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أنموذج فراير في اكتساب المفاهيم التاريخية أثر 

  واستبقائها لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

 

 

 أسمهان عنبر الزم. د

 جامعة ميسان/ كلية التربية األساسية 
 

 

 :  Problem of the Researchشكلة البحث  م
  -:تتجلى مشكلة البحث الحالي في النقاط التالية       

يصور لنا احدااث تاريييدة حدافي فدي الماعدي بفيدال فدي اللمدان والمكدان وااحدااث التاريييدة  إن التاريخ- 1
تفتبر سلسلة متكاملة تحتاج في توعيحها الى ما يشدا انتبداا الطلبدة ويحمدللى ملدى متابفتهدا مدن طريدم اسدتيااى 

 .المستجااي وااتجالاي المفاصرل التي طرأي ملى تاريس لذا الماال 
مماليى التارييية ومسامال الطالباي ملدى فهمهدا لكونهدا تسدهم فهدى اراسدة التداريخ بشدكم اكفدر صفوبة ال - 2

 .فاملية ووعوح وتسهى في مملية انتقام افر التفلى بمراحم اراسية احقة وتمها نحو تفلى مماليى امى واشمم
ذ تفتمدا ملدى أسدلول الحمد  الطرائم المتبفة في تاريس مداال التداريخ فدي المداارس المتوسدطة والفانويدة إ - 3

 .والتلقين المؤاية إلى النسيان
إن ممليدة تدداريس مدداال التداريخ السددائال حاليددا بحاجدة  الددى التطددوير والتحسدين فمددا يددلام وا د  لددذا الفمليددة - 4

 ( .  44: 1991االيرجاوي ، ) لم منها  تقليايًا ولذا مما يجفم الطالل يشكون من جماف الماال ويشفرون بالم
صفوبة ااحتمدا  بممداليى مداال التداريخ للصدف الفداني المتوسدط كونهدا صدفبة ومتنومدة وكفيدرل الممدرااي ممدا  -5

 .يصفل نقلها وتفبيتها بالذاكرل لذا ينبغي البحث من استراتيجياي وأساليل جايال
واتبدددا    ابدددا مدددن الفمدددم ملدددى تهيئدددة المدددرا أمددداى الطلبدددة اكتسدددال اليبدددراي مدددن طريدددم النشددداط والممارسدددة -4

 .طرائم التاريس التي تجفم الطالل منصرًا فامالً 
تددافيرا  مهمددًا فددي ممليددة التفلدديى كونهددا وسدديلة مهمددة   فددي تحقيددم الددااف ، تددؤفر طرائددم التدداريس واسدداليبها  -7

 .المنهج المارسي الى المماليى وااتجالاي والقيى والميوم التي تتطل  المارسة الى تحقيقها 
استفمام النماذج في أغلل األحيان ولذا األمر  ا يرج  الى  لة متابفة المارسين للمستجااي اابتفاا من  -8

 . في مجام التربية والتفليى
 :  Importance of the Researchأهمية البحث  
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مى تفا ماال التاريخ من المواا الاراسية ااساسية التي تارس في جمي  المراحم التفليمية، اذ انها سجم حيال اا
حميال وآيرون، )والمرآل التي تفكس بطواتها وامجاالا، وكتابها الذي اوني به احااث حياتها وتسلسلها وتفا بها،

2222 :55.) 
اراك نتائجها كما يحمم الاارس ملى المحاكال والمقارنة بروح  ن اراسته تستللى تفرف أسبال الحوااث ونومها وا  وا 

 ( .73:  2222األمين ، . )ملمية بفيال من التحيل 
و دددا تجلدددي فائدددال التددداريخ فدددي عدددو  القدددرآن الكدددريى إذ وعدددفه فدددي موعدددفه التربدددوي واأليال دددي ، ليسدددتطي        

اإلنسددان بوسدداطته أن يفددرف الفناصددر والقوامددا التددي يرتكددل مليهددا فددي ميتلددف مجددااي الحيددال ليهتدداي بهددا إلددى 
 األلٰبدلتفالى ﴿ لقا كان في  َصَصهى مبَرٌل ِاولِى كما في  وله ( 41: 2223،  الكميشي)سبيم اليير والصالح 

يوسددف ، ] مدا كددان حددايفًا ي متددرت ولكددن تصددايَم الددذي بددين يايده وتمصدديَم ك ددِم شددي  ولدداًت ورحمددًة لقددوى  ي ؤِمنددوَن  
وليسدي ذلنيدة مقليدة فقدط فدي عدو  ، إن للتداريخ تنميدة ممليدة أيال يدة  1994( إبدراليى ) ، ويدذكر[  111:اايدة
حددااث األمددى السددابقة ومنجلاتهددا بالحيددال المفاصددرل بكددم لمددان فددالقيى اليلقيددة أصددبحي واحددال مددن األسددبال ربددط أ

وتفدا اراسدته أي ، (  4: 2224الطدائي،)الرئيسة التي أايلي تاريس التاريخ في المداارس فدي مف دى اوم الفدالى 
يلهددا بشددكم صددحيب والددربط بددين األسددبال مددن ألددى الوسددائم المؤايددة إلددى تمسددير الحددوااث التاريييددة وتفل" التدداريخ"

( 239:  2222سددليمان،)والنتددائج وتدداريل الطلبددة ملددى جمدد  المفلومدداي ونقددالا والتوفيددم فيمددا بينهددا فددى مرعددها 
ومن لنا  هري اتجالاي جايال للتربية تؤكا ملى تلويا الطلبة بالمماليى التي توصم إليها الفقم البشري ،فكلما .

فالحاجدة الدى وجدوا .ئم الفلمية لااي حاجاتنا الى تصدنيمها مدن طريدم اسدتفمام الممداليى الاااي المفارف والحقا
المماليى  هري بشكم ملب بفا أن لااي المفلومداي والحقدائم بشدكم كبيدر ، اذ لدى يفدا باسدتطامة أي متيصدا 

والحقددائم  اإللمدداى بالمفرفددة فددي مجددام ايتصاصدده ،فكددان ابددا مددن وجددوا ممدداليى تفمددم ملددى تليدديا المفلومدداي
ومليدده فددان تفلددى ( . 32: 2225مبددا الصدداحل ،)بشددكم تكددون األشدديا  القليلددة ذاي فامليددة ماليددة منددا التدداريس 

المماليى يسهم تفلى الماال الفلمية ويليا من تفبيتها في الذاكرل والبنى الفقلية ويسهى فدي تمفيدم الدتفلى وانتقدام افدرا 
شداط التفليمدي نحدو الوصدوم الدى  دراراي صدحيحة تسداما ملدى حددم كمدا انهدا توجده الن( 131:  1997،اليوالدال)

و ددا أات التطددور الفلمددي الهائددم ومددا تبفدده مددن تمجددر مفرفددي ( . 413: 1994،ابوحطددل وآمددام)مشددكالي الددتفلى 
الى تاكيا المية المماليى واافكار ااساسية، وعرورل التركيل مليها في المواا التفليمية، اذ اصدبب مدن الصدفوبة 

األحمدا وحدذاى، . )وع  المتفلى اماى الكى الهائم من المفلوماي والمفارف المتلايال والمتغيرل بسدرمة لائلدةان بامك
2221 :57) 

ولما كاندي الممداليى ملدى أسداس فهدى الفلدى وتطدورا، لدذلك يمكدن مدالا  دول ااففدة للمتفلمدين فدي اكتسدال المليدا   
سددابه يقددوا إلددى فهددى ممهددوى آيددر جايددا ، مددن لنددا أصددبب اكتسددال مددن الممدداليى الجايددال ، إذ إن فهددى الممهددوى واكت

المماليى من أأللااف الفامة التي تسفى التربية لتحقيقها مدن يدالم تداريس المدواا الاراسدية فدي المراحدم التفليميدة 
يدث وكان من بين المماليى األساسدية التدي أبرللدا المربدون لدي الممداليى التاريييدة، ح(  82: 1993ليتون،)كافة 
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أنها تمفم ألى مستوياي البنا  المفرفي الدذي تبندى مليده بدا ي مسدتوياي المفرفده مدن مبدااا وتفميمداي ون ريداي 
 (95: 2221الطيطي ، .)ومن ياللها يمكن تن يى الميلون المفرفي للمتفلى بحيث يصبب التفلى ذا مفنى

، والتحليم ، والتغير ، والتقاى ، يتى لذا و أن تفليل القاراي في مجام صن  القرار ، وحم المشكالي ، والتطور 
 (225 :1982جابر ، .) بوساطة إتبا  طريقة تاريسية فامله  اارل  ملى تحقيم األلااف المرجول منها

ان طرائدددم التددداريس ليسدددي واحدددال فدددي كدددم مصدددر بدددم لدددي وليدددال حاجددداي و دددروف ومطالدددل اجتماميدددة و        
( 1994:24الموسوي ، ) ل رؤية الاولة ومتطلباي المجتم  وحاجاته وسياسية  ابلة للتغير والتطوير وذلك  حس

