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 المخطوءة المنظمات البصرية المحوسبة في تصحيح المفاهيم التاريخيةاثر  

 الرابع االدبي الصف الباتلدى ط 

Organizations computerized visual impact of a strategy to 

correct the historical perceptions of the fourth grade 

students of literary 

 Taie-Yaha Ubaid Raddam AL .Lect               (1)الطائيم.د يحيى عبيد ردام  

 المستخلص

صــــــــــــــحيح املفاهيم التارخيية ــبة يف ت صــــــــــــــرية احملوســــــــــــ   يهدف البحث احلايل اىل التعرف على اثر املنظمات الب
 .الصف الرابع االديب الباتلدى ط  املخطوءة

ــتعمل الباحثولتحقيق هدف البحث  ــبة التجرييب ذ اســــ ــبط اجلزئي،وتكونت عينة   واملنهج شــــ البحث الضــــ
وهي  2016- 2015دراســــــي كربالء املقدســــــة للعام ال  مدينة يف كربالءاعدادية   الباتط  منة  ( طالب50من )

وصــــــاغ اهداف ســــــلوكية واعدد   من مدارس جمتمع البحث، وكافت الباحث بعدة متغريات بني جمموعيت البحث
 .البحث واعد اختبار بعدي للمفاهيم املخطوءة خطط دراسية جملموعيت

 واسفرت الدراسة عن:
ـصــــــــائية عند مســـــــــتوى ) ةدالل ووجود فرق ذ اجملموعة التجريبية    البات( بني متوســـــــــطي درجات ط 0.05اح

ـصـــرية احملوســــبة ومتوســــط درجات ط اوفق  لوايت يدرســــن على ال اجملموعة الضــــابطة    الباتســــرتاتيجية املنظمات الب
 .ابلطريقة االعتيادية ولصال اجملموعة التجريبية نلوايت يدرسال
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 28:  العدد

 
Abstract 
The current research aims to identify the impact of strategy computerized 

visual organizations in correcting the historical perceptions of the fourth grade 

students of literary 

To achieve the aim of the research was the use of quasi-experimental 

approach with partial seizures, and the research sample consisted of (50) 

Talibamn term junior high students in the holy city of Karbala for the academic 

year of schools 2014-2015oha the research community, and researcher Reward 

several variables between the two groups of research. 

The study resulted in: 
There is a difference statistically significant at the level (0.05) between the 

mean scores of the experimental group students who are studying in 

accordance with the strategy of computerized visual organizations and the 

average scores of the control group students who Derso the usual way and in 

favor of the experimental group 

 التعريف بالبحث األول:الفصل 

 problem of The Researchأوال: مشكلة البحث: 

جمردة ترتبط    اترخيية مفاهيم  طبيعة حمتوى املادة الذي يتضـــــمن مادة التاريخ هيمن اهم مشـــــكالت دراســـــة 
: 1984)سـعاده،  دشـياء غري حمسـوسـة، لذلك جند اغلب الطالب يسـتعملون هذه املفاهيم دون فهم ملدلوالهتا

315) 
حتتـاج اىل   إّن التـدريس ابلطريقـة االعتيـاديـة ال يؤدي اىل تغيري كبري يف اكتســـــــــــــــاب املفـاهيم وتغيريهـاق ألنـهو 

حديثة لتغيري املفاهيم وتطويرها جزئيا او كليا، وميكن عد جهد مقصود وخمطط واسرتاتيجيات وأساليب تدريس  
: 2005)عبد السـالم، تـصورات الطالب تـصورات غري كاملة أو غري دقيقة ومشـوهة عن بعض املفاهيم العلمية

4.) 
 ومايؤكد ذلك نتائج الطلبة املتدنية يف املادة الدراسية والذي يعد مؤشرا  كبريا  على وجود مشكلة علمية 

النشـــــاط التعليمي عن مواكبة التطورات   لة فعاليةميكن حتديد مشـــــكلة البحث احلايل يف قالل ذلك من خ و 
ــعي ا من الباحث يف إجياد حل هلذه املشـــــــــــكلة وانطالق ا من مبدأ احلرص العلمي  احلديثة يف جمال التدريس، وســـــــــ

ريس املادة التارخيية، مت اختيار على اختيار أنســـب االســـرتاتيجيات والطرائق التدريســـية احلديثة واليت تناســـب تد
  الباتتدريسـية لبيان إثرها يف تـصحيح املفاهيم التارخيية اخلاطئة لدى ط   ةاملنظمات البـصرية احملوسـبة كإسـرتاتيجي

 الصف الرابع األديب يف مادة اتريخ احلضارة العربية اإلسالمية.
 :سؤال االيتجابة عن الابإلوميكن حتديد مشكلة البحث احلايل 

املنظمات البـصرية احملوسـبة اثر يف تـصحيح املفاهيم التارخيية اخلاطئة لدى طالب   ةالسـتعمال إسـرتاتيجي  هل
 الصف الرابع األديبل
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 Research Importaence Of Thثانًيا: أهمية البحث: 

ملية  اليت ميكن ترقيتها فيه، فهي ع مجيعها  أوجه الكمال  ةن طريق ترقيمتكوين اإلنســـــــــــــان   اىلالرتبية  هتدف 
خمططة منظمة ترمي اىل مســــــاعدة الفرد على النمو الســــــوي املتكامل من النواحي اجلســــــمية والعقلية واالنفعالية 

ـصــبح قادر ا على التكيف مع نفســـه ومع ما حييط به (، والتعليم عملية  25:  2003)أبو جادو،  واالجتماعية لي
ية من إداريني ومشــــــــــرفني ومدرســــــــــني وطالب  دف هادفة تتفاعل فيها العناصــــــــــر كافة اليت هتتم ابلعملية الرتبو 

النمو، واالسـتجابة لرغبات الطالب، وخصـائـصه، وأسـاليب تعلمه، وذلك ابسـتعمال األنشـطة، واإلجراءات اليت 
 .(17: 2011)علوان وآخرون،  تناسب قدراته، وإمكانياته، وتؤدي اىل منوه

التعليم املختلفة اليت ترتجم الفلسـفات والسـياسـات التعليمية اىل بني وسـائل  من  املنهج الوسـيلة الفاعلة  عدوي
ــلوكيات املطلوبة واملرغوب  ــيط بني املدرس والطالب، وميثل حد ذاته جمموع الســـ ــر الوســـ ـصــ واقع حيايت، فهو العن
فيها، هلذا فقد اختلفت أســــاســــيات بنائه من مســــتوى آلخر، ومن مرحلة عمرية لآلخر، سا جيعل احلديث عن  

 .(17: 2010)الزند وهادي، مرحلة أيخذ طابع اخلصائص املرتابطة مع تلك املرحلةكل 
ـصــــــــاله  املدرس له الدور االســـــــــاس يف تطبيق املنهج و  وأمياان مبركزية التأثري الذي حيدثه املدرس املؤهل على   واي

القتـصادية توىل مهنة  نوعية التعليم ومسـتواه، فان الدول على اختالف فلسـفاهتا وأهدافها ونظمها االجتماعية وا
ــر له الظروف   ــتمر، وتيســـــــــ ــة النمو املهين املســـــــــ التعليم واالرتقاء ابملدرس كل اهتمامها وعنايتها، وتتيح له فرصـــــــــ

