
 
 
 
 
 

 امللخص
يهدف البحث إلى تعرف اثر استراتيجية الفهم في تحصيل مادة التاريخ )شرق 

تفكيرهم عالي الرتبة. استخدمت و  اآلدابكليه  الثانيةالمرحلة ادنى قديم( لدى طلبة 
اختارت الباحثة ، الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي ذو االختبار البعدي

 على وفق استراتيجية الفهم،لتجريبية التي تدرس لتمثل المجموعة ا المجموعة الصباحية
بلغ عدد ، المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية المجموعة المسائيةومثلت 

مجموعة. تم مكافأة طالبة في كل طالب و  (74طالبة بواقع )طالب و ( 47طلبة )ال
عالي الرتبة. اعدت  المجموعتين في المتغيرات: العمر الزمني، الذكاء، اختبار التفكير

الباحثة أداتي البحث االختبار التحصيلي واختبار التفكير عالي الرتبة، وتم التحقق من 
( لمعالجة البيانات، وأظهرت النتائج T-testاستخدمت اختبار )، الصدق وثبات االداتين

والتفكير تفوق المجموعة التجريبية التي درست على وفق استراتيجية الفهم في التحصيل 
 استراتيجية الفهم في التدريس. وأوصت الباحثة باستخدام، عالي الرتبة

 , التفكير عالي الرتبة.استراتيجية الفهم :الكلمات المفتاحية
  

التاريخ لدى طلبة إسرتاتيجية الفهم يف حتصيل مادة اثر 
 اآلداب و تفكريهم عالي الرتبةكليه  الثانيةاملرحلة 

 
 هدى فاضلد. 

 اجلامعة العراقية / كلية اآلداب
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Abstract 

The Research Aims To Identify The Impact Of The 

Understanding Strategy In A Achievement Of Subjects of history 

among The Second stage of the Faculty of Arts students. 

Researcher Used The Experimental Design A Disciple The Posttest, 

Chose Researcher Division (A) To Represent The Experimental 

Group That Studied According To The Understanding Strategy, 

And Represented Division (B) Of The Control Group ،Which Is 

Studying The Traditional Method. The Number Of Students (74 

Students) By (37) Students In Each Division . Equivalent The Two 

Groups In Variables: Age Of The Students ،Intelligence ،Higher-

Order Thinking Test .The Researcher Prepared The Achievement 

Test And The Higher-Order Thinking Test, Were The Validity And 

Psychometric Characteristics And Constancy, The Results Showed 

The Superiority Of The Experimental Group That Studied 

According The Understanding Strategy In Educational And Higher-

Order Thinking . Researcher Recommended Using The 

Understanding Strategy In Teaching. 

Key Words: Understanding Strategy, Higher-Order 

Thinking 
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 مشكلة البحث:
انبثقت مشكلة البحث من الواقع التعليمي الجامعي الذي يؤشر تدني مستوى 

الذي توضح )شرق ادنى(،  طلبة المرحلة الثانية كلية اآلداب في مادة التاريخ تحصيل
لقائها مع و  متابعتها لدرجات التحصيل في هذه المادة للسنوات السابقة ؛ للباحثة من خالل

جامعة بغداد وما دار و  في كلية اآلداب الجامعة المستنصرية بعض تدريسي هذه المادة
االستراتيجات المتبعة في تدريسهم لها، واتضح أن و  الطرائق فيها من مناقشات حول

التي تتخللها اإللقاء واألسئلة القصيرة واعتماد و  معظم التدريس كان يعتمد الطريقة التقليدية
كما اشارت الى ذلك ، المعلوماتهذه استرجاع  تلقين المعلومات التي ترتكز علىو  الحفظ

في اعتماد طرائق وأساليب ونماذج تدريسية  الذي اكد ضعف (5107، دراسة )الهاشمي
نحو المادة  حديثة تشجع الطلبة وتراعي فروقهم الفردية وتنمي دافعيتهم واتجاهاتهم

الطالب يكون و  العملية التعليمية ويكون التدريسي هو محور، (077: 5107، )الهاشمي
 ، وهذادنى()شرق ا دوره سلبي مكتفي بتلقي ما يقدم له من موضوعات مادة التاريخ

 يضعف قدرة الطلبة على تنمية الفهم الذاتي وضعف مهارات التفكير عالي الرتبة.
زيادة مستوى  تمكن الطلبة منال االساليب التقليدية و  ان الطرائق لذا ترى الباحثة

 تحصيلالمستوى  تدنيتعد مشكلة و  التفكير عالي الرتبةتنمية مهارات  او تحصيلهم
 التدريس الجامعي تواجهمن المشكالت التي الي الرتبة وضعف مهارات التفكير ع

اهمية التربوية الحديثة التي تؤكد  االتجاهات للتوافق مع واالعداد االكاديمي للطلبة ،و 
 لذلكونتيجة  استعمال االستراتيجيات التعليمية التي تجعل الطالب محور العملية التعليمية

 -:تيفقد حددت الباحثة مشكلة بحثها بالسؤال اآل
كليه  ةالتاريخ لدى طلبة المرحلة الثانيإستراتيجية الفهم في تحصيل مادة ثر أ ما 

 ؟تفكيرهم عالي الرتبةو  اآلداب
 :اهمية البحث

تعد مادة التاريخ ضرورية ومهمة النها تمثل ميدان من ميادين المعرفة وهي من 
الجل بناء روح ، ضمن االتجاهات الضرورية التي تسهم في تحقيق األهداف التربوية
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الميول والقيم واألنماط و  واكساب المتعلمين االتجاهات، وتنمية مفهوم الذات، المواطنة
فضاًل عن ذلك تركيزها على القدرات ، وتنمية التفكير التاريخي، السلوكية المرغوبة

 ( وتنفرد04: 5117، سعادة)للطلبة االفادة منها في حياتهم اليومية. والمهارات التي يمكن
التحوالت التي و  التغيراتبدراسة  بكونها تهتممادة التاريخ بين العلوم االجتماعية األخرى 

بعدي  عبر، ذلك شابهوما  المعتقداتو  القيمو  واألفراد والمؤسساتاالحداث  تطرا على
 .(Brown &Daniel,1986,P.178) الزمانو  المكان

بناء الوعي و  ،الحاضر كما تركز مادة التاريخ على فهم الماضي تمهيدا إلدراك
سعادة وعبد )التاريخي لالفراد لتمكينهم من فهم المشاكل المعاصرة واستنباط حلوال لها 

ظهرت الحاجة الى  فقد، الهمية مادة التاريخ في التدريس الجامعيو  .(51د.ت: ، هللا
 ومن االستراتيجيات التي تجعل، استراتيجيات حديثة في تدريسها نتيجة لحاجات الطلبة

 اكساب المعرفةعلى  فقط ال تركز التي، الطالب محور العملية التعليمية استراتيجية الفهم
من حوله  لعالملأعمق الى تحقيق فهم الحقائق  تعلم تتجاوزللطالب وانما هي  معلوماتالو 

 فيالمعلومات  يم وتطبيقو تقالتي تمكنه من  الذي يعيش فيه. والمجتمع العالمي المتنوع
 وحل المعقدةكيفية طرح األسئلة  تمكن الطالب من فاستراتيجية الفهم ديدة.الج المواقف

مفاهيم والعمليات التي من شأنها لل أعمق فهم تطويرمن خالل الصعبة  المشكالت
 Mctighe & Elliott .اال يمكن التنبؤ به مع تغيرات الحياة التي للتوافق مساعدته

,2011,p15)). 
، العمليةتفسير هذه  في واواجتهد، باهتمام العلماء منذ القدم التفكير لقد حظى 

رغبة منهم في تطوير استراتيجيات تساعدهم على  التفكير وعملياته إدراك أسرارمحاولة و 
وتحسين ظروف حياته  توافقهقادرًا على توظيفها في  الفردتطوير هذه العملية بما يجعل 

ت تربوية تدعو الى المزيد من االهتمام بالتفكير كما ظهرت اتجاها، المختلفة ميادينهافي 
المتعلم بشكل و  بشكل عامتطور المجتمع  على الذي يعمل، وتنمية مهاراته عند المتعلمين

ما يصاحبه من تطورات و  الحاليأن طبيعة العصر  و.( 5111:52، )أبو جادو، خاص
عليا من التفكير  يتميزون بمهارات ومستويات نمطيينحتاج إلى مفكرين غير ت، سريعة

وان المبتكرين الذين يعملون  االبتكار،ألنه يعد عصر ، تتالءم مع طبيعة هذا العصر
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يقومون باداء المهام باستخدام المهارات المتزايدة القدرات  التفكير عالي الرتبة باستخدام
(Commons& Richards ,1995 ,p.11. ) يتيح، التفكير عالي الرتبة ان تعليم 

زيادة  على ويساعدهم، وزيادة التفاعل مع االخرين الحياتية اكتساب المهارات للطلبة
 السمات فمن، ويساعدهم على احترام ذواتهم، مضمون المعرفة وتحسين المستوى المعرفي

 FJ). عالي الرتبة التفكير تطوير مهارات هو الفعال للتعلم الرئيسة

King.et.al.2012.p8).بة يوفر للمتعلمين جو نفسيان نمط التفكير عالّي الرت 
وبين ، المتعلمو  مالئم للتعلم الفعال ويتميز بتبادل الثقة بين المعلمو  اجتماعي تربوي و 

، خطاب)ويساعدهم على ايجاد حلول للمشكالت التي تواجههم . ، المتعلمين انفسهم
5117: 01). 

