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في تحريل مادة التاريخ واستبقائها لدى طالبات الرف  لسرقسة الرؤوس ا ستراتيجيةاثر إ
 االدبيالخامس 

 دمحم عالء شيال فاخرم.د.أ.
 عامة مشاهج وطرائق التدريس

  السلخص
استخاتيجية الخؤوس السخقسة في تحريل مادة التاريخ واستبقائيا لجى اثخ تعخف  إلىالبحث  يخمي 

  االديي الخامذ الرفشمبات  مغ عيشة عمى اليحال البحث يقترخ،  دييالرف الخامذ اال شالبات
 عاملم لالديي الخامذ الرف لصالبات تجريديا سيتع التي التاريخ كتاب مػاضيع ، بغجاد في الرباحي
 في ةالثانػي السجارس مغ الجراسة عيشة تكػنت. شالبة( 90) العيشةيمغت . 2016/  2015 الجراسي
واحجة مجسػعة  ، شعبتيغ استخجام تع. امشة الرجر االعجادية لمبشات مجرسة الباحث اختار. بغجاد

 امتحانات درجات) الستغيخات السجسػعتيغ ييغ بسكافئة  الباحث قام.. مجسػعة ضابصة واالخخى  تجخيبية
 لفطية مفخدات ، الػالجيغ تحريل ، الحكاء اختبار ، باألشيخ السحدػب العسخ ، السجة مشترف
 إلى وتػصل ، التجخبة نياية في تصبيقيا يتع كأداة  التحريل واالستبقاء اختبار الباحث اعتسج(. المتحان

 :يمي ما
كانتا ذا فاعمية في زيادة حفظ الشرػص االديية ، في حجود ىحه الجراسة  استخاتيجية الخؤوس السخقسةإن 
. 

 .االستبقاء،  استخاتيجية الخؤوس السخقسة الكلسات السفتاحية : 
 
 

The effect of the numbered heads strategy in the collection and 
retention of history among fifth-grade literary students 

Dr. Alaa Sheyal Fakher Mohamed 
General curricula and teaching methods 

Abstract 
 The research aims to know the effect of the numbered heads strategy in the 

collection and retention of history for the fifth literary grade students. The 

sample (90) was female. The study sample consisted of secondary schools in 



                                                                                                               
 

 

 

 28                         عالء شيال فاخر .د.م.أ

 

 
 

 

 2021لدشة   2العدد  السجمة العخاقية لمبحػث االندانية واالجتساعية والعمسية

Baghdad. The researcher chose Amna Al-Sadr Preparatory School for Girls. 

Two divisions were used, one as an experimental group and the other as a 

control group The researcher equivalent between the two groups the variables 

(midterm exam scores, calculated age in months, intelligence test, parental 

achievement, test vocabulary). The researcher adopted the achievement and 

retention test as a tool to be applied at the end of the experiment, and came up 

with the following: 

The numbered heads strategy was effective in increasing the preservation of 

literary texts, within the limits of this study 

Keywords: numbered heads strategy, retention. 

  أواًل :- مذكلة البحث :                                                                       

خاصة الكثيخ مغ السذكالت،  عامة والتاريخ برػرة االجتساعية والتاريخ برػرة مجرسػايػاجو       
حيث أسيست شبيعتيا وتشطيسيا في ايخازىا وذلظ لكػنيا تتدع باالتداع يجرجة كبيخة، االمخ الحي جعل 
الكثيخ مغ مجرسي ومجرسات مادة التاريخ يمجؤون إلى استعسال الصخائق واألساليب االعتيادية التي 

قائق والسعمػمات التاريخية بغس الشطخ عغ قجرات الصمبة، مسا أوقع تعتسج عمى الحفظ والتمقيغ لمح
الصمبة في إشكاالت عجيجة مشيا إنيع أصبحػا أسيخي مبجأ استطيار السادة الجراسية اثشاء االختبارات فقط 

او ادراك التخابط ييشيا او أدنى اىتسام بسجى  الفيع  عمى الحفظ دون  تجريذالصبح اليجف الخئيذ في وأ
ة الصمبة وعالقة التجريذ بسيػليع وقجراتيع أو مجى االفادة مشيا في حياتيع، وىحا ما اكجتو العجيج حاج

 .(126:  2007دارا، )مغ الجراسات واالدييات ومشيا دراسة 

، ىنػ قرنػر مجرسني ومجرسنات وما لسدو الباحث منغ خنالل خبختينا السيجانينة فني مجنال التنجريذ        
مجارسننشا عننغ اسننتعسال الصخائننق واالسننتخاتيجيات الحجيثننة واعتسننادىع عمننى االسنناليب مننادة التنناريخ فنني ا مننب 
التي اقترخت عمى شخائق االلقاء والتمقيغ دون حجوث السذاركة الفاعمة لمصمبة في االعتيادية في التجريذ 

عنجم اشنالع ا منب مجرسني ومجرسنات منادة التنناريخ السػاقنف التعميسينة، وقنج ارجنع الباحنث اسنباب ذلنظ ىننػ 
عمننى الصخائننق واالسننتخاتيجيات الحجيثننة، أو تخننػف بعزننيع مننغ الخننػض فييننا لعننجم وجننػد التذننجيع الكننافي 
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مغ قبل السذنخفيغ أو منغ قبنل اردارة السجرسنية، والشتيجنة ىني ضنعف مدنتػى التحرنيل الجراسني وضنعف 
 شعػرىع يثقل السادة الجراسية. ة الىأضافلجييع استبقاء السعمػمات التاريخية 

 اهسية البحث :
يذيج العالع في الػقت الحاضخ ثػرة معمػماتية وتكشػلػجية ىائمة تترف باالستسخارية والتصػر        

ويدداد تأثيخىا يػمًا بعج آخخ عمى مجسل الحياة ارندانية السختمفة ، وأمام ىحا التدايج السعخفي والتقجم 
الخرائز التي فخضت عجدا مغ التقشي فإنو يسكغ القػل بأن األلفية الثالثة قج يجأت تصخح عجد مغ 

، لحا فان ىحا العرخ يحتاج الحياةمجاالت كافة الستغيخات عمى حياة البمجان والذعػب وبجت أثارىا عمى 
 ( 45:  2002)البكخ ، إلى مػارد بذخية تتسيد باالنفتاح العمسي الحي يديع في التأقمع م

