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طريقة االستنتاج وأثرها على تحصيل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ
في اقليم الوسط باألردن
The method of deduction and its effect on obtaining Jordanian basic school students from
the point of view of history teachers in the middle region of Jordan
الباحث /عايش حنوف سرحي الهقيش
وزارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة الى معرفة طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر
معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن كما هدفت الى معرفة ما إذا كان لكل من متغيري (الجنس والمؤهل العلمي) دور في
طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن.
وتناولت الدراسة أربعة أبعاد للداللة على أهمية استخدام طريقة االستنتاج في التعليم ودورها في تحقيق االهدا
التربوية والنمو المهني للمعلم وتقويم تعلم الطلبة ،وسلوكهم ودور البيئة الصفية في نجاح هذا النمط.
وقد أظهر التحليل االحصائي للفرضيات النتائج االتية :طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية
األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن كانت متوسطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في
طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن
تعزى لمتغير المؤهل العلمي .وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية ،في طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس
األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الجنس.
وقد اوصى الباحث بعدد من التوصيات اهمها :تغيير طرق التدريس التقليدية واستبدالها بطرق التدريس الحديثة التي
تعتمد على تنمية مهارات التفكير االبداعي واالستنتاجي والناقد.
الكلمات المفتاحية :طريقة االستنتاج ،تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية ،معلمي التاريخ ،اقليم الوسط ،األردن.
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Abstract
This study aimed to find out the method of inference and its effect on obtaining students
of Jordanian basic schools from the point of view of history teachers in the middle region in
Jordan. It also aimed to find out whether each of the two variables (gender and academic
qualification) had a role in the method of deduction and its effect on obtaining Jordanian basic
school students the viewpoint of history teachers in the middle region in Jordan.
The study dealt with four dimensions indicating the importance of using the deduction
method in education and its role in achieving educational goals and professional growth for the
teacher and evaluating students ’learning, behavior, and the role of the classroom environment in
the success of this pattern.
The statistical analysis of the hypotheses showed the following results: The method of
conclusion and its impact on the achievement of Jordanian basic school students from the point
of view of history teachers in the middle region in Jordan were moderate, and there were no
statistically significant differences in the method of conclusion and its effect on the achievement
of Jordanian basic school students from the point of view of history teachers In the middle region
in Jordan, it is attributed to the educational qualification variable. And the absence of statistically
significant differences in the method of conclusion and its effect on obtaining Jordanian basic
school students from the point of view of history teachers in the middle region of Jordan due to
the variable of sex.
The researcher recommended a number of recommendations, the most important of which
are: Changing traditional teaching methods and replacing them with modern teaching methods
that depend on developing creative, deductive and critical thinking skills.

Keywords: the method of deduction, students of Jordanian basic schools, history teachers, the
central region, Jordan.

المقدمة
تركز البحوث التربويةة في الوقةت الحالي على تعريط طرائق التعلم والتعليم الفعالة التي تمكن المتعلم من تحقيق تعلم
أفضةةل وهذا ال يتىتى إال من ل ت تمكينم من امت م مهارات عديدة للتفكير واالتصةةات والتواصةةل وحل الماةةك ت واسةةتيعا
وتقنيات ال حصةةةر لها األمر

العلمية والتكنولوجية المختلفة التي تسةةةاعده في فهم ما يسةةةتجد في هذا العالم من معار

المعار

الذي يجعل من اكتسةا مهارات التفكير ضةةرورة الزمة لمواجهة نواتج التفجر العلمي بكافة ألةةكالم وصةةوره وهذا ما أكد عليم
(Cast،1991 (Zoller, 1985)(
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في ضةةةةةوت ما تقدم ال بد لعملية التدريس من إعادة النظر في أسةةةةةاليبها وطرائقها واسةةةةةتحداث أسةةةةةالي وطرائق فعالة
تمكنها من مواكبة التراكم المعرفي المتسارع.
وكم هي كثيرة مهةةام المعلمين التعليميةةة ولكن مةةا يلزم لتحقيقهةةا من كفةةايةةات هو أكثر وأكبر فمهمةةة التخطيط للتةةدريس
تحتةاج إلى كفةايةات في تحةديةد األهةدا

وتحليةل المضةةةةةةمون والتيةار الخبرات ،ومهمةة عرت الةدرس تحتةاج إلى كفةايات في

توظيط طرائق التدريس وفي طرح األسةةةئلة وفي إثارة الدافعية ومهمة لق الدرس تحتاج إلى كفايات في تلخيأل األفكار وفي
تقويم المنجزات وفي التيار األناطة البعدية والبيئية.
وينظر إلى مهمة طريقة التدريس على أنها من ألد مهمات المعلم حساسية ومن أكثرها لطورة ألنها المحك الذي من
ل لم يتم تحقيق األهدا  ،هذا ولقد تعددت أسةةةةةةالي عرت الدرس وتباينت ،حتى أنم يمكن وضةةةةةةعها على لط متصةةةةةةل يبدأ
بىسةةةةلو اءلقات القائم على تبعية الطال للمعلم وتنتهي بىسةةةةلو التعلم الذاتي القائم على اسةةةةتق لية الطال عن المعلم ويحتاج
المعلم إلى كفايات لاصةةةة كي ينجي في عرضةةةم لدرسةةةم بىي أسةةةلو ياةةةات منها كفايات تحديد حاجات الط

ومعرفة أنماط

تعلمهم وكفايات طرح األسئلة وتوزيعها إلى جان كفايات معرفة مجاالت األسئلة ومستوياتها والمواقط الم ئمة لكل منها.
ويعتبر التدريس بطريقة االسةةةتنتاج من األسةةةالي الفاعلة في تدريس ط

المرحلة األسةةةاسةةةية ،حيث التعلم بالتلقين

والمحاكاة وتىتي قبل مرحلة التعلم الثانوي والجامعي حيث التعلم باالكتاا .

