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اثر اسرتاتيجية الرؤوس املرقمة يف حتصيل طالبات الصف الجاني املتوسط يف مادة التاريخ
الباحثة .نورة خالد جهاد
د .امحد هاشم حممد
جامعة بغداد كلية الرتبية للبنات
"مستخمص البحث"
يهدددا البحددث الحددىلم رلددع م"رأ د سمددع" يةددر رسددتراتيمي الددريلس المرتم د أددم تح ددي طىلبددى ال ددا الةددى م
المتلسط أم مىدة التىريخ " .للتحقيد ذلدا اأتر د البىحةد ا د لديس ر دىا أدر ذل دئلد رح دىوي بدي متلسدط
درمددى تح ددي طىلبددى الممملسد التمريبيد الموددم يدرسد مددىدة التددىريخ ال"ربددم ائسددممم باسددتراتيمي الددريلس
المرتم د لمتلسددط درمددى تح ددي طىلبددى الممملس د ال ددىبط الموددم يدرس د المددىدة دسددهى بىلطريق د التقميدي د .
لتكل

سي

الدراس م ( )46طىلب م

طىلبى ال ا الةى م المتلسط أم ةى ليد لرتد بد

لأد أدم المديريد

ال"ىم لتربي الكرخ  /ائللع أم بغداد لم"ىم الدراسدم  5104-5102لزسد سي د الدراسد سمدع مممدلستي بلاتد
( )25طىلبد لمممملسد التمريبيد لمةمهدى لمممملسد ال ددىبط  .يمدر البىحةد التكددىأي بدي مممددلستم البحددث أددم
متغي ار سدة رم ( :ال"مر الزم م لمطىلبدى محسدلبىب بىلودهلرل التح دي الدراسدم لملالددي ل درمدى

دا السد

لمدددىدة التدددىريخ ال"ربدددم ائسدددممم لم"دددىم()5104-5102ل لدرمدددى الم"رأددد السدددىبق ل لالدددذكىا) .تىمددد البىحةددد
بتدددريس المممددلستي ب دسددهى ل ودد"ب (ا) تمةد الممملسد التمريبيد التددم درسد باسددتراتيمي الددريلس المرتمد
لو"ب (ي) تمة الممملس ال ىبط التم درس بىلطريق التقميدي لاستغرت التمرب (وهري )
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ائل

الد

يلئب :موكم البحث ( )Problem Of The Research
تلام ال"ممي التربلي موكم لتحديى سدة م هى ا خددىض تح دي الطمبد أدم مختمدا المراحد الدراسدي ل م هدى
مرحم د الدراس د المتلسددط لتددد يكددل م د اسددبىا ذلددا
الحدية لمهى ار التدريس ال

دد"ا كدىي د المدرسددي ل لتم د اسددت"مىلهم ائسددتراتيميى

"ا تدرتهم سمع تطبيقهى سمع ارض اللات (األحبى م لمحملد ل5112ل ص. )5

لمد البىحة ب"د دراس استطمسي ا خدىض التح دي أدم ردذل المرحمد لخى د أدم مدىدة التدىريخ أمد يطيد
ال ظر ميداب أم لات تدريسهى يمد ي هى مىزال ت"ى م مد

د"لبى كةيدرة م هدى طبي"د محتدلد المدىدة الدراسدي التدم

كةيد ارب مدى تكدل مزدحمد بىلحقدىو لالم"ملمدى التىريخيد أددم أقد ار كبيدرة يودلبهى السدرد ليكدل تسمسدمهى الزمدددد م
مددربكددددىب لمطمب د مدددمى يةق د كىرددددمهم أددم

دد"لب التح ددي لأهددم الم"ملمددى لالحقددىو بىلمددىدة الخى د أ دمب س د

"ا ائحتدىظ بهى .
لمددد الدراسدددى التدددم اكدددد ا خددددىض مسدددتلد تح دددي الطمبددد أدددم مدددىدة التدددىريخ لممرحمددد المتلسدددط دراسددد
(ائمددي ل)0995ل ل(سبددىس ل )5119ل لارم" د ذلددا الددع ي اسددت"مى المدرسددي الطريق د التقميدي د يخددذ ممددىئب
لاسدد"ىب أددم تدددريس رددذل المددىدة لالتددم تركددز سمددع حدددظ الم"ملمددى لاسددتظهىررى ائمددر الددذ ادد الددع تددد م مسددتلد
التح ددي الدراسددم لدددد اكةددر الطمب د لارمددى ال"م د الممددىسم بك د مزايددىل أ دمب س د الددع الم ددىخ ال دددم المقيددد
لسملكيىتهم الذ ئيودم سمدع الحدلار لال قدىش لالتدكيدر لمهىراتد

لدذلا اللدع التربليدل ارتمىمدىب ل"مميد التددريس

التددم تددتم بوددك ت"ددىل امتمددىسم لب ددىا وخ ددي متكىمم د لمطمب د

لرددل مددى تهدددا الي د ال"ممي د الت"ميمي د لزيددىدة

التح ي الدراسم لديهم (مرسم ل محمد محملد الحيم ل  5112ل ص.) 46
لتد لمد البىحة ب"د امدراا دراسدتهى المسدحي سمدع السدتراتيميى لالطراود لائسدىليا التدريسدي بدي اسدتراتيمي
الددريلس المرتم د لددم يمددر استمىدرددى م د تب د البددىحةي الددذي سددبقلرى ا لددم تك د أددم مل د التمرب د أددم مددىدة
التددىريخ ل لددذا تددرر خددلض بمددىر تمربدد البحددث بيسددت"مى ( رسددتراتيمي الددريلس المرتمدد ) لالتددم رددم احدددد
اسدتراتيميى الددت"مم الت"دىل م الحديةد التددم ل"مهدى تسددىسد أددم التغمدا سمددع المودكم التددم ت"يد أهدم الطمبد لمددىدة
التىريخ لترأ مد مسدتلد تح ديمهم ل لأ دمب سد م"رأد اةرردى أدم تددريس مدىدة التدىريخ لم دا الةدى م المتلسدط
للذا يمك تحديد موكم البحث الحىلم بىلسيا ائتم:
مىيةر رستراتيمي الريلس المرتم أم تح ي طىلبى ال ا الةى م المتلسط أم مىدة التىريخ ؟

ةى يىب:يرمي البحث)Importance of the Research
أىلتربي سممي م ظم لمخطط إلحداث تغي ار مربلا أيهى أم سملا الدردل يذ يرد (مهد
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لاخرل ل )5115سدم تدرة استغ ىا الدرد لالممتم س هى بقلل ( لئ يستطي الددرد لئ الممتمد ا يسدتغ م سد
التربي أهدم بم" ىردى الودىم
مرحم م"ي

ودىط كمدم يديةر أدم تكدلي الددرد ليداة لديملمد الحيدىة لردم ئ تقت در سمدع مددة ال

ب ا هى تمتد م ائ سى م ذ لئدت لحتع ممىت

(مهد لآخرل ل5115ل ص.)4
لسمي ترد البىحة ي ممتم"ى اليلم ردم بديمس الحىمد الدع التربيد

لكل هدى الم د

الدذ يدتم أيد

دخ ائأكدىر

المديدة التم تسهم أيع سممي تيري لاسدداد المددرس القدىدر سمدع تحقيد الت"مديم الد"دى لالمديةر لددد الطمبد أمد
الم"ددرلا ي الت"مدديم رددل اداة التربي د ل بل ددد

وددىطى امتمىسيددى يلا سددى يى ي بغددم ا يسددهم ب د ك د م د المدرسددي

لالطمب لكل يمة م"ىدلد احدد طرأيهدى المددرس لالطمبد لالطدرا الةدى م المد ه أدم حدي ت دبد طريقد التددريس
رم حمق الل

بي رذي الطرأي (الملسل ل0992ل ص.)522_525

رذ يم"دددا المددد ه دل ارب كبيددد ارب أدددم ال"مميددد التربليددد لالت"ميميددد لمدددى لددد مددد اةدددر بدددىل أدددم تحقيددد ال مدددل المتكىمددد
لودددددددخ ي الطمب بملا بهى المختمد

(سطي ل 5114ل ص .)044

لرل اللسيم التم تسهم أم تحقي ارداا التربي لذا ي بغدم سميد ا يلاكدا حركد الممتمد أدم تطدلرل لت"بيدرل
س ارداأ بد" مى يحتلي م الخب ار التربليد التدم تهيوهدى المدرسد لطمبتهدى سدلاا تمدا التدم تدتم أدم داخمهدى ال
أم خىرمهى بق د مسىسدتهم سمع ال مل الوىم لالميد الع ت"دي السملا لال"م سمع تحقي ائرداا الم ودلدة
(مىبر لآخرل ل5119ل ص .)52
ر ىلتغي ار التم تط ير سمدع الممتمد تدد تد "كس يةىرردى سمدع الم دىر الدراسدي سملمدى لم دىر المدلاد ائمتمىسيد
خ ل ىب لذا ت"د الملاد ائمتمىسي م الملاد ائ سى ي التم تدرس أم مختما المراح الدراسي لالتدم لهدى مكى تهدى
البىرزة أم ال"ممي الت"ميمي أل هى تسهم بحكدم طبي"تهدى لالمل دلسى التدم تت ىللهدى ل دلاحم ال ودىط الم دىحب لهدى
ب