 .(12: 2008لتحسني أوضاعه االقتصادية واالجتماعية)اخلطيب،
املفاهيم ألمهيتها يف اجتهت الرتبية احلديثة  و استعمال    واتساع حجم املعارف وتطورها، د املعلوماتيزالتو 

ــبح تعلم املفهوم من أهم األهداف الرتبوية اليت اكد  عدهاعملية التعلم والتعليم ب ــها، وأصــ ــاســ مفتاح احلقيقة وأســ
(،  165:  2010عليها الرتبويون يف تدريس املواد االجتماعية املســـــــــــــتوايت التعليمية املختلفة )الزايدات وحممد،

ــجمة أو متعارضــــــة مع النظرايت  فاملفاهيم اخلاطئة هي تلك املفاهي م املســــــتقاة من اخلربة الذاتية لكنها غري منســــ
ــاب املفاهيم الالحقة، ويتطلب   العلمية القائمة، وتكون هذه املفاهيم عميقة اجلذور، وتقاوم التعلم وتعيق اكتســـــ

 .(Posner,1982: 212التخلص منها مرور الطالب مبراحل من التطور، )
ـصــــــرية إ عدوت ســـــــرتاتيجية مهمة يف تدريس املفاهيم، إذ تســـــــاعد الطالب على اســـــــتيعاب وفهم  املنظمات الب

ــاعـد على فهم العالـقات بني املـفاهيم  ــعـبة، وأهنـا تســــــــــــ صــــــــــــ ن طريق تـقدمي املعلوـمة بنحو مرئي خالل عاملـفاهيم ال
ـصــــــرية مســـــــتعملة لتتبع بناء نص دكمله ام لتوضـــــــيح  ـصــــــفية املعتادة، وســـــــواء أكانت املنظمات الب ـصــــــص ال احل

 (.224: 2010صائص مفهوم ما)نوفل،خ 
 Objective of The Research and Hypotheseثالًثا:هدف البحث وفرضيته: 

ـصـــــــحيح املفاهيم التارخيية  يهدف البحث احلايل اىل   - ـصـــــــرية احملوســــــــبة يف ت تعرف أثر املنظمات الب
 الصف الرابع األديب. طالباتاخلاطئة لدى 

 فريه اآلتية:ولتحقيق هدفا البحث ُوضعت الفرضية الص
ــتوى داللة) - ــائية عند مســــــــ ـصـــــــ ــط درجات ط 05,0اليوجد فرق ذو داللة إح   البات(، بني متوســــــــ

ـصـــرية احملوســــبة، و متوســــط   اليتاجملموعة التجريبية ال يدرســــن ابســــتعمال إســــرتاتيجية املنظمات الب
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صـــــــــــــحيح املفاهيم    الباتدرجات ط  اجملموعة الضـــــــــــــابطة الذين يدرســـــــــــــن ابلطريقة االعتيادية يف ت

 التارخيية اخلاطئة.
 : Limitation of The Researchرابًعا: حدود البحث: 

صــــــــــــــف الرابع األديب - حمـافظـة كربالء يف املـدارس االعـداديـة والثـانويـة النهـاريـة يف مركز    /عينـة من طـالبـات ال
 ./املقدسة 

 ،لصـف الرابع األديب من قبل وزارة الرتبية العراقيةاالعربية اإلسـالمية املقرر تدريسـه يف   ةأتريخ احلضـار كتاب  -
 .هاألوىل من  األبواب األربعةاختار الباحث 

 (.2016-  2015) االول للعام الدراسي الدراسيالفصل  -
 : Determination of Termsخامًسا: تحديد المصطلحات: 

 ( عرفها كل من:Graphic Organizersالبصرية:)املنظمات -1
 ( أب ا:2010،)احلريب -

"شــــبكات خمططة أو رســــوم توضــــيحية، تســــتعمل يف إظهار العالقة بني املفاهيم الرئيســــية واملفاهيم الفرعية، 
هار فهي عبارة عن توضيحات بصرية لألفكار الرئيسة والعالقات اهلرمية املوجودة بني األفكار، وتستعمل يف أظ 

 (.14: 2010تتابع العمليات املختلفة")احلريب،
 التعريف اإلجرائي للمنظمات البصرية:اما 

ـصــــف الرابع األديب على هيأة خمططات   تنظيم املفاهيم الواردة يف كتاب اتريخ احلضـــــارة العربية اإلســـــالمية لل
 ليمية خمتلفة.اجملموعة التجريبية فهمها وتطبيقها يف مواقف تع الباتوأشكال لكي تسهل على ط 

 ( عرفه كل من:Computerاحلاسوب)  -2
- (1993  Swannell:أبنه ) 

 :Swannell,1993) وســـــيلة الكرتونية خلزن وترتيب البياانت اســـــتنادا اىل األوامر املعطاة هلا لوضـــــع برانمج 
221.) 

 التعريف اإلجرائي:
 تســتعمل كوســيلة  يتالبياانت وحتليلها، وعرس الرســوم العبارة عن تقنية تربوية حديثة هلا القابلية على خزن  

عرس األشـكال واملخططات البيانية واملفاهيمية واملنظمات  لتعليمية يف دروس مادة التاريخ للصـف الرابع األديب 
 (.Date show) ومبساعدة جهاز العرس (،power pointلربانمج التطبيقي)لالبصرية 
 (عرفه:adjustingالتصحيح: )  -3

 أبنه:  (1999،)اخلاقاين -
ـصـة هلم حال وقوعهم   ـصـحح فيه األخطاء اليت يقع فيها الطالب يف أثناء قراءهتم املخـصـ "األســلوب الذي ت

 (.15: 1999فيها")اخلاقاين،
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 :ا( عرفهHistorcal conceptsاملفاهيم التارخيية)-4
 ( أب ا:2010، )الشبلي-

ـصــــــــــور عقلي جمرد، يعطي ا  ا او  ـصــــــــــائص  "ت لفظا يدل على ظاهرة اترخيية يتم تكوينه من طريق جتميع اخل
 (.132: 2010املشرتكة ملكوانت هذه الظاهرة")الشبلي،

 التعريف اإلجرائي للمفهوم التارخيي:
األلفاظ أو الكلمات أو الرموز ذات العالقات املشــــــرتكة املراد فهمها واســــــتيعا ا بنحٍو جيد من اجملموعات 

ـصـــف الثالث يف  ـصـــف الرابع األديب واخلاصــــة ابملفاهيم التارخيية يف كتاب أتريخ احلضــــارة العربية اإلســــالمية لل ال
 الرابع األديب.