فخاد صبيع أيتودور التخبية ال يقل اىسية عغ دور السجرسة وذلظ لكػن السجرسة السؤسدة التخبػية الكفيمة 
وتداعجىع عمى االشتخاك في األنذصة ارندانية، وتعسل عمى تججيج الحياة وتصػيخىا بسا يبعث  ،السجتسع 

ا لدمػك الصالب في السجتسع لكػنيا وتعميع الصالب احتخام الشطام، مسا يشعكذ إيجابفييا الحخكة والشساء 
تدعى إلى تصػيخ العسمية التخبػية وجعميا مػاكبة مع متصمبات العرخ الحي يتدع باالنفجار السعخفي 

 (.167: 2002والتصػر التقششي.)خراونة وآخخون،
احج السػاد االجتساعية التي ُتجَرس في مختمف مخاحل الجراسة وتديع بحكع شبيعتيا  ويعج التاريخ

 والسػضػعات التي تتشاوليا ونػاحي الشذاشات السراحبة ليا يشريب كبيخ في تحقيق أىجاف السجرسة
مخعي .)  ات امخًا في  اية االىسيةبسشاىج االجتساعي ىتسامشاا اصبح االيتجائية والثانػية، لحلظ 

 ( 2: 2009والحيمة:
وكسا ىػ معخوف ان استخاتيجيات واساليب التجريذ تعج العسػد الفقخي في أي مػقف تعميسي       

_تعمسي حيث يختكد عمييا السجرس في تحقيق الشتاجات التعمسية السخ ػب فييا لجى الصمبة في السخاحل 
رس الشاجح ما ىػ اال التعميسية السختمفة، وقج ادى ىحا االىتسام بصخق التجريذ إلى اعتبار قػل إن )السج

حيث ان شخائق التجريذ تؤدي وضيفة ميسة واثخا اساسيا في العسمية التخبػية كػنيا تسثل  خيقة ناجحة (،ش
حمقة الػصل ييغ السجرس والصالب، وال يسكغ تحقيق االىجاف التخبػية مغ دون ان تكػن ىشاك شخيقة 

 (.55: 2001تجريدية جيجة يتبعيا السجرسيغ. )االحسج، وححام ،
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فزال عغ ذلظ فان التعمع الشذط يعسل عمى تشذيط الصالب وجعمو يذارك بفعالية ويديع في مداعجة      
الصمبة عمى اكتداييع مجسػعة مغ السيارات والسعارف والسبادئ والكيع التي تسكشيع مغ االستقالل في 

  (100: 2007.)الدامل ،وليتياالتعمع وتداعجىع عمى حل مذكالتيع الحياتية واتخاذ القخارات وتحسل مدؤ 

عمى إيجاد تفاعل إيجايي ييغ الصمبة، وتحفيد دافعيتيع في أثشاء خقسة استخاتيجية الخؤوس الس تداعج    
التعمع، كسا انيا تشسي الثقة بالشفذ وذلظ بالقجرة عمي التعبيخ عغ الخأي وتّعػد الصمبة إتباع القػاعج، وتشسي 

 (40: 2008لكيع اريجايية.)يجيخ، العسل االيجايي وا لجييع االتجاىات، وتذجعيع عمى

( فيخى ان ىحه االستخاتيجية تعسل عمى زيادة دافعية الصمبة لمسذاركة 2008سعادة وآخخون) اما      
والتفاعل بأقرى شاقاتيع ألنيع معخضػن لمدؤال مغ جانب السجرس وبذكل خاص الصمبة مغ ذوي 

ىحه االستخاتيجية (، كسا ان 24: 2008سجسػعة.)سعادة وآخخون،التحريل الستجني والسشعدليغ في ال
تجرب الصمبة عمى تحسل السدؤولية فالسيسة التي يشجدىا الصالب يشفدو او التي يذتخك فييا تكػن ذات 

 (63: 2012قيسة اكبخ مغ السيسة التي يشجدىا لو شخز آخخ.)رفاعي ،

 مسا تقدم تتجلى أهسية البحث الحالي باآلتي :  
عمى حج عمع الباحث ان الجراسة الحالية تعج أول الجراسات تشاولت استخاتيجية )الخؤوس السخقسة ( في  -1

 تجريذ مادة التاريخ  لمرف الخامذ االديي. 
يأتي البحث استجابة لمجعػات الستكخرة مغ الباحثيغ في مجال شخائق تجريذ التاريخ التي تؤكج عمى -2

 تجخيب استخاتيجيات وشخائق تجريدية حجيثة. 
 محاولة لمتغمب عمى أوجو القرػر في أساليب تجريذ التاريخ السعتادة والذائعة في السجارس.  -3
ث األمة ومػروثيا الثقافة وسجميا الحزاري ومغ ثع عمى الجسيع يسثل تخاأىسية مادة التاريخ كػنو  -4

 االعتداز ييحا التاريخ السجيج.
يسكغ ان يؤدي استعسال ىحه االستخاتيجيات الى استبقاء مادة التاريخ في أذىان الصالبات لمتغمب  -5 

 عمى مذكمة نديان السادة  التاريخية بعج مجة  قريخة.
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ستصبق فييا الجراسة اال وىي السخحمة االعجادية التي تعج حمقة وصل ييغ اىسية السخحمة التي -6
السخحمتيغ الستػسصة والجامعية، وذلظ لجورىا في تحجيج اتجاىات الصمبة نحػ الجراسة الجامعية وتحجيج 

 السيشة التي يكسمػن ييا حياتيع.
 .ؤوس السخقسةالخ  حػل استخاتيجيةت بحثية وال سيسا إسيام متػاضع في رفج السكتبة التخبػية بسعمػما-7
 

 هدف البحث :
) أثخ استخاتيجية الخؤوس السخقسة في تحريل مادة التاريخ واستبقائيا لجى شالبات الرف الخامذ 

  يي(االد
 

 البحث:  فرضية
 الرفخية اآلتية: حقيق ىجف البحث فقج صيغت الفخضيةلت
( ييغ متػسط درجات شالبات السجسػعة 0005ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )  .1

التجخيبية آالئي يجرسغ عمى وفق استخاتيجيو الخؤوس السخقسة ومتػسط درجات شالبات السجسػعة 
 الزابصة االئي يجرسغ عمى وفق الصخيقة التقميجية في اختبار التحريل البعجي.

