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 ممخص البحث

فى  جحرى م مىادل العىاردى لىجب طالبىا   فاىميى  اتىعخاجيةي  جخحىيال ااف ىار ىجف البحث إلى  العرىخف ىمى      

.ولعحق ىىىىىىىىب ىىىىىىىىىجف البحىىىىىىىىث اتىىىىىىىىعخجج البانىىىىىىىىث العرىىىىىىىىسيؼ العةخد ىىىىىىىى  ذا السةسىىىىىىىىؾىع ؽ خابىىىىىىىى  ااد  الرىىىىىىىى  ال

جؼ اخعيار حىر ع  )  ،   ( ىذىؾاايا ير شى  لمبحىث مىؽ طالبىا  الرى   السع افئع ؽ)العةخد ي  والزابظ ( ، إذ

جؼ ج افؤ السةسؾىع ؽ فى  معي ىخا  ) الرسىخ لم شا  الع  اخع خ  ىذؾاايا ،و  اىجادي  اامان ف   خاب  ااد   ال

ا ، ويانت الشعااج غ خ دال  إنراايt-testباألحيخ ، الحياء ، درجا  الظابا   لم ؾرس ااول( و جؼ ندا  

(  ف  السةسؾى  الزىابظ  ، 30( طالب  ف  السةسؾى  العةخد ي  و)30( طالب  ،)60جألفت ى ش  البحث مؽ )

لسىىجل اىشىى  ىذىىخ  تىى ؾح  ؾا ىى  نرىىع ؽ خابىى  ااد ىى  السةسىىؾىع ؽ  يعىىا  العىىاردى  لمرىى  ال درتىىت طالبىىا 

بىىىىا   لو درتىىىىت طا ف ىىىىارجخحىىىىيال اا تىىىى ؾ،يا ، درتىىىىت طالبىىىىا  السةسؾىىىىى  العةخد يىىىى  باتىىىىعخجاج اتىىىىعخاجيةي  

وجىىىىؼ العحقىىىىب مىىىىؽ  ىىىىج يسا   ،اخعبىىىىار العحرىىىى م   البانثىىىى  السةسؾىىىىى  الزىىىىابظ  بالظخدقىىىى  ااىعياديىىىى  ، اىىىىىج

، مرامىىم t-testلحدىىا   SPSSوىباجيسىىا وجظ يقيسىىا برىىج نيايىى  العةخاىى ، وجىىؼ اتىىعخجاج ال خنىىامج ا نرىىاا  

، و ىىىىج  عيىىىىخ  الشعىىىىااج  وجىىىىؾد فىىىىخوي ذا  دالىىىى  إنرىىىىااي   ىىىى ؽ   ىىىىرؾا  الفقىىىىخا  ، ومرامىىىىم  لفىىىىا يخونبىىىىاخ

 طالبىا ولرىالال  السةسىؾىع ؽ العةخد يى  و الزىابظ  طالبا   ؽ  عاردىمعؾتظا  درجا  ااخعبار ف  مادل ال
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 جحرىى م العىىاردى فىى    اتىىعخاجيةي  جخحىىيال ااف ىىارالسةسؾىىى  العةخد يىى . فىى  نىىؾء الشعىىااج اتىىعشعج البانىىث اىىىخ 

فى  العىجردذ   اتىعخاجيةي  جخحىيال ااف ىارو و   برجل جؾ يا  مشيىا اتىعخجاج  ،   الخاب  ااد  رال ظالبا ل

فى  مخانىم دراتىي   ااتىعخاجيةي اتىعخجاج اتع ساا لمبحث الحىال   و ججردب السرمس ؽ ىم  اتعخجاميا ، وا عخح

  خخب و م  معي خا   خخب.

 جحر م ، العاردى ، الخاب  ااد   فاىمي  ، ، جخحيال ااف ار ،:  المفتاحيةالكلمات 
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Abstract  

      The aim of the research is to identify the effectiveness of the idea-nomination 

strategy in the achievement of history by second-grade intermediate students. To 

achieve the goal of the research, the researcher used the experimental design of the 

two equivalent groups (experimental and control), as the two divisions (A and B) 

were randomly selected as a sample for the research of second-grade students The 

average in the mean of the meanings for the girls that were randomly selected, was 

done The two groups are equivalent in variables (age in months, intelligence, 

scores for the first course) and the t-test was calculated and the results were not 

statistically significant. The research sample consisted of (60) students, (30) 

students in the experimental group and (30) in the control group. The students of 

the two groups studied the history book for the second intermediate grade for a 

period of twelve weeks, at two lessons per week The students of the experimental 

group using the strategy of nominating ideas and the students of the control group 

studied in the usual way, the researcher prepared an achievement test, and their 

validity and stability were verified and applied after the end of the experiment. 

Results: There were statistically significant differences between the mean test 

scores in the history subject between the female students of the experimental and 

control groups And for the benefit of the experimental group students. In light of 

the results, the researcher concluded the effect of the strategy of nominating ideas 
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on the collection of history for second-grade students, mediation, and 

recommended several recommendations, including the use of the strategy of 

nominating ideas in teaching and training teachers to use it. 

