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: امللدص
ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية ميارات التحميؿ
 وتكونت مجموعة البحث مف، التاريخي والكفاءة الذاتية لدى طبلب المرحمة التانوية
،  حيث تـ تقسيميا إلي مجموعة ضابطة وأخري تجريبية، ً ) طالبا03 ( مجموعتيف وعددىا

، )  مقياس الكفاءة الذاتية- قبميا (اختبار ميارات التحميؿ التاريخي
ً وتـ تطبيؽ أدوات البحث
 ثـ تطبيؽ أدوات، ثـ تدريس الوحدة وفقاً لنموذج التعمـ التفارغي لمطبلب مجموعة البحث

إحصائيا بيف متوسطى رتب
 وجود فروؽ دالة:  وتوصمت نتائج البحث إلى، بعديا
ً
ً البحث
درجات مجموعة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدى عمى كؿ مف اختبار ميارات التحميؿ
عددا مف التوصيات
ً  وقدـ البحث،التاريخي ومقياس الكفاءة الذاتية لصالح التطبيؽ البعدى
 تضميف نماذج ما بعد البنائية داخؿ موضوعات طرؽ تدريس التاريخ وتدريب الطبلب: منيا
 وتوظيؼ نموذج التعمـ، المعمميف عمى كيفية التدريس باستخداـ ىذه النماذج بفاعمية
. ً وذلؾ لجعؿ تعمـ الطبلب نشطا، التفارغي في تدريس التاريخ لمطبلب بكؿ المراحؿ التعميمية

.  الكفاءة الذاتية،  التحميؿ التاريخي،  نموذج التعمـ التفارغي: الكممات المفتاحية

The Effectiveness of Allosteric learning model in developing historical
analysis skills and self- Efficiency of Secondary Stage students
Abstract:
The research aimed at investigate the effectiveness of Allosteric learning
model on developing of historical analysis Skills and self-efficacy Secondary
Stage students. The research sample consisted of (30) students. The students
were experimental and control .The Instruments of research included
(ahistorical analysis Skills Test - a self-sufficiency scale) the researcher taught
the whole unit according to Allosteric learning model to the research sample.
The Findings of the research revealed that there were significant statistically
differences between the mean scores of the experimental and control groups in
the pre and test of historical analysis Skills and self-sufficiency scale in favor
of the experimental group in posttest. This research recommended that postconstructivist models should be part of teaching history and train students and
teachers to use them effectively using the Allosteric learning model in teaching
history to students in different stages to help student learn in an active way.
Key Words: Allosteric learning model, historical analysis skills, selfEfficiency
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مكدمـة :
يعد التاريخ مف المواد الرئيسية واألساسية التي تيتـ ببناء المواطف الصالح  ،فالتاريخ
ىو السجؿ الكامؿ الذي يستند عميو أي مجتمع في تطوره أو انحطاطو  ،حيث تكمف أىمية
دراسة التاريخ في أخذ العبرة واالستفادة مف الماضي وتجنب الوقوع في األخطاء  ،ومحاولة
البحث عف حموؿ ليذه األخطاء  ،لذلؾ فيو الذي يشيد عمى الماضي والحاضر ،وما يمكف أف
يكوف عميو المستقبؿ .
كما يعد منيج التاريخ مف أكثر المناىج التي شيدت تطو ارً ؛ لتحويميا مف مناىج قائمة

عمي الحفظ واالستظيار إلي مناىج تسعي لتنمية الميارات العقمية المختمفة  ،حيث يتوفر بيا
المقومات التي تؤىميا لذلؾ  ،فاليدؼ مف الدراسة التاريخية ليس مجرد تسجيؿ أحداث
الماضي وان ما تفسير التطور الذي ط أر عمى حياة المجتمعات الحضارية المختمفة وكيؼ ..
ولماذا حدث ىذا التطور ؟  ،مما يتطمب البحث عف المادة التاريخية وجمعيا وتحميميا
وترتيبيا ونقدىا داخمياً وخارجياً .

ف التحميؿ التاريخي أحد أىـ األىداؼ التي تسعي مادة التاريخ إلي تحقيقيا في مختمؼ

المراحؿ الدراسية ؛ لمساعدة المتعمـ عمى فيـ التاريخ بكؿ ما يشممو مف مفاىيـ وتعميمات ،
وفيـ طبيعة الوقائع الماضية التي يمكف أف تكوف قد تعرضت إلي أحكاـ غير موضوعية مف
قبؿ المؤرخيف في مختمؼ العصور (.تامر محمد * ) 01 ، 7303 ،
وتعد ميارات التحميؿ التاريخي مف الميارات التي تساعد المتعمـ في التوصؿ إلي األسباب
الحقيقية وراء األحداث التاريخية  ،حيث يتطمب التحميؿ التاريخي أف يكوف لدي المتعمـ القدرة
عمى أف يقارف بيف األفكار والسموكيات المختمفة  ،وأف يكوف قاد ارً عمى تحميؿ العبلقة بيف
األسباب والنتائج  ( .عاطؼ محمد ) 48:42 ، 7332 ،

ولكى يؤدى المتعمـ أى عمؿ عميو القياـ بو أو لكى يحقؽ ىدؼ ما  ،ينبغى عميو أف يثؽ
فى قدراتو لمقياـ بعممو وتحقيؽ أىدافو  ،لذلؾ ترتبط ميارات التحميؿ التاريخي إرتباطاً وثيقاً

بالكفاءة الذاتية  ،حيث أف الطالب الذي لديو معتقد بأنو يمتمؾ قدرات دراسية عالية  ،سيكوف
لو دافع النجاز المياـ التعميمية الموكمة إليو .
--------------------* اتثغ فً انتىحُق ) (APAاالصذاس انسادس

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 244 -

فاعلية نموذج التعلم التفارغي ...

عدد يونيو-ج7271 )68( -1م

وبما أف إدراؾ المتعمـ لكفاءتو الذاتية يرتبط بالخبرات والمواقؼ التي يمر بيا  ،واف مف
أىـ الخبرات التي يتعرض ليا ىي الخبرات التعميمية  ،المتمثمة في األساليب واالستراتيجيات
التي يتخذىا طريقاً لتعممو  ،لذلؾ تعد طريقة تقديـ المحتوي التعميمي تساىـ في مساعدة
المتعمـ عمى تحقيؽ أفضؿ مستويات النجاح  ( .زكريا جابر ) 2 ، 7303 ،

ومف النماذج التدريسية التى يمكف أف تسيـ فى تنمية ميارات التحميؿ التاريخي والكفاءة
الذاتية لدى الطبلب نموذج التعمـ التفارغي  ،فيو يعد أحد النماذج التي ظيرت كترجمة
لمباديء ما بعد البنائية  ،ووفقاً ليذا النموذج فإف المتعمـ يدرؾ ويكتسب المعرفة باستخداـ

مجموعة متنوعة مف االدراكات القائمة في ذىنو والبيئة المحيطة بو  ،وليس مف خبلؿ مسار

واحد بسيط  ،ومف خبلؿ ىذه االدركات يقوـ المتعمـ بتحميؿ المعرفة القائمة في ذىنو أو إعادة
بنائيا ) Topbas.E,2013,98 ( .
ولكي يتـ حدوث التعمـ في البيئة التعميمية وفؽ نموذج التعمـ التفارغي فيجب أوالً توجيو

أسئمة لممتعمميف حوؿ الموضوعات المراد تعمميا  ،ومف ثـ تأتي مرحمة االستقصاء والبحث
عف اإلجابات ليذه األسئمة  ،وبيذه الطريقة يتـ حدوث تغيرات جذرية في البناء المعرفي
لممتعمـ ) Wutao,2010,42 ( .
لذلؾ ينتج التعمـ مف العمميات العقمية التي تحدث داخؿ ذىف المتعمـ والعمميات التي
تحدث داخؿ البيئة التعميمية  ،ويتـ التدريس والتعمـ وفؽ ىذا النموذج في خمس خطوات ىي
 :مرحمة المشكمة – المراجع – العمميات العقمية – الشبكة الداللية – الدالالت .
وقد أكدت نتائج العديد مف الدراسات والبحوث مثؿ دراسة كؿ مف ىبو اهلل عدلي وياسر
سيد (  ، ) 7300إيماف عبد اهلل (  ، ) 7302زكريا جابر (  ، ) 7303إيماف بنت جمعو (
 ، ) 7305تياني مصطفي (  ) 7305إلي أىمية التدريس وفقاً لنموذج التعمـ التفارغي ،
حيث إنو يسيؿ عممية تعمـ الطبلب لممعارؼ والمفاىيـ وينمي قد ارتيـ العقمية .

ومف منطمؽ ما سبؽ ذكره يحاوؿ البحث التعرؼ عمى فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في
تنمية ميارات التحميؿ التاريخي والكفاءة الذاتية لدى طبلب الصؼ الثاني الثانوي .

مشكلة البشح وخطة دزاستها:
باستقراء األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت ميارات التحميؿ التاريخي  ،والتي
أوصت معظميا إلي إجراء المزيد مف البحوث والدراسات لتنمية تمؾ الميارات  ،وىذا ما أكدتو
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دراسة كؿ مف ذكريات الخاتنة (  ، ) 7300تامر محمد (  ، ) 7303إيماف رجب ( )7305
إلي أىمية تضميف ميارات التحميؿ التاريخي بالمراحؿ الدراسية المختمفة  ،ليستطيع المتعمـ
مواجية تحديات المستقبؿ  ،حيث يعد التحميؿ التاريخي في العممية التعميمية مف أىـ
التحديات التي تواجو العامميف في مجاؿ تدريس التاريخ  ،فإنو يساعد عمى بناء الشخصية
المنفتحة القادرة عمى النقد الظاىري والداخمي لؤلحداث التاريخية وكذلؾ إصدار االحكاـ في
ضوء تقديـ أدلة تاريخية .
وباستقراء األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت الكفاءة الذاتية  ،والتي أوصت معظميا
إلي إجراء المزيد مف البحوث والد ارسات لتنميتيا  ،مثؿ دراسة كؿ مف يسري أحمد ( ) 7302
 ،آيات عموي (  ، ) 7303زكريا جابر (  ، ) 7303عبلء المرسي (  ، ) 7304إيماف بنت
جمعو (  ، ) 7305ميا عمي (  ، ) 7373ىبو فؤاد (  ) 7373حيث أف الكفاءة الذاتية
قادر عمى أداء األنشطة والواجبات التى يكمؼ بيا بشكؿ أفضؿ  ،حيث يثؽ فى
تجعؿ المتعمـ ًا
قدراتو وامكانياتو فى أدائو والتغمب عمى ما يواجيو مف مشكبلت  ،وبالتالى يتحسف أدائو
وتزداد دافعيتو لمتعمـ.
وعمى الرغـ مف تأكيد الدراسات السابقة عمى أىمية تنمية ميارات التحميؿ التاريخي
والكفاءة الذاتية ،

إال أنو مف خبلؿ اإلشراؼ عمي بعض مجموعات التربية العممية تـ

مبلحظة تدني بعض ميارات التحميؿ التاريخي والكفاءة الذاتية لدي الكثير مف طبلب الصؼ
الثاني الثانوي ؛ العتقادىـ بأف دراسة التاريخ تتطمب تحدياً ذىنياً وممارسة عمميات عقمية

عميا كالتحميؿ والتفسير لما تحتويو الكثير مف الحقائؽ والمفاىيـ المجردة التي يصعب فيميا

 ،مما يؤثر سمباً عمى مستوي الكفاءة الذاتية ودرجة ميارات التحميؿ التاريخي لدييـ  ،ولذلؾ
فإنيـ بحاجة إلي استراتيجيات تدريسية وأنشطة تعميمية تساعدىـ عمى التخمص مف

الصعوبات التي يعانوف منيا  ،وتجعميـ أكثر اندماجاً ونشاطاً .