( ييغ متػسط درجات شالبات السجسػعة 0005لة إحرائية عشج مدتػى )ال تػجج فخوق ذات دال .2
التجخيبية آالئي يجرسغ عمى وفق استخاتيجيو الخؤوس السخقسة ومتػسط درجات شالبات السجسػعة 

 الزابصة االئي يجرسغ عمى وفق الصخيقة التقميجية في أحتباراالستبقاء.
 

  البحث: حدود
  -: االتي قترخ البحث عمىي
شالبات الرف الخامذ األديي في السجارس الثانػية واالعجادية الشيارية لمبشات التابعة لمسجيخيات  -

 .الخصافة -العامة لتخبية بغجاد

 (.2019-2018الفرل الجراسي االول مغ العام الجراسي )-
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 .الرف الخامذ االديي الباتتجريدو لصااليػاب االربعة االولى مغ كتاب التاريخ  السقخر -
 تحديد السرظلحات: 

 -االثر :
: " مقجار التغيخ الحي يصخأ عمى الستغيخ التابع بعج تعخضو لتأثيخ الستغيخ السدتقل" (1991الحفشي ) -

 (253:  1991. )الحفشي، 
 االستراتيجية:  -2

": مجسػعة ارجخاءات والػسائل والسسارسات والخصػات التي يتبعيا السجرس عشج تشطيسو ( 2001دمحم ) -
  2001لمسػقف التعميسي مغ حيث إعجاده ألنذصو تعميسية وأوراق عسل الصمبة وأساليب التقػيع " ) دمحم ، 

 :19 ) 
 التعريف االجرائي لالستراتيجية:

ىي مجسػعة الخصط وارجخاءات والػسائل التي اتبعيا الباحث في التخصيط والتشفيح لديخ       
تجخيبية  في أثشاء سيخ التجخبة بسا يحقق األىجاف الجرس والتعامل مع شالبات السجسػعة ال

 السشذػدة مدتشجة إلى األفكار الخئيدة لمتعمع الشذط .
 -: الرؤوس السرقسة -3

إعصاء كل شالبة رقع خاص  يتسثل فياحجى استخاتيجيات التعمع التعاوني  " -:2007عرفها زيتهن  -
الذخح يصخح سؤااًل يتخك لمسجسػعة  السجرس مغييا، وبعج ذلظ يقدع الفرل إلى مجسػعات وعشج انتياء 

ويتع تصبيق ىحه االستخاتيجية وفق خصػات متخابصة  الدؤال السشاقذة ثع يختار الخقع الحي يجيب عمى
 ( 35: 2007ومتدمدمة". )زيتػن ، 

 عرفها الباحث اجرائيا:
ىي استخاتيجية مغ استخاتيجيات التعمع الشذط، يتع خالليا تقديع شالبات السجسػعة التجخيبية االولى      

( شالبات، ويعصى لكل  5 -3مغ عيشة البحث إلى مجسػعات  يخ متجاندة، تتكػن كل مجسػعة مننننغ) 
عمى الصالبات، وتتفاوت  (ثع تقػم السجرسة بصخح سؤال 5-1شالبة في السجسػعات رقسا" معيشا" يتخاوح )
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نػعية األسئمة في الديػلة والرعػبة مع إعصائيغ الػقت السشاسب لمتحاور كل حدب مجسػعتيا  لكي 
يتأكجن مغ أن كل عزػة في السجسػعة تعخف ارجابة، ثع تشادي السجرسة عمى رقع معيغ فتخفع 

اقر االجابات جساعيا لمتػصل السخقسات يشفذ الخقع أيجييغ ليقجمغ إجاباتيغ لمرف ككل، ومغ ثع تش
 لإلجابة الرحيحة .

 التحريل : -5
"مجى ما حققو الصالب مغ نتاجات التعمع نتيجة مخورىع بخبخة تجريدية معيشة  -م( :2001زيتهن ) - 

 (479: 2001زيتػن )،االمخ الحي يكذف لشا عغ مجى تقجميع  تجاه اىجاف معيشننة" . 
 : عرفه الباحث اجرائيا 

ىػ مقجار السعمػمات التي تحرل عمييا شالبات عيشة البحث بعج تجريديغ األيػاب األربعة         
األولى مغ مادة التاريخ  ويقاس بسجسػع الجرجات التي يحرمغ عمييا مغ خالل إجاباتيغ عغ فقخات 

  االختبار التحريمي السعج أل خاض البحث والحي يصبق في نياية التجخبة.

 التاريخ: -6

" سجل لمحػادث يدعى إلى محاولة معخفة ما فعمو ارندان وما فكخ بو أو تصمع إليو  (2008الظيظي) -
مشح وجػده في ىحا الكػن ، فيػ والحالة ىحه دراسة سيخة ارندان بكل أبعاده الدياسية واالقترادية 

 ( 26، 2008والثقافية واالجتساعية ،أي أنو وثيقة رحجاث الساضي". )الصيصي، 

 
        اجرائيا : عرفه  الباحث*

لمرف  التاريخ  ىػ السعمػمات والحقائق التي تزسشتيا مػضػعات األيػاب األربعة األولى مغ كتاب
 والزابصة(  شػال مجة تجخبة البحث . عصى لسجسػعات البحث ) التجخيبيةاالديي التي ت الخامذ

                                         : االستبقاء: عرفه كل من -7
:"عسمية خدن واستبقاء االنصباعات في الحاكخة يتكػيغ ارتباشات ييشيسا لتذكيل  م (2007سرايا ) -

 ( 86: 2007وحجات مغ السعاني" )سخايا، 
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سة مغ صفػف السخحمة االعجادية بفخعيا االديي حيث تكػن مجة الجرا :ىػ الرف الثاني االدبي الخامس
 (2012فييا ثالث سشػات وتمي السخحمة الستػسصة وتدبق السخحمة الجامعية. )وزارة التخبية العخاقية ،