Key words: effectiveness , filtering of ideas, achievement, history, literary fourth 

 

     مذكلة البحث 

ُيْمَحُظ ىم  ااجةاه الدااج ف  ججردذ مادل العاردى بسجارتشا ف  مخعم  مخانميا العرميسي   نيا ما زالت 

العقم جي  ف  ججردديا ،وااىعساج بحفظ السرمؾما  واتعغيارىا، مسا جرعسج ىم  اتعرسال الظخااب العجرددي  

 دب إل  نر  العحر م الجرات ، ومؽ ىؼ ججن  مدعؾب العف  خ ومياراجو،  ف انت وانجل مؽ السذكال  

 (22: 2002الع  جؾاجو السجرت ؽ والبانث ؽ ف  مةال جرميؼ العاردى. )زدعؾن،

  خ خل مجرت  العاردى بظخااب العجردذ الحجيث  و نساذجو، ولرم مؽ   ؽ  تبا  ىحا العخدي نر  

واىعسادىؼ ىم    -وجشسيو  جراجيؼ ا  جا،ي  واا ع ارد   –الع  جفرم دورىؼ ف  اكعدا  السرخف  وإنعاجيا 

  الظخااب العقم جي  القااس  ىم  ا لقاء والعمق ؽ الع  جرعسج ىم  إيةا ي  السجرس وتم ي  الظالب إل  نج ي  خ.

 (29: 2006)جاتؼ وفخاس:

ىم  الخغؼ مؽ العظؾر الحا م ف  مةال طخااب العجردذ وإتعخاجيةياجو،  ن  ججردذ العاردى   خب البانثجو   

جرميسي  نجيث  ليكؾن ليا  ف  مجارتشا واتيسا السخنم  السعؾتظ  بحاج  ال  العظؾدخ والبحث ىؽ إتعخاجيةيا 

  ىخ فاىم ف  جحق ب األىجاف العخاؾد  السشذؾدل وزدادل العحر م لجييؼ.                                           

ان جديؼ ف  جةخدب انجب  تعخايةيا  العجرددي  الحجيث  جقجيخًا مشو بان اتعرسال   البانث  ولحلػ اراد

 ادل العاردى  ج يؤدي ال  زدادل العحر م.    ىحه ااتعخاجيةي  ف  ججردذ م
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فاعلياة اساتراتيجية ترشايح االفكاار فاي  مااااجى  : )بالدىؤال لحلػ  يسكؽ اجسىال مذىكم  البحىث الحىال  

 (   رابع االدبيتحريل مادة التاريخ لدى طالبات الرف ال

 

 Importance of The Researchاهمية البحث  

 بالشقاط اآلجي :وجعةم   ىسي  ىحا البحث 

     جرج  ول درات  محمي  ىم  نج ىمؼ البانث  جشاولت إتعخاجية ع  جخحيال ااف ار  واىخه ف

 العحر م.

  اىسي  العحر م وما يذكمو مؽ مشغؾر مخعم  السؤتدا  العخاؾد  ، يؾنو ال ؾاب  الع  مؽ

 خالليا يدعظي  الفخد خجم  السةعس .

  

  جيخس ف  نفؾس الظالبا  روح البحث والعف  خ  الرمس ،  ىسي  مادل العاردى ف  يؾنيا

وج د يؼ طخدق  جف  خ جدعشج إل  الشقج والسقارن ، وجقؾدؼ األدل  وال خاى ؽ وراط  تبا  

 الحؾادث  شعااةيا.

 ل ل ؾنيا مخنم  إىجاد ميس  ف  نيال الظالبا .  ىجادي  ىسي  السخنم  اا 

  مدايخل ااجةاىا  العخاؾد  الحجيث  ف  جأك جىا ىم  اتعرسال نساذج ججرددي  نجيث  وجرميا

  جياًل لمظخااب العجرددي  العقم جي .  
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  The aim of the Researchهدف البحث 

فاىميىى  اتىىعخاجيةي  جخحىىيال ااف ىىار فىى  جحرىى م مىىادل العىىاردى لىىجب ييىىجف البحىىث الىى  العرىىخف ىمىى  

 . الخاب  ااد   طالبا  الر 

 The Hypothesis of the Research فرضية البحث

 ليخض العحقب مؽ ىجف البحث جؼ  ياغ  الفخني  ااجي  :   

(   ؽ معؾتظا  درجا  طالبا   مةسؾىع  البحث  فى  0.05يؾجج فخي ذو دال  إنرااي  ىشج مدعؾب ) ا

 اخعبار العحر م البرجي.

  The Limitation of the Researchحادود البحاث 

 ا عرخ البحث الحال  ىم :     

  الر  الثان  السعؾتط ف  السجارس السعؾتظ  الشيارد  الحكؾمي  لم شا  العابر  لسجيخد  جخاي   طالبا

 محافغ  بيجاد جخاي  الخ اف  الثالث .

  ( 2018-2017الفرم الثان  مؽ الراج الجرات. ) 
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  The Termsالمرطلحات تحديد

 استراتيجية ترشيح االفكار  

( " قياج الظمب  بأىظاء اف ار معشؾى  ىؽ الغاىخل السظخون  ف  2016ىخفيا )ام ؾ تر جي والحدؾني  ،

الجرس مؽ خالل ىر  ذىش ، ىؼ يقؾمؾن بيخام  وجخحيال ااف ار الع   جمؾىا وفب مراي خ يزريا السرمؼ 

 (58: 2016مدبقًا" . ) ام ؾ تر جي والحدؾني  ، 

 ىخفو : التحريل

( بأنو: مر خًا ىشُو بالجرجا  ف  ااخعبار السرج بذكم يسكؽ مرُو قياس السدعؾدا  السحجدل 2003ححاجو والشةار ) 

 (                                                         89: 2003".)ححاجو والشةار،

لبا  ى ش  البحث مؽ مرارف جاردخي  مقاتًا العرخدف ا جخاا  لمعحر م بأنو: مقجار ما جحرم ىميو طا

 بالجرجا  الع  نرمؽ ىم يا برج اتعةا عيؼ لالخعبار العحر م  الحي اىججو البانث  ليحا اليخض.

