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وتنمية  التحصيل،  في  االستقصائي  ايزنكرافت  منوذج  "أثر 
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امللخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعرف اأثر منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي يف التح�سيل، وتنمية 
مهارات التفكري التاريخي لدى طالب ال�سف العا�رش اال�سا�سي يف مادة التاريخ. ولتحقيق 
التاريخي تكون من )25( مهارة، ومت  التفكري  اأداة تتعلق مبهارات  اأعدت  الدرا�سة؛  اأهداف 
اإعداد اختبار حت�سيلي للوحدة التعليمية )القد�س تاريخ وح�سارة( مكون من )30( فقرة، 
ومت تدري�س وحدة )القد�س تاريخ وح�سارة( وفقًا ملتطلبات منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي 

مبراحله ال�سبع. 
وقد اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق دالة اح�سائيًا، بني املتو�سطات احل�سابية الأداء 
اأفراد الدرا�سة البعدي، على االختبار التح�سيلي يف مادة التاريخ ككل، يعزى ملتغري طريقة 
التي  التجريبية  اأداء طلبة املجموعة  ل�سالح  التاريخي. وكان  التفكري  التدري�س، ومهارات 
، مقارنة مع  ايزنكرافت اال�ستق�سائي(  للتدري�س با�ستخدام طريقة )منوذج  اأفرادها  خ�سع 

طلبة املجموعة ال�سابطة الذين خ�سعوا للتدري�س با�ستخدام الطريقة االعتيادية. 
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 Effect of Using Eisenkraft Inquiry Model in academic attainment 
and Developing of Historical Thinking skills with respect to 

history topic among 10th grade students in History 

Abstract: 

The study purpose was to explore the effect of Eisenkraft inquiry Model 
in development of academic attainment and thinking skills skills with respect 
to history topic among 10th grade students among 10th grade students. To 
achieve the purpose of the study, an instrument regarding the historical 
thinking skills was prepared which consisted of (25) items, and then an 
academic attainment test was entailing Jerusalem history and civilization unit 
which was taught according to seventh Eisenkraft inquiry Model. The study 
revealed statistically significant differences at the 0. 05 level favor 10th grade 
students on academic attainment test and the thinking skills with respect to 
history topic in favor of the experimental group who were taught according 
to Eisenkraft inquiry Model. 
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وتنمية  التحصيل،  في  االستقصائي  ايزنكرافت  منوذج  "أثر 
العاشر  الصف  طالب  لدى  التاريخي  التفكير  مهارات 

األساسي في مادة التاريخ"

خلفية الدراسة 
لدى  وتنمية مهاراته  التاريخي،  التفكري  تعليم  اأن  توؤكد على  احلديثة  االجتاهات  اإن 
املتعلمني يتطلب ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات، ومناذج تدري�س توفر لهم مرافق تعليمية منا�سبة، 
القيود املفرو�سة على ما  اآراء املتعلمني، والتخلي عن  تت�سم باحليوية، واحلرية، واحرتام 
والتجريب،  والت�ساوؤل،  والتق�سي،  البحث،  فر�س  لهم  تتيح  كما  واأفكار،  اآراء،  من  يقدمونه 
التفكري،  مهارات  تنمية  على  الطلبة  وت�ساعد  باأنف�سهم،  املعرفة  الأكت�ساب  االأن�سطة  وتنفيذ 

وتطوير العمليات العقلية لديهم بداًل من الطرق التقليدية. 
م�سكلة  �سياغة  ثم  ما،  ظاهرة  حول  متب�رشة  باإ�سئلة  تبداأ  االأ�ستق�ساء  فطريقة 
والفر�سيات، ومن ثم ت�سميم و�سائل للتحقق بالبحث، والتنقيب عن املعلومات، وتركيبها 
مع �رشورة وجود الهدف، وحب اال�ستطالع، والعقل املنتج، وتوفر الرغبة، واحرتام وجهات 
ال�سيء  من  اال�ستق�ساء  يتابع  االإلزامية،  املرحلة  �سيئًا يف  يكت�سف  الذي  الطالب  اإن  النظر. 

الذي اكت�سفه من مفاهيم، ومبادئ، وحقائق، وتعميمات يف املرحلة الثانوية. 
باال�ستق�ساء  للتعلم  “بايبي”  لنموذج  تطويراً  اال�ستق�سائي  ايزنكرافت  منوذج  يعد 
اخلما�سي، فقد اأ�ساف “ايزنكرافت” مرحلتني جديدتني ملراحل منوذج بايبي، وهما: مرحلة 
التو�سع  ومرحلة  لنموذجه،  االأوىل  املرحلة  ومتثل   ،  )Elicitation( التهيئة  اأو  اال�ستثارة، 
التدري�سية  االأداءات  بع�س  اأ�ساف  كما  واالأخرية،  ال�سابعة  املرحلة  ومتثل   )Extension(

للمعلم يف كل مرحلة من مراحل هذا النموذج، وكذلك اأدوار املتعلم من خاللها. 
اأن املعرفة تعد متطلبًا  اأفكار النظرية البنائية، التي توؤكد  وي�ستند هذا النموذج على 
�سابقًا يبنى من خالله الفرد املتعلم خرباته، وتفاعالته مع عنا�رش العامل ومتغرياته من 
حوله، كما اأنه ي�سل اإىل هذه املعرفة من خالل بناء منظومة معرفية، تنظم، وتف�رش �سالته 
مع متغريات حوله، يدرجها من خالل جهازه املعريف، مبا يوؤدي اإىل تكوين معنى ذاتي، 
وي�ستمر ذلك مبرور املتعلم بخربات متكنه من ربط املعلومات اجلديدة مبا لديه من معنى 

 . )Judson and Lawson, 2007, 491- 492( جديد

مراحل منوذج ايزنكرافت االستقصائي: 
يتكون منوذج اإيزنكرافت من �سبع مراحل توؤكد جميعها على اإيجابية املتعلم يف كل 

 : )Eisenkraft, 2003, 57( منها، وهي كما ياأتي
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♦   )Elicitation( املرحلة الأوىل: ال�صتثارة او التهيئة
يف  املتعلمون  ويقوم  ف�سولهم.  واإثارة  املتعلمني،  حتفيز  اإىل  املرحلة  هذه  تهدف 
هذه املرحلة باإظهار االهتمام حول مو�سوع الدر�س عن طريق الت�ساوؤل الذاتي، واأن ي�ساأل 
املتعلمون اأنف�سهم هذه اال�سئلة: ملاذا حدث هذا؟ ماذا اعرف بالفعل عن هذا؟ ماذا اأ�ستطيع 

اأن اأكت�سف حول هذا املو�سوع؟ 
بينما يتحدد دور املعلم يف هذه املرحلة فيما ياأتي: توجيه بع�س االأ�سئلة للمتعلمني 
االأمثلة  بع�س  اذكر  عن......؟  تعرف  )ماذا  مثل  ال�سابقة  ومعارفهم  خرباتهم،  اإىل  للتعرف 
على.......؟ ( ، وت�سجيع املتعلمني على طرح اأفكارهم، ومعلوماتهم ال�سابقة عن املو�سوع، 
املتعلمني،  لدى  ال�سابقة  واخلربات  املعلومات،  عن  تك�سف  التي  اال�ستجابات  وا�ستخراج 
وكيف يفكرون جتاه املو�سوع، وجتميع خربات املتعلمني ال�سابقة ومعارفهم، وت�سنيفها 

وحتليلها. 
♦   )Engagement( املرحلة الثانية: النهماك اأو الن�صغال

ي�ستثري  �سوؤال  اأو  ظاهرة،  اأو  حدث،  اأو  م�سكلة،  اأو  ملوقف،  املتعلمون  يتعر�س  وفيها 
تفكريهم، ويتطلب منهم حل التناق�س املعريف النا�سئ بني اخلربات اجلديدة، التي يتعر�سون 

لها، وبني ما لديهم من خربات �سابقة. 
ويتحدد دور املعلم هنا فيما ياأتي: ا�ستخدام الو�سائل التعليمية والنماذج والعينات 
مو�سوع  تعلم  نحو  دافعيتهم  وزيادة  املتعلمني،  اهتمامات  ال�ستثارة  كافة؛  الب�رشية 
الدر�س، وم�ساعدة املتعلمني يف حل التناق�س املعريف بني اخلربات اجلديدة، وما لديهم 

من خربات �سابقة. 
♦   )Exploration( املرحلة الثالثة: ال�صتك�صاف

ا�ستك�ساف  بعملية  املتعلمون  يقوم  حيث  النموذج،  هذا  جوهر  املرحلة  هذه  متثل 
واالأن�سطة  التجارب،  اإجراء  خالل  من  باأنف�سهم،  اجلديدة  واملعارف  اخلربات، 
نتائج  اإىل  للتو�سل  املختلفة؛  التفكري  مهارات  من  العديد  فيمار�سون  اال�ستق�سائية، 
�سحة  واختبار  كافة،  واالأفكار  املالحظات  بتدوين  يقومون  كما  االأن�سطة،  لهذه  �سليمة 

اال�ستق�سائية.  االأن�سطة  عن  توقعاتهم 
وبذلك ميكن حتديد دور املتعلمني يف هذه املرحلة يف: ا�ستخدام البحث، واال�ستق�ساء 
الإر�ساء ف�سولهم نحو املو�سوع، والتفكري بحرية يف حدود الن�ساط الذي يقومون به، وتبادل 

املناق�سات مع بع�سهم البع�س، وت�سجيل املالحظات واالأفكار والتعليق على االأحكام. 
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اأما دور املعلم يف هذه املرحلة، فيقت�رش على ما ياأتي: ت�سجيع املتعلمني على العمل 
اجلماعي يف اإطار جمموعات متعاونة، مع اأدنى اإ�رشاف منه، والتوجيه، واالإر�ساد، ومراقبة 
املتعلمي،  اأداء  عن  البيانات  وجتميع  باال�ستق�ساء،  قيامهم  خالل  ومتابعتهم  املتعلمني 
وتوجيه بع�س االأ�سئلة للمتعلمني؛ ليتعرف من خاللها على مدى فهمهم للمفاهيم واالأفكار 

التي تو�سلوا اإليها. 
♦   )Explanation( املرحلة الرابعة: ال�رشح اأو التف�صري

الهدف من هذه تو�سيح املفاهيم، وتف�سري املعلومات اجلديدة. فيها يقوم املتعلمون 
اأو  احلدث،  تف�سري  اأو  املحدد،  ال�سوؤال  عن  االإجابة  بهدف  والنقد  والتاأمل،  التفكري،  بعملية 
واال�ستنتاج  وتف�سريها،  واملعلومات،  البيانات،  بتحليل  يقومون  حيث  امل�ستقاة،  الظاهرة 
احللول  اأو  االإجابات،  و�رشح  جديدة،  مفاهيم  واكت�ساف  دقيقة،  مالحظات  على  املبني 
عملية  يف  املدونة  املالحظات  وا�ستخدام  االآخرين،  �رشوح  حول  االأ�سئلة  وطرح  املمكنة، 