 خلفية نظرية

 التعلم الشذط: -أواُل:

التعمع الشذط كسفيػم يعج ضج الفكخة الدمبية التي تجعل الُسجرس محنػر العسمينة التعميسينة وتجعنل منغ      
، وتتسثننل مبننادئ الننتعمع الشذننط مننغ  شذننط يذننجع السذنناركة الشذننصة لمصمبننةالصالننب مجننخد شنناىج، فننالتعمع ال

 ( بسا يمي : 2011)الذخبيشي وعفت،  وجية نطخ كل

سننػاء كننان ىننحا التفاعننل داخننل  خفننة الرننف أو خارجيننا )تذجججيا التفاعججل بججين السججدرس وطل تججه ( :  -1
فيننػ يذنننكل عنننامال ميسنننا فننني اشننتخاك الصمبنننة وتحفيننندىع لمنننتعمع، ينننل يجعميننع يفكنننخون فننني قنننيسيع وخصصينننع 

 السدتقبمية. 

لقنننج وجنننج أن النننتعمع يتعننندز برنننػرة أكبنننخ عشنننجما يكنننػن بذنننكل )تذججججيا التعجججاون بجججين الستعلسجججين( :  -2
 لعسل الجيج الحي يتصمب التذارك والتعاون وليذ التشافذ واالنعدال. جساعي، فالتجريذ الجيج كا

لقنننج وجنننج أن الصنننالب النننحيغ يتعمسنننػن منننغ خنننالل التحنننجث والكتابنننة لسنننا )التذججججيا علجججى الشذجججا  (: -3 
يتعمسػننننو وربصينننا بخبنننخاتيع الدنننابقة، وتصبيقينننا فننني حيننناتيع ، يكنننػن تعمسينننع افزنننل منننغ ارنرنننات وكتابنننة 

 السحكخات. 
يعخفػننننو يدننناعجىع ذلنننظ عمنننى فينننع شبيعنننة  أن معخفنننة الصنننالب بسننناديم تغذيجججة راجعجججة سجججريعة (:  )تقججج-4

معارفيع وتقييسيا فالصمبة بحاجة الى أن يتأممػا فيسنا يتعمسنػه وتقينيع منا تعمسنػه وتحجينج منا ال يعخفػننو وىنحا 
 .يجوره يقػد إلى التخكيد الذجيج في مػضػع التعمع 

 اتيجيات التعلم الشذط:الذرو  االساسية لشجاح استر 

 أن أىع الذخوط األساسية لشجاح استخاتيجيات التعمع الشذط تتسثل في اآلتي:   
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الفخصة لبشاء فخيق  الستعمسيغ، حتى يعصى  اوليةنذط في مخحمة استخجام استخاتيجيات تعمع  -1
 ومجسػعات تعمع مشطسة .

 االىجاف ودقة صيا تيا وتفاوت مدتػياتيا . -2

 السعّجة مشاسبة لمسحتػى ولسدتػى الصمبة . األنذصة -3

 يخكد الشذاط أو العسل عمى الشاتج. -4

 (٦٢١، ٤٠٠٢معاييخ الشاتج السختبصة بالشذاط واضحة لمصمبة.)عبجالػىاب، -5

 استراتيجية الرؤوس السرقسة

 خظهات استراتيجية الرؤوس السرقسة :
السخقسة تديخ وفق خصػات متتابعة ومتدمدمة ( بأن استخاتيجية الخؤوس (kagan,2000ذكخ كاجان   
 -ىي:

 ويخقسيع .( 5 -3) مغإلى مجسػعات ستعمسات ال باحثيقدع ال الترقيم:-1
 زمغ مححج لالجابة.إعصاء  وبصخح سؤاال  باحثيقػم ال: الدؤال طرح-2
 .لالجابة عن االسءلة السظروحة من ق ل الباحث :السجسهعاتجسا الرؤوس -3 
يشادي السجرس عمى رقع احج افخاد مجسػعة ما مغ اجل اعصاء جػاب السجسػعة الخاصة  اإلجابة :-4

( (Kaganوقج اوضح ييع ويسكغ استجعاء شالب اخخ يعصي اجابة مختمفة لذخح تفكيخ مجسػعتيع ،
 مخاحل تشفيح استخاتيجية الخؤوس السخقسة بذكل مفرل وكسا يأتي :

 )الترقيم(: التقديم اوال: مرحلة

( اعزاء مع اعصاء اسسا لكل  6-4 السجرس الصالب إلى مجسػعات أو فخق تتكػن مغ) يقّدع-1
 رقع مختمف عغ بكية االعزاء. مجسػعة، ومشح كل عزػ في السجسػعة 

 يػضح السجرس لصمبتو أىجاف التعمع وفق ىحه االستخاتيجية وشخح ما سيتع تشفيحه. -2
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 سكغ تعمسو.تحفيد الصالب وخمق الفزػل لجييع حػل مفيػم ي -3
 مرحلة األنذظة األساسية: وتقدم الى ثالث خظهات ب.

 طرح األسئلة. االولى: الخظهة 
 عخض مدألة بديصة.-1
 قج تختمف األسئمة مغ الخاص إلى العام . شخح سؤال عمى الصالب.-2

 التفكير معا )رئيس معا(. الثانية: الخظهة
 بل السعمع )التفكيخ برػرة فخدية(.يعسج الصالب عمى التفكيخ في الدؤال السصخوح مغ ق-1
يعسج الصالب عمى التفكيخ معا)التفكيخ برػرة جساعية( لمػصف والتأكج مغ كل شخز -2

 الجػاب.                                يعخف
 الخظهة الثالثة: إعظاء إجابات.