 :((mistaaken conceptاملفاهيم اخلاطئة-5
 ( أب ا:1992،)العياصرةعرفها-

معني،ويكون غري كامل وال "هي كل فهم ال ينســــــــجم مع ما توصــــــــلت إليه املعرفة العلمية الســــــــليمة ملفهوم 
 (.11: 1992يرقى اىل الفهم العلمي السليم للمفهوم")العياصرة،

 التعريف االجرائي للمفاهيم اخلاطئة:
ـصــــــها الباحث  ـصــــــورات الطالب للمفاهيم التارخيية اليت ال تتفق مع املعرفة العلمية الدقيقة، اليت شـــــــخ هي ت

 بوساطة االختبار التشخيصي املعد هلذا الغرس.
 الرابع األديب:الصف   -6

ـصـــــــف األول من صــــــــفوف  رحلة اإلعدادية الثالث واملرحلة الدراســــــــية اليت تلي املرحلة املتوســــــــطة،  املوهو ال
 (.5: 2008وتكون مدة الدراسة فيها ثالث سنوات، ويكون فيها التخصص علميا أو أدبيا )وزارة الرتبية،

 االطار النظري: الفصل الثاني

 : Graphic Organizersاوال:المنظمات البصرية 

 :وانواعها نظمات البصريةمفهوم امل  -
ـصــــــرية امتدادا وتطبيقا لنظرية اوزبل يف التعلم ذي املع ، اليت تؤكد على التعلم الذي تبقى  تعد املنظمات الب

ــلـة  فيـه املعلومـة ألطول فرتة زمنيـة سكنـة، و يؤدي اىل ترتيـب املفـاهيم لـدى الطالب وتنظي صــــــــــــ صــــــــــــــورة مت مهـا ب
ومرتابطة ببعضـــــــــــها، حيث عند اســـــــــــتدعائها، فأهنا تكون يف صـــــــــــورة أفضـــــــــــل سا كانت عليه وقت اكتســـــــــــا ا  

 هناك أربعة أنواع من املنظمات البصرية هي:و   (214:  2009)محادات،
يــة  خرائط العقــل: متتــد جــذور املخططــات العقليــة اىل أفكــار بيــاجيــه يف التمثــل واملؤاءمــة من جهــة ونظر   -أ

اوزـبل يف التعلم ذو املع  من جهـة أخرى، وهي عملـية يقوم  ـا اـلدمـاغ من اجـل تفســــــــــــــري وتنظيم واســــــــــــــرتجـاع 
املعلومـــات يف اطر معرفيـــة، وهـــذه األطر تنظم خرباتنـــا ومتكننـــا من اســــــــــــــرتجـــاع معلومـــاتنـــا عنـــد احلـــاجـــة )عبـــد 

 .(103: 2010الباري،
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صــــــــــــــف العالـقات بني األفكـار يف حقـل من  عـبارة عن شــــــــــــــكـل    اخلرائط العنكبوتـية:  -ب ختطيطي هرمي ي

احملتوى، وتتألف اخلريطة من مفهوم رئيس يكتب يف مركز اخلريطة داخل شـــكل بيضـــوي، وتتشـــعب من املفهوم 
الرئيس خطوط شــــــــــــعاعية تكتب عليها املفاهيم الفرعية، وخترج من اخلطوط الشــــــــــــعاعية خطوط متعامدة عليها  

 .(2008:87حول املفاهيم الفرعية )أمبوسعيدي واب ة،تكتب يف هنايتها معلومات 
ـصــــــنيف  Vennأشـــــــكال فن ) -ج (: تســـــــتعمل ملوازنة األفكار واملواضـــــــيع وإبراز الفروق بينها، ولتجميع وت

ـصـــــــــف  ـصـــــــــائص املشــــــــــرتكة لكل املواضــــــــــيع توضــــــــــع يف أقســــــــــام التداخل يف املنت املعلومات واألفكار ومعرفة اخل
 .(122:  2010)بدوي،
ــبه ونقاط االختالف يف  -د ــيئني من حيث أوجه الشــــــ اخلريطة الفقاعية: هي منظم مفاهيمي موازن بني شــــــ

وتتألف اخلريطة من جمموعة فقاقيع منها فقاعتني كبريتني ترسـم يف مسـتوى واحد،ويكتب   اخلـصائص والسـمات،
ــوعني املراد املوازنة بينهما، ــغر ح   بداخلهما عنوانني أو موضـــ جما تكتب بداخلهما أوجه وتتألف من فقاقيع اصـــ

ــبة لنقاط االختالف فتكتب داخل  ــبه بني املوضــــــوعني، وتكون مرتبة يف صــــــف بني املوضــــــوعني،أما ابلنســــ الشــــ
ــبه واالختالف ابملوضـــــــوعني   فقاقيع صـــــــغرية ترتب يف صـــــــف جبانب كل موضـــــــوع على حده،وترتبط أوجه الشـــــ

 .(115: 2008 )امبوسعيدي واب ة،بوساطة خطوط 
خطيطي املتســـلســـل: ويطلق عليه املخطط االســـتمراري أيضـــا، ويســـتعمل يف عرس التســـلســـل  املنظم الت -ه

ــعيدي وحممد، ــلة من األحداث )امبوســـ ــلســـ ــة 128:  2004الزمين لســـ ــتعمال خرائط الزمن لدراســـ (، وميكن اســـ
ــادـية، فهـذه صــــــــــــ ــان أو تطور ظـاهرة الزواج أو العـبادة، أو أي ظـاهرة اقت   تطور ظـاهرة ـما مـثل تطور حـياة اإلنســــــــــــ
اخلرائط عادة خرائط انمية ميكن للطالب أن يضـيف أي معلومات جديدة حيـصل عليها حىت يف فرتات الحقة، 

 .(201: 2007فلو أردان دراسة تطور حياة اإلنسان )عبيدات،
ــريـة احللقيـة أو الـدوريـة  -و صــــــــــــ ــتعمـل أنواع هـذه الفئـة عنـدمـا تكون هنـاك جمموعـة من  املنظمـات الب : تســــــــــــ

ــلــة مع األحــداث مرتبطــة بعمل صــــــــــــ يــة معينــة،وإن تلــك األحــداث ليس هلــا بــدايــة وال هنــايــة، وإمنــا هي جمموعــة مت
ــها حيث  ــة  ذه الفئة حلقية أو دائرية  نه أبعضــ ـصـــل ابحلدث األول، وتكون األشــــكال اخلاصــ احلدث األخري مت

 .(17: 2010وليست خطية )احلريب،
 ءهوثانيا: المفاهيم المخط

 املفاهيم املخطوءة عىنم -
هي تلــك املفــاهيم املخطوءة اليت ميتلكهــا الطالب يف البنيــة العقليــة لــديهم نتيجــة اإلدراك والفهم املخطوء  
ــتعملوهنـــا ويـــدافعون عنهـــا  ــائمـــة بني الظواهر واألحـــداث واحلقـــائق املرتبطـــة ابملفـــاهيم، وهم يســــــــــــ للعالقـــات القـ

ــريها العلمي الدقيق والتتفق مع ما أفرزه العلم ويعتقدون، دهنا صـــــحيحة يف الوقت الذي تتعارس  وختالف تفســـ
ـصـــاحب واشــــواق، ونتيجة  (،  98: 2012واملعرفة، سا يشــــكل عائقا  أمام تعلم خربات ومفاهيم جديدة )عبد ال

ـصــــعوابت يف تعلم بعض املفاهيم العلمية، ينشـــــأ الفهم اخلطأ هلا، لدى البعض من الطالب على  لوجود بعض ال
تؤكد وجود بعض املفاهيم العلمية خمالفة ومتعارضــة مع  ةدراســات عديدلعليمية املختلفة، و نتائج مســتوايهتم الت