ال�رشح. 
ويتحدد دور املعلم يف هذه املرحلة، فيما ياأتي: يطلب من املتعلمني تقدمي التو�سيحات، 
اجلديدة  واملفاهيم  املعارف،  �رشح  على  املتعلمني  وت�سجيع  املو�سوع،  حول  والتربيرات 
االإجابة  اأو  الظاهرة،  اأو  للحدث،  تف�سرياتهم  راجعة عن  بتغذية  املتعلمني  واإمداد  املتعلمة، 
املفاهيم  لتف�سري  كاأ�سا�س  ال�سابقة،  الطالب  خربات  وا�ستخدام  م�سبقًا،  املحدد  ال�سوؤال  عن 

واملعلومات اجلديدة.  
♦   )Elaboration( املرحلة اخلام�صة: مرحلة التف�صيل

الدر�س،  مبو�سوع  ترتبط  اأخرى  م�سادر  على  االإطالع  يف  املتعلمون  يبداأ  وفيها 
وفح�سها ب�سكل دقيق. كما يتم التاأكيد على ما مت ا�ستق�ساوؤه وتعلمه خالل الدر�س، وذلك 
وذكر  وتعميمات،  ومعلومات،  مفاهيم،  تعلموه من  عما  لفظيًا  املتعلمني  تعبري  من خالل 

بع�س التطبيقات العملية الب�سيطة على هذه املفاهيم. 
للتعبري  للمتعلمني  املنا�سبة  الفر�س  اإتاحة  ياأتي:  فيما  فيتحدد  املعلم،  دور  اأما 
واملعارف،  للمفاهيم،  عر�سهم  خالل  املتعلمني  ومالحظة  لفظية،  �سورة  يف  تعلموه  عما 
الب�سيطة  والتطبيقات  االأمثلة،  بع�س  املتعلمني على عر�س  وم�ساعدة  اجلديدة،  واملهارات 

للمفاهيم واملهارات املتعلمة. 
♦    )Evaluation( املرحلة ال�صاد�صة: مرحلة التقومي

يتم التقومي هنا من خالل مراحل عملية اال�ستق�ساء، وال يقت�رش على نهاية الدر�س، 
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فيتعرف املعلم من خالله على كيفية تعلم املتعلمني، وكيفية �سري الدر�س كما هو خمطط له، 
وذلك لت�سحيح االأخطاء مبكراً. وقد يكون التقومي يف �سورة اأ�سئلة مفتوحة تقدم للمتعلمني، 
اأو يكون يف �سورة تقومي ذاتي يقوم به املتعلمون يف �سكل مناق�سات ا�ستق�سائية بينهم 
اأ�سئلة مثرية لعمليات  اأن يكون يف �سورة  البع�س، كما ميكن  ملقارنة م�ستواهم يبع�سهم 

التفكري. 
اجلديدة  واملهارات  واملفاهيم،  املعارف،  تقييم  ياأتي:  فيما  املعلم  دور  ويتحدد 
ال�سابقة، والتاأكد من حدوث حت�سن ملحوظ يف تفكري  التي تعلمها املتعلمون يف املراحل 
اأ�سئلة  وتوجيه  زمالئهم،  وتعلم  تعلمهم،  بتقييم  للمتعلمني  وال�سماح  و�سلوكهم،  املتعلمني 

مفتوحة النهاية للمتعلمني، مثل: 
)ملاذا تعتقد اأن....؟ * ما الدليل على اأن.....؟ ( 

بينما يتحدد دور املتعلم فيما ياأتي: االإجابة عن االأ�سئلة مفتوحة النهاية، با�ستخدام 
املالحظات، واالأدلة، والتف�سريات ال�سابقة، واملقبولة، واإظهار الفهم، اأو املعرفة للمفهوم، اأو 
املهارة، اأو املعلومات، وتقييم تقدمهم، ومعرفتهم العلمية، وا�ستخدام التقييم البديل، وذلك 

للربهان عن فهمهم للمو�سوع. 
♦   )Extension( املرحلة ال�صابعة: مرحلة التو�صع

املتعلمة يف  املفاهيم، واملهارات  املتعلمون بعملية تطبيق  يقوم  املرحلة  ويف هذه 
مواقف، و�سياقات جديدة، وب�سورة متعمقة. 

مواقف  وتهيئة  للمتعلمني،  املنا�سبة  الفر�سة  اإتاحة  ياأتي:  فيما  املعلم  دور  ويتحدد 
واملفاهيم  للمعارف،  تطبيقهم  خالل  املتعلمني  ومتابعة  بها،  تعلموه  ما  لتطبيق  جديدة 

اجلديدة. 
عند  به  االلتزام  مت  ما  وهو  اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  منوذج  مراحل  هي  هذه  كانت 
طالب  لدى  التاريخي  التفكري  مهارات  لتنمية  وح�سارة”،  تاريخ  “القد�س  وحدة  �سياغة 

ال�سف العا�رش االأ�سا�سي. 
اأن  والطلبة  املعلمني  راأي  كان  التاريخ،  كتاب  املراحل على  تطبيق هذه  ومن خالل 
هذه املراحل اأكرث تفاعال، وتق�سي على التلقني، وت�ساعد يف اثراء املتعه يف درا�سة التاريخ، 
وفعالة اأكرث، واأن تطبيق منوذج ايزنكرافت اأثر ايجابيًا على كل من التح�سيل، وعلى تنمية 

مهارات التفكري التاريخي. 
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وتنمية  التحصيل،  في  االستقصائي  ايزنكرافت  منوذج  "أثر 
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األساسي في مادة التاريخ"

الدراسات السابقة
لقد ا�ستعر�س العديد من الدرا�سات فعالية منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي يف التح�سيل 

وتنمية مهارات التفكري املختلفة. 
 درا�سة اخلري�صة وال�صفدي )2001( هدفت اإىل حتديد درجة معرفة معلمي الدرا�سات 
التاريخي،  والتفكري  البحث  ملهارات  االأردنية  باجلامعات  الرتبية  كلية  يف  االجتماعية، 
اأعدا  وقد  وموؤتة،  واالأردنية  الريموك  بجامعات  طالبا   )118( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
اختبار ملهارات البحث، والتفكري التاريخي، والذي تكون من )50( ، ودلت نتائج الدرا�سة اإىل 
تدين م�ستوى معرفة طلبة معلمي الدرا�سات االجتماعية ملهارات البحث، والتفكري التاريخي 
الدرا�سات االجتماعية يف  اإعداد معلمي  اإىل ق�سور برامج  يف اجلامعات الثالث، مما ي�سري 

تعريف الطلبة بالتفكري، وو�سائل تنميتها، ومنها مهارات التفكري التاريخي. 
ال�صعوب )2003( اإىل حتديد درجة ممار�سة معلمي التاريخ للمرحلة  وهدفت درا�سة 
االإجابة  وذلك من خالل  التاريخي،  التفكري  االأردن، ملهارات  الكرك  الثانوية يف حمافظة 
عن االأ�سئلة االآتية: ما مهارات التفكري التاريخي التي يفرت�س يف معلمي التاريخ للمرحلة 
الثانوية يف حمافظة  للمرحلة  التاريخ  ما درجة ممار�سة معلمي  اأن ميار�سوها؟  الثانوية 
معلمي  ممار�سة  درجة  ما  نظرهم؟  وجهة  من  التاريخي  التفكري  ملهارات  االأردن  الكرك/ 
التاريخ للمرحلة الثانوية يف حمافظة الكرك/ االأردن، ملهارات التفكري التاريخي من خالل 
مالحظتهم داخل احلجرة ال�سفية؟ واأ�سارت الدرا�سة يف نتائجها اإىل اأن وجهة نظر معلمي 
ممار�سة  درجة  واأن  كبرية،  كانت  التاريخي  التفكري  ملارات  ممار�ستهم  درجة  يف  التاريخ 
ال�سف كانت كبرية يف املجال  التاريخي من خالل املالحظة يف حجرة  التفكري  مهارات 

الرابع، ومتو�سطة يف املجال الثالث، وقليلة يف املجال االأول والثاين. 
التاريخ  كتب  م�ساهمة  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2004( خري�صه  وقام 
للمرحلة الثانوية يف تنمية مهارات التفكري التاريخي، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة؛ اأعد الباحث 
قائمة مبهارات التفكري التاريخي موزعة يف خم�سة جماالت، هي: مهارات الت�سل�سل الزمني، 
التاريخي، ومهارات  التحليل، والتف�سري  التاريخي، ومهارات  الفهم، واال�ستيعاب  ومهارات 
هذه  �سمنت  وقد  القرار.  واتخاذ  التاريخية  الق�سايا  حتليل  ومهارات  التاريخي،  البحث 
املهارات يف ا�ستبانة موجهة لعينة الدرا�سة البالغ عددها )51( معلمًا من معلمي التاريخ؛ 
الإبداء اآرائهم حول مدى م�ساهمة كتب التاريخ يف تنمية مهارات التفكري التاريخي، وقام 
الباحث اأي�سًا يف حتليل كتب التاريخ يف �سوء هذه املهارات، وقد اأ�سارت النتائج اإىل قلة 
التوافق بني نتائج  م�ساهمة كتب التاريخ يف تنمية مهارات التفكري التاريخي، واإىل عدم 
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حتليل املحتوى، واآراء املعلمني. 
واأجرى اإدعي�س )2004( درا�سة هدفت اإىل التعرف ومراجعة مهارات التفكري التاريخي 
املهارات  هذه  لتنمية  وحدة  واإعداد  العليا،  االأ�سا�سية  للمرحلة  التاريخ  وكتب  مناهج  يف 
ومعرفة اجتاهات التالميذ نحو مادة التاريخ، حيث تكونت عينة الدرا�سة من )100( تلميذ 
 ،2004  /2003 اأربعة �سعب من مدار�س تربية بني كنانة  العا�رش يف  من تالميذ ال�سف 
وكذلك  العا�رش،  لل�سف  التاريخي  التفكري  مهارات  م�ستوى  تدين  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
للوحدة املطورة يف  اأثر وا�سح  كتابة تاريخ احلرب احلديث وق�ساياه املعا�رشة، ووجود 