 مادل العاردى ىخفو:

(: بأنو "درات  إنجاث وو اا  السان  ىم   تاس جخابظيا الدمش  والسشظق ، وان الشذاط 1986الشق ب )

 (2: 1986بحثو ". )الشق ب،  ا ندان  ىؾ مؾنؾح

العرخدف ا جخاا  لمعاردى بأنو: مةسؾى  مؽ السرمؾما  والسرارف والحقااب والكيؼ وااجةاىا   السعزسش  ف  

اا ؾا  اارار  ااول  مؽ يعا  جأردى الحزارل الرخاي  ا تالمي  السقخر ججرددو لظالبا  الر  الخاب  

 البرجي الحي  ىججو البانث  ليحا اليخض.األد   ودقاس بااخعبار العحر م  

 ىخفو: خاب  ااد  الر  ال
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  الثالث  الع  جم  مخنم  الجرات  ىجاديمؽ  فؾف الجرات  اا ول (: "الدش  اا1990وزارل العخاي ،)

    (80: 1990 ". )جسيؾرد  الرخاي، سعؾتظال

 

 

 الفرل الثاني

 االطار النظري ودراسات سابقة  

يعزىىىسؽ ىىىىحا الفرىىىم مفيىىىؾج فاىميىىى  اتىىىعخاجيةي  جخحىىىيال ااف ىىىار وااتاتىىىيا  السيسىىى  لالتىىىعخاجيةي  اىىىىجاف    

ااتعخاجيةي  وخظؾا  ااتعخاجيةي   ومفيؾج العحر م لجب طالبىا  الرى  الثىان  السعؾتىط  وجىاء  بالذىكم 

 ااج :

 

 ترشيح االفكار استراتيجية

جرش  بالعرمؼ السسع  والسث خ والحي ييجف  تاتا ال   ىارل جرع خ مؽ ااتعخاجيةيا  الحجيث  الع  

الجافعي  لجب الظال  نحؾ العرمؼ . وجرسم ىم  اتعثسار اامكانيا  السعؾفخل والسعان  ف    م جيج وو ت 

 وج مف  مؽ  جم جحق ب ااىجاف العرميسي .

إن اتعخاجيةي  جخحيال ااف ار جدعث خ ىقؾل الظال  وذلػ مؽ خالل مةسؾى  مؽ الخظؾا  السعرجدل 

والسشؾى  مؽ  جم فيؼ ودرات  مؾنؾح مر ؽ  و مذكم  محجدل . ودكؾن الظالب ف  ىحه ااتعخاجيةي  محؾرا 

خاجيةي  برسمي  فخز وغخام  لمرسمي  العرميسي  ن ث يقؾج مؽ خالل الخظؾا  وااتال ب السدعرسم  ف  ىحه ااتع
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ودرات  ليحه الف خل  و ااف ار ىم   تاس مراي خ محجدل مدبقا)ندب مؾنؾح السادل( مؽ السرمؼ وإحخافِو . 

 ( 1:  2018ومؽ نسؽ ىحه ااتال ب ىؾ الرر  الحىش  ومخون  ااف ار. )الذ م  . 

ف ار معرجدل ومعشؾى  ىؽ السؾنؾح وجدعشج اتعخاجيةي  جخحيال ااف ار إل   تاس قياج الظال  بظخح  

 و الغاىخل الرمسي  مؾنؾح الجرس وىحه األف ار السعشؾى  يرظ يا الظال  مؽ خالل الرر  الحىش  . وارج 

ذلػ يرسم الظال  ىم  فخز وجخحيال ااف ار الع  طخنيا الظال  ىم  ندب محكا  ومراي خ مؾنؾى  

ؾا ال  ااف ار السشاتب  والسحجدل الرحيح  ن ث يعؼ مدبقا مؽ   م السجرس . وارج جخحيال ااف ار يرم

 (58: 2016اتعرساليا ف  الغاىخل  و مؾنؾح  الجرس. ) م ؾتر جي والحؾتشي  . 

 اليجف مؽ  تعخاجيةي  جخحيال األف ار ومعظمبا  جشف حىا :

ىم   جيجف ااتعخاجيةي  جشسي   جرا  الظال  ىم  جخحيال وجرفي  ااف ار السظخون . بح ث يقجرون 

اتعرسال العق يؼ لعمػ ااف ار ىم   تاس محكا  محجدل .  ما انعياجا  جشف حىا في  بديظ  ججا وغ خ 

 ( 58: 2016(  و وري ىادي. ) م ؾتر جي والحؾتشي  . A4مكمف  في  جحعاج ال   وراي مؽ نؾحِ )

 خظؾا  جشف ح  تعخاجيةي  جخحيال ااف ار

 ر  الحىش  الحي يخدج مؽ طالبو قياميؼ برسمي  الرر  يحزخ السرمؼ مؾنؾح السادل  و تؤال الر

 الحىش  ليحا السؾنؾح  و الدؤال بإىظاء  ف ار معشؾى  مخجبظ  بالسؾنؾح.