صــــــــــــــحيحـــة   صــــــــــــــحيح، بـــل أهنـــا تعيق الطـــالـــب عن تعلم املفـــاهيم العلميـــة ال عبـــد الســــــــــــــالم )املفهوم العلمي ال
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ن يتخلى وتشــــــــــــــكـل االخطـاء املفـاهيمـية معيقـات للتعلم الـناجح،وعلى ذـلك جيـب أ  (،217:  2009وآخرون،
: 2002عن كثري من أفكارهم عن البيئة وأن يعدلوها حىت يتمكنوا حق من فهم العلم)جونز وآخرون،    طالبال

 ءة ومنها:و وقد تعددت املصطلحات الدالة على املفاهيم املخط  (،103
 التغريات البديلة. -
 املفاهيم البديلة. -
 األفكار الساذجة. -
 األفكار غري الصحيحة. -

ت الســـــــابقة مجيعها تدور حول األفكار أو املفاهيم أو الب  املعرفية الذهنية اليت حيملها أو يتبناها  واملســـــــميا
الطالب وخيالف تفسريها أو معناها وجهة النظر العلمية اليت تفسر الفكرة أو املفهوم العلمّي على الوجه السليم  

ا تعطيه تفســــريات وقراءات تبدو كما قرره العلماء،وقد يتشــــبث ويتمســــك الطالب  ذِه املفاهيم ا ملخطوءه، ألهنه
منطقية عنده، ألهنا أتيت متفقة ومتناغمة مع تصــوره املعريّف الذي يتشــكل لديه من العامل احمليط به واملوجود فيه، 
وتزداد املشـكلة تعقيدا  حني تصـبح هذا املفاهيم املخطؤءه عميقة اجلذور، فتشـكل عوامل مقاومة للتعلم، وتقف 

 (.151: 2002الكتساب املفاهيم العلمية الصحيحة )السيد،  معيقة
ـصــــائص خمتلفة عن التعلم التقليدي، وال ســـــيما   ونتيجة لذلك ظهرت النظرية البنائية اليت هلا مواصـــــفات وخ
ــه من طريق  ــتطيع بناء معارفه بنفســـ يف إعادة تشـــــكيل املفاهيم يف البنية العقلية للطالب، إذ ترى أن الطالب يســـ

تفكريية، وتؤكد على دور الطالب النشـط واملتفاعل مع اآلخرين يف تكوين مناذج عقلية معينة حلل بعض  قدرته ال
)الباوي و  لدى الطالب اطئهاملشــكالت اليت تواجهه، و ميكن االســتعانة ابلعمل التعاوين يف تعديل املفاهيم اخل

 (.440: 2006اثين، 
 Research Methodمنهج البحث وإجراءاته: الفصل الثالث

ــاحــــث منهج  البــ ــد  ــه البحــــث اعتمــ ــائج   اىل والتوصــــــــــــــــــل البحــــث إلجراءات مالئم منهج  التجرييب،ألنــ النتــ
ـصــــــــــودة،وقد مرت هذه االجراءات مبرحلتني من حيث تشـــــــــــخيص املفاهيم التارخيية املخطوءة لدى ط    الباتاملق

ـصــــــــف الرابع االديب يف مادة اتريخ احلضـــــــــارة العربية االســـــــــالمية رحلة االوىل، مث العمل على تعديلها يف يف امل ال
 إلجراءات هاتني املرحلتني مع خطواهتما:. املرحلة الثانية، وفيما أييت عرس

 المرحلة التشخيصية: تشخيص المفاهيم التاريخية المخطوءةاواًل: 

الصف الرابع البات  ط   لدى هذه املرحلة يتمثل بتشخيص املفاهيم التارخيية املخطوءة  اهلدف االساس من  نّ إ
 االديب )عينة البحث( يف كتاب اتريخ احلضارة العربية، ولتحقيق هذا اهلدف اتبع الباحث اخلطوات االتية:

 Identifying content subjectحتديد املفاهيم التارخيية اخلاضعة للتجربة:اثنيا: 
تدَرس لط على البحث يف اثناء التجربة  جمموعيت  الباتحدد الباحث املفاهيم املشـــــــــــمولة ابلبحث واليت ســـــــــــُ

 ( مفهوما.112) ةغلمفردات كتاب احلضارة العربية االسالمية املقرر تدريسه للصف الرابع االديب والبا وفق
 حتديد املفاهيم التارخيية )املشرتكة(

 ( يبني ذلك.1دول )اجل، و مشرتكا ( مفهوما  36حدد الباحث )
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 املفاهيم التارخيية املشرتكة  (1جدول )

 املفهوم ت ا ملفهوم ت املفهوم  ت املفهوم  ت
 األسطول 34 السقاية 23 املؤاخاة 12 اهلجرة 1
 اخلالفة 35 امرياألمراء 24 صحيفةال 13 الدعوة 2
 القضاء 36 الوايل 25 اجلهاد 14 املعركة 3

   الدواوين 26 بيت احلكمة 15 يالفاإل 4
   التعريب 27 اهلدنة 16 الندوةدار   5

   ديوان اجلند 28 التقومي   17 الثغور 6
   الشرطة 29 الوزارة 18 حلف الفضول 7
   لعسسا 30 الشورى 19 القبيلة 8
   اجليش 31 الردة 20 اإلسالم 9

   الفتح  32 املنجنيق 21 البيعة 10
   االمصار 33 اخلراج 22 املسجد 11

 The research communityالبحثجمتمع اثلثا: 
يف   ناتالصــف الرابع االديب يف املدارس االعدادية النهارية احلكومية للب  الباتجمتمع البحث على ط اشــتمل  

 .( مدرسة اعدادية16وكان جمتمع البحث مكون من )مديرية تربية كربالء املقدسة/ املركز 
  Sample of the Researcعينة البحث:رابعا:

ــلي فقد اختار اعدادي ــداي  اختيارا    اتللبن كربالء  ةاختار الباحث عينة حثه لتكون سثلة للمجتمع االصــــ ـصـــ ق
وهي احدى املدارس التابعة اىل   لتتناســــــب مع طبيعة عمل الباحث والظروف اليت يتطلبها وتعاون املدرســــــة معه

ـصــــــحبا  معُه كتاب   ةركز، لتطبيق جتربته فيها، زار الباحث املدرســـــــ امل /املقدســـــــه مديرية تربية حمافظة كربالء مســـــــت
 :ما أييتكتسهيل املهمة الصادر من مديرية تربية حمافظة كربالء املقدسة، ومثلت الشعب  

 .اجملموعة التجريبية )شعبة ب( تدرس على وفق املنظمات البصرية احملوسبة –أ
 الطريقة االعتيادية. تدرس على وفق اجملموعة الضابطة )شعبة أ( –ب

( من  6) نوعددهات  الراســــــــــــب  البات، بعد ان اســــــــــــتبعد الطة( طالب50بلغ عدد افراد العينة للمجموعتني )
مل تتجاوز نســـــــبة خطأهم  لوايتال  الباتنتائج الدراســـــــة حرصـــــــا  على ســـــــالمة التجربة، وكذلك ابقى الباحث الط