مشكلة الدراسة:
تلخصةت ماةةكلة الدراسةة في طريقة االسةةتنتاج وأثرها على تحصةل طلبة المدارس األسةةاسةةية األردنية من وجهة نظر
معلمي التاريخ في اقليم الوسةةةةةةط باألردن ،وأثر كل من متغيري (الجنس والمؤهل العلمي) في طريقة االسةةةةةةتنتاج وأثرها على
تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن.

أسئلة الدراسة:
 ما هي طريقة االسةتنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليمالوسط باألردن؟
 هل يوجد لكل من متغيري (الجنس والمؤهل العلمي) ع قة في طريقة االسةةتنتاج وأثرها على تحصةةل طلبة المدارساألساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن؟

فرضيات الدراسة:
صيغت فرضيات الدراسة على النحو اآلتي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( ،)50=.=αفي طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةلطلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الجنس.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( )50=.=αفي طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةلطلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسةةةط باألردن تعزى لمتغير المؤهل
العلمي.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة في أهمية طريقة االستنتاج لما تتمتع بم من المزايا اآلتية:
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 تسةةاعد الطلبة على اكتسةةا مهارات االتصةةات والتواصةةل والتفاعل ،لاصةةة مهارات الحديث وعدم التسةةرع في إصةةداراألحكام.
 -تتيي لمعلم التاريخ تعر

الخلفية العلمية السةةابقة للطلبة ،ومدى فهمهم واسةةتيعابهم لدرس التاريخ ،وتسةةاعده على الكاةةط

عن قدراتهم وميولهم واتجاهاتهم.
 تمكن الطلبةة من التوصةةةةةةل إلى المعلومةات واألفكةار والمفاهيم العلمية بىنفسةةةةةةهم وتمكنهم من تطبيق المعلومات واألفكاروالمفاهيم العلمية بىنفسهم وتمكنهم من تطبيق المعلومات والمبادئ المتصلة بموضوع معين.
 تزيد من قوة التركيز واالنتباه واالستنتاج والتىمل لدى الطال . -تفجر الطاقات العقلية الكامنة لدى الط

وإتاحة الفرصة للطال ءبراز مواهبم وقدراتم العقلية.

 إثارة الدافعية للتعلم. -تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطال ولاصة مهارة حل الماك ت واتخاذ القرار السليم.

أهداف الدراسة:
تهد

هذه الدراسةةةة إلى التعر

على طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
إلى معرفة ع قة كل من متغيري (الجنس والمؤهل العلمي)

وجهةة نظر معلمي التةاريخ في اقليم الوسةةةةةةط بةاألردن ،كما تهد
باستجابات معلمي التاريخ نحو استخدام هذا النموذج في التدريس.

حدود الدراسة:
تم تحديد حدود هذه الدراسة باألبعاد اآلتية:
 البعد الزماني :الفصل الثاني من العام الدراسي (=.)0=02/0=0 البعد المكاني :تم إجرات هذه الدراسة في إقليم الوسط باألردن. -البعد البشري :طبقت هذه الدراسة على فئة معلمي ومعلمات التاريخ في إقليم الوسط باألردن.

مصطلحات الدراسة:
 الطريقة االستتتنتاجية ) :(Deductive Methodطريقة تعليمية تسةةتخدم في توكيد المفاهيم العلمية وتنميتها وهي تسةةيرمن الكل إلى الجزت أو من العموميات إلى الخصوصيات( .سعادة.)2111 ،
 المؤهل العلمي :أعلى لهادة أكاديمية حصل عليها المعلم. التفاعل الصتتفي :هو كل األفعات السةةلوكية التي تجري دالل الصةةط ،اللفظية (الك م) أو ير اللفظية (اءيماتات) بهدتهيئة التعليم ذهنيا ونفسيا لتحقيق تعلم أفضل( .حمدان)2190 ،
 -التحصتتيل :هو التقدم الذي يحرزه الطال في تحقيق أهدا

المادة التعليمية المدروسةةة ويقاس بالع قة التي يحصةةل عليها

في االلتبار التحصيلي (جامعة القدس المفتوحة )2111،
 -طريقة التدريس :سةةةلسةةةلة من اءجراتات تنظم تعلم المادة الدراسةةةية لغرت تحقيق األهدا

مع عمليات تقويمية مسةةةتمرة

(زيتون.)2110 ،
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الدراسات السابقة
اوالا :الدراسات العربية
دراسةةةةةة ستتتتتعاد  )2000حوت تدريس مهارات التفكير االسةةةةةتنتاجي وع قتم بزيادة التحصةةةةةيل لدى طلبة المرحلة
االسةةاسةةية في محافظة نابلس من وجهة نظر المعلمين .واجريت هذه الدراسةةة على عينة من المعلمين والمعلمات بلغت (==)0
معلما ومعلمة وقد تم اسةةةةةةتخدام المنهج الوصةةةةةفي الميداني لم ئمتم أل رات الدراسةةةةةة .والةةةةةةارت الدراسةةةةةةة الى ان التفكير
االسةةتنتاجي يقوم على دراسةةة ومناقاةةة القواعد العامة ل ت تطبيقها على القضةةايا الخاصةةة ،وذلك للتحقق من صةةحة القضةةايا.
وينتقل فيم المتعلم او الفرد من الكل الى الجزت ومن القاعدة العامة الى االمثلة الجزئية .وبينت نتائج الدراسةة انم ال توجد فروق
ذات داللة احصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( )0.05من حيث تدريس مهارات التفكير االسةةةتنتاج وع قتم بزيادة التحصةةةةيل لدى
طلبة المرحلة االسةةاسةةية في محافظة نابلس من وجهة نظر المعلمين تعزى الى متغيرات (الجنس المؤهل العلمي) .بينما اتضةةي
وجود فروق احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05تعزى الى متغير سنوات الخبرة.
دراسةةة الغامدي  )0225بعنوان االهدا