 مغ واحجة مغ السجسػعات عذػائيا. رقسا يحكخ السجرس-1
 أيجييع. مجسػعة مع نفذ الخقعرفع الصالب مغ كل -2
إذا اعتبخ الجػاب بعج السشاقذة في الرف صحيح  يتع مشح الصالب فخصة التدجيل الجيج وإذا كان -3

 . تغحية راجعة لمستعمسيغالسجرس يعصي الجػاب خاشئ، 
 إعصاء السجرس الثشاء لمصالب أو السجسػعة التي قجمت الجػاب الرحيح.-4

        التقهيم -السرحلة الثالثة 
       . التقػيع البشائي السدتسخ اثشاء الجرس-1

 .((Kagan,2000: 87-90.باعصاء الستعمسيغ  واجبات التقػيع الشيائي-2

  إستراتيجية الرؤوس السرقسة  خرائص

 السجسػعات الصاّليية  يخ متجاندة. -1
 لكل عزػ في السجسػعة  رقع يختمف عغ بكية االعزاء . -2
  التفكيخ معا )رؤساء معا(. -3
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تعج االستخاتيجية تجريب مباشخة  لمصمبة لتبادل السعمػمات، واالستساع والتحجث مع االستغالل الكامل  -4
 (.99: 2005لمػقت، لحلظ فأنيع أكثخ إنتاجية في التعمع.)سميسان،

 الفرل الثالث
ة السدنتخجمة فني البحنث واالجنخاءات ة والعيشنوالسجتسنع يتزسغ ىحا الفرل ، تحجيج  الترسيع التجخيبي ، 

 وكاالتي : 
 Experimental Designأواًل : الترسيع التجخيبي 

اسننتخجم الباحننث ترننسيع السجسػعننات الستكافئننة الننحي يتزننسغ ، السجسػعننة التجخيبيننة التنني تتعننخض ألثننخ 
( بالصخيقنننة السعتنننادة ( ، وتنننجرس السجسػعنننة ) الزنننابصة  تقل )اسنننتخاتيجية النننخؤوس السخقسنننةالستغينننخ السدننن

 ( الترسيع التجخيبي السدتخجم في البحث .    1ويػضح الذكل) 
 مجسػعنننننننننننننننننننننننننننننات

 البحث
 األداة  التابع الستغيخ السدتقل الستغيخ

 اسننننننننننننننننننننننننننننننننننننتخاتيجية  التجخيبية

 التحريل ةالسخقس الخؤوس
 واالستبقاء

 البعجي اختبار
 

 التقميجية الصخيقة الزابصة
 (1شكل )

 The Population and Sampleثانيًا : مجتسا وعيشة البحث 
الثانػينة الشيارينة الحكػمينة   السجارس االديي في البحث الحالي بصالبات الرف الخامذتحجد مجتسع      

( .اختنننننار الباحنننننث بذنننننكل  2019-2018الجراسننننني ) فننننني محافطنننننة بغجاد/الخصنننننافة الثالثنننننة  لمعنننننام
 تحتنػي عمنى ثنالث شنعب لمرنف الخنامذ التني اعجادينة امشنة الرنجر لمبشناتعذنػائي)بالقخعة( منغ ييشينا 

االديني ، واختنار عذنػائيا )بالقخعنة( شنعبة )ب( لتسثننل السجسػعنة التجخيبينة وشنعبة ) أ ( لتسثنل السجسػعننة 
  ،الزابصة

 Equivalence of The Research Groups  نسجسهعتيالثالثا جج تكافؤ 
 :مغ خالل االتيئيا عذػائيا، وارتأى التأكج مغ تكافؤىا إحرااختار الباحث مجسػعات البحث 

 درجات الكػرس االول-1
 العسخ باألشيخ  -2



                                                                                                               
 

 

 

 88                         عالء شيال فاخر .د.م.أ

 

 
 

 

 2021لدشة   2العدد  السجمة العخاقية لمبحػث االندانية واالجتساعية والعمسية

 الحكاء  -3
 الجخيمة( (زبط الستغيخاتكسا قام الباحث ب

 The Research Requirements: مدتلزمات البحث  رابعا
 (  تحجيج السادة العمسية 1) 

قبل البجء يتصبيق التجخبة تع تحجيج السادة العمسية التي تنجرس فني الفرنل االول منغ العنام الجراسني        
 ( وتع اعتساد تػزيع مفخدات السشيج عمى الحرز األسبػعية السقخر مغ قبل الػزارة  2019 -2018)
 (صيا ة األىجاف الدمػكية 2)

خفنني اعتسنادًا عمننى محتننػى السنادة التعميسيننة التنني شننسمتيا تنع صننيا ة األىننجاف الدنمػكية فنني السجننال السع   
سننمػكيا وفننق ترننشيم )يمننػم( السعخفنني بسدننتػياتو الثالثننة األولننى وىنني  ( ىننجفا149)مننجة التجخبننة وبمغننت 

 )التحكخ، والفيع، والتصبيق( وتع التاكج مغ صجقيا ضاىخيا بعخضيا عمى عجد مغ السحكسيغ.
 (الخصط التجريدية اليػمية3)

ة وفنق ( خصنة تجريدنية لكنل مجسػعنة، تزنسشت خصنط السجسػعنة التجخيبينة عنخض السناد16تع إعجاد )    
ة، أما الخصط التجريدية الخاصة بالسجسػعة الزابصة التي ُدِرست وفق الصخيقة استخاتيجية الخؤوس السخقس

 االعتيادية. 
  The Research Tool / أداة البحث خامدا

  The Achievement Test االختبار التحريلي   
 الباحنث اشنالع وبعنج البحنث، مجسنػعتي شالبنات لنجى   التحرنيل مدنتػى  قيناس البحنث ىنحا أىجاف مغ

 يجننج لننع ، البحننث ييننحا السباشننخة و يننخ السباشننخة الرننمة ذات الدننابقة والجراسننات األدييننات مننغ عننجد عمننى

 السدنتػيات فني التحرنيمية االختبنارات بعس تزسشتيا التي الفقخات بعس إال ، لمتحريل جاىدا اختباراً 

 اختبناراً  يعنج أن والجراسنات األديينات تمنظ عمنى اشالعنو خنالل منغ الباحنث استصاع وقج الثالث، السعخفية

 الخبخاء. عمى عخضو وتع (مقالية،8و) مػضػعية (فقخة40(فقخة)48) مغ يتكػن  تحريمياً 
 تظ يق االختبار السؤجل )االستبقاء ( :

بيننق االختبننار التحرننيمي مننخة ثانيننة عمننى عيشننة البحننث ، أي بعننج مننخور ثننالث اسنناييع عمننى أُعيننَج تص      
تصبيقِو األول دون إخبار الصالبات مدبقًا بسػعج االمتحان لغخض قياس مجى استبقاء السعمػمات التاريخية 