دديا كبيددر أددم تحقي د يرددداا المرحم د المرمددلة لددذا أددا المتخ

ددي أددم ميدددا تدددريس الم دلاد ائمتمىسي د

مهتمددل داومددى بىلسدد"م لراا كد مددى رددل مديددد يمكد ي يزيددد مد أىسميد تمددا المدلاد ليسددهم أددم تحقيد ائرددداا
لالغىيى (المقى م ليحمدل0946ل ص .)2
لالتىريخ احد الملاد ائمتمىسي ل يختص بدراس المى دم لمدذلرل ال دىرب أدم المى دم القريدا لالب"يدد لردل أدم
ذلا يتتب ت

ائ سدى ل وديت لسمتىتد لمودكمت لتطلرردى ليبدرز أدم كد ردذا ادلار لمهلدردى الودددددددددد"لا أدم

الممىئ لاأل وددددددددط المترتب سميهى( الحيىلم ل5110ل ص.)5
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رذ ترد البىحة ي الطريق المموم أم تددريس التدىريخ ردم التدم تحقد الهددا مد تددريس ردذل المدىدة لالتدم ئ
تتحق بممرد حدظ لتمقدي الطمبد لمحقدىو التىريخيد بد بدادراا مغزاردى لالقددرة سمدع ايمدىد التدرابط بي هدى لت ظيمهدى
لاإلأىدة م هى أم أهم الحى ر الذ ي"يول أي .
لتتممع ارمي طريق التدريس الدىسم أدم كل هدى اللسديم التدم تسدىسد سمدع تحقيد ائردداا التربليد لمدى لهدى
م د آةددىر ايمىبي د أددم ت مي د تدكيددر الطمب د لزيددىدة تح دديمهم الدراسددم لالتدىس د أيمددى بي د هم لرددذا يدديد الددع مددل
وخ يىتهم بملا بهى المختمد

(الحيم ل0999ل ص .)551

لبذلا ا بد الت"مديم يهددا رلدع تزليدد الطمبد بدىلخب ار لائتمىردى التدم تمكد هم مد ال مدىح أدم حيدىتهم ال"مميد
لائمتمىسي لملامه تحديى المستقب بطريق سممي م هميد لمد اللا دد ي مةد ردذا المدهدلم لمت"مديم ي د"ا
تحقيق د م د خددم الطراو د التقميدي د التددم تمددىرس أددم ابمددا مدارس د ى لالتددم ت"تمددد سمددع التمقددي لاإللقددىا (سميددى
لمحمدل 5112ل ص.)554
لذا ا بد م الم ىسا مداب ي

"را لمدىذا يهدتم التربليدل بتمدا الددسلا الم ىديد ب درلرة ائرتمدىم بدىلطراو

الد"ى ؟
لائستراتيميى الحدية لئ سيمى استراتيميى الت"ميم ّ

الد"ددى ل الت"مدديم الت"ددىل م الددذ ُي"ددد احددد الممددىمي
ي م د مددداخ اسددتراتيميى الت"مدديم ّ

الدرسي د

أل وددط الت"مدديم

الد"ى (بدل ل 5101ل ص.)564-562
ّ

لردل يحدد تق يدى التدددريس التدم مدىا بهدى الحركد التربليد الم"ى درة ل لالتدم اةبتد ب"دض البحدلث لالدراسددى

اةررى ائيمىبم أم التح ي الدراسم لمطمب لمهى ار ال"م الممىسم ذا
ائةر الكبير أم حيىتهم اليلمي لأم مستقبمهم ( الحيم ل  5114ل ص.)262
لأم

دلا مدى تقددم أقدد استمدد البىحةد احددد اسدتراتيميى الت"مديم الت"دىل م (رسدتراتيمي الدريلس المرتمد )

لالت"را سمع اةرردى أدم تح دي الطىلبدى لتدد يختدىر البىحةد المرحمد المتلسدط ميددا ىب لبحةهدى ظد ارب ألرميد ردذل
المرحم أدم ب دىا وخ دي المت"ممدي ل لت ميد تددراتهم ال"قميد ل لملا دم ائرتمدىم بىلم"رأد لالمهدى ار لائتمىردى
لال"م د سمددع تحقي د تكىممهددى تمهيددداب لممرحم د المقبم د ل لتهيوددتهم لهددى م د خددم زيددىدة مسددتلارم الم"رأددم لت مي د
مهىراتهم (سبد الرحيمل0944ل ص .)522
ليمك تمخيص يرمي البحث الحىلم بىئتم:
 -0تد يلم رذا البحث ي ظىر المهتمي بىلتربي ال"ممي لال"ممي
الدراسى التم يُمري حللهى كى

دراسى ام بي

رلع رستراتيمي "الريلس المرتمد " رذ ي م"ظدم

بحسا سمم البىحة .
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 -5م"رأد اةددر " رسددتراتيمي الددريلس المرتمد " أددم ال"مميد الت"ميميد لدددد الطىلبددى لتح دديمه أددم مددىدة التددىريخ
ال"ربم ائسممم.
_2يمكد اإلأددىدة مد

تددىو البحددث الحددىلم أددم تطددلير ال"مميد التدريسددي أددم ال"د ار لملاكبد التطددلر ال"ددىلمم أددم

ممى يست"مى ائسىليا لائستراتيميى الحدية أم التدريس .
_6تددد يديددد رددذا البحددث القدددىومي سمددع تخطدديط لت ددميم مدد ه

مدددىدة التددىريخ ال"ربددم ائسددممم أددم المرحمددد

المتلسددط بخددم اسددت"مى اسددتراتيمي الددريلس المرتم د األمددر الددذ تددد يسددىسد سمددع تحقي د األرددداا التربلي د
اللا ح لالمحددة.
 _2ارمي المرحم المتلسط كل هى مرحم سمري يمر الطمب أيهى سملمدىب ليت"ر دل لتغيد ار سقميد لأسديلللمي
لامتمىسي ل دسي

ىتم س مرحم المرارق ل بم" ع ا هى مرحم ميمد دسم مديد بحسا ير ب"ض ال"ممىا .

ةىلةىب :ردا البحث) )Objectives of the Research
اةر استراتيمي الريلس المرتمد أدم تح دي طىلبدى ال دا الةدى م المتلسدط

يهدا البحث الحىلم الع م"رأ
أم مىدة التىريخ ال"ربم ائسممم .

راب"ىب :أر ي البحث) )Hypotheses of the Researc
.0

ئ يلمد أر ذل دئلد رح دىوي س دد مسدتلد ( )1.12بدي متلسدط درمدى طىلبدى الممملسد التمريبيد

الموددم يدرس د مددىدة التددىريخ ال"ربددم ائسددممم بىسددت"مى اسددتراتيمي الددريلس المرتم د ل لمتلسددط درمددى طىلبددى
الممملس ال ىبط الموم يدرس المىدة دسهى بىست"مى الطريق التقميدي أم ائختبىر التح يمم الب"د .
خىمسىب  :حدلد البحث() Limitation of the Research
يقت ر البحث الحىلم سمع :
.0

الحدددلد البوددري  :سي د مد طىلبددى ال ددا الةددى م المتلسددط أددم احدددد المدددارس المتلسددط ال الةى ليد

ال هىري لمب ى .
.5

الحدلد المكى ي  :احدد المدارس المتلسط ال الةى لي ال هىري

الحكلمي لمب ى التىب" لممديريد ال"ىمد

لتربي بغداد – الكرخ ائللع .
.2

الحدلد الزمى ي  :الد

 .6الحدلد ال"ممي  :ي_ است"مى

الدراسم الةى م م ال"ىم الدراسم. ) )5102_5104
استراتيمي الريلس المرتم

ا -الد م ( ال ارب لالخدىمس ) مد كتدىا التدىريخ ال"ربدم اإلسدممم المقدرر لم دا الةدى م المتلسدط مد لزارة
التربي .
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Definition Of Terms

Effect

سرأ ك م :
(.0وحىت لزي ا ل)5112
((مح دددددددم

تغييدددددددر مربدددددددلا ال بيدددددددر مربدددددددلا أيددددددد يحددددددددث أدددددددم المدددددددت"مم تيمددددددد ل"مميددددددد الت"مددددددديم))

(وحىت لزي ا ل  5112ل ص.) 55
ةى يآ :اإلستراتيمي Strategy
سرأهى ك م :
))Schunk,2000 .0
((خطط ملمه ألداا المهمى بطريق ىمح ل ال ا تىج ظدم لخددض مسدتلد التودت بدي الم"رأد الحىليد لمددرد
لائرداا التم يربا أم تحقيقهى)) ((. Schunk,2000:p 11
الت"ريا اإلمراوم:
رم ممملس الخطلا اإلمراوي التم است"ممتهى البىحة م طىلبى ال ا الةى م المتلسط (الممملسد التمريبيد
أم سي