التعليمية التي يسةةعى االسةةتنتاج الى تحقيقها في العملية التعليمية من وجهة

نظر المعلمين والمعلمات في المدارس االسةةةاسةةةية في الريات ،اجريت هذه الدراسةةةة على عينة من المعلمين والمعلمات بلغت
(= )01معلما ومعلمة ،وقد تم اسةةةتخدام المنهج الوصةةةفي الميداني ءجرات الدراسةةةة ،وقد الةةةارت الدراسةةةة الى ان اهم االهدا
التعليمية التي يسةةةةةعى االسةةةةةتنتاج الى تحقيقها كما يلي :ان يكون الطال قادرا على ان يزيد من المعلومات المتوفرة لديم حوت
القضةية المطروحة .وان يحلل الع قة بين االليات .وان يبحث عن الع قة بين االمور المختلفة .واوضحت الدراسة انم ال توجد
فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05من حيث االهدا

التعليمية التي يسعى االستنتاج الى تحقيقها في العملية

التعليمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في المدارس االساسية في الريات تعزى الى متغير الصط ،الجنس ،العمر .بينما
اتضةةةةي وجود فروق احصةةةةائية تعزى الى متغيرات المؤهل العلمي ،سةةةةنوات الخبرة .واوصةةةةت الدراسةةةةة المعلمين بضةةةةرورة
استخدام طرق التعليم باالستنتاج من اجل تنمية التفكير لدى الط

.

دراسةةةة جبر  )0225بعنوان أثر التعلم باالسةةةتنتاج في زيادة التحصةةةيل لدى ط

المرحلة االسةةةاسةةةية في محافظات

لةةمات زة من وجهة نظر المعلمين والماةةرفين ،وقد اجريت الدراسةةة على عينة من المعلمين والماةةرفين بلغت (= )04معلما ً
ومارفا ً وقد تم استخدام المنهج المقارن لحل الكالية الدراسة ،وبينت نتائج الدراسة ان االستنتاج هو القدرة العقلية التي نستخدم
فيها ما نملكم من معار

ومعلومات من اجل الوصةةةةةوت الى نتيجة ما ،كما اوضةةةةةحت الدراسةةةةةة ان االسةةةةةتنتاج هو الحكم الذي

يسةةتخلصةةم الفرد من حقائق لوحظت او افترضةةت .ولرجت الدراسةةة بنتائج من اهمها ان االسةةتنتاج يكون صةةحيحا ً ويزيد من
مسةةةتويات التحصةةةيل العلمي ضةةةمن المعطيات التالية :صةةةحيي :إذا ترت منطقيا ً على الحقائق المعطاة .ومحتمل الصةةةحة :في
ضةةةوت الحقائق المعطاة يحتمل ان يكون صةةةحيحاً ،احتمات صةةةحتم أكبر من احتمات لطئم .ومعلومات ناقصةةةة :المعلومات ير
كافية ،ال يعتمد عليها للتقرير إذا كان االسةةةةةتنتاج صةةةةةحيحا ً او لاطئاً .ومحتمل لطى :في ضةةةةةوت الحقائق المعطاة ،احتمات لطى
االستنتاج أكبر من احتمات صحتم.
ولطى :االسةةتنتاج لاطئ ،ألنم يتعارت مع الحقائق المعطاة .وبينت نتائج الدراسةةة انم ال توجد فروق ذات داللة إحصةةائية عند
مستوى الداللة ( )0.05في إثر التعلم باالستنتاج في زيادة التحصيل لدى ط

المرحلة االساسية في محافظات لمات زة من

وجهة نظر المعلمين والمارفين تعزى الى متغير طبيعة العمل.
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وبينما اتضةةي وجود فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى الداللة ( )0.05في إثر التعلم باالسةةتنتاج في زيادة التحصةةيل لدى
ط

المرحلة االسةةةةةاسةةةةةية في محافظات لةةةةةمات زة من وجهة نظر المعلمين والماةةةةةرفين تعزى الى متغير المؤهل العلمي

ومتغير سنوات الخبرة .وفي الختام اوصت الدراسة الباحثين بضرورة اجرات المزيد من االبحاث حوت موضوع الدراسة نظرا
الفتقار المكتبة العربية للجهود البحثية المتخصصة في هذا المجات.
دراسةةة أيوب  )0222هدفت الى التعر

