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امللخص
يهدف البحث اىل معرفة فاعلية توظيف االنرتنت وكتابة التقارير القصرية يف اكتساب املفاهيم التارخيية لدى طلبة املرحلة
الثالثة قسم العلوم االجتماعية  /كلية الرتبية االساسية /يف مادة التاريخ احلديث للكورد .
أشتمل جمتمع هذا البحث على طلبة كلية الرتبية االساسية قسم العلوم االجتماعية( الدراسة `الصباحية) ،اعتمد الباحث يف
اختيار عينة البحث على الطريقة العشوائية القصدية البسيطة لتحديد جمموعات البحث الثالث وقد بلغ عدد افراد جمموعات
البحث الثالث ()45طالبا/طالبة بواقع ( )15طالبا/طالبة يف كل جمموعة ،واعتمد الباحث على تصميم الضبط اجلزئي إذ
وجده مالئماً لظروف البحث احلالي وأهدافه و ،قد قام الباحث بإعداد اختبار الكتساب املفاهيم التارخيية املكونة من
()45فقرة اختبارية  ،استعمل الباحث برنامج  spssللتحليل االحصائي  ،وقد توصل البحث إىل النتائج اآلتية-:
 -1فاعلية توظيف االنرتنت و كتابة التقارير القصرية يف اكتساب املفاهيم التارخيية مقارنةً بالطريقة التقليدية
(االعتيادية) .
 -2كتابة التقارير القصرية يف املرحلة اجلامعية حتتاج اىل الوقت واجلهد من قبل املدرس يف تنظيم وتوجيه طلبته  ،إال ان هلا
فاعلية واضحة يف اكتساب املفاهيم لدى الطلبة .
 -3بينت النتائج تفوق جمموعة كتابة التقارير القصرية على جمموعيت الضابطة و توظيف االنرتنت يف اكتساب املفاهيم
التارخيية .
الكلمات املفتاحية  :فاعلية،االنرتنت  ،التقارير القصرية  ،اكتساب املفاهيم التارخيية
 1-1مشكلة البحث  : Research Problemإن اإلحساس مبشكلة تدريس التاريخ وما يتعرض له من صعوبات يقتضي
التفكري بالبحث عن أسلوب جديد لتدريسه يتفق مع ما تؤكده النظريات واألفكار احلديثة يف املشاركة الفعالة للطلبة يف
الدراسة وتشجيعهم عليها(الواجدي.)2،2010،ويرى(عثمان )2012،للتغلب على مشكالت تدريس التاريخ  ،ومنها تعليم
املفاهيم التارخيية و اكتسابها كانت احلاجة ماسة الستعمال أساليب وبرامج تعليم حديثة تتوافق وطبيعة العصر  ،فكانت
توظيف االنرتنت يف التعليم الذي يعد مبثابة تغري جذري يف نظم التعليم التقليدية ( .عثمان )2 ،2012،ويرى الباحث ضرورة
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تدريب طلبة الكليات الرتبية االساسية على استعمال وتوظيف الطرائق واالساليب التدريسية احلديثة  ،ألنهم الذين يقع على
عاتقهم مسؤولية اجناح العملية التعليمية  ،وهذا من االسباب اليت لزم الباحث لكي خيتار كلية الرتبية االساسية ميداناً
لتجربته  ،شعوراً منه بوجود قصور يف املؤسسة التعليمية اليت خترج معلمي املستقبل الذين يتولون تربية اجليل اجلديد
وتنشئته  ،لذلك حياول الباحث أن يبحث عن طريقة تدريسية حديثة تساعد على تطوير تدريس مادة التاريخ  ،وجيعل الطلبة
يفكرون اجيابياً مرتابطاً ومنطقياً حملالً لألسباب بعيداً عن التقليد واحملاكاة فكانت فكرة التوظيف االسرتاتيجييت االنرتنت
وكتابة التقارير ا لقصرية يف تدريس مادة التاريخ يف اجلامعة غاية منه ايصال املفاهيم التارخيية عند الطلبة،ومن هنا جاء
اختيار الباحث لطلبة اجلامعة مكاناً إلجراء دراسته  ،ألنهم ذات مستوى مناسب من العمر والنضج العقلي املتمثل بقدرتهم على
التفكري و إدراك العالقات وتصور التعميمات وحل املشكالت وفهم ذاته وجمتمعه وتزداد قدرته على استخدام املفاهيم
(الطائي.)9، 2004،
ويتفق الباحث مع (محيد )2006،بأن مشكلة تدريس التاريخ ليست مشكلة كم ولكنها مشكلة كيف  ,إذ ليس اهلدف من دراسة
التاريخ أن يعرف املتعلم اكرب قدر من احلقائق وإمنا إمكانية إتاحة الفرصة لتعلم مادة تارخيية تتيح له حل قدر من املشاركة
والعمل الدؤوب النشط الذي ميكن أن ييسر له الفهم ويزيد ميله حنو دراسة التاريخ(محيد )3 ،2006،ومن خالل مراجعة
الباحث لعدد من الدراسات السابقة اليت تبنت اسرتاتيجييت ( توظيف االنرتنت و كتابة التقارير القصرية ) و تقصي أثره يف
أكتساب املفاهيم التارخييه مل جيده  ،لذلك شغل هذا البحث اهتمام الباحث كونه مل تسبق دراستها يف املرحلة اجلامعية يف
أقليم كوردستان/العراق وال سيما يف مادة تاريخ احلديث للكورد  ،وحلاجتنا ملثل هذه الدراسة وما يرتتب على جتربته عند طلبة
قسم العلوم االجتماعية يف كلية الرتبية االساسية من نتائج  ،وتظهر مشكلة البحث اليت تتحدد باإلجابة عن السؤال االتي:
(( ما فاعلية توظيف االنرتنت وكتابة التقارير القصرية يف اكتساب املفاهيم لدى طلبة مرحلة الثالثة قسم العلوم االجتماعية
جامعة كرميان))
 2-1أهمية البحث  : The importance of researchتتجلى مسؤولية اجلامعات يف تنمية اجملتمع بأسره حيث توفر
إجراء البحوث اليت تنهض بها مؤسسات التعليم العالي القاعدة األساسية لربامج التنمية وصياغة السياسات املناسبة للنهوض
باجملتمع (الطائي )3، 2004،وإذا كانت احلاجة اىل تشجيع التعليم ملحة بصفة عامة يف املرحلة اجلامعية ،فهي أشد إحلاحاً
بالنسبة اىل كليات الرتبية األساسية ،اليت تقع على عاتقها مسؤولية إعداد املعلم ملرحلة التعليم االساسية(اليت قد تنطلق منها
شرارة اإلبداع أو تنطفيء)(العفية)7 ،2004،وأثبتت التقارير القصرية فعاليتها يف أكتساب املفاهيم التارخيية يف دراسة (
اجلبوري ،)2007،ويف التحصيل أمثال دراسة ((،)Dewees kirs, 1987التكرييت( ، )2001 ،الكعيب،)2005،كما
بينت الدراسات فعالية توظيف االنرتنت يف تنمية مهارات التفكري التارخيي أمثال دراسات (،)Bill &Lauren,2005 (:أبو
اخليل )2008،ونتائج هذه الدراسات دفعت الباحث للتأكد من فعالية استخدام التقارير القصرية وتوظيف االنرتنت على مستوى
اجلامعة.
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لذلك يتطلب من التدريسيني استخدام أالساليب وطرائق احلديثة و التقنيات الرتبوية لتوضيح هذه املفاهيم  .و رغم احلاجة
امللحة الستعمال االنرتنت يف جمال التدريس يف اجلامعات إال أن هناك ندرة واضحة يف استعماله (الواجدي )1، 2010،وخاصة
يف املعاهد والكليات (املوسوي )82 ،2004،لذلك كان االهتمام بكليات الرتبية التحديات املعاصرة واملستقبلية أمراً مهماً
وضرورياً وهذا ما أكدته دراسة (السامرائي  (،)1994،العفية (، )2004،جري  (، )2004،اآللوسي)2005،
(اجلبوري(،)1 ،2007،احلارثي وجري )2010،واكدته مشروع جامعة أكسفورد الربيطاني على تضمني املواد االجتماعية
جمموعة من املفاهيم واملهارات لكي متثل حمتوى أساسياً يف املنهج للتغلب على األساليب التقليدية يف تدريسها (املليكي،
 (،)13 ،2004وكذلك مشروع ( )Science – Technology – Society – 1993ومشروع  2061لعام  1999يف
الواليات املتحدة ،هدف هذان املشروعان إىل (أهمية تقديم املفاهيم العلمية واكتسابها للطلبة ،واستخدام تلك املفاهيم يف
احلياة اليومية (اجلباوي )8 ،2007 ،ويرى (االكريطي )2005،أن املفاهيم متثل احللقة الوسطى يف سلسلة املعلومات املتصلة
واملتعاقبة إذ أنها تقوم على احلقائق وتقوم عليها التعميمات ،كما ميكن وصفها بقلب املعرفة النابض(االكريطي)9 ،2005،
وجاء يف ورقة اصالح التعليم العالي يف العراق عام ( )1989على ضرورة توجيه العلمي والرتبوي خلرجيي كليات الرتبية
وتقوية مهاراتهم (مجهورية العراق )61 ،1989،وكذلك أشار يف (التقرير املشرتك بني وزارة الرتبية و وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي يف العراق )1998،هناك ضعف يف اهليئات التدريسية بشكل اليضمن االرتقاء بالعملية الرتبوية و حتسني
نوعية التعليم( مجهورية العراق )17 ،1998،و كذلك املؤمتر العلمي الرتبوي القومي الثالث الذي قام بها نقابة املعلمني
ببغداد يف ( 27ايلول )2002إذ ركز على اجلانب الرتبوي ومهارات خرجيي كليات الرتبية(نقابة املعلمني )2002،واملؤمتر
العلمي القطري الثالث الذي عقد يف جامعة بغداد للفرتة مابني ( 23 -21كانون الثاني ) 2003والذي تناول عدد كثري من
البحوث الرتبوية أكد على ضرورة االرتقاء مبستوى مهارات خرجيي كليات الرتبية يف مؤسسات التعليم العالي(مركز البحوث
النفسية )47، 2003،و املؤمتر العلمي احلادي عشر الذي عقد يف بغداد ( )2005وقد أوصى هذا املؤمتر عدة توصيات ومن
بينها االهتمام باملفاهيم وبطرق اكتسابها(اجلامعة املستنصرية )17 ،2005 ،واختار الباحث مادة تاريخ احلديث للكورد ملا له
من أهمية يف الدراسة االكادميية كونه يقدم املاضي للشعب الكوردي بطريقة تقدم لألجيال سجالً حافالً لفرتة تارخيية مهمة
وكفاحه من أجل احلرية واالستقالل  ،ويفيد يف تسليط الضوء على ما هو موجود من مشكالت يف احلاضر بوصفها مشكالت هلا
جذورها الضارية يف املاضي القريب والبعيد .
تتجلى أهمية البحث احلالي مبا يأتي:
 يسهم البحث يف تشجيع التدريسيني يف اجلامعة بتوظيف االنرتنت كأحد اسرتاتيجيات التدريس الفعال يف تدريسهم بغية كسباملعلومات واملفاهيم واحلقائق التارخيية باعتباره أسرع و أسهل وأضخم مرجع تعليمي .
 االسهام يف تطوير اسرتاتيجيات تدريس الفعال ملادة التاريخ وأساليبها  ،إذ أن جتريب البحث احلالي رمبا يشكل زيادة متواضعةللبحوث والدراسات يف هذا امليدان .
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يأمل أن تكون هذا البحث اسهام جديد على صعيد تطوير التعلم والتعليم يف املرحلة اجلامعية  ،حبيث تستفيد اجلهات
املعنية وال سيما الكليات االنسانية من نتائجها وتوصياتها يف حتقيق ما هو أفضل وأكثر فاعلية يف تدريس مادة التاريخ .