  يظمب مؽ السعرمس ؽ ج ؾدؽ مةسؾىا  جراوني  )ىشااي   و ىالىي  (ودؾزح ىم  الظال  ااوراي ىؼ

 يؾجييؼ ال  رتؼ حكم  س  م  يأس ف  الؾر   .

  ال  ون  ااف ار )كعا عيا( الع  خخجت برسمي  الرر  الحىش  والع  يعفقؾن ىم يا  يؾجو الظال

 ف  القس .
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   برج ىسمي  الرر  الحىش  ويعاب  ااف ار السعرجدل يؾجو السرمؼ الظال  ال  غخام  جمػ ااف ار ىم

  تاس محكا  محجدل مؽ   م السرمؼ ومؽ ىؼ يدةمؾا ااف ار السخحح  ف  ال أس.

 سرمؼ بسشا ذ  الظال  فيسا جؾ مؾا إليِو مؽ  ف ار ميخام .ي ج  ال 

  (58: 2016) م ؾتر جي والحؾتشي ،                                             

 

 الفرل الثالث

يعزىىىسؽ ىىىىحا الفرىىىم ، جحجيىىىج  العرىىىسيؼ العةخد ىىى  ، ومةعسىىى  البحىىىث ، وطخدقىىى  اخعيىىىار ى شعىىىو، و جؾنىىىيال 

فىىى  إىىىىجاد  دوا  البحىىىث ومعظمباجىىىو و جظ  ىىىب العةخاىىى  والؾتىىىاام ا نرىىىااي    البانثىىىيىىىا عالخظىىىؾا  العىىى  اجبر

 السدعخجم  ف  البحث ويااج  : 

 Experimental Designأواًل : الترميم التجريبي 

جرىىىسيؼ السةسؾىىىىا  السع افئىىى  الىىىحي يعزىىىسؽ ، السةسؾىىىى  العةخد يىىى  العىىى  جعرىىىخض ألىىىىخ   البانثىىى تاتىىىعخجم

اتعخاجيةي  اابراد الدجاتي  ( ، وججرس السةسؾى  ) الزىابظ  ( بالظخدقى  السرعىادل ودؾنىال السعي خ السدعقم )

 ( العرسيؼ العةخد   السدعخجج ف  البحث .    1الذكم) 

 األدال  العاب  السعي خ السدعقم السعي خ البحث مةسؾىا 

 العحر م ااف ار جخحيال اتعخاجيةي   العةخد ي 

 

 البرجي اخعبار

 العقم جي  الظخدق  الزابظ  

 ( العرسيؼ العةخد   لمبحث1حكم )                                
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 The Population and Sampleثانيًا : مجتمع وعينة البحث 

الثانؾدى  الشياردى  الحكؾميى   فى   السىجارس جحجد مةعس   البحث الحىال  بظالبىا  الرى  الخابى  ااد ى  فى     

( .اخعار البانث بذىكم ىذىؾاا )بالقخى ( مىؽ  2019-2018الجرات  ) الثالث   لمراج محافغ  بيجاد/الخ اف 

، واخعىىار ىذىىؾاايا  ثىىان  السعؾتىىطجحعىىؾي ىمىى  ىىىالث حىىرب لمرىى  ال العىى  لم شىىا  معؾتىىظ  اامىىان   شيىىا 

  ،)بالقخى ( حعب  ) ( لعسثم السةسؾى  العةخد ي  وحعب  )   ( لعسثم السةسؾى  الزابظ 

 

 Equivalence of The Research Groupsثالثا اا تكافؤ مجمهعتي البحث 

  -اخعار البانث مةسؾىا  البحث ىذؾاايا، وارجأب العأكج مؽ ج افؤىا إنراايا مؽ خالل السعي خا  اآلجي  :

 درجا  ال ؾرس ااول-1

 الرسخ الدمش  محدؾاًا باألحيخ  -2

 درجا  اخعبار الحياء  -3

 الجخ م ( ( ي خا  غ خ العةخد ي  رابرًا: نبط السع

 نبط برض السعي خا  غ خ العةخد ي  الع  يخب بأنيا جؤىخ ف  تالم  العةخا  وى  :  البانث تناول

اخعيىىار الر شىى  : و ىىج تىىر  البانىىث لمدىىيظخل ىمىى  الفىىخوي  ىى ؽ طالبىىا   مةسىىؾىع  البحىىث وذلىىػ باخعيىىار  .1

 ىجد مؽ السعي خا .الر ش  ىذؾاايا ويحلػ إجخاء ىسمي  الع افؤ ف  

.  نؾال العةخا  والحؾادث السرانب  : لؼ جعرىخض العةخاى  إلى   ي نىادث يرخ ىم تى خىا ودىؤىخ فى  السعي ىخ 2

 العاب   بةانب اىخ السعي خ السدعقم. 
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. اانجىار العةخد   : لؼ يعرخض البحىث الحىال  لسثىم ىىحه الحىاا  ، باتىعثشاء نىاا  الفيىا  الفخديى  العى  3

 السجارس بذكم اىعيادي .جحجث ف  

.ىامىىم الشزىىج : لىىؼ يكىىىؽ ليىىحا الرامىىم  ىىىخ فىىى  البحىىث الحىىال  ، ألن مىىجل العةخاىىى  يانىىت محىىجودل ومؾنىىىجل 4

 لمسةسؾى  العةخد ي  والزابظ .