 :بما يأتيالحاجة اليه و  البحثلباحثة أن تحدد أهمية لوفي ضوء ما تقدم يمكن 
 في مادة التاريخ طلبة المرحلة الثانيه كليه االدابزيادة تحصيل الحاجة الى  

استراتيجيات حديثة في  لذا دعت الحاجة الى استعمال، لديهم عالي الرتبةالتفكير و 
 خطوات تدريسيةو  من اجراءات تحتويهبما التدريس الجامعي التي تتوضح فاعليتها 

التي التعلمية  المواقف التعليمية في، أهداف العملية التعليميةتسهم في تحقيق  مناسبة
ونمو عمليات التفكير عالي ، ياد الفهم وعملياتهدترفع مستوى التحصيل من خالل از 

في وثيق لتحقيق االهداف التربوية ال هوارتباط تاثيرلما لهذا النوع من التفكير من  الرتبة
 على استعمال الطلبة يساعدالفعال الذي  لضمان التطور المعرفيالتعليم الجامعي 

 االكاديمي في مجال التعلم الصحي التوافقو  لتحقيق النجاح مهاراتهم العليا في التفكير
 العامة.اليومية والحياة 

 :هدف البحث
التاريخ لدى اثر إستراتيجية الفهم في تحصيل مادة  يهدف البحث الحالي تعرف

 تفكيرهم عالي الرتبة.و  طلبة المرحلة الثانيه كليه االداب
 فرضيتا البحث:

 :اآلتيتانلتحقيق هدف البحث فقد صيغت الفرضيتان الصفريتان 
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بين متوسط  (1012عند مستوى داللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -0
إستراتيجية على وفق  التاريخمادة  درسوا الذينالمجموعة التجريبية  طلبةدرجات 

المادة نفسها  درسوا الذينالمجموعة الضابطة  طلبةمتوسط درجات و  ،الفهم
 تحصيل.الالطريقة التقليدية في ب

بين متوسط  (1012عند مستوى داللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -5
إستراتيجية على وفق  التاريخمادة  درسوا الذينالمجموعة التجريبية  طلبةدرجات 

المادة نفسها  درسوا الذينالمجموعة الضابطة  طلبةمتوسط درجات و  ،الفهم
 . التفكير عالي الرتبةالطريقة التقليدية في ب

 حدود البحث:
  :يتحدد البحث الحالي بـ

  للعام الدراسي  / الجامعة العراقية المرحلة الثانيه كليه االدابعينة من طلبة
 م.5102/5105

  شرق ادنى قديم( .)التاريخ مادة موضوعات 
 حتديد املصطلحات: 

  :استراتيجية الفهم اوالUnderstanding Strategy:  :وعرفها كل من 
 Wiggins and McTighem,2005)) :استراتيجية تعليمية تنظم الفهم 

االستيعاب عند المتعلم، اذ تؤدي الى فهم المعلومات والموضوعات المقدمة، و 
في بناء المعرفة وليس فقط حفظ  لتمكين المتعلم وتؤكد على فاعلية عملية التعلم

 Wiggins and) . االستيعابو  المعلومات، وتقوم على عمليات ستة للفهم
McTighem ,2005 : p.9) 

  حداث الفهم عند المتعلمين والبد أن إل تدريسي تصميم (8002, عرفته )كوجك
تحديد المؤشرات التي تدل على أن  من خالل، يتحقق الفهم لدى كل متعلم

في المجاالت المختلفة.  توعاضالمتعلم قد فهم ما يقدم له من معلومات ومو 
 (044 :5112، )كوجك
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  وهي ستة عمليات استراتيجية بنائية تعليمية ذات (2012, )ياسين وراجي: 
 الوعيو  ،اآلخرينمشاعر  ادراكو  ،المتعلم رؤيةو ، التطبيقو  التفسيرو  ،الشرح

مكاناته ونوع ذكاءو  حداث الفهم عند المتعلم في ضوء قدراتهال، الذاتب ونمط ، ها 
  (.175 :2012، .)ياسين وراجيتعلمه

  التي  العملياتمجموعة من على انها  :اجرائيا استراتيجية الفهمتعرف الباحثة
توظفها الباحثة في الموقف التعليمي التعلمي لتدريس موضوعات مادة التاريخ 

 .التفكير عالي الرتبةو  المجموعة التجريبية ومعرفة اثرها في التحصيللطلبة 
 عالي الرتبة لتفكير ثانيا: اHigher Order Thinking  

  :فقد عرفه كل من
  (Resnick,1987)  هو مجموعة من االنشطه الذهنية المفضلة التي تتطلب

حلوال  تحليال الوضاع معقده وفقا لمعايير متعددة ويتضمنو  محاكمة عقلية
يكتشف و  مهمه المفكر ان ينشئو  يتجنب الحلول او الصياغات البسيطهو  متعدده

معنى فيما ال يكون له معنى اي الوصول الى معنى بالرغم من عدم وضوح 
 (Resnick,1987,p.3) .الخبره او الموقف

  (Lipman,1991)  تفكير ثري بالمفاهيم يتضمن تنظيما ذاتيا لعملية التفكير
 (Lipman,1991,p.34) .االستطالع باستمرارو  االستكشاف ويتجه نحو

 (Newmann, 1991) تحليل من خالل، العقلية للعمليات منفتح بانه تعميم 
باسلوب مبتكر  مشكلة حل الى لتوصل معالجتها ها من ثموتفسير  المعلومات
 (.pp.324،Newmann, 1991) .لتعلم سابق الروتيني االستعمال بعيدا عن

بأنه: " التفكير الذي يمكننا من فهم العالم من حولنا  (8022وآخرون )الريماوي  -
وفهم كيفية حدوث األشياء وأسباب حدوثها وما الذي يجعلها تحدث بطرق 
نما التالعب بها أيضا  مختلفة، وهو أكثر من مجرد تذكر المعرفة والمعلومات وا 

: 5100)الريماوي وآخرون،  .وهو مستمد من تصنيف بلوم لألهداف المعرفية "
755 ) 
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االجابة  الطلبة عينة البحث فيقدرة  :تعرف الباحثة التفكير عالي الرتبة اجرائيا
اختبار  في عليها يحصلون  بالدرجة التي إجرائياً  ويقاس، االختبار لفقراتالصحيحة 

 .الباحثة من عالي الرتبة المعدلتفكير ا

 النظرية في محورين احدهما إستراتيجية الفهمتعرض الباحثة الخلفية  :خلفية نظرية
 والثاني التفكير عالي الرتبة. 

 Understanding Strategy اسرتاتيجية الفهم :احملور االول
 عملية محورالمتعلم  يكون استراتيجية الفهم من االستراتيجيات التعليمية التي 

 Wiggins and McTighe، وصممت من لتعلمل يالفهم هو أساس إذ إنالتعلم، 

ستراتيجية الفهم ، (1998) تدل على فهم المتعلم  او خطوات مؤشرات تتضمنوا 
 ادىفإذا ويستدل على الفهم من خالل مؤشرات ستة للسلوك، له،  تعرضالتي  للمعلومات

البد أن يصمم التدريس ، لذا للموضوع حقيقياً  أنه قد حقق فهماً ف ،المتعلم هذه السلوكيات
مكاناته ونوع ذكاء كل عندإلحداث الفهم  ، ونمط تعلمه همتعلم، في ضوء قدراته وا 

على أن  يستدل منهاإلى تحديد المؤشرات التي  التربويون و  العلماءالمفضل وقد توصل 
حددت هذه و  ،المحددةقدم له من معلومات وموضوعات في المجاالت  فهم ما المتعلم قد

  هي: عملياتالمؤشرات في ستة 
 الفهم: إسرتاتيجية مراحل
 Explanation الشرح -0
 Interpretation التفسير -5
 Application التطبيق -7
 Perceptive المتعلم رؤية -7
 Empathy اآلخرينفهم مشاعر  -2
 Self-Knowledge معرفة الذات -5
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 الفهم  مراحل التدريس وفقا السرتاتيجية

 معناه ويقدم او المصطلح المفهوم أو الحدث المتعلم يبسط أن عىى:امل: القدرة على شرح اوال
المعلم  قدمهأو ، في الكتاب المدرسيذكره ورد  لمفهوم ال يردد تعريفاً ف، الخاصة بتعبيراته