 عشجىغ، وبعج ترحيح اوراق االجابات تع الحرػل عمى درجات االختبار االستبقاء.
 الستظالعي لالختبار التظ يق ا
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لمتحقننق مننغ وضننػح فقننخات االختبننار وتعميسننات ارجابننة عشننو والػقننت السدننتغخق فنني ارجابننة، والتحميننل    
ارحرننائي لفقخاتننو لسعخفننة مدننتػى صننعػبتيا ، وتسييدىننا ، وحدنناب معامننل الثبننات ، ُشبِّننَق االختبننار عمننى 

االدينني  فنني اعجاديننة الفيحنناء  الخننامذ ( شالبننة مننغ شالبننات الرننف 100عيشننة اسننتصالعية مكػنننة مننغ ) 
بعنننج التأكنننج منننغ اكسننناليع لجراسنننة مػضنننػعات كتننناب التننناريخ  الثالثنننة ولمبشنننات فننني مجيخينننة التخبينننة الخصنننافة 

السذسػلة بسنادة االختبنار ، وتبنيغ منغ خنالل التصبينق أن التعميسنات واضنحة والفقنخات مفيػمنة وتنع حدناب 
 ( دقيقة.   40متػسط الدمغ التقخيبي لإلجابة وكان )

 تحليل فقرات االختبار إحرائيا 
فحنننز الباحننننث إجابننننات افنننخاد العيشننننة االسننننتصالعية ، ثنننع رتبننننت درجننننات الصالبنننات تشازليننننًا وُأخننننحت       
%( مننننغ أدنننننى الننننجرجات لتسثننننل 27%( مننننغ أعمننننى الننننجرجات لتسثننننل السجسػعننننة العميننننا، وندننننبة )27ندننننبة)

لعميننا ( شالبننة مننغ كمتنني السجسننػعتيغ ا30السجسػعننة الننجنيا ، حيننث يمننط عننجد الصالبننات فنني كننل مجسػعننة )
 والجنيا ، وتع حداب معامل الرعػبة ، ومعامل التسييد لكل فقخة مغ فقخات االختبار وكسا يأتي :

  الفقرات صعهبة
 إجابنننة الفقنننخة عنننغ أجنننايػا النننحيغ السفحػصنننيغ لعنننجد السئػينننة الشدنننبة إلنننى الفقنننخة صنننعػبة مدنننتػى  يذنننيخ   

 الخناص القنانػن  يتصبينق االختبنار فقنخات منغ فقنخة لكنل الرنعػبة مدنتػى  الباحنث حدب وقج ، صحيحة

 جينجاً  االختبنار ويعنج (،0065 - 0057) ينيغ منا تنخاوح قنج الرنعػبة  مدنتػى  فػججت الرعػبة، بسعامل

   (7 : 1980)فخج، (.0080-0020) ييغ ما يتخاوح صعػبتو معجل كان إذ
  التسييز مدتهى 

 أو الرنفة يسمكنػن  النحيغ األفنخاد ينيغ الفخدينة الفنخوق  تسييند عمنى الفقنخة قنجرة إلنى التسييند مدتػى  يذيخ   

 الباحننث حدننب وقننج  الرننحيحة االجابننة يعخفننػن  أوال السقاسننة الرننفة يسمكننػن  ال والننحيغ االجابننة يعخفننػن 

 ينيغ ما تخاوحت التسييدية القػة أن فػجج التسييد لسعامل الخاص القانػن  يتصبيق فقخة لكل التسييد مدتػى 

 (%20) عنننننغ التسييدينننننة قػتينننننا معامنننننل يقنننننل التننننني الفقنننننخة أن إلنننننى األديينننننات وتذنننننيخ (،0042 – 0038)
 أبقنى االختبنار فقنخات تحمينل فني حنثالبا اتبعينا التني ارجنخاءات ضنػء وفني  تعنجيميا أو ححفيا يدتحدغ

 جسيعيا، الفقخات عمى
 ثبات االختبار   

( وىنننننػ معامننل ثبننننات عنننالي ، وبعننج   0.96معامننل ألفننا كخونبنناخ ، إذ يمغننننننننننننننت قيستننو ) حدننب باسننتخجام
 خاد العيشة. إتسام إجخاءات الرجق والثبات يكػن اختبار التحريل بريغتو الشيائية جاىدًا لمتصبيق عمى اف

 Achievement test apply: تصبيق اختبار التحريل البعجي  سادسا
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قبنننل انتيننناء التجخبنننة بأسنننبػع أخبنننخ الباحنننث الصالبنننات بنننان ىشننناك اختبنننارًا سنننيجخى لينننع فننني مػضنننػعات    
 وبعج أن ليأ الباحث القاعة ارمتحانية ، ونطع مقاعج جمػس الصالبات .سيا ليغ، التاريخ التي درّ 

 Statistical Treatmentاإلحرائية   الهسائل:  سابعا
 -لحداب : SPSSم ااستخجتع 

 الشدبة السئػية 

 الستػسط الحدايي 

  االنحخاف السعياري 

 t-test  

 معامل الرعػبة لفقخات االختبار 

 .معامل ألفا كخونباخ ريجاد ثبات اختبار التحريل 

 
 

 الفرل الرابا
 )عرض الشتائج وتفدجيرها(

 ىحا الفرل عخض الشتائج وتفديخىا واالستشتاجات والتػصيات والسقتخحات .يتزسغ 
 عخض الشتائج

( يننيغ 0.05لمتحقننق مننغ الفخضننية الرننفخية لمبحننث  )ال تػجننج فننخوق ذات داللننة إحرننائية عشننج مدننتػى )
وال تػجنج فنخوق ذات  )متػسصات درجنات شالبنات مجسنػعتي البحنث  فني اختبنار تحرنيل منادة التناريخ( ،

بحنننث  فنننني اختبننننار ( ينننيغ متػسننننصات درجننننات شالبنننات مجسننننػعتي 0.05داللنننة إحرننننائية عشنننج مدننننتػى )
تع استخخاج الستػسط الحدايي واالنحخاف السعياري لجرجات شالبات كل مغ السجػعة التجخيبية  االستبقاء(