 .  دال الكياس : ط ب البانث نفذ اادال ىم  مةسؾىع  البحث ف  نفذ الؾ ت.5

العةخاىى  مىىؽ برىىض الرؾامىىم العىى  يسكىىؽ  ن يكىىؾن ليىىا  ىىىخ فىى  .  ىىىخ ا جىىخاءا  العةخد يىى  : مىىؽ  جىىم نسايىى  6

  جر السدعظاح ، ىم  الحج مؽ  ىخ ىحه الرؾامم ف  ت خ العةخا  وجسثمت ف  :، السعي خ العاب  ىسم البانث 

بىىا  بظ يرىى  السيسىى  العىى  يقىىؾج  يىىا لمىى  إدارل السجرتىى  ىمىى  ىىىجج إخبىىار الظا  البانثىى ت . تىىخد  البحىىث : اجفقىى

   ت خ العةخا  بذكم ط ير  ولمؾ ؾل إل  نعااج  كثخ د  .نخ ًا ىم

  . السادل الجراتي : درتت مةسؾىع   البحث نفذ السادل الجراتي  .

  عجردذ مةسؾىع  البحث  شفدو لمؾ ؾل إل  نعااج ىمسي  مؾىؾي  يا  .  البانث تج. السجرس:  ام

حىىث  ؾا ىى  نرىىع ؽ  تىى ؾ،يًا وفىىب جؾزدىى  يىىم مةسؾىىى  مىىؽ مةسىىؾىع  الب  البانثىى تجؾزدىى  الحرىىص: دّرتىى -د

 الجروس األت ؾى  السرج مؽ   م السجرت  .

 السجل الدمشي : يانت السجل الدمشي  لمعةخا  معداود  لسةسؾىع  البحث وى  ىذخل  تا ي  . -ه

 

 

 

 



 0002شباط    0العدد         المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية                  
 

27 
 منتهى عبد الكريم دمحم .د

 The Research Requirementsخامدًا : مدتلزمات البحث 

 (  تحديد المادة العلمية 1) 

  ىىم ال ىىجء  عظ  ىىب العةخاىى  جىىؼ جحجيىىج السىىادل الرمسيىى  العىى  جىىجرس فىى  الفرىىم ااول مىىؽ الرىىاج الجراتىى         

 ( وجؼ اىعساد جؾزد  مفخدا  السشيج ىم  الحرص األت ؾ،ي  السقخر مؽ   م الؾزارل  2019 -2018)

 (صياغة األهداف الدلهكية 2)

خفى  اىعسىادًا ىمى  محعىؾب السىادل العرميسيى  العى  حىسمعيا مىجل جؼ  ياغ  األىىجاف الدىمؾيي  فى  السةىال السر   

تىىمؾييا وفىىب جرىىشيف ) مىىؾج( السرخفىى  بسدىىعؾداجو الثالىىى  األولىى  وىىى  )العىىحيخ،  ( ىىىجفا149)العةخاىى  واميىىت 

 والفيؼ، والعظ  ب( وجؼ العاكج مؽ  ج يا عاىخدا برخنيا ىم  ىجد مؽ السحكس ؽ.

 (الخطط التدريدية اليهمية3)

( خظىىى  ججرددىىىي  ل ىىىم مةسؾىىىى ، جزىىىسشت خظىىىط السةسؾىىىى  العةخد يىىى  ىىىىخض السىىىادل وفىىىب 16جىىىؼ إىىىىجاد )    

اتىىعخاجيةي  اابرىىاد الدجاتىىي ،  مىىا الخظىىط العجرددىىي  الخا ىى  بالسةسؾىىى  الزىىابظ  العىى  ُدِرتىىت وفىىب الظخدقىى  

 ااىعيادي . 

 

  The Research Tool سادسًا / أداة البحث

  The Achievement Test االختبار التحريلي   

 ىمى  البانىث اطىالح وارىج البحىث، مةسىؾىع  طالبا  لجب   العحر م مدعؾب  قياس البحث ىحا  ىجاف مؽ

 جىاىدا اخعباراً  يةج لؼ ، البحث  يحا السباحخل وغ خ السباحخل الرم  ذا  الدابق  والجراتا  األد يا  مؽ ىجد

 الىثالث، السرخفيى  السدىعؾدا  فى  العحر مي  ااخعبارا  برض جزسشعيا الع  ا الفقخ  برض إا ، لمعحر م
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 مىىؽ يع ىؾن  جحرى مياً  اخعبىىاراً  يرىج  ن والجراتىا  األد يىىا  جمىػ ىمى  اطالىىىو خىالل مىؽ البانىىث اتىعظاح و ىج

 الخ خاء. ىم  ىخنو وجؼ ، مقالي  (8و) مؾنؾ،ي  فقخل (40) (فقخل48)

 العظ  ب ااتعظالى  لالخعبار 

لمعحقىىىب مىىىؽ ونىىىىؾح فقىىىخا  ااخعبىىىار وجرميسىىىىا  ا جابىىى  ىشىىىىو والؾ ىىىت السدىىىعيخي فىىىى  ا جابىىى ، والعحم ىىىىم    

