متوسطي المجموعتين , أتضح أن الفرق ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى 

( أصغر من القيمة التائية الجدولية 1,30( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )19,1)

( وهذا يدل على ان المجموعتين التجريبية والضابطة 88( وبدرجة حرية)8)

 (.0)متكافئتان في هذا المتغير كما موضح في جدول 

 :حصل الباحث على درجات االمتحان النهائي للصف  درجات العام السابق

السادس االبتدائي في مادة االجتماعيات لطالب مجموعتي البحث من سجالت 

المدرسة ومن البطاقة المدرسية ,وأتضح أن متوسط درجات طالب المجموعة 

درجات  ( وكان متوسط08,39( درجة وبانحراف معياري )89,80التجريبية )

( ولمعرفة داللة 08,90( درجة وبانحراف معياري )82,33المجموعة الضابطة )

( لعينتين T–testالفرق بين هذين المتوسطين استعمل الباحث االختبار التائي )

مستقلتين متساويتين في العدد , فأتضح أن الفرق لم يكن بداللة إحصائية عند مستوى 

( أصغر من القيمة 1,42محسوبة لداللة الفرق )( إذ كانت القيمة التائية ال1,19)

( وهذه النتيجة 0( كما موضح في جدول )88( بدرجة حرية )8التائية الجدولية )

 تؤكد أن مجموعتي البحث متكافئتان في هذا المتغير .
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 (0جدول)

 المتغيرات التي كوفئت بها مجموعتي البحث

 

 المتغيرات

 

درجة  القيمة التائية n= 34الضابطة/  n= 34التجريبية /

 الحرية

مستوى 

الداللة 

(0،00) 
المنوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 الجدولية المحسوبة 

العمر 

 الزمني

004 2،33 000،0

0 

2،44 0،23  

 

4 

 

 

 

 

66 

 

 

 

غير دالة 

 احصائياً 

اختبار 

 الذكاء

20،00 0،33 20،03 0،42 0،20 

درجات 

العام 

 السابق

63،60 04،20 63،22 04،00 0،23 

 

 سادساً: مستلزمات البحث :

 في ضوء متطلبات التجربة وطبيعة البحث والظروف  تحديد المادة العلمية :

المحيطة به وجد الباحث أن تشمل المادة العلمية للتجربة الفصول الثالث األولى من 

-8102كتاب )االجتماعيات( المقرر تدريسه للصف االول متوسط للعام الدراسي 

 م.8102

 : طط التدريسية اعد الباحث الخ إعداد الخطط التدريسية واالهداف السلوكية

لمجموعتي البحث اعتماداً على المحتوى واالهداف السلوكية للمادة العلمية فقد تم 

( هدفاً سلوكياً 24( خطة تدريسية لكل مجموعة  , وقد صاغ الباحث )02إعداد )

وُعرَضت على عدد من المحكمين من ذوي اختصاص طرائق تدريس التاريخ 

ء آرائهم ومالحظاتهم اجريت بعض التعديالت والجغرافية والقياس والتقويم وفي ضو

 .البسيطة 

 

 سابعاً: اداتا البحث 

 االداة االولى :اختبار المفاهيم التاريخية

 أعد الباحث اختباراً موضوعياً ألكتساب المفاهيم صياغة فقرات االختبار :

( فقرة اختبارية في ضوء 91التاريخية من نوع االختبار من متعدد وهو مكون من)

المفاهيم  واالغراض السلوكية اذ يلي كل فقرة اربعة بدائل واحد منها صحيح وتتميز 

 هذه االختبارات في أنها تمكن واضعها من تغطية المادة الدراسية واهدافها .