على مدى تىثر الط

باسةةتخدام الطرق االسةةتنتاجية في التدريس وع قة

ذلك بالبيئة المدرسةةية ومناخ العمل في المدرسةةة الذي ياةةجع على االسةةتنتاج او يعيقم .وتكونت عينة الدراسةةة من ( )02αمعلما
ومديرا من العاملين في المدارس السةةعودية االسةةاسةةية .واسةةتخدم المنهج الوصةةفي المس ةحي .ولتحديد مناخ العمل تم االسةةتعانة
بمقياس سةيجل وكايمرر ( ) 1987،siegel & karaemnererالذي قام بتعديلم سةكوت وبريوس () 1994،scott & bruce
بعةد اجرات التعةدي ت عليةم .ولقيةاس الع قةات المتبةادلة في العمل تم اسةةةةةةتخدام مقياس سةةةةةةيرس ( ) 1987،seersبعد اجرات
التعدي ت عليم .ولتحديد اسةةةةةلو حل الماةةةةةك ت ،تم اسةةةةةتخدام مقياس جبري ( ) 1991،jabriومقياس كايرتون (،kirton
 )1989الذي يتضةمن بعدين هما :االسةلو االسةتنتاجي في حل الماةك ت ،واالسةلو النمطي .ولقياس السلوم االستنتاجي تم
اسةةتخدام مقياس اتل واوكط ( ) 1990،otel & ocaphالمترجم في دراسةةة (ذيا والرون )1995 ،والذي يتكون من ()04
عبارة موزعة على أربع مجاالت هي :القدرة على التفكير االسةةةةتنتاجي ،القابلية للتغير ،روح المجازفة ،تاةةةةجيع االبداع .وبعد
تحليل البيانات باسةةتخدام المتوسةةط الحسةةابي واالنحرا

المعياري ،وتحليل التباين االحادي ،ومعامل ارتباط بيرس ةون ،وتحليل

االنحدار المتعدد ،توصةلت الدراسةة الى عدد من النتائج ،منها :يتىثر الط

باستخدام الطرق االستنتاجية في التدريس بصورة

ايجةابيةة ويوجد لذلك ع قة بمناخ العمل الم ئم ،ويرتفع مسةةةةةةتوى التفكير االسةةةةةةتنتاجي لدى الط

عند اسةةةةةةتخدام المعلمين

االسةةةلو االسةةةةتنتاجي في حل التعليم ،وان القدرة على تنمية التفكير االسةةةةتنتاجي ال تتىثر عند اسةةةةتخدام االسةةةةلو النمطي في
التدريس .وتوجد فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى ( )0.05بين تىثر الط
تبعا اللت

باسةةتخدام الطرق االسةةتنتاجية في التدريس

الجنس والمسةةتوى العلمي للمعلم ،بينما الةةارت الدراسةةة الى عدم وجود فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى

( )0.05بين تىثر الط

باسةةةةتخدام الطرق االسةةةةتنتاجية في التدريس تبعا اللت

الخبرة العملية للمدرسةةةةين وكانت الفروق

لصالي المعلمين ذوي الخبرة العملية الطويلة.
ثانياا :الدراسات االجنبية
دراسةةةة فونتس واخرون  )Fuentes & Others 2004ركزت هذه الدراسةةةة على طرق التدريس من أجل تنمية
التفكير االسةةةةةةتنتةاجي من ل ت برنةامج لاى طبق على عدد من المدارس االمريكية بوالية أركنسةةةةةةان ،تكسةةةةةةاس ،لويزيانا،
نيومكسةةةةيكو ،اوك هوما ،وجمعت بياناتها من ل ت المقاب ت واالسةةةةتبيانات والم حظات وتكاملت هذه االدوات مع بعضةةةةها
البعض من أجل وضةةةةةع تصةةةةةور علمي يهد

الى تحسةةةةةين االدات لدى معلمي هذه المدارس وما تاةةةةةملم من مديرين تربويين

ومسةةاعدين .وألةةارت النتائج الى ان اسةةتخدام طريقة التعليم باالسةةتنتاج زادت من تحصةةيل الط
قاربت من ( )%30مما يبين تىثير الطرق االستنتاجية على زيادة التحصيل العلمي لدى الط

في جميع المدارس بنسةةبة

.

والةةةارت نتائج الدراسةةةة الى عدم وجود فروق ذات داللة احصةةةائية عند مسةةةتوى الداللة ( )0.05من حيث التدريس من اجل
تنمية التفكير االستنتاجي تعزى الى متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل لدى المعلمين.
ووضةةةةعت هذه الدراسةةةةة مجموعة من التوصةةةةيات اهمها ضةةةةرورة تغيير طرق التدريس التقليدية واسةةةةتبدالها بطرق التدريس
الحديثة التي تعتمد على تنمية مهارات التفكير االبداعي واالستنتاجي والناقد.
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دراسةةةةة امابل  )Amabel, 2002هدفت هذه الدراسةةةةة الى وضةةةةع نموذج للعوامل التي تحفز التفكير االسةةةةتنتاجي
وتدعمم او تعيقم .استخدم المنهج الوصفي الوثائقي باالعتماد على الكت والدراسات ذات الع قة بموضوع الدراسة .وتوصلت
الدراسة الى عدد من النتائج منها :أن من العوامل التي تحفز السلوم االستنتاجي في التدريس وتدعمم الثقة بالقدرة على التحليل
المنطقي لدى المعلمين والمخاطرة والتحدي واتاحة حرية التصةةةر

للمعلمين في اسةةةتخدام طرق التدريس الم ئمة ك حسةةة

المادة التي يدرسةها ،باءضةافة الى دعم االفكار الجديدة وتاةجيعها وتوفير االمكانات المادية والبارية في بيئة العمل المدرسية.
كما بينت نتائج الدراسةةةةةة ان من العوامل التي قد تؤدي الى اعاقة اسةةةةةتخدام الطرق االسةةةةةتنتاجية هو عدم التىهيل المهني الجيد
للمعلمين الستخدام هذا النوع من التدريس الذي يساهم بدرجة عالية في رفع معدالت التحصيل العلمي للط
دراسة جون  )Jone, 2003هدفت الى التعر

.