تنمية مهارات التفكري التاريخي واجتاهات تالميذ ال�سف العا�رش نحو مادة التاريخ. 
قدم م�رشان )Masran, 2005( درا�سة يف جامعة اوهايو االمريكية االأمريكية، هدفت 
اىل مقارنة مهارات التفكري التاريخي وو�سفها، لدى عينة مكونة من )5( معلمني، يدر�سون 
الدرا�سات االجتماعية يف مدار�س الغرب االأمريكي، كما هدفت الدرا�سة اإىل و�سف وحتليل 
هذه  ولتحقيق  التاريخي،  التفكري  لتدري�س  املعلمون  هوؤالء  و�سعها  التي  الدرا�سية  اخلطط 
اأ�سلوب املالحظة من خالل  االأهداف، اأجريت مقابالت عدة مع املعلمني، كما مت ا�ستخدام 
الزيارات ال�سفية املتكررة، ثم مت تدريبهم على ا�ستخدام مهارات التفكري التاريخي، وبعد 
اأن املعلمني و�سعوا خططًا تدري�سية مرنة،  اإىل  الدرا�سة  البيانات، وحتليلها. خل�ست  جمع 
ومبنية على املعرفة ال�سابقة، التي ح�سلوا عليها عرب التدريب يف مهارة اختيار امل�سادر 
�رشورة  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  للدرو�س،  امل�ساحبة  الن�ساطات  اختيار  ويف  التاريخية، 
التاريخي  التفكري  ملهارات  فهمهم  لتو�سيع  اخلدمة؛  اأثناء  للمعلمني  التدريب  ا�ستمرارية 

املتنوعة. 
اأجرت كالج�س )Klages, 2005( درا�سة يف تك�سا�س االأمريكية، هدفت لتحديد كيفية 
ا�ستخدام  خالل  من  التاريخي،  التفكري  مهارات  بناء  يف  ع�رش  الثاين  ال�سف  طلبة  قيام 
الوثائق  با�ستخدام  كالج�س  قام  الدرا�سة،  هدف  ولتحقيق  التاريخية،  وامل�سادر  الوثائق، 
املا�سي،  القرن  من  ثالثينات  يف  االأمريكي  االقت�سادي  الركود  حول  ال�سفوية  التاريخية 
حيث قام الطلبة بتحليل املقابالت، واإجراء مقابالت وهمية مع زمالئهم حول املو�سوع، 
بناء  وكيفية  للوثائق،  الطلبة  بطاقة مالحظة ملراقبة عملية حتليل  ا�ستخدم كالج�س  وقد 
التفكري التاريخي لديهم، وبعد جمع البيانات، وحتليلها اأظهرت الدرا�سة اأن حتليل الوثائق 
وا�ستخدامها ي�ساعد الطلبة على تف�سري االأحداث التاريخية وفهمها، ويطور التفكري التاريخي 
اأنهم  كما  الركود،  فيها  ح�سل  التي  الزمنية  الفرتة  يف  االأحداث  حتليل  خالل  من  لديهم 
ا�ستطاعوا معرفة اأ�سباب هذا الركود، وتف�سري نتائجه، كما خل�ست الدرا�سة اإىل اأن ا�ستخدام 
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التفكري التاريخي يك�رش جمود مادة التاريخ، ويثري حب االكت�ساف عند الطلبة. 
وتعد درا�سة هيو )Hu,2006( التي اأجريت يف ال�سني، من الدرا�سات القالئل التي هدفت 
)مهاراته  التاريخي  التفكري  قدرات  على  يركز  التاريخ،  لتدري�س  تدريبي  برنامج  بناء  اإىل 
العملية( للذين يدر�سون املنهاج احلايل، كما هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن االأداء املعريف، 
وم�ستويات التفكري التاريخي عند طالب ال�سف التا�سع، كما هدفت اإىل اختبار اأثر تطبيق 
الربنامج التدريبي عليهم، وتكونت عينة الدرا�سة من 33 طالبًا، مت تق�سيمهم اإىل جمموعتني: 
�سابطة، وجتريبية، در�ست املجموعة التجريبية بح�سب الربنامج، بينما در�ست املجموعة 
اأ�سبوعا، مت   18 ا�ستمرت  التي  التدري�س  انتهاء فرتة  االعتيادية، وبعد  بالطريقة  ال�سابطة 

تطبيق اختبار بعدي على املجموعتني، حيث خل�ست الدرا�سة اإىل النتائج ا: االآتية: 
جمال  يف  ال�سابطة  من  اأعلى  التجريبية  للمجموعة  البعدي  االختبار  نتائج  كانت 
والتحليل،  التاريخي،  التفكري  جماالت  اأن  اإال  الكلية،  النتيجة  ويف  التاريخي،  اال�ستيعاب 
والتف�سري التاريخي، وقدرات البحث التاريخي، وحتليل الق�سايا التاريخية، واتخاذ القرار 

مل تظهر اأية فروق. 
اإىل  التعرف  ا�ستهدفت  درا�سة   )Genen et. al, 2006( واآخرون  جوفني  اأجرى  كما 
الكمبيوتر يف  التدري�س، مب�ساعدة  بطريقة  اال�ستق�سائي مقارنة  ايرنكرافت  فاعلية منوذج 
تنمية التح�سيل، واالجتاه نحو الفيزياء لدى طالب ال�سف االأول الثانوي. وقد اأظهرت نتائجها 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا، بني املجموعة التي در�ست املو�سوعات االإلكرتو�ستاتيكا 
وفق التدري�س مب�ساعدة الكمبيوتر، واملجموعة التي در�ست املو�سوعات نف�سها، وفق منوذج 
ايزنكرافت اال�ستق�سائي بالن�سبة ملقيا�س االجتاه نحو الفيزياء، باالإ�سافة اإىل وجود فروق 
دالة اإح�سائيًا بني املجموعتني عن م�ستوى التذكر، والفهم ل�سالح املجموعة التي در�ست 
وفقًا للتدري�س مب�ساعدة الكمبيوتر، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني املجموعتني عند 

م�ستوى التطبيق. 
اجرى بالليجرينو )Pellegrino, 2007( درا�سة يف والية فلوريدا االأمريكية هدفت 
اإىل اإبراز التفكري الناقد، ومهارات ما وراء املعرفة لدى طالب املرحلة الثانوية االأمريكية 
عرب تطبيق خطط درو�س، واأن�سطة تت�سمن مهارات التفكري التاريخي. وتكونت عينة الدرا�سة 
من جميع طالب املرحلة الثانوية يف ثالث مدار�س اأمريكية ثانوية، وعددهم 600 طالب، 
اإىل جمموعتني: جتريبية، و�سابطة، حيث در�ست املجموعة  الدرا�سة  حيث مت تق�سيم عينة 
ال�سابطة  املجموعة  ودر�ست  التاريخي،  مهارات  على  القائمة  اخلطط  ح�سب  التدريبية 
اإىل  الدرا�سة  البعدي، خل�ست  واإجراء االختبار  التجربة،  انتهاء  بالطريقة االعتيادية، وبعد 
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اأن طالب املجموعة التجريبية اأظهروا حت�سنًا وا�سحًا يف مهارات ما وراء املعرفة اأي�سًا. 
اأجرت �سوليفان )Sullivan, 2007( درا�سة يف والية تك�سا�س االأمريكية بهدف الك�سف 
يف  وتطبيقها  التاريخي  التفكري  مهارات  ممار�سة  على  الطلبة  املعلمني  تدريب  درجة  عن 
الغرفة ال�سفية. خل�ست الدرا�سة اإىل اأن تو�سيح االإطار النظري، والفكري ملهارات التفكري 
تطبيق  اأن  اإىل  اإ�سافة  وممار�ستها،  املهارات  هذه  تبني  على  املعلمني  ي�ساعد  التاريخي 
مهارات التفكري التاريخي يتطلب ت�سكيل جمتمع �سفي، وبخا�سة اأن تطبيق املعلم ملهارات 
التفكري يتطلب تعاونا يف الغرفة ال�سفية. واأخرياً خل�ست الدرا�سة اإىل اأن م�ساقات اجلامعات 

غري كافيه، واأن املعلمني بحاجة لربامج تدريبية م�ستمرة على مهارات التفكري التاريخي. 
كما اأجرى �صري بنام وتايراكهام )Siribunnam and Tayrukham, 2009( درا�سة 
 (K. اأ�سارت نتائجها اإىل فاعلية ا�ستخدام كل من منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي، وطريقة
املادة  نحو  واالجتاه  املعريف،  والتح�سيل  التحليلي،  التفكري  مهارات  تنمية  يف   W. L)

ايزنكرافت  التي در�ست وفق منوذج  اأداء املجموعة  اأن  اأظهرت  التقليدية، كما  الطريقة  عن 
اال�ستق�سائي اأف�سل من املجموعة التي در�ست الوحدة نف�سها، وفقًا لطريقة  (K. W. L) �سواء 

يف التح�سيل املعريف، اأو يف مهارات التفكري التحليلي، اأو يف االجتاه نحو مادة الكيمياء. 
اإىل  درا�سة هدفت   )Gonen and Kocakaya, 2010( وكوكاكايا  جونني  واأجرى 
اإعداد درو�س يف الفيزياء، با�ستخدام منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي، حيث اأكدا الباحثان 
الطالب فيما يتعلق باملفاهيم  التناق�س بني ما يعرفه  الدرا�سة يكمن يف  اأن منطلق هذه 
ال�سليمة، وبالتايل ت�سور قدرة املتعلمني على حل امل�سكالت،  العلمية  العلمية، واملفاهيم 
مبا يحتم على رجال الرتبية ت�سويب تلك املفاهيم وفقًا للعديد من النماذج، ومنها منوذج 

ايزنكرافت اال�ستق�سائي. 
ايزنكرافت  منوذج  ا�ستخدام  اأثر  اإىل  للتعرف  هدفت  درا�سة   )2012( عمران  وقد 
التفكري  مهارات  وتنمية  التح�سيل،  على  االجتماعية  الدرا�سات  تدري�س  يف  اال�ستق�سائي 
منوذج  ا�ستخدام  اأن  النتائج  واأظهرت  االإعدادي،  الثالث  ال�سف  تالميذ  لدى  اجلغرايف 

ايزنكرافت اال�ستق�سائي يف التدري�س اأدى اإىل زيادة التح�سيل املعريف. 
اإىل فعالية منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي يف  ال�سابقة  الدرا�سات  النهاية ت�سري  ويف 
اأ�سكال متعددة  اأثبتت فعالية يف تنمية  العديد من املباحث. كم  الطلبة يف  تنمية حت�سيل 
من التفكري. ومن هنا جاءت الدرا�سة احلالية ملعرفة اأثر هذا النموذج على تنمية التح�سيل 

الدرا�سي لوحدة )القد�س تاريخ وح�سارة( . 
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يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة اأن ا�ستخدام اال�ستق�ساء يف التدري�س، من �ساأنه اأن يدعم 
امتالك الطلبة ملهارات متنوعة، كما اأنه ي�سهم يف حت�سني حت�سيل الطلبة، هذا وتنفرد هذه 
منوذج  تدري�س  تطبيق  يف  تبحث  درا�سة  اأول  اأنها  يف  الدرا�سات،  من  غريها  عن  الدرا�سة 
ايزنكرافت اال�ستق�سائي بخطواته، ومهاراته يف تدري�س مبحث التاريخ لطلبة ال�سف الع�رش 

االأ�سا�سي. 