( 25النهائي )  الباتاملدرســـي وبذلك اصـــبح عدد الطلشـــعبتني حفاظا  على النظام  ا ( يف املفاهيم داخل34%)
 ( يف الشعبة )ب(.25يف الشعبة )أ( و) ةطالب



  

 الرابع االديب الصف   الباتلدى ط  املخطوءة اثر املنظمات البصرية احملوسبة ف تصحيح املفاهيم التارخيية 

229 

  preparation of an Identifyingاالداة )االختبار التشخيصي(خامسا: 
ــم االختبار على ) ــيا  للمفاهيم املشـــــرتكة وقد ضـــ ـصــ ــخي حيث تقيس كل  ( فقرة،  36اعد الباحث اختبارا  تشـــ

 فقرة مفهوما من اليت حددت مسبقا وتشمل الفقرة الواحدة اربعة بدائل احدهم صحيح وثالثة خطأ.
 Validity Testصدق االختبار:  -1

ــه )قطـاوي،  ــد ـبه قـياس االختـبار ـما اُعـَد لقـياســــــــــــ صــــــــــــ ــدق الظـاهري (524: ص2007يق صــــــــــــ  Face). ال
Validity): 

صــــــــــــــني من ذوي اخلربة يف هـذا اجملـال   ــ صــــــــــــ ولتحقيق ذـلك عرس االختـبار على جمموعـة من احملكمني واملتخ
لإلفادة من آرائهم ومالحظاهتم واحلكم على وضــوح التعليمات واألمثلة ومدى صــالحيتها ملا وضــعت من اجله 

ويف ضــــــــــوء آرائهم حذفت بعض الفقرات، وعدل البعض االخر وبقيت العديد من    ومدى حاجتها اىل التعديل
ـــبة اتفـاق اخلرباء وـقدرهـا )و الفقرات كمـا هي   ، 1985( )عودة،  %80اعتمـد يف قبول الفقرة حـاـلة حتقيقهـا نســــــــــــ

37). 
 Statistic analysis of test i ريب االختبار وحتليله احصائيا:  -2
 تعليمات والفقراتعينة وضوح ال العينة االوىل:

للتثبت من وضــــوح فقرات االختبار وتعليماته وتشــــخيص الفقرات الغامضــــة، والوقت املســــتغرق يف االجابة 
جمتمع البحث فكان متوســــــــط زمن  الباتمن ط   ة( طالب34عنه، طبق الباحث االختبار على عينة مكونة من )

 ( دقيقة.33االجابة عن فقرات االختبار )
 عينة التحليل االحصائي  العينة الثانية:

لغرس اجراء التحليل االحصـائي لفقرات االختبار مت حسـاب مسـتوى صـعوبة كل فقرة وقوة متييزها وفاعلية  
، مث رتـبت اـلدرجـات تـنازلـيا  من اعلى ة( طـالبـ 100الـبداـئل اخلطـأ. ـلذا طبق االختـبار على عيـنة اثنـية مكوـنة من )

 الدنيا. %27العليا و %27درجة اىل اد  درجة واختريت نسبة
 وفيما أييت توضيح إلجراءات التحليل االحصائي لفقرات االختبار التشخيصي:

 Item Difficulty Cofficientمعامل صعوبة الفقرات:    –3
ــهولــــة ــاح مــــدى ســــــــــــ ــعوبــــة هو ايضـــــــــــــــ صــــــــــــ ــد مبعــــامــــل ال صـــــــــــــــ ــؤال مــــا يف االختبــــار    يق ــعوبــــة ســــــــــــ أو صــــــــــــ

 ( يبني ذلك2جدول) (0.69 - 0.20قيمتها ترتاوح بني) نه أ( وجد  169:ص2007الكبيسي،)
 Items Discrimineting Powerقوة متييز الفقرات:  –4

ـصـــائية هلذا الغرس، وجد الباحث   –درجة قوة متييز الفقرات ترتاوح ما بني ) نه أوبعد اجراء العمليات االح
 ( يبني ذلك2وجدول) (وهذه القيمة تعد مقبولة0.300.63

 ( يبني معامل صعوبة والتمييز فقرات االختبار التشخيصي2جدول )

 لصعوبةا  التمييز املفهوم  ت الصعوبة  التمييز املفهوم  ت

 0.37 0.51 الشورى .20 0.41 0.44 اهلجرة  1
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 0.48 0.44 الردة .21 0.50 0.33 الدعوة 2
 0.37 0.52 املنجنيق .22 0.56 0.44 املعركة 3
 0.20 0.41 اخلراج .23 46 .0 0.41 االيالف 4
 0.61 0.41 امارة االمراء 24 0.26 0.37 الثغور 5
 0.43 0.41 الوايل  25 0.48 0.44 الفضول 6
 0.59 0.52 الدواوين 26 0.31 0.44 القبيلة 7
 0.22 0.44 التعريب 27 0.28 0.41 االسالم 8
 0.56 0.44 ديوان اجلند  28 0.56 0.33 البيعة 9

 0.48 0.44 القضاء 29 0.30 0.37 املسجد 10
 0.65 0.41 الشرطة 30 0.52 0.30 املؤاخاة 11
 0.26 0.52 العسس 31 0.50 0.44 الصحيفة 12
 0.61 0.48 اجليش 32 0.33 0.56 اجلهاد 13
 0.63 0.44 الفتح االسالمي 33 0.44 0.44 احلكمة 14
 0.22 0.44 االمصار 34 0.44 0.37 اهلدنة 15
 0.69 0.48 االسطول 35 0.54 0.59 التقومي   16
 0.50 0.48 السقاية 36 0.41 0.63 اخلالفة 17
      0.39 0.37 الوزارة 18

 Distractors Effective of Objective I:اطئةفاعلية البدائل اخل  -5
ــتعمــال معــادلــة فــاعليــة البــدائــل لتقييم إجــاابت اجملموعتني العليــا والــدنيــا لكــل فقرة من فقرات  وعنــد اســــــــــــ

  طـالبـات  اجملموعـة اـلدنيـا أكرب من عـدد  طـالبـاتجـذبـت إليهـا عـددا  من    اطئـةاالختيـار، اتضــــــــــــــح أن البـداـئل اخلـ 
ــرا  على فــاعليــة هــذه البــدائــل يف اجلــذب، لــذا تقرر ابقــا هــا من دون تغيري، إذ ئاجملموعــة العليــا ســا يعطي مؤشــــــــــــ

  البات( سا يعين أن املموهات او املشـتتات فعالة يف جذب ط 0.44-( و)0.03-ا ـصرت قيمها السـالبة بني )
 .اجملموعة العليا لباتااجملموعة الدنيا أكثر من ط 

  Test Reliabilityثبات االختبار:  -6
لغرس حســاب معامل الثبات أعتمد الباحث درجات عينة التحليل االحصــائي نفســها،مت تقســيم االختبار 

لى قســــــــمني، ضــــــــَم القســــــــم االول درجات الفقرات الفردية والقســــــــم الثاين درجات الفقرات الزوجية، مث طبق ع
( ومت تـصحيحه مبعادلة )سـبريمان 0.7سـون( حلسـاب معامل االرتباط اجلزئي فكانت قيمته )الباحث معادلة )بري 