على العوامل التي يمكن ان يستخدمها المعلمون لتكوين بيئة ابداعية

تقوم على التفكير االسةةتنتاجي في المدرسةةة .وأسةةتخدم المنهج الوصةةفي الوثائقي باالعتماد على الكت والدراسةةات ذات الع قة
بموضةوع الدراسةةة .وتوصةلت الدراسةةة الى عدد من النتائج منها :ان من العوامل التي تسةةاعد المعلمين على تكوين بيئة ابداعية
في المدرسة :استخدام المعلمين لطرق التعليم القائمة على تنمية التفكير االستنتاجي ،ويستطيع المعلم فعل ذلك من ل ت التعامل
مع الطات الط

باكل حضاري من ل ت التسامي والرحمة ،ويسمي لهم بىبدات آرائهم التي قامت على استنتاج الحل بطريقة

ابداعية .وألةارت الدراسةة ان ذلك يؤدي الى تاجيع االبداع الفردي ،وتقديم الدعم النفسي ،واعطات وقت كا

للمبدعين ،ومني

الحوافز للمبةدعين ،وتوفير االمكةانةات المادية ال زمة لألبداع .كما بينت الدراسةةةةةةة ان االسةةةةةةتنتاج يمكن تعلمم من ل ت الجو
المساعد والدعم ل ستنتاج.
دراسة جربر  )Garber, 2001حاولت هذه الدراسة التعر

على كيفية تعامل معلمي المدرسة الثانوية بىمريكا مع

العاملين مع طرق التدريس ولاصةة التعلم باالسةتنتاج وجاتت هذه الدراسة للكاط عن اهم االسالي التي تستخدم في التدريس
وكذلك ابراز اهم المهارات التي يسةتخدمها هؤالت المعلمين في تيسةير البيئة الصفية وامورها العملية والتربوية ولجات الدراسة
الى اسةتخدام االستبيان الذي طبق على عينة بلغت( )090فردا ومنها( )2α2معلما من ذوي الخبرة القصيرة في العمل و()202
معلما من ذوي الخبرة الطويلة وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من اهمها :وجود فروق ذات داللة احصائية بين
المعلمين الجدد والقدامى تعزى الى الموقع الجغرافي و المسةةةتوى الوظيفي أو الخبرة العملية  ،و ألةةةارت النتائج الى ان التعليم
باالستنتاج يفيد الطلبة في تنمية مهارات التفكير لديهم لاصة اذا كانت في المرحلة االساسية.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسةة من معلمي التاريخ للمرحلة األسةاسةية في مدارس اقليم الوسةط باألردن ل ت الفصل الثاني من
العام الدراسي (=.)0=02/0=0

عينة الدراسة:
أجريت الدراسةةة على عينة قوامها (= )0معلما ً ومعلمة من معلمي التاريخ للمرحلة األسةةاسةةية في مدارس اقليم الوسةةط
باألردن ل ت الفصةةةةةل الثاني من العام الدراسةةةةةي (= ،)0=02/0=0وتم التيارهم بطريقة عاةةةةةوائية والجداوت ( )0( ،)2تبين
توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغيراتها المستقلة
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جدول رقم  :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ا لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئوية )%

الجنس
ذكر

14

47

أنثى

16

53

30

100

المجموع

جدول رقم  :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ا لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية )%

المؤهل العلمي
دبلوم

=8

27

بكالوريوس فىكثر

22

73

02

100

المجموع

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسةةةةة المنهج الوصةةةةفي نظرا لم تمتم طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجرات التحليل
اءحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أدا الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسةات السةابقة واسةتاارة الخبرات ومختصين بوازرة التربية والتعليم االردنية تم بنات
استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة التملت على (= )0فقرة موزعة إلى اربعة كما في الجدوت رقم ()0
جدول رقم  :)0فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

المجال

#
2

المعلم

α

=α-=2

0

المتعلم

α

2=-=3

0

تنمية المهارات

α

2α-22

4

البيئة الصفية

α

0=-23

صدق األدا :
تم عرت أداة الدراسةةةةة مختصةةةةين من ماةةةةرفين تربويين ومدرات مدارس بوازرة التربية والتعليم االردنية واوصةةةةوا
بص حيتها بعد إجرات تعدي ت ألار إليها ،وقد تم إجرات تلك التعدي ت وإلراج االستبانة بصورتها النهائية.
ثبات األدا :
للتحقق من ثبات األداة اسةةةةتخدمت معادلة كرونباخ ألفا السةةةةتخراج الثبات فبلغت نسةةةةبتم الكلية على فقرات االسةةةةتبانة
( )=.90وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.
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المعالجة اإلحصائية
بعد جمع البيانات تم إدلات بياناتها للحاسةةةةة لتعالج بواسةةةةةطة البرنامج اءحصةةةةةائي للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوقد
استخدمت النس المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة والتبار (ت) وتحليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما هي طريقة االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية
من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن؟
من أجل اءجابة عن هذا السةؤات ،اسةتخدمت المتوسةطات الحسةابية والنس المئوية لكل فقرة من فقرات كل مجات من
مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المضةةةمون اءيجابي ( )αدرجات عن كل إجابة (موافق باةةةدة) ،و( )4درجات عن كل إجابة
(موافق) ،و( ) 0درجةات عن كةل إجةابةة (محةايةد) ،ودرجتةان عن كل إجابة (معارت) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارت
بادة) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنس المئوية ل ستجابات:
جدول رقم  :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقل من =%α