مشكلة الدراسة
تعد مادة الدرا�سات االجتماعية من املواد التدري�سية التي يرتكز عليها اأي نظام تربوي 
يف كل بالد العامل، واإذا ما اأح�سن االإعداد لها، ولتدري�سها، تكون ميدانًا حقيقيًا لتنمية التفكري 
عند التالميذ، الأنها متثل جمااًل وا�سعًا الإثارة التفكري، كما اأنها تتخذ من احلياة ميدانًا لها، 

ميار�س فيه التالميذ ن�ساطاتهم املتنوعة الكت�ساب مهارات التفكري التاريخي. 
الرتبية عرب مناهجها،  التفكري ملقى على عاتق  لتنمية مهارات  الكبري  الدور  اأن  مبا 
وكتبها بعامة، والتاريخ بخا�سة، ويتحقق ذلك بامتالك الطلبة ملهارات التفكري املختلفة 
واأهداف  غايات،  اإىل  بهم  للو�سول  ب�سكل خا�س،  التاريخي  التفكري  ومهارات  عام،  ب�سكل 
وجود  على  واالأبحاث  الدرا�سات،  من  العديد  لتاأكيد  ونظراً  جميعًا،  نريدها  التي  الرتبية 
م�سكالت عديدة لدى الطلبة يف مادة التاريخ، التي تتمثل يف مناهجها، وكتبها، حيث تفتقر 
اإىل املعايري الالزمة الختيارها كال�سدق، والواقعية، واإن حمتوى وحداتها جاء على �سكل 

مواد منف�سلة، وم�ستقة من التاريخ، واجلغرافيا دون العلوم االجتماعية، والعلوم االأخرى. 
كما تبني للباحثني من خالل ح�سورهم لبع�س ح�س�س مادة التاريخ، اأن عدداً كبرياً 
من معلمي هذه املادة يعتمدون يف تدري�سهم على الطرق التقليدية، واأنهم ال يهتمون بتنمية 

مهارات التفكري التاريخي بدرجة اهتمامهم باحلفظ واال�ستظهار. 
واإن كانت تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى الطلبة من اأهداف تدري�س الدرا�سات 
االجتماعية، واأن رفع م�ستوى حت�سيل التالميذ للمعلومات، واملعارف املت�سمنة يف مادة 
الدرا�سات االجتماعية يعد من االأهداف املهمة التي ت�سعى هذه املادة لتحقيقيها، ورغم ذلك 
ايزنكرافت  اأثر منوذج  تقي�س  درا�سة  باالإ�سافة ال توجد  الطلبة.  لدى  هناك �سعف ملحوظ 
العا�رش.  التاريخي لدى طالب ال�سف  التفكري  التح�سيل، وتنمية مهارات  اال�ستق�سائي يف 

وللت�سدي لهذه امل�سكلة فاإن الدرا�سة حاولت االإجابة عن االأ�سئلة االآتية. 
املتو�صطات  ◄ بني  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  االأول:  ال�سوؤال 

على   – الأ�صا�صي  العا�رش  ال�صف  طلبة   – الدرا�صة  اأفراد  لأداء  احل�صابية 
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الختبار التح�صيلي يف مادة التاريخ ككل، تعزى ملتغريي طريقة التدري�س 
)التدري�س با�صتخدام اإ�صرتاتيجية منوذج ايزنكرافت ال�صتق�صائي والتدري�س 

با�صتخدام الطريقة العتيادية( ، واجلن�س، والتفاعل بينهما؟ ”. 
املتو�صطات  ◄ بني  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:  ال�سوؤال 

احل�صابية لأداء اأفراد الدرا�صة – طلبة ال�صف العا�رش الأ�صا�صي – على اختبار 
)التدري�س  التدري�س  التاريخي ككل، تعزى ملتغريي طريقة  التفكري  مهارات 
با�صتخدام اإ�صرتاتيجية منوذج ايزنكرافت ال�صتق�صائي والتدري�س با�صتخدام 

الطريقة العتيادية(، واجلن�س، والتفاعل بينهما؟ . 
أهمية الدراسة 

تكمن اأهمية هذه الدرا�صة من حيث: 
يف  � اال�ستق�سائي  ايزنكرافت  منوذج  ا�ستخدام  تاأثري  تناولت  التي  الدرا�سات  ندرة 

حت�سيل الطلبة، ومهاراتهم يف التفكري التاريخي. 
تقدميها ملعلمي مادة التاريخ مناذج اإجرائية لكيفية ا�ستخدام منوذج ايزنكرافت  �

اال�ستق�سائي يف التدري�س، مبا يعينهم على ا�ستخدامه يف الغرفة ال�سفية، واال�سرت�ساد به 
لبناء مناذج اأخرى. 

مناهجهم،  � تخطيط  يف  االإعدادية  باملرحلة  التاريخ  مادة  مناهج  وا�سعي  اإفادة 
منوذج  ا�ستخدام  على  ت�ساعد  وبطريقة  ال�سابقة،  الطلبة  خربات  املناهج  تتبنى  بحيث 

ايزنكرافت اال�ستق�سائي يف تنفيذها، مما ي�سهم م�ستقباًل يف تطوير هذه املناهج. 

التعريفات اإلجرائية
◄  )E-learning Model( منوذج ايزنكرافت ال�صتق�صائي

منوذج تدري�س يقوم على ممار�سة طلبة ال�سف العا�رش لعمليات اال�ستق�ساء، ومهاراته 
املختلفة اأثناء درا�سته ملادة التاريخ، بحيث مير الطالب يف مواقف اال�ستثارة، واالنهماك، 
ومير بعمليات اال�ستك�ساف، وال�رشح، والتف�سري، والتف�سيل، والتقومي، والتو�سع، ويكون دور 
املعلم مر�سداً ومهيئًا، وم�ساعداً يف عملية التعلم �سمن �سعبة �سفية ت�سجع عمليات التفكري. 

اختبار التح�صيل ◄
اختبار يقي�س م�ستوى املعرفة لال�ستيعاب، والتطبيق يف وحدة من كتاب مادة التاريخ 

لل�سف العا�رش اال�سا�سي، وهو ما تت�سمنه اداة القيا�س امل�ستخدمة لهذا الغر�س. 
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وتنمية  التحصيل،  في  االستقصائي  ايزنكرافت  منوذج  "أثر 
العاشر  الصف  طالب  لدى  التاريخي  التفكير  مهارات 

األساسي في مادة التاريخ"

مهارات التفكري التاريخي ◄
القدرة على فهم االأحداث التاريخية، وامل�سكالت التي واجهها االإن�سان على البعدين: 
الزماين، واملكاين، وحتليلها، واملقارنة بينهم، ونقدها، والتنبوؤ بحلولها، واإ�سدار االأحكام 
بناء على ال�سواهد واملعطيات. وتقا�س على هذه الدرا�سة من خالل االإجابة على االختبار 

املعد لهذه الدرا�سة. 
كتاب التاريخ ◄

املحتوى التعليمي املقرر من قبل وزارة الرتبية والتعليم االأردنية ليدر�س يف املدار�س 
االأردنية لطلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي للعام الدرا�سي 2013/ 2014 م. 

حمددات الدراسة

يتوقف تعميم نتائج هذه الدرا�صة جزئياً؛ ل�صتمالها على املحددات الآتية: 
احلدود املكانية: مت تطبيق هذه الدرا�سة يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم التابعة  �

ملديرية تربية وتعليم لواء عني البا�سا. 
احلدود الب�رشية: مت تطبيق هذه الدرا�سة على عينة من طلبة ال�سف العا�رش مق�سمة  �

اإىل جمموعتني: اإحداهما جتريبية، واالأخرى �سابطة
احلدود الزمانية: يتم تطبيق هذه الدرا�سة خالل العام الدرا�سي 2013/ 2014 م.  �
احلدود املرتبطة باأدوات الدرا�سة: وما يتم توفريه لها من خ�سائ�س �سيكومرتية.  �

الطريقة واإلجراءات  

جمتمع الدراسة 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�سف العا�رش: ذكوراً واإناثًا يف مديرية تربية 
وتعليم لواء عني البا�سا ملادة التاريخ خالل العام الدرا�سي 2013/ 2014 م. 

عينة الدراسة 

الطريقة  اعتماد  ومت  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مدار�س  من  مدار�س  اأربع  اختيار  مت 
اال�ستق�سائية،  الطريقة  لتطبيق  مدر�سني  اختيار  مت  كما  املدار�س،  اختيار  يف  الع�سوائية 
عينة  اأفراد  توزيع  يبني   )1( واجلدول  التقليدية،  الطريقة  ال�ستخدام  بالن�سبة  االأمر  وكذلك 

الدرا�سة ح�سب متغري املجموعة، واجلن�س. 
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الجدول )1( : 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المجموعة، والجنس

اجلن�س
املجموع

اأنثىذكر

املجموعة
ال�سابطة

212344العدد

24.727.151.8الن�سبة املئوية %

التجريبية
192241العدد

22.425.948.2الن�سبة املئوية %

املجموع
404585العدد

100.0 %52.9 %47.1 %الن�سبة املئوية %

أداة الدراسة

تطلب تنفيذ الدرا�سة اإعداد اأداة تتعلق مبهارات التفكري التاريخي تكون من )25(  �
مهارة.
مكون  � وح�سارة(  تاريخ،  )القد�س  التعليمية  للوحدة  حت�سيلي  اختبار  اإعداد  مت 

الثالثة  بلوم  م�ستويات  ح�سب  متعدد،  من  االختيار  نوع  من  الفقرات  من  عدد  من 
بلغ  بدائل، واحد منها �سحيح، حيث  اأربعة  لكل فقرة  ا�ستيعاب، تطبيق( وكان  )معرفة، 

عدد الفقرات )30( .

معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي الختبار التحصيل يف مادة التاريخ

للتاأكد من ثبات اختبار التح�سيل يف مادة التاريخ، مت تطبيقه، واإعادة تطبيقه على 
عينة ا�ستطالعية من داخل جمتمع الدرا�سة، ومن خارج عينتها، بلغ حجمها )23 طالبة( من 
طالبات ال�سف العا�رش االأ�سا�سي، وبفا�سل زمني مدته اأ�سبوعان بني مرتي التطبيق، ليتم 
ح�ساب معامل ثبات االت�ساق الداخلي )كودر- ريت�سارد�سون( – من التطبيق االأول – الذي 
التي   – التطبيقني  من   – )بري�سون(  االإعادة  ثبات  معامل  وكذلك   ،  )0.93( قيمته  بلغت 

بلغت قيمته )0.87( .

معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي الختبار مهارات التفكري التارخيي 

للتاأكد من ثبات اختبار مهارات التفكري التاريخي، مت تطبيقه، واإعادة تطبيقه على 
عينة ا�ستطالعية من داخل جمتمع الدرا�سة، ومن خارج عينتها، بلغ حجمها )23 طالبة( من 
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وتنمية  التحصيل،  في  االستقصائي  ايزنكرافت  منوذج  "أثر 
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األساسي في مادة التاريخ"

طالبات ال�سف العا�رش االأ�سا�سي، وبفا�سل زمني مدته اأ�سبوعان بني مرتي التطبيق، ليتم 
ح�ساب معامل ثبات االت�ساق الداخلي )كودر- ريت�سارد�سون( – من التطبيق االأول – الذي 
بلغت قيمته )0.90( ، وكذلك معامل ثبات االإعادة )بري�سون( – من التطبيقني – التي بلغت 

قيمته )0.84( .

متغريات الدراسة
ا�صتملت الدرا�صة على املتغريات امل�صتقلة، والتابعة التية: 

املتغري امل�صتقل: وهو طريقة التدري�س وله فئتان: . 1
والتدري�س  � اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  منوذج  ا�سرتاتيجية  با�ستخدام  التدري�س 

با�ستخدام الطريقة االعتيادية( . 
اجلن�س، وله فئتان: ذكر، واأنثى.  �
املتغريات التابعة: . 2
اأداء اأفراد عينة الدرا�سة على اختبار التح�سيل يف مادة التاريخ ككل.  �
اأداء اأفراد عينة الدرا�سة على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل.  �

نتائج الدراسة
الباحثون، وقد عر�ست بح�سب  اإليها  التي تو�سل  للنتائج  الف�سل عر�سًا  يتناول هذا 
الفر�سية  ثم  ال�سوؤال،  عر�س  على  تقوم  منظمة  منهجية  وفق  وفر�سياتها  الدرا�سة،  اأ�سئلة 
املنبثقة عنه، ثم بيان نوع االإح�سائي امل�ستخدم، يلي ذلك جدولة البيانات، واإعطاء رقم، 
االإح�سائي  التحليل  نوع  باختالف  ذلك  ويختلف  التحليل،  طبيعة  وفق  منا�سب  وعنوان 

امل�ستخدم، ثم التعليق على اجلدول ب�سورة موجزة. 
دللة  ◄ ذات  فروق  توجد  »هل  على  ن�س  الذي  االأول  الدرا�سة  �سوؤال  نتائج 

ال�صف  طلبة  الدرا�صة�  اأفراد  لأداء  احل�صابية  املتو�صطات  بني  اإح�صائية 
تعزى  ككل،  التاريخ  مادة  التح�صيلي يف  اختبار  الأ�صا�صي� على  العا�رش 
ملتغريي طريقة التدري�س )التدري�س با�صتخدام اإ�صرتاتيجية منوذج ايزنكرافت 
ال�صتق�صائي والتدري�س با�صتخدام الطريقة العتيادية( ، واجلن�س، والتفاعل 

بينهما؟ «. 
وقد انبثق عن هذا ال�صوؤال ثالث فر�صيات �صفرية فرعية، مرتبطة م�صاحبة هي: 
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Ú  عند اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   « االأوىل:  الفرعية  ال�سفرية  الفر�سية 
اأفراد الدرا�سة-  م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية الأداء 
طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- على اختبار التح�سيلي يف مادة التاريخ ككل، ُتعزى ملتغري 
طريقة التدري�س )التدري�س با�ستخدام منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي والتدري�س بالطريقة 

االعتيادية( ”.
Ú  الفر�سية ال�سفرية الفرعية الثانية: “ال يوجد فرق ذو داللة اإح�سائية عند م�ستوى

طلبة  الدرا�سة-  اأفراد  الأداء  احل�سابيني  املتو�سطني  بني   )α =  0.05( االإح�سائية  الداللة 
ملتغري  ُيعزى  ككل،  التاريخ  مادة  يف  التح�سيلي  اختبار  على  االأ�سا�سي-  العا�رش  ال�سف 

اجلن�س )ذكر اأنثى(”.
Ú  عند اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   “ الثالثة:  الفرعية  ال�سفرية  الفر�سية 

اأفراد الدرا�سة-  م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية الأداء 
ُتعزى  ككل،  التاريخ  مادة  يف  التح�سيلي  اختبار  على  االأ�سا�سي-  العا�رش  ال�سف  طلبة 
اال�ستق�سائي  ايزنكرافت  منوذج  با�ستخدام  )التدري�س  التدري�س  طريقة  بني  ما  للتفاعل 

والتدري�س بالطريقة االعتيادية( ، واجلن�س”.
ولالإجابة عن ال�سوؤال االأول، وكذلك للتحقق من فر�سياته ال�سفرية املنبثقة عنه، فقد 
االختبار  على  الدرا�سة  اأفراد  الأداء  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ُح�سبت 
القبلي، والبعدي على اختبار التح�سيلي يف مادة التاريخ ككل، وذلك تبعًا ملتغريي طريقة 
والتدري�س  اال�ستق�سائي  ايزنكرافت  منوذج  با�ستخدام  )التدري�س  امل�ستخدمة  التدري�س 

بالطريقة االعتيادية( ، واجلن�س، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )2( .
الجدول )2( : 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة- طلبة الصف العاشر األساسي – القبلي 
والبعدي على اختبار التحصيلي في مادة التاريخ ككل، وذلك تبعًا لمتغيري طريقة التدريس )التدريس 

باستخدام نموذج ايزنكرافت االستقصائي، والتدريس بالطريقة االعتيادية( والجنس

العدداجلن�سطريقة التدري�س
الأداء البعديالأداء القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

االعتيادية
443.101.6716.672.24ذكر

412.961.2616.523.29اأنثى

853.021.4516.592.81الكلي
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وتنمية  التحصيل،  في  االستقصائي  ايزنكرافت  منوذج  "أثر 
العاشر  الصف  طالب  لدى  التاريخي  التفكير  مهارات 

األساسي في مادة التاريخ"

العدداجلن�سطريقة التدري�س
الأداء البعديالأداء القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي
403.631.3020.684.03ذكر

453.361.7322.913.07اأنثى

853.491.5321.883.68الكلي

الكلي
843.351.5118.583.77ذكر

863.161.5119.644.51اأنثى

1703.251.5019.144.19الكلي

يتبني من اجلدول )2( وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية القبلية، والبعدية 
الأداء اأفراد املجموعة التجريبية على اختبار التح�سيلي يف مادة التاريخ ككل، حيث كانت 
وكذلك  القبلية.  احل�سابية  املتو�سطات  من  اأعلى  البعدية  احل�سابية  املتو�سطات  قيم  جميع 
الدرا�سة  جمموعتي  اأفراد  الأداء  البعدية،  احل�سابية  املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود 
جميع  كانت  حيث  ككل،  التاريخ  مادة  يف  التح�سيلي  اختبار  على  والتجريبية  ال�سابطة 
املتو�سطات  من  اأعلى  التجريبية  املجموعة  اأفراد  الأداء  البعدية  احل�سابية  املتو�سطات  قيم 

احل�سابية البعدية الأداء افراد املجموعة ال�سابطة. 
وملعرفة الداللة االإح�سائية للفروق الظاهرية البعدية وفقًا ملتغريي طريقة التدري�س 
االعتيادية(  بالطريقة  والتدري�س  اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  منوذج  با�ستخدام  )التدري�س 
العا�رش  الدرا�سة- طلبة ال�سف  اأفراد  اأداء  الفروق الظاهرية يف  واجلن�س، بعد عزل )حذف( 
مت  فقد  ككل؛  التاريخ  مادة  يف  التح�سيلي  اختبار  على  القبلي  االختبار  يف  االأ�سا�سي- 
ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي امل�ساحب )Two Way ANCOVA( ، وذلك كما هو مبني 

يف اجلدول )3( . 
الجدول )3( : 

نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة- طلبة الصف العاشر 
األساسي- في االختبار البعدي الختبار التحصيلي في مادة التاريخ، ككل وفقًا لمتغير طريقة التدريس، 

والجنس والتفاعل بينهما

جمموعم�صدر التباين
املربعات

درجات
احلرية

متو�صط
الدللةقيمة فاملربعات

الإح�صائية
حجم
الأثر

0.57510.5750.0560.8140.001االختبار القبلي ككل )امل�ساحب( 
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جمموعم�صدر التباين
املربعات

درجات
احلرية

متو�صط
الدللةقيمة فاملربعات

الإح�صائية
حجم
الأثر

0.0000.405*563.6791563.67954.478طريقة التدري�س

22.265122.2652.1520.1460.026اجلن�س

29.491129.4912.8500.0950.034طريقة التدري�س×اجلن�س

827.7548010.347اخلطاأ

1443.76484املجموع

 (α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *

وبالنظر اإىل نتائج حتليل التباين املبينة يف اجلدول )3( يتبني ما ياأتي: 
بني   )α =  0.05( االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذي  فرق  وجود 
البعدي على  االأ�سا�سي-  العا�رش  ال�سف  الدرا�سة- طلبة  اأفراد  املتو�سطني احل�سابيني الأداء 
اختبار التح�سيلي البعدي يف مادة التاريخ ككل، تعزى ملتغري طريقة التدري�س، حيث كانت 
 )α = 0.05( وهي اأقل من م�ستوى الداللة االإح�سائية )قيمة الداللة االإح�سائية )0.000
.وبذلك فقد ُرف�ست الفر�سية ال�سفرية الفرعية االأوىل، وقبلت البديلة التي تن�س على: “ توجد 
فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سطات 
احل�سابية الأداء اأفراد الدرا�سة- طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- على اختبار التح�سيلي يف 
ايزنكرافت  با�ستخدام منوذج  )التدري�س  التدري�س  ُتعزى ملتغري طريقة  التاريخ ككل،  مادة 
الدال  الفرق  ذلك  من  ل�سالح  وملعرفة   ” االعتيادية(  بالطريقة  والتدري�س  اال�ستق�سائي، 
امُلعدِّلة،  احل�سابية  املتو�سطات  على   )Bonferroni( بونفريوين  اختبار  ا�ستخدم  اإح�سائًيا؛ 