 اعتمد الباحث على نوعين من الصدق وهما :  صدق االختبار:. 8

 :ويهدف الى قياس االختبار ظاهرياً والحكم ظاهرياً من  الصدق الظاهري

حيث مراجعة الفقرات ومدى وضوحها, ودقة التعليمات المتعلقة بكيفية االجابة على 

قام الباحث بعرض ( لذا 031: 8100االسئلة ونوعيتها ودرجة صعوبتها.)المياحي,

الخبراء  ( فقرة على مجموعة من91فقرات اختبار اكتساب المفاهيم المكونة )
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المتخصصين بطرائق تدريس التاريخ والقياس والتقويم, وفي ضوء ارائهم 

 ومالحظاتهم اجريت بعض التعديالت على قسم منها.

 : ويعد من اكثر انواع الصدق صالحية لالستعمال فيما   صدق المحتوى

ت يتعلق منها بحاالت قياس المهارات الفردية, ويقصد به مدى تمثيل االختبار للمجاال

( ولتحقيق ذلك قام الباحث 29: 8112والميادين التي تمثلها السمة المقاسة. )الكبيسي,

بعرض محتوى المادة الخاضعة للتجريب والمفاهيم التاريخية واالغراض السلوكية 

وفقراتها االختبارية على مجموعة من الخبراء والمتخصصين وذلك لألخذ 

ر لمحتوى المادة وبهذا تم التحقق من بمالحظاتهم وارائهم عن مدى تمثيل االختبا

 .صدق المحتوى

: لقد تضمنت تعليمات االختبار معلومات عامة عنه والهدف تعليمات االختبار .4

منه وعدد فقراته وتوزيع الدرجات لكل فقرة فخصصت درجة واحدة لألجابة 

الصحيحة وصفراً لألجابة الخاطئة والمتروكة ومن ثم تكون الدرجة العليا 

 ( درجة والدرجة الدنيا صفراً. 91ر)لألختبا

: لمعرفة الزمن المستغرق في االجابة تطبيق االختبار على عينة استطالعية .3

و وضوح فقرات االختبار وتحليلها احصائياً, طبق الباحث االختبار على عينة 

استطالعية من طالب الصف االول المتوسط في مدرسة متوسطة المصطفى للبنين 

( طالباً وبعد تطبيقه وتصحيح االجابات 081بلغ عدد طالبها ) ضمن تربية بلدروز

%( للمجموعة العليا 82اخذ الباحث مجموعتين من درجات الطالب بنسبة)

%( للمجموعة الدنيا الن هذه النسبة يمكن ان يقدم بنا مجموعتين بأقصى ما 82و)

ين ( فكان عدد طالب المجموعت020: ص8112يمكن من حجم وتباين )الكبيسي, 

(طالباً في المجموعة الدنيا , 48( طالباً في المجموعة العليا و)48( طالباً بواقع)83)

 .( دقيقة39رات االختبار حيث بلغ )وتوصل الباحث الى متوسط زمن االجابة عن فق

بعد تطبيق االختبار على عينة التحليل االحصائي  تحليل فقرات االختبار:  .9

( اجابة وبحساب معادلة النسبة 83العية البالغة )صحح الباحث اجابات العينة االستط

%( للمجموعتين العليا والدنيا حسبت الخصائص السيكومترية 82المئوبة وهي)

 لفقرات االختبار وكاالتي: 

 (اذ تشير االدبيات الى ان 1,99-1,84صعوبة فقرات االختبار تراوحت بين )

(. 1,21 -1,81وبتها بين )االختبار الجيد هو الذي يتضمن فقرات تتراوح نسبة صع

 (02: 8112)الكبيسي, 

 حسبت القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات  معامل تمييز فقرات االختبار

  (  1,22 -1,30األختبار باستعمال المعادلة الخاصة بها فتراوحت قيمتها بين )

(   Kuder , Richardson-21: استعمل الباحث معادلة )  ثبات االختبار .8

ت فقرات االختبار, إذ إنها الطريقة األكثر شيوعاً الستخراج االتساق لحساب ثبا

الداخلي لفقرات االختبار التي تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفراً لإلجابة 

( 1,29ن معامل ثبات هذه الفقرات ) ( وكا 889:  8111غير الصحيحة . ) ملحم , 

 الي .ويعد ثبات الفقرات الموضوعية لالختبار ثبات ع
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 االداة الثانية :اختبار التفكير التاريخي
 تتناول قياس جاهزة مقاييس وجود لعدم وذلكلتفكير التاريخي اختباراً ل الباحث اعد