مبدئيا لبعض ميارات التحميؿ التاريخي
اختبار
ًا
لذلؾ تـ إجراء دراسة استطبلعية طبؽ فيو
ً
لمعرفة مستوى طبلب الصؼ الثاني الثانوي عمى عينة بمغ قواميا ( )01طالب  ،وأشارت
نتائج الدراسة إلى ضعؼ الميارات حيث لـ يتجاوز متوسط درجات الطبلب فى االختبار ()4

درجات مف ( ) 03درجة نيائية  ،كما طبؽ مقياس الكفاءة الذاتية عمى نفس العينة  ،وبمغ
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متوسط درجات الطبلب ( )2درجات مف ( )71درجة نيائية  ،وىذه النتيجة تشير إلى ضعؼ
مستوى أغمب الطبلب فى الكفاءة الذاتية .
تحديدا لممشكمة تـ إجراء
ولتدعيـ ىذه الدراسة االستطبلعية والوصوؿ إلى صورة أكثر
ً
مجموعة مف المقاببلت غير المقننة مع بعض موجيي ومعممي التاريخ بالمرحمة الثانوية ،
لمتعرؼ عمى معيقات نمو ميارات التحميؿ التاريخي والكفاءة الذاتية في تدريس التاريخ  ،فقد
كشفت ىذه المقاببلت عف العديد مف المعيقات منيا:
 أف الطبلب يعتمدوف عمى الحفظ والتمقيف وليس عمى الفيـ والبحث والتجريب .
 عدـ تنويع المعمميف لمصادر التعمـ في تدريس التاريخ  ،التي تعتمد عمى البحث عف
األسباب والدوافع التي أدت إلي وقوع األحداث التاريخية .
وبالتالى تظير الحاجة إلى تبنى نموذج تدريسى حديث كنموذج التعمـ التفارغي والذى
يمكف مف خبللو تنمية ميارات التحميؿ التاريخي والكفاءة الذاتية لدى طبلب الصؼ الثاني
الثانوي .

سؤاال البشح:
 -0ما فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية ميارات التحميؿ التاريخي لدي طبلب الصؼ
الثاني الثانوي ؟
 -7ما فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية الكفاءة الذاتية لدي طبلب الصؼ الثاني
الثانوي ؟

فسضا البشح :
 -0التوجد فروض ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات طبلب المجموعتيف
الضابطة والتجريبية عمى اختبار ميارات التحميؿ التاريخي .
 -7توجد فروض ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات طبلب المجموعتيف
الضابطة والتجريبية عمى مقياس الكفاءة الذاتية .
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أهدف البشح :
-0التعرؼ عمى فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية ميارات التحميؿ التاريخي لدي طبلب
الصؼ الثاني الثانوي.
-7التعرؼ عمى فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية الكفاءة الذاتية لدي طبلب الصؼ
الثاني الثانوي.

أهنية البشح :قد يفيد البشح يف -:
 -0توجيو أنظار الموجييف إلي عقد دورات تدريبية لممعمميف لتدريبيـ عمى استخدـ استراتيجيات
تركز عمى فيـ وتفكير المتعمـ وجعمو محور العممية التعميمية مثؿ نموذج التعمـ التفارغي .

 -7تقديـ مجموعة مف األنشطة التعميمية والتدريبات التي تناسب ميوؿ واىتمامات المتعمميف ،
وتنمي ميارات التحميؿ التاريخي والكفاءة الذاتية لدييـ .

 -0توفير دليبلً لمتدريس باستخداـ نموذج التعمـ التفارغي لتنمية ميارات التحميؿ التاريخي والكفاءة
الذاتية .

 -8فتح المجاؿ اماـ الباحثيف إلجراء العديد مف الدراسات واألبحاث حوؿ استخداـ نماذج ما بعد
البنائية في تدريس موضوعات مختمفة مف التاريخ .

سدود البشح:
 -1احلد البشسى (دلنوعة البشح)-:
مجموعة مف طبلب الصؼ الثاني الثانوي ،حيث تعد ىذه مرحمة تكويف االتجاىات
واكتساب القيـ  ،كما أف النمو العقمي لمطبلب في ىذه المرحمة يتميز بالحب الشديد لبلطبلع
واالستزادة مف المعارؼ الجديدة .
 -7احلد املكاني  :تـ اختيار مجموعتي البحث مف طبلب مدرسة الشييد سيؼ الثانوية
بنيف بسفاجا  ،وتحديداً فصميف ( )0 /7و(  ) 7/7بذات المدرسة  ،أحدىما
مجموعة تجريبية واآلخرى ضابطة وبمغ عدد العينة (  ) 03طالب .

 -0احلد املوضوعي -:
( أ ) وحػػدة الحضػػارة العربيػػة وظيػػور اإلسػػبلـ  ،وذلػػؾ لثػػراء الوحػػدة بالمػػادة العمميػػة
واألحداث والشخصيات التاريخية وامكانية صياغتيا في ضوء نمػوذج الػتعمـ التفػارغي
.
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(ب) بعض ميارات التحميؿ التاريخي وىي ( التحميؿ الظاىري األحداث التاريخية –
التحميؿ الداخمي لؤلحداث التاريخية – إصدار األحكاـ واتخاذ القرار ).
( ج ) أبعاد الكفاءة الذاتية ( البعد المعرفي – البعد االكاديمي – البعد االجتماعى )
 -8احلد الزماني:
طبقت الوحدة التجريبية في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي( 7370/ 7373ـ).

منهر البشح:
المػػنيج التجريبػػي  :وذلػػؾ باسػػتخداـ التصػػميـ شػػبو التجريبػػي ذي المجمػػوعتيف الضػػابطة
والتجريبيػػة  ،والػػذي يعتمػػد عمػػى إج ػراء تجربػػة البحػػث عمػػى المجموعػػة التجريبيػػة مجموعػػة
البحث وعدـ إج ارء التجربة عمى المجموعة الضابطة.

مادتا البشح :
 .0كتيػػػب الطالػػػب  :الػػػذي تػػػـ إعػػػداده فػػػي ضػػػوء نمػػػوذج الػػػتعمـ التفػػػارغي لػػػتعمـ الوحػػػدة
المختارة.
 .7دليػػؿ المعمػػـ  :الػػذي تػػـ إعػػداده فػػي ضػػوء نمػػوذج الػػتعمـ التفػػارغي لتػػدريس الوحػػدة
المختارة.

أداتا البشح :
 .0اختبار ميارات التحميؿ التاريخي .
 .7مقياس الكفاءة الذاتية .

مصطلشات البشح :
 -0منوذز التعله التفازغي Allosteric learning model :
ائيا بأنو  :أحد نماذج ما بعد البنائية  ،حيث يصؼ النموذج ما يحدث داخؿ
يعرؼ إجر ً
عقؿ الطالب مف عمميات ذىنية  ،فضبلً عف العوامؿ الخارجية التي تجعؿ عممية التعمـ أسيؿ

ويييى بيئة تعميمية ذات كفاءة عالية تتفاعؿ مع عمميات التعمـ لدى الطالب  ،ويتـ
،
ْ
التدريس والتعمـ وفؽ ىذ النموذج في خمس خطوات ىي  :مرحمة المشكمة – المراجع –
العمميات العقمية – الشبكة الداللية – الدالالت .
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 -7التشليل التازخيي Historical analysis :
يعرؼ إجرائياً بأنو  :قدرة طالب الصؼ الثاني الثانوي عمى فيـ األحداث التاريخية وتحميميا

ظاىرياً وداخمياً واصدار األحكاـ عمييا في ضوء ظروؼ عصرىا مدعماً باألدلة التاريخية ،
ويقاس بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب فى االختبار المعد لذلؾ .

 -0الكفاءة الراتية Self – Efficiency :
ئيا بأنيا  :معتقدات طالب الصؼ الثاني الثانوي حوؿ قدرتو عمى تخطيط
تعرؼ إج ار ً
وتحميؿ وتنظيـ أنشطة التعمـ بوحدة ( الحضارة العربية وظيور اإلسبلـ ) لتحقيؽ النجاح
والوصوؿ لؤلىداؼ المرجوة ،وتقاس بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب فى مقياس الكفاءة
الذاتية المعد لذلؾ .

ثانياً  :اخللفية النرسية :
يمكف عرض الخمفية النظرية لمبحث مف خبلؿ ثبلث محاور وىـ :
 المحور األوؿ  :نموذج التعمـ التفارغي وتعميـ التاريخ . المحور الثاني  :التحميؿ التاريخي ودور النموذج في تنمية مياراتو . المحور الثالث  :الكفاءة الذاتية وأىمية تنميتيا لدي الطبلب .ويمكف تفصيؿ ذلؾ كما يمي :

منوذز التعله التفازغي وتعليه التازيذ :
يعد مف نماذج ما بعد البنائية  ،فقد قاـ جوردف  Giordanمصمـ ىذا النموذج بدراسة
تحميمية لنظريات التعمـ المختمفة  ،ثـ قاـ بتنظيميا في شكؿ ثبلثة عوامؿ ىي ( المعرفة
والطبلب والمجتمع ) لتحقيؽ التداخؿ والتكامؿ بيف العوامؿ الثبلثة ؛ فالتعمـ وفقاً لنموذج

التعمـ التفارغي ال يعتمد عمى عامؿ واحد فقط  ،ولكف عمي شبكة مف الظروؼ والعوامؿ التي

يمكف تسميتيا البيئة التعميمية  ،حيث التعمـ ينتج مف العمميات العقمية التي تحدث داخؿ ذىف
المتعمـ والعمميات التي تحدث داخؿ البيئة التعميمية .

 العنليات اليت حتدخ داخل ذهن املتعله:
يشير كؿ مف ) Gojkov,G& Stojanvic,A (2011, 78إلي أف الطالب وفقاً ليذا

النموذج يدير تعممو بنفسو  ،ويعتمد حدوث التعمـ عمى المعرفة السابقة سواء أكانت المعرفة

الجديدة امتداداً ليا أو متعارضة معيا  ،فمكي يفيـ الطالب موقفاً جديداً فإنو يبدأ مف معارفو
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السابقة  ،وذلؾ باستخداـ مياراتو الخاصة في تفسير الموقؼ الذي يواجيو واستخراج البيانات
المختمفة منو  ،ومف ثـ يتحقؽ الفيـ العاـ لدي الطالب إذا استطاع أف يربط بيف المعمومات
بشي جديد يعينو عمى الفيـ الكامؿ
التي تقدـ لو وبيف المعمومات السابقة ؛ حتي يخرج منيا
ْ
لممعرفة.
كما يوضح ) Giordan,A ( 2012 a,1أف عممية اكتساب الطالب لممفاىيـ والمعارؼ
والمعمومات تقوـ عمى مدي ممارستو لؤلنشطة الذىنية التي تجمو يصؿ إلي المعمومات
بسيوؿ ويسر  ،والوصوؿ إلي التفاصيؿ المعقدة وايجاد الحموؿ المبتكرة والمعمومات الجديدة .