 إن هذا البحث يعد األول من نوعه على حد علم الباحث واطالعه يبحث يف فاعلية توظيف االنرتنت وكتابة التقارير القصرية يفاكتساب املفاهيم التارخيية لدى طلبة قسم العلوم االجتماعية يف مادة التاريخ احلديث للكورد .
 3-1هدف البحث  : Aim of The researchيهدف البحث احلالي اىل معرفة  ( :فاعلية توظيف االنرتنت و كتابة
الت قارير القصرية يف اكتساب املفاهيم التارخيية لدى طلبة مرحلة الثالثة الدراسات الصباحية قسم العلوم االجتماعية يف
جامعة طةرميانكلية الرتبية االساسية /يف مادة التاريخ احلديث للكورد )
 4-1فرضية البحث

:Hypothes of the Researchولتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضيات اآلتية(( -:

التوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط ادرجات اجملموعة التجريبية األوىل اليت تدرس مادة تاريخ احلديث للكورد
بتوظيف االنرتنت  ،ومتوسط درجات اجملموعة التجريبية الثانية اليت تدرس املادة نفسها بالتقارير القصرية  ،ومتوسط درجات
اجملموعة الضابطة اليت تدرس املادة بالطريقة االعتيادية يف اختبار اكتساب املفاهيم التارخيية الذي أعده الباحث يف نهاية
التجربة )) .
 5-1حدود البحث  : Limitance of The Researchيقتصر البحث احلالي على -:
 طلبة املرحلة الثالثة قسم العلوم االجتماعية كلية الرتبية االساسية جامعة كرميان الدراسة الصباحية للسنة الدراسية -2016. 2017
 مواضيع خمتارة من مادة التاريخ احلديث للكورد . السنة الدراسي . 2017-2016 توظيف االنرتنت و كتابة التقارير القصرية يف التدريس . 6-1حتديد املصطلحات : Determine of Terms
أوالً  /الفاعلية : Effectiveness
عرفها(الواجدي)2010،بانها (:األثر الذي حتدثه طريقة او أسلوب املتبع على مستوى الطالب)(الواجدي.)24 ،2010،
التعريف االجرائي :معرفة مدى تأثري أتباع اسرتاتيجيات التعليمية االنرتنت و التقارير القصرية يف نتاجات الطلبة الختباري
اكتساب املفاهيم وتنمية مهارات التفكري التارخيي .
ثانياً  /التوظيف : Employment
عرفه ( ) 200 , oxfordبأنه(:عمل لشيء ما حتى احلصول عليه))(oxford,2005,410
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التعريف االجرائي :استخدام الطلبة لالنرتنت وكتابة التقارير القصرية يف تعليم مواضيع مادة التاريخ احلديث للكورد .
ثالثاً  /االنرتنت : (Net) Internet
عرفه (اهلادي )2007،بأنه(:بيئة االتصاالت اإللكرتونية املتقدمة املبنية على أساس شبكة الكومبيوترالعلمية )
(اهلادي)242 ،2007،
التعريف االجرائي :شبكة عنكبوتية عاملية تقدم للطلبة خدمات متعددة حسب كلمة البحث واملوقع الذي يبحث فيه  ،يستطيع
الطالب الوصول اىل قدر كبري من املعلومات ألي موضوع من املواضيع التارخيية  ،بغض النظر عن املكان و العمر واملرتبة العلمية .
رابعاً  /التقارير القصرية : Short Reports
عرفها ( اجلبوري )2007 ،بأنها (:عملية مجع املعلومات وتدوينها وتنظيمها يف صورة موضوع متكامل العناصر على هيئة
تقرير قصري يف احدى املواضيع التارخيية على ان تعتمد املتعلم اعتماداً كلياً على نفسها يف اعداد هذا التقرير)(.اجلبوري،
)15،2007
التعريف االجرائي :كتابة عدد من الصحفات احملدودة يف موضوعٍ ما من مواضيع مادة تاريخ احلديث للكورد من قبل الطالب،
باالعتماد على نفسه وفق خطوات مدروسة .
خامساً  /اكتساب املفاهيم :Concepts Acquisition
عرفه (ذهب )2008،بأنه(:قدرة املتعلم على إعطاء تعريف للمفهوم وتفسريه للمواقف اليت حتدث وتطبيق املفهوم يف مواقف
تعليمية-تعلمية وميكنه حتديد مساته واستعماله يف حل املشكالت من خالل االختبار الذي أعده لقياس اكتساب املفاهيم ( ذهب
. ) 30 ، 2008،
التعريف االجرائي  :قدرة الطالب على التعرف و التصنيف و تطبيق املفاهيم الواردة يف مادة تاريخ احلديث للكورد يف مواقف
تعليمية -تعلمية وتفوقه يف اختبار أعد لقياس اكتساب املفاهيم التارخيية .
سادساً  /املفاهيم التارخيية :Historical concept
عرفه(اجلبوري ) 2007،بأنها (:كلمة أو مصطلح تدل على جمموعة من احلقائق واالحداث الواردة يف كتب التاريخ ) (اجلبوري،
)19 ،2007
التعريف االجرائي:جمموعة من الكلمات واملصطلحات تدل على االحداث و الظواهر و احلقائق التارخيية أو ذات صلة به ويشار
إليه برمز حمدد أو اسم معني .
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1-2توظيف االنرتنت يف التعليم :هناك اهتمام متزايد بطرائق التدريس واسرتاتيجياتها وأساليبها فضال عن توجهات حنو
تبين الطرائق التدريسية احلديثة يف تدريس املواد الدراسية املختلفة ومن ضمنها املواد االجتماعية إذ اصبحت األهداف الراهنة
لتدريس هذه املواد والسيما مادة التاريخ التقتصر على اجلانب املعريف فحسب وإمنا تعدته اىل اجلوانب األخرى الوجدانية
واملهارية مما يدعو اىل تبين هذه التوجيهات احلديثة يف تدريس مادة التاريخ وملختلف املراحل التعليمية (اخلزرجي2007،
)1،وخاصةً اجلامعية ألننا نعيش اليوم عصراً يتجدد ويتغري على مدار الساعة يف جمال العلم والتقنية وشهدت السنوات األخرية
تغريات متالحقة وسريعة يف تكنولوجيا املعلومات فكان على الرتبية والتعليم االستفادة من اإلمكانات اهلائلة اليت توفرها تقنية
املعلومات وأن تتفهم ما جيري وحتدث إصالحاً تربوياً وتعليمياً متناسباً مع عصر املعلومات وفقاً الحتياجات املتعلمني ،ونظراً
الهتمام اجلامعة بإدخال التكنولوجيا احلديثة ملسايرة التطورات وحماولة حتقيق التكامل لتلبية رغبات املستفيدين من املصادر
الورقية وااللكرتونية (مصطفى )198 ،2009،هكذا أصبحت التحديات كبرية أمام الرتبية والتعليم العالي خاصةً وصار لزاماً
عليها السباق مع الزمن إلدارة وإعادة تأهيل املدرسني واملتعلمني ،وبعدما كان التدريسي حمور العملية التعليمية أصبح لزاماً جعل
املتعلمني حموراً للعملية التعليمية بدالً منه وتوجيههم للتعلم الذاتي وتوظيف املعرفة يف تنمية تفكريهم ليكونوا قادرين على حل
املشكالت اليت يتعرضون هلا يف حياتهم اليومية ويتمكنوا من مسايرة التسارع املعريف يف يومنا هذا ،وتنمية قدراتهم املعرفية
وليس جمرد نقل املعلومات فهذا يقتضي توفري اجلو الدراسي املناسب الذي حيرتم عقل الطالب وذكاءه وقدراته من ناحية،
وتصوره الذاتي يف تسلسل أفكاره من ناحية أخرى (ذهب )4،2008 ،فالطالب اجلامعي يف أمس احلاجة اىل املعلومات للدراسة
والبحث باستخدام املكتبات ،لكن صعوبة معرفة كل ما نشر على الورق أو يف أشكال أخرى ،أصبح مفهوم البحث عن املعلومات
مرتبطاً باملصادر املتوفرة كلها ،ومن بينها االنرتنت اليت هيئت للطالب اجلامعي إمكانية حصوله على املعرفة بيسر وسهولة (
مصطفى.)148 ،2009،
 2-2اسرتاتيجية التقارير القصرية :تعد اسرتاتيجية التقارير القصرية واستخداماتها يف التدريس من اهم مباديء التعليم
الفعال وكذلك يسهم يف حتقيق ما يسعى اليه مادة التاريخ  ،النها تتفق مع دعوات الرتبويني واالجتاهات احلديثة اليت تطالب
بتعزيز دور الطلبة ونشاطهم واظهار اجيابياتهم يف العملية التعليمية(الكعيب )77، 2005،وكما أنها واحدة من الوسائل اليت
تدرب املتعلمني على استخدام املصادر واملراجع والتعامل معها واعتمادهم على أنفسهم يف البحث والتقصي عن احلقائق واملعلومات
التارخيية(.اللقاني.)132،1984،ويف كتابة التقرير خيتار الطالب موضوعا ما ،ثم يقوم بالتقصي عن احلقائق واملعلومات
عنه ،ومجعها وتدوينها وتنظيمها وحتريرها بتقرير اليقل عن صفحتني واليزيد عن عشرين صفحة ،بغرض زيادة معلوماته
واكتسابه مهارات االعتماد على النفس ،وتنمية القراءات اخلارجية ،ومهارة القراءة الناقدة لتنمية التفكري وتعميق اجلانب
املعريف والفكري لديه ،من خالل العرض الكتابي التحليلي املبسط عن املوضوع الذي يقوم به الطالب باالستعانة باملراجع ومصادر
املعرفة االخرى( الكعيب.)25 ،2002 ،
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ترتيب األفكار
ربط الفقرات