ا نراا  لفقخاجو لسرخفى  مدىعؾب  ىرؾاعيا ، وجس  دىىا ، وندىا  مرامىم الثبىا  ، ُط ِّىَب ااخعبىار ىمى  ى شى  

لم شىا  فى   معؾتىظ  ااجحىاد فى   ثان  السعؾتىط( طالب  مؽ طالبا  الر  ال 100اتعظال،ي  مكؾن  مؽ ) 

يىىؾج اانىىج برىىج العأكىىج مىىؽ اكسىىاليؼ لجراتىى  مؾنىىؾىا   2019/ 26/12مجيخدىى  العخايىى  الخ ىىاف  الثالثىى  فىى  

كعا  العاردى السذسؾل  بسادل ااخعبار ، وج  ؽ مؽ خالل العظ  ب  ن العرميسا  وانح  والفقخا  مفيؾمى  وجىؼ 

 ( دقيق .   40ن )ندا  معؾتط الدمؽ العقخد   لإلجاب  ويا

 

 تحليل فقرات االختبار إحرائيا 

فحىىىىىص البانىىىىىث إجابىىىىىا  افىىىىىخاد الر شىىىىى  ااتىىىىىعظال،ي  ، ىىىىىىؼ رج ىىىىىت درجىىىىىا  الظالبىىىىىا  جشازليىىىىىًا وُ خىىىىىح        

%( مىؽ  دنى  الىجرجا  لعسثىم السةسؾىى  27%( مؽ  ىم  الجرجا  لعسثم السةسؾى  الرميىا، وندىب  )27ندب )

( طالبىى  مىىؽ يمعىى  السةسىىؾىع ؽ الرميىىا والىىجنيا ، وجىىؼ 30ا  فىى  يىىم مةسؾىىى  )الىىجنيا ، ن ىىث  مىىا ىىىجد الظالبىى

 ندا  مرامم الررؾا  ، ومرامم العس  د ل م فقخل مؽ فقخا  ااخعبار ويسا يأج  :
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  الفقرات صعهبة

  ىحيح  إجابى  الفقىخل ىىؽ  جا ؾا الحيؽ السفحؾ  ؽ لرجد السئؾد  الشدب  إل  الفقخل  رؾا  مدعؾب  يذ خ   

 بسرامىىىم الخىىىاص القىىىانؾن   عظ  ىىىب ااخعبىىىار فقىىىخا  مىىىؽ فقىىىخل ل ىىىم الرىىىرؾا  مدىىىعؾب  البانىىىث ندىىىب و ىىىج ،

 مرىجل كان إذ ج جاً  ااخعبار ودرج (،0565 - 0557)   ؽ ما جخاوح  ج الررؾا   مدعؾب  فؾجج  الررؾا ،

   (7 : 1980)فخج، (.0580-0520)   ؽ ما يعخاوح  رؾاعو

 

  التمييز مدتهى 

  و الرىىىف  يسم ىىىؾن  الىىحيؽ األفىىىخاد  ىى ؽ الفخديىىى  الفىىخوي  جس  ىىىد ىمىى  الفقىىىخل  ىىجرل إلىىى  العس  ىىد مدىىىعؾب  يذىى خ   

 مدىعؾب  البانث ندب و ج  الرحيح  ااجاب  يرخفؾن   وا السقات  الرف  يسم ؾن  ا والحيؽ ااجاب  يرخفؾن 

 – 0538)  ى ؽ مىا جخاونىت العس  ددى  قىؾلال  ن فؾجج العس  د لسرامم الخاص القانؾن   عظ  ب فقخل ل م العس  د

  و نىىحفيا يدعحدىىؽ (%20) ىىىؽ العس  ددىى   ؾجيىىا مرامىىم يقىىم العىى  الفقىىخل  ن إلىى  األد يىىا  وجذىى خ (،0542

 جسيريا، الفقخا  ىم   بق  ااخعبار فقخا  جحم م ف  البانث اجبريا الع  ا جخاءا  نؾء وف   جرجيميا

 

 ثبات االختبار   

( وىىىىىىؾ   0.96امىىم  لفىىا يخونبىىاخ لحدىىا  ىبىىا  اخعبىىار العحرىىىىىى م ، إذ  ميىىىىىىىىىىىىىىت قيسعىىو )اتىىعخجج البانىىث مر

مرامىىم ى ىىىىا  ىىىىال  ، وارىىج إجسىىاج إجىىخاءا  الرىىجي والثبىىا  يكىىؾن اخعبىىار العحرىى م برىىييعو الشياايىى  جىىاىدًا 

 لمعظ  ب ىم  افخاد الر ش . 
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 Achievement test applyسابعًا : تطبيق اختبار التحريل 

  ىم انعيىاء العةخاى  بأتى ؾح  خ ىىخ البانىث الظالبىا  بىان ىشىا  اخعبىىارًا تىيةخب ليىؼ فى  مؾنىؾىا  العىىاردى    

يى  ، ونغىؼ مقاىىج جمىؾس وارج  ن ليأ البانث القاى  ا معحان 29/4/2019الع  دّرتيا ليؽ، وط ب ف  يؾج 

 الظالبا  .