 العراقية. البيئة في  المتوسطة التفكير التاريخي للمرحلة

بعد االطالع على االدبيات التربوية و الدراسات  تحديد مهارات االختبار: .0

التي صنفها المركز السابقة التي تناولت التفكير التاريخي اعتمد الباحث  المهارات 

خمس مجاالت رئيسة متمثلة باالتي: التسلسل الزمني وهي  العالمي األمريكي للتاريخ

 -قدرات البحث التاريخي -التحليل والتفسير التاريخي -الفهم واالستيعاب التاريخي  -

 تحليل القضايا التاريخية.

بعد اطالع الباحث على مهارات التفكير التاريخي  صياغة فقرات االختبار: .8

واالدبيات التربوية , صاغ الباحث فقرات االختبار بشكل مواقف  ومشكالت وقضايا 

د الباحث ومواقف حياتية , التي تثير مهارات الطالب وخبراتهم المعرفية , لذلك اع

( فقرات اختبارية, واعد ورقة لإلجابة عن االختبار , 2( فقرة لكل مهارة منها )31)

واعد تعليمات توضح طريقة االجابة من خالل محتوى الموقف وأعطى مثاال 

 توضيحيا لإلجابة لكل مهارة من مهارات االختبار الخمس .

اجل التثبت من  الصدق من مواصفات االختبار الجيد , ومن صدق االختبار : .4

صدق االختبار الذي أعده الباحث تم عرضه على مجموعة من الخباراء والمحكمين 

والمتخصصين في طرائق تدريس التاريخ والقياس والتقويم, إلبداء آرائهم 

ومالحظاتهم في صالحية الفقرات في قياس ما وضعت الجل قياسه وحصل الباحث 

ات , وأُعيدت صياغة بعضها اآلخر على مالحظات المحكمين وعدلت بعض الفقر

 %( من مجموع المحكمين الكلي . 21وحصل على نسبة اتفاق )

لغرض معرفة المدة التي تستغرقها اإلجابة على  التجربة االستطالعية : .3

االختبار , ووضوح مواقفه وفقراته طبق االختبار على عينة من الطالب لها 

طالب , فاتضح ان الفقرات واضحة  (31مواصفات عينة البحث نفسها كان عددها )

 ( دقيقة.  39لدى الطالب , وان الوقت المستغرق في اإلجابة هو ) 

طبق االختبار على عينة التحليل التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار : .0

 ( طالب011االحصائي من الطالب لها مواصفات عينة البحث نفسها كان عددها )

%( 82مجموعتين من درجات الطالب بنسبة)وبعد تصحيح االجابات اخذ الباحث 

( 93%( للمجموعة الدنيا , فكان عدد طالب المجموعتين )82للمجموعة العليا و)

 .(طالباً في المجموعة الدنيا82( طالباً في المجموعة العليا و)82طالباً بواقع)

  : حسب الباحث معامل صعوبة كل فقرة من فقرات مستوى صعوبة الفقرات

( , ويرى ) بلوم ( أن الفقرات 1,88( و )1,38ها تتراوح بين )االختبار وجد

(.             1,21 – 1,81االختبارية تعد مقبولة إذا كان معدل صعوبتها بين )

(Bloom , 1971: 66 ) 

 : حسب الباحث معامل التمييز لكل فقرة من فقرات   معامل تمييز الفقرات

( وتشير األدبيات إلى 1,29 – 1,81ين )اختبار التفكير التاريخي ووجدها تتراوح ب

%( يستحسن حذفها او تعديلها )الدليمي 1,81ان الفقرة التي يقل معامل تمييزها عن )

 ( لذا أبقى الباحث على الفقرات جميعها دون حذف او تعديل .  91: 8119والمهداوي
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نة اختار الباحث طريقة إعادة االختبار, إذ اعتمد درجات عي ثبات االختبار : .8