 :المتعلم عن مجموعة أسئلة منها أن يجيبو  ،شرح المعنى منه تطلبي بل، أثناء الدرس
 .الذي يريد أن يشرحه للمفهومأين؟بالنسبة و  من؟ وكيف؟ ولماذا؟ ومتى؟

ولكنهما عمليتان ، التفسير وعمليةالشرح  عمليةتتقارب  :السبيب القدرة على التفسري ثانيا:
بينما عملية ، المفهوم او الحدث ركز على توضيح معنىت فعملية الشرح، مختلفتان
ماذا يمكن أن يحدث لو تغيرت بعض  :مثال، المفهوم او الحدثأهمية  تبين التفسير

لآلخرين؟ هل هذا  بالنسبة هذا الموضوع؟ وما أهميته من يهم المتعلم؟ وماذا الظواهر 
 التي تدل اإلجابة عنها على فهم الموضوع. وغيرها من األسئلة ؟معقوالالموضوع 

موضوع معين  عن معلوماتلديه من  ما توظيف من المتعلم تمكن : التطبيق:ثالثا
 المفهوم او المتعلمفعندما يفهم ، في مواقف جديدة ومتنوعة وعلى نحو خاص، بكفاءة

هذه  توظيفكيف يمكن  :مثل، األسئلة من لعددجابة القادرًا على إ يكون الموضوع 
السابقة  االفكارتطوير  يمكنالمهارة التي تعلمتها؟ كيف ؟ اين يمكن استعمال المعرفة 

يكون هدفها األساسي المتعلم تعلمها ي التي مهاراتالمعلومات أو ال وان، ؟ لالفادة منها
مكانات و  بقدرات هويدتز  بفعالية ونجاح  اليومية في حياته ليستعملها جسميةأو  عقليةا 

 .األفضل نحويتطور ويتقدم  ان خاللها ويمكن من
أن هناك وجهات و ، فكرةال ادراكعلى  المتعلمالفهم هنا في قدرة  يبدو :املتعلم: رؤية رابعا

 هناك أكثر من حل لكل مشكلة ، ويستوعب انوالموضوعاتاالحداث نظر مختلفة حول 
ينظر المتعلم ف، لآلخرينكما ، وأن تكون له وجهة نظر، أكثر من إجابة لكل سؤالو 

هل هذا الرأي مقبول؟  :ويتساءل، عنده فهمالعمق تلذلك يبتحليلية  واآلراء نظرة للمعلومات
في الفكرة أو  السلبيةجوانب الو  االيجابيةجوانب ال؟ ما محددهعبر عن وجهة نظر يوهل 

الذين وصلوا إلى هذا المستوى من  ون يتميز المتعلمو  هذه الفكرة؟ تقويمالرأي؟ هل يمكن 
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، األفكارو  يعترضون كثيرا على بعض اآلراءو  ،األسئلة يطرحون الكثير منالفهم بأنهم 
  .للموضوع المتعمقويعبرون عن وجهة نظرهم بشجاعة اعتمادًا على فهمهم 

ويتساءل ، اآلخرين علىفي هذا المستوى  المتعلم يركز فهم اآلخرين:: فهم مشاعر خامسا
ينظرون اليه نظرتي نفسها؟ مالنقص في هل ، او ؟هذا الموضوعكيف يرى اآلخرون 

هل كانت وجهة  مكانهميقرءون ما أنا أن أقرأه؟ لو كنت  هلألرى ما يرونه؟  معرفتي
ويحاول ، اآلخرنظر  من زاوية يرى الموضوعيحاول أن  المتعلمأن اي  ؟ستتغيرنظري 

  م.ويفكر من وجهة نظره، مويشعر بمشاعره، ويتخيلها طريقة تفكيره يفهمأن 

الىتحديد وجهة نظرة الى االشياء أي  المرحلةفي  المتعلميصل  فهم ومعرفة الذات: سادسا:
أي  أو تفسير شرحوعيوبه وتحيزاته في قوته  جوانب امكاناته فيعرف، لمستوى الحكمة

كيف و ، لألسئلة ادراكه في الفكريه هكيف تؤثر أنماط يفهمكما  موضوعات أو علوماتم
 هيماو ؟ االشياءلبعض  هما حدود فهمو ؟ لالحداث هعلى رؤيت هوطبيعته شخصيت تؤثر

راء ال بدقةأستمع  ؟ هلءهمتعصب آلرا هو؟ هل  هالمؤثرات الخارجية على وجهة نظر 
 ،الفهم اعلى عملياتمن  وتعد، مهافهو معرفة الذات هي مرحلة ، هذه المرحلة اآلخرين؟

يتمكن من تعرف  لكي، موضوعياً و  لما يفهمه أن يكون واعياً  المتعلمألنها تتطلب من 
)ياسين  . تعديلهاوالعمل على ، الشجاعة لمواجهتها عنده لتكون  ضعفهو  قوتهنقاط 
 (.072-075 :2012، وراجي

  Higher Order Thinking احملور الثاني: التفكري عالي الرتبة
هدفًا من األهداف التي يجب أن تنتهي إليها عمليتا عالي الرتبة  التفكيريعد 
الستيعاب الجديد  متفتح المتعلم التي تجعل التفكير أنماط نمط من وهو، التعلم والتعليم

 معالجة المشكالتو  التحديات المستقبلية ومواجهة، التوافق معهاو  من االفكار وتقبلها
التفكير عالي الرتبة،  تؤكد علىالتربوية الحديثة  التوجهات فكانت، وحلها

(Hirose,2000,p.34)ظهر  الواقع في، جديدا مفهوما ليس عالي الرتبة هو .التفكير
هو نمط معقد من التفكير ينطوي و  ،0525 في عام التعليمية لألهداف بلوم تصنيف في

 واصدار الحكم والتنظيم النقدي والتفكير والتنبؤ التركيب وفرض الفرضياتو  على التقويم
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فقد  (Cohen& et.al 2004. p177) وحل المشكالت، األفكار واختبار، الذاتي
عالي  التفكير وصف بلوم المهارات في اعلى تصنيف في المجال المعرفي بانها مهارات

 المشكالت تعمل على حلو  هذه المهارات معممةو  التقويم(و  التركيبو  الرتبة )التحليل
 .(Boone et al., 2005;p. 25) الموضوعات من كبيرة مجموعة على تطبيقها يمكنو 

( ان التفكير عالي الرتبة هو مزج نمطين من التفكير هما Bloom ،1956واشار بلوم )
 التفكير عالي الرتبة مكافئ الندماج هذين النمطين )االبتكاري و  التفكير الناقد،و  االبتكاري 

فالتفكير االبتكاري يتضمن ، فال يوجد تفكير ابتكاري خالص وتفكير ناقد خالص، الناقد(و 
اما التفكير الناقد يتضمن المحاكمة العقلية المنطقية. فال ، المحاكمة العقلية االبتكارية

دون القليل من المحاكمة العقلية االبتكارية، وال يوجد تفكير ابتكاري دون  يوجد تفكير ناقد
التفكير عالي و  .(512 :5114)العتوم واخرون، ، القليل من المحاكمة العقلية المنطقية

الحقيقة  منالتفكير عالي الرتبة وينتج ، االبتكاري التفكير الناقد والتفكير يتضمن الرتبة 
بل التفكير عالي الرتبة ، مهارات المعرفيةللليس صقل و  نظمتين،فكرتين م وهماوالمعنى 

عندما يوظف  على نحو خاصالمهارات المعرفية  تتطور بواسطتههو السياق الذي 
، المتقدمالحوار والسياق االجتماعي االكثر موثوقية لتوليد التفكير عالي الرتبة، فالتفكير 

  . (72 :0552هو التفكير عالي الرتبة )ليبمان،
 Higher – Order Thinking Skillsمهارات التفكري عالي الرتبة  

عني التفكير الذي يحدث في ت االساسفي  ان مهارات التفكير عالي الرتبة
 الشائعفالترتيب الهرمي األكثر  مستويات أعلى من التسلسل الهرمي للمعالجة االدراكية.