وذلك كما هو مبني يف اجلدول )4( .
الجدول )4( : 

نتائج اختبار بونفيروني )Bonferroni( على المتوسطات الحسابية الُمعدِّلة الختبار التحصيلي
في مادة التاريخ ككل، حسب متغير طريقة التدريس

املتو�صط احل�صابيطريقة التدري�س
امُلعدِّل

اخلطاأ
املعياري

الفرق بني املتو�صطني احل�صابيني امُلعدِّلني

منوذج ايزنكرافت ال�صتق�صائي

16.580.49االعتيادية
*5.23

21.810.51منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي

 (α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *
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وتنمية  التحصيل،  في  االستقصائي  ايزنكرافت  منوذج  "أثر 
العاشر  الصف  طالب  لدى  التاريخي  التفكير  مهارات 

األساسي في مادة التاريخ"

مادة  يف  التح�سيلي  اختبار  يف  اإح�سائيًا  دال  فرق  وجود   )4( اجلدول  من  يتبني 
التاريخ ككل، بني اأداء طلبة املجموعة ال�سابطة، الذين خ�سعوا للتدري�س با�ستخدام الطريقة 
للتدري�س  اأفرادها  التي خ�سع  االأوىل،  التجريبية  باأداء طلبة املجموعة  االعتيادية مقارنة 
با�ستخدام طريقة )منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي( ، ول�سالح اأداء طلبة املجموعة التجريبية 
اال�ستق�سائي(  ايزنكرافت  )منوذج  طريقة  با�ستخدام  للتدري�س  اأفرادها  خ�سع  التي  االأوىل 
طلبة  الأداء   )16.58( معدل  ح�سابي  متو�سط  مقابل   ،  )21.81( معدل  ح�سابي  مبتو�سط 

املجموعة االعتيادية.
والإيجاد فاعلية متغري طريقة التدري�س على اختبار التح�سيلي يف مادة التاريخ ككل، 
اأنه  Eta Square، حيث وجد  اإيتا  Effect Size با�ستخدام مربع  اإيجاد حجم االأثر  فقد مت 
طلبة  الدرا�سة-  اأفراد  اأداء  يف  التباين  من   )%  40.5( اأن  يعني  )0.405( وهذا  ي�ساوي 
عائد  ككل،  التاريخ  مادة  يف  التح�سيلي  اختبار  على  البعدي  االأ�سا�سي-  العا�رش  ال�سف 

ملتغري طريقة التدري�س.
اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية  كذلك فقد تبني عدم وجود فرق ذي داللة 
العا�رش  ال�سف  طلبة  الدرا�سة-  اأفراد  الأداء  احل�سابيني،  املتو�سطني  بني   )α =  0.05(
اجلن�س،  ملتغري  يعزى  ككل،  التاريخ  مادة  يف  التح�سيلي  اختبار  على  البعدي  االأ�سا�سي- 
حيث كانت قيمة الداللة االإح�سائية له )0.146( وهي اأكرب من م�ستوى الداللة االإح�سائية 
)α = 0.05( .وبذلك فقد مت قبول الفر�سية ال�سفرية الفرعية الثانية التي ن�ست على: “ ال 
يوجد فرق ذو داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سطني 
احل�سابيني الأداء اأفراد الدرا�سة- طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- على اختبار التح�سيلي يف 

مادة التاريخ، ككل ُيعزى ملتغري اجلن�س”.
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  بينت  كما 
االأ�سا�سي  العا�رش  ال�سف  )α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية، الأداء طلبة  االإح�سائية 
البعدي على اختبار التح�سيلي يف مادة التاريخ ككل، تعزى للتفاعل الثنائي بني متغريي 
طريقة التدري�س )التدري�س با�ستخدام منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي، والتدري�س بالطريقة 
اأكرب  )0.095( وهي  للتفاعل  االإح�سائية  الداللة  ، واجلن�س حيث كانت قيمة  االعتيادية( 
من م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( ، وبذلك فقد قبلت الفر�سية ال�سفرية الفرعية 
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   “ على:  تن�س  التي  الثالثة 
ال�سف  طلبة  الدرا�سة-  اأفراد  الأداء  احل�سابية،  املتو�سطات  بني   )α =  0.05( االإح�سائية 
العا�رش االأ�سا�سي- على اختبار التح�سيلي يف مادة التاريخ ككل، ُتعزى للتفاعل الثنائي 
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بني متغريي: طريقة التدري�س )التدري�س با�ستخدام منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي والطريقة 
االعتيادية( ، واجلن�س”.

دللة  ◄ ذات  فروق  توجد  »هل  على  ن�س  الذي  الثاين  الدرا�سة  �سوؤال  نتائج 
اإح�صائية بني املتو�صطات احل�صابية لأداء اأفراد الدرا�صة� طلبة ال�صف العا�رش 
الأ�صا�صي� على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، تعزى ملتغريي طريقة 
التدري�س )التدري�س با�صتخدام ا�صرتاتيجية منوذج ايزنكرافت ال�صتق�صائي، 

والتدري�س با�صتخدام الطريقة العتيادية( ، واجلن�س، والتفاعل بينهما؟«.
وقد انبثق عن هذا ال�صوؤال ثالث فر�صيات �صفرية فرعية مرتبطة م�صاحبة هي: 

Ú  عند اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  “ال  الرابعة:  الفرعية  ال�سفرية  الفر�سية 
م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية، الأداء اأفراد الدرا�سة- 
طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، ُتعزى ملتغري 
طريقة التدري�س )التدري�س با�ستخدام منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي، والتدري�س بالطريقة 

االعتيادية( ”.
Ú  الفر�سية ال�سفرية الفرعية اخلام�سة: “ال يوجد فرق ذو داللة اإح�سائية عند م�ستوى

طلبة  الدرا�سة-  اأفراد  الأداء  احل�سابيني،  املتو�سطني  بني   )α =  0.05( االإح�سائية  الداللة 
ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، ُيعزى ملتغري اجلن�س 

)ذكر، اأنثى(”.
Ú  عند اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  “ال  ال�ساد�سة:  الفرعية  ال�سفرية  الفر�سية 

م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية، الأداء اأفراد الدرا�سة- 
طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، ُتعزى للتفاعل 
والتدري�س  اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  منوذج  با�ستخدام  )التدري�س  التدري�س  طريقة  بني  ما 

بالطريقة االعتيادية( ، واجلن�س”.
ولالإجابة عن ال�سوؤال االأول، وكذلك للتحقق من فر�سياته ال�سفرية املنبثقة عنه، فقد 
االختبار  على  الدرا�سة  اأفراد  الأداء  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ُح�سبت 
التاريخي ككل، وذلك تبعًا ملتغريي طريقة  التفكري  القبلي، والبعدي على اختبار مهارات 
والتدري�س  اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  منوذج  با�ستخدام  )التدري�س  امل�ستخدمة  التدري�س 

بالطريقة االعتيادية( ، واجلن�س، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )5( .
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وتنمية  التحصيل،  في  االستقصائي  ايزنكرافت  منوذج  "أثر 
العاشر  الصف  طالب  لدى  التاريخي  التفكير  مهارات 

األساسي في مادة التاريخ"

الجدول )5( : 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة- طلبة الصف العاشر األساسي – القبلي، 

والبعدي على اختبار مهارات التفكير التاريخي ككل، وذلك تبعًا لمتغيري طريقة التدريس )التدريس 
باستخدام نموذج ايزنكرافت االستقصائي، والتدريس بالطريقة االعتيادية( ، والجنس

العدداجلن�سطريقة التدري�س
الأداء البعديالأداء القبلي

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

االعتيادية
443.142.0616.523.39ذكر

413.261.8915.433.70اأنثى

853.201.9515.953.56الكلي

منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي
403.261.6619.582.73ذكر

453.001.8821.052.06اأنثى

853.121.7620.372.48الكلي

الكلي
843.201.8617.983.42ذكر

863.131.8718.184.11اأنثى

1703.161.8518.083.78الكلي

يتبني من اجلدول )5( وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية القبلية، والبعدية 
التاريخي ككل، حيث كانت  التفكري  التجريبية على اختبار مهارات  اأفراد املجموعة  الأداء 
جميع قيم املتو�سطات احل�سابية البعدية اأعلى من املتو�سطات احل�سابية القبلية.وكذلك وجود 
فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية البعدية الأداء اأفراد جمموعتي الدرا�سة ال�سابطة، 
والتجريبية على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، حيث كانت جميع قيم املتو�سطات 
احل�سابية البعدية، الأداء افراد املجموعة التجريبية اأعلى من املتو�سطات احل�سابية البعدية، 

الأداء افراد املجموعة ال�سابطة.
وملعرفة الداللة االإح�سائية للفروق الظاهرية البعدية وفقًا ملتغريي طريقة التدري�س 
االعتيادية(  بالطريقة  والتدري�س  اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  منوذج  با�ستخدام  )التدري�س 
واجلن�س، بعد عزل )حذف( الفروق يف اأداء اأفراد الدرا�سة- طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- 
حتليل  ا�ستخدام  مت  فقد  ككل؛  التاريخي  التفكري  مهارات  اختبار  على  القبلي  االختبار  يف 
التباين الثنائي امل�ساحب )Two Way ANCOVA( ، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )6( . 
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الجدول )6( : 
نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة- طلبة الصف العاشر 
األساسي- في االختبار البعدي الختبار مهارات التفكير التاريخي ككل، وفقًا لمتغير طريقة التدريس، 

والجنس والتفاعل بينهما

جمموعم�صدر التباين
املربعات

درجات
احلرية

متو�صط
الدللةقيمة فاملربعات

الإح�صائية
حجم
الأثر

1.12111.1210.1190.7310.001االختبار القبلي ككل )امل�ساحب( 

0.0000.345*397.6101397.61042.223طريقة التدري�س

0.79010.7900.0840.7730.001اجلن�س

35.074135.0743.7250.0570.044طريقة التدري�س×اجلن�س

753.356809.417اخلطاأ

1187.95084املجموع

 (α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *

وبالنظر اإىل نتائج حتليل التباين املبينة يف اجلدول )6( يتبني ما ياأتي: 
بني   )α =  0.05( االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذي  فرق  وجود 
اأفراد الدرا�سة- طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- البعدي على  املتو�سطني احل�سابيني، الأداء 
قيمة  كانت  حيث  التدري�س،  طريقة  ملتغري  ُيعزى  ككل،  التاريخي  التفكري  مهارات  اختبار 
الداللة االإح�سائية )0.000( وهي اأقل من م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( .وبذلك 
فقد ُرف�ست الفر�سية ال�سفرية الفرعية الرابعة، وقبلت البديلة التي تن�س على: “ توجد فروق 
ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية، 
الأداء اأفراد الدرا�سة- طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- على اختبار مهارات التفكري التاريخي 
اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  با�ستخدام منوذج  )التدري�س  التدري�س  ُتعزى ملتغري طريقة  ككل، 
والتدري�س بالطريقة االعتيادية( ” وملعرفة ل�سالح من ذلك الفرق الدال اإح�سائًيا؛ ا�ستخدم 
امُلعدِّلة، وذلك كما هو مبني  اختبار بونفريوين )Bonferroni( على املتو�سطات احل�سابية 