ت مجسنننػعتي البحنننث تنننع صنننات درجنننات شالبننناال والسجسػعنننة الزنننابصة ولمتعنننخف عمنننى الفنننخوق ينننيغ متنننػس
 f( وقيسنننة 0.05( وىننني اقنننل منننغ مدنننتػى الجاللنننة )0.001) pاالحنننادي ، وحدننناب قيسنننة t-testاسنننتخجام 
( ، وىننحا يعشنني وجننػد فننخوق دالننة يننيغ الستػسننصات، 3.1( اكبننخ مننغ الكيسننة الججوليننة )7.666(السحدننػبة 
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داللننة إحرننائية عشننج مدنننتػى  وبيننحا تننخفس الفخضننية الرننفخية وتقبنننل الفخضننية البجيمننة )تػجننج فنننخوق ذات
 ( ييغ متػسصات درجات شالبات مجسػعتي البحث  في اختبارتحريل مادة التاريخ0.05)

 تفدير الشتائج ومشاقذتها
دلت الشتائج وجػد فخوق ذات داللة أحرائية ييغ مجسػعتي البحث في متغيخ التحريل وعمنى الشحنػ     

 -اآلتي:
عمى السجسػعة  ت عمى وفق استخاتيجية الخؤوس السخقسةستفػق السجسػعة التجخيبية التي در    

تفػق السجسػعة التجخيبية التي درست عمى الزابصة التي درست وفق الصخيقة التقميجية في التحريل، 
وفق استخاتيجية الخؤوس السخقسة عمى السجسػعة الزابصة التي درست وفق الصخيقة التقميجية في اختبار 

اتاحت لمصالبات فخصة استيعاب السادة  كػن إستخاتيجية الخؤوس السخقسة  الىوقج يعدى ذلظ االستبقاء 
الجراسية برػرة اسيل واسخع،  وجعمتيغ إيجاييات في عسمية التعمع مسا تػفخ ليغ جػًا مغ التعميع 
التعاوني الحي يداعجىغ عمى ربط الخبخات الدابقة بالخبخات الالحقة، وبالتالي إعادة تذكيل البشية 

خفية الدابقة بأشكال ججيجة بحيث يديع في تعديد محتػى السادة الجراسية وتسثيميا في الحاكخة، السع
اسيام وسيػلة التحكخ واالستخجاع، مسا يديج مغ فخص التحريل وتحديشو، وقج يعػد الدبب ربسا الى 

حات، وتػجيو ة في تييئة ييئة صفية تدػدىا حخية التعبيخ، وتقجيع السقتخ أستخاتيجية الخؤوس السخقس
األسئمة، والحػار داخل السجسػعات،مسا يعدز مغ تكامل شخرية الصالبات، ويديج مغ تحريميغ، 
ويزاعف قجرتيغ عمى التحكخ، واألستخجاع. ييشسا السجسػعة الزابصة أعتسجت الصخيقة التقميجية التي 

بحلظ جعمت دور كانت تخكد بذكل أساسي عمى عسمية نقل السعخفة مغ السجرسة الى الصالبات، و 
 الصالبات سمبي متمقي، وىحا ما أدى الى انخفاض تحريميغ.

 االستشتاجات
 -بعج تحميل نتائج البحث تػصل الباحث الى االستشتاجات التالية: 

 ة فاعميتيا في جعل الصالبات محػر العسمية التعميسية وىحا ما الخؤوس السخقس أثبتت إستخاتيجية
 التجريذ الحجيثة ونساذج التعميع والتعمع.تربػا إليو جسيع شخائق 

 ة القجرة عمى جعل الصالبات أكثخ ميارة في تشاول ومعخفة وتشطيع ان رستخاتيجية الخؤوس السخقس
 ومعالجة األفكار الستعجدة. 

  ة ليا دور في تحفيد الصالبات وتذجيعيغ وتػجييغ بصخيقة استخاتيجية الخؤوس السخقسان
 ػر بالحخية في تجخيب األفكار الججيجة.يدتصيعغ مغ خالليا الذع
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  تػفيخ الػسائل التعميسية الستشػعة وتدويج الصالبات ييحه الػسائل قّخب الى أذىان الصالبات السادة
وأبعج عشيغ حالة الختابة والخوتيغ في شخائق التجريذ االعتيادية السعتسجة في السجارس مسا ساعج 

 عمى جحب انتباه الصالبات.
  الصالبات في السذاركة في الجرس مغ خالل التػصل الى تفديخ الشتائج جعميغ السحػر إسيام

األساس و أتاح لمصالبات فخصة  مذاركة االفكار والسفاليع التاريخية وبالتالي أدى الى تشسية 
 ميارات ما وراء السعخفة لجييغ.

 التهصيات
 ي الباحث باآلتية:في ضػء الشتائج التي تع التػصل إلييا في ىحه الجراسة يػص

  إقامة دورات تجريبية لسجرسي التاريخ في اثشاء الخجمة بذأن الشساذج واالستخاتيجيات التجريدية
 ة.ومشيا استخاتيجية الخؤوس السخقسالحجيثة 

  اعجاد دليل لسجرسي التاريخ في السخحمة ارعجادية بذأن اعتساد الشساذج واالستخاتيجيات التجريدية
ة رفادة السجرسيغ مشيا لجى تجريديع ليحه السادة في تخاتيجية الخؤوس السخقسومشيا اسالحجيثة 

 السخحمة ارعجادية.  
 تعسال تذجيع السذخفيغ التخبػييغ عشج زيارتيع التقػيسية لسجرسيغ التاريخ ومجرساتو  عمى اس

 ة.استخاتيجية الخؤوس السخقس
 سذاركة الفعالة في الحػار والشقاش حث مجرسي التاريخ ومجرساتو عمى تذجيع الصالبات عمى ال

  واعجاد الػسائل التعميسية والسداىسة في األنذصة التعميسية السختمفة.
 السقترحات 

 استكسااًل لمبحث الحالي وتصػيخه يقتخح الباحث إجخاء مايأتي:
  إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية عغ مػاد دراسية أخخى ومخاحل دراسية  يخ مخحمة الجراسة