التحليل اإلحصائي نفسها , وبعد أسبوعين أعاد تطبيق االختبار على العينة نفسها 

وبعد تصحيح اإلجابات , ووضع الدرجات  واستعمال معادلة ارتباط بيرسون 

(Pearson( بلغ معامل الثبات )وهو معامل ثبات مقبول.1,22 ) 

المتعلقة باختبار بعد إنهاء اإلجراءات اإلحصائية  الصورة النهائية لالختبار: .2

( فقرة لكل فقرة 31التفكير التاريخي اصبح االختبار بصورته النهائية يتكون من )

 ثالث بدائل. 

 

طبق الباحث تجربة البحث في متوسطه ابي ثامناً: إجراءات تطبيق التجربة: 

بواقع كورس دراسي وهو  2/0/8102وانتهى في  3/01/8102االحرار للبنين في 

 الكورس االول.

 

بعد االنتهاء من تدريس محتوى المادة للمجموعتين ,  تاسعاً: تطبيق أداتا البحث : 

التجريبية  على وفق انموذج واكس والضابطة بالطريقة التقليدية تم تطبيق اختبار 

المفاهيم التاريخية وفي اليوم الذي يليه اختبار التفكير التاريخي على طالب 

ت واحد وجميعاً , وقد تم إبالغ الطالب في وق 2/0/8102مجموعتي البحث في 

بموعد االختبار قبل أسبوع من إجرائه  وأشرف الباحث بنفسه على عملية تطبيق 

االختبار بالتعاون مع مدرس المادة من أجل المحافظة على سالمة تطبيق االختبارين 

 , وتم تصحيح إجابات الطالب على االختبارين .

 

اختبار  -ستعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :اعاشراً: الوسائل اإلحصائية :

T-test   لعينتين مستقلتين متساويتين في العدد, معادلة معامل صعوبة الفقرة, معامل

 تمييز الفقرة , معامل ارتباط بيرسون.

 

 عرض النتائج وتفسيرها 

يمكن  تي البحث ,افي ضوء المعالجة االحصائية للبيانات الناتجة عن تطبيق اد      

عرض النتائج التي توصل اليها الباحث وتفسيرها وفقاً لفرضيات البحث وعلى  

 النحو االتي:

( بين 1,19ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الفرضية االولى: 

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مواضيع مادة التاريخ على 

درجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة  وفق انموذج واكس ومتوسط

 نفسها بالطريقة التقليدية في اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية

ومن خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعتين ظهر ان متوسط درجات        

(, في حين 8,99( بانحراف معياري )43,81طالب المجموعة التجريبية قد بلغ )

( بانحراف معياري 88,89متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة ) بلغ

( لعينتين مستقلتين  متساويتين في T-test(, و باستعمال االختبار التائي ) 8,83)
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العدد لمعرفة داللة الفروق بين هذين المتوسطين تبين وجود فروق دالة احصائياً بين 

 ( يبين ذلك :8المجموعتين والجدول )

 (4الجدول )

 نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث في اختبار المفاهيم التاريخية

 المجموعة
افراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 القيمة التائية
درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

0000 
 الجدولية المحسوبة

 8,99 43,81 43 التجريبية
 دالة 88 8 9,19

 8,83 88,89 43 الضابطة

( اكبر من القيمة 9,19( ان القيمة التائية المحسوبة والبالغة  )8يتبين من الجدول ) 

( مما يدل 1,19( وعند مستوى داللة )88( بدرجة حرية )8التائية الجدولية البالغة )

على ان هنالك فرقاً ذا داللة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية , ووفقاً لذلك تم 

 الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فرق ذا داللة احصائيةرفض الفرضية 

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين 1,19عند مستوى داللة )