البحث) لتدريس مىدة التىريخ ال"ربم ائسممم بىست"مى استراتيمي الريلس المرتم

لم"د الت"مديم اكةدر

وىطىب لسهلل .
ةىلةآ :الريلس المرتم

Numbered heads together

سرأهى ك م :
)kagan,1989 (.0
((يستراتيمي ت"ميمي تيكد سم الطما م"ى أم ممملسى

غيرةل لبير متمى سد ل تقددم بدديم لمد ه التقميدد ل

ت ىأسي م الدرم ائللع ت"تمد السيا لالملاا))(.)p15:kagan,1989الت"ريا ائمراوم :
ممملسدددد الخطددددط لاإلمددددرااا لاللسددددىو التددددم اتب"تهددددى البىحةدددد أددددم التخطدددديط لالت ديددددذ لسددددير الدددددرسل لأقددددىب
لمتطمبىتىسددتراتيمي الدددريلس المرتمددد لالت"ىمددد بهدددى مددد طىلبدددى الممملسددد التمريبيددد ل دددلئبل لتحقيددد األردددداا
الم ولدة .
راب"آ:التح ي ( ) Achievement
سرأ ك م :
( .0الظىرر ل آخرل ل)0999
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(( بي د لسدديم م ظم د تهدددا الددع تيددىس كمي د الم"ملمددى التددم يحدظهددى الطىلددا يل يتددذكررى أددم حق د م د حقددل
الم"رأ د ل كمددى توددير الددع تدرت د سمددع أهمهددى يل تطبيقهددى لتحميمهددى لائ تدددىع بهددى أددم ملاتددا الحيددىة المختمد د ))
(الظىرر لآخرل ل 0999ل. ) 02
الت"ريا ائمراوم:
بي

الدرمى ال هىوي التم تح

سميهى طىلبى سي تم البحث أم ائختبىر التح ديمم الب"دد الدذ يسدتد البىحةد

ب"د دراسته لمد مي األخيري ( الراب لالخىمس ) م كتىا التىريخ ال"ربم ائسممم لم ا الةى م المتلسط .
خىمسآ :التىريخ ()history
))funk,1966.0
((أدددرع مددد المددددددد"رأ يهتمبدراس سمددددددم المى دددم يلمدددى دل مددد المى دددم لئسددديمى األوددديىا المت"مقددد بوددديل
()funk,1966,p:599

اإل سى

الت"ريا ائمراوم :
بي

ممملس م الحقىو لالم"ملمى لالمدىريم لالت"ميمى التىريخي التدم يت دم هى كتدىا التدىريخ ائسدممم

دددددر لم"ددددددىم
المقددددددرر تدريسدددددد مدددددد تبدددددد لزارة التربيدددددد لم ددددددا الةددددددى م مدددددد المرحمدددددد المتلسددددددط أددددددم ال"د ا
الدراسم()5104_5102
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الةى م

الد
الدراسى السىبق Previous Studies:

لمى كى البحث الحىلم يهدا الىم"رأ سمع ية يارستراتيمي الريلس المرتم أم تح ي مىدة التدىريخ لددد طىلبدى
ال ا الةى م المتلسط

لمي البىحة الع سدة دراسى سربي ليم بي ت ىلل مل دلسى تت"مد بمل دلع البحدث

الحىلم
لأم مىييتم سرض دراسى سربي لام بي -:
دراس (الدتمم ل : ) 5105
" يةر ائستق ىا ال"ممم (الممىسم ) لالريلس المرتم سمع األداا ال"ممم لدد طمب تسم الديزيىا -كميد التربيد "
يمري رذل الدراس أم ممهلري ال" ار ل مىم" القىدسي

 .لردأ رلع الت"درا سمدع اةدر اسدتخدام رسدتراتيميتي

لمددت"مم الت"ددىل م (ائستق ددىا الممددىسم  -الددريلس المرتم د ) سمددع األداا ال"ممددم لدددد طمبد تسددم الديزيددىا – كمي د
التربي د  -مىم" د القىدسددي ل تكل د سي د البحددث م د ( ) 62طىلددا لطىلب د لب"ددد ا تهددىا التمرب د تم د م"ىلم د
البيى ددى اح ىويى"بىسددتخدام سدددد مد اللسددىو اإلح ددىوي مة د م"ىم د ارتبددىط بيرسددل
يلامرااا سممي التكىأي بي طمب الممىمي الدةمث لم"ىدلد  ) )L.S.Dل لكى د

لتحمي د التبددىي األحددىد

تدىو الدراسد ردم تددل طمبد

(الممملس التمريبي األللع ل الممملس التمريبي الةى ي ) الذي درسدلاسمع لأد طريقد (ائستق دىا الممدىسم ل
الريلس المرتمد ) حسدا الترتيدا سمدع طمبد الممملسد ال دىبط الدذي درسدلاسمع لأد الطريقد ائستيىديد أدم
ائداا ال"ممم .لتددل طمبد الممملسد التمريبيد األللدع الدذي درسدلاسمع لأد طريقد ائستق دىا الممدىسم سمدع
طمب الممملس التمريبي الةى ي الذي درسلا لأ طريق الريلس المرتم ت"م م"ى" أم األداا ال"ممم .
دراس األريى م ()Emalia lryani,2011
•امري رذل الدراس أم مىم"

يغير بى

كي ى  -أم ا دل يسيى.

• ردأ رذل الدراس الع م"رأ اةر تطبي الت" الت"ىل م لع ت"مم الريلس المرتمد أدم تحسدي ال تدىو الت"ميميد
لطما الدو السىدس أم مىدة الريى يى .
•تمث لت"ي

الدراس م ممملس لاحدة ( )25طىلبى لتتىلا م ( )51أتىة ل( )05أتع .

•

اداة البحث اختبىر تح يمم .

•

اللسىو ائح ىوي لميتم ذكررى.

اظهر ال تىو ا ه ىك حس أم ال تىو الت"ميمي لطما الدو السىدس أم مىدة الريى يى س د تطبي
الت"مم الت"ىل م لع ت"مم الريلس المرتم ) )Emalia lryani,2011:px1
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الةىلث

الد
م همي البحث لامرااات

ِ
حيث م همي البحث لامرااا البحث لالت دميم التمريبدم
يت م رذا الد ِ اإلمرااا ِ التم تىم بهى البىحة م
ِ
ِ
المدىدة ال"مميد
المتغيدر الدخيمد لتحديدد
ا
الم"تمد لالم ىسا
لمبحث لتحديدد ممتمد ِ البحدث لسي تد لالتكدىأي ل دبطُ
ِ
البحث لاللسىو اإلح ىوي
يلاسداد الخطط التدريسي ليداة

يلئ_ م همي البحث
استمد البىحة الم ه التمريبم لكل الم ه الممودم لتحقيد رمدرااا البحدث الحدىلم لردأد ل أ د سد
اتسىم بقدرت سمع التحكم أم مختما ال"لام الميةرة أم الظىررة المدراد دراسدتهى ل " دم بدى لم دطمد " التمريبدم "
تطبي وعا لممحظ اةرل أم وما اخر لرذا ي" م ا البحث التمريبدم ُيمك ىلبىحدث مد احدداث تغيدر مق دلدأم
م ورلط م"ي د

الملتا الت"ميمم

لمحدددة كمدى يمك د مد متىب"د ذلدا التغيدر ال دىت سد تمدا الودرلط ائمدر

الذ يسهم أم تطلير بيو الت"ميم لا ظمت المختمد (سبىس لاخرل ل 5119ل ص. ) 41
ةى يآ  :امرااا البحث
الت ميم التمريبم

-0

ي"د اختيىر الت ميم التمريبم الم ىسا أم البحلث التمريبي ذا يرمي بىلغ ئ

يت دم البدايد ال"مميد الدتيقد

لمبحددث ليددذل ال دد"لبى التددم تظهددر س ددد يمدراا التحميد اإلح ددىومل ليق ددد بىلت ددميم التمريبددم تخطدديط الظددرلا
لال"لام المحيط بىلظىررة التم درسهى بيسملا م"ي لممحظ مىذا يحدثل أهل يل
سميهى أم اإلمىب س تسىيئ البحث لالتحق م

ي"دل
رلع تدىو يمكد ي
ّ

ح أر يىت (ريلال 5110ل ص. ( 021

_5ممتم البحث
ل " م بدد األأراد يل األوخىص ممي"هم الذي يكل ل مل دلع (مودكم البحدث) الدذي يمكد ي ت"مدم سمديهم
تددىو البحددثل ليمددا سمددع البىحددث ي يحدددد ممتمد البحددث تحديددداب دتيقدىب لي تقت ددر تددىو البحددث سمددع الممتمد
الذ اختير م سي البحثل ليسمم ب"ض البىحةي ممتم البحث بدد (ممددتم األ د ) الدذ ي بغدم لد دراسدت
بوك ل ٍ
اا تب يي
_2سي

قط يخدددرد(الس"دال ليخرل ل 5112ل ص.)02

البحثThe research Sample

تُ"را ال"ي

بي هدى مدزا مد ممتمد البحدث األ دمم التدم تحمد

بيسىليبمختمد لت م سددددددددددداب مددددددد اأددددددددراد المدددمتم األ مم
لذا تىم البىحة بتحديد سي

البحث بىلوك ائتم:
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المدارس Schools sample

استمددد البىحةد طريقد السددحا ال"ودلاوم البسدديط أددم اختيىررددى لممدرسد اذ ا ددبح
لأ لمب ى ) ال"ي
ا_ سي

مدرسد (ةى ليد لرتد بد

ائسىسي لمبحث الحىلم .