 مهارات تشمل (Hammond,2010, net) هو تصنيف بلوم من هذا النوع في التعليم
 ،اإلبداعي والتفكير، المعرفة وراء وما، التامليةو  ،منطقيةالو  التفكير عالي الرتبة الناقدة

 .اليقين بشانها ويتملكهم عدم، مألوفة غير مشاكل المتعلمين يواجه عندما تنشيطها يتمو 
(FJ King.et.al.2012.p1) ، في المجال المعرفي ُتمثل إن مستويات بلوم الثالثة العليا
التفكير )والتركيب يمثل  (التفكير الناقد)اذ ان التحليل يمثل ، مهارات التفكير عالي الرتبة

تعد مكونات للتفكير عالي الرتبة  وهذه المهارات(، المحاكمة العقلية)والتقويم  (االبتكاري 
الرتبة يتطلب  أن إكساب المتعلمين مهارات التفكير عاليو  .(575 :0552، ليبمان)

file:///D:/كتاب/كتب/A%20Guide%20to%20Teaching%20Practice.pdf
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 2000,)وهذا ما اشار اليه ، والتقويم، التركيبو  ،التطبيق، والتحليل :إكسابهم مهارات
Lawrence)  اذ أن هذه المهارات تعمل على تنمية هذا التفكير عالي الرتبة

(Lawrence, 2000: p 2).  ان تعليم مهارات التفكير عالي الرتبة تطلب اكساب و
 Evaluation، التقويم Synthesisوالتركيب ، Analysisمهارات: التحليل  المتعلمين
ان مهارات التفكير عالي الرتبة هي:  هناك من يرى و  (55 :5114، واخرون )العتوم 
 في المتعلمين انهماكو  ،، والحورات والمناقشات السقراطيةاالنفتاح الذهنيو  ،لمعرفةاتنظيم 
 الى وتحويلهاوتحليل البيانات ، التنبؤات صوغة مثل: مهارات التفكير عالي الرتب ممارسة

تعلم ب على نحو خاصسيمكنهم من االهتمام بشكل افضل ، المعادالت والصيغ المختلفة
للتفكير  المهمةمفتوحة النهاية من المهارات الان مهارة حل المشكالت و ، المادة الدراسية
 . (Lipman,1991:p89عالي الرتبة )

 عالي الرتبة:مميزات التفكري 
 :عدد من المميزات وهي(Resnick,1987,p.3)لقد حددت لورين ريسنيك 

  حسابي وغير بانه معقد التفكير عالي الرتبةيتصف. 
 متعددة حلول يستعمل الفرد. 
 والتفسير يستعمل الحكم. 
 متعددة. معايير تطبيق 
 بالشك. يتميز 
 التفكير لعملية الذاتي بالتنظيم يتميز. 
 للخبرة بالرغم من عدم وضوح الموقف. هيكل وتحديد، معنى إيجاد 
 بذل المجهود. 

(Resnick,1987,p.3) 
 خصائص البيئة التعليمية الكساب املتعلمني مهارات التفكري عالي الرتبة:

مجموعة من الخصائص التي يجب توافرها  (5114، لقد ذكر )العتوم واخرون 
 :التفكير عالي الرتبةتنمي مهارات و  في البيئة الصفية التي تعزز
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 تقديم مواقف تعليمية واقعية لتشجيع المتعلم على التفكير في هذه المواقف. -0
 تشجيع المتعلمين للتعبير عن افكارهم والدفاع عنها واحترام آراء اآلخرين . -5
 االقران والتعاون معهم.و  تشجيع المتعلمين على التفاعل االجتماعي مع المعلم -7
االكتشاف واالستقصاء وتنمية و  واثارة حب االستطالعتشجعهم على حب المعرفة  -7

 مسؤولية المتعلمين عن تعلمهم .
تحويل كل فشل في التوصل لالجابة أو حل للمشكلة او عدم التوصل إلى معنى  -2

 وفرصة للتعلم. 
  (515 :5114اخرون، و  )العتوم 

 تقويم مهارات التفكري عالي الرتبة:
 الرتبة لدى المتعلم من خالل ادوات متعددة منها:يتم تقويم مهارات التفكير عالي 

 متعدد من متعدد. الذي يتطلب اعادة ترتيب االستجابات. او اختيار من اختيار 
 الستجابة المتعلمين. المكتوب التبرير مع

  األداء. اختبارات 
 الطالبية والمشاريع المهام من مجموعات هي :ملفات االنجاز 
 .كتابة التقارير 

Killoran ،1992;pp.106−108)) 
 :دراسات سابقة

  دراسة(Christi & Julie ،1996): أجريت الدراسة في الواليات المتحدة
األمريكية وقد هدفت إلى تحسين مهارات التفكير عالي الرتبة لدى طلبة 

تم تصميم برنامج ، المدارس الثانوية لتعليم اللغة االسبانية كلغة ثانية
الرتبة لدى طلبة المدارس الثانوية لتعليم اللغة لتحسين مهارات التفكير عالي 

طالب وطالبة وتم توثيق  (751)ألربع مدارس بواقع  االسبانية . وذلك
، الخلل في التفكير عالي الرتبة من خالل االختبارات التي يقوم بها المدرس
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سجل مالحظات ، العروض الشفهية التي يؤديها الطالب باللغة االسبانية
 لمالحظة تفكير الطالب . المدرس وسجالت

تقان المهارات ، والتطبيق، لقد أثبتت التحليالت افتقاد الطلبة إلى المعرفة وا 
بغض النظر عن المهارات التي يتم تعلمها على انفراد أو بمساعدة ، عالية الرتبة

أو ، المنهج . لقد تم التركيز في هذه الدراسة على استخدام المنظمات الصورية
التي يتم تقديمها بشكل بصري لمعرفة مدى تأثيرها على  (الذهنية)الخرائط العقلية 

المقارنة ومعرفة المتناقضات والتصنيف . لقد و  بعض المهارات الرئيسية كالترتيب
اختيرت المنظمات الصورية من اجل محتوى الدرس واستخدمت في التعليم 

 الرتبة . واالختبار الذي يقيس مهارات التفكير عالية
وأكدت نتائج الدراسة على أن الطلبة قاموا بتطوير منظماتهم الصورية 
واستخدموها في مواقف جديدة . كما قد لوحظ تطور أداء الطلبة في االمتحانات 

 (Christi & Julie, 1996: 1القصيرة واالختبارات المكتوبة . )
 هدفت الدراسة تعرف فاعلية التدريس بمهارات التفكير  :(8028) الشامي دراسة

عالي الرتبة على وفق أسلوب تعليم التفكير ضمن المحتوى المعرفي لمادة علم 
األحياء في التحصيل وكفاية التمثيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات 

وهي مهارات واعتمد الباحث مهارات التفكير عالي الرتبة ، الصف الرابع العلمي
تحليل ، حل المشكالت مفتوحة النهاية، التساؤل الناقد، تنظيم المعلومات)

اختيرت عينة (، التقويم ،التركيب، التطبيق، صياغة التنبؤات، البيانات ونمذجتها
، طالبة موزعة على مجموعتي البحث (57)قصديًا وبلغ عدد الطالبات  البحث

طالبة وتدرس وفقا لمهارات التفكير عالي  (70) وتضم وهي المجموعة التجريبية
طالبة فتدرس بالطريقة االعتيادية، كوفئت  (75)المجموعة الضابطة و  الرتبة،

والمعلومات اإلحيائية ، والتحصيل السابق، العمر الزمني) المجموعتان بمتغيرات
مت وقا، اختبار التفكير الناقد(و  والذكاء ومقياس كفاية التمثيل المعرفي، المسبقة

فقرة  (21)الباحثة ببناء ثالث أدوات وهي: االختبار التحصيلي الذي تكون من 
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ومقياس كفاية التمثيل ، مقالية (4)منها من نوع االختيار من متعدد و (77)
 (52)فقرة واختبار التفكير الناقد الذي تكون من  (27)المعرفي الذي تكون من 

معرفة )ت للتفكير الناقد وهي فقرة على وفق المهارا (42)موقفًا وتكون من 
واظهرت النتائج التي  (االستنتاج، االستنباط، تقويم الحجج، التفسير، االفتراضات

توصلت اليها الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة 
التجريبية في التحصيل الدراسي لمادة علم االحياء بحجم أثر للمتغير المستقل بلغ 

وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح ، وهي قيمة متوسطة (1055)
 المجموعة التجريبية في مقياس التمثيل المعرفي بحجم اثر للمتغير المستقل بلغ

ووجود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح ، وهي قيمة فوق المتوسطة (1042)
ر المستقل بلغ المجموعة التجريبية في تنمية التفكير الناقد بحجم اثر للمتغي

 . وهي قيمة متوسطة (1025)
 (ـه-ج :5105، )الشامي

 اجراءاتهو مىهجية البحث
 .البحثالباحثة منهج البحث التجريبي لتحقيق هدف  اعتمدت :منهج البحث

ذي الضبط الضابطة و  التجريبية)تصميم المجموعتين  اختارت :التصميم التجريبي
 .المجموعات المتكافئةبوصفه واحدًا من تصاميم ، الجزئي(

 املتغري التابع االختبار البعدي املتغري املستقل جمموعيت البحث

 االختبار التحصيلي استراتيجية الفهم التجريبية
 اختبار التفكير عالي الرتبة

 التحصيل
 التفكير عالي الرتبة --- الضابطة

 طلبة من البحث عينة منه اختيرت الذي البحث مجتمع تكون : مجتمع البحث
 المستنصرية وجامعة بغدادو  المرحلة الثانية كلية االداب في كل من الجامعة العراقية