ــبـة لالختبـارات غري املقننـة )الروســـــــــــــــان، 0.86براون( فكـانـت قيمتـه ) ( وهو معـامـل ثبـات عـالٍ  وجيـد ابلنســــــــــــ
 .(34: ص 1999
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 المخطوءة(. المرحلة العالجية:)مرحلة تعديل المفاهيم التاريخية سادسا: 

هتدف هذه املرحلة اىل تعديل املفاهيم التارخيية املخطوءة املشـخصـة يف املرحلة السـابقة لدى طالب الـصف  
الرابع االديب )عينـة البحـث( وفقـا  للمنهج التجرييب، ومتـت اجراءات تطبيق هـذه املرحلـة مبجموعـة من اخلطوات 

 االتية:
 Experimental Designالتصميم التجرييب للبحث سابعا:

ـصــــــــميم التجرييب من أول اخلطوات اليت يقوم  ا الباحث النه ســـــــــبيل الوصـــــــــول اىل النتائج  ويعد اختيار الت
ـصــــــميم القائم على لاملطلوبة من الدراســـــــة و  تحقيق الفرضـــــــيات ولذلك اعتمد الباحث يف اجراء التجربة على الت

 .( يبني ذلك1(. والشكل )71: ص2007الكيالين والشريفني،)جمموعتني )ضابطة واخرى جتريبية(
 التصميم التجرييب -1-شكل
 املتغري التابع املتغري املستقل تكافؤ اجملموعيت اجملموعة
 الضابطة

 
 العمر الزمين.◄
 اختبار الذكاء.◄
 التحصيل الدراسي للوالدين.◄
ــالـــث ◄ صــــــــــــــف الثـ ــاريخ لل ــادة التـ ــات مـ درجـ

 املتوسط للعام السابق.
ــي ◄ ـصــــــ ــخي للمفاهيم التارخيية  االختبار التشـــــــ

 املخطوءة.
 

ــة   ــرتاتــــــيــــــجــــــيـــــ اســـــــــــــــــ
ـصـــــــرية   املنظمات الب

 احملوسبة
 

ــدي  ــعـــــ بــ ــار  ــبـــــ ــتــ اخــ
املفــــــاهيم   لتعــــــديــــــل 
 التارخيية املخطوءة

 
 الطريقة االعتيادية التجريبية

 Equivalent of the Groupsتكافؤ جمموعيت البحث اثمنا:
البحـــث،لـــذلـــك أجرى البـــاحـــث التكـــافؤ بني جمموعيت حرص البـــاحـــث على اجراء التكـــافؤ بني جمموعيت  

 البحث ابملتغريات اآلتية:
  Age of Time in monthحمسواب ابألشهر٭:  الباتالزمين للط العمر   –1

 ( ظهر0.05( وعند مسـتوى داللة )Uوتين ) -مان وابسـتعمال اختبار    ابألشـهر،  الباتُحسـبت أعمار الط
 (.3دول )اجلهناك فروق ذات داللة إحصائية، كما موضح يف  أنه ال توجد

 جمموعيت البحث الباتأعمار ط  (3)
جمـــــــــمـــــــــوع  العدد اجملموعة ت

 الرتب
متوســــــــــــط  

 الرتب
 قيمة
 Uوتين    -مـان 

 احملسوبة

الــــــدرجــــــة  
 املعيارية

 

ــة   ــمـــــ ــيـ ــقـ الـ
 اجلدولية

مســــــــــــــتوى  
ــة  ــداللـــــــ الـــــــ

0.05 
 تجريبيةال 1

 
25 5‚606 26‚24 5‚278   65‚0 

 
 غري دالة 1.96

 
 26‚86 671‚5 25  ضابطةال 2
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 The Mental Age (Intelligence)اختبار الذكاء   –2

ــتعمال هذا املتغري هو ملعرفة مســـــــتوايت ذكاء ط  نه إ عند مســـــــتوى ، و جمموعيت البحث  الباتاهلدف من اســـــ
ــائيـة،0.05داللـة ) صـــــــــــــ وبـذلـك تكون اجملموعتـان متكـافئتني يف ( ظهر أنـه ال توجـد هنـاك فروق ذات داللـة إح

 (.4دول )اجلكما موضح يف اختبار الذكاء،  
 في )اختبار دانيلز(وتين( لداللة الفرق بني جمموعيت البحث -(نتائج اختبار)مان 4جدول )

جمـــــــــمـــــــــوع  العدد اجملموعة ت
 الرتب

متوســــــــــــط  
 الرتب

 قيمة
ــان   وتــــين   -مـــــ

U احملسوبة 

الــــــدرجــــــة  
 املعيارية

 

ــة   ــمـــــ ــيـ ــقـ الـ
 اجلدولية

مســــــــــــــتوى  
ــة  ــداللـــــــ الـــــــ

0.05 
 0‚24 300 26 650 25 الضابطة  1

 
 غري دالة 1.96

 25 625 25 التجريبية  2
 Parents Educationالتحصيل الدراسي للوالدين  -3

ـصـــــيل الدراســــــي ألابء وأمهات ط  ـصـــــل الباحث على املعلومات املتعلقة ابلتح جمموعيت البحث من   الباتح
بوساطة استمارة مجع املعلومات وكما هومبني   نانفسه  الباتمصدرين: االول البطاقات املدرسية والثاين من الط

 (5يف جدول )
 جمموعيت البحث يف التحصيل الدراسي ألابء  الباتط  ( تكافؤ5جدول )

ـصـــــيل الدراســــــي  ـصـــــل الباحث ايضــــــا  على املعلومات املتعلقة ابلتح لألمهات ابلطريقة نفســــــها يف املتغري وح
الســابق )التحصــيل الدراســي لآلابء( وبعد حتليل البياانت، وابســتخدام مربع كاي، ظهر ان قيمة كاي احملســوبة 

ــغر من اجلدولية )0.12) ــتوى داللة )5.99( وهي اصــــــ (، وهذا يدل على 2( ودرجة حرية )0.05(، عند مســــــ
 (.6سي لألمهات. وكما هو موضح يف جدول )تكافؤ جمموعيت البحث يف التحصيل الدرا

 ( تكافؤ طالب جمموعيت البحث يف التحصيل الدراسي لألمهات6جدول)

وعة ت
جملم

ا
 

عينة
د ال

 أفرا
عدد

 

 مستوى حتصيل األابء

ـــــة 
ــــــــــــــ
رجـــــ

د
حلرية

ا
 

 ( 2كاي )كامربع  

ـــــة 
اللــــ

ــــــــد
الـ

ـــد  
نــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ع

وى 
ـــــــــــت
مســ 0.0
5

 

ائية
بتد
ب وا

يكت
رأ و

يق
 

سطة
متو

 

هد 
مع

او 
دية 

عدا
ا

فما 
س 

وريو
كال

وب
 

 
وق

ف
 

 

سوبة
احمل

ولية 
جلد

ا
  

 7 25 التجريبية 1
 

 غري 5‚99 0‚46 2 7 11
 دالة

 7 9 9 25 الضابطة 2
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 درجات مادة التاريخ للصف الثالث املتوسط للعام السابق.  -4