الطىلبى Students Sample

ب"د ي حددد البىحةد المدرسد بطريقد السدحا ال"ودلاوم البسديط لت ديدذ التمربد ل تىمد بزيىرتهدى م دطحب م"هدى
كتىا تسهي المهم ال ىدر مد المديريد ال"ىمد لتربيد الكدرخ ائللدع ممحد ()0ل للمددتهى ت دم ةدمث ود"ا (يل
ال ج) لبىالطريق ذاتهى اختىر البىحة الو"ب (ا) لتمة الممملسد التمريبيد التدم تددرس بيسدتراتيمي الدريلس
المرتم لسدد طىلبىتهى ( )24طىلب لالو"ب ( ي ) لتمةد الممملسد ال دىبط التدم تددرس بىلطريقد التقميديد لسددد
طىلبىتهددى ( )61ل لب"ددد اسددتب"ىد الطىلبددى الراسددبى أددم كددم الودد"بتي ئمددتمكه الخبددرة ال"ممي د بىلمل ددلسى ل
ي ددبد حمددم ال"ي د ( )46طىلب د بلات د ( )25طىلب د

أددم الممملس د التمريبي د

ل( )25طىلب د أددم الممملس د

سددمد لمطىلبددى الراسددبى بىلدددلام اة ددىا مدددة التمربد حدىظدىب سمددع
ال ددىبط سممددى ي ائسددتب"ىد كددددى رح ددىويىل لددذا ُ
ال ظىم المدرسم.

 _6تكىأي ممملستم البحث Equivalent of the Groups
م يبرز ال"لام التم يما التحقد م هدى رل(سىمد السدمم الداخميد لمت دميم التمريبدم) ليدتم ذلدا بديمراا
التكىأددديل رذ ي المتغير التىبددد يتيةر بخد ىوص األأراد الذي تمر سميهم التمرب للدذلا يدتدرض ي يمدر البىحدث
تمرلذا حر

البىحة سمع يمراا التكىأي بي ممملستم البحث لمحد مد تديةير ب"دض ال"لامد التدم تدد تديةر أدددددددم

السمم الدددددداخمي يل الخددددددىرمي لتم ذلدا س طري
ي_ ال"لام التم ت وي م الممتم ائ

لم"ي

بط ب"ض ال"لام لرم :

 :ل " م بهى :

الئب_ ال"مدر الزم دم لطىلبدى المممدلستي التمريبيد لال دىبط chronological age of the students .
in the experimental and control groups
ةى يدىب -درمدى مدىدة التدىريخ أدم

دا السد لم"دىم الدراسدم degrees in history a half . 5104-5102

years
ةىلةىب_ التح ي الدراسم لإلبىاfathers study level .
راب"ىب -التح ي الدراسم لألمهى Mother study level .
خىمسىب_ اختبىر الم"رأ السىبق testing prior knowledge.
سىدسىب -اختبىر مستلد الذكىاIQ .Test .
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الآل_ ال"مر الزم م لطىلبى الممملستي التمريبي لال ىبط
تم الح دل سمدع البيى دى الخى د بهدذا المتغيدر مد البطىتد المدرسدي لاسدتمىرة م"ملمدى اسددتهى البىحةد لهدذا
الغددرض لذلددا يددلم األة ددي

الملاأد 5104/ 5/02مل ممح د ( )2يذ تددم احتسددىا اسمددىر الطىلبددى بىلوددهلر لدل د

تدىو التحميد ائح ددىوم لمبيى دى سمددع ل ر المتلسدط الحسددىبم لمممملسد التمريبيد بمد ()041.20ل لبددي حراا
م"يددىر تدددرل (  ) 2.29أددم حددي بم د

المتلسددط الحسددىبم لمممملس د ال ددىبط

( )5.69ل بيسددت"مى ائختبددىر التددىوم( )t-testل"ي تي مسددتقمتي ظهددر ي

( )040.02لبددي حراا م"يددىر

القيمدد التىويدد المحسددلب ()0.102

لرددم ا ددغر م د القيم د المدللي د ( )5.111س ددد مسددتلد دئل د ( )1.12لبدرم د حري د ( )45ممددى يددد سمددع ي
ممملستم البحث متكىأوتى أم رذا المتغيربتد سمدع ممملسدى متكىأود بحيدث ئ يكدل ر دىا ييد أدرل بدي يأدراد
الممملستي رئ دخل المتغير التمريبم سمع الممملس التمريبي (سبيدا ل 5111ل ص. ) 562
ةى يآ_ درمى اختبىر

ا الس

لمىدة التىريخ ال"ربم اإلسممم

ح ددم البىحة د سم دع درمددى طىلبددى مممددلستم البحددث (التمريبي د لال ددىبط ) أددم امتحددى

ددا الس د لمددىدة

التددىريخ ال"ربددم اإلسددممم )5104- )5102مد تدلاوم الدددرمى التددم اسدددتهى ادارة مدرسد (ةى ليد لرتد بد
لمب ى ) ممح ( )6ل يذ تم احتسىا المتلسط الحسىبم لائ حراا الم"يدىر لتمدا الددرمى ل يذ دلد
ائح دددىوم لمبيى دددى

سمدددع ي المتلسدددط الحسدددىبم لمممملسددد التمريبيددد بمددد

لأد

تدىو التحميد

( )49.24لائ حدددراا الم"يدددىر

(  )04.54أددم حددي بمدد المتلسددط الحسددىبم لمممملسدد ال ددىبط ( )21.60لائ حددراا الم"يددىر

()09.122

لبيسددت"مى ائختبددىر التددىوم( )t-testل"ي تددي مسددتقمتي ظهددر ي القيمد التىويد المحسددلب ( )1.090لرددم ا ددغر
مد القيمد المدلليد ( )5.111س ددد مسددتلد دئلد ( )1.12لبدرمد حريد ( )45لرددذا يوددير الددع ي هددى بيددر دالد
رح ىوي ممى ييكد ي الممملستي متكىأوتى أم رذا المتغير
ةىلةىب_ التح ي الدراسم لمبىا:
تمك

البىحة م الح ل سمع الم"ملمى التدم تت"مد بهدذا المتغيدر مد البطىتد المدرسدي ل لاسدتمىرة الم"ملمدى

التددم لزستهددى سمددع طىلبددى سي د البحددث ممحد ( )2لذلددا بهدددا التيكددد مد

ددح الم"ملمددى المدل د أددم البطىتد

المدرسي لتد است"مم البىحة مرب كددى لتحمي الم"ملمدى رح دىويى ليظهدر ال تدىو سددم لمدلد أدر ذ دئلد
رح ىوي س د مستلد دئل ( )1.12لبدرم حريدددددددددددد ()2ل أدددددددددم التح ي الدراسم لألبىال رذ بمغد تيمد كدى
المحسلب ( )1.40لرم ا غر م تيم

كدددى المدللي ()2.45

راب"آ_التح ي الدراسم لألمهى
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دسهى ح م البىحة سمع م"ملمى التح ي الدراسم لألمهدى ل ممحد ( )2لتدد اسدت"مم البىحةد

مربددددد كددددددددى لغدددددرض تحميددددد ال تدددددىو رح دددددىويى لتدددددد يظهدددددر ال تدددددىو سددددددم لمدددددلد أدددددر دا رح دددددىويى بدددددي
الممملستي (التمريبي لال ىبط )ل أدم ردذا المتغيدرل يذ بمغد تيمد كدى المحسدلب ( )1.49لردم ا دغر مد تيمد
كى المدللي ( )2.45س د مستلد دئل ( )1.12ل بدرم حري ()2
خىمسآ_ اختبىرالم"رأ السىبق
لغرض م"رأ مى تمتمك طىلبى ممملستم البحث م م"ملمدى سدىبق لهدى سمتد بىلمدىدة الت"ميميد التدم سدتدرس
له ب اة ىا مدة التمربد اسدد البىحةد اختبدىرآ تبميدآ تديلا مد ( )51أقدرة مد
تم سر
سمم ب ىا األختبىر تب تطبيق ل ب
سمع تسم م أقرات أم