 العنليات اليت حتدخ داخل بيئة التعله :
كما يؤكد ) Giordan.A ( 2012b . 6أف الكتساب المعرفة أنماطاً تفاعمية داخؿ

البيئة الصفية تتمخص في:

 أف تكوف بيئة التعمـ جاذبة لمطبلب ومحفزة لتفكيرىـ ولقدراتيـ العقمية ؛ وذلؾ مف
خبلؿ مجموعة مف األنشطة والتكميفات التي تجعميـ دائماً في تفاعؿ أثناء دراستيـ،

وتتمثؿ أنماط التفاعؿ بيف كؿ مف :

 الطالب والوقع مف خبلؿ المبلحظة والتجربة . الطالب وزمبلئو ؛ وذلؾ مف خبلؿ حمقات النقاش والعروض والتكميفاتالجماعية.
 الطالب والمعارؼ التي يدرسيا ؛ حيث يترؾ لمطالب فرصة حتي يتفاعؿ مع مايدرسو مف معمومات ومعارؼ  ،وذلؾ بتوجيو مف المعمـ .
 المعمـ وطبلبو ؛ مف خبلؿ التوجيو واالرشاد والتعزيز المستمريف لمطبلب . أف يستند الموقؼ التعميمي إلي عدد مف الوسائؿ البصرية التي تساعد الطالب عمي
اكتساب المعرفة وبنائيا  ،ويجب أف يكوف مف السيؿ عمى الطالب التعامؿ معيا .
وفي ضوء ما سبؽ تري الباحثة :
 -0إف المعمػػـ يقػػوـ بػػدور ميػػـ وايجػػابي ف ػي ىػػذ النمػػوذج  ،حيػػث يسػػاعد الطػػبلب فػػي
تنشيط خمفياتيـ المعرفية المسبقة عف الموضػوع  ،كمػا يػوجييـ إلػى أىميػة متابعػة
األداء ،وفيـ المعارؼ والمعمومات الجديدة المتضمنة فى موضوع الدرس.
 -7البد مف توفير بيئة تعميمية جاذبة  ،مما تساىـ في تطوير النمو الفكري لمطبلب .
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 -0يجب أف يكوف المتعمـ قاد ارً عمي رؤية أبعد مف معارفو المألوفة .

 -8يحػػدث الػػتعمـ المطمػػوب مػػف خػػبلؿ التكامػػؿ والتفاعػػؿ بػػيف المعمػػـ والطالػػب والبيئػػة
الصفية المناسبة .

 مساسل منوذز التعله التفازغي :
حػػدد ) Giordan,A et al ( 1999,65مراحػػؿ التػػدريس وفق ػاً لنمػػوذج الػػتعمـ

التفارغي  ،فيما يمي :

 مرحمة المشكمة  :يبدأ المعمـ بطرح مجموعة مف األسئمة عمى التبلميذ  ،وىذه األسئمة
قد تكوف واضحة تماماً بالنسبة ليـ  ،وقد تكوف أقؿ وضوحاً ولكف الميـ أف ترتبط ىذه

األسئمة بمفيوـ معيف أو أ حد تطبيقاتو وتعد ىذه األسئمة بمثابة لقوة الدافعة لكؿ نشاط

عقمي يقوـ بو التبلميذ .
 المراجع  :لكي يتمكف الطبلب مف اإلجابات عمى أسئمة المعمـ يبدؤوف في محاولة
إيجاد عبلقة بيف المعارؼ السابقة التي يمتمكونيا والمعارؼ الجديدة .
 العمميات العقمية  :كافة العمميات الفكرية التي يقوـ بيا الطبلب أثناء المشاركة في
أنش طة حؿ المشكبلت  ،واألنشطة اإلستقصائية الموسعة  ،ويقوـ الطبلب في ىذه
المرحمة بالتعبير عف العبلقات بيف المعارؼ الجديدة والمعارؼ السابقة مف خبلؿ
الرسوـ والمخططات والرموز .
 الشبكة الداللية  :منظومة معرفية تفاعمية تنشأ مف العمميات العقمية التي تتـ بناء
عمي المعرؼ السابقة  ،أي أف ىذه المنظومة تنشأ نتيجة لتفاعؿ لكؿ العبلقات التي
تكونت بيف العناصر الرئيسية والفرعية لممفيوـ  ،وينتج عف ىذه العممية شبكة مف
المعاني .
 الدالالت  :مجموعة األفكار واإلشارات والرموز لمتعبير عف المفيوـ والتفسيرات
المرتبطة بو .
مما سبؽ يتضح أىمية نموذج التعمـ التفارغي في التدريس  ،حيث يساعد المتعمـ عمى
تثبيت ما يتعممو في المواقؼ التعميمية ويجعمو يقاوـ النسياف بشكؿ أفضؿ ،وىذا يعزز قدرة
المتعمـ عمى االحتفاظ بما يتعممو ويسيؿ انتقاؿ أثر التعمـ  ،وقد التزمت الباحثة بالخطوات
اآلتية أثناء التطبيؽ :
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أوالً  :املشكلة ( طسح األسئلة وإثازة احلادة للدربة ) :
 يعػػرض المعمػػـ عنػػواف الػػدرس عمػػى الطػػبلب ويطمػػب مػػنيـ النظػػر إليػػو والتفكيػػر فػػيالتساؤالت التي يرونيا حولو  ،لتنشيط عقػوليـ لمتعػرؼ عمػى معمومػاتيـ السػابقة عػف
الموضوع .
 يستمع إلي تساؤالت الطػبلب ويػدونيا عمػي السػبورة  ،ويصػنفيا حسػب انسػجاميا مػعميارات التحميؿ التاريخي.
 ثػػـ يقػػوـ بطػػرح مجموعػػة مػػف األسػػئمة التػػي تسػػاعد عمػػى تنميػػة الحاجػػة لممعرفػػة ،وتكميؼ الطبلب باالجابة عمييا ويقدـ ليـ المساعدة والتعزيز المناسب .

ثانياً  :املسادع ( التواصل ) :
 يبدأ المعمـ في ىذه المرحمة بعرض مجموعة مػف الوسػائؿ التعميميػة مثػؿ ( الرسػومات– الخرائط – المخططات – فيديو تعميمي – األشكاؿ البيانيػة – الصػور التوضػيحية –
المجسػػمات – النمػػاذج – الممصػػقات )  ،حيػػث يػػتمكف الطالػػب مػػف خبلليػػا االتصػػاؿ
المباشر والغير المباشر مع اآلخريف  ،ومحاولة استرجاع معموماتػو السػابقة التػي ليػا
عبلقة بالحدث التاريخي.

ثالجاً  :العنليات العكلية ( األنشطة االستكصائية املوسعة ) :
 يوجػػػو المعمػػػـ لمطػػػبلب مجموعػػػة مػػػف األنشػػػطة االستقصػػػائية الموسػػػعة وأنشػػػطة حػػػؿالمشكبلت  ،ويبدأ بتكميؼ كؿ المجموعػات بإنجازىػا  ،حيػث يقػوـ الطػبلب فييػا بػالربط
بيف المعمومات السابقة والمعمومات الجديدة مثؿ :
 قراءة فقرة مف مصدر خارجي لو عبلقة بموضوع الػدرس مثػؿ  :جريػدة يوميػة  ،مجمػة
.
 تحميؿ فقرة  ،نص  ،خريطة  ،رسـ بياني  ،مفيوـ أو جدوؿ إحصائي .
 الندوات حيث تساىـ في تنمية ميارات الحوار والمناقشة .
 توزيع البيانات عمى الخرائط الصماء.
 اإلذاعة المدرسية .
 الصحافة المدرسية .
 المسابقات الثقافية .
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 253 -

فاعلية نموذج التعلم التفارغي ...

عدد يونيو-ج7271 )68( -1م

 المسرحيات .
 الرحبلت التعميمية .
 البحوث القصيرة .

زابعاً  :الشبكية الداللية ( حتليل األسداخ التازخيية واالستنتاز ) :
 يساعد المعمـ الطػبلب مػف خػبلؿ األنشػطة السػابقة فػي تفسػير األحػداث واإلجابػة عػفاألسػػػئمة الخاصػػػة بمرحمػػػة المشػػػكمة ويوضػػػح ليػػػـ مػػػا تػػػـ التوصػػػؿ إليػػػو  ،واسػػػتنتاج
التعميمات .

خامشاً  :الدالالت ( التطبيل ) :
 وأخيػػ ارً يقػػوـ المعمػػػـ باسػػتعراض مػػا سػػػبؽ عرضػػو فػػي مرحمػػػة الشػػبكية الدالليػػة مػػػفمعمومات رئيسية .

 يسمح لمطبلب باألسئمة عف الجزيئات غير المفيومة مف الدرس . وفػػي النيايػػة يقػػوـ بتقػػويـ األىػػداؼ اإلجرائيػػة التػػي وضػػعت لمػػدرس بإعطػػاء الطػػبلبأسػػئمة تقػػيس ىػػذه األىػػداؼ .ثػػـ يػوجييـ إلػػى اإلجابػػة عػػف أسػػئمة التقػػويـ فػػي الكتيػػب
الخاص بيـ عمى أف تتـ اإلجابة بصورة فردية لمتأكد مػف تمكػف الطػبلب مػف الميػارات
المراد تنميتيا خبلؿ الدرس .
وفى إطار االىتماـ بتطبيؽ نموذج التعمـ التفارغي فقد أجريت العديد مف الدراسات التى
اىتمت بدراسة فاعميتو لتحسيف العممية التعميمية  ،ومف ىذه الدراسات :
دراسة ىبو اهلل عدلي وياسر سيد (  ) 7300التي ىدفت إلي قياس استخداـ نماذج ما
بعد البنائية لتدريس تكنولوجيا النانو في تنمية الخياؿ العممي واالندماج في التعمـ لدي تبلميذ
المرحمة اإلعدادية  ،حيث تـ تقسيـ عينة الدراسة إلي ثبلث مجموعات تجريبية  ،واحده منيـ
درست باستخداـ نموذج التعمـ التفارغي  ،واظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطي درجات التمميذات لصالح المجموعة التجريبية .
وقد أثبتت نتائج دراسة )  Gurbuzturk,o,et al ( 2016فاعمية نموذج التعمـ
التفارغي في تنمية ميارات حؿ المشكبلت عند تدريس طبلب الصؼ السابع مقررات المغة
اإلنجميزية  ،ويرجع ذلؾ إلى تنوع الممارسات النشطة فى المواقؼ التعميمية مف قبؿ الطبلب،
مما يسيـ فى تطوير تدريس المغة اإلنجميزية .
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وىدفت دراسة إيماف عبد اهلل (  ) 7302إلي فعالية استخداـ نموذج التعمـ التفارغي
لتدريس تكنولوجيا النانو لتنمية التفكير اإلبداعي والتحصيؿ والميؿ نحو الرياضيات لدى
طبلب المرحمة الثانوية  ،ولقد أثبتت الدراسة فعالية النموذج في زيادة قدرة الطبلب التحصيمية
والقدرة عمي التفكير فوؽ اإلبداعي .
ودراسة تياني مصطفي (  ) 7305التي ىدفت إلي تدريب بعض طالبات الصؼ السابع
األساسي عمي استخداـ بيئة تعميمية قائمة عمى نموذج التعمـ التفارغي مف خبلؿ دراستيف
لوحدة في مادة العموـ  ،وقد أثبت ىذا النموذج فاعميتو فى تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة
لدي الطالبات .
 -0التشليل التازخيي :
يعد التحميؿ التاريخي أحد أىـ األىداؼ التي تسعي مادة التاريخ إلي تحقيقيا في مختمؼ
المراحؿ الدراسية ؛ حيث إنو ال يقؼ عند عرض الوقائع الماضية فقط  ،بؿ يساعد المتعمـ
عمى فيـ طبيعة األحداث والعوامؿ التي أدت إلييا  ،النتائج المترتبة عمييا  ،وأوجو الشبو
واألختبلؼ بينيا وبيف األحداث األخرى عمى مختمؼ األزمنة  ،لذلؾ فيو يساعد عمى تحميؿ
الماضي وتفسير الحاضر ويميد السبيؿ لممستقبؿ .
 ماهية التشليل التازخيي :
لقد تعددت التعريفات التي تناولت التحميؿ التاريخي  ،نذكر منيا ما يمي :
يعرفو ) Drake,F( 2003,23بأنو القدرة عمى إصدار احكاـ عمى قيمة المعمومات
التاريخية عف طريؽ تعرؼ مصادرىا  ،والتمييز بيف ىذه المصادر ومقارنتيا  ،واكتشاؼ
التعميبلت الخاطئة  ،واكتشاؼ الدوافع وراء التفسيرات المختمفة.
كما تري صفاء محمد (  ) 750 : 753 ، 7334أف التحميؿ التاريخي ىو القدرة عمى
فيـ األحداث التاريخية والمشكبلت التي واجييا اإلنساف  ،وتحميميا  ،واصدار األحكاـ بناء
عمى الشواىد والمعطيات المتوافرة .
أما تامر محمد (  ) 5 ، 7303فينظر إليو عمى أنو الميارات العقمية واألدائية التي
يكتسبيا الطالب بما يساعده عمي فحص المعمومات والحقائؽ التاريخية  ،تحميؿ عمميات
البناء التاريخي  ،والفصؿ بيف األجزاء المكونة لمحقائؽ بيدؼ فيـ العبلقات بيف األحداث
التاريخية بعضيا البعض .
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 255 -