 م.5102-5105
 المرحلة الثانية كلية االداب في الجامعة العراقيةاختير طلبة  :عينة البحث
طلبة المرحلة الثانية وبطريقة السحب العشوائي اختارت الباحثة ، عشوائيا عينة للبحث
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على وفق  مادة التاريخ )شرق ادنى قديم(لتمثل المجموعة التجريبية التي تدرس  صباحي
استشارة عدد من  وبعد، مجموعة ثانية صباحية افرلعدم تو  ونظراً ، استراتيجية الفهم

طلبة المرحلة الثانية تختار  نالباحثة أ ارتأت ،(0)في القياس والتقويم الخبراءو  المحكمين
بالطريقة  مادة التاريخ )شرق ادنى قديم(لتمثل المجموعة الضابطة التي تدرس  مسائي
طالبة في كل و  طالب (74بواقع ) طالبةطالب و ( 47) الطلبةبلغ عدد ، التقليدية

 مجموعة.
أجرت الباحثة التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات  :تكافؤ مجموعتي البحث

 (. التفكير عالي الرتبة)العمر الزمني للطلبة ،الذكاء،  :اآلتية
تم الحصول على المعلومات المطلوبة  :لطلبة مجموعتي البحثباألشهر  العمر الزمني

المجموعة  لطلبة. إذ بلغ المتوسط الحسابي مأنفسه الطلبةفيما يخص العمر الزمني من 
المجموعة الضابطة هو  لطلبةأما المتوسط الحسابي  ( شهراً 235.616التجريبية )

لعينتين مستقلتين لحساب  (T-Test) استعملت الباحثة االختبار التائي، ( شهراً 233.891)
المحسوبة تساوي التائية تبين أن القيمة و  ،داللة الفرق بين متوسطي اعمار المجموعتين

 ة( وبدرج1012(عند مستوى داللة )0052( وهي أصغر من الجدولية )0.460)
وهذا يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتان ، ( يوضح ذلك0الجدول )، (27)حرية

 إحصائيًا في هذا المتغير.
 (1اجلدول )

 نتائج االختبار التائي العمار طلبة جمموعيت البحث
 افراد اجملموعة

 العيىة

املتوسط 
 احلسابي

احنراف 
 معياري

درجة 
 احلرية

مستوى  القيمتان التائية
 اجلدولية احملسوبة 0.0.الداللة

 17.610 235.616 37 التجريبية
27 0.460 89.1 

 غير

 14.479 233.891 37 الضابطة دالة

 

                                                           

-
أ.م.د. خالد  ،أ.د. ياسين حميد،أ.د. دمحم أنور،أ.د. صفاء طارق حبيب ،أ.د. كامل الكبيسي 0

 جمال
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 جملة مداد اآلداب

( 0527:51، كونه مقننًا على البيئة العراقية )الدّباغ ،الباحثة اختبار رافن طبقت :الذكاء
في حين بلغ ( 41.7568بلغ متوسط درجات المجموعة التجريبية )، وبعد تطبيق اإلختبار

وكانت القيمة التائية المحسوبة ، (42.3784متوسط درجات المجموعة الضابطة )
( 1012( عند مستوى داللة )0052( وهي أقل من القيمة التائية الجدولية البالغة )09400)

وهذا يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيًا في هذا ، (45وبدرجة حرية )
 يوضح ذلك .( 5الجدول )، المتغير

 (2اجلدول )
 القيمة التائية احملسوبة لدرجات جمموعيت البحث يف إختبار الذكاء

الداللة 
 االحصائية

(.0.0) 

 القيمة التائية
درجة 
 حلرية

االحنراف 
 ملعياري

املتوسط 
 احلسابي

 اجملموعة العيىة
 احملسوبة اجلدولية

 27 09400 89.1 غير دالة
 التجريبية 37 41.7568 7.61725

 الضابطة 37 42.3784 5.60432

على عينة البحث  طبقت الباحثة اختبار التفكير عالي الرتبة :التفكير عالي الرتبة
ظهر ان ، وعند مقارنة متوسطات درجات المجموعتين، الغراض التكافؤ قبل بدء التجربة

وانحراف معياري  (19.4054متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية قد بلغ )
(، 18.8378في حين بلغ متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة )، (1.18929)

استعملت الباحثة ، وللتحقق من تكافؤ المجموعتين(، 2.08851وانحراف معياري )
لعينتين مستقلتين لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات  (T-Test)االختبار التائي 

 :بين ذلك( ي7المجموعتين والجدول )
 (3اجلدول )

 نتائج االختبار التائي لدرجات طلبة جمموعيت البحث يف اختبار التفكري عالي الرتبة

 العيىة اجملموعة
املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف املعياري
درجة 

 احلرية
 مستوى الداللة القيمتان التائيتان

 اجلدولية احملسوبة 0.0.

 1.18929 19.4054 37 التجريبية
 غير دالة 89.1 1.436 27

 2.08851 18.8378 37 الضابطة
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 ( اقل من القيمة1.436( ان القيمة التائية المحسوبة والبالغة )7يتبين من الجدول )
( وهذا يشير 1012( ومستوى داللة )45( عند درجة حرية )0052التائية الجدولية البالغة )

متكافئتان  (التجريبية والضابطة)مما يؤكد ان المجموعتين ، الى انها غير دالة احصائياً 
 في هذا المتغير. 

 :مستلزمات البحث
)شرق التاريخ موضوعات مادة تم تحديد المادة التعليمية وهي : تحديد المادة التعليمية -

 م.5105/  5102المحددة من لجنة العمداء للعام الدراسي  ادنى قديم(
اعدت الخطط التدريسية لمجموعتي  :االهداف السلوكيةو  إعداد الخطط التدريسية -

)شرق ادنى التاريخ موضوعات مادة االهداف السلوكية لو  البحث اعتمادًا على المحتوى 
( غرضًا سلوكيًا 511تم صياغة )و  ،( خطة تدريسية لكل مجموعة71فقد تم إعداد ) قديم(

وفي ضوء آرائهم  واالختصاصوقد ُعرَضت على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة 
 اجريت بعض التعديالت البسيطة .

 

 اداتا البحث:
)شرق التاريخ مادة صمم اختبار تحصيلي في ضوء محتوى  :اوال: االختبار التحصيلي

 المقرر تدريسها خالل مدة التجربة واألغراض السلوكية: ادنى قديم(
اعّدت الباحثة خارطة اختبارية شملت محتوى  اعداد الخارطة االختبارية: -

)شرق ادنى قديم(، واالهداف السلوكية للمستويات الستة التاريخ موضوعات مادة 
(، )المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، Bloomمن المجال المعرفي لتصنيف )

التقويم(. وحّددت عدد الفقرات في كل مستوى من المستويات الستة و  التركيب،
( فقرة في ضوء 72لالهداف السلوكية من مجموع فقرات االختبار النهائي بـ )

 ( يوضح ذلك.7مجموع الفقرات الكلي، الجدول )
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 جملة مداد اآلداب

 (4جدول )

 اخلارطة االختبارية لفقرات االختبار التحصيلي

 املوضوعات ت

داف
اله

دد ا
ع

 

 االهمية

 الىسبية

 هدافلأل

 االهداف السلوكية

بار
خت

 اال
رات

 فق
موع

جم
 

33% 25% 17% 12% 9% 7% 

 التقويم الرتكيب حتليل تطبيق فهم معرفة

 5 0 0 1 1 1 2 %11.00 55 الفصل االول 0

 3 0 0 0 1 1 1 %6.00 05 الفصل الثاني 5

 6 0 1 1 1 1 2 %15.00 71 الفصل الثالث 7

 8 1 1 1 1 2 2 %16.00 75 الفصل الرابع 7

 7 1 1 1 1 1 2 %15.00 71 الفصل الخامس 2

 8 1 1 1 1 2 2 %16.00 75 الفصل السادس 5

 3 0 0 0 1 1 1 %8.00 05 الفصل السابع 4

 5 0 0 1 1 1 2 %13.00 55 الفصل الثامن 2

 72 3 4 6 8 10 14 %011 511 اجملموع

شمل االختبار الفقرات الموضوعية )االختيار من متعدد( صياغة فقرات االختبار:  -
( فقرة 72تنوعت فقرات االختبار التحصيلي، فكانت فقراته )بذلك و  والمقالية

( فقرات كانت تمثل أسئلة مقالية وقد وزعت فقرات األسئلة على 01)و موضوعية
  وفق األغراض السلوكية بمستوياتها الستة.