سمع ممملس م

المتخ

دلع ائختبدىر مد مت"ددد للمتةبد مد
ي أييدلا

محيت م امدراا الت"دديم

لا ممحظىتهم لمقترحىتهم ال"ممي  .ا دبح أقد ار ائختبدىر مدىرزة لمتطبيد لتدد طبد

ائختبددىر ب ددلرت ال هىويد سمددع طىلبددى مممددلستم البحددث يددلم الخمدديس الملاأد ( ) 5104/ 5/04لتددم ت ددحيد
امىبى طىلبى سي

البحث بىسطىا درمد لاحددة ( )0لممىبد ال دحيح لدرمد

ددر( )1لممىبد بيدر ال دحيح

لبذلا كى الحد ائسمع لدرمى رذا ائختبىر ( )51درم لالحد ائد ع رل در( )1لتد رتبد درمدى سي د البحدث
لتم حسىا المتلسط الحسىبم لاأل حدرا الم"يدىر لتمدا الددرمى يذ بمد المتلسدط الحسدىبم لمممملسد التمريبيد
( )02.62لائ حددددراا الم"يددددىر ( )5.02أددددم حددددي

بمدددد المتلسددددط الحسددددىبم لمممملسدددد ال ددددىبط ()02.54

لاأل ح دراا الم"يددىر ( )5.64للمتحق د م د تكددىأي طىلبددى سي ت د البحددث أددم الم"رأ د السددىبق لمددىدة التددىريخ تددم
است"مى ائختبىر التىوم ل"ي تي مستقمتي ( )t_testلتد دلد

تدىو التحميد ائح دىويبى الددر لدم يكد ذا ذئلد

اح ىوي ئ ىلقيم التىوي
المحسلب ( )1.22ا غر م القيم التىوي المدللي ( )5.111س د مستلد دئ ل ( )1.12لبدرم حري ()45
سىدسآ -اختبىر مستلد الذكدددددددىا
ُي"ددد الددذكىا م د المتغي د ار التددم لهددى تدديةير لا ددد أددم تددىو البحددث ل للقيددىس مسددتلد الددذكىا طبق د البىحة د

اختبىر الم دلأى المتتىب" ائستيىدي لراأ (( Ravenسمع طىلبى مممدلستم البحدث (التمريبيد لال دىبط ) أدم
يلم ائرب"ىا الملاأ  5104/5/02بسبا ممامت لطىلبى ال"ي
البىحةي للمى يمتمك مد

ائسىسدي يذ تدم اسدت"مىل مد تبد الكةيدر مد

دد لةبدى أ د سد كل د مد ائختبدى ار التدم تدم تق يتهدى سمدع االبيود ال"راتيد لردل

اختبىر بير لغل تمك تطبيق سمع اسداد كةيرة م ائأراد أم آ لاحد (سمرلاخرل ل 5101ل .)569
ب"دددد استمدددىد البىحةددد سمدددع اختبدددىر راأددد تدددم احتسدددىا المتلسدددط الحسدددىبم لاأل حدددراا الم"يدددىر لددددرمى طىلبدددى
مممدلستم البحدث يذ بمد المتلسدط الحسدىبم لمممملسد التمريبيد ) )22.62لائ حدراا الم"يدىر تدددرل ()01.22ل
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أم حي بم المتلسط الحسدىبم لمممملسد ال دىبط ( )26.24لاأل حدراا الم"يدىر

(  )01.42لس دد اسدت"مى

ائختبددىر التددىوم ل"ي تددي مسددتقمتي ()t-test

ددهر القيم د التىوي د المحسددلب ( )0.15لرددم ي ددغر م د القيم د

التىوي المدللي ( )5.111س د مستلد دئل

( )1.12لدرم حري ( )45ممى ي" م ا د ئ يلمدد أدر ذل دئلد

رح ىوي ل لتكىأي ممملستم البحث أم اختبىر الذكىا
ا -ال"لام

التم ت ب م امرااا ائختبىر التمريبم ل " م بهى

الئب_ اختيىر سي

البحث

اسددتطىس البىحةددد م"ىلمدد الددددرل ال ىوددو مددد اختيدددىر المممددلستي التمريبيددد لال ددىبط لبىسدددت"مى ائختبدددىر
ال"ودلاوم البسدديط ل"ي د البحددث لالقيددىم بددىمرااا التكددىأي ائح ددىوم بي همددى ل بهدددا

ددبط تمددا المتغيد ار التددم تددد

تيةر أم ال تىو الكمي لمتمرب
ةى يىب_المىدة الدراسي
حدد البىحة تب بدا التمرب المىدة الدراسي التم يتم تدريسهى لطىلبدى مممدلستم البحدث لالتدم ل كى د ملحددةل
يذ وددمم مل ددلسى الد ددمي األخيددري (الرابدد لالخددىمس) مدد كتددىا التددىريخ ال"ربددم ائسددممم لم ددا الةددى م
المتلسط المقرر تدريس لم"ىم الدراسم ()5104 _5102
ةىلةىب -اللسىو الت"ميمي
اسددت"مم البىحة د اللسددىو الت"ميمي د أددم تدددريس طىلبددى مممددلستم البحةددذاتهى كىلسددبلرة التددم لهددى الحمددم دس د
لالمل لائتمم الممل لالخراوط التىريخي .
راب"ىب -الح

لالسىسى

ائسبلسي

استمد البىحة المدل المدرسم المقرر أم تلزيد الح دصل رذ درسد البىحةد يربد ح دص أدم األسدبلع بلاتد
ح تي يسبلسيىب لك ممملس م ممملستم البحث
خىمسىب_ التىريخ المحدد لت ديذ التمرب
كى ددد مددددة التمربددد لاحددددة لطىلبدددى مممدددلستم البحدددثلرذ بددددي يدددلم األة دددي

الملاأددد 5104/ 5 / 02مل

اسم (5104_ 5102م).
لاستغرت التمرب وهري كىممي ل لا ته يلم األحد 5104 / 6/ 06م ال"ىم الدر ّ
سىدسىب_ يداة القيىس(ائختبىر التح يمم )
است"مم البىحة يداة تيىس لاحدة رم (ائختبىر الب"د )ل لطبقت سمع طىلبى مممدلستم البحدث أدم لتد لاحدد
لقيدددىس المتغيدددر ال دددىت أدددم مسدددتلد تح ددديمهم أدددم مدددىدة التدددىريخ ال"ربدددم اإلسدددممم لتدددد تميدددز أقددد ار ائختبدددىر
بىلمل لسي لال د لالةبى .
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سىب"ىب -استراتيمي الريلس المرتم
اخددذ البىحةد ب ظددر ائستبددىر كد ائمدرااا لالمسددتمزمى التددم مد وددي هى ي تسددهم أددم سمميد ت ديددذ اسددتراتيمي
الريلس المرتم سمميىب أم داخ برأ ال ا لسدم ا تقى اةررى الع الممملس ال ىبط .
ةىم ىب_ طبي" البحث التمريبم
ئ يقت ددر البحددث التمريبددم سمددع ممددرد ام دراا ائختبددى ار لتحديددد اسددبىا الظددىررة ل ب د تت"دددد ذلددا الددع ت ديددذ
ائمرااا ائخرد ب" ىي تىم لت بد سممي ائختبىر التمريبم دل رذل ائمرااا ويوآ ئ تيمد لد (أدى دالدي ل
 0944ل ص . )222
لسميددد يخددددم مل دددلع البحدددث لارداأددد سمدددع ال"ي ددد الم تمددد ل ئستقدددىد البىحدددث بدددي اطمسهدددم ربمدددى يددديةر أدددم
استمىبىتهم حل التمرب سلاا كى

سمبآ ال ايمىبآ .