فاعلية نموذج التعلم التفارغي ...

عدد يونيو-ج7271 )68( -1م

 أهنية التشليل التازخيي :
ويشير كؿ مف ) ، Barton,C( 2002,272) & Dennis,J(2007,71تامر محمد (
 ) 02 ، 7303إلي أىمية تنمية ميارات التحميؿ التاريخي  ،حيث أنو يتميز بمجموعة مف
المميزات  ،منيا :
 .0أف التحميؿ الجيد لموقائع ينقؿ التاريخ مف مرحمة النقؿ إلي مرحمة التأمؿ  ،ويركز
عمى عمميات التاريخ ؛ وذلؾ يسيـ في تشكيؿ جيؿ يتعامؿ مع األحداث بالمنطؽ
والدليؿ والحجة .
 .7يؤثر عمى نظرة التمميذ نحو المستقبؿ  ،فقد يحممو المسئولية لتشكيؿ مسار التاريخ
في المستقبؿ  ،حيث يؤكد عمى فكرة التنبؤ مف خبلؿ إدراؾ الماضي .
 .0تشجيع التمميذ عم ي التفاعؿ اإلجتماعي اإليجابي مع اآلخريف  ،مف خبلؿ اإلنخراط
في مناقشات حوؿ المصادر المتاحة وكيفية الوصوؿ إلييا .
 .8يوسع أفؽ التبلميذ ومعالجة بعض القصور الفكري تجاه بعض القضايا عف طريؽ
تحميؿ الروايات التاريخية مف زوايا عدة  ،وعدـ التمركز حوؿ رأي واحد  ،مع اإللتزاـ
بالحياد والتخمص مف الذاتية عند دراسة الحوادث التاريخية .
وفي إطار االىتماـ بتنمية التحميؿ التاريخي لدى المتعمميف فقد أجريت العديد مف
الدراسات والبحوث التي اىتمت بتنميتو لدى المتعمميف فى مراحؿ التعميـ المختمفة ،فمنيا
دراسة )  Miller,G ( 2007التي استيدفت التعرؼ عمى برنامج قائـ عمى الوسائط المتعددة
لتنمية ميا ارت التحميؿ التاريخي لدى طبلب الصؼ العاشر ،وقد أسفرت نتائج الدراسة أف
ممارسة الطبلب لميارات التحميؿ التاريخي قد أدى إلى تحسف واضح فى مستواىـ التحصيمي.
ودراسة )  Liaw,H ( 2010التي أشارت عمى أىمية تضمف ميارات التحميؿ التاريخي
في برامج إعداد معمـ التاريخ قبؿ الخدمة  ،حيث أثبتت الدراسة أف ميارات التحميؿ التاريخي
ليا أثر ايجابي عمى اكتساب المعمميف ليذه الميارات وتنميتيا لدي تبلميذىـ .
 مهازات التشليل التازخيي :
لقد تباينت اآلراء حوؿ ىذه الميارات  ،فقد قامت وزارة التربية والتعميـ ( 713 ، 7338
 ) 714 :في مصر بمحاولة ضمف مشروع إعداد المعايير القومية لمتعميـ  ،والتي حددت
ميارات التحميؿ التاريخي عمى النحو التالي :
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 يقيـ آراء المؤرخيف حوؿ الماضي . يضع تصورات متعددة لموقائع التاريخية المختمفة . يحمؿ العبلقة بيف السبب والنتيجة لمحدث . نستنتج المعمومات التاريخية مف الجداوؿ واألشكاؿ البيانية . يستنتج األسباب الحقيقية لممشكبلت التاريخية ويربطيا بالمشكبلت المعاصرة .كما صنؼ رضا منصور (  ) 50 ، 7300ميارات التحميؿ التاريخي إلي :
 تحديد أبعاد القضية التاريخية . تفسير أسباب القضية التاريخية . تحميؿ آراء المؤرخيف حوؿ القضية . تحميؿ المشكبلت الناجمة عف القضية التاريخية . اكتشاؼ العبلقات الجديدة بيف القضايا التاريخية .كما حدد تامر محمد (  ) 2 ، 7303ميارات التحميؿ التاريخي  ،وتتمثؿ في :
 تحميؿ عمميات البناء التاريخي . تحميؿ القضايا التاريخية . االستنتاج واصدار األحكاـ .ومف خبلؿ العرض السابؽ لآلراء المختمفة تـ تحديد ميارات التحميؿ التاريخي يتضػح وىػي
 :التحميؿ الظاىري لؤلحداث التاريخية – التحميؿ الداخمي لؤلحػداث التاريخيػة – إصػدار األحكػاـ
واتخاذ القرار  ،وفيما يمي تعريؼ دقيؽ لكؿ ميارة مػف ىػذه الميػارات وىػي التػي تػـ اسػتخداميا
في البحث الحالي :
 التحميػػؿ الظػػاىري لؤلحػػداث التاريخيػػة  :القػػدرة عمػػى عػػرض جوانػػب األحػػداث التاريخيػػة
والتعرؼ عمى محتواىا وتحميميا ظاىرياً مػف خػبلؿ معمومػات وبيانػات سػابقة تضػمنتيا

األحداث .

 التحميػػؿ الػػداخمي لؤلحػػداث التاريخيػػة  :القػػدرة عمػػى إدراؾ األحػػداث التاريخيػػة والتمييػػز
بيف المعمومات بخطوط زمنيػة وتجزئتيػا مػف حيػث العوامػؿ واألسػباب التػي أدت إلييػا
والظروؼ المصاحبة وتفسيرىا استناداً إلي المصادر واألدلة التاريخية .
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 إصدار األحكاـ واتخاذ القرار  :القدرة عمػى اسػتنتاج االحػداث التاريخيػة وتقيػيـ النتػائج
وابداء الراي وتوضيح القيـ التي تـ بناء الحكـ عمييا .

 منوذز التعله التفازغي وتننية مهازات التشليل التازخيي :
لقد تعرضت مناىج التاريخ لكثير مف االنتقادات مف حيث أنيا تشجع عمى الحفظ
واالستظيار واىماؿ كثير مف الميارات ومف بينيا ميارات التحميؿ  ،وىذ ما أكدتو دراسة كؿ
مف تامر محمد (  ، ) 7303إيماف رجب (  ، ) 7305حيث ال يمكف أف يتحقؽ ىذا إال مف
خبلؿ تبني توجيات جديدة عند بناء مناىج التاريخ يمكف أف تسيـ في تحقيؽ الغايات
المنشودة مف ىذه المادة  ،وتقديميا لممتعمميف مف منظور متكامؿ يجعميا أكثر ارتباطاً
بالمجتمع  ،وليس باعتبارىا مجموعة مف المعارؼ المتفرقة التي سرعاف ما ينساىا المتعمـ ،

ونظ ارً لما يتميز بو نموذج التعمـ التفارغي فى تنمية الميارات والتفكير بأنواعو  ،فإنو أفضؿ

النماذج التى يمكف أف تساعد الطبلب فى تنمية ميارات التحميؿ التاريخي  ،وذلؾ حيث أنو :

 ييتـ بميارات التعمـ الذاتي  ،مف بحث وتنقيب وجمع المعمومات الخاصةبالموضوعات .
 يتيح مناخاً غنياً بالمثيرات  ،ويتسـ بالمرونة والقابمية لمتجديد والتغيير  ،مما يسيـفي تنمية ميارات التحميؿ التاريخي .

 ييتـ بتجاوز تحصيؿ المعرفة لتصؿ بالطالب إلي بنائيا وتكوينيا مف جديد مف خبلؿشي جديد  ،أو معالجتيا بتوسع في دراستيا وتحميميا
البحث وراء المعمومات عف ْ
واإلضافة إلييا .
 استخداـ األنشطة التعميمية التي تيييء أذىاف الطبلب نحو اكتساب المعمومات ،وقدرتيـ عمى الوصوؿ إلي التفاصيؿ المعقدة وايجاد الحموؿ المبتكرة والمعمومات
الجديدة .
 استخداـ العديد مف الوسائؿ التعميمية التي ساعدت عمى نقؿ المعمومات  ،وكذلؾتعيف الطالب عمى البحث مف خبلليا والتوسع في استخداميا .
 إرشاد الطبلب إلي أىـ مصادر المعرفة التي يمكف اإلستفادة بيا مف أجؿ الحصوؿعمى المعمومات.
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 -2الكفاءة الراتية :
تستند الكفاءة الذاتية إلى النظرية المعرفية اإلجتماعية لباندو ار ، Banduraوالذى يرى
أف الكفاءة الذاتية تتمثؿ فى اعتقادات الفرد حوؿ قدرتو عمى تنظيـ المخططات العممية
وتنفيذىا إلنجاز األىداؼ المطموبة )(Bandura,A ,1997,6
وتقوـ النظرية المعرفية االجتماعية عمى افتراضات منيا  :أف األفراد يمتمكوف القدرة عمى
التأمؿ الذاتي والقدرة عمى تحميؿ وتقييـ األفكار والخبرات الذاتية  ،وىذه القدرات تتيح التحكـ
الذاتي في كؿ مف األفكار والسموؾ  ،وأيضاً يمتمؾ األفراد القدرة عمى التنظيـ الذاتي عف طريؽ
التأثير عمى التحكـ المباشر في سموكيـ  ،عف طريؽ وضع معايير شخصية لسموكيـ
ويقوموف بتقييـ سموكيـ بناء عمى ىذه المعايير وبالتالي يمكنيـ بناء حافز ذاتي يدفع ويرشد
السموؾ  ( .يوسؼ قطامي ) 81 ، 7338 ،
وأوضح الشافعي إبراىيـ (  ) 023 ، 7331أف الكفاءة الذاتية ىي تقدير الفرد لما
يمتمكو مف قدرات وامكانات يرى أنيا تؤثر فيما حولو وتساعده عمى حؿ ما يواجو مف
مشكبلت وعقبات .
وتشػػير ألفػػت أجػػود (  ) 5 ، 7308إلػػي أف الكفػػاءة الذاتيػػة ىػػي إدراؾ الفػػرد لقدراتػػو عمػػى
القيػػػاـ بالميػػػاـ التعميميػػػة بمسػػػتويات مرغػػػوب فييػػػا  ،أي أنيػػػا تعنػػػي قػػػدرة الفػػػرد الفعميػػػة فػػػي
موضػػوعات الدراسػػة المتنوعػػة داخػػؿ الصػػؼ وخارجػػو وتسػػيـ كفػػاءة الػػذات كمتغيػػر وسػػيط فػػي
تفسير السموؾ اال كاديمي لمطبلب .