يف اجلدول )7( .
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الجدول )7( : 
نتائج اختبار بونفيروني )Bonferroni( على المتوسطات الحسابية الُمعدِّلة

الختبار مهارات التفكير التاريخي ككل، حسب متغير طريقة التدريس

املتو�صط احل�صابيطريقة التدري�س
امُلعدِّل

اخلطاأ
املعياري

الفرق بني املتو�صطني احل�صابيني امُلعدِّلني

منوذج ايزنكرافت ال�صتق�صائي

.15.9846االعتيادية
*4.33

.20.3148منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي

 (α = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *

يتبني من اجلدول )7( وجود فرق دال اإح�سائيًا يف اختبار مهارات التفكري التاريخي 
با�ستخدام  للتدري�س  خ�سعوا  الذين  ال�سابطة،  املجموعة  طلبة  اأداء  طلبة  اأداء  بني  ككل، 
اأفرادها  التي خ�سع  الرابعة،  التجريبية  باأداء طلبة املجموعة  االعتيادية مقارنة  الطريقة 
للتدري�س با�ستخدام طريقة )منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي( ، ول�سالح اأداء طلبة املجموعة 
ايزنكرافت  )منوذج  طريقة  با�ستخدام  للتدري�س  اأفرادها  خ�سع  التي  الرابعة،  التجريبية 
اال�ستق�سائي( مبتو�سط ح�سابي معدل )20.31( ، مقابل متو�سط ح�سابي معدل )15.98( 

الأداء طلبة املجموعة االعتيادية.
والإيجاد فاعلية متغري طريقة التدري�س على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، 
اأنه  Eta Square، حيث وجد  اإيتا  Effect Size با�ستخدام مربع  اإيجاد حجم االأثر  فقد مت 
طلبة  الدرا�سة-  اأفراد  اأداء  يف  التباين  من   )%  34.5( اأن  يعني  وهذا   )0.345( ي�ساوي 
ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- البعدي على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، عائد ملتغري 

طريقة التدري�س.
 α( واأظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية
0.05 =( بني املتو�سطني احل�سابيني، الأداء اأفراد الدرا�سة- طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- 
البعدي على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، يعزى ملتغري اجلن�س، حيث كانت قيمة 
 )α =  0.05( االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  اأكرب من  )0.773( وهي  له  االإح�سائية  الداللة 
.وبذلك فقد مت قبول الفر�سية ال�سفرية الفرعية اخلام�سة التي ن�ست على: “ ال يوجد فرق ذو 
داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( بني املتو�سطني احل�سابيني، 
الأداء اأفراد الدرا�سة- طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي- على اختبار مهارات التفكري التاريخي 

ككل، ُيعزى ملتغري اجلن�س”.
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الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كما 
االأ�سا�سي  العا�رش  ال�سف  )α = 0.05( بني املتو�سطات احل�سابية، الأداء طلبة  االإح�سائية 
الثنائي بني متغريي  للتفاعل  التاريخي ككل، تعزى  التفكري  اختبار مهارات  البعدي على 
طريقة التدري�س )التدري�س با�ستخدام منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي، والتدري�س بالطريقة 
اأكرب  وهي   )0.057( للتفاعل  االإح�سائية  الداللة  قيمة  كانت  حيث  واجلن�س  االعتيادية( 
من م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( ، وبذلك فقد قبلت الفر�سية ال�سفرية الفرعية 
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   “ على:  تن�س  التي  ال�ساد�سة 
ال�سف  طلبة  الدرا�سة-  اأفراد  الأداء  احل�سابية  املتو�سطات  بني   )α =  0.05( االإح�سائية 
العا�رش االأ�سا�سي- على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، ُتعزى للتفاعل الثنائي بني 
والطريقة  اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  با�ستخدام منوذج  )التدري�س  التدري�س  متغريي: طريقة 

االعتيادية( ، واجلن�س”.

مناقشة نتائج الدراسة

االأول )هل توجد فروق ذات  ♦ ال�سوؤال  املتعلقة باالإجابة عن  النتائج  مناق�سة  اولً: 
العا�رش  ال�سف  طلبة   – الدرا�سة  اأفراد  الأداء  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  اإح�سائية  داللة 
االأ�سا�سي – على االختبار التح�سيلي يف مادة التاريخ ككل، تعزى ملتغريي طريقة التدري�س 
با�ستخدام  والتدري�س  اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  منوذج  ا�سرتاتيجية  با�ستخدام  )التدري�س 

الطريقة االعتيادية( ، واجلن�س، والتفاعل بينهما؟ ”.
اح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  اإىل  امل�ساحب  الثنائي  التباين  حتليل  نتائج  اأ�سارت 
)a=0.05( بني املتو�سطني احل�سابيني، الأداء اأفراد الدرا�سة _ طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي 
_ البعدي على االختبار التح�سيلي يف مادة التاريخ ككل، يعزى ملتغري طريقة التدري�س، 
ومتغري اجلن�س وللتفاعل بينهما، حيث كانت قيمة الداللة االح�سائية )0.000( وهي اأقل 
.وا�ستخدم اختبار بونفريوين ملعرفة ل�سالح   )a=0.05( الداللة االح�سائية  من امل�ستوى 
اح�سائيًا  دال  فرق  وجود  على  االختبار  نتائج  واأ�سارت  اح�سائيًا،  الداله  الفروق  تلك  من 
الذين  اأداء طلبة املجموعة ال�سابطة،  التاريخ ككل، بني  يف االختبار التح�سيلي يف مادة 
خ�سعوا للتدري�س با�ستخدام الطريقة االعتيادية، مقارنة باأداء طلبة املجموعة التجريبية 
االأوىل، التي خ�سع ا اأفرادها للتدري�س با�ستخدام طريقة )منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي( 
، ول�سالح اأداء طلبة املجموعة التجريبية االأوىل، التي خ�سع اأفرادها للتدري�س با�ستخدام 
طريقة )منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي( مبتو�سط ح�سابي معدل )21.81( ، مقابل متو�سط 

ح�سابي معدل )16.58( الأداء طلبة املجموعة االعتيادية.
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)اأداء طلبة املجموعة التجريبية اأعلى من ال�صابطة( 
طلبة  تدري�س  يف  امل�ستخدمة  التدري�س  طريقة  فاعلية  ب�سبب  ذلك  الباحثون  ويف�رش 
اال�ستق�سائي، حيث تعد  ايزنكرافت  اأ�سا�سًاعلى منوذج  ا�ستندت  التي  التجريبية،  املجموعة 
مثل هذه النتيجة منطقية، قيا�سًا مبا مت اتباعه مع طلبة املجموعة ال�سابطة من ا�ستخدام 
الذي مت  اال�ستق�سائي  ايزنكرافت  التاريخ، فنموذج  تدري�س مبحث  االعتيادية يف  الطريقة 
ا�ستخدامه يف تدري�س املحتوى التاريخي، تطلب من املعلمني القائمني على تدري�س طلبة 

املجموعة التجريبية املرور مبحطات متنوعة.
ورمبا يف�رش الباحثون ذلك ب�صبب املحطات، اأو املراحل املتنوعة التي ي�صرتط 

املرور بها عند ا�صتخدام منوذج ايزنكرافت ال�صتق�صائي عرب حمطاته: 
Ú  ،املرحلة الثانية: االنهماك اأو. )Elicitation( املرحلة االأوىل: اال�ستثارة، اأو التهيئة

االن�سغال )Engagement( .املرحلة الثالثة: اال�ستك�ساف )Exploration( .املرحلة الرابعة: 
 )Elaboration( التف�سيل  مرحلة  اخلام�سة:  .املرحلة   )Explanation( التف�سري  او  ال�رشح 
Exten-( املرحلة ال�سابعة: مرحلة التو�سع. )Evaluation )ململرحلة ال�ساد�سة: مرحلة التقومي 

 . )sion

ان ا�ستخدام املحطات ال�سابقة يف منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي، قد متكن الطلبة من 
ا�ستخدام احلوا�س اأكرث يف تعلم املحتوى التاريخي، قيا�سًا مبا يتم ا�ستخدامه اأثناء تعلمهم 
درو�س التاريخ با�ستخدام التلقني، واالإلقاء، حيث ي�سمعون فقط ما يقوله املعلم دون اأدنى 

ا�ستخدام ملهارات التفكري املختلفة.
الذي  اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  منوذج  فاعلية  ب�سبب  ذلك  الباحثون  يف�رش  رمبا  كما 
ي�ساهم يف متكني طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي من اإتقان تعلم درو�س مبحث التاريخ من 
جهه، اإ�سافة اإىل االأثر الذي تركته هذه الطريقة من االحتفاظ مبا مت تعلمه من درو�س مبحث 
قيا�سًا  اأعلى،  عالمات  على  ح�سولهم  يف  ي�ساهم  مما  ممكنة،  زمنية  فرتة  الأطول  التاريخ، 

بطلبة ال�سف العا�رش اال�سا�سي الذي تعلموا التاريخ بالطريقة االعتيادية.
اأثر  اإىل  للتعرف  اإىل  هدفت  التي   )2012( عمران  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  واتفقت 
ا�ستخدام منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي يف تدري�س الدرا�سات االجتماعية على التح�سيل، 
وتنمية مهارات التفكري اجلغرايف لدى تالميذ ال�سف الثالث االإعدادي، واأظهرت النتائج اأن 

ا�ستخدام منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي يف التدري�س اأدى اإىل زيادة التح�سيل املعريف.
 Siribunnam and Tayrukham( كما اتفقت اي�سًا مع درا�سة �سري بنام و تايراكهام
2009( ، التي اأ�سارت نتائجها اإىل فاعلية ا�ستخدام كل من منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي 
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واالجتاه  املعريف،  والتح�سيل  التحليلي،  التفكري  مهارات  تنمية  يف   )K.W.L( وطريقة 
نحو املادة عن الطريقة التقليدية، كما اأظهرت اأن اأداء املجموعة التي در�ست وفق منوذج 
لطريقة  وفقًا  نف�سها  الوحدة  در�ست  التي  املجموعة  من  اأف�سل  اال�ستق�سائي  ايزنكرافت 
)K.W.L( �سواء يف التح�سيل املعريف، اأو يف مهارات التفكري التحليلي، اأو يف االجتاه نحو 