تىس"ىب_ رسداد الخطط التدريسي

ددابير التددم تتخد ُذ تبد َ ت ديددذ الدددرس لِ ددمى تحقيد تدددريس
يقَ ُ ددد بددىلخطط
َ
التدريسددي بي هددى ممملسد ُ الخطدلا لالتد َ
يأ َ لت"مّم يسرع ل أهم سممي ت بيي ُمتكىمم تت"م ب يىب ِ األرداا يلاختيدىر المحتدلد لاأل ودط يلاسدتراتيميى
التدريس ليدلا التقليم المموم لألرداا

( سبيدا لسهيم ل  5112ل صل . )9
ج _ ال"لام الخىرمي لاةررى أم سيىتى ال"م التمريبم ل " م بهى
الئب_ المكى المحدد لت ديذ التمرب
ةى يىب_ الحلادث الم ىحب
يق دددد بدددىلحلادث الم دددىحب ردددم الحدددلادث الطبي"يددد التدددم يمكددد حددددلةهى أدددم ية دددىا التمربددد مةددد (الكلارثل
(ممحمل5115ل ص . )44

الدي ى ى ل األسى ير لبيررى ممى ي"رت سير التمرب )

للددم تت"ددرض تمربد البحددث الحددىلم رلددع ي مد رددذل اإلحددداث التددم مد وددي هى ي ت"رت د سددير التمربد ل ال تدديةر
أيهى.
ةىلةىب_ يئ دةىرالتمريبم Experimental extinction
يق د بىئ دةىر التمريبم األةر ال ىت س ترا سدد م الطىلبى (سي البحث) يل ا قطىسه أم ية دىا التمربد ل
ممى ييةر أم ال تىو (سبد الرحم ل لسد ى ل 5112ل ص.)629
لأدم البحددث الحددىلم لددم تت"ددرض طىلبدى البحددث لهددذل الحددىئ ل بىسددتة ىا حدىئ الغيددىا الدرديد التددم ت"ر د لهددى
ممملستى البحث.
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maturity

تد تحدث تغيي ار بيلللمي يل دسي يلسقمي سمع المت"مم ذات أم ية ىا مدة التمرب بحيث تيةر ريمىبىب يل سدمبىب أدم
لممددى ئيدسددد الممددى ل"ددزل تددىو الدراس د رلددع التمرب د أقددط حددل :الت"ددا لال مددل (ممحددمل5111ل
تددىو الدراس د
ّ

ص)245ل للخ لع ممملستم البحث لظرلا متوىبه للبيوى متقىرب للمدة زم ي لاحدةل أمم يكد لهدذا ال"ىمد

ي تددديةيرل للدددل أر ددد ى ي ه لهدددذا ال"ىمددد تددديةي اربل أمددد البدددديهمّ ي يكدددل تددديةيرل أدددم كدددم المممدددلستي ( ال دددىبط
ٍ
متسىل تقريبآ .
لالتمريبي ) ب حل
_2

يىب األرداا السملكي

الت"ميمدم للالتدم
السملكم يمة القىبمي يل القدرة التم يكتسدبهى الددرد تيمد المدرلر بدىلملتا
يرد مى ي ي ه الهدا
ّ
ّ
تمك دد مدد القيددىم بدديداا م"ددي (زبمددل لسقمدد ل5101ل ص  )20لي ّ دديىب يرددداا تدريسددي ميدددة للا ددح
لمحددددددة ل"مميتددددم ت"مدددديم الم ددددىر الت"ميميدددد لت"ممهددددى ت"ددددد مطمبددددىب
لالهململ5114ل ص .)021

ددددرلريىب أددددم ال"مميدددد الت"ميميدددد (الدددددتمل ّ

مىيكتددا بمغ د محددددة لدتيق د ل لب"بددى ار لا ددح ل تقم د م د احتمددىئ التدسددي ار
دملكم الميددد رددل ُ
لالهدددا السد ّ
الممك لمى رلمطملا يل مربلا أي ك تىو ل"ممي الت" ( حميدةلآخرل ل5111ل ص.)22
لل دديىب ائرددداا اطم"ددد البىحةدد سمدددع ائرددداا ال"ىمددد لتدددريس مدددىدة التددىريخ ال"ربدددم ائسددممم لممرحمددد
المتلسددط ل التددم اسدددتهى لم د أددم لزارة التربيد أددم ممهلريد ال" د ار ل لسمددع محتددلد مل ددلسى الد ددمي (الراب
لالخددىمس) م د كتددىا التددىريخ ال"ربددم ائسددممم الددذ ستدرس د ية ددىا التمرب د ل لددذلا

ددىب البىحة د  ))92ردددأىب

سددملكيىب ملزس د سمددع المسددتليى الةمة د م د الممددى الم"رأددم لت د يا بمددلم ()Bloomل (م"رأ د ل أهددمل تطبي د )
للمتيكددد م د

ددمحيتهى سر د رددذل األرددداا سمددع سدددد م د المتخ

اإلسممم لبيى رييهم أدم
المرحم المتلسط ل لأم

دح

ددي أددم طراو د التدددريس لالتددىريخ ال"ربددم

ديىب األردداا السدملكي لمددد تغطيتهدى لمحتدلد المدىدةل لممامتهدى لطىلبدى

لا الممحظى التم يبدارى المتخ

ل تم ت"دي تسم م الدق ار ل يذ ا دبح مدىرزة

لمتطبي لتم ائبقىا سميهدى لبدذلا بمد سددد األردداا السدملكي بودكمهى ال هدىوم ( )92رددأى سدملكيى ممحد ()01ل
ملزس سمع محتلد الد مي ( الراب لالخىمس ) م كتىا التىريخ ال"ربم اإلسممم المقدرر تدريسد لم دا الةدى م
المتلسط لم"ىم الدراسي 5104_5102م.
 _4يداة البحث (ائختبىر التح يمم)

The Instrument Preparing tes

توم اداة البحث الحىلم تيىم البىحة بىئمرااا ائتي -:
ي_ تحديد المىدة ال"ممي (المحتلد)
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ا_ ت ديذ استراتيمي الريلس المرتم
ج -يسددداد ائختبىر التح يمم الب"د
يتطما البحث الحىلم رسداد اختبىر تح يمم كيداة لقيدىس التح دي الدراسدم ل"ي د البحدث ب"دد ا تهدىا مددة التمربد
أددم مددىدة التددىريخ ال"ربددم ائسددممم ل لم"رأ د اةددر المتغيددر المسددتق أددم المتغيددر التددىب ( التح ددي ) لددذلا اتب" د
البىحة الخطلا ائتي أم اسداد ائختبىر .
الئب_ يسداد مدل الملا دى (الخىرط ائختبىري )

لرل مدل يربط األرداا بىلمحتلد ليبي اللز ال سبم لك مزا م األمزاا المختمد ل للمددل الملا ددى ألاودد

كبيددرة يرمهددى ا د ي"طددم

دددتىب كبيد ارب لمختبددىرل لي"طددم لممددىدة الدراسددي لز هددى الحقيقددمل ليسددىسد سمددع تيددىس مدددد

تحقي األبراض السملكي لممىدة سمع حل كبير(الدتمل ل5116ل ص .)561

لألم ذلا يسد البىحة خىرط اختبىري لممل دلسى التدم ستدرسدهى أدم التمربد لاألردداا السدملكي لممسدتليى
الةمة د ائللددع م د الممددى الم"رأددم م د ت د يا بمددلمل لتددد ُحسددب يل از محتددلد المل ددلسى ليل از مسددتليى

ائرداا
ةى يىب_
م

د ائختبىر Test Validity
دى ائختبىر الميد ا يكل

الذ ل

ىدتىبل لائختبىر ال ىد رل الدذ يقديس أ"دمب القددرة يل ائتمدىل آل ائسدت"داد

ئختبىر تيىس ل لي"د م الخ ىوص المهم التدم يمدا ي يتيكدد م هدى م دمم األختبدىر حدي يريدد ب دىا

يختبىرل لمحكم سمع

محي يداة المقيىس لتدرتد سمدع تيدىس الظدىررة التدم يريدد دراسدتهى لردل مد يكةدر الميود ار

السدديكلمتري يرميد أددم يسددداد األختبددىرل يذ ي"بددر سد تدددرة المقيددىس سمددع تيددىس السددم التددم يسددد لقيىسددهى( .يبددل
سممل  5112ل ص ) 562
ال د الظىرر

ي-
ا-

Face Validity

د المحتلد Content Validity

ةىلةىب_ ت"ميمى ائمىب سمع أق ار ائختبىر Help answer to paragraphs test
ارب"آ-تطبي ائختبىر التح ي الب"د سمع ال"ي

خىمسىب -تطبي ائختبىر التح ي الب"د سمع سي

_0

ائستطمسي اللي

التحمي ائح ىوم

"لب أق ار ائختبىر Difficulty test items

ي"تمد تقدير م"ىم

"لب الدقرة ائختبىري سمع ال سب الموليد ل"ددد الطىلبدى المودم يمدب سمدع الدقدرة رمىبد

حيح (ال"بسمل5101ل ص  . )524لبىست"مى م"ىدل

"لب الدقرة تم حسىا تيم م"ىم ال "لب لك أقدرة

م د أق د ار ائختبددىر ألمددد ر هددى تت درالح بددي ( )1.20_ 1.41ليددرد بمددلم ي أق د ار ائختبددىر ت"ددد ميدددة اذا كددى
مستلد

"لبتهى يترالح بي (0929(.)%41-%51ل044ل )Bloomلبهذا ت"د أق ار ائختبىر ممي"هدى ميددة

ل ىلح لمتطبي .
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 _5تلة تمييز الدقرة Discrimination Power
ليق د بقلة تمييز الدقرة تددرتهى سمدع التمييدز بدي الطمبد ذل المسدتليى ال"ميدى لالطمبد ذل المسدتليى الدد يى
أيمى يخص ال د يل الظىررة التم يقيسهددى ائختبىر (ال"زال ل 5112ل ص) 24
لس ددددد تطبيدددد الم"ىدلدددد الخى دددد بقددددلة تمييددددز الدقدددد ار لمددددد ي تددددلة تميددددز الدقدددد ار ائختبىريدددد تتددددرالح بددددي
( )1.21 _ 1.55لرددم سددب ت"ددد ميدددة رذ يددرد (ال"ميمددم لاخددرل ل  )5110ا أق د ار ائختبددىر ت"ددد ميدددة اذا
تلة تمييز أقراتهى م ( )1.51أيكةر (ال"ميمم لآخرل ل  5110ل ص. ) 21