والمارس الناجب لو الذي يحاا طريقة واسلول تداريس تنسدجى مد  المو دف التفليمدي المدراا تاريسده ولدذا اامدر . 
ي ا  يتى إا في عو  اطال  واحاطدة ومفرفدة بطبيفدة سديكولوجية الدتفلى وطبيفدة ومحتدوت المداال ، ومدن لندا تد ت

عددرورل االتمدداى بتطددوير واسددتحااث طرائددم تاريسددية اكفددر فامليددة وانتاجددًا مددن الطرائددم وااسدداليل التقليايددة التددي 
يشكم فيها المارس مركل ومحور النشاط في الفمليدة التربويدة والتفليميدة فدي حدين نجدا ان الطالدل محدور النشداط 

  ابلياته في الطرائم وااساليل الحايفة التي تؤكا التفلى وتطوير 
وان مفرفدددة المدددارس الواسدددفة بطرائدددم التددداريس واسدددتراتيجياي التفلددديى المنومدددة ( 12- 12 :1993 اليوالدددال ، ) 

و ارته ملى استفمام أكفر من طريقة تسداماا بدال شدك فدي مفرفدة ال دروف التاريسدية المناسدبة للتطبيدم ، بحيدث 
تهى ، ووفيقة الصلة بحياتهى اليومية واحتياجاتهى وميولهى تصبب مملية التفليى شائقة وممتفة للطلبة ومناسبة لقارا

وبمددا ان طريقددة التدداريس تمفددم احددا الفناصددر ( 17: 1993مرمددي وايددرون ، ) ورغبدداتهى وتطلفدداتهى المسددتقبلية 
كمددا انهددا تددؤاي اورًا فددي تحقيددم االددااف الرئيسددية المكونددة للمددنهج فهددي تددرتبط ارتباطددًا  ويددًا باأللددااف والمحتددوت 

ي تحاا اور كم من المفلى والمتفلى في الفملية التفليمية كما انهدا تحداا ااسداليل والوسدائم واانشدطة الواجدل فه
وطريقدددددة التددددداريس ب نوامهدددددا الميتلمدددددة كافدددددة ، تسدددددتنا إلدددددى أصدددددوم فلسدددددمية ( . 94: 1992،الوكيدددددم)اسدددددتياامها 

األساسددية التددي تمفددم الجانددل التنميددذي  واجتماميددة ونمسددية تنبفددم منهددا تطددوراي محدداال تتصددات لمفالجددة المسددائم
 (32: 2222الحصري ويوسف ،. ) والتطبيقي لهذا التطوراي في التاريس

لذلك ترت الباحفة عرورل استفمام النماذج التفليمية في التاريس التي تفتما ملى ايجابية المتفلى وتمامله م  
فليمية الى جانل اامتماا ملى ااساليل المارس و ارته ملى اكتسال المفرفة وبذلك تتحقم االااف الت

 .التقلياية في التاريس التي ا يمكن ااستغنا  منها 
وملى الدرغى مدن تفداا النمداذج التفليميدة إا انهدا تتشدابه مدن حيدث طبيفتهدا ، لكنهدا تيتلدف فدي الجاندل ااجرائدي 

التاريسدية  النموذجدايآلرا  فدي كدون وتتمم الباحفة مد  لدذا ا(  97: 1988سفاال وجمام ، )ولها لهلفرعها وتنا
تحقم نتائج  تفليمه ، لكونها حايفة ، و ا  هري في اآلونة األييرل لتواكل التقاى الفلمي الحاصم ، فهدي تسدتنا 

ويمكن استفمالها في تفليى مواا تفليمية ميتلمة . في إطارلا التفليمي ملى ن رياي التفلى الحايفة ، وتقنية التفلى 
والذي يفا من ملمدا  الدنمس المفدرفيين (  Frayer)النماذج التفليمية ايتاري الباحفة انموذج فراير ومن بين لذا 
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ولددذا اانمددوذج لددو احددا نتدداج مشددرو  كبيددر لددتفلى . ا ترحي أنموذجددًا اكتسددال الممدداليى و ياسددهافددي امريكددا، و ددا
 .بامريكا( وسكنسون)المماليى و ياسها تى اجراؤا بجامفة 

 :اير يتعمن فالث مراحم ليوانموذج فر    
 .تحليم الممهوى- 1
 .تفليى الممهوى- 2
 . ياس اكتسال الممهوى- 3

 :توعيب تلك المراحم ملى النحو اآلتي ي تيوفيما 
- :تحليم الممهوى- 1
 :ترت فراير ان الممهوى يتكون من الفناصر اآلتية   
 منوان او اسى الممهوى-أ

 تفريف الممهوى -ل
 امفلة الممهوى -ج
 ا امفلة الممهوى-ا
 ( المميلل)الصماي التفريمية -لد
 الصماي المتغيرل-و
 الممهوى الرئيس-ل
 (Frayer, 1970, p:20: )الممهوى المرمي-ح
 :تفلى المماليى- 2

- :ا ترحي فراير الفملياي اآلتية لتفليى الممهوى
 .تفريف  يى الصمة ألمفلة الممهوى - أ

 .ربط  يى الصمة بفناوينها  -ل
 .تفرف اامفلة الموجبة واامفلة السالبة - ج
 .ربط مفام الممهوى بفناوينه-ا 
 .لكم امفلة الممهوى( المميلل)تفرف الصماي التفريمية  -لد 
 .تفرف القامال المماليمية-  و
 (18 :1989شوم، ) .الفال ة بين المماليى الرئيسة والمرمية-  ل
  ياس اكتسال الممهوى- 3

 تطبيم انموذج فرايراليطواي ااجرائية ل
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يفرض المارس في بااية الارس تفريف الممهوى فى يحاا الصماي المميلل للممهوى، ومن فى يقاى مجمومة      
من األمفلة الموجبة واألمفلة السالبة م  اإلشارل الى المفام الموجل الذي ينتمي الى الممهوى والمفام السالل الذي 

مفام الياا بالممهوى والمفام غير الياا به فى تقاى لهى ماا من التاريباي ا ينتمي اليه، فى يوعب الطلبة ال
التي يتطلل حلها ك ن يقاى المارس مجمومة امفلة منتمية وغير منتمية، ويطلل منهى تصنيمها م  توعيب 

 ( .Good win, 1975P: 250. )السبل، وتقايى التفليل المناسل بفا امطا  ااجابة الصحيحة من الطلبة
 البحث  أهداف Objectives of the Research  : 

يرمي لذا البحث الى تفدرف أفدر أنمدوذج  فرايدر  فدي اكتسدال الممداليى التاريييدة واسدتبقائها لدات طالبداي الصدف 
- :الفاني المتوسط، من يالم التحقم من صحة المرعيتين اآلتيتين 

ين متوسط ارجاي المجمومة التجريبية التي ب( 2.25)ا توجا فروم ذواي االة إحصائية منا مستوت - 1
) تارس باستفمام أنموذج فراير ومتوسط ارجاي المجمومة العابطة التي تارس باستفمام الطريقة التقلياية 

 .في ايتبار أكتسال المماليى التارييية( اامتيااية 
جمومة التجريبية التي بين متوسط ارجاي الم( 2.25)ا توجا فروم ذواي االة إحصائية منا مستوت - 2

تارس باستفمام أنموذج فراير ومتوسطاي ارجاي المجمومة العابطة التي تارس باستفمام الطريقة التقلياية 
 .في ايتبار ااحتما  بالمماليى التارييية( اامتيااية)

 :  of the Research Limitation حدود البحث 
 :يقتصر البحث الحالي ملى    
 .المتوسطة أو الفانوية النهارية للبناي في محاف ة ميسانإحات الماارس - 1
 (.2213-2212)مينة من طالباي الصف الفاني متوسط للفاى الاراسي - 2
 . 2213-2212المصم الاراسي األوم من الفاى الاراسي - 3
للفاى  18من كتال التاريخ الفربي اإلسالمي المقرر للصف الفاني متوسط، ط( األوم، الفاني)المصم - 4

 . 2213-2212الاراسي 
 :  Defintion of the termsتعريف المصطلحات  

 :األنموذج -1
بعددى الهمددلل مددا كددان ملددى صددمة الشددي ، أي صددورل تتيددذ ملددى  مفددام صددورل الشددي  : األنمددوذج:المفنددى اللغددوي 

 (4:252ي، ج .اللبياي، ا.)ليفرف منه حاله
ااسدتراتيجياي التدي يسدتفملها المفلدى فدي المو دف بهداف :)هباند( 1998)مرفده  طدامي   -:التعريف االصططحح  

 طدددامي، (. )تحقيدددم ندددواتج تفليميدددة لدددات الطدددالل، ويتحددداا فيهدددا اور المفلدددى والطدددالل وأسدددلول التقدددويى المناسدددل
1998: 34) 

 ( :األنموذج)التعريف النظري لط
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سير الارس ملى وفم مالو صحيب  مملية تن يى اليبراي التفليمّية وجفلها مرتبة ترتيبًا منطقيًا ، يعمن 
 .وميطط له مسبقًا، لغرض الوصوم إلى الهاف النهائّي في الفملية التفليمّية 

 (:األنموذج)االجرائ  لط  أما التعريف
بانه مجمومة اليطواي ااجرائية المن مة التي اتبفتها الباحفة في تاريس المماليى التارييية لطالباي المجمومتين 