ــل عليها الط ـصـ ــبة ملتغري الدرجات اليت ح ــائيا  ابلنســ ـصـ ـصـــف   الباتكوفئت اجملموعتان اح يف مادة التاريخ لل
( ظهر أنه ال توجد هناك 0.05عند مســـــــــتوى داللة )م(   2012  -2011الثالث متوســـــــــط للعام الدراســـــــــي )

 (.7وهذا يعين تكافؤمها يف هذا املتغري. وكما هو موضح يف جدول )فروق ذات داللة إحصائية، 
 اجملموعتني الباتدرجات ط  بني وتين لداللة الفرق -نتائج اختبار مان  (7جدول )

جمـــــــــمـــــــــوع  العدد اجملموعة ت
 الرتب

متوســـــــــــط 
 الرتب

 قيمة
وتين    -مـــان  

U احملسوبة 

الــــــدرجــــــة 
 املعيارية

 

ــة   الـــقـــيـــمـــــ
 اجلدولية

مســــــــــــتوى  
ــة  ــداللــــــ الــــــ

0.05 

  تجريبيةال 1
 

25 5‚625 24‚0 
 

300 24‚0 
 

 غري دالة 1.96
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 Requirements of Research: مستلزمات البحث وسعا
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 Behavioral objectives  صياغة االهداف السلوكية–ب  

ميكن تعريف االهداف الســـــــــلوكية دهنا هي النتاجات النهائية للتعلم مبنية على شـــــــــكل تغريات يف ســـــــــلوك  
 (.19: ص 2011الطالب)اجلبوري واخرون، 

على مســـــــــتوايت اكتســـــــــاب املفهوم الثالثة    ها(أهداف ســـــــــلوكية معتمدا  يف صـــــــــياغت108الباحث )صـــــــــاغ  
 .)تعريف، متييز، تطبيق(

 Planning of Instruction preparation اعداداخلطط التدريسية– ج 
وقد نظمت اخلطط التدريســـــية اليت أعدت للمجموعة التجريبية   البحثمت إعداد خطط تدريســـــية جملموعيت 

كما    وفق اسرتاتيجية املنظمات البصرية احملوسبة وفقا للخطوات املقرتحة من بعض احملكمني واملتخصصني،على  
 .نظمت اخلطط التدريسية اليت أعدت للمجموعة الضابطة على وفق الطريقة االعتيادية

 Tools of the Research ًا: اداة البحث )االختبار البعدي(عاشر 
هـذه املرحلــة يتطلــب اعـداد اختبــار مفــاهيمي بعــدي يتم من خاللـه التــأكـد من  لتحقيق اغراس البحــث يف  

مدى فاعلية الطريقة التدريســــــــــية املســــــــــتخدمة يف تعديل املفاهيم التارخيية املخطوءة، ليتأكد الباحث من خالله 
صـــــــــــــــل ابملفهوم املراد تعلمـه تضــــــــــــــمن االختـبار البعـدي )  الـباتمـدى فهم الطـ  ( فقرة  54لألفكـار واآلراء اليت تت

 .اختبارية ذات اربعة بدائل اختبارية
 :(Face Validity)الصدق الظاهري  -أ

ــتوى اـلذي متثلـه كـل فقرة اختبـاريـة،على بعض   عرس البـاحـث االختبـار مع قـائمـة املفـاهيم املخطوءة واملســــــــــــ
ـصـــني يف علم النفس الرتبوي وطرائق تدريس االجتماعيات والقياس والتقومي والتاريخ العريب ــ ـصـ   االســــالمي،  املتخ

ـصـــــــــلت االداة على نســــــــــبة اتفاق اكثر من ) ( كحد اد  للقبول. وقد روعيت التعديالت املقرتحة %80وقد ح
 .واعيد النظر يف بعض الفقرات بناء  على اراء املتخصصني وتوجيهاهتم

  ريب االختبار - ب
 مت جتريب االختبار على عينتني وكما أييت:

 الفقرات والتعليماتالعينة االوىل: عينة وضوح 
(، مت احتســــاب متوســــط زمن االجابة وذلك بتســــجيل  37بعد ان مت توزيع االختبار على عينة مكونة من )

ــتغرقه الط  نعند انتهائه  ةالوقت على ورقة اجابة كل طالب   الباتمن االجابة واتضـــح ان متوســـط الزمن الذي اسـ
 ( دقيقة.38االسئلة كان ) نلإلجابة ع

 عينة التحليل االحصائي  العينة الثانية:
ــائي لفقرات االختـبار من خالل التعرف على نواحي   صــــــــــــ اهلـدف من هـذه التجرـبة هو لغرس التحلـيل االح

ـصــــــاحلة منها. اذطبق االختبار على عينة اثنية مكونة من) ـصــــــور يف فقراته ومعاجلتها واســـــــتبعاد غري ال ( 106الق
  من الصف الرابع االديب من جمتمع البحث.ةَ طالب
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 تحليل اإلحصائي لفقرات االختبارال-ج 
ــاعــد معــد االختبــار على التــأكــد من ان فقرات االختبــار تراعي الفروق   نه إ الغــايــة من حتليــل الفقرات يســـــــــــــ

القابليات العالية   ذوي  الباتمن حيث ســـــــهولتها وصـــــــعوبتها وقدرهتا على التمييز بني الط  الباتالفردية بني الط
 .(1992:45زينة، وذوي القابليات الضعيفة )ابو 

صــــــــــــــحيح االجـاابت رتبـت الـدرجـات تنـازليـا  من اعلى درجـة اىل اوطـأ درجـة، ومت اختيـار جمموعتني   وبعـد ت
% من اعلى درجات وأوطاها، اي بلغت عدد االفراد يف اجملموعة الواحدة  27متطرفتني من الدرجات بنســــــبة 

 راج ما أييت:يف اجملموعتني احصائيا الستخ البات، حللت درجات الطةطالب28
 Item Difficulty Cofficientمعامل صعوبة الفقرات:   –د
( 0.60-  0.26حسب الباحث معامل صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار وجد اهنا ترتاوح بني)  وبعد أنا 

 .وهي قيمة جيدة
 Items Discrimineting Powerقوة متييز الفقرات:    –ه

 .(0‚77 -0‚20فقرات االختبار وجد اهنا ترتاوح ما بني )وعند حساب قوة متييز كل فقرة من 
 Distractors Effective of Objective Iteams:اطئةفاعلية البدائل اخل –و

اجملموعـة اـلدنـيا   الـباتوبعـد حســــــــــــــاب ـفاعلـية الـبداـئل اخلطـأ تبني ان هـذه الـبداـئل جـذـبت اليهـا عـددا من طـ 
 .العليا، و ذا قرر الباحث االبقاء على بدائل الفقرات اجملموعة الباتاكثر من جذ ا لط

 Test Reliabilityثبات االختبار -د
لى قســـــمني، القســـــم االول يتضـــــمن الفقرات الفردية والقســـــم الثاين يتضـــــمن الفقرات عمت تقســـــيم االختبار 