كى

 -2أىسمي البداو الخىطو Effectiveness of distracter
"لب أقرة ائختبىر م مت"دد ت"تمد سمع درم التوىب لالتقىرا الظىرر بي البداو ل ممدى يودت الطىلدا

ر

بير المتمك م المىدة الدراسي س اإلمىب ال حيح ليكل المملل يل(البدي الخدىط)) أدىسمب س ددمى يمدذا اليد

سددددداب مددد طمبددد الممملسددد الدددد يى يكدددل

يكبدددر مددد سددددد طمبددد الممملسددد ال"ميدددى الدددذي يمدددذبهم ذلدددا البددددي

(ممحددمل 5111ل ص .)2لب"ددد ي تددم حسددىا أىسميدد كدد بدددي خددىط) للكدد أقددرة اختبىريدد مدد أقدد ار ائختبددىر
بىست"مى م"ىدل أىسمي البداو لمد ي هدى ممبد يكبدر سدددم طىلبدى الممملسد الدد يى مقىر د بطىلبدى الممملسد
ال"ميى رذ ترالح تيم البداو الخىطو لمدق ار بي (_ )1.22_(_ ) 1.16لذا ابق البىحة سميهى م دل تغيير.
سىدسىب_ ةبى ائختبىر Test ReliabilitY

ي"را الةبى بي دد دت تمييز ال"مم الظىرري لم"مم الحقيقي يل درم تذبذا ال"ممد الظىرريد س دد تكدرار

القيىس( .سلدةل 5115ل ص) 066
للحسددىا ةبددى ائختبددىرل اسددت"مم البىحةد طريقد التمزود ال

دددي أل هددى تمتددىز بىتت ددىدرى أددم الددزم المطمددلا

لتطبي ائختبىر ل رذ ُيطب دأ" لاحدة لتم ا رسطىا خبدرة لمطىلبدى كمدى ردل الحدى أدم طريقد اسدىدة ائختبدىر .
استمد البىحة درمى يأراد سي التحمي اإلح ىوم أم استخراج الةبى رذ تسدم أقد ار ائختبدىر سمدع ددي ل
ي م ال

ا ائل درمى الدق ار الدرديد لال

دا الةدى م

دم درمدى الدقد ار الزلميد لبىسدت"مى م"ىمد ارتبدىط

بيرسل لكل يكةر م"ىمم ائرتبىط است"مىئب لويلسىب أم رذا الممى (الوىيا ل  5119ل ص . )014

كى م"ىم الةبدى بدي ال ددي ( )1.24ل ةدم ُ دحد بم"ىدلد سدبيرمى _ بدرال أبمد ( )1.44لردل ي"دد م"ىمد
ةبددددددددى ميددددددددداب ل ئ م"ىمدددددددد الةبددددددددى ي"ددددددددد ميددددددددداب لسىليددددددددىب يذا بمدددددددد ( )1.42أمددددددددى أددددددددل ممحدددددددد ()02

( ابل سمم ل 5116ل ص . )256
 _2يمراا تطبي التمرب

Application Procedures of the Experimental

 _4اللسىو اإلح ىوي Statistical Tools
لتحمي البيى ى لاستخمص ال تىو است"مم البىحة اللسىو ائح ىوي ائتي :
_0ائختبىر التىوم( )T-testل"ي تي مستقمتي
 _5مرب كي ( كى) 5
 _2أ"ىلي البداوملخىطو

-6م"ىدل تمييز الدقرة
 -2م"ىدل

م"ىم

"لب الدقرة

 -م"ىم ارتبىط بيرسل
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"الد

يلئب  :سرض ال تيم

الراب :سرض ال تىو لتدسيررى"

Result Presentation

كى الهدا م البحث م"رأد ( اةدر اسدتراتيمي الدريلس المرتمد أدم تح دي طىلبدى ال دا الةدى م المتلسدط أدم
مددىدة التددىريخ) ُمقىر د بىلطريقد التقميديد التددم مددى زالد تىومد أددم سمميد التدددريس لذلددا مد خددم ائستمددىد سمددع

الدر ي ال دري لمبحدث لبيسدتخدام ائختبدىر التدىوم ( )t_testل"ي تدي مسدتقمتي لغدرض م"رأد دئلد الددر بدي
اللسطي الحسىبي لدرمى طىلبى سي

البحث ائسىسي التمريبي و"ب (ا) لال ىبط و"ب (ي)

الآل _ اختبىر الدر ي ال دري لمبحث الحىلم :
الدر ي ال ددري لمبحدث الحدىلم ( ئ يلمدد أدر ذل دئلد اح دىوي بدي متلسدط درمدى تح دي الطىلبدى

ت

أددم مددىدة التددىريخ ال"ربددم ائسددممم الموددم ُيدرس د ّ لأ د اسددتراتيمي الددريلس المرتم د لمتلسددط درمددى تح ددي

الطىلبى الموم يدرس لأ الطري التقميدي ) .

للتحقي ردا البحث ل تم التحقد مد الدر دي ال ددري لحممد البيى دى الخى د بىلتح دي ل لتدد ات دد مد
تىو امىبى الطىلبى سي

البحث سد أقد ار ائختبدىر التح ديمم الب"دد البدىل (  )21أقدرة بدي متلسدط درمدى

تح دي الممملسد التمريبيد ( )61.24اكبدر مد متلسدط درمدى تح دي الممملسد الظىبطد البددىل ( )20.94ل
لب"د استخدام ائختبىر التىوم ( )t_ testل"ي تي مستدمتي ل دل
دئلددد اح دددىوي ل ئ

تىو الم"ىلمى ائح دىوي

بدي الددر كدى ذا

القيمددد التىويددد المحسدددلب ( )2.46اكبدددر مددد القيمددد التىويددد المدلليددد (  )5.111لس دددد

مستلد دئل ( )1.12لبدرم حري ( )45ل ىلد الممملس التمريبي
ةى يى :تدسير ال تيم Result Interpretatio
أدددم

دددلا ال تدددىو التدددم تل دددم رليهدددى الدراسددد الحىليددد يمكددد القدددل ي الممملسددد التمريبيددد التدددم درسددد

باسددتراتيمي الددريلس المرتم د تدلت د سمددع طىلبددى الممملس د ال ددىبط التددم درس د بيسددت"مى الطريق د التقميدي د
ليمك ا ت"زد رذل ال تيم الع ائسبىا األتي -:
.0ر التدددريس سمددع لأدد يسددتراتيمي الددريلس المرتمدد يقدددم ي مىطددىب مديدددة لمت"مدديم تقددلم سمددع روددبىع حىمدددى
الطىلبددى ل رذ يكددل ال ددا الدراسددم سىلمدىب مديددداب لمطىلبددى ل ي"ممد لي ددتم ليتلا ددم بوددك يحقد ذاتهد ليوددب
رببىته .
 .5ر رذل اائستراتيمي تحق م خملهى سممي التدىس ائيمدىبم لائمتمدىسم الهدىدا بدي الطىلبدى مد مهد ل
ل الطىلبددى لالمدرس د م د مه د اخددرد.ل لتددم تبددىد ائراا لالم"ملمددى لم ىتوددتهى لتمحي ددهى تب د الل ددل الددع
ائمىب المةىلي ل ممى م" الطىلب محلر ال"ممي الت"ميمي لموىرك أم الل ل لمم"رأ .
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ةىلةىب  :ائست تىمى Conclusions
أم
.0

لا تيم البحث تل م البىحة الع ائست تىمى ائتي -:
يةبت رستراتيمي الريلس المرتم  ))NHTيةررى أم م" الطىلدا اتمحدلر ال"مميد الت"ميميد لردذا مىت دبلا

رلي ممي الدراسى لطراو التدريس الحدية .
.5

المدرسد
ر است"م اإلستراتيمي الريلس المرتم  ) )NHTأم تدريس مىدة التىريخ يدد رلع زيىدة ارتمدىم ُ

لالطىلب بىلدرس سمع حد سلاا يلاةىرة الحمىس لديهم لرذا مىئحظت البىحة اة ىا سير التمرب .

راب"ىب  :التل يى Recommendation
أم
.0
مكى

لا تيم البحث الحىلم تل م البىحة بمى ييتم -:
تلمي د المدرسددي لالمدرسددى رلددع
متميزة

ددرلرة ائرتمددىم بىسددت"مى اسددتراتيمي الددريلس المرتم د ل يلاسطىوهددى

م الخطط التدريسي اليلمي .