عابطة من حيث امااا الماال التفليمية وايتيار ااساليل والوسائم التفليمية واانشطة المناسبة التجريبية وال
 . ملى وفم االااف السلوكية المحاال مسبقًا 

 ( Frayer model) -:أنموذج فراير  -2
ولية ولذلك منا أن تفلى الممهوى يكون نتيجة التمامم المفقا بين الفملياي المفرفية األ) ب نه ( Frayer)مرفّه 

 (Frayer , 1970, p:310( .)تاريس أي ممهوى ينبغي مرامال مستوت  الطلبة ويبراتهى السابقة 
- :أما تعريف الباحثة األجرائ  

لو األنموذج الذي يتعمن مجمومة من اليطواي المحاال القائمة ملى تحليم الممهوى وتفلى الممهوى ومملية 
المو ف التفليمي في أفنا  تاريس طالباي المجمومة التجريبية اكسابهن اكتسال الممهوى التي تمارس في 

 .المماليى التارييية
 Acquisitionاالكتساب  -3
 ( .124: 1978الميرول أبااي ، ")كسل ، اصال واكتسل تصرف واجتها "  -:لغة  

 مرفه: اصطالحًا 
 :بانه ( 2003ابو جادو )- 
ابو ")ها تمفم الكائن الحي للسلوك الجايا ليصبب جل ًا من حصيلته السلوكية اولى مراحم التفلى التي يتى يالل"  

 ( . 24: 2223جااو ، 
 ( األكتساب ) التعريف النظري لط

يبرل ونمو في مقم المتفلى يمكنه من أاراك الفناصر المشتركة التي تنارج تحتها مجمومة من األشيا   
 .  المئاي واألصناف ومن فى تفميمها أو األحااث وتجريالا وتمييللا من غيرلا من 

مينة البحث ملى تفريف وتمييل من  لو  اري طالباي الصف الفاني متوسط (ااكتسال ) التفريف ااجرائي لد 
التاريخ الفربي ااسالمي  التي تعمنتها المصوم الياعفة لتجربة وتطبيم المماليى التارييية الوارال في كتال 

 .لتي يحصلن مليها في ايتبار ااكتسال الذي يتى تطبيقه منا انتها  تجربة البحث البحث ومقاس بالارجاي ا
  -: Conceptالمفهوم  -4

  (357 : 15ي، ج .ابن من ور، ا. )مفرف تك الشَي بالقلل، وَفْهمي  الشي  مقلته وَمرْفت ه: المهى: لغة 
 مرفه: اصطالحًا 

 :بأنه (  2002جابر ) -
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مل أو كلمة او شبه جملة ويستياى للاالة ملى شي  او موعو  أو  الرل ملمية تصور مقلي مجرا يشكم ر "
يجاا الفال اي القائمة بينها   (.332: 2225جابر ، " )مفينة ، يتكون نتيجة ربط الحقائم بفعها ببفض وا 

 (المفهوم ) التعريف النظري لط
اليها بكلماي أو رمول أو احااث  تكوين مقلي لشي  ما أو لو مجمومة من األفكار الرئيسة التي يشار 

 .تجتم  فيها يصائا مشتركة تميللا من غيرلا لتفطي صورل ذلنية لذلك الرمل 
 ( المفهوم ) التعريف اإلجرائ  لط

إاراك من ى للمكوناي ذاي اليصائا المشدتركة الموجدوال فدي موعدوماي كتدال التداريخ للصدف الفداني  
 .متوسط

  Historical Concepts:  المفاهيم التاريخية   -2
كلمة او تفبير ميتصر يشير الى مجمومة من الحقائم التارييية تقاى للمتفلى  -( :2002نزال ،) عرفها  -

من طريم صورل ذلنية يستطي  ان يتصورلا من الموعو  أو حاث ما ، سوا  كان لذا التصور محسوسًا أو 
 (  37: 2221نلام ، . )مجراًا 

ب نه لم  أو رمل أو منصر أو كلمة التي تشير بشكم تجرياي للو ائ  : هوم التاريخ أما التعريف النظري للمف
 . واألحااث الماعية بممهوى مفين 

لددي مجمومددة مددن الممدداليى المتصددلة تمفددم صددورل تاريييددة مفينددة نددلوا بهددا طالبدداي  -:أمططا التعريططف اإلجرائطط  
 .للصف الفاني متوسط مجموماي البحث في ماال تاريخ الحعارل الفربية ااسالمية 

 :  Historyالتاريخ  -4
لو ملى اراسة الحعاراي الماعية ويكشف من الفوامم التي اسهمي في تشكيم  "(  2811 األمين) عرفه  - 

 ( . 22:  1988،  األمين) .  "الحعارل المفاصرل ومشكالي اانسان المفاصر 
الي لدددو مجمومدددة الحقدددائم والمفلومددداي والممددداليى نفندددي بالتددداريخ فدددي البحدددث الحددد:  اإلجرائططط التعريطططف  أمطططا -

والتفميماي التارييية التي يتعممنها كتال التاريخ الفربي ااسالمي المقرر تاريسه من  بم ولارل التربية والتفلديى 
 .الصموف الفانية للماارس المتوسطة في الفرام  للطال(  2213  – 2212) لفاى 
 Retentionاالستبقاء   -7

مليا لليصائا األساسية لمجمومة من الحقائم يتعمن الم الر الفامة لهذا )ب نه  (ليل الخ)عرفه  -
 (.12: 1995اليليلي، ( )الحقيقة ، أو تجمي  مشترك بين مجمومة من الحقائم

 :التعريف اإلجرائ 
الباي التي ت هر حينما تتفرض الط( مينة البحث)لو كمية المفلوماي الصحيحة المتبقية في ذاكرل المتفلى 

لموا ف تفيرلن بفا معي لمن محاا من تفلمها في ماال التاريخ الفربي اإلسالمي المقرر للصف الفاني متوسط 
 :المرحلة المتوسطة
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لي المرحلة التي تلي المرحلة اابتاائية وتعى فالفة صموف في ن اى التفلى في جمهورية الفرام، ومال الاراسة "
 (.4:ى 1994،جمهورية الفرام")فيها فالث سنواي
 دراسات سابقة

 :والتي لها مال ة بمتغيراي البحث تناولي الباحفة في لذا المصم الاراساي التي أمكن ااطال  مليها 
 (2002)دراسة الغريباوي  -2

جري لذا الاراسة في جامفة بغااا في الفرام ، لافي لذا الاراسة إلى مفرف أفر التاريس بحسل  
يجليوث في اكتسال مماليى  واما اللغة الفربية ، واستبقاؤلا ، وانتقام أفر التفلى لات أنموذج فراير  ولليااتابا ور 

 .طالباي مفالا إمااا المفلماي 
الفمر اللمني ، ) الباحفة بين المجموماي في مغيراي  ةطالبه و ا كافئ( 133)تكوني مينه الاراسة من  

و ا أماي الباحفة ( للغة الفربية والقارل اللغوية،والذكا والتحصيم الاراسي للوالاين، والتحصيم السابم لماال ا
واستمري . فقرا ، والفاني لقياس انتقام أفر التفلى ( 52)ائها ، بلغي ماا فقراته بقايتبار اكتسال المماليى واست
ري أسم،يميه شوبفا تحليم البياناي باستيااى تحليم التباين أآلحااي ، وطريقه . التجربة ماى اراسي كامم 

 :النتائج ملى األتي 
ملى طالباي المجمومة التجريبية الفانية ( أنموذج ليلااتابا )تموم طالباي المجمومة التجريبية األولى - 1
 . في اكتسال المماليى واستبقائها ( الطريقة التقلياية)، والعابطة ( أنوذج ريجيلوث )،والفالفة ( أنموذج فراير)
( الطريقة التقلياية ) ملى المجمومة العابطة ( أنموذج فراير)ريبية الفانية تموم طالباي المجمومة التج- 2

 . في اكتسال المماليى ،واستبقائها  
أنموذج )م  طالباي المجمومة الفالفة ( أنموذج فراير) تساوي طالباي المجمومة التجريبية الفانية - 3

 .في اكتسال المماليى ، واستبقائها( ريجيلوث 
 م  المجمومة العابطة ( أنموذج ريجيلوث ) جمومة الفالفة تساوي الم- 4
 . في اكتسال المماليى ، واستبقائها ( الطريقة التقلياية ) 
 ( .ل -لد :  2224الغريباوي ، ) .تساوي طالباي مجموماي البحث األرب  في انتقام أفر التفلى  - 5

 (2022)دراسة السودان  -2
جي فراير وكلولماير في اكتسال المماليى التارييية وااتجاا نحو الماال يرمي لذا البحث إلى تفرف أفر أنموذ
 . لات طالباي مفالا أمااا المفلماي 

طالبة من المجمومة التجريبية األولى التي تارس أنموذج فراير ( 32)طالبة بوا   ( 94)تكوني الفينة من 
طالبة من المجمومة ( 32)ج كلولماير و طالبة من المجمومة التجريبية الفانية التي تارس أنموذ( 32)و