 

 Statistical Treatmentثامنًا : المعالجة اإلحرائية  

 -لحدا  : SPSSاتعخجج البانث ال خنامج ا نراا  

  الشدب  السئؾد 

   السعؾتط الحدا 

  اانحخاف السعياري 

 t-test  

 مرامم الررؾا  لفقخا  ااخعبار 

 .مرامم  لفا يخونباخ  يةاد ىبا  اخعبار العحر م 
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 الفرل الرابع

 )عرض النتائج وتفدايرها(

 

 ىخض الشعااج وجفد خىا وااتعشعاجا  والعؾ يا  والسقعخنا  .يعزسؽ ىحا الفرم 

 عرض النتائج

(  ىىىى ؽ 0.05لمعحقىىىىب مىىىىؽ الفخنىىىىي  الرىىىىفخد  لمبحىىىىث  )ا جؾجىىىىج فىىىىخوي ذا  دالىىىى  إنرىىىىااي  ىشىىىىج مدىىىىعؾب )

معؾتىىىظا  درجىىىا  طالبىىىا  مةسىىىؾىع  البحىىىث  فىىى  اخعبىىىار جحرىىى م مىىىادل العىىىاردى( ، جىىىؼ اتىىىعخخاج السعؾتىىىط 

خاف السعياري لجرجا  طالبا  يم مؽ السةؾى  العةخد ي  والسةسؾى  الزابظ  ولمعرخف ىمى  الحدا   واانح

 pاانىىىادي ، وندىىىا  قيسىىى  t-testالفىىىخوي  ىىى ؽ معؾتىىىظا  درجىىىا  طالبىىىا  مةسىىىؾىع  البحىىىث جىىىؼ اتىىىعخجاج 

( اك ىىىخ مىىىؽ الكيسىىى  الةجوليىىى  7.666(السحدىىىؾا   f( وقيسىىى  0.05( وىىىى  ا ىىىم مىىىؽ مدىىىعؾب الجالىىى  )0.001)

( ، وىحا يرش  وجؾد فخوي دال    ؽ السعؾتظا ، وايحا جخفض الفخني  الرفخد  وجق م الفخني  ال جيمى  3.1)

(   ؽ معؾتظا  درجا  طالبا  مةسؾىع  البحث  ف  0.05)جؾجج فخوي ذا  دال  إنرااي  ىشج مدعؾب )

 اخعبارجحر م مادل العاردى

 

 قذتهاتفدير النتائج ومنا

دلىىت الشعىىااج وجىىؾد فىىخوي ذا  دالىى   نرىىااي   ىى ؽ مةسىىؾىع  البحىىث فىى  معي ىىخ العحرىى م وىمىى  الشحىىؾ     

 -اآلج :
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ىم  السةسؾى  الزابظ   جخحيال ااف ارجفؾي السةسؾى  العةخد ي  الع  درتت ىم  وفب اتعخاجيةي  

اجانت  جخحيال ااف ارالع  درتت وفب الظخدق  العقم جي  ف  العحر م، و ج يردب ذلػ ال  يؾن إتعخاجيةي  

لمظالبا  فخ   اتعيرا  السادل الجراتي  برؾرل اتيم واتخح،  وجرمعيؽ إيةا يا  ف  ىسمي  العرمؼ مسا جؾفخ 

ىؽ ىم  راط الخ خا  الدابق  بالخ خا  الالنق ، واالعال  إىادل ليؽ جؾًا مؽ العرميؼ العراون  الحي يداىج

جذك م ال شي  السرخفي  الدابق  بأحكال ججيجل بح ث يديؼ ف  جرددد محعؾب السادل الجراتي  وجسث ميا ف  

الحاكخل، وتيؾل  العحيخ وااتعخجاح، مسا يددج مؽ فخص العحر م وجحد شو، و ج يرؾد الد ب راسا ال  اتياج 

ف  جي ئ    ئ   في  جدؾدىا نخد  العر  خ، وجقجيؼ السقعخنا ، وجؾجيو األتئم ،  جخحيال ااف ارعخاجيةي   ت

مسا يردز مؽ ج امم حخري  الظالبا ، ودددج مؽ جحر ميؽ، ودزاى   جرجيؽ  والحؾار داخم السةسؾىا ،

الظخدق  العقم جي  الع  يانت جخيد بذكم  تات   ىم  العحيخ، واألتعخجاح.   شسا السةسؾى  الزابظ   ىعسج 

ىم  ىسمي  نقم السرخف  مؽ السجرت  ال  الظالبا ، واحلػ جرمت دور الظالبا  تم   معمق ، وىحا ما  دب 

 ال  انخفاض جحر ميؽ.

 

 االستنتاجات

 -برج جحم م نعااج البحث جؾ م البانث ال  ااتعشعاجا  العالي : 

   فاىم عيا ف  جرم الظالبا  محؾر الرسمي  العرميسي  وىحا ما جر ؾا  ااف ار جخحيال ى عت إتعخاجيةي

 إليو جسي  طخااب العجردذ الحجيث  ونساذج العرميؼ والعرمؼ.

   القجرل ىم  جرم الظالبا   كثخ ميارل ف  جشاول ومرخف  وجشغيؼ  جخحيال ااف اران  تعخاجيةي

 ومرالة  األف ار السعرجدل. 
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   ليا دور ف  جحف د الظالبا  وجذةيريؽ وجؾج يؽ بظخدق  يدعظرؽ مؽ  خحيال ااف ارجان اتعخاجيةي

 خالليا الذرؾر بالحخد  ف  جةخدب األف ار الةجيجل.