 عوامل الكفاءة الراتية :
يتأثر مستوى الكفاءة الذاتية بعدد مف العوامؿ  ،والتى ذكرىا Guvitch,R&Metzler,M
)  (2009,439كالتالى:
أ -الخبرات االنتقائية  :إى الخبرات السابقة الناجحة التى مر بيا الفرد .
ب -الخبرات التمثيمية  :أى الخبرات التى يكتسبيا الفرد مف خبلؿ المبلحظة .
خ -االقتناع االجتماعى أو المفظى :ويكوف فى ضوء مناقشات موضوعية وتغذية راجعة
مف أشخاص موثوؽ بقدراتيـ ولدييـ خبرة وفاعمية عالية .
ث -الحوافز العاطفية  :أى تصور الفرد لبلستثارة العاطفية مف خوؼ وقمؽ وتردد .
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 أهنية تننية الكفاءة الراتية للطالب :
تشكؿ الكفاءة الذاتية محو ارً أساسياً في نظرية المعرفة االجتماعية  ،فإدراؾ المتعمميف

لقدراتيـ عمى القياـ بالمياـ التعميمية بمستويات مرغوب فييا  ،تشكؿ أساساً لدافعيتيـ لمقياـ
بيا  ،وكذلؾ التغمب عمى الصعوبات التي تعترضيـ أثناء عممية التعمـ .

ويشير كؿ مف ) ،Bedel ,E ( 2016 ,5) & Yadak,S ( 2017 ,160ىبو فؤاد
( )033 . 7373إلي أف الكفاءة الذاتية تسيـ في إكساب المتعمميف بعض الخصائص ،
وتتمثؿ في :
 .0زيادة الحماس والثقة بالنفس وتحمؿ المسئولية ،
 .7يميؿ إلي بذؿ المزيد مف الجيد العقمي والسموكي عند قيامو بإنجاز الميمات ،
 .0أكثر إص ار ارً ومثابرة عمى العمؿ إذا ما واجيتو مشكبلت وتحديات تقؼ أماـ تحقيؽ
اليدؼ .

 .8يكوف قادر عمى اتخاذ القرار والتنظيـ الذاتي لتعممو .
 .1زيادة التكيؼ األكاديمي  ،والنجاح األكاديمي .
 .2تكسبو مشاعر مف الراحة النفسية عند أداء المياـ الصعبة والمعقدة .
وفي ضوء ما سبؽ تري الباحثة أف الكفاءة الذاتية ميمة  ،حيث أف المتعمـ الذي يمتمؾ
كفاءة ذاتية عالية يستطيع تحمؿ المسئولية والتحكـ في قدراتو  ،المشاركة الفعالة في
المواقؼ التعميمية واالندماج في أنشطة التعمـ  ،كما ترفع مستوي التحصيؿ لديو واالتجاه نحو
التعمـ والرغبة في البحث عف كؿ ما ىو جديد .
وفى إطار االىتماـ بالكفاءة الذاتية  ،أشارت العديد مف الدراسات إلى أىمية التعرؼ عمى
مستوى الكفاءة الذاتية لدى الطبلب  ،فمنيا دراسة يسري أحمد (  ) 7302التي أوضحت
نتائجيا إلي تنمية الكفاءة الذاتية االكاديمية مف خبلؿ التدريب القائـ عمى التخيؿ الموجو
لدى تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي ذوي صعوبات التعمـ .
ودراسة )  Vang,Y ( 2017التي ىدفت إلي التعرؼ عمى تأثير الفصوؿ المقموبة عمى
تحصيؿ الرياضيات والكفاءة الذاتية  ،وقد أسفرت نتائج الدراسة أف ممارسة الطبلب لمكفاءة
الذاتية قد أدى إلى تحسف واضح فى مستواىـ التحصيمي .
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كما ىدفت دراسة عبلء المرسي (  ) 7304إلي فعالية استخداـ استراتيجية الصؼ
المقم وب في تنمية ميارات البرىاف اليندسي والكفاءة الذاتية الرياضية لدى طبلب المرحمة
اإلعدادية  ،وتوصمت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات
طبلب المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس الكفاءة الذاتية لصالح
المجموعة التجريبية .
 منوذز التعله التفازغي وتننية الكفاءة الراتية يف التازيذ :
تعد مادة التاريخ مف المواد الدراسية التي يجد الطبلب صعوبة في تحقيؽ مستويات عالية
مف النجاح  ،بسبب صعوبة المحتوي مف جانب ؛ لما يتضمنو مف أحداث وقضايا ومشكبلت ،
حيث يمارسوف أثناء دراستيـ لتمؾ المادة العديد مف الميارات العقمية كالربط بيف األسباب
والنتائج  ،وربط الحقائؽ بعضيا ببعض  ،وجمع المعمومات وتصنيفيا  ،وتحميميا وتفسيرىا
لؤلحداث المختمفة  ،ومف جانب أخر الصورة الذىنية السمبية الموجوده داخميـ  ،وىذا بدوره
يسيـ في إنخفاض مستوي الكفاءة الذاتية لدييـ ؛ ونظ ارً لنموذج التعمـ التفارغي وامكانياتو
وما يقدمو لمطبلب  ،يتضح أنو يحمؿ مضاميف عديدة لتنمية الكفاءة الذاتية  ،ومنيا :

 يساعد النموذج الطالب فى فيـ أدوار المعمـ الجديدة داخؿ حجرة الدراسة  ،حيث لـيعد دور المعمـ يقتصر عمى تقديـ المفاىيـ التاريخية ومساعدة التبلميذ عمى حؿ
وموجيا لتعميـ طبلبو  ،وذلؾ مف خبلؿ تقديـ
مرشدا
المشكبلت  ،ولكف أصبح
ً
ً
األنشطة التربويو التي تساعدىـ عمى الوصوؿ إلي التفاصيؿ المعقدة وايجاد الحموؿ
المبتكرة والمعمومات الجديدة .
 األسئمة التي يعرضيا المعمـ وفؽ خطوات النموذج تبتعد عف أسئمة التذكر فقط ،وتمتد لتشمؿ أسئمة تحميمية وابداعية  ،وعدـ اإلعتماد عمى وتيرة واحدة مف األسئمة
.
 يساعد في التعرؼ عمى قدرات الطبلب واإلستفادة مف نقاط القوة لدييـ والتي تحسفادائيـ األكاديمي بشكؿ ممحوظ .
 يقوـ عمى إيجاد عبلقة بيف المعارؼ السابقة التي يمتمكونيا والمعارؼ الجديدة  ،ممايزيد مف فيـ الطالب لممادة  ،وتحسيف معتقداتو عف مادة التاريخ .
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 تضميف مرحمة المشكمة لمعديد مف األسئمة التي تنمي لدي الطالب الشعور بالحيرة ،وبالتالي تزداد قدراتيـ لموصوؿ إلي ما ىو أبعد مف المطموب لئلجابة عف ىذه
األسئمة  ،ىذا بدوره ينمي الكفاءة الذاتية لدييـ .

ثالجاً  :إدساءات البشح التذسيبية :
لئلجابة عف أسئمة البحث  ،اتبعت اإلجراءات التالية :

 -1إعداد قائنة مبهازات التشليل التازخيي :
اىتـ البحث الحالي بتنمية بعض ميارات التحميؿ التاريخي لدى طبلب الصؼ الثاني
الثانوي ، -مما استمزـ إعداد قائمة بيذه الميارات  ،وقد مر ذلؾ بالخطوات التالية:
أ -تحديد اليػدؼ مف القائمة :
استمزـ البحث الحالي إعداد قائمة بميارات التحميؿ التاريخي ؛ لتحديد ميارات التحميؿ
التاريخي البلزمة لطبلب الصؼ الثاني الثانوي .
ب -مصادر اشتقاؽ القائمة :
وقد تـ اشتقاؽ تمؾ القائمة في صورتيا األولي مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات
السابقة التى تناولت التحميؿ التاريخي ومياراتو  ،ومنيا دراسة كؿ مف رضا منصور ( 7300
)  ،ذكريات الخاتنة (  ، ) 7300تامر محمد ( ) 7303
ج -إعداد قائمة مبدئية لميارات التخيؿ التاريخي :
تـ القياـ بإعداد قائمة مبدئية لميارات التحميؿ التاريخي البلزمة لطبلب الصؼ الثاني
الثانوي  ،وقد اشتممت القائمة المبدئية عمى ثبلث ميارات رئيسة يندرج تحت كؿ منيا
مياراتيا الفرعية .
د -عرض القائمة المبدئية لميارات التحميؿ التاريخي عمى مجموعة مف السادة المحكميف:
تـ عرض القائمة المبدئية لميارات التخيؿ التاريخي والميارات الفرعية المندرجة تحت كؿ
منيا عمى مجموعة مف السادة المحكميف ( ممحؽ ، ) 0في تخصص المناىج وطرؽ تدريس
الدراسات االجتماعية  ،بيدؼ ضبط القائمة وذلؾ ؛ إلبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوليا .
و -وفي ضوء آراء السادة مجموعة المحكميف تـ إعداد القائمة النيائية لميارات التحميؿ
التاريخي البلزمة لطبلب الصؼ الثاني الثانوي ( ممحؽ  ، ) 7وقد اشتممت القائمة عمى عدد
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مف الميارات الرئيسة ،يندرج تحت كؿ منيا عدد مف الميارات الفرعية ،كما يوضحيا الجدوؿ
التالي:
جذول ()2
انًهاساخ انشئُسح وػذد يٍ انًهاساخ انفشػُح انتٍ تتضًُها انقائًح انُهائُح نًهاساخ انتحهُم
انتاسَخٍ انالصيح نطالب انصف انخاٍَ انخاَىٌ
ػذد يهاساخ انتحهُم انتاسَخٍ
و
يهاساخ انتحهُم انتاسَخٍ انشئُسح
انفشػُح
1
انتحهُم انظاهشٌ نألحذاث انتاسَخُح
2
1
انتحهُم انذاخهٍ نألحذاث انتاسَخُح
3
1
اصذاس األحكاو واتخار انقشاس
4
32
اإلجًانٍ

 -2كتيـب الطالب :
إلعداد كتيب الطالب تـ إعادة صياغة دروس الوحدة األولي في كتاب التاريخ المقررة
عمي طبلب الصؼ الثاني الثانوي  ،في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي ( -7373
 ) 7370وذلؾ وفقًا ألسس نموذج التعمـ التفارغي ؛ بيدؼ تنمية ميارات التحميؿ التاريخي

والكفاءة الذاتية البلزمة لطبلب الصؼ الثاني الثانوي  ،والتي تـ تحديدىا فيما سبؽ ،وقد

تضمف الكتيب ما يمي:
 مقدمة :تـ مف خبلليا تعريؼ الطبلب بالنموذج المستخدـ.
 االطار العاـ لمحتوى الكتيب  ،وقد تضمف كؿ درس ما يمي:
 األىداؼ اإلجرائية :روعي فييا أف تكوف واضحة وقابمة لمقياس. عرض محتوى الدرس باستخداـ نموذج التعمـ التفارغي . -0دليل املعله :
وقد تطمب إعادة تنظيـ وتدريس وحدة (الحضارة العربية وظيور اإلسبلـ ) وفؽ نموذج
التعمـ التفارغي إعداد دليؿ لممعمـ وقد تضمف الدليؿ ما يمي :
 مقدمة :وتـ مف خبلليا تعريؼ المعمـ باليدؼ العاـ مف الدليؿ ،وىو االسترشاد بو
في تدريس دروس الوحدة المصاغة وف ًقا لمنموذج والمتضمنة في كتيب الطالب.