 . العابطة التي تارس الطريقة التقلياية 
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الذكا  ، ايتبار المفرفة السابقة ، مقياس ااتجاا : كاف ي الباحفة مجموماي البحث الفالث في متغيراي  
 . نحو ماال التاريخ ، التحصيم الاراسي لألبوين ، الفمر اللمني محسوبًا باألشهر 

فقرل ، تى التحقم (  45) تكون من ( اايتيار من متفاا) يتبارًا لالكتسال المماليى التارييية من نو  وأماي ا
 و وته التميلية ومفامم صفوبته وففالية الباائم الياطئة ، ( ال الري والمحتوت ) من صا ه 

ذا ، وتى التحقم من صام ل فقرل( 48)كما وأماي الباحفة مقياسًا لالتجاا نحو ماال التاريخ ، الذي تكون من 
 . ( ال الري والبنا ) المقياس 

 ولغرض مفالجة البياناي إحصائيًا امتماي الباحفة تحليم التباين أآلحااي
- :ف  هري النتائج ( Sheffe)وطريقة شيميه 

 . تموم طالباي المجمومتين التجريبيتن ملى المجمومة العابطة - 1
لتي ارسي ب نموذج فراير ملى طالباي المجمومة التجريبية الفانية التي تموم طالباي المجمومة األولى ا- 2

 (3-1 :2211السوااني ،).ارسي ب نموذج كلولماير 
 

 : Procedures of the Research  إجراءات البحث 
امتماي الباحفة ملى المنهج التجريبي ، ألنه المنهج المناسل لتحقيم ألدااف لدذا البحدث إذ يتنداوم لدذا 

مرعًا لإلجرا اي المتبفة مدن حيدث ايتيدار التصدميى التجريبدي المناسدل ومجتمد  البحدث وطريقدة ايتيدار  المصم
جددرا اي التكددافؤ بددين طالبدداي المجمومدداي ومددرض مسددتللماي التجربددة وأاواتهددا وكيميددة تطبيقهددا والوسددائم  الفينددة وا 

- :لتي أجرتها الباحفة في اراستها اإلحصائية المستيامة لتحليم النتائج وفيما ي تي استفراض لإلجرا اي ا
 :  Selection of the Experimental Designاختيار التصميم التجريب    -: أوالً  

إن ايتيار التصميى التجريبي المناسل له ألمية كبيرل فهو يكمم للباحث الهيكم السليى وااستراتيجية          
ن اامتماا مليها في اإلجابة من المرعياي التي طرحتها المناسبة التي تعبط بحفه وتوصله إلى نتائج يمك

و ا امتماي الباحفة التصميى التجريبي ذا العبط الجلئي ذا  ( . 122: 1981اللوبفي ، . ) مشكلة البحث 
اايتبار البفاي لمجمومتين متكافئتين ، احالما تجريبية تارس وفم انموذج فراير ومجمومة ايرت عابطة 

 : يوعب ذلك ( 1)جاوم. لتقلياية تارس بالطريقة ا
 ( 2) جدول 

 التصميم التجريب  للبحث
 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
اختبار اكتساب المفاهيم  انموذج فراير التجريبية 

 االحتفاظ بالمفاهيم التاريخية التاريخية
 - الضابطة 

 :Population of the Research & Its sample  مجتمع البحث وعينته :  ثانيًا 
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       -:مجتمع البحث  -أ
للسدنة  ايللبندالصف الفاني المتوسط فدي المداارس المتوسدطة والفانويدة  يمفم مجتم  البحث الحالي طالباي      

والمدددداارس الميتلطددددة ان البحددددث الحددددالي يشددددمم لبنددددين ، وتددددى اسددددتبفاا مدددداارس ا  ( 2213 -2212) الاراسددددية 
 .ي المتوسط الصف الفان طالباي

 :عينة البحث -2
لمجتم  تمفياًل ايقصا بالفينة أنها جل  من المجتم  يجري ايتيارلا ملى وفم  واما و أسس ملمية لتمفم      

التابفة  للبنايبفا ليارل ماا من الماارس المتوسطة والفانوية (  47:  1992ااووا و أنور ، . ) صحيحًا 
 :لألسبال اآلتية انوية اى ممار للبنايف و   اايتيار ملى لمحاف ة ميسان

 .مارسة ، ولذا ما تتطلبه الاراسة الحاليةلذا ال وجوا شفبتين للصف الفاني المتوسط في . أ
وباسددددتيااى أسددددلول السددددحل اسددددتفاااًا فددددي تسددددهيم مهمددددة تجربددددة البحددددث وتنميددددذلا  ةالمارسدددد إاارلأبدددداي .ل 

التجريبيددة التددي تددارس مدداال التدداريخ باسددتيااى انمددوذج لتكددون المجمومددة  أ الفشدوائي البسدديط تددى ايتيددار شددفبة 
) فراير وشفبة  ل  لتكون المجمومة العابطة التي تارس بالطريقة التقلياية ، وبذلك بلغ حجى ميندة البحدث 

، مدن ميندة البحدث مندا حسدال النتدائج فقدط  ايالراسدب البدايالط المجمومتين وبفدا اسدتبفاالكال طالبة (  49
  . طالبة لكم مجمومة من مجمومتي البحث(  32) طالبة ، (  44) ئي  بلغ ماالى النها

 : Equivalent of the Research Groupsتكافؤ مجموعت  البحث : ثالثًا 
 : المتغيراي التي تمي مكافئتها بين المجمومتين التجريبية والعابطة فيما ي تي      

- :مستوى الذكاء  -2
للذكا  ، ولو من اايتباراي التي تى تقنينها ملى البيئة الفرا ية (  Raven) افن امتماي الباحفة ايتبار ر       
تى تطبيم لذا اايتبار ملى طالباي مينة البحث  بم البا  بتطبيم ( 42:  1983الاباغ  وآيرون ، .  ) 

 .T) مستقلتينالتجربة وبفا تصحيب اجاباي الطالباي وحسال ارجاتهن ، وباستفمام اايتبار التائي لفينتين 
test   ) ولذا يام ملى ( 2)ولي اصغر من القيمة الجاولية البالغة (  2.34) ، كاني القيمة التائية المحسوبة

 ( 2) جاوم . ان مجمومتي البحث متكافئتان في لذا المتغير 
 ( 2) جدول 

 المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة
 الذكاء لمجموعت  البحث والجدولية لدرجات

حجم  المجموعة
 العينة

الوسط 
 الحساب 

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.02مستوى 

 8.42 24.22 32 التجريبية
 غير دالة  2 0.32 22

 20.34 23.32 32 الضابطة
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 :ة التاريخ اختبار المعرفة السابقة ف  ماد -2
فقرل من نو  اايتبار من متفاا لغرض مفرفة ما تملكه (  25) اماي الباحفة ايتبارًا  بليًا مكونًا من       

مينة البحث من مفلوماي سابقة من الماال الاراسية ومرعي الباحفة اايتبار ملى ماا من اليبرا  
رض الت كا من سالمة صياغتها ومال متها لغ (1)ملحم  والمتيصصين في ماال التاريخ وطرائم التاريس

ولي أ م (  1.77) لمستوت طالباي الصف الفاني ، وباستفمام اايتبار التائي بلغي القيمة التائية المحسوبة 
(  3) ولذا يام ملى ان مجمومتي البحث متكافئتان في لذا المتغير وجاوم (  2) من القيمة الجاولية البالغة 

 ( 3) جدول                                      .يوعب ذلك 
 المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة

 والجدولية لدرجات المعرفة السابعة لمجموعت  البحث
حجم  المجموعة

 العينة
المتوسط 
 الحساب 

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.02مستوى 

 3.42 22.72 32 التجريبية
 غير دالة  2 2.77 22

 3.27 24.22 32 الضابطة
 :التحصيل الدراس  لآلباء  -3

امتماي الباحفة في تكافؤ مجمومتي البحث في التحصيم الاراسي لآلبا  ملى ما فبي من تحصيم اراسي       
لمارسية او الت كا منها من الطالباي مباشرل ، ويتعب ان طالباي آلبا  طالباي مجمومتي البحث في البطا ة ا

(  2كا) إذ  هري البياناي باستفمام مرب  كاي ان  يمة * مجمومتي البحث متكافئة احصائيًا في لذا المتغير 
  .يوعب ذلك( 4) المحسوبة أصغر من القيمة الجاولية ، وجاوم 

 
           

 ( 4) جدول                                                          
 تكرارات التحصيل الدراس  آلباء الطالبات مجموعت  البحث

 المحسوبة والجدولية(  2كا) وقيمة 

 المجموعة

 مستوى التحصيل الدراس 
درجة 
 الحرية

 ( 2كا) قيمة 

حجم  مستوى داللة
 العينة

يقرأ 
 ويكتب
 ابتدائ 

 متوسط
اعدادية 
 او معهد

بكالوريوس 
 فما فوق

 الجدولية المحسوبة

 2 20 2 20 32 تجريبيةال
3 2.223 7.12 

 غير دالة 
 1 8 1 7 32 الضابطة
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وبذلك (  5) في يلية واحال لكون التكرار المتو   ا م من ( ابتاائي ) ، ( يقرأ ويكتل ) امجي الياليا * 
 (  3) وارجة الحرية (  5) ياليا اصبب ماا ال