درسوا مفاهيم مادة التاريخ على وفق انموذج واكس ومتوسط درجات طالب 

ية في اختبار اكتساب المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليد

وتفسر هذه النتيجة ان التدريس على وفق انموذج واكس يؤثر  المفاهيم التاريخية

ايجاباً في رفع مستوى اكتساب المفاهيم التاريخية لطالب المجموعة التجريبية , اذ 

تفوقت هذه الطريقة على الطريقة التقليدية  من خالل مراحل انموذج واكس بالتركيز 

لطالب وجعله يعتمد على نفسه في تحصيل المعرفة , والقدرة على على نشاط ا

فهم الطالب لذاته و ومسؤولياته اتجاه اآلخرين والبيئة التوصل إلى االستنتاجات وبناء 

التي يعيش فيها, وتحفيز الطالب على المشاركة في أداء االدوار االجتماعية أو 

 الشخصية . 

 

( بين 1,19اللة إحصائية عند مستوى داللة )اليوجد فرق ذو د :الفرضية الثانية

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة التاريخ على وفق 

انموذج واكس ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة نفسها 

 بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير التاريخي.

التفكير التاريخي للمجموعتين ظهر ان متوسط  ومن خالل مقارنة نتائج اختبار

(, 9,48( بانحراف معياري )82,30درجات طالب المجموعة التجريبية قد بلغ )

( بانحراف معياري 88,49في حين بلغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة )

( لعينتين مستقلتين متساويتين في T-test(, وباستعمال االختبار التائي ) 3,84)

د لمعرفة داللة الفروق بين هذين المتوسطين تبين وجود فروق دالة احصائياً بين العد

 ( يبين ذلك :4المجموعتين والجدول )
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 (2جدول )

 نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث في اختبار التفكير التاريخي البعدي

 المجموعة
افراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 التائيةالقيمة 
درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

0000 
 الجدولية المحسوبة

 9,48 82,30 43 التجريبية
 دالة 88 8 3,02

 3,84 88,49 43 الضابطة

( اكبر من القيمة 3,02( ان القيمة التائية المحسوبة والبالغة )4يتبين من الجدول )

( مما يدل 1,19وعند مستوى داللة )( 88( بدرجة حرية )8التائية الجدولية البالغة )

على ان هنالك فرقاً ذا داللة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية ووفقاً لذلك تم 

رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فرق ذي داللة 

احصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مواضيع مادة 

خ على وفق انموذج واكس ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذين التاري

 درسوا المادة نفسها بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير التاريخي.

وتفسر هذه النتيجة أن التدريس على وفق انموذج واكس يؤثر ايجاباً في تنمية التفكير 

التاريخي لطالب المجموعة التجريبية , اذ تفوق التدريس وفق هذا االنموذج على 

الطريقة التقليدية  من خالل مراحل االنموذج التي تساعد الطالب على الفهم الصحيح 

وفيها يتخطى الطالب المحتوى الدراسي دور حوله والتفكير المنطقي في كل ما ي

, والتعرف على  المحدد إلى اعتبارات أوسع لمعالجة قضايا شخصية و اجتماعية

طبيعة العوامل المؤثرة فيه والمتأثرة به, واقتراح عدد من الحلول البديلة التي تصلح 

ضوء معايير ومن ثم اصدار األحكام في   اساساً لمواجهة الموقف او لحل المشكلة

 .واضحة ومقبولة

 

  االستنتاجات:
 في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما يأتي : 

التدريس على وفق انموذج واكس رفع مستوى المعرفة لدى الطالب من خالل  .0

 فهم المعلومات وبناء المعرفة ذاتيا على وفق خطوات االنموذج.

التدريس على وفق انموذج واكس اكسب الطالب التفكير التاريخي واتضح  من  .8

 .االستنتاج, ومعرفة الفروض والمسلماتخالل مهاراتهم في 

اظهر التدريس على وفق انموذج واكس تأثيراً ايجاباً لمساعدة الطالب على الفهم  .4

 الصحيح والتفكير المنطقي في كل ما يدور حوله.