املهارات الفرعية للقدرة الكتابية

املظهر العام للتقرير القصري

اختيار املفردات للتقرير
القصري
التهجئة وصحة كتابة مفردات

الصحة النحوية للتقرير

الرتقيم لصفحات التقرير

التقرير

اخلط الواضح لكتابة
التقرير

شكل (  ) 1يوضح أهم املهارات الفرعية للقدرة الكتابية للطالب

 3-2املفهوم التارخيي وأهميته  -:أن أهمية دراسة املفاهيم يزودنا باخلربات التعليمية اليت تعطي املفاهيم معنى حقيقياً ،
وتسهم يف تسهيل انتقال أثر التعليم للمواقف التعليمية اجلديدة ما يؤدي إىل تقليص مشكلة النسيان اليت يعاني منها املتعلم
(السوداني)6،2007،ويرى (الكريطي )2005،أن املفاهيم متثل احللقة الوسطى يف سلسلة املعلومات املتصلة واملتعاقبة إذا
أنها تقوم على احلقائق وتقوم عليها التعميمات،كما ميكن وصفها بقلب املعرفة النابض(الكريطي )9 ،2005،ويعد تعلم
واكتساب املفاهيم العامل املساعد لكل من املدرس واملتعلم على فهم عميق لطبيعة العلم من حيث أن كل علم عبارة عن مادة
وطريقة ويعد هذا اجلانب من بني األهداف الرئيسة لتدريس املواد الدراسية املختلفة عامة واملواد االجتماعية خاصة(سعادة و
يوسف )91،1988 ،ويرى الباحث أن معنى املفهوم رغم االزمنة واختالفات الرأي عنه هناك تشابه يف املعنى العام فإن كل
مفهوم مرتبط بكلمة او اسم او رمز يستخدم للتمييز بني األشياء والظواهر و العالقات بينها من خالل الرتكيز على العمليات
العقلية اليت تكتسب من خالل تعلم املفهوم  .ويرى الباحث ان املفاهيم التارخيية يف معظمها مفاهيم جمردة مثل مفهوم (اجلزية
(ساليانة) ،الساللة  ،االمة ،سوختة ،نظام ادارة القبائل  )...وهذه املفاهيم الميكن ادراكها واستيعابها بالطريقة نفسها اليت
ميكن بها ادراك املفاهيم املادية االخرى مثل مفهوم (االختام ،النهر ،االصنام( )...املشهداني)26 -25 ،2008،
 3منهج البحث وإجراءاته  :يضم هذا الفصل عرضاً ملنهج البحث واإلجراءات اليت تتطلبها جتربة البحث للتحقيق من أهداف
البحث وفرضياته . .
 1-3منهجية البحث:اتبع الباحث املنهج التجرييب (ذي الضبط اجلزئي) يف إجراءات حبثه ،الن البحوث الرتبوية والنفسية
غالبيتها تطبق على االنسان ،لذلك الميكن أن تصل اىل درجة كافية من الضبط ،وذلك لتعقد الظواهر االجتماعية واإلنسانية،
وتداخل املتغريات مما جيعل عملية ضبطها متاماً أمراً يف غاية الصعوبة مهما اختذت من إجراءات يف السيطرة على مثل هذه
املتغريات(العبيدي )58 ،2013،طبيعة هذا البحث وأهدافه تتطلب أن يكون البحث جتريبياً ،إذ يعد أفضل أنواع مناهج البحث
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اليت ميكن ان يتبعها الباحثون يف العلوم الرتبوية والنفسية ،النه يساعد على ضبط املتغريات الدخيلة اليت ميكن أن تؤثر يف
املتغريات التابعة ( ، )Williams,1996,27وكذلك يعطي وصفاً يف اختبار صحة الفروض اليت يفرتضه
الباحث(. )Leary,2004,89
 2-3التصميم التجرييب  : Procedures of the researchيعد اختيار التصميم التجرييب مبثابة برنامج عمل
وخمطط لكيفية تنفيذ التجربة وحتديدها للظروف والعوامل احمليطة بالظاهرة املدروسة( عبدالرمحن و زنكنة)143 ،2007،
ومن خالله ميكن للباحث اختبار الفروض للوصول اىل نتائج صادقة حول هذه العالقات يف املتغريات املستقلة والتابعة
(املفرجي ، ) 35 ،2012،فالبد أن يكون لكل حبث جترييب تصميم خاص به لضمان سالمته ودقة نتائجه ويتوقف حتديد
واستخدام نوع التصميم التجرييب على طبيعة املشكلة ،وظروف العينة ( ،الن عينات البحث احلالي ثالث جمموعات متكافئة)،
اثنتان جتريبية واألخرى ضابطة ،وقد قمنا باستخدام اختبار قبلي وبعدي لتنمية مهارات التفكري التارخيي جملموعتني) ،
لذلك أعتمد الباحث على تصميم الضبط اجلزئي ،إذ وجده مالئماً لظروف البحث احلالي ملالئمته وأهداف البحث شكل ( )2