 :الدراس  لألمهات التحصيل  -
الباحفة في تكافؤ مجمومتي البحث في التحصيم الاراسي لألمهاي ملى ما فبي من تحصيم  امتماي     

إذا  هري  لت كا منها من الطالباي مباشرل ،اراسي ألمهاي طالباي مجمومتي البحث في البطا ة المارسية او ا
 .يوعب ذلك (  5) وجاوم  أصغر من القيمة الجاولية بةالمحسو (  2كا) البياناي باستفمام مرب  كاي ان  يمة 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2) جدول 
 تكرارات التحصيل الدراس  ألمهات طالبات مجموعت  البحث

 المحسوبة والجدولية(  2كا) وقيمة 

 
(  5)  وبذلك اصبب ماا الياليا( 5)، ألن تكرار المتو   ا م من ( ابتاائي ) و (يقرأ ويكتل) امجي الياليا 
 (. 3) وارجة الحرية 

 
 

 المجموعة
 مستوى التحصيل الدراس  األمهات

درجة 
 الحرية

 ( 2كا) قيمة 
مستوى 
حجم  داللة

 العينة
 يقرأ ويكتب
 ابتدائ 

 متوسط
اعدادية 
 او معهد

بكالوريوس 
 فما فوق

 الجدولية المحسوبة

 2 22 2 1 32 التجريبية
3 2.120 7.12 

 غير دالة 
 2 1 20 8 32 الضابطة 



الحادي عشر ، العدد  مجلة أبحاث ميسان ،المجلد

 5102الحادي والعشرون ، السنة 
 

 
 

010 

 : درجة االمتحان النهائ  ف  مادة التاريخ للصف االول المتوسط .  2
 – 2225) حصلي الباحفة ملى ارجاي افراا الفينة في ماال التاريخ للصف ااوم المتوسط للسنة الاراسية 

، اذ ( T ., test) من سجم الارجاي في المارسة ، وب ستفمام اايتبار التائي لفينتين مستقلتين ( ى  2224
ولي أصغر من القيمة الجاولية ولذا يام ملى ان مجمومتي البحث متكافئتان في  كاني القيمة التائية المحسوبة

 . يوعب ذلك ( 4) لذا المتغير وجاوم 
 (2) جدول 

 المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة
 لسابقوالجدولية لدرجات االمتحان النهائ  للعام ا

 لمجموعت  البحث

حجم  المجموعة
 العينة

الوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 عند الداللة القيمة التائية
مستوى 
 الجدولية المحسوبة 0.02

 20.11  22.82 32 تجريبية 
 غير دالة 2 2.31 22

 20.20 22.34 32 ضابطة 
 
 
 :الفمر اللمني  -4

ى تولااي افراا مينة البحث من يالم البطا ة المارسية لكم واحال وتى تحويلها الى ااشهر ، حصلي الباحفة مل
أصغر من  يالمحسوبة ولاذ كاني القيمة التائية (  t . test) وب ستفمام اايتبار التائي لفينتين مستقلتين 

 .يوعب ذلك (  7)وجاوم ير ولذا يام ملى ان مجمومتي البحث متكافئتان في لذا المتغ ،القيمة الجاولية 
 ( 7) جدول                                                

 المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة
 والجدولية ألعمار طالبات مجموعت  البحث

حجم  المجموعة
 العينة

الوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة عند  ئيةالقيمة التا
مستوى 
0.02 

 الجدولية المحسوبة 

 22.02 277.37  32 تجريبية 
غيردالة  2 0.812 22

 20.81 274 32 ضابطة  احصائية
 :وضبطها( غير التجريبية ) تحديد المتغيرات الدخيلة  -:رابعاً  
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 :رات اآلتية بضبط المتغي ةالباحث تولضمان تحقيق السحمة الداخلية ف  البحث قام
 :طريقة اختيار افراد العينة .  2

 .سفي الباحفة الى ايتيار مينة البحث بصورل مشوائية 
 : النضج .   2

اللوبفي والغناى . ) ويقصا بها مملياي النمو الجسمي والمكري وااجتمامي للطالباي الياعفاي للتجربة
 ،1981 : 59  . ) 

ن مجمومتي البحث ولى تكن ان مال التجربة كاني متساوية بي وفي لذا البحث لى يكن لهذا الفامم افر
 .طويلة 

 : سرية التجربة .  4
  امي الباحفة بتاريس مجمومتي البحث بنمسها ، لتكون النتائج التجربة تتصف بالا ة والموعومية 

 : غرفة التدريس .  2
المساحة والتهوية واانارل  ارسي المجمومتان في مارسة واحال وفي صموف متجاورل ومتشابهة من حيث

 . وماا المقاما الاراسية ونومها وحجمها 
 : الوسائل التعيلمية .  1

 . حرصي الباحفة ملى استفمام المستللماي والوسائم التفليمية بشكم متساو  لكال المجمومتين 
 :توزيع الحصص .  8

يخ في ااياى نمسها وبوا   حصتين تى ااتمام م  إاارل المارسة ب ن تارس مجمومتي البحث ماال التار 
 . يوعب ذلك ( 8)جاوم . أسبوميا لكال المجمومتين 

 (1)جدول
 توزيع حصص مادة التاريخ لمجموعت  البحث

 الحصة الرابعة  الحصة الثالثة  اليوم 
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  االحد 
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة االربعاء 

 : مدة التجربة .  20
 كانددددددددددددددددددي المددددددددددددددددددال اللمنيددددددددددددددددددة لتدددددددددددددددددداريل مجمددددددددددددددددددومتي البحددددددددددددددددددث متسدددددددددددددددددداوية ، و ددددددددددددددددددا اسددددددددددددددددددتمري

 ى وانتهددددددددددددددددددددددددددي بتدددددددددددددددددددددددددداريخ 2212/  9/ 23فصددددددددددددددددددددددددداًل اراسدددددددددددددددددددددددددديا كددددددددددددددددددددددددددامال ، اذ بدددددددددددددددددددددددددداأي بتدددددددددددددددددددددددددداريخ  
 . ى  2212/  12/  9 

 متطلبات البحث : ثالثا 
 -:من متطلباي البحث الحالي توفر ااتي 
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 : تحديد المادة العلمية . 2 
 بم القياى بتطبيم تجربة البحث ، حااي الباحفة الماال الفلمية التي ستارسها افنا  مال التجربة ، بفا ان        

استشاري بفض مارسي ومارساي المواا ااجتمامية وااطال  ملى يططهى اليومية وتى ااتمام ملى المصم 
) في الصف الفاني المتوسط للفاى الاراسي  اريسهتااوم ، والفاني من كتال التاريخ الفربي ااسالمي المقرر 

 : وشملي المصوم ااتية ( ى2213  – 2212
 الرسالة االسحمية : الفصل االول 
 (هط  42 -هط  22) الدولة العربية االسحمية ف  عصر الخلفاء الراشدين من سنة : الفصل الثان  

تلك المصوم بهاف حصر المماليى الرئيسة والمرمية وبفا تحايا الماال الفلمية تى تحليم المحتوت الفلمي ل
را  في ممهومًا ، بفا ان تى مرعها ملى مجمومة من اليب( 15)المتعمنة فيها ، اذ بلغي بصيغتها النهائية 

 .(1)ملحم المنالج وطرائم التاريس 
، و ابلة للتحقيم تفرف االااف السلوكية بانها مباراي مصاغة بشكم  صير ومحاا : األهداف السلوكية .  2

 ( 249 : 2225الاليمي ، . ) وياعفة للقياس ويمكن ان يترجمها الطالل بشكم سلوك
تفريف ، تمييل ) لافَا تقيس مملياي اكتسال الممهوى (45)أماي الباحفة ألاافًا سلوكية والبالغ ماالا 
وبفا تحليم استجاباي ، ( 1) ، فقا  تى مرعها ملى مجمومة من اليبرا  والمتيصصين ملحم (، تطبيم 

  (.  )اليبرا  ،  امي الباحفة بتفايم  سمًا من األلااف وأمااي صياغة ألااف أيرت كما في ملحم
 : الخطط التدريسية .  3

يقصا باليطط التاريسية تصور مسبم للموا ف وااجرا اي التاريسية كافة ، التي يقوى بها المارس من اجم 
لول تحقيقها ولو يتعمن االااف وطرائم التاريس التي تساما ملى تحقيقها ، تحقيم االااف التفليمية المط

لذا اماي الباحفة يططًا تاريسية للموعوماي ( 233 : 2882االمين ، وآخرون ، ) .وايتبار اساليل تنميذلا 
الفاني  التي ارستها يالم مال التجربة ولي المصم ااوم والفاني من كتال التاريخ الفربي ااسالمي للصف

 (2)ملحماريسه تالمتوسط المقرر 
 : أداة البحث : رابعا 

يفا اايتبار من أكفر   Concepts Aequistiin test إعداد اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية
أساليل التقويى شيومًا واستفماًا في  ياس نواتج التفلى ولفاى توافر ايتبار جالل يتصف بالصام والفباي ، 