 .5أتد دل ار تيريمي لتطليري لممدرسي لالمدرسى أم لزارة التربي ل لرأدرم
بىإلستراتيميى الحدية أتد لم هى (رستراتيمي الريلس المرتم
.2

تب م ستراتيمي الريلس المرتم أم تدريس التىريخ أم المرحم المتلسط لمى لهى مد ألاودد سديددة م هدى

زيىدة تح يمهم .
.6

حدث المدرسدي لالمددرس ات"مىي يلأرلاالحريد لمطبد أدم الموددىرك لالت"بيدر سد آراوهددم للال"مد سمدع خمد

م ىخ ت"ميمم امتمىسم ي مم ال"متى ائ سى ي المتبىدل .

خىمسىب:المقترحى

Propositions

استكمىئب لهذا البحث الحىلم تقترح البىحة امراا الدراسى األتي :
.0

اةر ستراتيمي الريلس المرتم أم تددريس مدىدة التدىريخ أدم متغيد ار اخدرد مةد  :الداأ"يد ل لاكتسدىا

المدىريم ل ا لاع التدكيرل ا لاع الذكىا لائتمىرى
.5

حل مىدة التىريخ

امراا دراسى ممىةم سمع مراح دراسي يُخرد أم مىدة التىريخ
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(The impact of strategy warhead numbered in the collection of second grad
students At the medium in history)
Student numbers: Noorakhaled jihad
Supervised by prof. Dr. Ahmed hashim Mohamed
ABSTRACT
The current research aims to identify the " impact of strategic warheads
numbered
( NHT) in the collection average second grade students in the article of history). "
To achieve this, I assumed the researcher that there is no different between the
statistically significant the average score for the collection of experimental group
who teaches the Arab Islamic history on and a strategic warheads numbered
and the average score for the collection of the control group who were studying
the same article according to the classic method ( traditional).
The study sample consisted of 64 students from the second grade average in
the secondary warka bin nawfal in the

general Directorate for education first

karkh in Baghdad for the annual cources 2015-2016 and distributed the sample
into two groups by (32) a student of the experimental group and the same for the
controled group.
the researcher

Conducted parity between the two sets of search in several

variables are: ( chronological age is measured by months- educational attainment
of the parents

- degrees for a half year of the Islamic Arab history degrees

previouse knowledge – and Intelligence measured) , the researcher taught two
groups themselves , Division (B) represent the experimental group that studied
the use of strategic warheads Division and numbered (A) represent the controled
group , who studied in the traditional way and the experiment took (two months).
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*الم ىدر ال"ربي
 .0ابل سمم ل رمىا محملد ( 5112م)الت"مم يسسدد لتطبيقىت ل دار المسيرة لم ور لالتلزي لسمى ل األرد .
 .5ائحبىبم ري ىس محمد للراود ردريدس محمدلد ل()5112مددد تطبيد مدرسدم لمدرسدى المحمد اإلسداديد لمبدىد
تدريس الد"ى لسمتت بىلم س لالتخ ص لمىم" تكري .
 .2بدل ل رم ى س"د ل(  )5101لالت"مم ال وط ل ط 0ل دار الدكر لم ور لالتلزي ل ال" ار .
 .6مددىبر ل لليددد احمددد لآخددرل ( :)5119طددر التدددريس ال"ىم د تخطيطهددى لتطبيقىتهددى التربلي د لط 2ل دار الدكددر ل
سمى  -األرد
 .2مىبرل مىبر سبد الحميدل ()0999لاستراتيميى التدريس لالت"مم لط0لدار الدكرال"ربمل القىررة.
 .4الحيىلم ل س"دل رويد سبد المطيا (  ) 5110ل ( ريي مستقبمي أم رسداد الم"مم ال"ربم لتددريبهل ملل ال"ممدم
لالمه م) ل ممم األستىذ ل كمي التربي  /اب رود ل مىم" بغداد ل ال"دد . 06
 .2الحيم ل محمد محملد  :الت دميم الت"ميمدم ظريد لممىرسد ل ط0لدار المسديرة لم ودر لالتلزيد ل سمدى ل ائرد ل
0999م
 .4الحيم ل( )5114ل ت ميم الت"ميم ظري لممىرس ل ط6ل دار المسيرةل سمى ل األرد .
 .9ريلال يبدددراريم سبدددد الحددد (5110م) الت دددىميم التمريبيددد أدددم الدراسدددى ال دسدددي لالتربليددد ل دار سمدددى لم ودددر
لالتلزي ل سمى  -األرد
 .01الس"دال ل محس سمم لآخرل (5112م) ادلا البحث ال"ممم أم بحلث التربي الريى ي ل دار الملارال ال مدا
ائورا.
 .00وحىت ل حس لزي ا ال مىر(5112م) م"مم الم طمحى التربلي لال دسي ل الدار الم ري المب ى ي  -القىررة.
 .05الظددىرر ل زكريددى محمددلد لآخددرل (  ) 0999ل مبددىد القيددىس لالتقددليم أددم التربيد ل ط 0ل مكتبد دار الةقىأد ل
سمى .
 .02سبىس لمحمد خمي لآخرل ل:5119مدخ رلع م ىر البحدث أدم التربيد لسمدم الد دس ل ط5لدار الميسدرة لم ودر
لالتلزي ل سمى – األرد .
 .06سبدالحميدلمىبرل)  (0999رستراتيميىتىلتدريسلالت"مملط0لالقىررةلدارالدكرال"ربم.
 .02سبدددد الدددرحم ل يبدددل حسدددي ل لسدددد ى حقدددم ز كددد (5112م) األ مدددىط الم هميددد لتطبيقىتهدددى أدددم ال"ملمىأل سدددى ي
لالتطبيقي ل د -ل ال" ار -بغداد.
 .04سبد الرحيمل طم" حس ل0944ل ائسس ال دسي لم مل ائ سى مل ط2ل دار القممل الكلي .
 .02ال"بسمل محمد م طدع (5101م) التقليم الدلات"م أدم ال"مميد التدريسدي ل دار المسديرة لم ودر لالتلزيد ل سمدى -
ائرد .
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 .04سبيدا ل ذلتى ل ( 5111م) البحلث التربلي لتطبيقىتهىل دار الدكر لمطبىس ل سمى – األرد .
بىح لاخرل (5110م) مبىد القيىس لالتقليم التربل ل دار الةقىأ لمطبىس لال ورل ال" ار

ال"ميممل
.09
ّ

 .51سطي ل محس سمم (  ) 5114ل الملدة الوىمم لالم ه ل دار الم ىر لم ور لالتلزي ل سمى ل األرد .
 .50سطي ل محس سممل5101ل يسس التربي الحدية ل ظم الت"ميم ل دار الم ىر لم ور لالتلزي ل سمى ل ائرد .
 .55سميى ل يحيع م دطدعل لمحمدد سبدد الددبس :لسدىو ائت دى لتك لللميدى الت"مديم لط5لدار

ددىا لم ودر لالتلزيد

لسمى ل ائرد ل 5112م .
 .52سمر محملد احمد لاخرل  5101القيىس ال دسم لائتربل ط 0دار المسيرة لم ور لالتلزي لالطبىس

سمدى

ائرد .
 .56أى دالي ل ديلبللد .ا.لم ىر البحث أم التربي لسمم ال دسل ترمم محمد بي

لأ لاخدرل ل الطب"د الةى يد

ل مكتب ائ ممل ل القىررة ل 0944م.
 .52ت دليممل سىمر ربراريم (5114م) البحث ال"ممم لاستخدام م ىدر الم"ملمى التقميدي لائلكترل ي ل دار اليدىزلر ل
سمى ل األرد .
 .54حميدةليمىم مختىرل لاخرل (  5111م) تدريس الدراسى األمتمىسي

أم الت"ميم ال"ىمل ج 5مكتب زردراا الودر ل

القىررة تخدام م ىدر الم"ملمى التقميدي لائلكترل ي ل دار اليىزلر ل سمى ل األرد .
 .52المقى مل لر لا ل بر س احمد :تدريس الملاد ائمتمىسي ل ط6ل ال ىور سىلم الكتا لمطبىس ل .0946
 .54مرسدم تلأيد احمددد لالحيمد
لالطبىس

سمى

محمدد محمددلد  5112طراود التددريس ال"ىمد ط 0دار المسديرة لم ودر لالتلزيد

ائرد

 .59ممحددمل سددىمم محمددلد (5115م) القيددىس لالتقددليم أددم التربي د لسمددم ال د دسل ط5ل دار المسدديرة لم وددر لالتلزي د
لالطبىس .
 .21مهد ل سبىس سبد لآخرل
 .20الملسل ل سبد اهلل حس

(  ) 0992ليسس التربي

ل مديري دار الكتا ل بغداد

"م  :طراو التدريس أم الت"مم المىم"مل ممم ائستىذل ال"دد9ل كمي التربي -اب رودد

ل مىم" ل بغدادل ل ال" ار ل 0992م.
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