اجملموعة املتغري املستقل

املعلومات السابقة
العمرالزمين لالب
العمر الزمين لالم

التجربية
االولى

االنترنت

اكتساب
المفاهيم
التاريخية

تكافؤء

التحصيل السابق

اجملموعات

اختبار الذكاء

البحث

مادة التاريخ احلديث للكورد

االختبارالبعدي

التجربية
الثانية

التقارير
القصيرة

اكتساب
المفاهيم
التاريخية

الثالث
الضابط
ة

طريقة
االعتيادية

اكتساب
المفاهيم
التاريخية

شكل ( ) 2يوضح التصميم التجرييب املستخدم يف البحث

 3-3جمتمع البحث  : Population of the Researchيتكون جممتع البحث جمموعة من العناصر أو األفراد او األشياء
الذين يشكلون موضوع مشكلة البحث(صبحي وآخرون )181 ،2000،والذي يسعى الباحث اىل تعميم نتائجها(عباس
وأخرون )217، 2009،اشتمل جمتمع هذا البحث على طلبة كلية الرتبية االساسية قسم العلوم االجتماعية( الدراسة
الصباحية) والبالغ عددهم (  ) 244طالباً للعام الدراسي(  )2017-2016كما موضح يف اجلدول ()1-3
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اجلدول ()1 -3جمتمع الطلبة يف جمموعتني التجريبية و الضابطة
اجلامعة
كرميان

الكلية
كلية الرتبية
االساسية

القسم
العلوم
االجتماعية

املرحلة
األوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة

عدد الطلبة
24
98
51
71

اجملموع
244

4-3عينةالبحث :The major Sample off the research:اعتمد الباحث على الطريقة العشوائي القصدية
البسيط* لتحديد جمموعات البحث الثالث  ،إذ مت ( اختيار (املرحلة الثالثة ) ومت اختيار الشعبة ( أ ) لتكون اجملموعة
الضابطة اليت تدرس بالطريقة التقليدية ،والشعبة (ب) للمجموعة التجريبية االوىل ( اليت تدرس باستخدام االنرتنت)،
والشعبة ( ج ) للمجموعة التجريبية الثانية ( اليت تدرس باستخدام كتابة تقارير القصرية ) .
اذ بلغ عدد افراد جمموعات البحث الثالث ()45طالبا/طالبة بواقع ( )15طالبا/طالبة يف الشعبة (أ) و( )15طالبا/طالبة
يف الشعبة (ب) و( )15طالبا/طالبة يف الشعبة (ج) وجتدر اإلشارة اىل أن الباحث استبعد ( )5طالبا/طالبة من اجراءات
البحث لغرض التكافؤ جدول (  ) 2-3يبني ذلك.
جدول ( )2-3يوضح أعداد الطلبة يف جمموعتني التجريبية و الضابطة
عدد الطالب بعد
عدد الطالب
عدد الطلبة قبل
الشعبة
اجملموعة
االستبعاد
املستبعدين
االستبعاد
ب
التجريبية االوىل
15
3
18
ج
التجريبية الثانية
15
15
أ
الضابطة
15
2
17
اجملموع الكلي
45
5
50
* قام الباحث بوضع ارقام للقاعات بعد كتابتها على اوراق يف كيس  ،ثم سحبها لتكون اجملموعة كلها هلا رقم خاص بها .

 5-3اجراءات التكافؤ للبحث  :Research Croups Eauationقام الباحث بإجراء عملية التكافؤ يف عدد من املتغريات اليت
اكدت البحوث والدراسات انها قد تؤثر يف جمرى التجارب الرتبوية والنفسية ( العتابي ) 86 ،2015،لذلك حرص الباحث على التكافؤ
قبل الشروع بالتجربة يف املتغريات ( العمر الزمين  ،الذكاء  ،حتصيل الوالدين ،درجات العام السابق يف مادة التاريخ) كما موضح يف شكل
(. )1
 1-6-3الصدق الظاهري ( :) Face Validityإن من مواصفات االختبار اجليد أن ميتاز بالصدق ،ألن الصدق من العوامل األساسية
اليت ينبغي التأكد منها(عبداهلادي )123، 2002 ،ويقصد بالصدق أن يقيس االختبار فعالً السمة اليت وضع من اجل
قياسها( )Guliford, 1962, 470ومن اهم اخلصائص السيكومرتية لالختبار .وللتحقق من صدق اختبار اكتساب املفاهيم البعدي
أعتمد الصدق الظاهري ( )Face Validityو صدق احملتوى.إذ يستخدم الصدق الظاهري لإلشارة اىل ما يقيسه االختبار يف الظاهر ومن
الشائع واملرغوب فيه أن يكون االختبار ذا صدق ظاهري ( أبو لبدة ، ) 239 ،1987 ،ملا له من أثر واضح يف توجيه انتباه املفحوص اىل
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نوع اإلجابة املطلوبة ،واتفاق اخلرباء واحملكميني على صالحية الفقرات يعد نوعاً من الصدق الظاهري ( )Ebel,1972,553والذي
اعتمد عليه الباحث ملحق( . ) 1
1-1-6-3صدق احملتوى ( :)Content Validityيعين دراسة حمتوى االختبار وفحص فقراته املختلفة للتأكد مما إذا كان االختبار
عينة ممثلة حملتوى املوضوع املراد قياسه ،وكما يشري (Farr, 1970ومن اجل ذلك قام الباحث باختيار ()15مفهوم من ()58مفهوماً
وبنسبة يعادل( )%26من مجيع املفاهيم املختارة وعند حتديد مفاهيم البحث قام الباحث بتطبيق االهداف السلوكية على حمتوى املادة
الدراسي يف اخلريطة اختبارية ،ألن اخلريطة االختبارية (جول املواصفات) يعد مؤشراً من مؤشرات صدق احملتوى لالختبار (Farr,
)1970 , 303ينظر جدول( .)3-3
جدول ()3-3يبني جدول مواصفات اكتساب املفاهيم
الفصول
(احملتوى)

عدد
املفاهيم

وزن
احملتوى

االول
الثاني
الثالث
الرابع
اخلامس
اجملموع

7
12
10
19
10
58

%12
%21
%17
%33
%17
%100

عدد االهداف لكل مستوى
تعريف متييز تطبيق
%33
%33
%33
2
2
2
3
3
3
2
2
2
5
5
5
3
3
3
15
15
15