منخفضة جدا

من =%α1-%α

منخفضة

من =%31 - %3

متوسطة

من =%01 - %0

مرتفعة

من = %9فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداوت ( )9( ،)0( ،)3( ،)αالنتائج ،ويبين الجدوت ( )1ل صة النتائج.
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول بعد المعلم)
جدول رقم  :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
رقم

الفقرات

الفقر
2
0
0

795

الطريقة االستنتاجية تقلل من النقاش اثنات التدريس
الطريقة االسةةتقرائية تناس ة المرحلة االسةةاسةةية الدنيا بينما المرحلة
األساسية تناسبها االستنتاجية
يركز المعلم في االستنتاج على بعض النابهين فقط

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2.93

58.60

منخفضة

3.67

73.40

مرتفعة

2.73

54.60

منخفضة
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4
α

ير

فيها معظم المعلمين ألنها سةةةةةهلم ال يبذت فيها المتعلم جهداً

2.73

54.60

منخفضة

تساعد المعلم على ان يستوفي موضوعات المنهج المقرر

3.57

71.40

مرتفعة

الدرجة الكلية للمجال

3.13

62.52

متوسطة

كبيراً في اكتاا

الحقائق

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
يتبين من الجدوت رقم ( )αالسةةةابق أن طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسةةط باألردن كانت مرتفعة على الفقرات ( )α ،0حيث كانت نسةةبتها المئوية بين (=-%0
 )%01.1وكةانةت منخفضةةةةةةة على الفقرة ( )4 ،0 ،2حيث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين (= )%α1-%αوكانت النسةةةةةةبة المئوية
ل ستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية ()%30.α0
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني بعد المتعلم)
جدول رقم  :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3

الطريقة االستنتاجية تقتل روح االبتكار والتفكير عند الطال

2.03

40.60

منخفضة جدا

0

تراعي الطريقة االستنتاجية الفروق الفردية بين الط

3.73

74.60

مرتفعة

3.87

77.40

مرتفعة

2.53

50.60

منخفضة

2.43

48.60

منخفضة جدا

2.92

58.36

منخفضة

الفقر

9
1
=2

الفقرات

الط

بحةاجةة الى االسةةةةةةتقرات في المرحلةة االولى من الدرس

واالستنتاج في مرحلة التطبيق لترسيخ القاعدة في اذهانهم
باالسةةةةةتنتاجية ينسةةةةةى الط

القوانين بعد حفظها الن حفظهم ال

يقترن بالفهم
االسةةةةةتنتاجية تاةةةةةتت انتباه الط

وتفصةةةةةل بين الجان

والنظري
الدرجة الكلية للمجال

العملي

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
يتبين من الجدوت رقم ( )3السةةةابق أن طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسةةط باألردن كانت مرتفعة على الفقرات ( )9 ،0حيث كانت نسةةبتها المئوية بين (=-%0
 )%01.1وكانت منخفضةةة على الفقرة ( )1حيث كانت نسةةبتها المئوية بين (= )%α1-%αوكانت منخفضةةة جدا على الفقرات
( )2= ،3حيث كانت نسبتها المئوية اقل من (= )%αوكانت النسبة المئوية ل ستجابة على الدرجة الكلية منخفضة بداللة النسبة
المئوية ()%α9.03
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 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثالث بعد تنمية المهارات)
جدول رقم  :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2.40

48.00

منخفضة جدا

2.97

59.40

منخفضة

20

باالستقرات يصل الطال الى القاعدة وباالستنتاج يتمرن عليها

3.67

73.40

مرتفعة

24

الطريقة االستنتاجية يصع استخدامها في تقويم جميع الطلبة

3.57

71.40

مرتفعة

2.63

52.60

منخفضة

3.05

60.96

متوسطة

الفقرات

الفقر
22
20

2α

تقوم الطريقةة االسةةةةةةتنتةاجيةة على الحفظ الن الطال

ملزم بحفظ

القاعدة اوال
الطريقةة االسةةةةةةتنتاجية تتطل

عمليات عقلية معقدة ألنها تبدأ من

المجرد

الطريقة االسةةةةةةتنتاجية تبعد الطال

عن اكتاةةةةةةا

القواعد العامة

بىنفسهم ألنهم سيىلذونها مبالرة من المعلم
الدرجة الكلية للمجال

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
يتبين من الجدوت رقم ( )0السةةةابق أن طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
وجهةة نظر معلمي التةاريخ في اقليم الوسةةةةةةط بةاألردن كةانت مرتفعة على الفقرات ( )24 ،20حيث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين
(= )%01.1-%0وكانت منخفضةةةة على الفقرات ( )2α ،20حيث كانت نسةةةبتها المئوية بين (= )%α1-%αوكانت منخفضةةةة
جدا على الفقرة ( )22حيث كانت نسةبتها المئوية اقل من (= )%αوكانت النسةبة المئوية ل ستجابة على الدرجة الكلية متوسطة
بداللة النسبة المئوية ()%3=.13
 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع البيئة الصفية)
جدول رقم  :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

23

االستنتاج طريقة صالحة لصط يحوي عدداً قلي ً من الط

3.33

66.60

متوسطة

20

ال تصلي الطريقة االستنتاجية للعمل العملي (االسلو التجريبي)