ليى ،  امي الباحفة بإمااا ايتبار اكتسال المماليى التارييية مفتماًا ملى المماليى التي تى يغطي المما
تحايالا ، و ائمة األلااف السلوكية المحاال ، فقا أماي الباحفة ايتبارًا موعوميًا لمفرفة أفر المتغير 

فقا اتبفي الباحفة مال يطواي في  المستقم في اكتسال المماليى التارييية ، مقارنة بالطريقة التقلياية،ولهذا
- :أمااا وتطبيم اايتبار ولي

  Formulation of the test itms -: صياغة فقرات االختبار -أ 
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فقرل يلي كم فقرا أرب  باائم ،واحال صحيحة والفالفة األيرت ياطئة ملحم ( 42)بلغ ماا فقراي اايتبار 
 ( 1) برا  والمتيصصين ملحم ،و ا تى مرض اايتبار ملى مجمومة من الي) ( 

      Validity of  the test -: صدق االختبار -
 .السددددددددددددددددمة التددددددددددددددددي بهددددددددددددددددا يقدددددددددددددددديس اايتبددددددددددددددددار مددددددددددددددددا يددددددددددددددددراا  ياسدددددددددددددددده: يقصددددددددددددددددا بصددددددددددددددددام اايتبددددددددددددددددار 

 (  53: 2222الكبيسي والاالري ،)       
  -:الباحفة ملى  ولتحقيم صام اايتبار امتماي

 ( Face Validity)الصدق الظاهري  - أ

لبيان آرائهى ( 1)ملحم . ض اايتبار ملى مجمومة من اليبرا  المتيصصين في طرائم التاريس تى مر  
مدن مداا %( 82)بش ن صدالحية فقدراي اايتبدار وصدا ه ومداي المقدراي صدالحه إذا حصدلي ملدى نسدبة أتمدام 

 .اليبرا  
   Content Validity صدق المحتوى -ب

لدذي احتدوت المداال الاراسدية او ارتبداط المقدرل بمحتدوت الهداف يقصا بصام المحتوت مات تمفيم اايتبدار لم
ولتحقيم صام المحتوت  امي الباحفة بفرض اايتبار ملى مجمومة (  134: 1999ال الر وآيرون ،.)تقيسه

ومالح داتهى فدي صدالحية المقدراي فدي  أرا لدىلمفرفدة ( 1)من اليبرا  والمتيصصين في طرائم التداريس ملحدم 
 من أرا  اليبرا  % ( 82)لماال وماي المقراي صالحة اذ حصلي ملى نسبة اتمام  ياسها محتوت ا

 -( : االختبار االستطحع )التجريب األول  لحختبار  -

لمفرفة الو ي الذي تحتاجه الطالباي لإلجابة من فقراي اايتبار  ومفرفة مات وعوح فقراته لات الطالباي 
باائلها طبقي الباحفة اايتبار ملى ميندة اسدتطالمية ممفلدة لفيندة البحدث ومستوت صفوبتها و وا تميللا وففالية 

 تقريبًا ، 

   Reliability of Testثبات االختبار .  2
 . لو ان يفطي اايتبار النتائج نمسها ، اذا ما أميا ملى اإلفراا أنمسهى في  روف  ممافلة 

 :   split half methodطريقة التجزئة النصفية 
وتى تصحيحه باستيااى مفاالة سبيرمان ( 2.79)ه فقا تى استيراجه بطريقة التجلئة النصمية حيث بلغ أما فبات

 .ولو مفامم فباي جيا ( 2.88)براون ، بلغ  
 تطبيق التجربة : خامسا 
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وفي نهاية التجربة طبقي الباحفة ايتبار ااكتسال للمماليى التارييية ملى طالباي مجمومتي البحث في       
يوما للتفرف (  21) ى ومن فى اماال تطبيقه ملى الفينة نمسها بفا مرور  2212/ 12/  14وى ااحا  ي

 .ملى مات استبقا  المماليى لات أفراا الفينة 
 الوسائل االحصائية 

 : استفملي الباحفة الوسائم ااحصائية ااتية 
مم للتكافؤ بين مجمومتي البحث في المتغيراي لفينتين مستقلتين و ا أستف(   T .test) االختبار التائ  .  2

 . ولتحقيم فرعية البحث 
 ( Chi – Square( : ) 2كا) اختبار مربع كاي .  2

أستفمم في تكافؤ مجمومتي البحث في مستوت التحصيم الاراسي لألل وااى ولمفرفة ارا  اليبرا  باالااف 
 . السلوكية 

 
 نتائج البحث

 :عرض نتائج البحث : اوال 
بفا ان انتهي الباحفة من اجرا  تجربة البحث ملى وفم اليطواي التي اشاري اليها في المصم الفالث         

 : ، تقوى اان بفرض النتائج التي توصلي اليها
لمصلحة المجمومة التجريبية ، التي ارسي (  2.25) ا توجا فروم ذاي االة احصائية منا مستوت  – 1

 ذج فراير ملى المجمومة العابطة ، التي ارسي الماال نمسها باستفمام الطريقة التقلياية الماال باستفمام انمو 
 يوعب ذلك(  9) والجاوم ". في اايتبار التحصيلي البفاي( اامتيااية ) 
 
 
 

 (8)جدول 
 المتوسط الحساب  واالنحراف المعياري لدرجات طالبات مجموعت  البحث 

 عدد افراد المجموعة
 العينة 

متوسط ال
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة عند مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.02

 22 2.14 30.12 32 تجريبية 
 دالة احصائية 2 2.22

  2.12 22.72 32 ضابطة 
لمرعية الصمرية ولذا يفني وجوا ولما كاني القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجاولية لذا ترفض ا       

 . فروم ذاي االة إحصائية بين مجمومتي البحث لصالب المجمومة التجريبية
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لمصلحة المجمومة التجريبية التي ارسي (  2.25) وجوا فرم ذاي االة إحصائية منا مستوت االة "  - 2
 اال نمسها باستفمام الطريقة التقلياية ملى المجمومة العابطة التي ارسي الم انموذج فراير  الماال باستفمام

 ( .  12) ، كما موعب في جاوم "  ايتبار ااحتما  بالمماليى التارييية في ( اامتيااية ) 
 ( 12)جاوم 

 المتوسط الحسابي واانحراف المفياري لارجاي طالباي مجمومتي البحث 
 

 المجمومة
حجى 
 الفينة

المتوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المفياري

جة ار 
 الحرية

الاالة منا مستوت  القيمة التائية
 الجاولية المحسوبة  2.25

 5.47 29.92  32 تجريبية 
 االة احصائية 2.45 2.28 42

 4.25 24.54 32 عابطة 
 

القيمة المحسوبة أصغر من القيمة الجاولية لذا ترفض المرعية ان ( 12) ويتعب من يالم جاوم         
ولذا يفني وجوا فروم ذاي االة احصائية من مجمومتي البحث لصالب المجمومة التجريبية التي الصمرية ، 

 . في ااحتما  بالمماليى التارييية وذج فراير مباستيااى انارسي 
 تمسير النتائج: فانيا 

طة في تموم طالباي المجمومة التجريبية التي ارسي ملى وفم أنموذج فراير ملى طالباي المجمومة العاب
 .المماليى التارييية لايتبار اكتسا

 : ويمكن أن تفلت لذا النتيجة إلى     
أن تقايى األمفلة المنتمية إلى الممهوى واألمفلة غير المنتمية إلية كان ملى شكم متارج من السهم إلى - أ 

 .  الصفل ولذا ساما ملى اكتسال المماليى بشكم أفعم
فة في تاريس أنموذج فراير يجا أن ملى الطالبة مفرفة أسبال كون المفام ان المالح  لإلجرا اي المتب- ل 

 المنتمي للممهوى مفاا منة وكون المفام غير المنتمي له ا مفام منة 
أن التاريس وفم أنموذج فراير  ا جفم الطالباي يربطن بين المماليى الرئيسية والمرمية مما يجفم - ج 

  . يجفم التفلى ذا مفنى  الطالبة تمر بإماال تفلى مستمر
 : ويرجي الباحفة بالتوصياي اآلتية 

 .الت كيا ملى استفمام انموذج فراير في تاريس ماال التاريخ أللميته في اكتسال المماليى .  1
 .فتب اوراي تطويرية لتاريل الهيئاي التاريسية ملى استفمام النماذج الحايفة في التاريس .  2

 : يه البحث تقترح الباحفة إجرا  الاراساي اآلتية واستكماا لما توصم ال
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إجرا  بحوث ممافلة ملى مراحم اراسية أيرت وتشمم كال الجنسين لمفرفة افر استيااى انموذج فراير في .   1
 . اكتسال المماليى 

استاالي، اإلباامي ، ا) إجرا  اراسة في مفرفة افر استفمام  انموذج فراير في تنمية التمكير ب نوامه .   2
 ( .الخ .... الفلمي ،
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 : صادر البحث م
 ،المؤسسة15ج العرب لسان(. لد711/ي)األنصاري مكرى بن محما الاين جمام ، من ور ابن     