 ميارات التحميؿ التاريخي المراد تنميتيا لدي طبلب الصؼ الثاني الثانوي.
 خطوات تنفيذ التدريس بإستخداـ نموذج التعمـ التفارغي .
 الخطة الزمنية لتدريس دروس الوحدة.
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 دروس الوحدة مجاؿ الدراسة واإلجراءات التفصيمية لتدريسيا باستخداـ نموذج التعمـ
التفارغي  ،وقد تضمف كؿ درس ما يمي  ( :عنواف الدرس  ،األىداؼ السموكية ،
عناصر الدرس  ،الوسائؿ التعميمية  ،خطوات السير في الدرس ) .
وبناء عمى آراء السادة المحكميف تـ إجراء التعديبلت المطموبة مف إعادة صياغة بعض
الحا لمتطبيؽ  ،وقد تـ التحقؽ
األىداؼ السموكية  ،وبذلؾ أصبح كؿ مف الكتيب والدليؿ ص ً
أيضا مف مناسبة الكتيب والدليؿ لمتطبيؽ عمى طبلب الصؼ الثاني الثانوي مف خبلؿ إجراء
ً
التجربة االستطبلعية.

 التذسبــة االستطالعيــة:
تـ تطبيؽ الوحدة األولى مف كتيب الطالب -والمصاغ وفقًا نموذج التعمـ التفارغي –

عمى مجموعة مف طبلب الصؼ الثاني الثانوي بمدرسة الشييد سيؼ  ،وكاف عددىـ ()01
طالب ؛ وذلؾ بيدؼ تحديد ما يمي -:
 التأكد مف مناسبة المحتوى وطريقة عرضو عمى مجموعة البحث.

 ميارات التحميؿ التاريخي التي تحتاج إلى المزيد مف الشرح والتفسير والتدريب
عمييا.
 المشكبلت التي يمكف مواجيتيا في التجربة األساسية لتبلفييا.
 الوقت البلزـ لدراسة الوحدة.
وقد بدأت التجربة االستطبلعية يوـ األحد  7373/ 03/ 04وانتيت يوـ االثنيف 71
 ،7373/ 03/وفي ضوء آراء السادة المحكميف والتجربة االستطبلعية التي أجريت عمى
الطبلب  ،تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية لدليؿ المعمـ (ممحؽ  ، ) 8وكتيب الطالب (ممحؽ
 ) 0بصورة تجعميـ في حالة صالحة لمتطبيؽ عمى مجموعة البحث األساسية.
 إعداد أداتي القياس  :تـ إعداد أداتي القياس وىما:

 -1اختباز مهازات التشليل التازخيي :
أ -تحديد اليدؼ مف االختبار  -:ىدؼ ىذا االختبار إلي قياس مستوى أداء طبلب الصؼ
الثاني الثانوي لميارات التحميؿ التاريخي .
ب -وصؼ االختبار ونوعو  :تـ صياغة مفردات االختبار فى ضوء الميارات السابقة
كأساس لبناء االختبار.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 264 -

عدد يونيو-ج7271 )68( -1م

فاعلية نموذج التعلم التفارغي ...

(ج) تصنيؼ مفردات اختبار التخيؿ التاريخي  :تـ تصنؼ مفردات االختبار لتشمؿ ميارات
التحميؿ التاريخي الرئيسية وما يندرج تحتيا مف ميارات فرعية  ،وقد بمغ عدد األسئمة واحد
وعشروف سؤاالً ،والجدوؿ التالي يوضح تصنيؼ اختبار ميارات التحميؿ التاريخي.
جـذول ()3
َثٍُ تصُُف يفشداخ اختثاس يهاساخ انتحهُم انتاسَخٍ
أسقاو انًفشداخ
انًهاساخ
نألحذاث – 26 – 21 – 7 – 1 – 3-2
انظاهشٌ
انتحهُم
32
انتاسَخُح
نألحذاث 23 – 1 – 4 – 31 – 6 – 22
انذاخهٍ
انتحهُم
– 27
انتاسَخُح
5 – 21 – 21 – 1 – 21 – 25
اصذاس األحكاو واتخار انقشاس
– 24
انًجًىع

انجًهح
1
1
1
32

د -ضبط االختبار إحصائياً  :تـ عرض االختبار عمي مجموعة مف السادة المحكميف بيدؼ

التعرؼ عمي آرائيـ  ،وأجريت التعديبلت التي اشار إلييا المحكميف  ،كما تـ تطبيؽ االختبار
عمى نفس المجموعة التى تـ تطبيؽ كتاب الطالب ودليؿ المعمـ عمييـ ،وذلؾ في يوـ األحد
الموافؽ  7373/03/ 04ـ  ،وقد أتيحت ليـ الفرصة لقراءة تعميمات االختبار وابداء ما
يرونيـ مف استفسارات ،وقد تـ رصد الدرجات تمييداً لتحقيؽ أىداؼ التجربة االستطبلعية
لبلختبار ،وذلؾ عمى النحو التالي:

 حساب معامبلت السيولة والصعوبة ألسئمة االختبار  :وقد تراوحت معامبلت السيولة
والصعوبة ما بيف{  ، }3243 ،3273وتعد ىذه المعامبلت مناسبة لمعامبلت السيولة
والصعوبة .
 حساب معامؿ ثبات االختبار :تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
باستخداـ برنامج ) ،SPSS(V. 18وكانت قيـ معامبلت الثبات كما يمى :
انًجًىػح

جذول()4
َتائج حثاخ اختثاس يهاساخ انتحهُم انتاسَخٍ
يؼايم االستثاط

يؼايم انخثاخ

26

1.15

1.16

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الختبار ميارات التحميؿ التاريخي = ، 3.41
وذلؾ يدؿ عمى أف االختبار لو درجة ثبات مناسبة .
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 حساب معامؿ صدؽ االختبار:
 صدؽ المحكميف  :لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمى مجموعة مف السادةالمحكميف  ،وذلؾ لتحديد ما يرونو مف تعديبلت أو مقترحات  ،وقد تـ إجراء
التعديبلت البلزمة فى ضوء آراء السادة المحكميف .
 الصدؽ التكوينى لبلختبار  :صدؽ االتساؽ الداخمى  :مف خبلؿ حساب قيمة معامؿاالرتباط بيف درجة كؿ ميارة والدرجة الكمية لبلختبار كما في جدوؿ ( . ) 8
جذول ( )5
َىضح يؼايم االستثاط تٍُ دسجح انًهاسج وانذسجح انكهُح نالختثاس
يؼايم االستثاط تانذسجح انكهُح
يهاساخ انتحهُم انتاسَخٍ
و
**1.14
انتحهُم انظاهشٌ نألحذاث انتاسَخُح
2
**1.12
انتحهُم انذاخهٍ نألحذاث انتاسَخُح.
3
**1.11
اصذاسا األحكاو واتخار انقشاس
4
انؼالقح (**) تذل ػهً أٌ انًهاسج دال ػُذ يستىي 1.12

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو قد تراوحت معامبلت االرتباط بيف ميارات التحميؿ
التاريخي والدرجة الكمية لبلختبار ما بيف ( ، )3.40 ، 3.34وىى معامبلت ارتباط دالة
احصائيا عند مستوى ( ) 3.30وىى معامبلت مرتفعة  ،أى أف االختبار يتصؼ بإتساؽ
ً
داخمى جيد  ،وىذا يدؿ عمى صدؽ االختبار .
 زمف االختبار  :تـ حساب زمف االختبار مف خبلؿ حساب المتوسط الحسابى لمزمف
الذى استغرقو كؿ طالب عمى حده فى اإلجابة عمى أسئمة االختبار ككؿ ،ثـ حساب
المتوسط ليذه األزمنة  ،وتـ حساب الزمف البلزـ لتطبيؽ االختبار وقد بمغ ( ) 13
دقيقة  ،بخبلؼ خمس دقائؽ لموقت المخصص إللقاء تعميمات االختبار  ،وبيذا
أصبح االختبار جاى ازً لتطبيقو عمى طبلب الصؼ الثاني الثانوي مجموعة البحث.

(ممحؽ ) 1

 تصحيح االختبار :قدر لكؿ ميارة ثبلث درجات مف درجات االختبار الكمي الذي تكوف
مف واحد وعشريف سػؤا ًال ،وزعت الميارات عمى األسئمة  ،بحيث تصبح الدرجة الكمية

لبلختبار ثبلث وستيف درجة ( . ) 20
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 -2مكياس الكفاءة الراتية :
أ -تحديد اليدؼ مف المقياس  :ييدؼ ىذا المقياس إلي قياس الكفاءة الذاتية لدي طبلب
الصؼ الثاني الثانوي.
ب -تحديد أبعاد المقياس  :تـ تحديدىا في ضوء اإلطبلع عمي األدبيات والدراسات السابقة
التي تناولت مقياس الكفاءة الذاتية  ،ومنيا دراسة كؿ مف يوسؼ رياض ( ) 7307
 ،ألفت أجود (  ، ) 7308آيات عموي (  ، ) 7303زكريا جابر (  ، ) 7303عبلء
المرسي (  ، ) 7304إيماف بنت جمعو (  ، ) 7305ميا عمي (  ، ) 7373وقد
التزمت الباحثة بيذه االبعاد  ،وىي :
 الكفاءة الذاتية المعرفية  :وتشير إلي ثقة طبلب الصؼ الثاني الثانوي في
قدراتيـ العقمية المرتبطة باالنتباه والفيـ والتركيز والتحميؿ  ،وطرح األفكار
ومناقشتيا .
 ا لكفاءة الذاتية األكاديمية  :تشير إلي قدرة الطالب عمى تحقيؽ النجاح  ،وتنفيذ
الميمات التعميمية الموكمة إليو بدقة .
 الكفاءة الذاتية االجتماعية  :تشير إلي قدرة الطالب عمى التوافؽ في البيئة
التعميمية مثؿ  :االشتراؾ في األنشطة  ،واالنخراط داخؿ العمؿ الجماعي  ،تكويف
عبلقات اجتماعية مع أصدقائو  ،وطمب المساعدة عند الحاجة .
ج  -صياغة مفردات المقياس :
تـ صياغة (  02عبارة ) بصورة مبدئية في ضوء ثبلث أبعاد وىي ( البعد المعرفي –
البعد االكاديمي – البعد االجتماعي )  ،وتـ وضع ثبلث استجابات أماـ كؿ عبارة ( دائماً –

أبداً – أحياناً ) وعمى الطالب أف يقوـ باختيار االستجابة التى يراىا سميمة مف وجية نظره ،
وتمت صياغة تعميمات لممقياس لكى يسترشد بيا الطبلب عند اإلجابة عف عبارات المقياس .