2.50

50.00

منخفضة

3.33

66.60

متوسطة

21

طريقة االستنتاج تساعد المعلم على ضبط الصط

3.83

76.60

مرتفعة

=0

االستنتاجية تزيد من التواصل بين الطال والمعلم

4.00

80.00

مرتفعة جدا

3.40

67.96

متوسطة

الفقرات

الفقر

29

تعمل الطريقة االسةةةتقرائية على زيادة التعاون ما بين الط
من االستنتاجية

الدرجة الكلية للمجال

أكثر

أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات
797

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

يتبين من الجدوت رقم ( )9السةةةابق أن طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسةةةةط باألردن كانت مرتفعة جدا على الفقرة (= )0حيث كان مسةةةةتوى االسةةةةتجابة عليها
أكثر من (= )%9وكانت مرتفعة على الفقرة ( )21حيث كانت نسةةةةةبتها المئوية بين (= )%01.1 -%0وكانت متوسةةةةةةطة على
الفقرات ( )29 ،23حيث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين (=)%31 -%3وكانت منخفضةةةةةةة على الفقرة ( )20حيث كانت نسةةةةةةبتها
المئوية بين(= )%α1-%αوكانت النسبة المئوية ل ستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية ()%30.13
 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم  :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

2

المعلم

3.13

62.52

متوسطة

0

المتعلم

2.92

58.36

منخفضة

0

تنمية المهارات

3.05

60.96

متوسطة

4

البيئة الصفية

3.40

67.96

متوسطة

3.13

62.60

متوسطة

المجال

الرقم

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )αدرجات

يتبين من الجدوت رقم ( )1السةةةابق أن طريقة االسةةةتنتاج وأثرها على تحصةةةل طلبة المدارس األسةةةاسةةةية األردنية من
وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسةةةةةةط باألردن كانت متوسةةةةةةطة على األبعاد ( )4 ،0 ،2حيث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين
(= )%31 -%3وكةانةت منخفضةةةةةةة على البعةد ( )0حيةث كانت نسةةةةةةبتها المئوية بين (= )%α1-%αوكانت النسةةةةةةبة المئوية
ل ستجابة على الدرجة الكلية متوسطة بداللة النسبة المئوية (=)%30.3
وقد ارجع الباحث هذه النتيجة الى ضعط إدرام معلمي التاريخ للصفو

األساسية اهمية استخدام طريقة االستنتاج

في سلوم المعلم والبيئة الصفية ،وهذا يوافق دراسة الغامدي ( )0==αالتي اوصت المعلمين بضرورة استخدام طرق التعليم
باالستنتاج من اجل تنمية التفكير لدى الطلبة.
وكذلك تتفق مع دراسةةة امابل ( )0==0التي بينت ان من العوامل التي قد تؤدي الى اعاقة اسةةتخدام الطرق التدريسةةية
هو عدم التىهيل المهني الجيد للمعلمين الستخدام هذا النوع من التدريس الذي يساهم في رفع معدالت التحصيل العلمي للط

.

ثتانيتا :النتائج المتعلقة بالستتتتتتؤال الثاني الذي نصتتتتتته :هل يوجد لكل من متغيري (الجنس والمؤهل العلمي) ع قة في طريقة
االستنتاج وأثرها على تحصل طلبة المدارس األساسية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن؟
وتتعلق بهذا السؤات فرضيات الدراسة ،والجداوت (= )22( ،)2تبين نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضتتتتية األولى التي نصتتتتها :ال توجد فروق ذات داللة إحصةةةةائية عند مسةةةةتوى الداللة ( ،)50=.=αفي طريقة
االسةتنتاج وأثرها على تحصةل طلبة المدارس األسةاسةية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى
لمتغير الجنس.
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لفحأل الفرضية تم استخدام التبار ( )tوالجدوت رقم (= )2يبين النتائج:
جدول رقم  :)22نتائج اختبار ت) تبعا ا لمتغير الجنس
ذكر
المجال

رقم

أنثى
ت)

الداللة
0.45

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

2

المعلم

3.02

0.50

3.20

0.72

-0.77

0

المتعلم

2.70

0.46

3.07

0.54

-1.92

0.07

0

تنمية المهارات

2.63

0.68

3.32

0.74

-2.57

0.02

4

البيئة الصفية

3.27

0.50

3.49

0.40

-1.35

0.19

2.90

0.53

3.27

0.60

-1.65

0.18

الدرجة الكلية

دات إحصائيا عند مستوى الداللة ()=.=α
يتبين من الجدوت رقم (= )2السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )=.=α 0 αفي طريقة
االسةتنتاج وأثرها على تحصةل طلبة المدارس األسةاسةية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى
إلى متغير الجنس على األبعةاد ( )4 ،0 ،2وعلى الةدرجةة الكليةة حيةث كةان مسةةةةةةتوى الةداللة لقيم (ت) عليها أكبر من ()=.=α
وبهذا نقبل الفرضةية الصفرية ،ووجدت فروق على البعد ( )0حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اقل من ( ،)=.=αويبدو
من المتوسطات الحسابية انم لصالي االناث.
ويعود ذلةك من وجهةة نظر الباحث الى الخصةةةةةةائأل التي يتمتع بها ك الجنسةةةةةةين فالذكور اقل ر بة في اسةةةةةةتكمات
مستويات علمية عالية الناغالهم في امور ترفيهيم ،بعكس الطالبات ال تي لديهن القدرة في مواصلة المطالعة والدراسة.
نتائج فحص الفرضتتتتتية الثانية التي نصتتتتتها :ال توجد فروق ذات داللة إحصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى الداللة ( )50=.=αفي طريقة
االسةتنتاج وأثرها على تحصةل طلبة المدارس األسةاسةية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى
لمتغير المؤهل العلمي.
لفحأل الفرضية تم استخدام التبار ( )tوالجدوت رقم ( )22يبين النتائج:
جدول رقم  :)22نتائج اختبار ت) تبعا ا لمتغير المؤهل العلمي
دبلوم
المجال