 .    ي.المصرية،القالرل،ا والنشر،الاار للت ليف الفامة المصرية
 ااران ، والتولي  للنشر المسيرل اار ، 3ط ، التربوي النفس علم ، ملي محما صالب ، جااو ابو ، 

 . ى 2223
 القالرل ، المصرية األنجلو ،مكتبة 5،طالتربوي النفس علم.  صاام وآمام فؤاا ، حطل أبو 

 .ى1994،
 1،ط وسيلة ، وسيلة أسلوب منهج التدريس طرائق.  يوسف مفمان وحذاى مفمان راينة ، ااحما 

 .2225، ااران ، والتولي  للنفر المنالج اار ،
 الموصم  والنشر للطبامة الكتل اار ، التربوي النفس علم أسس محسن، فاعم ، األليرجاوي 

.1991  
 التربويين واالختصاصين المشرفين لدورات االجتماعية المواد تدريس طرائق محموا، شاكر، اامين 

 ى1992  بغااا ، والتاريل اإلمااا ،مايرية التربية ولارل ،1،ج
 ى 2222 ، تونس مطبفة ، 7ط ، االجتماعية المواد تدريس أصول ، محموا رشاك، اامين. 
 ى1974. األران ، ممان ، المفاهيم تعليم عن مقالة ، أحما ، بلقيس 
 14الفاا ،  التربية كلية مجلة ، وتقويمه وتنميته إبعاده الناقد ،التفكير  الحميا مبا ، جابر ، 

 ى1982. طنطا جامفة ، مصر
 ى 2225 ، ممان ، المكر اار ، 2ط ، العامة التدريس طرائق ، وآيرون ، احما ياول ، جابر . 
 للتربية الفرا ية الوطنية اللجنة(  الفرا ية للجمهورية الوطني التقرير)  التربية ولارل ، الفرام جمهورية 

 . ى1994 ، بغااا ،( 1) ر ى ، التربية ولارل مطبفة( 45) الاورل ، والفلوى والفقافة
 للتولي  المالح مكتبة ، 1ط ، العامة التدريس طرق الفنيلي، ويوسف ، منير ملي ، الحصري ، 

 ، ى2222،. الكويي
 ،مكتبة ،1ط ،2ج العام، التعليم ف  االجتماعية الدراسات تدريس وايرون، ميتار، اماى حميال 

 2222.2 مصر، القالرل، الشرم، للرا 
 1ط ، األولى األربعة الصفوف ف  والصحة العامة العلوم يممفاه ، وآيرون يوسف يليم ، اليليلي 

 ى1995. اليمنية الجمهورية ، والتفليى التربية ولارل مطاب  ،
 التربية ،ولارل اليمنية الجمهورية ،1،ط العامة التدريس طرق. وآيرون محموا محما ، اليوالال 

 .ى1993، المارسي الكتال ،مطاب  والتاليم التاريل  طا  ، والتفليى
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 والنشر للطبامة الحكمة اار ، التربوي البحث مناهج ،  الرحمن مبا حسين وأنور حنا مليل ، ااوا 
 ى1992 ،. بغااا ،
 جامفة مطبفة ، للعراقيين المقننة ، المتتابعة للمصفوفات رأفن أختبار وآيرون، فيري ، الاباغ 

 ى1983 الموصم ، الموصم
 أبن ، التربية كلية ، األستاذ مجلة ، السلوكية األهداف تصنيفات ،  ، منياان محما مبا ، الاليمي 

 ى2225. 15 الفاا ، بغااا جامفة/  رشا
 4،ج القاموس جواهر من العروس تاج. ( لد1225/ي) الحسيني مرتعى محما ، اللبياي ، 

 . ي.ا ، نصار حسين تحقيم
 جامفة مطبفة ، 1ج ، التربوي لبحثا مناهج ، الغناى أحما ومحما إبراليى الجليم مبا ، اللوبفي 

 ى1981.  بغااا ، بغااا
 ى1993 ، للنشر الشروم اار ،1ط ، العلوم تدريس أساليب ، محموا مايش ، ليتون 
 والعلوم والرياضيات العربية اللغة مفاهيم تدريس ، يوسف يفقول وجمام احما جواي ، سفاال 

   ، ى1988. بيروي ، الجبم اار ، 1ط ، االجتماعية والتربية
 مجلة ، اإلعدادية للمرحلة التاريخ كتب ف  المتوفرة لألسئلة تحليلية دراسة ، جمام ، سليمان 

 . ى2222 ، امشم جامفة ،(  3)  الفاا ،( 14) المجلا ، والتربوية اإلنسانية للفلوى امشم جامفة
 واالتجاه التاريخية يمالمفاه اكتساب ف  وكلوزماير فراير أنموذج  أثر ، محسن وفا  ، السوااني 

 أطروحة ، رشا ابن التربية ،كلية بغااا جامفة ،المعلمات إعداد معاهد طالبات لدى المادة نحو
 .  ى2211،  منشورل غير اكتوراا

 السفواية ، للنشر المريخ اار ، الرياضيات تدريس ف  الحديثة االتجاهات احما، محموا ، شوم .
   ى1989

 طلبة تحصيل ف  المناقشة طريقة ف  أسلوبين استخدام اثر ، الكريى بام احما أعوا  ، الطائي 
 كلية ، منشورل غير ماجستير رسالة ، نحوها واتجاههم التاريخ مادة ف  األساسية التربية كلية

 .ى2224 ، الموصم جامفة ، التربية
 ى2221ممان، ، للنشر المسيرل اار ، اإلبداع  التفكير تنمية ، حما محما ، الطيطي 
 للطبامة الفقافة اار ، 1ط ، التربية ف  والتقويم القياس مبادئ ، وآيرون ، محما لكريا ، ال الر 

 ى1999. األران ،
 التربية كلية مجلة ، التعليمية المفاهيم وفق الجغرافية مناهج بناء.  مطشر إ بام ، الصاحل مبا 

 .ى2225 ، واألربفون الراب  الفاا ، األساسية
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 مفاهيم اكتساب ف  وريجليوث وفراير هيلداتابا نماذج اثر" ، ،، مناتي كا ى للور ، الغريباوي 
 جامفة ، "المعلمات أعداد معاهد طالبات لدى التعلم اثر وانتقال واستبقائها العربية اللغة قواعد
 ى2224.  منشورل غير اكتوراا أطروحة ، رشا ابن التربية ،كلية بغااا

 بيروي ، المكر اار ، 1ج ، المحيط القاموس ، يفقول بن محما لاينا محما ، آبااي الميرول ، 
 .  ى 1978

 ممان ، والتولي  للنشر  الشروم اار ، 2،ط الصف  والتعليم التعلم سيكولوجية.  يوسف ،  طامي 
،1998. 
 اار ،1ط ، التربوي النفس علم ف  المدخل ، الاالري احما وصالب ، مجيا وليل ، الكبيسي 

 ى2222.األران ، ،اربا والتولي  للنشر الكناي
 اار  ،1ط ، ( معاصرة إسحمية قضايا)  الكريم القرآن ف  التاريخ حركة ، مامر ، الكميشي 

 . ى2223 ، لبنان ، بيروي ، الهااي
 الممتوحة القاس جامفة منشوراي ، العامة والتدريب التدريس طرائق0 وآيرون توفيم ، مرمي ، 

 2 ى1993، ممان
 2 ى1994 ، بغااا ، التربية ولارل مطبفة ، الناجح التدريس أسس 0 حسن اهلل مبا ، موسويال  
 دب  ف  والسادس والخامس الرابع الصفوف تحميذ اكتساب مدى ،  ، حاما شكري ، نلام 

 الدراسات ،مجلة ذلك للعام المقررة االجتماعية للدراسات الدراسية الكتب ف  الواردة للمفاهيم
 ى2221(.1)الفاا( 29) المجلا ، عيةاالجتما

 المناهج وتطوير تخطيط ف  الحديثة االتجاهات.  محموا بشير وحسين احما حلمي،  الوكيم  ،
 . 1992،  المالح مكتبة،  الكويي،  2ط

     yer and other , aschema for testing the level of concept , Madison , 
Wisconsin research and development center for cognitive learning , working 
paper , no.16 , 1969 
. 
Good , carteo, V: Dictionary of Education 3rd (ed) , new York , macgraw- hill 
,1973 
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 (2)حق مل

العلم   لقبال رتهم ف  هذا البحث مرتبة حسبأسماء االساتذة والخبراء المختصين الذين استعانت الباحثة بخب
                                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2)                                   (أ)ملحم

 التخصص االسماء ت

 اختبار
المعرفة 
 السابقة
 

المفاهيم 
 التاريخية

االهداف 
 السلوكية

الخطط 
 التدريسية

 اختبار
 اكتساب
المفاهيم 
 التاريخية

  - - -  طرائق عامة داود عبد السحم. د.م.أ  2
 -  - -  العامة تدريسالطرائق  غال  عبداهلل نجم . د.م.أ  2
طرائق تدريس وعلم     الحردانمحمد رحيم . د.م  3