عدد فقرات
االختبار الكلي
6
9
6
15
9
45

 7-3حتليل فقرات اختبار اكتساب املفاهيم :إن الغرض من حتليل فقرات االختبار هو حتسني نوعيته من خالل كشف املآخذ يف
الفقرات من حيث معامل السهولة والصعوبة للفقرات و صياغته والقوة التمييزية (،)Scannell.1975.211وكذلك فاعلية
البدائل اخلاطئة للفقرات (ملحم )237 ،2000،وذلك من أجل إعادة صياغته أو استبداله بغريها أو استبعاد الفقرات غري
الصاحلة منه من خالل فحص أو اختبار إجابات األفراد  ،وكل ذلك يساعد يف قياس مدى حتقيق األهداف السلوكية .
ولتسهيل تطبيق هذا اإلجراء ترتبت درجات افراد العينة االستطالعية تنازلياً اليت مت احلصول عليها من تصحيح ()84
استمارات االختبار عند تطبيقه يف يوم األحد املصادف  2017/4/2على العينة االستطالعية من طالب قسم العلوم
االجتماعية/املرحلة الرابعة/الدراسة املسائية عددهم ( )36واملرحلة الرابعة قسم التاريخ /كلية الرتبية عددهم (، )48
وبعدها رتبت الدرجات تنازلياً من األعلى اىل أالدنى ،ثم أُختريت ( )%50من أعلى الدرجات و ()%50من أدنى الدرجات ،لكون
العينة (أقل من  ،)100أما إذا كان عدد الطلبة (أكثر من )100فيمكننا ان نأخذ  %27من كال الفئتني العليا والدنيا ،ومتثل
هذه النسبة لنا ( )42طالبا من اجملموعة العليا و ( )42طالبا للمجموعة الدنيا ،وبذلك قُبلت الفقرات اليت تتوفر فيها
الشروط معامل صعوبتها يقع بني (  )0,56 –0,73وقوة متييزها اعلى من ( ، )0,20وقد مت ترتيب الفقرات حبسب درجة
سهولتها من السهل إىل الصعب  ،ألن هذا النوع من الرتتيب يوفر الدافعية الستمرار الطالب املمتحن يف حماولته لإلجابة عنها
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عندما يشعر بالتعزيز الفوري بسبب قدرته على اإلجابة عن االسئلة األوىل من االختبار اليت تسسمى باألسئلة التشجيعية أو
االسئلة املاصة للصدمة ( الشكرجي،)81-80 ،2005،ألنها أفضل نسبة ملعرفة الصعوبة و القوة التمييزية للفقرات،ألنها تسبني
لنا أقصى ما ميكن من حجم التباين) .(Scannell,1975,275
 1-7-3فعالية البدائل اخلاطئة :Effectiveness of distracters formula
تعتمد صعوبة فقرة اختبار االختيار من متعدد على درجة التشابه والتقارب الظاهري بني البدائل مما يشتت ذهن املفحوص غري
املتمكن من موضوع االختبار يف اختيار االجابة الصحيحة ،والشيء املثالي يف أي بديل من البدائل اخلاطئة للفقرة أن يكون عدد
الطلبة الفئة الدنيا الذين اختاروه أعلى من عدد الطلبة يف اجملموعة العليا ( ،الظاهر )131 ،1999 ،أو بتعبري آخر ميكن أن
نقول أن البديل فعالٌ عندما جيذب أكرب عدد من أفراد اجملموعة الدنيا والبديل غري الفعال الذي عندما ال خيتاره أحد و البديل
املضلل هو الذي جيذب عدد أكرب من طلبة اجملموعة العليا وال جيذب عدداً من أفراد اجملموعة الدنيا(السراي، )210 ،2015 ،
لذلك املموه اجليد استبدال أي بديل ال خيتاره أحد من املمتحنني أو أن تكون جاذبيته موجبة أو صفراً( النبهان)204،2004 ،
وبعد أن قام الباحث بالعمليات االحصائية الالزمة مت حساب فعالية البدائل اخلاطئة لكل فقرة من فقرات اختبار اكتساب
املفاهيم التارخيية فكانت مجيع القيم سالبة  ،وهذا يشري اىل ان البدائل اخلاطئة يف هذا االختبار مجيعها صاحلة ولذلك بقيت
على ما عليه من دون حذف أو تغيري .
 2-7-3ثبات االختبار  -:يعرف الثبات بأنه دقة الفقرات واتساقها يف قياس اخلاصية املراد قياسها ،وميكن حساب ثبات
االختبار بطرق عدة منها :إعادة االختبار  ،الصور املتكافئة و  ،التجزئة النصفية ،ومن أجل التأكد من ثبات االختبار استخدم
الباحث طريقة إعادة االختبار حلساب ثبات اختبار اكتساب املفاهيم التارخيية  ،إذ أعد تطبيق االختبار على العينة
االستطالعيه والبالغة ( )84طالب وطالبة  ،وبعد مرور أسبوعني من التطبيق االول  ،وحبساب معامل ارتباط
بريسون(  )PERSONبني درجات الطلبة يف التطبيقني األول والثاني بلغ معامل ثبات االختبار ككل ( ،)0,89وهذا يشري اىل
معامل ثبات جيد لالختبار( عبداهلادي)129 ،2002 ،ويف النهاية أصبح االختبار بصورته الكاملة مكونة من ()40فقرة
اختبارية جاهزة للتطبيق.
 4نتائج البحث وتفسريها :يتضمن هذا الفصل عرض النتائج اليت توصل اليها الباحث وتفسريها ،ملعرفة فاعلية توظيف
االنرتنت وكتابة التقارير القصرية يف اكتساب املفاهيم وتنمية مهارات التفكري التارخيي لدى طلبة املرحلة الثالثة قسم العلوم
االجتماعية/كلية الرتبية االساسية /يف مادة التاريخ احلديث للكورد ،يف ضوء فرضيات البحث الثالث ،وعلى حنو اآلتي :
 1-4عرض النتائج
 1-1-4اختبار اكتساب املفاهيم التارخيية
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 لغرض التحقق من فرضية البحث اليت تنص على أنه ( التوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات ،اجملموعة التجريبيةاألوىل اليت تدرس مادة التاريخ احلديث للكورد بتوظيف االنرتنت ،ومتوسط درجات اجملموعة التجريبية الثانية اليت تدرس
املادة نفسها بالتقارير القصرية  ،ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة اليت تدرس املادة بالطريقة االعتيادية يف اختبار اكتساب
املفاهيم التارخيية الذي أعده الباحث يف نهاية التجربة).
بعد تطبيق التجربة واختبار طالب جمموعات البحث الثالث يف اختبار اكتساب املفاهيم التارخيية  ،صححت إجابات الطالب،
وعند إجراء املوازنات بني متوسطات الدرجات اليت حصلوا عليها يف اختبار اكتساب املفاهيم البعدي وجد أن متوسط درجات طالب
اجملموعة التجريبية األوىل اليت تدرس بتوظيف االنرتنت بلغ ( ) 33 ,93وباالحنراف املعياري (  ) 3 , 770يف حني بلغ متوسط
درجات طالب اجملموعة التجريبية الثانية اليت تدرس بالتقارير القصرية بلغ ( ) 37 ,40وباالحنراف املعياري ( ) 3 , 621
ومتوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة اليت تدرس بالطريقة االعتيادية ( التقليدية ) بلغ (  ) 27 , 87وباالحنراف
املعياري (  ) 3 , 226جدول ( )1-4يبني ذلك .
جدول ( ) 1-4يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لدرجات جمموعات البحث الثالث يف اختبار اكتساب املفاهيم التارخيية
حجم العينة
15
15
15

اجملموعات
التجريبية االوىل
التجريبية الثانية
الضابطة

االحنراف املعياري
3,770
3,621
3,226

متوسط احلسابي
33 , 93
37 ,40
27 , 87

يتضح من جدول ( )1-4أن متوسط درجات اجملموعة التجريبية األوىل اليت درست بتوظيف االنرتنت ( )33 , 93وباحنراف
املعياري (  ،) 770 ,3يف حني بلغ متوسط درجات اجملموعة التجريبية الثانية اليت درست بالتقارير القصرية () 37 ,40
وباحنراف املعياري (  ،) 621 ,3ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة االعتيادية ( التقليدية) ( , 87
 ) 27وباحنراف معياري (،)226 ,3وشكل(داجيرام) ( )1يوضح نتائج متوسط الدرجات جملموعات البحث الثالث يف اختبار
اكتساب املفاهيم التارخيية البعدي .
ومن أجل معرفة الفروق بني جمموعات البحث الثالث  ،قام الباحث باستخدام حتليل التباين األحادي  ،اجلدول ( )2-4يبني
ذلك .
اجلدول ( )2-4يبني نتائج حتليل التباين األحادي لدرجات جمموعات البحث الثالث يف اختبار( اكتساب املفاهيم التارخيية )
مصدر التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط جمموع
املربعات

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموعات

698,533
528,267
1226,800

2
42
44

349,267
12,578
361, 845
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يتبني من جدول ( ) 2-4ان القيمة الفائية احملسوبة والبالغة ( )27 ,769أكرب من القيمة الفائية اجلدولية البالغة ( 3 , 23
) عند درجيت حرية ( )42 ، 2ومستوى داللة (  .) 0,05يدل ذلك على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0,05
وبدرجيت حرية (  ) 44 ، 2وعلى ضوء ذلك يرفض الباحث الفرضية األوىل .
وملا كان حتليل التباين األحادي يبني لنا عما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعات البحث الثالث أو ال  ،ولكنه ال
حيدد اجتاه الفروق بني اجملموعات وإىل اجملموعة اليت تكون الفروق ملصلحتها .
 2-1-4ولتعّرف اجتاه الفرق االحصائي استعمل الباحث طريقة شيفيه (  ) Sheffeفتبني كاآلتي -:
 1-2-1-4املقارنة بني اجملموعة التجريبية األوىل و اجملموعة التجريبية الثانية  :عند اختبار معنوية الفرق بني متوسطي
درجات أختبار ( اكتساب املفاهيم التارخيية ) لطالب هاتني اجملموعتني باستعمال طريقة شيفيه  ،ظهر ان الفرق ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05وعلى ما موضح يف اجلدول (.)3-4
اجلدول ( )3 -4يبني نتائج طريقة(شيفيه) للمقارنة بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية االوىل والتجريبية الثانية يف اختبار اكتساب
املفاهيم
املتغري

اجملموعات

حجم
العينة

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

االختبار البعدي

التجريبية االوىل
التجريبية الثانية

15
15

33 ,93
37 , 40

3,770
3,621

قيمة شيفيه
اجلدولية
احملسوبة
7,2

6,4

مستوى داللة

0,05

يتضح من اجلدول (  ) 3-4ان متوسط درجات اجملموعة التجريبية الثانية كان ( ) 37 , 40وهو أعلى من متوسط درجات
اجملموعة التجريبية األوىل (  ) 33 ,93وكانت قيمة شيفيه احملسوبة (  ) 7 , 2وهي اكرب من قيمة شيفيه اجلدولية () 6 , 4
عند مستوى داللة (  ، ) 0.05وكانت النتيجة تفوق طالب اجملموعة التجريبية الثانية على طالب اجملموعة التجريبية االوىل ،
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية االوىل .
 2-2-1-4املقارنة بني اجملموعة التجريبية األوىل و اجملموعة الضابطة :
عند اختبار معنوية الفرق بني متوسطي درجات أختبار ( اكتساب املفاهيم التارخيية ) لطالب هاتني اجملموعتني باستعمال
طريقة شيفيه  ،ظهر ان الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( . )0.05وعلى ما موضح يف اجلدول ( . ) 4-4
اجلدول (  ) 4-4يبني نتائج قيمة ( شيفيه ) للمقارنة بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية االوىل و اجملموعة الضابطة يف اختبار اكتساب
املفاهيم
املتغري