رقم

بكالوريوس فأكثر
ت)

الداللة
0.70

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

2

المعلم

3.03

0.46

3.15

0.68

-0.40

0

المتعلم

2.53

0.58

3.02

0.49

-2.09

0.07

0

تنمية المهارات

2.60

0.89

3.16

0.73

-1.60

0.12

4

البيئة الصفية

3.03

0.32

3.49

0.43

-2.42

0.02

2.80

0.56

3.20

0.58

-1.63

0.22

الدرجة الكلية

دات إحصائيا عند مستوى الداللة ()=.=α
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يتبين من الجدوت رقم ( )22السةابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )=.=α0 αفي طريقة
االسةتنتاج وأثرها على تحصةل طلبة المدارس األسةاسةية األردنية من وجهة نظر معلمي التاريخ في اقليم الوسط باألردن تعزى
لمتغير المؤهل العلمي على األبعاد ( )2،0،0وعلى الدرجة الكلية حيث كان مسةةةةتوى الداللة لقيم (ت) أكبر من ( )=.=αوبهذا
نقبل الفرضية الصفرية.
ووجدت فروق على البعد ( )4حيث كان مسةةةتوى الداللة لقيم (ت) أقل من ( ،)=.=αويبدو من المتوسةةةطات الحسةةةابية
أنم لصالي البكالوريوس.
ويعود ذلك من وجهة نظر الباحث الى ضرورة تىهيل معلمي الدبلوم تربويا ،واعداد برامج لاصة تساعدهم في تنمية
مهاراتهم التعليمية دالل بيئة الصط

التوصيات
من ل ت النتائج التي لرجت بها هذه الدراسة يقدم الباحث بعدد من التوصيات:
 عمل برامج تسهم في رفع كفاتة المعلمين مستقب ً في مجات التعليم باالستنتاج مع التركيز على موضوعات تنميةالتفكير لدى الط
 -يج

باكل عام.

تقديم الدعم النفسي وإعطات وقت كا ٍ للط

المبدعين ومنحهم الحوافز وتوفير االمكانات المادية ال زمة

لإلبداع.
 تغير طرق التدريس التقليدية واستبدالها بطرق التدريس الحديثة التي تعتمد على تنمية مهارات التفكير االبداعيواالستنتاجي والناقد.
 ضرورة اجرات المزيد من االبحاث حوت موضوع الدراسة نظراً الفتقار المكتبة العربية للجهود البحثية المتخصصةفي هذا المجات.
 التىهيل المهني الجيد للمعلمين وضرورة تطبيق الطريقة االستنتاجية في تدريس التاريخ لما لها من اهمية في زيادةمعدالت تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو دراسة التاريخ.
 -تطوير المناهج لت ئم الطريقة االستنتاجية بحيث يكون للطال

الدور االساس في العملية التعليمية ،اما دور المعلم

فيكون موجها ً ومرلداً للعملية التعليمية.

المراجع والمصادر:
المراجع العربية
 ابو ج لة ،صةةةبحي حمدان ( )2111اسةةةتراتيجيات حديثة في طرائق تدريس التاريخ ،مكتبة الف ح للناةةةر والتوزيع،الكويت.
 آت ياسين ،محمد ( )2104المبادئ االساسية في طرق التدريس العامة ،دار القلم – مكتبة النهضة ،بيروت. -أيو  ،نادر (=== )0تىثر الط

باسةةةةةتخدام الطرق االسةةةةةتنتاجية في التدريس وع قة ذلك بالبيئة المدرسةةةةةية ومناخ

العمل في المدرسة ،رسالة ماجستير ير مناورة ،كلية االمير نايط ،الريات.
 -جامعة القدس المفتوحة ( )2111اسالي تدريس التاريخ ،برنامج التعليم المفتوح ،رام هللا.
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 -جبر ،عبد الغفار ( )0==αأثر التعلم باالسةتنتاج في زيادة التحصيل لدى ط

المرحلة االساسية في محافظات لمات

زة من وجم نظر المعلمين والمارفين ،رسالة ماجستير ير مناورة ،الجامعة االس مية ،فلسطين.
 الحصري ،علي منير ،العنيزي ،يوسط ( )0==4طرق التدريس العامة ،مكتبة الف ح للنار والتوزيع ،ط ،0الكويت. زيدان ،محمود فهمي ( )2100االستقرات والمنهج العلمي ،دار الجامعات المصرية ،القاهرة. سةةعادة ،جودت ( )0==2تدريس مهارات التفكير االسةةتنتاجي وع قتم بزيادة التحصةةيل لدى طلبة المرحلة االسةةاسةةيةفي محافظة نابلس من وجهة نظر المعلمين ،بحث مناور في مجلة جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
 سةةةةعادة ،جودت ،اليوسةةةةط ،جمات ( )2199تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضةةةةيات والتاريخ والتربية االجتماعية،دار الجليل ،بيروت.
 عطا هللا ،مياةيل كامل ( )0==2طرق وأسةالي تدريس التاريخ ،دار المسةيرة للنار والتوزيع ،كلية التاريخ التربوية،عمان.
 عميرة ،ابراهيم بسيوني ( )0==0التربية العلمية وتدريس التاريخ ،دار المسيرة للنار والتوزيع ،عمان. -الغةامةدي ،طةم ( )0==αاالهةدا

التعليميةة التي يسةةةةةةعى االسةةةةةةتنتاج الى تحقيقها في العملية التعليمية من وجهة نظر
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