- - -  -  النفس

 - -  --  طرائق تدريس الجغرافية وجدان نعمان . د.م  4
 - - - -  طرائق تدريس الجغرافية عبد الرزاق سرحان .د . م  2
 - -  - - طرائق تدريس التاريخ وفاء محسن .د.م  2
 - -  - - التاريخطرائق تدريس  يسرى كريم النوري.م  7
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 يطة أنموذجية لتاريس ممهوى اليالفة في الفصر الراشاي ملى وفم أنموذج فراير
 تاريخ الحعارل                                                : الماال                                                                                  

 الفربية اإلسالمية                                                                 الفاني:لصف والشفبة ا
 اليالفة الراشاية: الموعو  

 : جفم الطالبة  اارل ملى ان : األلااف السلوكية 
 تفرف اليالفة - 1
 . تبين الى اليلما  الراشاين- 2
 .  تميل بين يالفة كم يليمة من اليلما  الراشاين - 3

 . أ الى ملونة  ، السبورل ، الكتال المقرر : الوسائم التفليمية 
 : يطواي الارس 

 ( ا ائم  5:    )المقامة    
وتفرفنا ملى المراحم التي ( رسالة ااسالميةمصر ال)ارسنا في الارس الماعي موعو  : مليلتي الطالباي 

كما وتفرفنا ملى الى المفارك التي ياعها الفرل المسلمين وأفرلا ملى الامول ، مري الامول ااسالمية  
 (  2222ااسالمية 

 .لنتفرف ملى ممهوى ومميلاي اليالفة في الفصر الراشاي ( اليالفة )وارسنا لهذا اليوى لو موعو  
 ( ا يقة  35:   ) لفرض    ا:  فانيا 

 : تفريف الممهوى - 4
تفبي الباحفة في لذا اليطول اسى الموعو  الحالي ملى السبورل بيط واعب،وتقاى تفريمًا للممهوى الرئيس ولو 

 وتاوينها ملى السبورل،وتفلن اسى الممهوى الرئيس والمماليى( الشورت ،المأل، الورافة )والمماليى الفانوية( اليالفة )
 .الفانوية
اارية يتولى بموجبها اليليمة سلطاته في إاارل مرافم الاولة وشؤونها كافة : اليالفة  ، لي أملى و يمة سياسية وا 

 .تتميل اليالفة بالفصر الراشاي ب نها تجري من طريم اانتياباي ويتصف المرشب بالتجربة واليلم الكريى 
 : تماصيم الممهوى - 5

التي تنتمي الى ممهوى اليالفة في الفصر الراشاي ومجمومة من األمفلة التي ا  أمرض مجمومة من األمفلة
وذلك بتاوينها ملى السبورل بصورل الواج متقابلة بفا تاوين األمفلة المنتمية وغير المنتمية ملى ، تنتمي إلية 

ة بانة مفام منة او من تيبر الباحفة الطالباي من المفام الذي ينتمي الى ممهوى اليالفة الراشاي، السبورل 
تقايى توعيب من األسبال والمسوغاي التي جفلي المفام "المفام الذي اينتمي إلية ب نة ليس مفاًا منة م  

،وتاريبهن ملى كيمية ااستنتاج ، "والالمفام ليس مفام كي تتفرف الطالباي ب نمسهن الصماي المميلل له، مفاا 
 :     وملى النحو األتي 
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وأ وم بفا  را ته إن لذا المفام ينتمي الى ممهوى اليالفة الراشاية ، أنها ذاي صمة انتيابية :فة الباح - 
،ألنها تتى من طريم اانتياباي لى تكن واحاا فقط كاني حينًا انتيابا مباشرًا وحينا بالتسمية بفا مفرفة ارا  

ولو في كم لذا الحااي يقتصر ملى ألم الماينة منهى ومرل انتيابًا يقوى به اللمما   ةايذ البيفالنايبين وبفا 
فال يفا مفاًا للممهوى لكونه ( الحكى من طريم الورافة)اما المفام الذي يقابله . واأل اليى المركلية ( أي الفاصمة)

 .يتحاث من الورافة في الحكى 
يفا مفاًا من ممهوى ( ويبرته وسبقة لإلسالى( ا)صحبتة للرسوم تجتم  في المرشب ) وفي المفام الفاني  

 هري في الراشاية مراسيى )والمفام الذي يقابلهيفا مفاًا ، جهااا وتعحيته من اجم ااسالى ، كما ان  اليالفة 
فال يفا مفاا من الممهوى،بم انه ملى ممهوى اليالفة في الفصر الفباسي ولو غير منتمي ( األبهة والف مة

 .فيه  لموعو  اراستنا، للمماليى الوارال 
ولكذا تستمر الباحفة في مرض اامفلة والالمفلة ، مركلل في كم مرل ملى وجوا الصماي المميلل للممهوى ،    

 .أو ماى وجوالا 
بفا ذلك تفرض الباحفة مجمومة أيرت من األمفلة تستمر الباحفة في مرض األمفلة ولالامفله ، مركلل في كم 

المنتمية إلى ممهوى أليالفه الراشاية ، والمماليى . هوى ، او ماى وجوالا للمم( المميلل ) مرل ملى وجوا الصماي 
الفانوية ، وترامي فيها الترتيل الفشوائي ، فى تطلل من الطالباي تصنيمها الى أمفله منتمية ، وأمفلة غير 

 : منتمية ، ملى النحو األتي 
 .التاكيا ملى الفام وتحقيم المساوال  -1
   مانةالتاكيا ملى الصام واا -2
 تاكيا ملى المية الجهاا في سبيم اهللال -3
 .(أمير المؤمنين)من ألقال اليليمة  -4

من منكن تستطي  تميل المفام الذي ينتمي لممهوى اليالفة الراشاية ، والممهوى الفانوية ، : الباحفة - 
 واألمفلة غير المنتمية للممهوى الرئيس والمماليى الفانوية ؟ 

 . تفا مفاًا منتميًا لممهوى  اليالفة الراشاية ى الفام وتحقيم المساوال مل الت كيا: الطالبة - 
 أحسني،ما سبل ايتيارك لهذا المفام ينتمي الى ممهوى اليالفة الراشاية :الباحفة- 
 . لاين ااسالميامبااا ان فيه ت كياًا ملى : الطالبة - 
  .أحسني يا مليلتي : الباحفة - 
م  الطالباي في توعيب ممرااي الارس ، وتصنيف األمفلة المفروعة أمامهن ، ولكذا تستمر الباحفة - 

 . بفالا اطلل من الطالباي إماال صياغة تفريف ممهوى اليالفة الراشاية . م  تقايى التفليل المناسل 
 (ا ائم  5: ) التقويى 
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ل للممهوى تت كا الباحفة من  ارل بفا اانتها  من األمفلة المنتمية ، وغير المنتمية ، ومفرفة الصماي المميل 
 الطالباي ملى التصنيف ومن األسئلة الموجه

  -: للطالباي لي 
 ما ليصائا التي تميل اليالفة من الن ى اإلاارية األيرت؟ 

 ما فائال اليالفة بالنسبة لإلنسان ؟ 
 أمطي أمفلة منتمية لممهوى اليالفة ؟ 

  -: الواجباي والنشاطاي البيتية 
 في الفصر األموياليالفة 
      ( ل)  ملحم 

 . يطة أنموذجية لتاريس ممهوى اليالفة في الفصر الراشاي ملى وفم الطريقة التقلياية 
     تاريخ الحعارل                                           : الماال                                          :                     اليوى والتاريخ 

 الفربية ااسالمية                                                      الفاني:الصف والشفبة 
 اليالفة الراشاية: الموعو                                                                        

 (.   أ)نمس االااف ملحم:األلااف السلوكية - 
 (أ)نمس الوسائم في ملحم : ةالوسائم التفليم - 
 .يطواي سير الارس  - 
 ( .ا ائم 5: )المقامة  - 
وتفرفنا ملى (  مصر الرسالة ااسالمية) ارسنا في الارس الماعي موعو  : تي الطالباي امليل - 

ا ملى كما وتفرفنا ملى الى المفارك التي ياعها الفرل المسلمين وأفرل، المراحم التي مري الامول ااسالمية  
 .وموعو  ارسنا لهذا اليوى اليالفة في الفصر الراشاي (  2222الامول ااسالمية 

 ( ا يقة  35)الفرض  - 
استفمم الطريقة اإللقا  مصحوبة باستجوال لااف ف  وى بالشرح ، بفا إفارل ااففية الطالباي للارس الجايا 

ارس، واإلجابة من األسئلة التي تفيرلا الطالباي وبالتوعيب فى أوجه مااًا من األسئلة للطالباي يالم سير ال
 . وفقا لطبيفة الارس ، تاوين الطالباي المالح اي العرورية 

 : من األسئلة الموجهة للطالباي  
 مرف اليالفة ؟ 

 ماا صماي اليليمة ؟ 
 ملم تسمية اليليمة بيليمة رسوم اهلل ؟

 وعب و ائف اليليمة ؟
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 (ا ائم 5:  ) التقويى
 مطي مليا للارس أ وى بتوجيه أسئلة لقياس مات استيفال الطالباي لمماليى الارس ومن لذا األسئلة بفا أن ا

 ما المقصوا باليالفة ؟ / س
 ماا و ائف اليليمة ؟ / س
- : الواجباي والنشاطاي البيتية - 

 .       اليالفة في الفصر األموي