اجملموعات

حجم
العينة

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

االختبار البعدي

التجريبية االوىل
الضابطة

15
15

33,93
27,87

3 , 770
3 , 226
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يتضح من اجلدول (  ) 4-4ان متوسط درجات اجملموعة التجريبية االوىل كان (  ) 33 , 93وهو أعلى من متوسط درجات
اجملموعة الضابطة (  ) 27 , 87وكانت قيمة شفيه احملسوبة (  ) 21 , 95وهي اكرب من قيمة شيفيه اجلدولية ( ) 6 , 4
عند مستوى داللة (  ، ) 0.05وكانت النتيجة تفوق طالب اجملموعة التجريبية االوىل على طالب اجملموعة الضابطة  ،وبذلك
نرفض الفرضية الصفرية األوىل  3-2-1-4 .املقارنة بني اجملموعة التجريبية الثانية و اجملموعة الضابطة :
عند اختبار معنوية الفرق بني متوسطي درجات اختبار ( اكتساب املفاهيم التارخيية ) لطالب هاتني اجملموعتني باستعمال
طريقة شيفيه  ،ظهر ان الفرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( . )0.05وعلى ما موضح يف اجلدول ( . ) 5-4
اجلدول ( ) 5-4يبني نتائج طريقة ( شيفيه ) للمقارنة بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية الثانية و اجملموعة الضابطة يف اختبار اكتساب
املفاهيم
املتغري

اجملموعات

حجم العينة

االختبار
البعدي

التجريبيةالثانية
الضابطة

15
15

املتوسط احلسابي
37 , 40
27 , 87

االحنراف املعياري
3 ,621
3 ,226

شيفيه
احملسوبة اجلدولية
6 ,4 54 ,19

مستوى داللة
0,05

يتضح من اجلدول ( )5-4ان متوسط درجات اجملموعة التجريبية الثانية كان () 37,40وهو أعلى من متوسط درجات اجملموعة
الضابطة (  ) 27 ,87وكانت قيمة شفيه احملسوبة (  )54,19وهي اكرب من قيمة شيفيه اجلدولية (  )6 ,4عند مستوى داللة (
 ، ) 0.05وكانت النتيجة تفوق طالب اجملموعة التجريبية الثانية على طالب اجملموعة الضابطة  ،وبذلك نرفض الفرضية
الصفرية االوىل .
يتضح مما سبق أن اجملموعة التجريبية الثانية قد تفوقت وبداللة إحصائية على جمموعيت البحث (التجريبية األوىل
والضابطة) أي أن الستعمال كتابة التقارير القصرية أثراً فاعالً يف اكتساب املفاهيم التارخيية .
 2-4تفسري النتائج :
 1-2-4تفوق اجملموعة التجريبية االوىل اليت درست مادة التاريخ احلديث للكورد على وفق االنرتنت على اجملموعة الضابطة
اليت درست املادة نفسها  ،ولكن بالطريقة االعتيادية (التقليدية )  ،ويرى الباحث أن ذلك يعود اىل أالسباب اآلتية -:
 أن توظيف االنرتنت يف تدريس مادة التاريخ احلديث للكورد أدت اىل النشاط والبحث والتنقيب لدى الطلبة اجملموعةالتجريبية االوىل مما انعكس ذلك اىل تثبيت املعلومات التارخيية وترسيخ املفاهيم التارخيية يف اذهانهم .
 رغبة الطلبة يف استخدام االنرتنت كوسيلة عصرية يف االتصال والتفاعل مع العامل املعرفة والبحث أدت اىل الزيادة يفاكتسابهم املفاهيم التارخيية .
 -أدت توظيف االنرتنت لدى الطلبة اىل تقليل جهدهم املبذولة يف البحث عن املصادر التارخيية و باقل الوقت .
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 2-1-2-4تفوق اجملموعة التجريبية الثانية اليت درست مادة التاريخ للكورد احلديث على وفق التقارير القصرية على اجملموعة
الضابطة اليت درست املادة نفسها  ،ولكن بالطريقة االعتيادية (التقليدية )  ،ويفسر الباحث هذه النتيجة كما يأتي -:
 ان كتاب ة التقارير القصرية تعد من أهم الوسائل اليت تدرب املتعلمني على استخدام املصادر واملراجع والتعامل معها واعتمادهمعلى أنفسهم يف البحث والتقصي عن احلقائق واملعلومات التارخيية ،اليت توظف طاقات الطلبة  ،وهذا ما الجنده يف الطريقة
االعتيادية (التقليدية)  ،وكذلك استثمار طاقاتهم املكتسبة يف حتقيق اكرب قدر من املعرفة العلمية وأكثر جودة وإتقانا يف
املمارسة التطبيقية خالل املرحلة اجلامعية (احلسيناوي.) 7 ،2007،
 من خالل البحث عن املصادر ومجع املعلومات ذات الصلة مبفهوم تارخيي معني يف كتابة التقارير القصرية يكتسب الطالبامل عرفة الذاتية واملفصلة بعمق عن املفاهيم  ،لذلك استعمال املفهوم يف التدريس رمبا يقود الطالب إىل التعلم السليم وييسّر
على الطالب فهم املادة بشكل اكثر تركيزا ووضوحا ،ومن ثم تنمي لديهم الرغبة يف التعلم والتعمق يف دراسته ،وتنمي لدى
الطلبة القدرة على التفسري والتحكم والتنبؤ والقدرة على التخطيط .وهذا ما يتفق مع دراسة (املشهداني.)22 ،2008،
 مبا ان كتابة التقارير القصرية تعتمد على اجلهد الذاتي و تنظيم املعلومات واالفكار والتعبري عنها كل حسب قدرته  ،لذلكتعطي فرصة هلم لفهم وتفسري وحتليل املادة الدراسية بدالً من احلفظ والتلقني .
  3-1-2-4أظهرت النتائج تفوق اجملموعة التجريبية الثانية اليت درست مادة تاريخ الكورد احلديث وفق التقارير القصريةعلى اجملموعة التجريبية االوىل اليت درست املادة نفسها وفق توظيف االنرتنت .ويعزو الباحث السبب اىل -:
 رمبا كتابة التقارير القصرية من قب ل الطالب عملياً اكثر فاعليةً يف اكتساب املفاهيم التارخيية من احلصول عليها من خاللتوظيف االنرتنت .
 قد يكون املوضوعات املختارة واهلدف منها اكتساب املفاهيم التارخيية مالئمة يف كتابة التقارير القصرية أكثر منها يف البحثعنها يف االنرتنت رمبا يقود الطالب اىل التفاصيل وتعلم املهارات و التفكري اكثر من تركيزهم على عدد من املفاهيم .
 قد يكون طبيعة كتابة التقارير القصرية يف مجع املصادر واملعلومات ثم تنظيمها ثم كتابتها أكثر فاعلية من التعمق والغوص يفحبر االنرتنت  .وكما يرى ( )Bruner, 1968, 6اهمية تعلم املفهوم بالتعلم االستقرائي ،وان اكتساب املفاهيم يتم مبساعدة
املتعلم على مجع االمثلة الدالة على املفهوم او تصنيفه بطريقة متكنه من التوصل اىل املفهوم املنشود كما قام الباحث بتوظيف
االخري يف جتربته .
 3-4االستنتاجات و التوصيات و املقرتحات
 1-3-4االستنتاج-:يف ضوء النتائج البحث احلالي ميكن للباحث أن يستنتج ما يأتي-:
 -1فاعلية توظيف االنرتنت و كتابة التقارير القصرية يف اكتساب املفاهيم التارخيية مقارنةً بالطريقة التقليدية
(االعتيادية) .
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 -2مبا أن كتابة التقارير القصرية يف املرحلة اجلامعية حيتاج اىل الوقت و اجلهد من قبل املدرس يف تنظيم وتوجيه طلبته ،
إال ان له فاعلية واضحة يف اكتساب املفاهيم لدى الطلبة .
 -3بينت النتائج على رغم تفوق اجملموعة كتابة التقارير القصرية على جمموعة توظيف االنرتنت يف اكتساب املفاهيم
التارخيية يف املتوسطات احلسابية  ،ولكن عند حساب الفرق املعنوي مل يظهر داللة احصائية بينهم  ،وهذا يؤشر اىل ان
التدريس بكلتا االسرتاتيجيتني فعالة.
 2-3-4التوصيات -:على ضوء ما توصل اليه البحث من النتائج يقدم الباحث التوصيات اآلتية -:
 -1ضرورة قيام شعبة التعليم املستمر يف اجلامعات بدورات تدريبية تقوم على توظيف االنرتنت و كتابة التقارير القصرية يف
تدريس مادة التاريخ .
 -2قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه املدرسني إىل احلد من استخدام الطرائق التقليدية يف تدريس التاريخ يف
اجلامعات .
 -3ضرورة توفري شبكة االنرتنت يف القاعات الدراسية او مراكز االنرتنت يف كل قسم علمي ،لكي يستخدمها املدرسون مع طلبتهم
أثناء احملاضرات .
 3-3-4املقرتحات  :أستكماالً للدراسة احلالية و تطويره يقرتح الباحث إجراء ما يأتي -:
 -1دراسة مماثلة للدراسة احلالية يف مراحل دراسية و مواد دراسية أخرى .
 -2دراسة أخرى عن فاعلية توظيف االنرتنت وكتابة التقارير القصرية يف حتصيل الطلبة و اجتاههم حنو مادة التاريخ .
 -3دراسة ملعرفة فاعلية توظيف االنرتنت وكتابة التقارير القصرية يف تنمية مهارات أنواع التفكري االخرى منها  ( :التفكري
االبداعي  ،التفكري الناقد  ،التفكري ماوراء املعريف،التفكري االستداللي ).
املصادر
 أبو اخليل ،فوزية آل حممد(:)2008فاعلية وحدة دراسية قائمة على التعلم اإللكرتوني يف تنمية بعض املهارات التارخيية لدى
طالبات الصف األول الثانوي مبدينة الرياض ،جملة دراسات/العلوم الرتبوية ،اجلامعة األردنية،اجمللد( .)35



أبو لبدة ،سبع حممد:)1987 (،مبادئ القياس والتقويم الرتبوي ،مجعية عمال املطابع التعاونية ،ط،4عمان ،االردن .