  جؾف خ الؾتاام العرميسي  السعشؾى  وجدودج الظالبا   يحه الؾتاام  ّخ  ال   ذىان الظالبا  السادل و برج

العجردذ ااىعيادي  السرعسجل ف  السجارس مسا تاىج ىم  ىشيؽ نال  الخجاب  والخوج ؽ ف  طخااب 

 جح  انعباه الظالبا .

  إتياج الظالبا  ف  السذاري  ف  الجرس مؽ خالل العؾ م ال  جفد خ الشعااج جرميؽ السحؾر

األتاس و  جاح لمظالبا  فخ    مذاري  ااف ار والسفاليؼ العاردخي  واالعال   دب ال  جشسي  ميارا  

 السرخف  لجييؽ. ما وراء

 

 التهصيات

 ف  نؾء الشعااج الع  جؼ العؾ م إل يا ف  ىحه الجرات  يؾ   البانث باآلجي :

   إ ام  دورا  ججرد ي  لسجرت  العاردى ف  اىشاء الخجم  بذأن الشساذج وااتعخاجيةيا  العجرددي  الحجيث

 .جخحيال ااف ارومشيا اتعخاجيةي  

   بذأن اىعساد الشساذج وااتعخاجيةيا  العجرددي   لسعؾتظ السخنم  ااىجاد دل م لسجرت  العاردى ف

الحجيث  ومشيا اتعخاجيةي  اابراد الدجاتي   فادل السجرت ؽ مشيا لجب ججردديؼ ليحه السادل ف  السخنم  

 ا ىجادي .  

 ل جذةي  السذخف ؽ العخاؾد ؽ ىشج زدارجيؼ العقؾدسي  لسجرت ؽ العاردى ومجرتاجو  ىم  اتعرسا

 .جخحيال ااف اراتعخاجيةي  
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  نث مجرت  العاردى ومجرتاجو ىم  جذةي  الظالبا  ىم  السذاري  الفرال  ف  الحؾار والشقاش

 واىجاد الؾتاام العرميسي  والسداىس  ف  األنذظ  العرميسي  السخعمف .

  

 المقترحات 

 اتع ساًا لمبحث الحال  وجظؾدخه يقعخح البانث إجخاء مايأج :

  درات  مساىم  لمجرات  الحالي  ىؽ مؾاد دراتي   خخب ومخانم دراتي  غ خ مخنم  الجرات  إجخاء

 الحالي .

   واتعخاجيةيا   خخب مثم اتعخاجيةي  العداؤل الحاج   جخحيال ااف ارإجخاء درات  مؾازنو   ؽ اتعخاجيةي

 والعجردذ العبادل  والرر  الحىش  وغ خىا  .

 ف  معي خا  جابر   خخب مثم اكعدا  السفاليؼ  جخحيال ااف اري  إجخاء درات  نؾل  ىخ اتعخاجية

 والعف  خ الشا ج والرمس  واا جاى  وميارا  العف  خ العاردخ  والجافعي  لمعرميؼ.  

   ف  العحر م وجشسي  العف  خ  جخحيال ااف اراجخاء درات  مساىم  ىم  الحيؾر لسرخف  اىخ اتعخاجيةي

 األخخب. اا ع اري وارض السعي خا  
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  ادراااااااااالمر

 (   ىخ اتعخجاج اتعخاجيةيا  ما وراء السرخف  ف  جشسي  ميارا  2012  ؾ بذ خ،  تساء ىاط  )

العف  خ العأمم  ف  مشيج الع شؾلؾجيا لجب طمب  الر  العات  ااتات  بسحافغ  الؾتظ ، رتال  

 ماجدع خ غ خ مشذؾرل، جامر  اازىخ/ يمي  العخاي  ج مرخ.

 ( ، 2016ام ؾ تر جي، ى جهللا  ؽ خسيذ وىجب، ىم  الحؾتشي،)  استراتيجيات التعلم

دار السد خل لمشذخ والعؾزد   ،1ط ،استراتيجية مع االمثلة التطبيقية 110-النذط 

 ااردن. -والظباى ، ىّسان

 (ىخ  نسؾذج ؽ مؽ نساذج العرمؼ العراون  ف  2006جاتؼ، فانم ندؽ وفخاس ن  م محسؾد  ،)

(   مؾ   85جحر م جالم ح الر  الدادس اا عجاا  ف  مادل العاردى،  مةم  يمي  اادا ، الرجد)

 .اانعخن ت

 ( ،اىخ جشذيط ا تعخاجيةيا   الفؾي مرخفي  ىم  مدعؾب ال1995دروزه،  فشان نغ خ :) عحيخ

 .83، السةمج الثالث، الرجد العات ، ص  مجلة جامعة النجاح لألبحاثوااتعيرا  القخاا ، 

 ( 2002زدعؾن، ندؽ ند ؽ :)الظبر  استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم ،

 األول ، ىالؼ ال عب، القاىخل.

 ( 2018الذ م  ، بخ ت  ؽ دمحم ) :بحث مشذؾر  21التعلم في القرن  أستراتيجيات ،

 .، مجر  لجب وزارل العخاي  والعرميؼ، تمظش  ىسان/مارس(28)جاردى السرايش ف  اانعخنت 

 (مرةؼ السرظمحا  العخاؾد  والشفدي ،ط2003ححاج ، ندؽ والشةار، زدشب ،)الجار السرخد ، 1،

 القاىخل.
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