مادة الكيمياء.
كما اتفقت مع درا�سة جوفني واأخرون )Genen et.al, 2006( التي هدفت اإىل التعرف 
اإىل فاعلية منوذج ايرنكرافت اال�ستق�سائي، مقارنة بطريقة التدري�س مب�ساعدة الكمبيوتر يف 
تنمية التح�سيل، واالجتاه نحو الفيزياء لدى طالب ال�سف االأول الثانوي.وقد اأظهرت نتائجها 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا، بني املجموعة التي در�ست املو�سوعات االإلكرتو�ستاتيكا 
وفق التدري�س مب�ساعدة الكمبيوتر، واملجموعة التي در�ست املو�سوعات نف�سها وفق منوذج 
ايزنكرافت اال�ستق�سائي، بالن�سبة ملقيا�س االجتاه نحو الفيزياء، باالإ�سافة اإىل وجود فروق 
دالة اإح�سائيًا بني املجموعتني عن م�ستوى التذكر، والفهم ل�سالح املجموعة، التي در�ست 
وفقًا للتدري�س مب�ساعدة الكمبيوتر، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني املجموعتني عند 
م�ستوى التطبيق.واتفقت اأي�سًا مع درا�سة كل من اجلبور )2007( ، ودرا�سة هيو )2006( ، 

ودرا�سة ري�س )1997( .
* نتيجة لعدم وجود اأثر يف التح�صيل يعزى ملتغري اجلن�س

ورمبا يف�رش الباحثون ذلك، ب�سبب ما مت توفرية من جهود مدرو�سة من قبل الباحثة يف 
تدري�س املعلمني، واملعلمات الذي يدر�سون مبحث التاريخ لطلبة ال�سف العا�رش يف مديرية 
لواء عني البا�سا، حيث مت تزويد هوؤالء املعلمني، واملعلمات باملهارات الالزمة حول كيفية 
ممار�سة خطوات مهارات منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي من خالل ور�س العمل، واجلل�سات 
امتالكهم  �سمان  مت  بحيث  ومعلمات،  معلمني  من  الدرا�سة  فقد  من  مع  عقدها  مت  التي 
مما  نف�سيهما،  واالآلية  بالطريقة  الطلبة  بتدري�س  قيامهم  اإىل  اأدى  مما  الالزمة،  للمهارات 

ي�ساهم يف عدم وجود فوارق ل�سالح اأي منهما.
واالإناث  الذكور  الطلبة  ميتلكه  مبا  قيا�سًا  منطقية  النتيجة  هذه  اأن  الباحثون  ويرى 
ت�سابه  ال�سيما يف ظل  لها،  اإتقانهم  التاريخ، ويف  درو�س  لتعلم  وا�ستعدادات  مهارات،  من 
ويف  اخلدمة،  قبل  اإعدادهم  برامج  ويف  وكفاياتهم،  مهاراتهم،  يف  واملعلمات  املعلمني، 
برامج تدريبهم اأثناء اخلدمة، ويف التدري�س الذي قدمته الباحثة ذاتها يف اآليات ا�ستخدام 

خطوات منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي.
بني  ♦ اح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  )هل  الثاين  ال�سوؤال  نتائج  مناق�سة  ثانياً: 
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اأفراد الدرا�سة – طلبة ال�سف العا�رش اال�سا�سي – على اختبار  املتو�سطات احل�سابية الأداء 
با�ستخدام  )التدري�س  التدري�س  طريقة  ملتغريي  تعزى  ككل،  التاريخي  التفكري  مهارات 
 ، االعتيادية(  الطريقة  با�ستخدام  والتدري�س  اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  منوذج  ا�سرتاتيجية 

واجلن�س، والتفاعل بينهما؟ .
االختبار  يف  الدرا�سة  اأفراد  الأداء  امل�ساحب  الثنائي  التباين  حتليل  نتائج  اأ�سارت 
واجلن�س،  التدري�س،  وفقًا ملتغري طريقة  التاريخي ككل،  التفكري  البعدي، الختبار مهارات 
االح�سائية  الداللة  م�ستوى  عند  اح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  بينهما  والتفاعل 
 – اال�سا�سي  العا�رش  طلبة   – الدرا�سة  افراد  الأداء  احل�سابني  املتو�سطني  بني   )a=) (
التدري�س، حيث  التاريخي ككل، يعزى ملتغري طريقة  التفكري  اختبار مهارات  البعدي على 

كانت قيمة الداللة االح�سائية )0.000( وهي اأقل من م�ستوى الداللة االح�سائية.
الختبار  املعدلة  احل�سابية  املتو�سطات  على  بونفريوين  اختبار  نتائج  اأ�سارت  كما 
مهارات التفكري التاريخي ككل، ح�سب متغري طريقة التدري�س اإىل وجود فرق دال اح�سائيًا 
يف اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، بني اأداء طلبة املجموعة ال�سابطة الذين خ�سعوا 
الرابعة  التجريبية  املجموعة  باأداء طلبة  االعتيادية، مقارنة  الطريقة  با�ستخدام  للتدري�س 
التي خ�سع افرادها للتدري�س با�ستخدام طريقة )منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي( ، ول�سالح 
طريقة  با�ستخدام  للتدري�س  اأفرادها  خ�سع  التي  الرابعة  التجريبية  املجموعة  طلبة  اأداء 
)منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي( مبتو�سط ح�سابي معدل )20.31( ، مقابل متو�سط ح�سابي 

معدل )15.98( الأداء طلبة املجموعة االعتيادية.
تدري�س  اأثر  قيا�س  اإىل  التي هدفت   )2007( اجلبور  درا�سة  النتيجة مع  واتفقت هذه 
التاريخ بطريقة حتليل الن�س يف اكت�ساب مهارات التفكري التاريخي، وتنمية االجتاه نحو 
اأن  الدرا�سة  نتائج  وبينت  االأردن،  يف  العليا  اال�سا�سية  املرحلة  طلبة  لدى  التاريخ  مبحث 
اال�سا�سي  التا�سع  ال�سف  طالبات  اكت�ساب  مدى  يف  اح�سائية  دالالت  ذات  فروقًا  هناك 
التي مت تدري�سها بطريقة حتليل  التجريبية  التاريخي، ل�سالح املجموعة  التفكري  ملهارات 
الن�س التاريخي، واأن هناك فروقا ذات دالالت اح�سائية يف املجموعة التجريبية يف ال�سف 
التا�سع نحو مبحث التاريخ، ل�سالح املجموعة التجريبية التي در�ست مبحث التاريخ بطريقة 

حتليل الن�س.
الداللة  م�ستوى  عند  اح�سائية  داللة  ذي  فرق  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما 
االح�سائية )a=0.05( بني املتو�سطني احل�سابيني، الأداء اأفراد الدرا�سة البعدي على اختبار 
مهارات التفكري التاريخي ككل، يعزى ملتغري اجلن�س، حيث كانت قيمة الداللة االح�سائية له 
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)0.773( وهي اأكرب من م�ستوى الداللة االح�سائية )a=0.05( بني املتو�سطني احل�سابني 
الأداء اأفراد الدرا�سة على اختبار مهارات التفكري التاريخي ككل، يعزى ملتغري اجلن�س.

اإىل حتديد م�ستوى  التي هدفت   )1999( ال�سفدي  درا�سة  الدرا�سة مع  نتائج  واتفقت 
اأ�سارت  التاريخي، وقد  والتفكري  البحث  الثانوية ملهارات  للمرحلة  التاريخ  معرفة معلمي 
النتائج اإىل اأن م�ستوى معرفة معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية ملهارات البحث التاريخي، 
ومهارات التفكري التاريخي اأقل من امل�ستوى املقبول تربويًا، وعدم وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية يف م�ستوى معرفة معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية ملهارات البحث التاريخي، 

والتفكري التاريخي كل على حدة واملهارات جمتمعة تعزى للجن�س واملوؤهل واخلربة.
تقدمي  جراء  حدوثه  املتوقع  واالندماج  االرتباط،  ب�سبب  ذلك  الباحثون  يف�رش  ورمبا 
املعرفة التاريخية من خالل ا�ستخدام منوذج ايزنكرافت اال�ستق�سائي، وما قد يرتتب على 
ذلك من اإتقان طلبة ال�سف العا�رش اال�سا�سي، ومتيزهم يف اختبار مهارات التفكري التاريخي، 
ترتبط،  التاريخي  اال�ستق�ساء  ومكونات  اال�ستق�ساء،  ممار�سة  مهارات  اأن  الباحثة  وتوؤكد 
اأن يقوي  �ساأنه  التاريخي، وهذا من  التفكري  تت�سمنه مهارات  ب�سكل الفت مع ما  وتندمج 

طلبة ال�سف العا�رش االأ�سا�سي ممن خ�سعوا لدرا�سة مبحث التاريخ باملجموعة التجريبية.
اأن يتفوق  لي�س من املعقول،  اإنه  اإذ  �سبق هو نتيجة منطقية،  اأن ما  الباحثون  ويرى 
اإن  التاريخي، حيث  التفكري  اختبار مهارات  التجريبية يف  ال�سابطة على  طلبة املجموعة 
درا�سة التاريخ اعتماداً على التلقني، واالإلقاء ال ميكن اأن ي�سهم يف اإك�سابهم مهارات التفكري 

التاريخي.
التفكري  الباحثون عدم وجود فروق ذات داللة اح�سائية يف اختبار مهارات  ويف�رش 
التاريخي بني الطلبة الذكور، واالإناث، وذلك ب�سبب ت�سابه الظروف التي تعر�س لها طلبة 
االإناث، واملرتبطة بعدة متغريات  اأو من  الذكور  اأكانوا من  العا�رش اال�سا�سي، �سواء  ال�سف 
ابتداًء باملعلم/ املعلمة، حيث مت اإخ�ساعهم للظروف االإر�سادية والتدريبية نف�سها، وجل�سات 
احلوار، واملناق�سة، متهيداً الإك�سابهم املهارات الالزمة الإجناح تدري�س مبحث التاريخ وفق 
االجتماعية،  الظروف  ت�سابه  املتعلقة  الظروف  وثانيها  اال�ستق�سائي،  ايزنكرافت  منوذج 
واالقت�سادية املرتبطة بالطلبة ذكوراً، واإناثًا وذلك ب�سبب طبيعة املنطقة اجلغرافية التي 

ينتمون اإليها.
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