عرض االختبار على عدد من المحكمين في طرائق التدريس صدق االختبار:  -
( محكم، وبعد تحليل استجاباتهم، عدلت 05م )والقياس والتقويم البالغ عدده

%( فأكثر 42صياغة بعض من الفقرات وقبلت الفقرات التي حصلت على نسبة )
المحكمين. ومن مؤشرات الصدق السابقة التي اعتمدتها و  من موافقة الخبراء

 (.7الباحثة إعداد الخارطة االختبارية الجدول )
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وضع إجابات أنموذجية لجميع فقرات تم تعليمات تصحيح االختبار التحصيلي:  -
االختبار اعتمدت في التصحيح. فقد أعطيت لكل فقرة من فقرات االختبار 
الموضوعي درجة واحدة إذا كانت اإلجابة صحيحة وصفرا إذا كانت اإلجابة 

( 72 –الدرجة الكلية لفقرات االختبار الموضوعي )صفر و  خاطئة او متروكة .
( درجة للسؤال الواحد 7 –لية فقد تراوح مداها )صفر درجة . أما األسئلة المقا

حيث أعطيت الدرجة على وفق خطوات الحل الصحيح ولكل فكرة درجة واحدة . 
( درجة فان 71 –وبهذا أصبحت الدرجة الكلية لتلك األسئلة بالمدى )صفر 

 ( درجة .52الدرجة الكلية لالختبار هي )
عينة استطالعية من جامعة اخرى  طبق االختبار على التجربة االستطالعية: -

( طالب وطالبة من طلبة المرحلة 51ولها مواصفات عينة البحث، تألفت من )
الثانية كلية االداب جامعة بغداد وبعد تطبيق االختبار اتضح ان التعليمات 

( 71ان الوقت الذي استغرق في االجابة عن فقرات االختبار كان )و  واضحة،
 دقيقة.

طبق االختبار على عينة التحليل عينة التحليل االحصائي لفقرات االختبار:  -
طالبة من و  ( طالب011االحصائي ولها مواصفات عينة البحث، تألفت من )

 .المستنصريةو  طلبة كلية االداب جامعة بغداد
لقد حسبت صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار  :معامل صعوبة الفقرات -

. (0.59-0.44)لمعادلة الخاصة بها . فكانت تتراوح بين الموضوعي باستعمال ا
وحسبت صعوبة فقرات االختبار المقالي باستعمال معادلة الصعوبة الخاصة بها 

.وبهذا تعد فقرات االختبار مقبولة ومعامل  (0.64-0.51)فتراوحت بين 
 (.5)و (2صعوبتها مناسبا، الجدول )

مييزية لكل فقرة من فقرات فقرات االختبار حسبت القوة الت :القوة التميزية للفقرات -
(، 0.67-0.59)الموضوعي باستعمال المعادلة الخاصة بها فتراوحت بين 
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 جملة مداد اآلداب

حسبت القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار المقالي باستخدام معادلة و 
 (.5)و (2، الجدول )(1055-1077)التمييز الخاصة بها فتراوحت بين 

 (0اجلدول )
 يف اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا املوضوعيةمعامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار 

تسلسل 
 الفقرة

االجابات 
الصحيحة يف 

 اجملموعة العليا

االجابات 
الصحيحة يف 

 اجملموعة الدنيا

نسبة صعوبة 
 الفقرة

نسبة متييز 
 الفقرة

8.  20 4 0.44 0.59 

7.  25 7 0.59 0.67 

3.  24 9 0.44 0.59 

4.  22 5 0.59 0.67 

5.  26 9 0.44 0.59 

6.  20 5 0.59 0.67 

2.  25 7 0.44 0.59 

1.  19 4 0.59 0.67 

..  21 8 0.44 0.59 

80.  25 11 0.59 0.67 

88.  25 9 0.44 0.59 

87.  17 6 0.59 0.67 

83.  20 4 0.44 0.59 

84.  24 13 0.59 0.67 

85.  26 14 0.44 0.59 

86.  21 7 0.59 0.67 

82.  25 6 0.44 0.59 

81.  20 3 0.59 0.67 

8..  24 9 0.44 0.59 

70.  17 4 0.59 0.67 
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78.  20 9 0.44 0.59 

77.  25 1 0.59 0.67 

73.  26 11 0.44 0.59 

74.  23 11 0.59 0.67 

75.  24 14 0.44 0.59 

76.  23 11 0.59 0.67 

72.  26 12 0.44 0.59 

71.  23 12 0.59 0.67 

7..  23 13 0.44 0.59 

30.  26 12 0.59 0.67 

38.  25 14 0.44 0.59 

37.  20 5 0.59 0.67 

33.  25 11 0.44 0.59 

34.  25 13 0.59 0.67 

35.  20 11 0.44 0.59 
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 جملة مداد اآلداب

 (6اجلدول )
 معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار املقالية يف اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا

نوع 
 الفقرات

رقم 
 الفقرة

 عـدد اإلجابات يف
 الدنيـــااجملموعـة  اجملموعـة العليـــا التمييز الصعوبة

0 8 7 3 0 8 7 3 

السؤال 
الثاني 
 املقالي

36.  1 2 9 15 12 7 8 2 0.58 0.44 

32.  1 1 7 18 11 8 8 1 0.59 0.52 

31.  0 6 7 14 13 5 9 1 0.54 0.44 

3..  1 3 5 18 14 6 7 2 0.57 0.51 

40.  2 3 5 17 12 7 8 2 0.57 0.43 

48.  1 2 5 19 11 8 8 2 0.61 0.48 

47.  1 1 5 20 10 8 9 2 0.64 0.48 

43.  2 3 6 16 16 5 6 1 0.51 0.53 

44.  1 2 7 17 14 6 7 3 0.59 0.47 

45.  0 1 9 17 15 7 5 1 0.56 0.62 

استعملت الباحثة معادلة فعالية المموهات الخاطئة لجميع  :فعالية المموهات الخاطئة
وبذلك ، ووجدت أن معامالت فعالية جميع المموهات سالبة، فقرات االختبار الموضوعي

 (.4الجدول )، عدت جميع المموهات الخاطئة فعالة
 (7اجلدول )

 فاعلية املموهات اخلاطئة للفقرات املوضوعية

 رقم الفقرة
 البدائل

 د ج ب أ

8.  -0.177 -0.268  -0.157 

7.  -0.194  -0.231 -0.268 

3.   -0.231 -0.194 -0.268 

4.  -0.231 -0.157 -0.268  

5.   -0.178 -0.194 -0.231 

6.  -0.268  -0.231 -0.194 

2.  -0.157 -0.268  -0.268 
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1.  -0.231  -0.157 -0.231 

..  -0.194  -0.231 -0.231 

80.  -0.157 -0.157 -0.157  

88.  -0.157  -0.231 -0.268 

87.  -0.268 -0.157 -0.268 -0.231 

83.   -0.268 -0.231 -0.194 

84.  -0.157 -0.231 -0.268  

85.   -0.231 -0.157 -0.268 

86.  -0.268 -0.231  -0.194 

82.  -0.231 -0.268  -0.157 

81.  -0.157 -0.268 -0.157  

8..  -0.178 -0.194 -0.268  

70.  -0.194 -0.268  -0.268 

78.  -0.268  -0.231 -0.268 

77.  -0.231 -0.157 -0.157  

73.  -0.231 -0.194  -0.178 

74.   -0.157 -0.194 -0.157 

75.  -0.268 -0.157 -0.268  

76.   -0.157 -0.231 -0.231 

72.  -0.231 -0.268  -0.231 

71.  -0.194 -0.194 -0.268  

7..  -0.157 -0.231  -0.231 

30.   -0.231 -0.194 -0.268 

38.  -0.268 -0.268 -0.268  

37.  -0.231  -0.194 -0.157 

33.  -0.194  -0.268 -0.231 

34.  -0.268 -0.231  -0.268 

35.  -0.231 -0.268 -0.157  

لحساب  (Kuder ،Richardson-20)استعملت معادلة  :االختبار التحصيلي ثبات
إذ إنها الطريقة األكثر شيوعًا الستخراج االتساق ، ثبات فقرات االختبار الموضوعي

الداخلي لفقرات االختبار التي تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفرًا لإلجابة غير 
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 جملة مداد اآلداب

أما فقرات ، (1025وكان معامل ثبات هذه الفقرات ) (552 :5111، ملحم)الصحيحة 
إليجاد ثباتها  (Cronbach Alpha) االختبار المقالي فقد استعملت معادلة كرونباخ ألفا

وتستخدم هذه المعادلة لحساب ثبات فقرات االختبار المقالي لالختبار التحصيلي التي يتم 
( وتعد ثبات 1020ت هذه الفقرات )وكان معامل ثبا، تقدير درجاتها حسب نوعية اإلجابة

 الفقرات الموضوعية والمقالية لالختبار ثبات موثوقا به .