 

 التوصيات :
 -ء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي :في ضو 

حث مديريات التربية على تدريب مدرسين ومدرسات مادة التاريخ على انموذج  .0

 واكس عبر إدخالهم في دورات تدريبية.
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تدريب الطالب كيفية التفكير واستخدام التفكير التاريخي في فحص المعلومات و  .8

 تها في المواقف اليومية.الثقافات الموجودة عبر وسائل االتصال و مواجه

تضمين مادة االجتماعيات للمرحلة المتوسطة بشكل عام والتاريخ بشكل خاص  .4

 انشطة و تدريبات متنوعة تساعد في اكتساب المفاهيم التاريخية . 

 

 : المقترحات

 يقترح الباحث اجراء دراسات حول ما يأتي: 

في التحصيل وتنمية  فاعلية وحدة تعليمية في مادة التاريخ وفق انموذج واكس .1

 التفكير االبتكاري.

لمعرفة اثر انموذج واكس على مستويات دراسية ومواد اخرى وعلى كال  .2

 الجنسين. 

لمعرفة اثر انموذج واكس في تنمية الخيال التأريخي لدى طلبة قسم التاريخ  .3

 المرحلة الجامعية.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           المصادر                                                                                                                      

 ( 8101إبراهيم, فاضل خليل )دار ابن االثير المدخل الى طرائق التدريس ,

 للطباعة والنشر, جامعة الموصل, العراق.

 (,تطوير 0922إبراهيم,خيري علي ) مناهج التاريخ على ضوء مدخل

 .31,العدد 2,المجلدالمجلة العربية للتربيةالمفهومات,

 (8113إبراهيم,مجدي عزيز )مكتبة استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم ,

 االنجلو المصرية, القاهرة.

 ( ,8100التميمي, سلوان عبد احمد ) اثر إستراتيجية التعلم المستند إلى مشكلة
, جامعة ديالى, كلية ت التفكير التاريخي لدى طالب المرحلة اإلعداديةفي تنمية مهارا

 التربية, )رسالة ماجستير غير منشورة(.

 (اثر أنموذج ثيلين في اكتساب المفاهيم التاريخية 8108توفيق, بشائر مولود )

مجلة البحوث لطالبات الصف الثاني معهد المعلمات المركزي في مادة التاريخ, 
 (, مركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية , بغداد.48,العدد) والنفسيةالتربوية 

 ( مهارات التفكير التاريخي في كتب التاريخ 4002علي كايد),  خريشة

 .49العدد ,   مجله كليه التربيه جامعه االمارات العربيه المتحده , للمرحله الثانويه

 ( 0999الخليلي ,خليل يوسف و آخرون ) مفاهيم العلوم العامة و الصحة في
 , صنعاء , مطابع الكتاب المدرسي . 0, طالصفوف األربعة األولى 

 ( 8114الخوالدة, محمد محمود )دار المسيرة للنشر 0. طمقدمة في التربية ,

 والتوزيع والطباعة, عمان, األردن.

 ( 8119الدليمي, احسان, وعدنان محمود المهداوي )القياس والتقويم في 
 , مكتب احمد الدباغ للطباعة والنشر, بغداد, العراق.8, طالعملية التعليمية

 ( 8110زيتون , عايش محمود )دار الشروق  3, ط  أساليب تدريس العلوم ,

 للنشر والتوزيع, عمان, األردن.
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                                  (8112:) النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس
 دار الشروق, عمان ,األردن.  العلوم,

 ( 0929الزيود, نادر فهمي واخرون : )دار 0, ط التعلم والتعليم الصفي ,

 الفكر للنشر والتوزيع , عمان , االردن.