 الحالية.
 ة واستخاتيجيات أخخى مثل استخاتيجية التداؤل و ييغ استخاتيجية الخؤوس السخقسإجخاء دراسة مػازن

 الحاتي والتجريذ التبادلي والعرف الحىشي و يخىا  .
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  في متغيخات تابعة أخخى مثل اكتداب السفاليع  الخؤوس السخقسة ةل أثخ استخاتيجيإجخاء دراسة حػ
 مسي وااليجاعي وميارات التفكيخ التاريخي والجافعية لمتعميع.  والتفكيخ الشاقج والع

 ة ة اثخ استخاتيجية الخؤوس السخقساجخاء دراسة مساثمة عمى الحكػر لسعخف 
 في التحريل وتشسية التفكيخ االيتكاري وبعس الستغيخات األخخى 

 السرادر

  ( ،2002البكخ، رشيج يغ الشػري :) مراحل التعليم العام في معهقات تشسية اإلبداع لدى طالب
 مجمة مدتقبل التخبية العخبية،  السسلكة العربية الدعهدية من وجهة نظر السعلسين

 (،1991الحفشي،عبجالسشعع :) مصبعة أشمذ القاىخة، 4،طمهسهعة علم الشفس والتحليل الشفدي،
 .1991مرخ

 -(2002خراونة، عػن، واخخون :)اعة، عسان.، دار السديخة لمصب2، طمدخل الى التربية 
 ( 2007دارا، زيشب عمي " :) صعهبات مادة تاريخ أوربا في عرر الشهزة من وجهة نظر

 "، رسالة ماجدتيخ  يخ مشذػرة ،كمية التخبية يشات، جامعة بغجادالظلبة والحلهل السقترحة لها
 (  ،2012رفاعي، عقيل محسػد" :) التعلمالتعلم الشذط السفههم واالستراتيجيات وتقهيم نهاتج ،"

 دار الجامعة الججيجة لسشذخ، االسكشجرية: مرخ.
 ( ٤٠٠١ريان، دمحم ىاشع) األردن : مكتبة :مهارات التفكير وسرعة ال ديهة وحقائب تدري ية ،

  الفالح لمشذخ والتػزيع .
 (،2006الدامل، مججي عمي": )  وجهات نظر معلسي السرحلة األساسية الدنيا ومعلساتها في

"، بحث غهث الدولية نحه مسارستهم التعم الشذط في محافظتي رام هللا ونابلسمدارس وكالة ال
 األونخوا، اليػندكػ: عسان.  مجمة السعمع/التمسيح،مشذػر، 

  ( ٤٠٠٦زيتػن، حدغ حديغ  ،) عالع الكتب، القاىخة. 1، طترسيم التدريسم ، 
  (،2007_____ عاير محسػد :) دار الذنخوق العلجهمالشظريجة ال شائيجة واسجتراتيجيات تجدريس ،

 لمشذخ والتػزيع، عسان، األردن.
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 ( ،2007سخايا، عادل :)دار وائل لمشذخ والتػزيع، 2، طالترسيم التعليسي والتعلم ذو السعشى ،
 عسان، األردن.

  (،2006سعادة، جػدت احسج وآخخون :)عسان ،دار التعلم الشذط بين الشظرية والتظ يق ،
 الذخوق ، عسان 

 ( ، 2008سعادة، جػدت احسج وآخخون :) التعلم التعاوني نظريات وتظ يقات ودراسات
 ،الجار السرخية المبشانية، القاىخة.1،ط

 (,عالم الكتب , 2005سليسان,سشاء دمحم,)(: التعلم التعاوني)أسده, استراتيجياته, تظ يقاته
 , القاهرة. 2005, 1 

  ( : استراتيجيات حديثة لتدريس 2007ي)الديد, جيهان كسال , ودمحم,ع د الحسيد ص ر
 , مركز الكتاب للشذر و التهزيا, القاهرة.1الدراسات االجتساعية داخل الرف الدراسي,  

 (2011الذخبيشي، فػزي، عفت الصشاوي : )دار السديخة لمشذخ 1، ط تظهير السشاهج التعليسية ،
 والتػزيع والصباعة ، عسان.

 ( 2008الصيصي، دمحم حسج )دار عالع الثقافة ، عسان ،  ة االجتساعية وأساليب تدريدهاالتربي ،
 األردن.

  ( ٤٠٠٢عبج الػىاب ، فاشسة دمحم  " ، ) فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم الشذجط فجي
تحريل العلهم وتشسية بعض مهارات الجتعلم مجدي الحيجاة والسيجهل العلسيجة لجذى تالميجذ الرجف 

 -127( ،منننغ ص٤التخبينننة العسمينننة ، السجمنننج الثنننامغ ، العنننجد ) . " مجمنننة  الخجججامس االبتجججدائي
184 .21 

 ( 2001عرخ ، رضا مدعج الدعيج" :) فاعلية التعلم الشذط القائم على السهاد اليدوية في
"، مجمة تخبػيات الخياضيات ، الجسعية السرخية تدريس السعادالت والستراجحات الج رية

 ، القاىخة. 4،كمية التخبية، السجمج لتخبػيات الخياضيات، جامعة الدقازيق
 ( ،2005فخج، عبج المصيم يغ حديغ)دار : طرائق التدريس في القرن الهاحد والعذرين ،"

 السديخة و دار الجعػة: مرخ.
  ( 2001دمحم، فزل هللا  . ) ," مجمة كمية "مداخل تدريس القهاعد اللغهية بالسرحلة االبتدائية

   18التخبية، جامعة ارمارات العخبية الستحجة،عجد



                                                                                                               
 

 

 

 999                         عالء شيال فاخر .د.م.أ

 

 
 

 

 2021لدشة   2العدد  السجمة العخاقية لمبحػث االندانية واالجتساعية والعمسية

 السشاهج التربهية الحديثة مفاهيسها (: 2009، )مخعي، احسج تػفيق ، دمحم محسػد الحيمة
 ، دار السديخة، عسان.7، طوعشاصرها وًأسدها وعسلياتها

 (،2012وزارة التخبية:) السشاىج.،مجيخية 1،ط االهداف التربهية في القظر العراقي 
 Kagan , S.(20009): Structures for Standards. Retrived 

,November,21/2006, from. 

 