اآللوسي ،أكرم ياسني حممد(  : ) 2005اثر أربع اسرتاتيجيات قبلية يف تنمية التفكري الناقد واالستبقاء لدى طالبات معاهد إعداد
املعلمات يف مادة التاريخ ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية ابن رشد ( ،أطروحة كتوراه غري منشورة) .



التكرييت  ،سحر سعيد صاحل ( :)2001اثر استخدام التقارير القصرية يف حتصيل طالبات الصف الثاني املتوسط يف مادة
التاريخ(،رسالة ماجستري غريمنشورة )،جامعة بغداد،كلية الرتبية/ابن رشد .
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (:)2005املؤمتر العلمي احلادي عشر،الرتبية والتعليم عطاء دائم لألمة (توصيات ،كلية الرتبية
األساسية) ،اجلامعة املستنصرية ،بغداد.
 اجلباوي ،بان حممود حممد حسني (:)2007استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس مادة الفيزياء وأثرها يف التحصيل وتنمية االستطالع
العلمي لطالبات الصف الثاني املتوسط ،جامعة بابل ،كلية الرتبية األساسية( ،رسالة ماجستري غري منشورة) .



اجلبوري،صاحل صاحب كاظم( : ) 2007فاعلية التدريس بالتقارير القصرية واالنرتنت يف اكتساب املفاهيم التارخيية يف مادة
التاريخ االوربي احلديث لدى طالبات الصف الرابع يف معهد اعداد املعلمات ،جامعة بابل ،كلية الرتبية االساسية (،رسالة ماجستري
غري منشورة) .



جري  ،خضري عباس (  : ) 2004تقويم اداء معلمي التاريخ يف ضوء كفاياتهم التعليمية واقرتاح برنامج لتطويرهم  ،رسالة
ماجستري غري منشورة  ،كلية الرتبية االساسية  ،اجلامعة املستنصرية .



مجهورية العراق(  : )1998النظام الرتبوي والتعليمي يف العراق ومتطلبات التطوير  ,تقرير مشرتك بني وزارة الرتبية ووزارة
التعليم العالي والبحث العلمي  ,بغداد .

 احلارثي  ،جبار خلف وجري ،خضري عباس (: )2010اثر سرتاتيجية القبعات الست يف تنمية تذكري الناقد لدى طالبات معاهد
اعداد املعلمات يف مادة تاريخ العراق املعاصر  ،حبث مقدم اىل املؤمتر العلمي الثاني عشر ( املعلم رسالة العلم والعطاء) .



محيد ،سلمى جميد( :) 2006أثر إسرتاتيجية تعلمية بالشرح والرسم اآلني يف التحصيل والدافعية وتنمية مهارة رسم اخلرائط
التارخيية لدى طالبات املرحلة املتوسطة ،جامعة املستنصرية ،كلية الرتبية(،أطروحة دكتوراه غري منشورة) .



اخلزرجي ،حيدر خزعل نزال ( :) 2007اثر استعمال اجملمعات التعليمية وفرق التعلم يف تنمية التفكري االستداللي لدى طالبات
معهد اعداد املعلمات يف مادة التاريخ ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية ابن رشد(،أطروحة دكتوراه غري منشورة) .



ذهب ،سهاد جميد عبداألمري( :) 2008أثر استخدام امنوذج جريالك و أيلي يف أكتساب املفاهيم االحيائية واستبقائها لدى
طالبات الصف اخلامس العلمي ،جامعة بابل  ،كلية الرتبية األساسية ( ،رسالة ماجستري غري منشورة) .



السامرائي  ,قصي حممد لطيف ( :)1994اثر استخدام طريقتني املناقشة و اإللقائية يف تنمية التفكري الناقد لدى طالبات
الصف الثاني معهد اعداد املعلمات  ,جامعة بغداد  ,كلية الرتبيةابن رشد ( ،اطروحة دكتوراة غري منشورة )

 السراي،حممد جثري جرب( :)2015فاعلية برنامج مقرتح على وفق إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل مادة التاريخ وتنمية
التفكري التارخيي لدى طلبة كلية الرتبية االساسية،جامعة بغداد ،كلية الرتبية /ابن رشد للعلوم االنسانية(،أطروحة دكتوراه غري
منشورة).



سعادة  ،جودت امحد والسرطاوي ،عادل فايز (  : )2007استخدام احلاسوب واالنرتنت يف ميادين الرتبية والتعليم  ،دار الشروق
للنشر والتوزيع  ،الطبعة األوىل  ،عمان  ،االردن .



سعادة ،جودت أمحد ومجال يوسف (  :)1988تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات والعلوم الرتبية االجتماعية  ،ط ،1دار
اجلبل  ،بريوت .



السوداني،وفاءحمسن مشحوت عيسى(:)2007أثر طريقة املناقشة اجلماعية يف اكتساب املفاهيم التارخيية واستبقائها لدى
طالبات الصف الثاني املتوسط ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية ابن رشد(،رسالة ماجستري غري منشورة).
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 الشكرجي ،جلني سامل مصطفى حممد( :) 2005أثر استخدام اجملمعات التعليمية وفرق التعلم يف التحصيل واالجتاهات حنو
اجلغرافية لطالبات ال صف اخلامس االعدادي يف مدينة املوصل ،جامعة املوصل ،كلية الرتبية(،أطروحة دكتوراه غري منشورة).



صبحي،حممد وآخرون:)2000،مقدمة يف الطرق االحصائية،ط،1دار اليازوري العلمية للنشر والوزيع.



الطائي ،أضواء عبدالكريم أمحد إبراهيم(:)2004أثراستخدام أسلوبني من طريقة املناقشة يف حتصيل طلبة كلية الرتبية
األساسية يف مادة التاريخ واجتاههم حنوها،جامعة املوصل ،كلية الرتبية ( ،رسالة ماجستري غري منشورة).



الظاهر،زكريا حممود واخرون(:)1999مباديء القياس والتقويم يف الرتبية،ط،1مكتبة دار الثقافة ،عمان ،االردن .



عباس ،حممد خليل وأخرون( :)2009مدخل اىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ،الطبعة الثانية ،دار املسرية ،عمان .



عبدالرمحن،أنور حسني و زنكنة ،عدنان حقي شهاب ( : )2007األمناط املنهجية وتطبيقاتها يف العلوم اإلنسانية والتطبيقية ،
ط ،2دار الكتب والوثائق  ،بغداد .



عبداهلادي  ،نبيل (:)2002مدخل اىل القياس والتقويم الرتبوي  ،ط،2دار الوائل للنشر والتوزيع،عمان ،االردن .



العبيدي ،وجدان جاسم حممد سعيد( :)2013فاعلية إسرتاتيجية جكسو للتعلم التعاوني يف حتصيل طالبات الصف الرابع
اإلعدادي يف مادة التاريخ ،جامعة دياىل،كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،قسم العلوم الرتبوية والنفسية(رسالة ماجستري غري
منشورة).



العتابي ،علي عطية عذاب( :) 2015أثر إسرتاتيجييت التجميع والتنظيم الذاتي يف حتصيل مادة التاريخ وتنمية مهارات التفكري
التارخيي لدى طالب الصف الرابع األدبي،جامعة بغداد،كلية الرتبية ابن رشد للعلوم اإلنسانية/قسم العلوم الرتبوية
والنفسية(أطروحة دكتوراه غري منشورة).



العيفة ،حممد نبيل (  : )2004أثر استخدام التقارير القصرية واالختبارات القبلية يف حتصيل طلبة كليات الرتبية األساسية يف
مادة التاريخ العربي اإلسالمي ،جامعة املستنصرية ،كلية الرتبية االساسية(،رسالة ماجستري غري منشورة).



فارس ،حممود مجعة بين ( :) 2013أثر استخدام إسرتاتيجية خرائط العقل يف اكتساب املفاهيم التارخيية وتنمية مهارات التفكري
اإلبداعي لدى طالب املرحلة املتوسطة يف املدينة املنورة  ،جامعة الطيبة ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية،
اجمللد احلادي والعشرون ،العدد الرابع ،اململكة العربية السعودية .