 (0922سعادة, جودت أحمد وجمال يعقوب اليوسف ) تدريس مفاهيم اللغة
 الجيل., بيروت, دار 0, طالعربية والرياضيات والعلوم والتربية االجتماعية

 ( 8114شحاتة ,حسن شحاتة وآخرون :) معجم المصطلحات التربوية
 , الدار المصرية, القاهرة ,مصر. والتعليمية

 ( 0994الطيطي,  محمد حمد عقيل ) نموذج تصميم تعليمي–تدريس المفاهيم 

 , داراالمل ,عمان.0, ط 

  ,األنمففاط المنهجيففة عبففد الففرحمن, أنففور حسففين, وعففدنان حقففي شففهاب زنكنففة
 .8112, بغداد, وتطبيقاتها في العلوم اإلنسانية

 ( 0993عبد هللا , عبد الرحمن صالح )المرجع في تدريس العلوم الشرعية  ,

 عمان , الجامعة األردنية , كلية العلوم التربوية.

 ( فاعلية8103عبدهللا, ندى هاشم ) برنامج  (Risk) مهارات تنمية في 

 العربية الحضارة مادة تاريخ األدبي في بع الرا الصف طالبات لدى التاريخي التفكير

 , جامعة واسط. 02, العدد  مجلة كلية التربيةاالسالمية, 

 ( 0928عثمان , سيد احمد ) القاهرة , علم النفس االجتماعي و التربوي ,

 مكتبة االنجلو المصرية.

 ( 8112الكبيسي, ربيع ) االختبارات المدرسية )أسس بناء وتحليل
 , مكتبة المجتمع العربي, عمان االدن.0ط, اسئلتها(

 ( 8112الكبيسي, وهيب مجيد )0, طالقياس والتقويم تحديات ومناقشات ,

 دار جرير للنشر والتوزيع, عمان, االردن.

                                 (8100 ) طرائفففق البحفففث العلمفففي بفففين التنظيفففر
 , مكتب اليمامة للطباعة واالستنساخ, بغداد, العراق.  0, طوالتطبيق

 (0929اللقاني , احمد حسن ,)دار عالم المواد االجتماعية وتنمية التفكير ,

 الكتب , القاهرة .

 ( , 8113مارزانو , روبرت وآخرون  )ترجمة: حسين  أبعاد التفكير ,

 ر والتوزيع.يعقوب نشوان ومحمد صالح خطاب , عمان, دار المسيرة للنش

 ( ,برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم لدى 0993مازن , حسام الدين محمد )

, جامعة أسيوط, مجلة كلية التربيةمعلمي العلوم بالجمهورية اليمنية, دراسة تجريبية, 

 العدد العاشر, المجلد األول, يناير

 ( 8112محمد, محمد جاسم ) وآفاق سيكلولوجية اإلدارة التعليمية والمدرسية
 .0, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, األردن, طالتطوير العام

 تنمية في المنظومي المدخل فاعلية( 8104محمود) مصطفى , محمد محمود 

 الثاني لتالميذ الصف الالزمة التاريخي التفكير ومهارات التاريخية المفاهيم بعض

 أسوان. جامعة – بيةالتر رسالة ماجستير غير منشورة , مصر كلية .اإلعدادي
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 (0991مزعل  , جمال أسد )وزارة التعليم العالي   نظام التعليم في العراق ,

 والبحث العلمي ,  جامعة الموصل ,  مديرية دار الكتب للطباعة والنشر.

 ( 8113مصطفى , لهيب عبد الوهاب ) أثر استخدام دورة التعلم و خرائط
واالتجاه نحو المادة لطالبات الصف األول المفاهيم في اكتساب المفاهيم التاريخية 

 , اطروحة دكتوراه , كلية التربية ابن رشد. المتوسط في مادة التاريخ

 ( 8110المقرم, سعد خليفة )دار طرق تدريس العلوم والمبادئ واألهداف ,

 الشروق للنشر والتوزيع, عمان, األردن.

 ( 8111ملحم, سامي محمد ) 0, طوعلم النفسالقياس والتقويم في التربية ,

 دار المسيرة, عمان.

 ( 8100المياحي, جعفر عبد كاظم )القياس النفسي والتقويم التربوي ,

 , دار كنوز المعرفة, عمان, االردن.0ط

 , التاريخ طبيعته والطريقة التاريخية في تدريسه ,  0920الناشف , عبد الملك
 , معهد التربية  اونرا اليونسكو  , عمان , األردن .
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