ــاب االرتباط اجلزئي لالختبار فكانت قيمة )الزوجية،وطبق الباحث معامل االرتب ــون( حلســــــــــ (  0.71اط )بريســــــــــ
 (.0.83حلساب معامل االرتباط مبعادلة)سبريمان براون( فكانت قيمة ) ا  واجرى تصحيح
 : تطبيق االختبار البعدي احدى عشر

للمفاهيم والذي مشلت بعد االنتهاء من تدريس املادة الدراســـــــــية املقررة للتجربة، مت تطبيق االختبار البعدي 
املادة يف املدرســــــة   ةفقراته املفاهيم املخطوءة، وســــــاعد الباحث يف االشــــــراف على اجراء تطبيق االختبار مدرســــــ 

مبوعد االختبار قبل اســـــــــبوع    الباتم، بعد ان ُأخرَب الط  2016/ 4/ 15نفســـــــــها، وذلك يف يوم االثنني املوافق
 الوقت الكايف للمراجعة. الباتإلعطاء الط

 لفصل الرابع: عرض النتائجا

 : Results presentation: نتائج البحثأوال: 

من    (%50( مفهوما مبا يشــــكل نســــبة )36من أصــــل ) ا  ( مفهوما اترخييا  خمطوء18أظهرت النتائج وجود )
 (.%34املفاهيم التارخيية املشخصة وهي نسبة كبرية اذا ما قورنت ابلنسبة اليت اعتمدها الباحث وهي )

ـصــــائية عند مســـــتوى دالله  ـصــــفرية اليت تنص على أنه ))ال يوجد فرق ذو داللة إح وللتحقق من الفرضـــــية ال
ــبة،  لوايتاجملموعة التجريبية ال البات(، بني ط 0‚05) ــرية احملوســـــ ـصــــ يدرســـــــن على وفق اســـــــرتاتيجية املنظمات الب

فقد مت .  املفاهيم التارخيية املخطوءة((يف تعديل  اجملموعة الضـــــابطة الذين يدرســـــون ابلطريقة االعتيادية  الباتوط 
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صــــــــــــــحيحـة، وعـدد اإلجـااب ــاب عـدد اإلجـاابت ال عيـنة البحـث عن فقرات االختـبار   الـباتلطـ   اطـئةاخلـ  تحســــــــــــ

صـــــــــــــحيحة لط54البعدي البالغة ) ( إجابة، يف 1053اجملموعة التجريبية )  البات( فقرة، فكان عدداإلجاابت ال
ــحيحة لط( إجاب297حني كان عدد اإلجاابت اخلطأ ) ـصـــــ ــابطة    الباتة، وبلغ عدد االجاابت ال اجملموعة الضــــــ

 .( إجابة573( إجابة، وبلغ عدد اإلجاابت اخلطأ )777)
%( وهي  22اجملموعة التجريبية كانت )  الباتويتضــح من هذه النتيجة أن نســبة عدد اإلجاابت اخلطأ لط

%(    42اجملموعة الضــابطة )  الباتلط(، بينما كانت نســبة عدد اإلجاابت اخلطأ %34اصــغر من نســبة احملك )
 .( يوضح ذلك8، واجلدول)والفرق واضح لصال اجملموعة التجريبية( %34وهي اكرب من نسبة احملك )

 ( احملسوبة واجلدولية لفقرات االختبار البعدي²( قيمتا مربع )كا8جدول )

  Conclusion: االستنتاجاتثانياً 

 نتائج البحث توصل الباحث اىل جمموعة من االستنتاجات متثلت فيما أييت:يف ضوء 
يف الصف الرابع االديب وقد تنتقل    الباتمازالت موجودة لدى الط  وجود نسبة عالية من املفاهيم املخطوءة .1

 اىل املراحل التعليمية الالحقة.
املســـــتخدمة يف املراحل التعليمية الســـــابقة ال تســـــاعد على تعديل   هاطرائق التدريس االعتيادية واســـــاليب نه إ .2

ــتمرت يف البنيـة املعرفيـة للطـالبـ   املفـاهيم املخطوءة، وبـذلـك فـان هـذه املفـاهيم قـد اىل هـذه املرحلـة    اتاســــــــــــ
 الدراسية املتقدمة.

يعطي هلم الفرصــة للتحاور واملناقشــة الفعالة  مبهمات، صــغرية وتكليفهم  موعاتلى جمع  الباتتوزيع الط نه إ .3
 .بحثالراتبة واجلمود وإزالة امللل، األمر الذي أنعكس على نتائج ال قد يساهم يف كسرسا 

 Recommendationsًا: التوصياتلثثا 

 مبا أييت: من نتائج يوصي احثيف ضوء ما توصل إليه الب

 
 عدد اإلجاابت عن فقرات االختبار البعدي

 

  (2قيمتا )كا
ــة   درجـ
 احلرية

ــتـــــوى   مســـــــــــــ
 داللة
 اجلدولية احملسوبة 0.05

 1 3.84 129.2 اجملموع % اخلطأ % الصحيحة املموعة
 

 
دالــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 إحصائيا
 1350 %22 297 %78 1053 التجريبية

 1350 %42 573 %58 777 الضابطة

 2700  870  1830 املموع
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ــية املختلفة ابســــتخدام   يف املراحل  الباتللمفاهيم التارخيية لدى الطالعمل على معاجلة الفهم اخلطأ  .1 الدراســ
 اسرتاتيجية املنظمات البصرية احملوسبة.

واالسـتعانة دشـياء حمسـوسـة   توعية مدرسـي التاريخ مباهية املفهوم وأمهية اكتسـابه للمتعلم ابلشـكل الصـحيح  .2
ــائل تعليمية يوفرها املدرس من اجل   للوصـــــــــــول اىل تعلم املفهوم بشـــــــــــكل    الباتاالط  يتفاعل معه  نا أووســـــــــ

 صحيح.
  Propositionsًا: المقترحات رابع

 يف صفوف ومراحل دراسية اخرى. تهاومعاجل اجراء دراسة لتشخيص املفاهيم التارخيية املخطوءة .1
ــة   .2 ــية اخرى، و اجراء دراســ ــاليب تدريســ ــبة مع طرائق واســ ـصـــرية احملوســ  معرفةملقارنة اســــرتاتيجية املنظمات الب

لبيــان ايهمــا اكثر ومقــارنــة نتــائجهــا مع نتــائج البحــث احلــايل،    أثرهــا يف تعــديــل املفــاهيم التــارخييــة املخطوءة
 فاعلية وجدوى خلدمة العملية التعليمية.

 العربية واالجنبية المصادر

 المصادر العربية: اوال: 
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 .1992، الكويت، كامل:أساسيات القياس والتقومي يف الرتبية، مكتبة الفالحأبو زينة، فريد   .2
ــعيــــدي، عبــــدهللا بن مخيس، واب ــــة بنــــت عبــــد العزيز العرميي:املنظمــــات التخطيطيــــة .3 مفــــاهيم    -أمبوســــــــــــ

 م. 2008وتطبيقات، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،اململكة االردنية اهلامشية،
ـصـــــيل واالحتفاظ ابلتعلم يف مادة  - .4 ، وحممد عوس:اثر اســــــتخدام املنظمات التخطيطية على كل من التح
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