 لعدم وذلك اختبارًا للتفكير عالي الرتبة الباحثة صممت :ثانيا: اختبار التفكير عالي الرتبة

 البيئة في الجامعية للمرحلة عالي الرتبة التفكير مهارات لقياس جاهزة اختبارات وجود

 .العراقية

التي و  االدبيات التربويةو  بعد االطالع على الدراسات السابقة :تحديد مهارات االختبار 
االكثر شيوعا و  المهارات المشتركة الباحثة اختارت، عرضت مهارات التفكير عالي الرتبة

حل المشكلة( المستعملة في دراستي و  ،والتنبؤ، التركيبو  في البحوث وهي )التحليل
(Collins,2010)  دراسةو Edwards,2000)( المستندة الى تصنيف بلوم )Bloom )

( Collins,2010,p11االبتكاري. )و  التي تمثل التفكير الناقدو  في المجال المعرفي
اذ يمكن تقويم مهارات ، حددت فقرات االختبار بنوع اختبار االكمال ذو االجابة القصيرةو 

فقرات ذات االجابة القصيرة او االختيار من متعدد او التفكير عالي الرتبة باستخدام ال
  (King,et al, net).المطابقة

 المحكمينمن  مجموعةعلى اختبار التفكير عالي الرتبة  عرضت الباحثة :صدق االختبار
اختبار  إلبداء آرائهم ومالحظاتهم في صالحية فقرات التقويم،و  في القياسوالمتخصصين 

 تحصلو  وأُعيدت صياغة بعضها اآلخر، عدلت بعض الفقراتو  ،التفكير عالي الرتبة
 الكلي . المحكمينمن مجموع  (% 42)بـ  التي حددتها الباحثة اتفاقعلى نسبة 

ووضوح ، لغرض معرفة المدة التي تستغرقها اإلجابة على االختبار :التجربة االستطالعية
نة البحث نفسها كان طلبة لها مواصفات عيالعلى عينة من  االختبار تفقرات طبقال

وان الوقت ، واضحة لدى الطلبة الفقراتان فاتضح ، طالبةو  طالب (51عددها )
  .دقيقة (25)المستغرق في اإلجابة هو 
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من  التحليل االحصائي على عينة االختبارطبق  :التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار
تشير  . طالبةو  طالب (011طلبة لها مواصفات عينة البحث نفسها كان عددها )ال
(Anastasi, 1997)  إلى إن أفضل حجم لعينة تحليل الفقرات عند استخدام المجموعتين

وبعد تطبيق  (Anastasi ،1997 ,p. 33في كل مجموعة ) (%54)المتطرفتين ونسبة 
ومن ثم استخرجت الدرجة الكلية لكل فرد الطلبة االختبار على العينة صححت إجابات 

%( 54رتبت الدرجات تنازليا ثم أخذت نسبة )و ، التحليل اإلحصائيمن أفراد عينة 
كل مجموعة  في الطلبةوبهذا يكون قد بلغ عدد  ,%( كمجموعة دنيا54كمجموعة عليا و)

( 27) تضمطالبة وهذا يعني إن المجموعتين و  طالب (54المجموعتين العليا والدنيا ) من
 ( لتمييز الفقرات.5الجدول )و  ،ات( لصعوبة الفقر 2يالحظ الجدول )طالبة. و  طالب

 :معامل صعوبة الفقرات

 (8دول )اجل
 معامالت صعوبة فقرات اختبار التفكري عالي الرتبة

 حل املشكلة التىبؤ الرتكيب التحليل

 الفقرة
معامالت 
 الصعوبة

 الفقرة
معامالت 
 الصعوبة

 الفقرة

 
معامالت 
 الصعوبة

 الفقرة
معامالت 
 الصعوبة

8.  0.61 ..  0.57 82.  0.57 75.  0.57 

7.  0.61 80.  0.49 81.  0.59 76.  0.53 

3.  0.61 88.  0.51 8..  0.59 72.  0.46 

4.  0.53 87.  0.51 70.  0.55 71.  0.64 

5.  0.61 83.  0.59 78.  0.51 7..  0.59 

6.  0.55 84.  0.53 77.  0.57 30.  0.49 

2.  0.57 85.  0.48 73.  0.55 38.  0.49 

1.  0954 86.  0.57 74.  0.57 37.  0.57 
–  
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 (9دول )اجل
 فقرات اختبار التفكري عالي الرتبة متييزمعامالت 

 حل املشكلة التىبؤ الرتكيب التحليل

 الفقرة
معامالت 
 التمييز

 الفقرة
معامالت 
 التمييز

 الفقرة

 
معامالت 
 التمييز

 الفقرة

 
معامالت 
 التمييز

8.  0.86 ..  0.64 82.  0.86 75.  0.86 

7.  0.71 80.  0.71 81.  0.71 76.  0.53 

3.  0.64 88.  0.64 8..  0.6 72.  0.82 

4.  0.64 87.  0.71 70.  0.82 71.  0.82 

5.  0.71 83.  0.82 78.  0.75 7..  0.75 

6.  0.60 84.  0.78 77.  0.56 30.  0.78 

2.  0.56 85.  0.71 73.  0.67 38.  0.61 

1.  0.86 86.  0.64 74.  0.86 37.  0.86 

 الفقرة بين عالقةتم حساب معامل صدق الفقرات من خالل حساب ال :معامل الصدق
يعتمد هذا األسلوب على حساب العالقة  ،و الختبار التفكير عالي الرتبةالدرجة الكلية و 

تم و  ،(Lindquist,1998:286) لالختباراالرتباطية بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية 
معامل ارتــباط  عمالباست، اتنتمي إليه التي بمجال المهارةحساب عالقة درجة الفقرة ايضا 

يالحظ  (0055( هي )1012مستوى داللة ) عند الجدولية القيمة اذ ان، بوينت بايسيريال
 (01الجدول )

 (.1دول )اجل
 الختبارلبالدرجة الكلية وجملال باعالقة درجة الفقرة 

 عالقتها بالدرجة الكلية عالقتها باجملال الفقرة املهارة

 التحليل

8.  0.408 0.292 

7.  0.384 0.291 

3.  0.471 0.284 

4.  0.469 0.270 

5.  0.494 0.300 
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6.  0.507 0.273 

2.  0.395 0.244 

1.  0.379 0.215 

 الرتكيب

..  0.411 0.294 

80.  0.374 0.295 

88.  0.393 0.273 

87.  0.361 0.264 

83.  0.453 0.267 

84.  0.435 0.297 

85.  0.404 0.285 

86.  0.506 0.214 

 التىبؤ

82.  0.426 0.221 

81.  0.396 0.215 

8..  0.292 0.263 

70.  0.358 0.219 

78.  0.426 0.221 

77.  0.396 0.215 

73.  0.292 0.263 

74.  0.358 0.219 

 حل املشكلة

75.  0.449 0.282 

76.  0.413 0.293 

72.  0.362 0.295 

71.  0.361 0.225 

7..  0.473 0.228 

30.  0.383 0.267 

38.  0.478 0.267 

37.  0.593 0.280 

 

درجات عينة التحليل وتم اعتماد ، طريقة إعادة االختبار استعملت :ثبات االختبار
وبعد تصحيح ، تطبيق االختبار على العينة نفسها تموبعد أسبوعين ، اإلحصائي نفسها
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( وهو 1042( بلغ معامل الثبات )Pearsonواستعمال معادلة ارتباط بيرسون )، اإلجابات
 .جيدمعامل ثبات 

( مهارات ولكل 7من ) اصبح االختبار بصورته النهائية يتكون  :الصورة النهائية لالختبار
، من نوع التكميل القصير االجابة (75)من فقرات وبذلك يتكون االختبار  (2مهارة )

( وبذلك تكون اعلى درجة 1الخاطئة او المتروكة )و  (0ولكل اجابة صحيحة درجة )
  اقل درجة )صفر(.و  (75تحصل عليها الطالبة )

على طلبة  طبقت تدريسية المادة تجربة البحث: االختبارينو  إجراءات تطبيق التجربة
 01/ 05بالتجربة بشكل فعلي يوم االثنين  تمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( .بدأ

االختبار التحصيلي على طلبة  طبق 7/2/5105 االربعاءيوم  توانته 5102/
في و  لمجموعتي البحث اكان االختبار موحدو  2/5105/ 2 مجموعتي البحث يوم األحد
  كير عالي الرتبة.اليوم التالي طبق اختبار التف

 -:استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية :الوسائل اإلحصائية

معامل ارتباط ، فعالية المموهات الخاطئة، معادلة صعوبة الفقرات، معامل تمييز الفقرة
 لعينتين مستقلتين. T-Test. اختبار وبوينت بايسيريال بيرسون، الفا كرونباخ

 :وتفسيرها عرض النتائج

يمكن عرض ، تي البحثاضوء المعالجة االحصائية للبيانات الناتجة عن تطبيق اد في 
 النحو االتي: البحث وعلى تيالنتائج التي تم التوصل اليها وتفسيرها وفقًا لفرضي

داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة  ووجد فرق ذيال  الفرضية االولى: 
متوسط درجات طلبة و  ،استراتيجية الفهمعلى وفق  التاريخمادة  الذين درسواالتجريبية 

 تحصيل .الالطريقة التقليدية في بالمادة نفسها  وادرس الذينالمجموعة الضابطة 
ومن خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعتين ظهر ان متوسط درجات طلبة  

(، في حين بلغ 3.66277( بانحراف معياري )55.0270المجموعة التجريبية قد بلغ )
 (،5.70259( بانحراف معياري )45.3784متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة )
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ق بين هذين نتين مستقلتين لمعرفة داللة الفر ( لعيT-Test)باستعمال االختبار التائي و 
 .( يبين ذلك00لمجموعتين والجدول )المتوسطين تبين وجود فروق دالة احصائيًا بين ا

 (11اجلدول )
 نتائج االختبار التائي جملموعيت البحث يف االختبار التحصيلي

 اجملموعة
افراد 
 العيىة

املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 القيمة التائية
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

.0.0 
 اجلدولية احملسوبة

 3.66277 55.0270 32 التجريبية
 دالة 27 89.1 8.660

 5.70259 45.3784 32 الضابطة

( اكبر من القيمة 8.660) ( ان القيمة التائية المحسوبة والبالغة00يتبين من الجدول )
مما يدل  (1012)( وعند مستوى داللة 45( بدرجة حرية )0052التائية الجدولية البالغة )

وفقًا لذلك تم رفض و  على ان هنالك فرقًا ذا داللة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية
يمكن عزو هذه النتيجة ان التدريس باستعمال و  ،الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة

اذ ، طلبة المجموعة التجريبية الفهم يؤثر ايجابًا في رفع مستوى التحصيل لدى استراتيجية
يساعد الطلبة في الفعال  وان استعمالهاتفوقت هذه االستراتيجية على الطريقة التقليدية 

اذ ، المعقدة المواقفو  السياقاتتطبيقها في و  من معرفة جديدةالتكيف مع ما يعرفونه 
 تنظيم األهدافو  الطلبة لتحديد احتياجات فعالة استراتيجية الفهم انها استراتيجية وضحتا

الغموض من تقلل و الوضوح ب تتميزالتي  للطلبة مرنةالمواقف التهيأ  وتعمل على
 واختيار االنشطة وتحديد، المعطاة المهامبالتفكير  في لطلبةاوااللتباس وتحسن مواقف 

يتم تقويم دور الطلبة باسلوب تعاوني في تشجعهم على المناقشة الحرة مع و  ،المهام
تتيح للطلبة الفرصة لتحديد االهداف و  التدريسي وتجعل عملية التعلم مسؤولية مشتركة،

حماستهم لتعلم مادة التاريخ و  وثقتهم بانفسهموتنفيذها وفقا لنمط تعلمهم مما يزيد دافعيتهم 
 شرق ادنى ورفع مستوى تحصيلهم.
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داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة  ووجد فرق ذيال  الفرضية الثانية:
متوسط درجات طلبة و  ،استراتيجية الفهمعلى وفق  التاريخمادة  وادرس الذينالتجريبية 

 . عالي الرتبةالطريقة التقليدية في التفكير بالمادة نفسها  وادرس الذينالمجموعة الضابطة 
للمجموعتين ظهر ان متوسط  عالي الرتبةالتفكير ومن خالل مقارنة نتائج اختبار  

(، 2.01160( بانحراف معياري )25.1892درجات طلبة المجموعة التجريبية قد بلغ )
( بانحراف معياري 23.8378في حين بلغ متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة )

( لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة T-Test) باستعمال االختبار التائيو  (،2.08851)
الفروق بين هذين المتوسطين تبين وجود فرق دالة احصائيًا بين المجموعتين والجدول 

 .( يبين ذلك 05)
 (12اجلدول )

 البعدي عالي الرتبةالتفكري نتائج االختبار التائي جملموعيت البحث يف اختبار 

 العيىة اجملموعة
الوسط 

 احلسابي
 االحنراف

 املعياري

 القيمة التائية
درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

.0.0 
 اجلدولية احملسوبة

 2.01160 25.1892 32 التجريبية
 دالة 27 89.1 2.835

 2.08851 23.8378 32 الضابطة

( اكبر من القيمة 2.835) التائية المحسوبة والبالغة( ان القيمة 05يتبين من الجدول ) 
مما يدل  (1012)( وعند مستوى داللة 45( بدرجة حرية )0052التائية الجدولية البالغة )

يمكن عزو هذه و  ،على ان هنالك فرقًا ذا داللة احصائية ولصالح المجموعة التجريبية
على نحو ايجابي في مهارات التفكير اثر الفهم  استراتيجيةالنتيجة أن التدريس على وفق 

 اذ تفوقت استراتيجية الفهم على الطريقة التقليدية، عالي الرتبة لطلبة المجموعة التجريبية
 المحاضرةدعم في بداية المهام للطلبة وتعطي ال متعددة حلوال تنتجاذ من خالل مراحلها 
عليا  مراتبتطوير  على هيساعد مما العمل بشكل مستقل الطالبمن وتتطلب تدريجيا 

 فهمه حول األفكار الكبيرة الفرصة لبناء تتيح له التي من مهارات التفكير عالي الرتبة
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تسلسل األفكار بشكل من خالل  به كيفية فهم وبناء معنى الخاصو  واألسئلة األساسية
اذ ان التفكير عالي ، عالي الرتبةالتفكير مهارات  استعمالعلى  يساعده منظم ومنسق

وتشد  الطلبة ةدافعي اثارة وتعمل على، ذاتيا تنظيم عملية التفكير على يعمل بةالرت
أمثلة التفكير استراتيجية الفهم تتيح الفرصة للطالب لتكييف و  ،المحاضرةإلى  مانتباهه

الفهم في التدريس يزيد من فرص  . إن استخدام استراتيجية المتنوعة هحتياجاتالالتطبيقية 
يركبها و  فهو يحلل المعلومات، يجعله يتعامل مع المعرفة بشكل مباشرمشاركة الطالب إذ 

وبذلك يتحقق التعلم ، صياغة التنبؤاتو  ويطبقها في حل مشكالت تعليمية معقدة وجديدة
 الفّعال وتنمية للتفكير عالي الرتبة.
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 :االستىتاجات
 :في ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثة ما يأتي

اتيجية الفهم رفع مستوى تحصيل الطلبة من خالل بنائهم التدريس على وفق استر  -0
للمعرفة بانفسهم على وفق مراحل االستراتيجية مما ولد الثقة بانفسهم في متابعة 

 . والتعلم الذاتي انجاز المهام

من  التدريس على وفق استراتيجية الفهم اكسب الطلبة التفكير عالي الرتبة واتضح -5
 التعميم وحل المشكالت.و  التقويمو  التركيبو  خالل قدراتهم على التحليل

الطلبة مرونة التفكير وانسيابيته في تكوين البنى المعرفية  استراتيجية الفهم اكسبت -7
 مما عزز ثقتهم بانفسهم في اختبار االفكار والحكم عليها وصياغة التنبؤات.

الجو اظهر التدريس على وفق استراتيجية الفهم تأثيرًا ايجابيًا من خالل خلق  -7
 . أستاذ مادة التاريخ )شرق ادنى قديم(و  التفاعلي بين الطلبة

 :التوصيات
 :في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي

التاريخ و  تدريسيات المواد االنسانية على نحو عامو  اقامة دورات تدريبية لتدريسي -0
)شرق ادنى قديم( على نحو خاص في الكليات على االستراتيجيات الحديثة 

 التفكير عالي الرتبة .و  ومنها استراتيجية الفهم الهميتها في رفع مستوى التحصيل

تعليم الطلبة كيفية ممارسة مهارات التفكير عالي الرتبة واستخدامها وجعلها سلوكًا  -5
يوميًا في حياتهم لمواجهة تدفق المعلومات الغزيرة لالفادة منها في مواقف الحياة 

 اليومية.

 يخ )شرق ادنى قديم( في المرحلة الثانية كلية االداب التدريباتتضمين مادة التار  -7
االنشطة المتنوعة التي تنمي التفكير عالي الرتبة من اجل تطوير مهارات الطلبة و 

وحل المشكالت مما يساعد في النمو و  التقويمو  التركيبو  التحليلو  في التعميم
 المعرفي السليم لدى الطلبة. 
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  :املقرتحات
  :عدد من العناوين المستقبليةحثة تقترح البا

تنمية التفكير التباعدي لدى طلبة و  اثر استراتيجية الفهم في اكتساب المفاهيم -0
 الجامعة.

 اثر استراتيجية الفهم على مستويات دراسية ومواد اخرى وعلى كال الجنسين.  -5

المرحلة مهارات التفكير االبتكاري لدى طلبة و  فاعلية استراتيجية الفهم في التحصيل -7
 المتوسطة.
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