د – ضبط المقياس إحصائياً :

تـ عرض المقياس عمي مجموعة مف السادة المحكميف تخصص عمـ النفس التربوي

بيدؼ التعرؼ عمي آرائيـ  ،وأجريت التعديبلت التي اشار إلييا المحكميف  ،كما تـ تطبيؽ
المقياس عمى نفس المجموعة التى تـ تطبيؽ كتيب الطالب ودليؿ المعمـ عمييـ ،وذلؾ في
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يوـ األحد الموافؽ  7373/03/ 04ـ  ،وقد أتيحت ليـ الفرصة لقراءة تعميمات المقياس
وابداء ما يرونيـ مف استفسارات ،وقد تـ رصد الدرجات تمييداً لتحقيؽ أىداؼ التجربة
االستطبلعية لبلختبار ،وذلؾ عمى النحو التالي:

 حساب صدؽ المقياس :تـ حساب صدؽ المقياس بالطرؽ األتية :
 صدؽ المحكميف  :لمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ عرضو عمى مجموعة مف السادةالمحكميف  ،وذلؾ لتحديد ما يرونو مف تعديبلت أو مقترحات  ،وقد تـ إجراء
التعديبلت البلزمة فى ضوء آراء السادة المحكميف  ،وتـ استبعاد المفردات غير
المناسبة وعددىا ( )8مفردات  ،لتصبح عدد المفردات (  ) 07عبارة .
 الصدؽ التكوينى  :صدؽ اإلتساؽ الداخمى  :وتـ حساب الصدؽ التكوينى لممقياسمف خبلؿ حساب قيمة معامؿ اإلتساؽ الداخمى بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية
لممقياس .
و
2
3
4

جذول()6
يؼايم االستثاط تٍُ دسجح انثؼذ وانذسجح انكهُح نهًقُاس
يؼايم االستثاط تانذسجح
أتؼاد انكفاءج انزاتُح
انكهُح
**1.14
انثؼذ انًؼشفٍ
**1.17
انثؼذ االكادًٍَ
**1.11
انثؼذ االجتًاػٍ

العبلقة (**) تدؿ عمى أف البعد داؿ عند مستوى  3.30ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو قد
تراوحت معامبلت إتساؽ أبعاد الكفاءة الذاتية مع الدرجة الكمية لمقياس الكفاءة الذاتية ما بيف
احصائيا عند مستوى ( ) 3.30وىى
( )3.53 ، 3.40وجميعيا معامبلت ارتباط دالة
ً
معامبلت مرتفعة  ،أى أف المقياس يتصؼ بإتساؽ داخمى جيد  ،وىذا يدؿ عمى صدؽ
المقياس.
 حساب معامؿ ثبات المقياس  :تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ طريقة التجزئة
النصفية باستخداـ برنامج ) ،SPSS(V. 18وكانت قيـ معامبلت الثبات كما فى
جدوؿ (: )3
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جدوؿ ()2
نتائج ثبات مقياس الكفاءة الذاتية
المجموعة

معامؿ االرتباط

معامؿ الثبات

01

3221

3.34

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات لمقياس الكفاءة الذاتية =  ،3.34وذلؾ يدؿ
عمى أف المقياس لو درجة ثبات مناسبة .
 زمف المقياس  :وتـ حساب الزمف البلزـ لتطبيؽ المقياس وقد بمغ (  ) 01دقيقة  ،بخبلؼ
خمس دقائؽ لموقت المخصص إللقاء تعميمات المقياس ،وبيذا أصبح المقياس جاى ازً

لتطبيقو عمي طبلب الصؼ الثاني الثانوي مجموعة البحث ( .ممحؽ . )2

 تصحيح المقياس  :تـ تصميـ المقياس وفؽ أسموب التصميـ الثبلثى  ،حيث تضمف
أبدا)  ،وعمى
دائما – أحيا ًناً -
المقياس ً
عددا مف العبارات أماـ كؿ عبارة ثبلث استجابات ( ً
الطالب أف يختار استجابة واحدة فقط لكؿ عبارة  ،وتـ تحديد الدرجات (  )0 ،7 ،0فى
حالة العبارات الموجبة  ،والدرجات (  )0 ،7 ،0فى حالة العبارات السالبة  ،وذلؾ وفؽ
االستجابات الثبلثة عمى الترتيب .

زابعاً  :خطوات البشح التذسيبية :
(( أ )) اختيار عينة البحث  :اختيرت عينة البحث عمى فصؿ ( ) 0/7وفصؿ () 7/7
وعددىا (  ) 03طالب مف مدرسة الشييد سيؼ الثانوية بنيف بسفاجا  ،والتأكد مف أف توزيع
الطبلب عمى الفصميف قد تـ بطريقة عشوائية فبل توجد فصوؿ خاصة بالتبلميذ المتفوقيف
بالمدرسة  ،وأخرى خاصة بالمتأخريف دراسياً .

(( ب )) التطبيؽ القبمي ألدوات القياس عمى مجموعة البحث -:
تـ تطبيؽ أدوات القياس ( اختبار ميارات التحميؿ التاريخي – مقياس الكفاءة الذاتية )

عمى مجموعتي البحث قبؿ تدريس الوحدة باستخداـ نموذج التعمـ التفارغي  ،وقد تـ تعريؼ
مجموعة البحث بأداتي القياس واليدؼ منيما  ،وذلؾ يوـ االربعاء الموافؽ / 03 / 74
 7373ـ .
((ج )) تطبيؽ دروس الوحدة عمى مجموعة البحث :
لتدريس دروس الوحدة تـ االجتماع بالطبلب ( مجموعة البحث ) قبؿ البدء في التدريس
 ،وتـ شرح ليـ أىمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية ميارات التحميؿ التاريخي والكفاءة
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تقريبا بدأت يوـ األحد الموافؽ
الذاتية  ،وقد استغرؽ تدريس الوحدة فترة زمنية قدرىا شير
ً
تقريبا نفس المدة
 7373 / 00 /0إلي يوـ االربعاء الموافؽ  ، 7373 / 07 / 7وىي
ً
الزمنية المخصصة ليذه الدروس في خطة الدراسة بالوزارة .
(( ز )) التطبيؽ البعدي الدوات القياس عمى عينة البحث :
تـ تطبيؽ أدوات القياس ( اختبار ميارات التحميؿ التاريخي – مقياس الكفاءة الذاتية)
عمى مجموعة البحث في األسبوع التالي لنياية دراسة الوحدة باستخداـ نموذج التعمـ
التفارغي ،وذلؾ يوـ األحد الموافؽ  7373 / 07/ 2ـ  ،وفي ظروؼ مشابية لمظروؼ التي
تـ فييا تطبيؽ األدوات قبمياً .

خامش ًا  :نتائر البشح وتفشريها :
لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ :
 - 0ما فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية بعض ميارات التحميؿ التاريخي لدي طبلب
الصؼ الثاني الثانوي؟
تـ استخداـ البرنامج اإلحصائى ) ، Spss (v.18وذلؾ لحساب قيمة  Zلمفرؽ بيف
متوسطي رتب درجات المجموعتيف ( الضابطة – التجريبية ) في التطبيؽ البعدى الختبار
ميا ارت التحميؿ التاريخي لمتوصؿ إلي الداللة اإلحصائية .
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جذول ( ) 1
يتىسطاخ انشتة ويجًىع انشتة وقًُح"  " Zوانذالنح اإلحصاَح فً انتطثُق " انثؼذي " نالختثاس
نًجًىػتٍ انثحج  ،وكزنك حجى انتأحُش
انؼذد

انًهاساخ

انًجًىػح

انتحهُم
انظاهشٌ
انألحذاث
انتاسَخُح

انضاتطح
انتجشَثُح

انتحهُم
انذاخهٍ
نألحذاث
انتاسَخُح

انضاتطح
انتجشَثُح

26
26

اصذاس
األحكاو
واتخار
انقشاس

انضاتطح
انتجشَثُح

26
26

االختثاس
ككم

انضاتطح
انتجشَثُح

26
26

26
26

يتىسظ
انشتة

1
34

1
34
1
34

1
34

يجًىع
انشتة

231
456

231
456
231
456

231
456

قًُح " "Z

5,713

5,715

انذانح
اإلحصائُح

دانح ػُذ
يستىي
1.12

دانح ػُذ
يستىي
1.12

5,115

دانح ػُذ
يستىي
1.12

5,711

دانح ػُذ
يستىي
1.12

حجى انتأحُش
R prb

1,161

1,161

1,161

1,165

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  3.30بيفمتوسطى رتب درجات الطبلب فى التطبيؽ البعدى لمجموعتي البحث  ،الختبار ميارات
التحميؿ التاريخي ككؿ وفى مياراتو الفرعية لصالح المجموعة التجريبية  ،حيث بمغت قيمة
" Zلبلختبار . 82235
 كما يتضح أف حجـ تأثير المعالجة اإلحصائية عمى ميارات التحميؿ التاريخي قد تراوحتبيف ( ) 32415 ،32413وىى قيمة كبيرة  ،وتدؿ عمى أف نسبة كبيرة مف الفروؽ تعزى
إلى المعالجة التجريبية  ،مما يدؿ عمى فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية ميارات
التحميؿ التاريخي.
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لئلحابة عف السؤاؿ الثاني وىو :
 -0ما فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية الكفاءة الذاتية لدي طبلب الصؼ الثانوي؟
تـ استخداـ البرنامج اإلحصائى ) ، Spss (v.18وذلؾ لحساب قيمة  Zلمفرؽ بيف
متوسطي رتب درجات المجموعتيف ( الضابطة – التجريبية ) في التطبيؽ البعدى لمقياس
الكفاءة الذاتية لمتوصؿ إلي الداللة اإلحصائية .
جذول ()1
يتىسطاخ انشتة ويجًىع انشتة وقًُح"  " Zوانذالنح اإلحصاَح فً انتطثُق " انثؼذي " نهًقُاس
نًجًىػتٍ انثحج  ،وكزنك حجى انتأحُش
حجى
انذانح
انًجًىػح انؼذد يتىسظ يجًىع قًُح " "Z
انًستىي
اإلحصائُح انتأحُش
انشتة
انشتة
R prb
دانح ػُذ
245
1,14
26
انضاتطح
يستىي 1,113
5,341
242 33,11 26
انثؼذ انًؼشفٍ انتجشَثُح
1.12
دانح ػُذ
232
1,11
26
انضاتطح
انثؼذ
يستىي 1,167
5,711
455 33,14 26
انتجشَثُح
االكادًٍَ
1.12
انثؼذ
االجتًاػٍ

انًقُاس ككم

انضاتطح
انتجشَثُح

26
26

1,51
33,71

237
441

5,511

دانح ػُذ
يستىي
1.12

1,167

انضاتطح
انتجشَثُح

26
26

1
34

231
456

5,714

دانح ػُذ
يستىي
1.12

1,161

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  3.30بيفمتوسطى رتب درجات الطبلب فى التطبيؽ البعدى لمجموعتي البحث  ،لمقياس الكفاءة
الذاتية ككؿ وفى أبعاده الفرعية لصالح المجموعة التجريبية  ،حيث بمغت قيمة "Z
لممقياس ككؿ . 82250
 كما يتضح أف حجـ تأثير المعالجة اإلحصائية عمى الكفاءة الذاتية قد تراوحت بيف ( ) 412 ،3 ، 32337وىى قيمة كبيرة  ،وتدؿ عمى أف نسبة كبيرة مف الفروؽ تعزى إلى
المعالجة التجريبية  ،مما يدؿ عمى فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية الكفاءة
الذاتية.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 272 -

فاعلية نموذج التعلم التفارغي ...