الكريطي،رياض كاظم عزوز(:)2005مدى اكتساب طلبة الصف اخلامس األدبي للمفاهيم التارخيية ،جامعة بابل ،كلية الرتبية
االساسية (،رسالة ماجستري غري منشورة) .



الكعيب ،بالسم كحيط حسن(:)2005أثر إستخدام إسرتاتيجييت التعلم التعاوني والتقارير القصرية يف حتصيل الطلبات وتنمية
التفكري الناقد لديهن يف مادة اجلغرافية ،جامعة بغداد  ،كلية الرتبية ابن رشد ( ،اطروحة دكتوراه غري املنشورة ) .



اللقاني ،امحد حسني وآخرون ( :)1984تدريس املواد االجتماعية  ،ط 3عامل الكتب  ،القاهرة .



املشهداني ،أمحد عبدالستار عبدالواحد(:) 2008أثر استعمال امنوذج ثيلني وكمب يف اكتساب املفاهيم التارخيية واالحتفاظ بها
لدى طالبات معهد إعداد املعلمات ،جامعة بغداد ،كلية الرتبية(،أطروحة دكتوراه غري منشورة) .



مصطفى ،مزيش( :)2009مصادر املعلومات و دورها يف تكوين الطالب اجلامعي و تنمية ميوله القرائية( ،أطروحة دكتوراه )،
قسم علم املكتبات ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة منتوري  ،اجلزائر .
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أثر القراءات اخلارجية واملناقشة الصفية يف حتصيل واستبقاء الطالبات ملادة:) 2012( ابتسام حممد محيد كاظم،املفرجي



. رسالة ماجستري غري منشورة،قسم العلوم النفسية والرتبوية، كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد،اجلغرافية
.  االردن،عمان،1 ط، دار املسرية للنشروالتوزيع، عمان، القياس والتقويم يف الرتبية والعلم النفس:)2000( سامي حممد،ملحم



 اثر أمنوذج مريل وتينسون وجانيه التعلميني يف اكتساب املفاهيم اجلغرافية واالجتاه حنو املادة، عبد السالم عبده حممد،املليكي
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Abstract
The aim of this research is to identify the effectiveness of Internet employment and writing
short reports at acquiring the historical concepts. Among the students of the third stage
Department of Social Sciences / college of Basic Education / at the Subject “modern history of
Kurdish”. The community of this research included the students at the college of Basic
Education Department of Social Sciences (morning class), . The researcher has relied on the
simple intentionally random method to select the sample of research so that he could determine
the three groups of research. The total number of the students in the three research groups has
reached forty-five students which has included fifteen students in each group. The researcher
has relied on design of the partial adjustment and he has founded it suitable for the current
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research conditions and its purposes, the researcher has prepared a test in order to acquire the
historical concepts which have consisted of forty-five experiential paragraphs. The researcher
has used the program SPSS for statistical analysis so the research has eventually concluded to
these following results:1-There is effectiveness of internet employment and writing short reports which are compared
with the conventional method at acquiring historical concepts.
2-The writing short reports at the university level requires time and effort by the teacher who
organizes and directs his students, but he has clear effectiveness at acquiring the concepts
among students.
3-The results has showed that the group who has done the writing short reports is more superior
than the two groups who has disciplined and employed internet at acquiring the historical
concept.

ثوختة
ئاماجني ئةم تويَذينةوةية زانينى كاريطةرى بةكارهيَنانى ئةنتةرنيَت ونووسينى رِاثؤرتي كورتة لةسةر وةرطرتنى ضةمكة
ميَذووييةكان الى قوتابيانى قؤناغى سيَيةم بةشى زانستة كؤمةالَيةتيةكان /كؤليَجى ثةروةردةى بنةرِةت لة بابةتى ميَذووى
نويَى كورد.
كؤمةلَطةى تويَذينةوةكة بريتية لة قوتابيانى قؤناغى سيَيةم بةشى زانستة كؤمةالَيةتيةكان (خويَندنى بةيانيان) ،بؤ
دياريكردنى منونةى تويَذينةوة تويَذةر بة ثشتبةسنت بة رِيَطاى رِةمةكى مةبةستدارى سادة بؤ دياريكردنى طروثةكانى
تويَذينةوة  ،ذمارةي هةر سيَ طروث برييت بوو لة ( )45قوتابى بة دابةشبوونى( )15قوتابى بؤ هةر طروثيَك  ،تويَذةر
ديزاينى كؤنرتؤلَى بةشى هةلَبذارد  ،ضونكة بةطوجناوى زانيوة بؤ بارودؤخ وئاماجنى تويَذينةوةكة  ،هةروةها تويَذةر هةستاوة
بة ئامادةكردنى تاقيكردنةوةيةك بؤ بةدةستهيَنانى(وةرطرتن)ى ضةمكة ميَذوويةكان كة ثيَكهاتبوو لة ( )45برِطةى
تاقيكردنةوة  ،بؤ شيكردنةوةى ئامارى تويَذةر بةرنامةى spssى بةكارهيَناوة  ،تويَذينةوةيةكة طةيشتة ئةم ئةجنامانةى
خوارةوة :
 -1كاريطةرى بةكارهيَنانى ئةنتةرنيَت و نووسينى رِاثؤرتى كورت بةراورد بة رِيَطاى كالسيكى (ئاسايى) لةسةر وةرطرتنى
ضةمكة ميَذووييةكان .
 -2نووسينى رِاثؤرتى كورت لة قؤناغى زانكؤيي ثيَويستى بة كات و كؤشش هةية لة اليةن مامؤستاوة لة رِيَكخسنت و
ئارِاستةكردنى قوتابيةكانى  ،بةالَم كاريطةريةكى ديارى دةبيَت لةسةر وةرطرتنى ضةمكة ميَذووييةكان الى قوتابيان .
 -3ئةجنامةكان دةرياخنست طروثي نووسني رِاثؤرتى كورت سةركةوتووتربوون لة هةردوو طروثي ئةنتةرنيَت و ئاسايي لة
وةرطرتنى ضةمكة ميَذووييةكان .
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ملحق ( )1أمساء اخلرباء و احملكمني الذين متت االستعانة خبرباتهم مرتبة حسب اللقب العلمي واحلروف اهلجائية
االختصاص

ت

أمساء احملكمني واخلرباء

اللقب

1
2
3

سلمى جميد محيد
عبدالرزاق عبداهلل زيدان
لقمان عبداهلل حممد

4

ياسني خالد أمني

5
6
7
8
9

كاوه علي حممد
حممد ناصر
جبار أمحد عبد الرمحن
علي عبدالرمحن زنكةنة
جواد نعمت حسني

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

سوالف فائق شةمةيي
وعد حممد جناة صربي
حممد حمي الدين اجلباري
افراح ياسني حممد
برييفان عبداهلل حممد
حسني سعدي ابراهيم
فرهاد علي مصطفى
حامد مصطفى بلباس
ندوى حممد حممد شريف
سرمد صالح حمي الدين

20

مناضل عباس قاسم

21
22

حسني امساعيل علي
مجعة مسني امحد

طرائق تدريس التاريخ
أ .م
أستاذ طرائق تدريس التاريخ
تاريخ احلديث واملعاصر
أ .م
للكورد
تاريخ احلديث واملعاصر
أ .م
للكورد
طرائق تدريس العامة
م
طرائق تدريس العامة
م
طرائق تدريس العامة
أ.م
أستاذ طرائق تدريس كمياء
أستاذ طرائق تدريس الرتبية
الفنية
أستاذ طرائق تدريس بايلوجي
طرائق تدريس فيزياء
أ .م
القياس والتقويم الرتبوي
أ .م
أستاذ التقنيات الرتبوية
أستاذ الرتبية اخلاصة
أستاذ طرائق تدريس
طرائق تدريس
أ .م
طرائق تدريس
أ .م
أستاذة أصول الرتبية
مدرس طرائق تدريس الرتبية
الفنية
طرائق تدريس اللغة
أ .م
الكردية
علم االجتماع
أ .م
أستاذة التاريخ االسالمي

مكان العمل
جامعة دياىل
جامعة دياىل
جامعة كرميان

طبيعة االستمارة
4 3 2 1
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/
/ / / /

جامعة السليمانية
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/

/

/

جامعة كوية
جامعة كوية
جامعة كوية
جامعة السليمانية
جامعة السليمانية
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/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

جامعة السليمانية
جامعة صالح الدين
جامعة صالح الدين
جامعة صالح الدين
جامعة صالح الدين
جامعة صالح الدين
جامعة صالح الدين
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االرقام يشري اىل استشارات اآلتية :
 -1صالحية اختبار اخلربة السابقة .
 -2صالحية االهداف السلوكية .
 -3صالحية اخلطط التدريسية الثالث (انرتنت -التقارير القصرية – االعتيادي)
 -4صالحية اختباراملفاهيم التارخيية .
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