عدد يونيو-ج7271 )68( -1م

تفشري نتائر البشح:
أوالً  :تفشري النتائر املتعلكة بالشؤال األول :
تشير النتائج إلي فاعمية نموذج التعمـ التفارغي فى تنمية ميارات التحميؿ التاريخي لدى
طبلب الصؼ الثاني الثانوي  ،وترجع الباحثة ىذ التحسف إلي األسباب التالية :
 .0استخداـ نموذج التعمـ التفارغي أتاح الفرصة لمطبلب لممشاركة بفاعمية في األنشطة
التاريخية التي تيييء أذىاف الطبلب نحو اكتساب المعمومات  ،وقدرتيـ عمى
الوصوؿ إلي التفاصيؿ المعقدة وايجاد الحموؿ المبتكرة والمعمومات الجديدة .
 .7أتاح استخداـ نموذج التعمـ التفارغي لمطالب بأف ييتـ بتجاوز تحصيؿ المعرفة لتصؿ
شي جديد ،
بو إلي بنائيا وتكوينيا مف جديد مف خبلؿ البحث وراء المعمومات عف ْ
أو معالجتيا بتوسع في دراستيا وتحميميا واإلضافة إلييا .
 .0توافؽ مراحؿ نموذج التعمـ التفارغي مع ميارات التحميؿ التاريخي  ،مما ساعد عمى
تصميـ األنشطة واستخداـ الوسائؿ التعميمية بشكؿ منظـ .
 .8مناسبة نموذج التعمـ التفارغي لطبيعة وخصائص طبلب المرحمة الثانوية  ،حيث
جعميـ ييتموف بميارات التعمـ الذاتي  ،مف بحث وتنقيب وجمع المعمومات الخاصة
بالموضوعات .
 .1أتاح النموذج مناخاً غنياً بالمثيرات  ،اتسـ بالمرونة والقابمية لمتجديد والتغيير  ،مما
يسيـ في تنمية ميارات التحميؿ التاريخي .

 .2ساعدت مراحؿ النموذج عمى فحص وتفسير وتقويـ الوثائؽ التاريخية.
 .3استخداـ العديد مف الوسائؿ التعميمية التي ساعدت عمى نقؿ المعمومات  ،وكذلؾ
تعيف الطالب عمى البحث مف خبلليا والتوسع في استخداميا .
 .4جعؿ مف مادة التاريخ مادة حية ونشطة وعممية أكثر تنمي لدى الطبلب العديد مف
ميارات التفكير ،وليست مف مجرد مادة لمحفظ والتمقيف.
 .5ساعد عمى تعمـ الطبلب لمميارات المتعمقة بإقامة الحجج التاريخية  ،والدفاع عنيا
واختبارىا.
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وتتفؽ ىذه النتائج مع الدراسات السابقة التي تناولت نماذج واستراتيجيات حديثة في
تنمية ميارات التحميؿ التاريخي  ،مثؿ دراسة كؿ مف ) Liaw.H ( & Miller.G ( 2007
)  ، 2010ذكريات الخاتنة (  ، ) 7300تامر محمد (  ، ) 7303إيماف رجب ( . ) 7305
كما تتفؽ نتائج ىذا البحث مع دراسة إيماف عبد اهلل (  ) 7302في تأكيدىـ عمى فاعمية
نموذج التعمـ التفارغي في المرحمة الثانوية بصفة خاصة  ،والمراحؿ الدراسية األخري بصفة
عامة مثؿ دراسة كؿ مف ىبو اهلل عدلي وياسر سيد (  ، ) 7300تياني مصطفي (،) 7305
وترجع الباحثة ذلؾ إلي نموذج التعمـ التفارغي والذي يتميز بمجموعة مف الخصائص
والمميزات مف أىميا:
 .0يساعد الطالب عمى مراقبة فيميـ لممادة التى يقرأىا فيو يقوـ بتحميؿ المضموف والعمؿ
عمى ربطو بالمعرفة السابقة.
 .7ي ساعد فى التعرؼ عمى ما ىو مجيوؿ وتنمية القدرة عمى التفكير وزيادة دافعية التبلميذ
لمتعمـ وتنمية القدرة عمى توضيح العبلقات مثؿ السبب والنتيجة ومساعدة التبلميذ عمى
تنظيـ وتفسير المواد الدراسية وتدريبيـ عمى الحوار والمناقشة اليادفة.
 .0يساعد الطبلب عمى التأمؿ فى نتاجات تفكيرىـ ومراجعة خططيـ وخطوات عمميـ وتقييـ
ما أنجزوه واتقاف ميارة االستماع لآلخريف وىـ يحاولوف نقؿ أفكارىـ أو التفكير بصوت
عاؿ.
 .8يعتبر نموذج التعمـ التفارغي أكثر فاعمية فى سياؽ العمؿ فى مجموعات حيث يستطيع
المتعمموف تبادؿ اآلراء مع بعضيـ البعض كمصادر األسئمة واإلجابة عف المادة التى
يقوموف بتعمميا.

ثانياً  :تفشري النتائر املتعلكة بالشؤال الجاني:
تشير النتائج إلي فاعمية نموذج التعمـ التفارغي فى تنمية الكفاءة الذاتية لدى طبلب
الصؼ الثاني الثانوي  ،حيث تتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف زكريا جابر (  ، ) 7303إيماف
بنت جمعو (  ، ) 7305وترجع الباحثة ىذ التحسف إلي األسباب التالية :
 .0استخداـ نموذج التعمـ التفارغي ساعد عمى تنمية الثقة بالنفس والشعور بالذات لدي
الطبلب .
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 .7تضميف مرحمة المشكمة لمعديد مف األسئمة التي تنمي لدي الطالب الشعور بالحيرة ،
وبالتالي تزداد قدراتيـ لموصوؿ إلي ما ىو أبعد مف المطموب لئلجابة عف ىذه
األسئمة  ،ىذا بدوره ينمي الكفاءة الذاتية لدييـ .
 .0ساعد النموذج الطالب فى فيـ أدوار المعمـ الجديدة داخؿ حجرة الدراسة  ،حيث لـ
يعد دور المعمـ يقتصر عمى تقديـ المفاىيـ التاريخية ومساعدة الطبلب عمى حؿ
وموجيا لتعميـ طبلبو  ،وذلؾ مف خبلؿ تقديـ
مرشدا
المشكبلت  ،ولكف أصبح
ً
ً
األنشطة التربويو التي تساعدىـ عمى الوصوؿ إلي التفاصيؿ المعقدة وايجاد الحموؿ
المبتكرة والمعمومات الجديدة .
 .8األسئمة التي عرضيا المعمـ وفؽ خطوات النموذج تبتعد عف أسئمة التذكر فقط ،
وتمتد لتشمؿ أسئمة تحميمية وابداعية  ،وعدـ اإلعتماد عمى وتيرة واحدة مف األسئمة.
 .1ساعد في التعرؼ عمى قدرات الطبلب واإلستفادة مف نقاط القوة لدييـ والتي تحسف
ادائيـ األكاديمي بشكؿ ممحوظ .
 .2قوى شعور الطبلب بالفاعمية الذاتية وقوة الشخصية وشعورىـ بالتحكـ الذاتي فيـ
يقرروف أىدافيـ الذاتية.
 .3أتاحت مراحؿ النموذج التي تق وـ عمى إيجاد عبلقة بيف المعارؼ السابقة التي
يمتمكونيا والمعارؼ الجديدة  ،زاد مف فيـ الطبلب لممادة  ،وتحسيف معتقداتيـ عف
مادة التاريخ .

ثالجاً :التوصيات والبشوخ املكرتسة :
 توصيات البشح:
في ضوء إجراءات ونتائج البحث يمكف صياغة بعض التوصيات المتصمة بموضوع البحث
 ،وأىميا :
 توظيؼ نموذج التعمـ التفارغي في تدريس التاريخ لمطبلب بكؿ المراحؿ التعميمية ،وذلؾ لجعؿ تعمـ الطبلب نشطاً  ،قدرة المتعمـ عمي التنظيـ الذاتي لمتعمـ .

 تضميف نماذج ما بعد البنائية داخؿ موضوعات طرؽ تدريس التاريخ وتدريب الطبلبالمعمميف عمى كيفية التدريس باستخداـ ىذه النماذج بفاعمية .
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 االىت ماـ بإثراء مناىج التاريخ بمشكبلت ومياـ تستثير تفكير الطبلب وتحفز قدراتيـالعقمية ،وتتحدي عقوليـ وتسمح بتعديؿ مسار تفكيرىـ مما يتيح ليـ المزيد لتنمية
ميارات التحميؿ التاريخي والكفاءة الذاتية لدييـ .
 تغير دور المعمـ مف ممقف ومصد ارً وحيدا لممعرفة إلى دور المرشد والموجو ،ومساعدة الطبلب عمى التعمـ الذاتي .

 توفير مناخ تعميمي تكوف فيو بيئة التعمـ آمنة وثرية وجذابة وخيالية مف التيديدوالتوتر  ،فيي تجعؿ تعمـ التاريخ عممية ممتعة ومسمية .
 تدريب الطبلب عمى العمؿ الجماعي والتعاوني  ،واعطائيـ الفرصة لمتعبير عفأفكارىـ.
 البعد عف األسموب المعتاد في تدريس التاريخ والذي يعتمد عمى سرد المعموماتوالحفظ واالستظيار دوف مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف .

 البشوخ املكرتسة :
في ضوء ما توصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج تبدو الحاجة إلى إجراء مزيد مف
البحوث التربوية في ىذا المجاؿ مما يزيده عمقاً وثراء  ،لذا تقترح الباحثة البحوث

التالية:

 فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تنمية الفيـ والتعاطؼ التاريخي لدي طبلبالمرحمة الثانوية .
 فاعمية نموذج التعمـ التفارغي في تعديؿ التصورات الخاطئة لممفاىيـ لدي طبلبالمرحمة اإلعدادية .
 برنامج تدريبي قائـ عمى نموذج التعمـ التفارغي لمعممي الدراسات االجتماعيةبالمرحمة اإلبتدائية وأثره عمى أدائيـ التدريسي وتحصيؿ تبلميذىـ .
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